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1. Bevezetés 

LI. Az interdiszciplináris nézőpont és a kutatás tárgya 
1.2. Az interdiszciplináris nézőpont és a kutatás módszere 
1.3. Az interdiszciplinaritás és a források 
1.4. A dolgozat felépítése 

Napjainkban a társadalmi érdeklődés különös figyelemmel fordul 
az önkormányzatok, az önkormányzatiság kérdésköre felé. A jelenben 
zajló változások folyamatainak megértéséhez, alakításához nem 
nélkülözhetőek a jelen múltban gyökerezését vizsgáló szemléletű 
jogtörténeti kutatások. Dolgozatunkkal is ezekhez kívánunk kapcsolódni, 
amikor az önkormányzatok kiépülését és működését kutató doktori 
alprogram keretében a tradicionális népi önkormányzatok jogtörténeti 
vizsgálatát tűzzük célul. 

A témaválasztás, továbbá a kutatási program kialakítása során nem 
kerülhette el figyelmünket, hogy a jogszabályok, az egyes jogintézmények 
sohasem önmagukban hatnak: kialakulásuk, változásuk, megszűnésük 
hátterében mindig gazdasági, társadalmi és kulturális jelenségek állnak. A 
jogtörténeti kutatásokban hol kevésbé, hol hangsúlyosabban, de 
mindvégig tetten érhető a jogtörténeti elemzéstől elválaszthatatlan 
gazdasági és társadalmi megközelítés. E szemlélet érvényesítésén túl a 
tárgyválasztás és a kutatás egésze folyamán - nem utolsósorban az elmúlt 
évtizedekben mind inkább erősödő jogi kultúrtörténeti irányzat hatására -
különös figyelmet fordítunk a vizsgált jogintézményeket meghatározó 
kulturális jelenségekre, valamint a jogi jelenségeknek a kultúrára 
gyakorolt hatására. Ebben az esetben pedig az interdiszciplináris 
tudományként értelmezett jogtörténet magától értetődő határterületeként 
jelenik meg a történettudomány mellett a néprajztudomány. 

A továbbiakban tehát arra vállalkozunk, hogy a jogtörténet 
tudomány, a történettudomány és néprajztudomány eredményeit 
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interdiszciplináris nézőpontból szintetizálva differenciáltabban mutassuk 
be a tradicionális népi önkormányzatok legarchaikusabb formái, a föld- és 
faluközösségek fejlődéstörténetének egy szakaszát a Dél-Dunántúlon. 

l.l. Az interdiszciplináris nézőpont és a kutatás tárgya 

Az interdiszciplináris nézőpont vállalása a kutatás tárgya, illetve 
módszere tekintetében számos következménnyel jár. Egyrészt a kérdés 
megközelítésének több tudományterületet is érintő, komplex igénye -
társulva a terjedelem korlátozott voltával - megköveteli a kutatás 
tárgyának koncentrálását. 

A tradicionális népi önkormányzat meghatározás két szempontból 
is lehatárolja a vizsgálat tárgyát. Történetiségükben vizsgálva ugyanis e 
jogintézményeket, tradicionális önkormányzatokon a feudális társadalom 
területi és testületi önkormányzatait értjük 1000-1848 között, a népi 
megjelölés pedig elsődlegesen a falu, illetve jobbágyközség keretei között 
megjelenő önkormányzatiságra irányítja a figyelmet 

Dolgozatunkban - terjedelmi okok miatt - a tradicionális népi 
önkormányzatok gazdag rendszerének csupán legarchaikusabb formáját, 
a föld- és faluközösséget, s ehhez kötődően a falvak, illetve 
jobb ágy községek önkormányzatát részletezzük a választott időszakban. 
Tesszük ezt annak tudatában, hogy az önkormányzati rendszer más 
formáinak kutatása jóval gazdagabb, látványosabb eredményeket kin ál 
(pl. a nemesi községek, a kiváltságos kerületek egyes községeinek 
önkormányzata esetében), illetve hogy egyetlen kiragadott elem 
vizsgálata nem ad módot a rendszer nyújtotta összefüggések 
feltérképezésére, s elmarad egyes, a tárgyhoz szorosan kötődő kérdések 
vizsgálata (pl. az egyházi és a községi önkormányzatok esetében). 

Másrészt a téma interdiciplináris kutatása területi koncentrációt is 
igényel. A jogintézmények változását, alakulását alátámasztó gazdag 
példaanyag elsősorban a Dél-Dunántúlról származik, miként a változások 
jellemzésénél is az e területre vonatkozó folyamatokat kivánjuk 
felvázolni. A Dél-Dunántúlon belül is elsősorban Tolna megye áll 
vizsgálódásunk középpontjában, hiszen itt a változatos természetföldrajzi, 
gazdasági, társadalmi környezetben - mint cseppben a tenger -
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tükröződnek a régióban lezajló folyamatok. A fokozott figyelmet 
indokolja a forrásgazdagság is, a régión kívüli területekről pedig 
elsősorban az összehasonlítás szándékával kerültek közlésre források. 

1.2. Az interdiszciplináris nézőpont és a kutatás módszere 

A szakirodalom ismeretében az anyaggyűjtés és a feldolgozás 
során a jogtörténet hagyományos történeti és jogi technikái (levéltári 
anyaggyűjtés, forráselemzés, -összehasonlítás, -értékelés, stb.) mellett -
elsősorban a példaanyag bemutatása során - a néprajz módszertani 
eredményeit is hasznosítani törekszünk. A néprajz metodikai 
szempontból leíró, analitikus, illetve összehasonlító módszerein túl a 
dolgozatban megjelennek a több mint tíz éven át végzett néprajzi 
helyszíni gyűjtések eredményei. Ezek között utóbb közgyűjteményben 
elhelyezett írott források (pl. harmaci protocollum, krónika, 
tisztségviselők esküszövegei, jegyzőkönyvek, szerződések, 
számadáskönyvek) éppúgy megtalálhatók, mint a kérdőívvel történő 
gyűjtések, interjúk, résztémákra vonatkozó adatgyűjtések lejegyzései. 

1.3. Az interdiszciplinaritás és a források 

Az interdiszciplináris nézőpont már önmagában is jelentős 
forrásbővülést jelent s fontos következményekkel jár a források kezelése 
és értékelése tekintetében is. 

A dolgozat terjedelme miatt sem vállalkozhat mindhárom terület 
teljes szakirodalmának áttekintésére - még csak arra sem, hogy a szűkebb 
régió, a Dél-Dunántúl e területre vonatkozó irodalmát a maga 
teljességében használja. Ezek - mint reméljük a leírtak is bizonyítják - a 
kutatások természetes hátterét jelentik, s eredményeik egyrészt a 
kutatástörténeti fejezeteknél, másrészt a téma tárgyalása során kerülnek 
említésre, illetve hasznosításra.1 

Különösen így van ez a néprajzi irodalom esetében, amelynek a kérdést érintő publikációit 
számba venni önálló dolgozat tárgya lehetne. Jelen esetben az alapmunkák megemlítésén túl 
csak konkrét összefüggések, adatok kapcsán hivatkozunk rá. 
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A levéltári források (oklevelek, közgyűlési iratok, szabályzatok, 
szerződések, stb.) esetében elsősorban arra törekszünk, hogy kevéssé 
ismert forrásokat használjunk, ezért szerepelnek nagyobb számmal a több 
szempontból is kevésbé kutatott Tolna megyei anyagok, melyek köréből 
magunk is igyekszünk új, eddig publikálatlan forrásokat közzé tenni. 

A források sajátos csoportját jelentik a néprajzi kutatások, 
gyűjtések, amelyek eredményei egyrészt eddig ismeretlen, levéltárba sem 
került írásbeli források közlését jelentik, másrészt adatközlői 
visszaemlékezéseket, életútinterjúkat, szóbeli adatközléseket. 

1.4, A dolgozat felépítése 

Mint említettük, dolgozatunk célja a jogtörténet, a 
történettudomány és néprajz eredményeit interdiszciplináris nézőpontból 
szintetizálva differenciáltabban bemutatni a tradicionális népi 
önkormányzatok legarchaikusabb formái, a föld- és faluközösségek 
fejlődéstörténetének egy szakaszát a Dél-Dunántúlon. 

A dolgozat egészét végigkísérő interdiszciplináris nézőpont 
megalapozására szolgál a német nyelvterületen gyökereiben is erősen a 
jogtörténethez kötődő jogi néprajz és az angolszász nyelvterületen 
társadalomelméleti (szociológia, antropológiai) indíttatású jogi 
antropológia nemzetközi és hazai kutatástörténetének áttekintése az 
eredmények és az alternatívák felvázolásával, kapcsolódási pontok 
keresésével. 

A második rész a szemléletmód felvázolását követően a fogalmi 
alapozásra helyezi a hangsúlyt a tradicionális önkormányzatok, illetve a 
tradicionális népi önkormányzatok meghatározásával, s ezzel együtt a 
kutatás tárgyának pontos kijelölésével. Az érintkező tudományterületek a 
témához kapcsolódó kutatástörténeti visszatekintése módot ad a források 
számbavételére is. 

A dolgozat a továbbiakban a tradicionális népi önkormányzatok 
legarchaikusabb formája, a föld- és faluközösség felbomlásának a Mária 
Terézia-féle úrbérrendezéstől az úrbériség megszüntetéséig tartó 
időszakát kívánja részletesen vizsgálni, előzményként csupán utalva a 
földközösség történetére vonatkozó rövid nemzetközi kitekintést 
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követően a falusi földközösségi rendszer kialakulására, tartalmára és 
belső differenciálódására Magyarországon. Bár a földközösség 18. 
századi megerősödése és hanyatlása tárgyában elsősorban az Alföld 
területére vonatkozóan születtek összegző munkák, a dolgozat e Dél-
Dunántúlon is gazdagon adatolható időszak elemzése során az egyszerű 
kronológiai leíráson túl a jellemzők számbavételére, az általános mellett a 
sajátos vonások kiemelésére és a jogtörténeti, történeti, valamint néprajzi 
adatok komplex kezelésére törekszik. 

A faluközösség önkormányzatisága, a falusi, majd községi 
önkormányzat gazdasági, társadalmi átalakulások során bekövetkező 
tartalmi, illetve szervezeti változásai hátterében álló 
funkciómódosulásokat is konkrét példákon keresztül igyekszik nyomon 
követni a dolgozat a falusi önkormányzat működését is részben 
szabályozni törekvő 1767-es úrbéri rendelettől a községi 
önkormányzatoknak a 19. század második felében történő új alapokra 
helyezéséig. A változások érzékeltetése érdekében röviden számba veszi 
a korábbi időszak legfontosabb jellemzőit, ezzel mintegy felvázolva azt a 
folyamatot, amely eredményeként a dolgozat tárgyául választott 
korszakban a 11-13. században még a faluközösség letéteményeseként 
működő falusi önkormányzat mindinkább a földesúri hatalom eszközévé 
válik. 

A tradicionális népi önkormányzatok kutatása nem lehet teljes 
ezen közösségeknek az úrbériség megszűnését követő továbbélésének 
áttekintése nélkül. Hiszen a modern jog kialakulásával nem tűnnek el 
egyik napról a másikra, közös úrbéres legelők, majd legeltetési 
társulatok, erdőbirtokosságok, hegyközségek, nyomásközösségek 
formáiban továbbra is fennmaradnak. A községi önkormányzatok 
esetében a modern önkormányzatiság keretei között is fellelhetjük egyes 
elemeit. Bár a jogi szabályozás az önkormányzatok esetében is mind 
szélesebb területet igyekszik lefedni, a mindennapokban még hosszú 
ideig a tradicionális népi önkormányzatiság egyes elemei a legcsekélyebb 
jogi eszközt is megragadva, vagy ennek híján a szokásjog és a 
jogszokások szintjén élnek tovább és szervezik, szabályozzák a közösség 
életét. 

VI unkánk végén a kutatási eredmények összefoglalásával 
igyekszünk számba venni, hogy a tradicionális népi önkormányzatok 
vizsgált két formája esetében az interdiszciplináris nézőpont mely 
területeken milyen módon gazdagíthatja a jogtörténeti kutatásokat. 
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2. A jogi kultúrát gazdagító jogi néphagyomány- és 
népszokáskutatás 

2.1. Nemzetközi kutatástörténet (jogi néprajz Jogi antropológia) 
2.2. Magyar kutatástörténet 
2.3. Eredmények és alternatívák 

2.1. Nemzetközi kutatástörténet (jogi néprajz jogi antropológia) 

2.1.1. Jogi néprajzi kutatások Európában 

A kezdetek: 1800-1914 

Európában a jogi néprajzi kutatások kezdetei egyrészt a történeti-
jogi szemlélet megjelenéséhez, másrészt a kormányzás és a kodifikáció 
pragmatikus követelményeihez köthetők. 

Az elméleti kiindulópont a 19. század elején Friedrich Kari von 
Savigny által megfogalmazott történeti-jogi szemlélet megjelenése, amely 
következményeképpen a német területeken a jogi néprajz gyökereiben és 
müvelésében lényegében napjainkig a jogtörténethez kötődik. A német 
jogtörténeti iskola legjelesebb képviselői munkáikban kiemelkedő 
fontosságot tulajdonítanak a szokásjog körében elhelyezett, a népi kultúra 
minden megnyilvánulásában - a népmesékben, a közmondásokban, az 
énekekben, stb. - jelenlévő népi jognak. Ennek szellemében gyűjti össze 
Jacob Grimm a .Jogi régiségeket", s vállalkozik a jogi néprajzot az 
összehasonlító jogtudomány részének tekintő Kohler az európai népek 
jogi szokásainak összehasonlítására, a párhuzamok feltárására. 

2 Grimm, J. 1816, Kohler, J. 1886 
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A másik, kifejezetten gyakorlatias indítékkal a jogi népszokások 
gyűjtésére először az orosz területeken találkozhatunk. Az orosz állam a 
18. századtól mind nagyobb jelentőséget tulajdonít az egyes népek 
szokásleírásainak - közöttük a jogi vonatkozásúaknak -, elismerve a 
meghódított népek azon jogát, hogy saját ügyeikben saját jogszokásaik 
szerint önmaguk járhassanak el. 

Miként Tagányi Károly a témában született első magyar nyelvű 
kutatástörténeti összefoglalóban ismerteti, az első, Szperanszkij gróf 
nevéhez köthető szokásjogi összeírás 1822-ben készül. A szibériai népek 
jogszokásai a helyszínen, „az illető nép ajkáról előkelőinek közben 
jöttével Írattak össze és hitelesítettek. " A kaukázusi népek 1836-1844. 
között összegyűjtetett jogszokásait Sumner tanítványa, Kovalevszikij 
dolgozza fel és publikálja nemzetközi szinten. A 19. század második 
felétől sorra jelennek meg többek között a mordvinok, a vogulok, a 
szamojédok, a lappok és karjalaiak, az észtek, votjákok, zűrjének, 
permiek, cseremiszek, csuvasok, baskírok, jakutok, kirgizek és 
karakirgizek, turkománok, burjátok jogéletéről a különböző 
monográfiák.4 Az orosz cári földrajzi társulat már 1847-ben olyan 
kérdőívet szerkeszt, melynek kérdőpontjai az orosz területeken élő 
jogszokásokat is érintik. 

Részben az orosz kormányzati szempontok, részben az ezen 
indítékok következtében gyűjtött anyag közzététele ösztönzi a nemzetté 
válás időszakában a szomszédos területeken a 19. század végén kezdődő 
gyüjtőmozgalmat. A zágrábi délszláv akadémia 1867-ben határozza el a 
délszláv élő jogszokások gyűjtését, amelyet 1874-ben Bogisic tesz közzé. 
E gyűjtések időszakához tartozik többek között a lengyel Grabowsky 
1889-ben, Bobcsef bolgár jogtudós 1897-ben végzett gyűjtése. Az albán 
törzsek szokásjogáról és a horvát szokásjog egyes részeiről először 
Thallóczy Lajos jelentet meg közleményt 1895-ben - éppen magyar 
nyelven.' 

Bogisic a gyűjtött anyagot felhasználja a Crna Gora-i polgári 
törvénykönyv előkészítésénél is, de a kodifíkációs törekvések jegyében 
folynak a népi jogszokás- és jogi népszokás-gyűjtések például 

1 Tagányi Károly 1919.45. 
' Lm. 45-50. 
5 l m . 51 
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Magyarországon, vagy 1883-tól a spanyol területeken is. 6 A spanyol 
kutatók közül L . Costa az 1880-as években az Aragon folyó mellékein, 
majd az egész országra kiterjedően végez gyűjtéseket, Altamira y Crevea 
alicantei, /. Karreras i Artau kataloniai gyűjtései a századelőn lámák 
napvilágot. 

Önállósodási törekvések a két világháború között 

A népi jogszokások kutatásának a második világháborúig tartó 
időszakát a definíciós és tárgy-meghatározási kísérletek, a helykeresés 
jellemzi. 
A gyűjtések folytatása továbbra is a tervek között szerepel, a korszak-
eredményeit összegző Académie Internationale de Droit Comparé hágai 
kongresszusa 1932-ben külön is szól az európai országok népi jogi 
szokásainak vizsgálata terén végzendő feladatokról. 

A 19. században elsősorban szociológiai és Taylor révén 
antropológiai szemléletű francia kutatásban a századelőre pontosan 
körülhatárolódik a néprajztudomány kutatási területe. A francia néprajz 
legkiemelkedőbb képviselői - többek között Sébillot, Saintyves és Gennep 
- a folklore juridique-t a népélet szokásainak részeként a folklórba 
sorolják, Maunier nyomán a nép által elfogadott, alkalmazott, szóbeli, 
helyhez kötött jogot tekintve a jogi néprajz tárgyának.9 Szintén elméleti 
szempontból jelentős az olasz Mazzarella ténykedése, aki 1902 és 1909. 
között publikált tanulmányainak tanúsága szerint a leíró és elemző 
módszer értékeit elismerve az összehasonlítást részesíti előnyben. A 
szokások sajátos jellemzőit, kialakulásuknak, változásuknak 
törvényszerűségeit vizsgálva hívja fel a figyelmet a jogi intézmények 
társadalmi szervezettípushoz kötöttségére.1 0 

A német területeken az elméleti kérdések tárgyalása mellett 
továbbra is a gyűjtés fontosságát hangsúlyozzák. Maga a gyűjtés jellege, 
tárgya és irányultsága azonban eltér az első időszak elsősorban írott 

6Spanyolországban 1883-tól folytattak szokásjogi gyűjtéseket a magánjogi xodifikáció 
előkészítéseként, a szerbek 1866-ban kezdték meg a gyűjtést, meíyneK. eredményét felhasználtak 
aCmaGora-i polgári törvénykönyv előkészítésénél 1888-ban. 
7 Altamira y Crevea 1905, Karreras y Artau 1908. 
K Sebillot, P 1913, Saintyves 1936, Gennep, A. 1943, Manuier, R. 1937, 1938. 
9 Tárkány Szűcs Ernó 1994. 164. 
1 0 Panetta, E. 1954 

11 



forrásokon alapuló, lelkes egyéni próbálkozásaitól. A német nyelvterület 
egészére kiterjedő, tudományos szempontok alapján szerkesztett 
kérdőívekkel végzett, komoly tudományszervezői tevékenységet kívánó 
gyűjtések elsősorban a jogszokások kutatására irányulnak. E gyűjtések 
szorgalmazói között ott találhatjuk a szempontrendszert kidolgozó 
Kaindlt, vagy a későbbiekben a magyar mellett a cseh, a lengyel és az 
osztrák kutatásra is jelentős hatást gyakoroló Künssberget. u A rechtliche 
Volkskunde kiváló müvelőjeként tartják számon a két világháború között 
Fröhlichet és Badert. 

E korszakhoz kötődik a jogtörténethez ugyancsak szorosan 
kapcsolódó irányzat jelentkezése a német, osztrák és svájci területeken. A 
Rechtsarchaologie fogalmát Karl von Amira 1913-ban megjelent 
munkájában használja először, melyet a későbbiekben az osztrák Balt és a 
német Schwerin részletez, a kutatás eredményeinek összegzése azonban 
a következő időszak kutatóira vár. 

Magyarországon és a szomszédos területeken tovább folyik a 
gyűjtés: Lengyelországban K. Korányi, Szlovákiában S. Luby, a délszláv 
részeken J. Belovic, Albániában Hasluck, Bulgáriában J. Kohler, L . 
Barbar. I.V. Comov gyűjtése gazdagítja az anyagot.'4 A horvátoknál a 
század eleji felméréseket követően Csányi József alsómuraközi 
családjogi néphagyománygyűjtése emelendő ki. 

Eredmények és kérdőjelek a második világháborút követő évtizedekben 

A második világháborút követően a szociológiai gondolkodás 
előtérbe kerülésével a kontinensen mind kevesebb figyelem fordul a 
hagyományosan határterületen mozgó jogi néprajz felé. A nyugat-európai 
országokban inkább a határtudományok keretében - elsősorban a 
jogtörténet, a jogszociológia és az antropológia terén - születik egy-egy 
részterülettel foglalkozó munka.'6 A német területeken Lutz, Gabler. 

1 1 Kaindl 1903, Künssberg, E. 1936. 
1 2 Fröhlich, K. 1938, Bader, K.S. ,940. 
1 3 Amira, von Kari 1913, Balti, H. 1949, 1957. Schwerin, von C. 1943. 
1 4 Tárkány Szűcs Ernő 1994. 169. 
1 5 Csányi József 1943. 
1 6 Gabler, A. 1959, Lutz, G. 1960, Vlugt, Van der W -Lindig, H.W. I960, Chiba. M. 1984, 
Fehr, H. 1951. Josselin de Jong, P.E. 1980, Larenz, K 1980. Lévy-Bruhl, H. 1968, Kramer, 
K.S. 1962, 1965, 1974. 
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Merzbacher kutatásai mellett a rechtliche Volkskunde legkiemelkedőbb 
képviselője, K. S. Kramer tevékenysége révén a kutatás a továbbiakban 
is a jogtörténethez kötődik. 

A kutatás Rechtsarchaologie irányzata Ausztriában és Svájcban 
mind meghatározóbbá válik. Neves kutatója, a témában gazdagon 
publikáló Gemot Kocher funkcionalista szemlélettel fogalmazza újra a 
jogtörténethez kötődő kutatási terület tárgyát, feladatát. E szerint a 
Rechtsarchaologie új forrásokkal gazdagitja a jogtörténetet, amelynek 
merőben új, interdiszciplináris tudománykénti felfogása az írott források 
mellett a szélesen értelmezhető vizuális információk, különösképpen a 
régészeti leletek, illetve az ezeken előforduló ábrázolások kiegészítő, 
helyreigazító vagy megerősítő szerepét is lényegesnek tekinti. 

A franciáknál az előző időszaktól eltérően a témára vonatkozóan 
nem a folklór, hanem a jogszociológia oldaláról születnek publikációk. H. 
Lévy-Bruhl és G. Gurvitch a folklorisztikus szokások vizsgálatával a 
jogszociológia kutatási területét gazdagítja.1 9 

A kelet-európai országokban az időszak első évtizedében még 
publikálják a két világháború között végzett gyűjtések eredményeit,"0 de a 
térség országaiban a társadalmi változásokat követően mindinkább 
háttérbe szorul a polgári indíttatású jogi néprajzi kutatás. A hetvenes 
években születik ugyan egy-egy figyelemre méltó munka, mint például 
Krstic Montenegróban, az albán határ közelében található Kucsi terület 
három nemzetiségű és vallású közössége szokásjogát tárgyaló könyve, 
vagy a román G. Draganescu házassági jogszokásgyűjteménye, illetve 
Vulcanescu jogi etnológiája," de például Tárkony Szűcs Ernő összegző 
munkája is elsősorban a két világháború közötti kutatásokon alapul. 

i 7 Kramer, K.S. 1962, 1965. 
1 S Kocher, Gemot 1992. 8. Ezért jelent új szakaszt a kutatás történetében Gemot Kocher, az 
irányzat eddigi eredményeit a jogtörténeti ikonográfia oldaláról összegező munkája. Kocher a 
grazi egyetem jogtörténész professzora, a Janus Pannonius Tudományegyetem honoris causa 
doktora. Hét ev óra közös szemináriumot tart a pécsi Jogtörténeti Tanszékkel. A több tízezres 
jogtörténeti képgyűjteményéből rendelkezésre bocsátott felvételek jelentik Kajtár István 
professzor jogi kultúrtörténeti szemináriumánaK törzsanyagát. 
í 9 Lévy-Bruhl, H. 1949, Gurvitch G. 1940. 
2 0 Tárkány Szűcs Ernő 1994. 168-170. 
2 1 Krstic Í979. 
2 2 Vulcanescu 1970. 
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A Svájci Néprajzi Társaság által 1951-ben szervezett bruggi jogi 
néprajzi konferencián kitűzött célok az elmúlt évtizedek során csak 
töredékükben valósulhattak meg.2 j Az önálló tudománnyá válás 
igényének megfogalmazódását követően a kutatások a határtudományok 
területén sűrűsödnek, maga a jogi néprajz egyenlőre nem képes önálló 
kutatási területként artikulálódni. 

2.1.2. Jogi antropológiai kutatások 

A 18. századtól Malinowskiig 

Már az etnológia első nagy irányzata, az evolucionizmus 
képviselői között ott találjuk a társadalom jogi kérdéseit vizsgáló 
kutatókat. E. B. Taylor ún. primitív társadalmak kultúrájáról szóló 
alapvető munkájában a jogot mint egyik lényeges összetevőt említi, míg 
Henry Main kifejezetten az ősi jog kérdéseivel foglalkozik. A skót John 
F. McLennan a házasság jogi vonatkozásait vizsgálja, Lewis H. Morgan 
az ősi társadalom fejlődési szakaszaitjogszokásait. 2 4 

A német indíttatású kultúrtörténeti iskola képviselői több 
szempontból is gazdagítják az etnológiai kutatások jogi vonatkozásait. 
Egyrészről a német gyarmatokon végzett anyaggyűjtéssel (például Josef 
Kohler Auszráliában és Afrikában, Bernhard Ankermann, Albert H. Post 
Felix Meyer Afrikában végez jogszokásgyűjtést), másrészt módszertani 
szempontból. Azon gondolat ugyanis, hogy a jelenségeket nem 
önmagukban, hanem együttesen kell vizsgálni, komoly hozadékkal jár. 
Alapjává válik a kartográfiai módszer etnológiai alkalmazásának, s 
Bastian, Bachofen, Post és Kohler gazdag munkássága révén egy új 
tudományterület, az összehasonlító etnológiai jogtudomány 
(ethnologische Rechtsforschung, Ethnojurisprudence) létrejöttéről 
szólhatunk, melynek folyóiratát 1878-ban alapítják, nemzetközi 
egyesülete pedig 1895-ben alakul.25 Az alapítók között találjuk Leonhard 
Adamot, aki Kohler halála után az új irányzat folyóiratának a Zeitschrift 
jür vergleichende Rechtswissenschaftnak szerkesztője. Az 1937-ben 
megjelenő etnológiai szöveggyűjtemény Ethnologische Rechtsforschung 

Tárkány Szűcs Ernő 1976. 91. 
Tylor E.B. 1871, McLennan, J. F 1865, Maine, H. S. 1861, Morgan, L. H. 1877. 
Schott, R. 1994., Tagányi Károly 1919 55-56. 
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fejezetének szerzőjeként az új kutatási terület helyzetének és 
módszerének meghatározására törekedve találóan „két tudományterület 
közötti boldog vadászmezőről" szól: határtudományról jogtudomány és 
etnológia között, az interdiszciplináris módszertanú kutatási terület 
tárgyát a nem európai népek jogában határozva meg. 

A német jogi etnológia (Rechtsethnologie, Legal Anthropology) 
megalapítójának Richard Thurnwald tekinthető, aki lerakta a jogi 
etnológia, vagy ahogyan ma nevezik, a jogi antropológia alapjait is. 
Kutatásai során kiemelten fontos szerepet tulajdonított a terepmunkának, 

77 

a jog funkciójának és változásának a primitív társadalomban. 

Az angolszász területeken a strukturalizmus és funkcionálizmus 
neves képviselőinek, A. R. Radcliffe-Brownak és Bronislaw 
Malinowskinak kutatási területe érintkezik a jogi antropológia vizsgálati 
körével. 2 8 Munkáiban Radcliffe-Brown jog és szokás egymáshoz való 
viszonyát fejtegeti, s funkciójukat részletezi a törzsi társdalomban, 
Malinowskit pedig Crime and Custom in Savage Society című, 1926-ban 
megjelent doktori dolgozata alapján a jogi antropológia ősatyjaként 

29 
szokás emlegetni. 

Malinowski tanulmánya persze csak tudományos szempontból 
műfaj avató. A gyarmati népek körében a 18. századtól végzett 
jogszokásgyűjtés anyaga ekkor már tekintélyes mennyiségű. A gyűjtésben 
természetesen a legnagyobb gyarmatbirodalommal rendelkező Anglia jár 
elöl - elsőként a hinduk körében, majd India egyes területeiről gyűjtött és 
közzétett anyaggal -, de a 19. század közepétől a franciák, a belgák, az 
olaszok, a hollandok szintén folytatnak hasonló kutatásokat, mely 
utóbbiak közül C. VanVollenhoven Kelet-Indiában végzett jogi 
antropológiai kutatásait és elméleti, iskolaalapító tevékenységét kell 
kiemelni.3 0 

2 6 Adam, L. 1937. 
2 7 Thurnwald, R. 1916, 1934. 
2 8 Bachofen, J. 1861, Radcliffe-Brown, A. R. 1965, Malinowski, B. 1926, 1929, 1948, 1961. 
2 9 1997. május 28.-1997. augusztus 28 között lehetőségem nyilt könyvtári kutatómunkára 
Bradfordban, az egyetemi könyvtárban. A J.B. Priestley Library 500.000 kötetes állomanya 
felölelte a társadalomtudományok széles területét. A jogi anyag mellett a gyűjtemény 1980 óta 
az Európai Dokumentációs Központ és a British Government anyagát is tartalmazta, s a modern 
számítógépes rendszer révén lehetőség nyílt más könyvtárak (pl. a :eedsi és az oxfordi egyetem 
jogi könyvtárának) anyagába történő betekintésre Ezúton mondok köszönetet Dr. Gerry 
McDonneilneK , a L'niversity of Bradford tanárának segítségéért. 
3 0 Az erre vonatkozó irodalmat Tagányi Károly részletesen ismerteti: Tagányi Károly 1919. 54-
55., Strijbosch, A. K J M. 1994. 233-238. 
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Az USA-ban a Franz Boas, Ruth Benedict, majd Leslie White, A. 
L Kroeber és Margaret Mead nevével fémjelezhető empirikus kulturális 
antropológiai kutatások megfogalmazott céljai között nem szerepel ugyan 
a jogszokásgyűjtés, az eredmények feldolgozása során sem jelent külön 
értékelési szempontot, de a szokások részletes és differenciált leírásával a 
későbbiekben a kulturális antropológia egyik területeként értelmezett jogi 
antropológia számára is jól hasznosítható adatbázist jelent a számtalan 
intézet, bizottság segítette munka.31 

A specializálódás időszaka: az 1940-es évektől 

Az antropológián belül a negyvenes évektől egy erős 
specializálódási folyamat kezdődik, melynek eredményeképpen a 
hetvenes évekre a kulturális antropológia egyik részterületeként jelenik 
meg az Ethnojurisprudence, Ethography of Law, illetve Juridical 
Anthropology. A különböző elnevezésekkel illetett, de tartalmában 
lényegében azonos módon körülhatárolt kutatási terület legfontosabb 
kutatói között E. A. Hoebelt, Siegfried F. Nadelt, David N. Schneidert. 
Max Gluckmant, Philip H. Gullivert, Paul Bohannant, Leopold Pospisilt, 
Clifford Geertzet és Laura Nadert szokás említeni, akik elméleti 
megközelítésben is igyekeznek feldolgozni a témát. 

Hoebel A primitív ember joga című munkájában alapkérdésekre 
keres választ az összehasonlító jog módszerével, elsősorban a változásra, 
a fejlődésre helyezve a hangsúlyt - többek között az eszkimók, a 
komancs, a cseyen, a kiowa indiánok jogi vonatkozású szokásrendje 
tekintetében.3 3 Gluckman politika, jog és rítus fogalmát vizsgálja a törzsi 
társadalmakban, a jogi antropológia irodalmát gazdagítva. 3 4 

Munkáiban Malinowski a jogi folyamatok közösségi jellegét 
hangsúlyozza, Gulliver pedig e gondolat jegyében a társadalmi ellenőrző 
folyamatok működését vizsgálja például az öröklési rendszerekben, 
továbbá a modern önkormányzatban. Pospisil tanulmányai a jogon kívüli 
konfliktusmegoldó rendszerekkel foglalkoznak. Geertz pedig a kulturális 
antropológia más területeihez hasonlóan a jogi antropológiát is 

3 1 A témával részletesen foglalkozik Voget, F. W. 1973. 
3 2 Voget F. W. 1973.2., 32. 
"Hoebel, E.A. 1954. 
3 4 Gluckman, M. 1965. 
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elsősorban a strukturalista-funkcionalista elemzések történeti kulturális 
össze függésekben való alkalmazásával gazdagítja.3 5 

A kutatások részeredményeit Laura Nader összegzi, akinek 
tudományszervező tevékenysége révén a jogi antropológia az USA-ban a 
hatvanas években komoly fejlődésnek indul. Nader a kutatás célját a jogi 
intézmények, szabályok, elképzelések társadalmi élet keretei közötti 
funkcionálásának minél jobb megértésében, annak minél alaposabb 
megismerésében látja, a társadalmi folyamatok és a folyamatként 
értelmezett jog kölcsönhatásának, e kölcsönhatások következményei 
vizsgálatában.3 6 

Hangsúlyozza, hogy a jog nem egyszerűen társadalmi életkeret, 
hanem egy folyamat. A jogi antropológia tárgyának Nader éppen a jog 
folyamatvoltának, e folyamat a társadalomban elfoglalt helyének a 
folyamatban résztvevők és kapcsolataik, a konfliktus megoldási módok 
kiválasztása törvényszerűségeinek vizsgálatát tartja. A jogi antropológia 
szemléleti sajátosságának pedig azt tekinti, hogy a háttérben meghúzódó 
szabályokat és viselkedési modelleket tárja fel, a belső struktúrára figyel, 
a személyek hálózatára összpontosít, s középpontjában az etnikai csoport 
fogalma áll. 

Módszerként a kiterjesztett eset módszert, az elbeszélt esetet 
{memory cases), az összekapcsolódó esetek sorozatát (= jogi folyamat -
társadalmi folyamat), az esetleírásokat, az interjút, az összehasonlítást 
{szinkron vagy diakron) alkalmazza. 

A kulturális antropológia hagyományos kutatási területének 
szűkülése, az európai etnológia hangsúlyeltolódásai, a néprajz megújulási 
törekvései a jogi antropológiára is hatással vannak. A jogi antropológia 
újabb irodalmában a „non-western" - azaz a nem európai, amerikai és 
ázsiai civilizációval rendelkező - országok mellett mind gyakrabban 
jelennek meg a „western" országok terepként. Persze emellett Európában 
is tovább folynak a jogi antropológiai kutatások. Németországban 1970-
ben a VI . Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kongresszuson a kutatás 
eredményeinek számbavétele során Rüdiger Schott összegezte a legújabb 
tapasztalatokat a jog primitív társadalmakban betöltött szerepéről.3 7 A 

3 5 Gulliver, P. H. 1963, Pospisíí, L. 1963, Geertz, C. 1957. 
3 6 Nader, L 1969, Nader, L.-Yngvesson, B. 1973. 
3 7 Schott, R. 1994. 

17 



terepmunka során is gazdag anyag gyűlt össze: E. W. Müller például 
Zairében gyűjtött, Schott a szokások és a modern jogi adminisztráció 
konfliktusát vizsgálta Ghánában. A holland kutatók közül meg kell 
említeni J.F. Hollemant, aki Rodéziában, és Van den Steenhovent, aki 
Indonéziában végzett terepmunkát, majd az 1970-es évek elején 
Nijmegenben a jogi etnológia kutatói számára intézetet alapított.3 8 

Míg Európában a hetvenes évektől a néprajz olyan empirikus 
kultúratudománynak tekinthető, amely az európai etnológiát és a 
kulturális antropológiát - így a jogi antropológiai törekvéseket - is 
magában foglalja, addig, az USA-ban továbbra is a jogi antropológia 
teremt kereteket a mindinkább társadalmi, mint történeti indíttatású jogi 
kutatásoknak. 

E kutatások napjainkban egyik legtöbbet vitatott és egyik 
legizgalmasabb kérdése a jogi kollízió, a különböző jogrendszerek 
szabályai közötti összeütközés, illetve ennek feloldása. Európa tájain és a 
világ legkülönbözőbb pontján egyformán igaz az, hogy egy-egy 
népcsoportra több eltérő jogrendszer is befolyással lehet. Ezt vizsgálja 
például E.G. Unsworth Afrikában, R.D. Kollewijn a nyugati és nem 
nyugati jog viszonylatában. Az egyes népek joga és nemzetközi jog 
kapcsolódási pontjait számbavevő kutatások prognosztizálni is 
megkísérelik e folyamatot. 

2.2. A jogi néprajzi kutatások Magyarországon 

Magyarországon a Tripartitum előkészítő munkáit leszámítva a 18. 
század végétől beszélhetünk a nép körében nemzedékről nemzedékre 
hagyományozódó jogi szokások tudatos gyűjtéséről.4 0 II . József óta ismert 
gyakorlat volt. hogy egy-egy életviszony jogi szabályozása előtt 
összegyűjtötték az élő és gyakorolt szokásokat. így kerülhetett sor arra, 
hogy például II . Józsefnek az erdők megtartási, gyarapítási módiáról 
intézkedő rendeletében (1787) a jogi rendelkezések mellett részletesen 

3 8 A témáról részletesen szól Strijbosch, A. K. J. M. 1994. 244-245 
3 9 Unsworth, E. G. 1994., Kollewijn, R. D. t994., Dunbar, N. C H. 1994 
1 0 Tárkány Szűcs Ernő 1981. 16 

18 



leírják az éppen módosítandó vagy tiltandó korabeli paraszti építkezési 
gyakorlatot, s egyes szokásokat. A 19. században is több kezdeményezés 
történt, hogy a törvények előkészítése során a területet érintő jogi 
népszokásokat számba vegyék. 

A tudományos alapvetést hazánkban a 20. század elején Tagányi 
Károly, a kiváló történész végezte el. Széles körű szakirodalmi 
tájékozottsága, kutatástörténeti áttekintése, családjogi és öröklésjogi 
összehasonlító anyagközlése - amelyben hosszú ideig nem találva 
követőkre szervesen egymásra épült történeti szemlélet és jelenkutatás, 
etnográfia és etnológia - Európa élvonalába emelte a magyar kutatást. A 
harmincas években Szendrey Akos a népi jogszokások néprajzi és 
jogtörténeti kapcsolatait vizsgálva a legújabb külföldi szakirodalom 
tükrében fogalmazta újra a tennivalókat.4 1 

A jogi népszokások a társadalmi érdeklődés előterébe a múlt 
századvégi kodifíkációs törekvések során kerültek, amikor a polgári 
törvénykönyv javaslatával kapcsolatban felmerült a népi öröklési 
szokások megismerésének igénye. Baross János, Mattyasovszky Miklós a 
német törzsöröklési jogot, majd a magyar öröklési szokásokat 
tanulmányozta. 4 2 

1939-1948. között - szoros összefüggésben a falukutatók, a népi 
írók mozgalmával - Györffy István kezdeményezésére megkezdődött a 
parasztság körében még élő jogi szokások összegyűjtése. A résztvevők 
és az érintett községek számára vonatkozóan a szerzők eltérő adatokat 
említenek. Papp László 1943 júniusában még csak "82 gyűjtőtől 113 
elkülönült részre oszló 95 db jelentésről" ír, ugyanezen időszakban 
jelentésében Hofer J. Miklós több mint 140 a munkába bevont gyűjtőről 
szól, a rendelkezésére álló anyagot áttekintve Tárkony Szűcs Ernő 120 
résztvevőt említ. 4 4 Az érintettek pontos számát azért sem egyszerű 
meghatározni, mert előfordul, hogy gyűjtőközösség munkája a beküldött 
anyag. Papp szerint "137 község, továbbá 10 járásbíróság, 3 vármegye, 5 

4 1 Tagányi Károly "919, Szendrey Ákos 1929, 1936,1936/a 
4 2 Baross János 1905, Mattyasovszky Miklós 1904. 
4 3 Vűvei az 1939- 1948-as jogi népszokáskutatás történetét es Györffy István szerepét külön is 
feldolgoztuk, ezt nem kivánom részletezni. - Kőhegyi Mihály-Nagy Janka Teodóra 1997. 
4 4 EA 13.300. 2., Papp László 1948/a, OL K 579 I M 17443/1943., Tárkány Szűcs Ernő 1981. 
16. 
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táj területére vonatkoznak a jelentések", Tárkány Szűcs 
hozzávetőlegesen 340 községre kiterjedőnek tartja a gyűjteményt.4 5 

A jogpolitikai célt, hogy a jogi néphagyományok a jogalkotás 
egyik alappillérévé válhassanak, a jogi népéletkutatásnak nem sikerült 
elérni. A kutatók legjobbjainak tollából azonban olyan néprajzi 
szakmunkák születtek, amelyeket e mozgalom ösztönzött. Papp László, 
Bónis György, Fél Edit, Tárkány Szűcs Ernő gyűjtése megjelent. A 
feldolgozatlan jelentések között számos értékes tanulmány található, a 
gyűjtemény pedig töredékességében is gazdag példatár, amelyből 
Tárkány Szűcs Ernő 1981-ben a magyar jogi népszokásokról írott 
összefoglaló munkájában szintén szívesen merített. 4 6 

A néprajz, jogtörténet és jogszociológia határterületén folyt 
kutatások számos eredménnyel gazdagították az érintkező 
tudományágakat. Bónis György a jogtörténet számára hasznosítható 
eredményeket számbavéve azt emelte ki , hogy a jogi 
néphagyománygyűjtés a jogtörténet íratlan forrásait tárta fel, adatai az 
ezekről szerzett ismereteket gazdagították. Olyan kérdéseket világított 
meg a jogtörténet számára, amelyek csak az írott emlékek alapján már 
nem megválaszolhatók. 4 7 

A mozgalom eredményeiről számot adó első kötet, Papp László: 
Kiskunhalas népi jogélete kapcsán 1942-ben élénk vita bontakozott ki, 

48 

amely során Szabó Imre néprajz, jog és szociológia viszonyát vizsgálta. 
Kulcsár Kálmán a jogszociológia oldaláról végezte el a mozgalom 
értékelését, és több munkájában foglalkozott eredményeivel - különösen a 
jogtudat- és jogismereti vizsgálatok során hasznosítva tapasztalatait4 

A jogi néphagyomány kutatással közel egy időben, 1941-ben 
Bálványosváralján a Gusti-féle sociologia monografica pontjai alapján 
Venczel József irányításával 33 egyetemista, közöttük 7 joghallgató a 

4 5 EA 13.300. 4 . , Tarkany Szűcs Ernő 1981. lő. 
4 6 Papp László 1941. Bónis György 1941. Fél Edit 1943, Tárkány Szűcs Ernő 1944., 1981. 16. 
Papp László az értékes, de máig sem megjelent gyűjtések között említi Quiricó Pál 
3ársonyosróI, Gailotsik Elek Bükéről írott munkáját. PAPP László 1948. 6. Ezen időszak nem a 
gyűjtés részeként, de annak hatására megjelentek között említhetjük Csányi József 
Alsómuraköz, Baranyai Károly Sajószentpéter jogéletéről szóló munkáját. Csányi József 1943, 
3aranyai Károiy 1936 
4 Bónis György 1956. 
1 8 Szabó Imre 1942 

4 9 Kulcsár Kálmán i960, 1974, 1987. 
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közvélemény, vallás, erkölcs, népi tudás, jogi gondolkodás és politikai 
magatartás, valamint a családi élet belső törvényszerűségeit vizsgálta.50 

Bónis György 1942-ben a kolozsvári egyetem jogtörténeti 
szemináriumával Kalotaszegen szervezte meg a jogi népszokások 
összegyűjtését, hat évvel később szegedi tanárként diákjaival Tápén 
dolgozott.31 A Kalotaszegen 14 kutató által 25 községben végzett 
kutatások anyagának nagyrésze sajnos elpusztult, de a tápéi gyűjtés egy 
részét Börcsök Vince hasznosította a faluról készült monográfia jogi 
hagyományokról szóló fejezetének megírása során, s a gazdag 
cédulaanyag teljes publikálása is folyamatban van. 3 2 

A második világháborút követő években az Egri Szociográfiai 
Intézet munkatársai. Csizmadia Andor, Kulcsár Kálmán és Tóth Zoltán 
György vezetésével a barkók 28 községében gyűjtöttek.'3 

Az ötvenes években Gunda Béla irányításával indult meg a 
Magyar Néprajzi Atlasz előkészítése. A megjelent munka több kérdése 
kapcsolódott a jogi népszokások témájához, ugyanerről az Ortutay Gyula 
szerkesztette Magyar Néprajzi Lexikon többszáz címszót közölt. 5 4 

Az igazságügyminisztérium támogatásával 1939-1948. között 
folytatott felemás módon megvalósult gyűjtés eredményei nem épültek be 
kellő mértékben a néprajztudományba, a tervezett szintézis is csak 
harminc évvel később készült el. Tárkány Szűcs Ernő munkája, az 1981-
ben megjelent Magyar jogi népszokások helyzetfelmérés, összefoglalás, a 
kutatási eredmények összegzése volt. A ma is kézikönyvként használt 
rendszerezés elsősorban a néprajzi szakirodalomban felhalmozott jogi 
vonatkozású adatokra épült. 

Az utóbbi évtizedben a hétköznapok történelme iránt egyre 
nagyobb érdeklődéssel forduló történészek mellett56 Györffy István, 

5 0 Tárkány Szűcs Ernő 1981. 17., OL K 579 Jogi népszokásgyűjtés 1938-1948. I . 1697. csomó. 
Tárkány Szűcs Ernő e gyűjtése meg is jelent: Tárkány Szűcs Ernő 1944. 

5 1 Tárkány Szűcs Ernő 1943., 1948, 1981. 17. 
5 2 Börcsök Vince 1971. 243-255., Kőhegy; Mihaly-N agy Janka Teodóra 1995, 
5 3 Tóth Zoltán György 1947, Csizmadia ,\ndor 1979 A témával bővebben foglalkozik Veres 
Gábor 1997. 
5 4 Magyar Néprajzi Lexikon 1977-1982. 
5 5 Tárkány Szűcs Ernő 1981. 
3 6 Kállay István 1980, 1983, Sz. Bányai Irén 1973, Egyed Ákos 1981, Bánkiné Molnár 
Erzsébet 1981, Hudi József 1988, 1995, Wellmann Imre 1980, 1989. 
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Balogh István, Nagy Czirok László, Madarassy László korábbi hasonló 
közleményei után a néprajzosok körében ismét megszaporodott a néprajzi 
vonatkozású adataik miatt is figyelemreméltó jogi jellegű források 
közzététele (pl. házassági szerződések, móringlevelek, végrendeletek, 
inventáriumok, statútumok, kontraktusok, hegyközségi szabályzatok, 
rendtartások). 1 7 Továbbra is gyakori egy-egy jogi hagyomány változó 
részletességű ismertetése (megcsapatás, határsértés, zálogolás, 
boszorkányégetés, leányszöktetés, kocsmázás, fogadás), többen egyes 
jogintézmények fejlődésének, alakulásának leírását is felvállalták." 
Tárkány Szűcs Ernő például a jobbágyparaszti földtulajdon, a jószágok 
égetett tulaj donjegyeit, a szankciórendszert, az öröklési rendet, Takács 
Lajos a birtokba vétel, a határjelek, Szilágyi Miklós a halászati jog. 
Gelencsér József egy népi büntetőszokás, a megégetés történetét 
vizsgálta.3 9 

A nagyobb lélegzetű kiadványok közül a jogi népszokások 
területéhez köthető például Imreh István a székely falutörvényekről szóló, 
Nagy Olga a népi erkölcs, s egyes, a közösség által elítélt cselekmények 
mellett a népi szankciórendszert is bemutató, Erdő Péter egyházjogi 
kutatásokat segítő munkája. 6 0 A társadalomnéprajz mind nagyobb 
figyelmet fordít a jogi népszokásokra is, az újabb 
településmonográfiákban változó súllyal és tartalommal ugyan, de egyre 
inkább jelen van a jogi jelenségek vizsgálata.6 1 

A jogtörténészek közül Bónis György, Both Ödön, Csizmadia 
Andor, Degré Alajos, Hajdú Lajos, Bolla Ilona, Horváth Pál, Sápi 
Vilmos és Bálás Gábor már 1980 előtt is számtalan a témához 
kapcsolódó tanulmányt közölt. A fiatalabb nemzedék tagjainak tollából 

"Györffy István 1926, 1933, 1938, Balogh István 1959, Madarassy László 1928, Nagy 
Czirok László 1954-55, Beiényesy Márta 1958, Égető Melinda 1985, Faggyas István 1990, 
1991, Kocsis Gyula 1988, Mándoki László 1961, 1965, 1972, 1978, 1987. 

5 8 Csak kiemelve néhányat: Nóvák László 1983, Viga Gyula '975. 
5 9 Gelencsér József 1992, Szilágyi Miklós 1982, Takács Lajos 1976/b, 1987, Tárkány Szűcs 
Ernő 1965, 1980a, 1980b. 
6 0 Nagy Olga 1986, 1988, Erdő Péter 1986. 
6 1 Börcsök Vince 1971, Gelencsér József 1983b, 1985, 1989-1991, Hajdú Mihály-Kovács 
Ferenc 1965, Imreh István 1973, Imreh Ístván-Szeszka Péter 1978 , fmreh Ístván-Pataky József 
1992, Morvay Judit 1956, Nagy Olga 1986, 1988., Nagy Ödön 1993. Örsi Julianna 1984., Papp 
József 1992, Szabó László 1965, Ljváry Zoltán 1975. 
6 2 Bálás Gábor 1979, 1986, Bolla Ilona-Horvath Pál 1977, Bónis György 1939. 1941, 1942/b, 
1972, Bónis György-Degré Alajos 1971, Both Ödön 1984, Csizmadia .Andor 1969, 1969/a, 
1977, 1981, Degré Alajos 1963, 1986, Hajdú Alajos 1982, Holub József 1988, Horváth Pál 
1960, Sápi Vilmos 1966, 1974. 
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is megjelenik például egy-egy jogintézmény, jogterület történeti 
áttekintését nyújtó tanulmány, de inkább a polgári korszak jogtörténete 
áll az érdeklődés középpontjában, s az utóbbi esztendők változásai 
következtében a szaklapok hasábjain egyre szaporodnak a nemzetközi 

63 
jogi témájú cikkek. 

A hazai jogszociológia a jogi népszokások kutatását egy adott 
társadalmi réteg adott.történelmi időszakbeli jogtudati állapotát feltáró 
tevékenységnek tekinti, amelynek felemás módon értékelhető 
eredményeit az egyre növekvő számú jogtudatvizsgálatok körében 
helyezi el . 6 4 

Magyarországon a népi jog, a jogi néprajz mint önálló 
tudományterület, ma sem elismert. Papp László, Bónis György, Tárkány 
Szűcs Ernő** erre irányuló kísérletei sikertelenek maradtak, a kutatások 
az egyes tudományágak területein, egymás mellett párhuzamosan 
folynak. 

2.3. Eredmények és alternatívák 

A folklore juridique, rechtsgeschichtliche Volkskunde, 
Rechtsárchaologie, rechtliche Volkskunde, vagy Ethnography of Law, 
Juridical Anthropology. Ethnojurisprudence, Legal Anthropology, Folk 
Law66, mint tudományos interdiszciplina története - bár maga a gyűjtés a 

6 3 A teljesség igénye nélkül csak néhányat említek a gazdag irodalomból: Hamza Gábor 1993, 
Homoki Nagy Mária 1995, Kajtár István-Visegrády Antal 1988, Merényi Kálmán 1988, Varga 
Csaba 1981, Zoltán Ödön 1992. Megjegyzendő, hogy bár inkább jogi antropológiai nézőpontú, 
de a jövőben a jogi néprajz sem kerülheti a magyar jogtudományt is foglalkoztató jogi koilizió 
kérdését. A témában egyenlőre jogi cikkek születtek. Bán Tamás például az Európa Tanácsbeli 
tagságnak a magyar jogfejlődésre gyakorolt hatását, Varga Csaba pedig azt vizsgálta, hogy az 
európai integrációs folyamatok, egy európai jogrend kialakulása során hogyan őrizhető meg a 
nemzeti jogi kultúrák egyedisége. 
M Kulcsár Kálmán 1960, 1961, 1987, Sajó .András 1981, 1988. 
6 5 Papp László 1939, 1939/a, 1940, 1941. 1943, 1948, 1948/a.. Bónis György 1939, 1939/a. 
1941, 1942, 1942/a, 1943, !943/a, 1948, !956Tárkany Szűcs Ernő 1943, 1948, 1967, 1976, 
1979. 1994. 

6 " Már magának a kutatási területnek a megnevezése is zavarbaeitően sokféle. A jogi 
népszokások kutatására irányuló tevékenységet az 1800-as évek végén megjelent eiső 
publikációktól az egyes országokban általában attól függően nevezték el, hogy tárgyköret mely 
más tudományokkai hozták kapcsolatba - csak a legismertebb példákat említve a franciáknál 
folklore juridique, a németeknél rechtsgeschichtliche Volkskunde, Rechtsarcháologie, 
rechtliche Volkskunde, az angolszász nyelvterületeken Ethnography of Law, Juridical 
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18. században elkezdődik - csak bő száz évre nyúlik vissza. Ez az időszak 
ahhoz bizonyult elegendőnek, hogy nemzetközi szinten önálló 
tudománnyá váljon. Helykeresése, feladatának, tárgyának meghatározása, 
módszereinek kidolgozása tovább folytatódik. 

A jogi antropológiára is hatással volt a kulturális antropológia 
hagyományos kutatási területének szűkülése, az európai etnológia 
hangsúlyeltolódásai, a néprajz megújulási törekvése. A kutatás az 
alapkérdésre - a történetiség vagy a társadalmiság a vizsgálat 
meghatározó nézőpontja - továbbra is a társadalmiság előtérbe 
helyezésével válaszol. Ezáltal Alison Dundes Renteln és Alan Dundes 
szavaival megszűnik „boldog kapcsolat" lenni „a beavatott jogászok és 
néprajzosok" között, mindinkább aktuális tartalommal, társadalmi 
funkciókkal telik meg - többek között egyre hangsúlyosabb szerepet 
kapva a jog különböző területein.6 

A történeti szemléletet hangsúlyozó, kevésbé pragmatikus jogi 
néprajz helyzete ellentmondásosabb. A jogtörténet fogalmának mind 
szélesebb értelmezése, a jogszociológiai kutatások intenzitása, a 
történelemtudományokban bekövetkezett szemléletváltozás, és nem 
utolsó sorban a néprajztudomány útkeresése, megújulási törekvései, az 
antropológiai kutatások súlypontjának áthelyeződése nem kedvezett a 
kutatási határterület helyzetének megszilárdításában. Az 1980-as évek 
végétől bekövetkező társadalmi, és az azt leképező tudományszerkezeti 
változások talán újabb esélyt teremthetnek az önálló kutatási területté 
válásra. 

A magyar kutatástörténet magán hordozza mindazokat a 
sajátosságokat, amelyek a nemzetközi jogszokáskutatásokat jellemzik. 
Mivel az antropológiai és az etnológiai kutatások Magyarországon a 
hetvenes évekig csak kivételesen voltak jelen, 6 8 a határterület kutatásait 
egyértelműen a történeti szemlélet jellemezte. így elfogadhatjuk, hogy a 
felbukkanó jogi etnológia j o g i antropológia megnevezésektől függetlenül 

Anthropology, Ethnojurispntdence, Legal Anthropology, illetve a kutatás tárgyára utalva a 
sokféleképpen értelmezett Folk Law (pl. customary law, unwritten law, common law, 
indigenous law, primitive law) néven említették. Ezen összefüggésben válik érthetővé a nálunk 
is tapasztalt terminológiai bizonytalanság: a kapcsolódási pontoktói függően hol népi 
jogszokás/aitatásról vagy népi jogéletkutatásról, néprajzi jogkutatásról, hol jogi 
népszokáskutatásról, illetve jogi néprajzról, jogi etnológiáról vagy jogi antropológiáról 
szólnak a hazai kutatók. 
"Green, L. C. 1994., Naganathan, N. 1994., Bernhard, R. 1994 
o S Csak kiemelve Róheim Géza, Láng János vagy Zsigmond Gábor nevét említjük. 
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Magyarországon jogi néprajz (jogi etnográfia) annak az 
interdiszciplinának a neve, amely alapvetően történeti szemléletű, s 
mindvégig szorosan kötődik a jogtörténethez és a történettudományhoz. 

A magyar jogi néprajzi kutatás összességében meglehetősen 
egyenetlennek tűnik. Tagányi Károly tanulmánya a századelőn a 
nemzetközi kutatások élvonalába emeli, majd a harmincas évek 
kezdeményezései után 1939-48. között intenzívvé váló kutatás - s egyben 
az önálló diszciplínává válás - sorsát az 1949-et követő politikai, 
társadalmi-gazdasági változásokat követően megpecsételi a polgári 
indíttatás. 

A magyar jogi néprajz önálló kutatási területté válását sürgető 
Papp László az 1940-es években a fennálló állami jogrend szabályaival 
szemben önálló kutatási tárgykörként határozza meg a nép 
műveltségállományában élő, jogi tartalmú eljárásmódokat 
szabályokat!39 Mintegy három évtizeddel később Tárkány Szűcs Ernő -
hazai berkekben visszhang nélkül maradt cikkében - ismét állást foglal a 
jogi néprajz, mint önálló diszciplína mellett.70 

6 9 Papp László 1948. 
7 0 A magyar jogtörténészek és jogszociológusok többségének, továbbá a nemzetközi 
kutatásokban mind meghatározóbbá váló antropológiai irányzat képviselőinek véleményétől 
eltérően úgy véli, nemcsak a primitív társadalmakban, de Európa írott kultúrával rendelkező 
országaiban is lehetséges és szükséges a kutatás. Kifejti, hogy az állami normák létrehozása és 
alkalmazása a jogtudomány, a társadalomban játszott konkrét szerepük vizsgálata a 
jogszociológia, mindezek történeti szempontú kutatása pedig a jogtörténet tárgya. Minden olyan 
egyéb forrásból származó emberi magatartás vizsgálatát a jogi néprajz kutatási területére 
tartozónak tekinti, amelyet a társadalom valamely meghatározott közössége elismer és 
szokásszerüen követ - feltéve, nogy az a fikció alkalmazásával kialakított jogterületre esik. A 
jogi néprajz kutatási területéhez tartoznak továbbá az emberek jogtudatában meg létező, 
gyakorlattá, az életviszonyokban ténnyé már nem váló és csak folkorisztikus emlékekben (pl. 
mese, dal, monda, rege, stb.) élő jogi hagyományok is, amelyekre még élő emberek 
visszaemlékeznek, továbbá a jogszokások és jogi hagyományok tárgyi emlékei. Tárkány Szűcs 
Ernő 1981. 30 
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A formálódó kutatási terület azonban a 80-as években még a 
tárgymeghatározási kísérleteken sem jut túl, az 1990-es években 
megélénkülő kutatások eredményeit pedig az egyes tudományterületek 

t i 71 

megkísérlik beilleszteni saját területükbe. 

Az interdiszciplinaritás mindeddig módszertani tekintetben tűnik 
legeredményesebbnek, hiszen a Tárkány Szűcs Ernő által kifejtett 
komplex módszer valamennyi határterület módszertani eredményét 
alkalmazza. A továbbiakban magunk is szempontként számolunk vele a 
dolgozatunk tárgyaként megjelölt jogintézmények jogtörténeti vizsgálata 
során. 

7 1 A társadalomnéprajz eredményeinek összegzése - lásd Szilágyi Miklós 2000. - kapcsán a 
kérdéssel részletesen foglalkozik Nagy Janka Teodóra.' A jogi néphagyomány és 
népszokáskutatás problémái az ezredfordulón. (Kézirat) 
7 2 A komplex módszer Tárkány Szűcs Ernő olvasatában a jogi néprajzi jelenségek formájának az 
adott község (csoport) kultúrájához való kapcsolatának (jelentésének), az állami normákhoz 
való viszonyának (használatának), a közösség társadalmi-gazdasági alapszerkezetével való 
összefüggésének (funkciójának) s változásának és vándorlásának meghatározott helyre és időre 
korlátozottan, a gyűjtéssel azonos idősíkban történő vizsgálatát jelenti. Tárkány Szűcs Ernő 
1994. 
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3. A tradicionális népi önkormányzatok fogalma, kutatásának 
története és forrásai 

3.1. Önkormányzatok, tradicionális önkormányzatok, tradicionális 
népi önkormányzatok 

3.2. A tradicionális népi önkormányzatok kutatásának története és 
forrásai 

3.1. Önkormányzatok, tradicionális önkormányzatok, tradicionális 
népi önkormányzatok 

A magyar jogtörténet komoly figyelmet fordított az 
önkormányzatok kutatására, hiszen az egyes történeti korszakokban a 
megfogalmazott célok sokfélesége, a szervezettség, az aktivitás 
különböző szintjei szerint ezeknek igen gazdag, differenciált rendszere 
alakult k i hazánkban is. 7 3 

Történetiségükben vizsgálva ezen jogintézményeket, 
megkülönböztethetőek tradicionális és modem önkormányzatok. 
Tradicionális önkormányzatokon - osztva Béli Gábor a tradicionális jogra 
vonatkozóan kifejtett álláspontját - a továbbiakban a feudális társadalom 
területi és testületi önkormányzatait értjük a Szent István első 
dekrétumától a rendiség felszámolásáig, 1848-ig terjedő időszakban. 7 4 

7 3 Többek között Bónis György-Degré Alajos 1971, Béli Gábor 1987, Csizmadia Andor 1940, 
1941, 1962, 1972, Degre Alajos 1972, 1976, Degré Alajos-Ereky István 1908, Ereky István 
1908, Holub József '.929, Kajtár István 1992, Káilay István 1989, Kérészy Zoltán .942, Stipta 
István 1995. 
7 4 Béli Gábor a feudális jog általános és különös Kategóriaként történő együttes használatának 
(feudális j o g és hűbérjog) tarthatatlanságára hivatkozva a tradicionális jog kifejezést használja a 
rendiség felszámolásáig terjedő korszak jogara vonatkozóan, „minthogy ebben a megjelölésben 
benne rejlik a magyar jog lényegi sajátossága, jelesül az, hogy egyes elvei a nemzetségi 
viszonyokból öröklődtek át, meghatározó intézményei döntően a szokás által közvetítetten 
fejlődtek ki, és éltek tovább évszázadokon keresztül". Béli Gábor 1999. 19-20. 
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A korszak egészére jellemző az alapvető területi önkormányzatok -
a falu (község), a város és a vármegye - mellett a rendkívül változatos 
tartalmú partikuláris önkormányzatok nagy száma. A kiváltságos 
kerületek: a jászkun kerület, a hajdúkerület, a szepesi szász városok, a 
tengermellék (a magyar tengerpart: a fiumei és buccarii kerületek) a 
szabad királyi városokhoz hasonlóan nem megyei vagy magánhatóság, 
hanem közvetlenül az uralkodó, illetve annak központi kormányszervei 
alá tartoznak, s közigazgatási és törvénykezési ügyeikben a felsőbbség 
ellenőrzése mellett maguk rendelkeznek. 

A képet tovább árnyalják a különféle speciális önállósággal bíró 
székek, kiváltságolt és nemes községek (székely székek, szász székek, a 
szepesi tízlándzsás szék, praediális székek, nemes községek, a túrmezei 
kerület, valamint az egyéb kisebb kiváltságolt kerületek, mint például a 
Torontál vármegyei nagykikindai terület, a Bács megyei tiszai koronái 
kerület, a titeli sajkás kerület), valamint az egészen speciális jogállású 
katonai határőrvidékek (horvát-szlavón-vend határőrvidék, Maros-Tisza 
vidéki határőrvidék, a Bánság kormányzata és a bánáti határőrvidék, a 
székely határőrség és a román határőrezredek). 

A tradicionális jog időszakában a testületi önkormányzatok közül 
főképp az egyházi önkormányzatok, a céhek és a bányatársládák jutnak 
jelentősebb szerephez. 

A tradicionális önkormányzatok egy sajátos, nemcsak időben és 
térben, de társadalmiságában is jól definiálható csoportját jelentik az 
elsősorban az „egyszerre települési forma, gazdasági szervezet, 
társadalmi képlet és jogi közösség" falu (villa) - a 15. századtól a 
földesúri joghatóság alá tartozó jobbágyközség (possessio), a 17. 
századtól 1848-ig rendezett ítélőtanáccsal nem rendelkező 
jobbágyközség - keretei között megjelenő, illetve ahhoz kapcsolódó 

' 5 Mezey Barna 1995. 126-131. 
' s Szabó István 1971. 10. 
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önkormányzatok. E tradicionális népi önkormányzatként 
meghatározható önkormányzatok körébe tartozónak tekinthetjük a falusi 
önkormányzatokat, a jobbágyközségek önkormányzatát, a vallási 
közösségek falusi, községi önkormányzatait a falusi céheket, valamint a 
jobbágyközségek keretein túl nyúló időleges és partikuláris 
önkormányzatokat, a parasztvármegyéket. 

A tradicionális önkormányzatok közül a kiváltságos kerületek egy 
részének - pl. a jászkun kerület vagy a hajdúkerület egyes falvainak, 
községeinek - önkormányzata is egyértelműen a tradicionális népi 
önkormányzatok közé sorolható, míg a székekhez tartozó települések, 
valamint az egyes kiváltságok és nemes községek esetében ennek 
megítélése rendkívül összetett. Hasonló a helyzet a gyakran nagyszámú 
jobbágylakossággal rendelkező mezővárosok (oppidumok) esetében. 

Dolgozatunkban - terjedelmi okok miatt - csupán a tradicionális 
népi önkormányzatok felvázolt gazdag rendszerének legarchaikusabb 
formáját, a föld- és faluközösséget, s ezen belül is alapvetően csak a 
falvak, illetve jobbágvközségek földhasználatát és önkormányzatát 
részletezzük a Mária Terézia-féle úrbérrendezéstől az úrbériség 
megszüntetéséig tartó időszakban. 

Bár tisztában vagyunk azzal, hogy a tradicionális önkormányzatok 
más formáinak kutatása jóval gazdagabb, látványosabb eredményeket 
kínál (pl. a nemesi községek, a kiváltságos kerületek egyes községeinek 
önkormányzata esetében), mégis e szűkebb terjedelmű, töredékes. 

7 7 Kérészy Zoltán a 15. századra a tágabb értelemben vett községek négy kategóriáját különíti 
el: a védfalakkal körülvett, s idővel országrendiséghez jutott szabad városokat, az olyan szabad 
városokat, amelyek az előbbihez hasonló jogállás értek el, de országrendiséggel nem voltak 
felruházva, a földesúri joghatóság alatt álló, de többé kevésbé a vármegyétől is függő szabad 
községeket vagy mezővárosodat, rovábbá a teljes egészében földesúri joghatóság alá tartozó 
jobbágyközségeket A két utóbbi között a királyi, földesúri kiváltságlevelek és urbáriumok 
különbözősége szerint számos átmeneti alakulatról szól, a 17. század elejétől 1848-ig pedig 
három csoportot különböztet meg: a terjedelmes önkormányzattal rendelkező, nemesi 
közbirtokosokbó! alakult nemesi községeket, a királyi kiváltságlevelekkel a földesúri hatóság 
alól kivett, közvetlenül a vármegyének alárendelt, saját tanácsuk igazgatása alatt álló, kisebb 
polgári perekben elsőfokú bírói hatóságok gyakorló rendezett tanáccsal felruházott vagy 
szabadalmas mezővárosokat, és a túlnyomóan jobbágyokból álló, a közigazgatási, polgári és 
büntető peres ügyekben első fokon az úriszéknek, másodfokon a vármegyének alárendelt, 
rendezett tanácsot nem tartó mezővárosokat és jobbágyközségeket. Kérészy Zoltán 1942. 2. 
T í i A tradicionális népi önkormányzatok fogalmi körülhatárolását interdiszciplináris 
megközelítésben a jogtörténeti meghatározáson, valamint a történettudomány széles körben 
elismert és hasznosított eredményein túl sajátos módon gazdagíthatja a néprajztudomány. E 
kérdéssel részletesebben foglalkozunk egy korábbi munkában: Nagy Janka Teodóra 1999. 
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földesúri kiváltságoktól, magánjogi szerződésektől helyi szokásoktól 
függő önkormányzati forma elemzését választottuk - kevésbé kutatottsága 
és az interdiszciplináris nézőpont nyújtotta lehetőségek miatt. Igyekszünk 
következetesen e résztéma kutatására szorítkozni, s a mezővárosok és a 
nemesi községek, kiváltságos kerületek adataira összehasonlításképpen 
hivatkozni, nem követve azt a gyakorlatot, amely részeként a jogtörténet 
és a történettudomány területén egyes szerzők az önkormányzatiság 
vizsgálata során szívesebben kutatják más jogállású településekkel együtt 
a kérdést, a néprajz tudomány művelői pedig gyakran dúsítják azok 
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látványosabb adataival a témában végzett vizsgálataikat. 

A munkánkban a megjelölt időszakban részletesen vizsgált föld- és 
faluközösség mellett a tradicionális népi önkormányzatok igen fontos 
területét jelentik a vallási közösségek falusi, községi önkormányzataid 
melyek között kitüntetett szerep jut a református egyházközségeknek. 
Azon felfogásból kiindulva, hogy minden hatalom alapja az 
egyházközség, azaz a jogilag szervezett gyülekezet, a református egyház 
különös gondot fordít az egyházi önkormányzatiság kérdéseire. Az 
önkormányzatiságot gyakorló szervek mintegy leképezik a községét: 
gyülekezet I I falugyűlés, presbitérium II elöljáróság, prédikátor U bíró), 
feladatmegosztásuk, hatáskörgyakorlásuk, eljárási szabályaik is szorosan 
kapcsolódnak ahhoz. 

Különösen szembetűnő ez az egyházfegyelmezési jogkör és a 
községnek a közösségben a nyugalom, a rend, az erkölcs biztosítása terén 
beltöltött ítélkezési feladatai esetében. Bár a felvilágosult abszolutizmus 
egyik alapvető törekvéseként már a 18. századtól megkezdődik az egyház 
és az állam szétválasztása, sok településen - például a Tolna megyei 
Sárköz vagy a baranyai Ormánság községeiben - még a 19. században is 
összefonódik a külső és a belső tanács, együttesen határozva meg a 
közösség mindennapjait. Dolgozatunk keretében a falu, illetve község 
vallási közösségeinek részletes elemzését mellőzve ezen összefüggésekre 
csak utalni kívánunk. 8 1 

7 9 A közigazgatás népi szerveit áttekintő Szendrey Ákos oéldául a jobbágy községekre 
vonatkozó adatokat a mezővárosi es nemesi Községek adataival elegyesen közii, s Tárkány 
Szűcs Ernő sem következetes a témára vonatkozó adatközléseiben. 
s 0 Az egyházi önkormányzatok kérdéséhez, annak egy-egy részterületéhez az egyháztörténet és 
a néprajz oldaláról :gen sok közlés kapcsolódik, melyek közüi csupán utalni szeretnék néhány 
munkára: Baiázs Kovács Sándor 1994, Erdő Péter 1986, Faggyas István 1991, Illyés Endre 
1941, KissZ. Géza 1995. 
S l Több cikkben foglalkozom magam is a témával: Nagy Janka Teodóra 1994, 1996/a. 1997, 
1998. 

30 



A falusi céhfejlődés időszaka rendkívül rövid, hiszen e 
szervezetek a céhes fejlődés utolsó szakaszában alakulnak ki és válnak 
jellemzővé. A mezővárosi piac telítődését követően csak a 19. századtól 
figyelhető meg az ún. falusi vegyes céhek megjelenése, amelyekbe egy 
vagy több falu legkülönbözőbb mesterei - a lakosság számára szükséges 
iparcikkek jelentős részét továbbra is céhes keretek között előállító 
csizmadiák, vargák, takácsok, és a földműveléshez szükséges egyszerűbb 
eszközök készítésére specializálódott kerékgyártók, kovácsok és 
asztalosok - tartoznak. 

Abban, hogy a falusi céhek önkormányzata jóval szegényesebb, 
mint a szabad királyi városokban vagy a mezővárosokban alakult céhek 
esetében, nemcsak a falusi céhes fejlődés időszakának rövidsége játszik 
szerepet (hiszen az 1872:8. tc. már a céhek felszámolásáról rendelkezik), 
hanem a szabályozási háttér sajátos vonásai is. 

A török kiűzését követően a céhes ipar újjászervezését jellemző 
egységesítő törekvés jegyében 1761-ben Mária Terézia rendeletben 
kötelezi a vármegyéket a régi céhprivilégiumok bevonására. 8 3 A királyi 
kancellária által kiadott új, általában 18 articulusból álló kiváltságlevelek 
már rendeleti úton meghatározott, egységes elvek alapján készülnek. A 
falusi céhfejlődés sajátos jellemzője, hogy ezen egységes jogszabályi 
háttér meghatározta időszakban alakul ki. Bár a céhes önkormányzatiság 
alapjául szolgáló privilégiumok egységesítése, a céhes kiváltságok 
megnyirbálása, a központi szabályozás erősítése a önkormányzatiság 
kiüresedése és elszíntelenedése irányában hat, mégis, ha rendkívül rövid 
időre is, a tradicionális népi önkormányzatok karakterisztikus formájává 
teszi a falusi céheket. Dolgozatunknak azonban nem tárgya e rendkívül 
izgalmas kérdéskör részletes vizsgálata, amelyhez korábbi 
publikációinkban gazdag levéltári anyagra támaszkodva igyekeztünk 
adalékokat nyújtani.8 4 

s~ 7. Mérey Klára a Dél-Dunántúl iparának történetét elemezve az adott xorban szintén a 
szabók, cipészek, csizmadiák magas számát emeli ki a falvakban. T. Vlérey Klára 1985. 22. 
s Vlint arra egy általa kiadott privilégiumban Tolna Vármegye Közgyűlése is hivatkozott, a 
helytartótanács 1805 évi 3104. sz. rendeiete előírta, hogy 'a Megyebeli Czéhheknek "égi 
priviiegyiumát bé szedvén..., a meg irott princípiumok szerént leendő alkalmaztatások és meg 
ujittások végett fel küigyék" Paksi Bognár és Kovács Céh iratai TmL., IX. 10. 
8 4 Nagy Janka Teodóra 1994/a, 1999/a. 
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Végül a tradicionális népi önkormányzatok között mindenképpen 
meg kell említenünk a parasztvármegvéket. A jobbágyközségek által 
létrehozott partikuláris közbiztonsági szervezet a török uralom idején, a 
16. század utolsó negyedében és a 17. század elején a Duna-Tisza közén 
alakul ki. A községek biztonságáról gondoskodó és bíráskodást is végző, 
a megyék területén szerveződő önkormányzat élén a jobbágyközségek 
elöljárói által választott parasztkapitány vagy főhadnagy áll, további 
tisztségviselői a hadnagyok, a községekben a tizedesek.85 

A modern jog időszakában a jogi személyként elismerést nyert, 
egy adott területen megtelepültekből alakuló területi önkormányzatok 
főbb formái a község (kisközség, nagyközség, rendezett tanácsú város 8 6 -
1871:18.tc.) és a törvényhatóságok (vármegye, törvényhatósági jogú 
város - 1886:21.te). 

Míg a területi önkormányzat szervei az államterület egy 
meghatározott részén élő állampolgárok közösségét jelentik, a testületi 
önkormányzatok személyi alapon (pl. nemzetiség, vallás, foglalkozás, 
érdekeltség szerint) szerveződnek. A 20. század elejétől mind 
kedveltebbé váló, részérdekek alapján szerveződő csoportosulásokat -
amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, szervezetüket 
szabadon alakíthatják és önrendelkezési joguk van - az állam közérdekű 
funkciókkal is megbízhatja, s ennek révén (törvényben pontosan 
meghatározott állami beleszólás ellenében) bizonyos közjogi 
jogosítványokat szereznek. 

Míg a testületi önkormányzatok csoportjaira vonatkozó egyes 
értelmezések csupán a szabad hivatási, a képviseleti és a rendi jellegű 
hivatási önkormányzatokat, valamint a közművelődési köztestületeket 
tekintik az önkormányzatok e típusába tartozónak, a polgári időszak 
kutatási eredményeit összegző Magyary Zoltán az 1940-es évek elején 
többek között a bevett és elismert egyházakat a szellemi élet 
köztestületeit a vitézi rendet a gazdasági élet fakidtatív köztestületeit 
(pl. a legelő- és erdőközösségeket, a hegyközségeket, a vízi és a 
bányatársulásokat), a képviseleti és rendi jellegű érdekképviseleteket (pl. 

8 5 Elsősorban történeti munkák foglalkoznak a parasztvármegyekkel, melyek közül csupán 
kettőre utalunk: Takáts Sándor 1961, Szakály Ferenc 1969 
% Ez utóbbit az 1929:30.tc. megyei városnak nevezi. 
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ipartestületeket, ügyvédi kamarákat), valamint a társadalomjóléti 
köztestületeket is ide sorolja. 

A modern önkormányzat 1848-at követően kiépülő 
intézményrendszerében az újonnan megjelenő önkormányzatok mellett 
(pl. kamarák, vízi és bányatársulások, szövetkezetek, egyesületek) 
részben megváltozott funkcióval, de továbbélnek egyes tradicionális 
önkormányzatok is. A tradicionális népi önkormányzatokról szólva nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a tárgyalt formák közül az 1848-at követően 
továbbélőket, a volt úrbéri közösségeket: a legeltetési társulatokat, az 
erdőbirtokosságokat, valamint a hegyközségeket, és a jogállásukat 
tekintve igen vitatott nyomásközösségeket. Kutatásainkkal gazdagítva 
természetesen röviden számba kívánjuk venni a községek, mint politikai 
önkormányzatok történetét is a modern jog korában. 

Az önkormányzatok polgári időszakban kiteljesedő rendszerében e 
körbe vonhatóak a dolgozatunkban nem részletezett tradicionális népi 
önkormányzatoknak a modern jog keretei között továbbélő formái, a 
községi egyházi önkormányzatok, a céhek megszűnését követően 
megalakuló ipartestületek, a vízi és bányatársulatok. 

A tradicionális népi önkormányzatok természetesen éppúgy 
történeti képződmények, miként maga a társadalmi réteg, a jobbágyság, 
illetve parasztság, amelyhez kialakulásuk, fejlődésük - vagy éppen 
megszűnésük köthető (pl. a két világháború között a földközösségek 
felszámolódásának lehetünk tanúi, a hegyközségek működésének viszont 
virágkora ez az időszak). A továbbiakban a kutatás forrásait is számba 
véve egy rövid kutatástörténeti áttekintést kívánunk nyújtani e több 
tudományterület érdeklődését is felkeltő téma tekintetében. 

Mezey Barna 1995. 324., Magyary Zoltán 1942 220-221. 
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3.2. A tradicionális népi önkormányzatok kutatásának története, forrásai 

Bár a vármegyei és a városi önkormányzatok kedvelt kutatási 
témának számítottak, a tradicionális népi önkormányzatok viszonylag 
későn kerültek a történeti, jogtörténeti és a néprajzi kutatás érdeklődési 
körébe. A történettudomány századunk közepéig elsősorban az 
uralkodók, nemesek életével foglalkozott. A parasztság mindennapjai 
kívül rekedtek az Akadémia Történelmi Bizottsága által 1855-ben indított 
Magyar Történelmi Tár 25 kötetén éppúgy, mint a 120 kötetes 
Monumenta Hungáriáé Historicán. A forrásközlések között is kivételnek 
számított a nagykőrösi református gimnázium tanárainak 1856-tól „a 
magyar nép községi és magánéletére " vonatkozó alföldi forrásokat sajtó 

88 

alá rendező, a népi közigazgatásra is értékes adatokat közlő kötetei. A 
milleneum idején megszaporodó pozitivista szellemű, e területet is érintő 
kiadványok között tarthatjuk számon Tagányi Károly Magyar Erdészeti 
Oklevéltárát, valamint Gyárfás István a jászok és kunok történetét, benne 
a kiváltságos terület népi igazgatástörténetét is tárgyaló munkáját.8 9 A 
falusi közösség életét meghatározó források között különös jelentőséggel 
bírnak Imreh István székely falutörvényeket és faluhatározatokat 
közreadó munkái, 9 0 a Magyar Gazdaságtörténeti Szemle falusi 
önkormányzatokra vonatkozó forrásközlései9 1 és az Országos Levéltár 
kiadásában megjelentetett XVI-XVII. századi úriszéki jegyzőkönyvek. 9 2 

A történeti kutatások eredményeként napvilágot látnak a 
jobbágysággal, parasztsággal, s ezen belül a falusi önkormányzatokkal is 
foglalkozó tanulmányok, melyek közül Acsády Ignác, Szabó István, 
továbbá Eperjessy Kálmán és Horváth Zoltán összefoglaló áttekintéseit 
kell kiemelni.9 3 Kristó Gyula történeti összegzéseiben többször is érinti a 

8 8 Szabó Károly-Sziiágyi Sándor 1856, 1860, Szilágyi Sándor 1861 
4 9 Tagányi Károly 1896, Gyárfás István 1886. 
}" Imreh István 1947. 1973, 1983. 
9 Csax néhány az értékes forrásközlések közül: Pettkó Béla: Egy XVII . századi magyar 
hegyközség törvényei. 1894. 30., Komáromy András: A nagyszőllősi közbirtokosok végzései. 
1895. 125, Lólegeltetési rendtartás 1646-ban 1898. 214., Nyirbatctai erdörendtartás 1669-ből. 
1900. 374. 

4 2 Varga Endre 1958. 
9 3 Acsády Ignác 190o, 1944, 1948, Szabó István 1940, 1965. 1966, 1969, Eperjessy Kálmán 
1966. 
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középkor tárgyalása során a föld- és faluközösség kérdéseit. Tagányi 
Károly a földközösség és a soltészságok történetét dolgozza fel, Soós 
Imre, Varga János és Wellmann Imre a 18. századi földközösségek 
történetére vonatkozóan jelentetnek meg alapvető tanulmányokat.9 4 

Kállay István az úriszéken kívüli földesúri bíráskodásról ad közre 
publikációt, s e forrásközléseket gazdagítják a Maksay Ferenc 
vezetésével közzétett 16-17. századi urbáriumok, valamint Lukács Zsófia, 
utóbb Felhő Ibolya az úrbérrendezés témakörével foglalkozó 
forrásmunkái.9 3 A témára vonatkozó áttekintő összegzések és kisebb 
anyagközlések mellett a kilencvenes években megfigyelhető, hogy a mind 
nagyobb számban megjelenő helytörténeti - elsősorban községtörténeti -
munkákban a levéltári források egyre szélesebb körű hasznosításával igen 
gazdag adatok jelennek meg a témára vonatkozóan. 9 6 

A jogtörténeti források közül az egyik legfontosabb a Kolosvári 
Sándor és Óvári Kelemen igen sok községi vonatkozású rendelkezést is 
tartalmazó nyolc kötetes Corpus Statutorum Hungáriáé Municipaliuma, 
amely a vármegyei, városi municipiumok és az erdélyi privilegizált 
nemzetek szabályait tartalmazza 1400 és 1800 között. A történeti 
források között említett úriszéki iratok és székely faluközösségi szabályok 
a jogtörténészek számára is gazdag forrásnak bizonyulnak.97 

A századfordulótól jeles jogtörténészek foglalkoznak az 
önkormányzatiság kérdésével. Ereky István, Eckhart Ferenc, Holub 
József, Degré Alajos, Bónis György, Csizmadia Andor az összegző 
munkák mellett egy-egy terület monografikus feldolgozását is elvégzi. 
Csizmadia Andor egész jogtörténészi munkássága a magyar 
közigazgatáshoz és az önkormányzatisághoz kötődik, tanulmányai 
többségében annak 1848 előtti időszakát vizsgálva. Degré Alajos és 
Ereky István a magyar helyhatósági önkormányzatról ad áttekintést közös 

9 4 Kristó Gyula 1984, Tagányi Károly 1894, 1914, Soós Imre 1958, Varga János 1952, 1958. 
1964, 1967, Wellmann Imre 1967, 1980, 1989. 

9 5 Kállay István 1980, Maksay Ferenc 1959, Lukács Zsófia 1937, Felhő Ibolya 1973. 
9 6 Csak kiemelni szeretnék néhányat az áttekintő tanulmányok - Egyed Akos 1981, Szakály 
Ferenc 1969, Takáts Sándor 1961 - és az anyagközlések, helyi monográfiák közül: Hagymásy 
Sándor 1982, Havassy Péter 1994, Hudi József 1995, Lichtneckert András 1996, Rákos István 
1984, Simon András 1996. 

9 7 Kolosvári Sándor-Óvári Kelemen 1885-1904. 
9 S Eckhart Ferenc 1946, Eckhart Ferenc-Bónis György-Degré Alajos 1951, Eckhart Ferenc-
Degré Alajos 1953, Bónis György-Degré Alajos 1971, Bónis György-Degré Alajos-Holub 
József-Sarlós Márton 1952, Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László 1978, Bónis 
György 1972 , Degré Alajos 1976, 1980, Holub József 1929, Csizmadia Andor pl. 1941, 1962. 
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munkájában. Ember Győző kitűnő összegzése a magyar közigazgatás 
Mohácstól a török kiűzéséig terjedő időszakáról rajzol képet, a polgári 
közigazgatás összegző elemzését pedig Magvary Zoltán írja meg 1942-
ben.1 0 0 

Ereky István a vármegyei önkormányzatok köréből is közöl 
tanulmányokat, Degré Alajos a megyei közigazgatás átalakulását elemzi a 
18. század elején. 1 0 Holub József Zala megye középkori történetét 
feldolgozni célul tűző hatalmas munkájában a megyei és egyházi 
közigazgatás történeti tablóját nyújtja.1 0 2 Stipta István a vármegyék 
polgári átalakítására irányuló törekvéseket követi nyomon, Béli Gábor a 
vármegyei statútum alkotást vizsgálja a 16-18. században. 

A városi önkormányzatiság is gyakori témája a jogtörténeti 
tanulmányoknak. Degré Alajos Nagykanizsa önkormányzatáról készít 
kitűnő leírást, első munkáiban Csizmadia Andor is a városi joggal 
foglalkozik, s szintén e témában publikál Kajtár István a magyar városi 
önkormányzatokat vizsgálva 1848-1918 között. 1 0 4 

Horváth Pál a nemzetközi szakirodalom áttekintésével 
összefoglalja a földközösségre vonatkozó nézeteket, Bolla Ilonával pedig 
a középkori faluközösségről, mint a feudális bíráskodás eszközéről közöl 
tanulmányt. 1 0 5 A községi bíráskodást Eckhart Ferenc figyelemre méltó 
tanulmánya után a feudalizmus utolsó évszázadaiban részletesen Sápi 
Vilmos elemzi. 1 0 6 A községi igazgatás tekintetében éppúgy alapvető 
Degré Alajos a magyar nemesi kuriális községek szervezetével és 
gazdálkodásával foglalkozó munkája a tradicionális jog korában, mint 
Kérészy Zoltán a községi közigazgatás alaptörvényének előzményeit 
vizsgáló jogtörténeti áttekintése, vagy Csizmadia Andor tanulmányai a 
községi közigazgatás önállósulásáról, illetve a falusi közösségek 1848-

r 107 
1944. közötti szervezetéről és működéséről. 

Degré Alajos-Ereky István é.n. 
' Ember Győző 1946, Vlagyary Zoltán 1942 
1 Ereky István 1908, Degré Alajos 1980 
1 Holub József 1929. 
1 Stipta István 1995, Béli Gábor 1987 
' Degré Alajos 1972, Csizmadia Andor 1940, 1941, Kajtár István 1992. 
' Horváth Pál I960, Bolla Jlona-Horváth Pál 1977. 
5 Eckhart Ferenc 1952, Sápi Vilmos 1966 
7 Degré Alajos 1976, Csizmadia Andor 1969/a, 1977, Kérészy Zoltán 1942. 
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A jogtörténeti tanulmányok mellett már a századfordulótól 
feltűnnek azok a közlemények is, amelyek szorosan témánkhoz 
kapcsolódva a tradicionális népi önkormányzatok modern jog keretei 
között továbbélő formáinak szabályozását ismertetik, illetve az élő 
joggyakorlat anomáliáira hívják fel a figyelmet. Nyulászi János 1906-ban 
a falusi jogközösségekről közöl rendkívül gyakorlatias meglátásokat 
tartalmazó cikket, Börcsök Andor 1910-ben a közbirtokossági és volt 
úrbéres közösségekről tesz közzé egy tanulmányt. Felszeghy Béla 
1914-ben a magyar földközösségek igazgatásának szabályait a történeti 
és szociálpolitikai áttekintés igényével foglalja össze. " Ajtai Sándor a 
magyar erdészeti közigazgatás szabályait adja közre 1935-ben, míg Alsó 
László a községszervezés alapelveit részletezi, miután alapvető 
tanulmányt közöl a községi jegyző jogállásáról, s egy jogtörténeti 
visszatekintésében részletesen elemezi a nemesi község hatóságát és 
szervezetét egy település iratanyaga alapján.' 1 0 

Az önkormányzatokra vonatkozó jogtörténeti kutatások rövid 
áttekintése után is megállapítható, hogy a pécsi jogtörténeti tanszék 
jogtörténészei körében hagyományosnak tekinthető a tradicionális 
önkormányzati kérdések kutatása, az egyetem professzorainak egyes 
munkái pedig a tradicionális népi önkormányzatok kérdését is érintik. 
Csak emlékeztetni kívánunk arra. hogy Kérészy Zoltán az 1871:18. tc. 
előzményeit vizsgálja, Degré Alajos az említett témákon túl egy 18. 
századi falusi népítélet hagyományával is foglalkozik, a szomszédjogok 
esetében pedig felveti azoknak a faluközösség maradványakénti 
értékelését pl. az elővásárlási jog tekintetében. 1 1 1 Mint szóltunk róla. 
Csizmadia Andor publikációi többségében érinti a tradicionális népi 
önkormányzatok körébe sorolható jogintézményeket. A faluközösségek 
szervezetéről és működéséről beszámoló, témájában és szemléletében is 
kiemelkedő munkájában a szerző a tradicionális népi önkormányzatoknak 
a polgári időszakban továbbélő formáit vizsgálja, más tanulmányai a 
községek, mint politikai önkormányzatok szervezetét és működését 
részletezik. 1 1 2 De témánk szempontjából ugyancsak érdeklődésre tarthat 
számot a középkor után Délkelet-Európában továbbélő faluközösségről 
írott elemzése, valamint a jogi népszokáskutatáshoz kapcsolódóan Ivád, 

i m Nyulászi János 1906, Börcsök Andor 1910. 
1 0 9 Felszeghy Béla 1914. 
1 1 0 Ajtai Sándor 1935, Alsó László 1925. 1928, 1935. 
1 1 1 Degré Alajos 1942, 1963. 
1 , 2 Csizmadia Andor 1969, 1969/a, 1969/b, 1972, 1976, 1977, 1977/1), 1979a. 1979b, 1981, 
1983. 
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majd Pétervására jogéletének részeként a községi önkormányzat 
i i n 

alakulását figyelemmel kísérő munkája. 

A magyar néprajztudományban a nemzetközi kitekintéssel 
rendelkező Szendrey Ákos volt az, aki a közigazgatás népi szerveire 
vonatkozó, korábban szétszórtan közölt egyes adatokat összegezte 1929-
ben. 1 1 4 E témáról az első néprajzi szintézis, A magyarság néprajza 
köteteiben is megemlékezik Viski Károly a községi 
önkormányzatisághoz kapcsolódó tárgyi emlékekről és szokásokról 
szólva. 1 1 3 

Az 1939-1948' közötti jogi népszokásgyűjtés keretében több, a 
tradicionális népi önkormányzatokat is érintő munka született. 1 1 6 

Különösen értékes a Bónis György szegedi jogtörténész professzor és 
diákjai által 1948 októberében Tápén a Papp-féle kérdőív általános 
részében szereplő Pereskedés, bíráskodás kérdőpontok (11-25.) alapján 
gyűjtött anyag.117 A válaszok - amelyek később a téma egyik legjobb 
néprajzi monográfiabeli, Börcsök Vince által írt összefoglalásának is 
alapjául szolgálnak 1 1 8 - differenciált képet mutatnak a falu 
önkormányzati rendszeréről is. 

Az 1939-48. között megvalósult jogi néphagyomány gyűjtés egyik 
részt vevője, dr. Szitás László hatvani járásbíró éppen Degré Alajos 
ösztönzésére gyűjt adatokat a szomszédok elővásárlási jogáról gyűjtött 
adatokat, Csizmadia Andor e mozgalom utolsó szakaszában Ivád és 
Pétervására jogéletét kutatja, Ouiriqó Pál kéziratban maradt szentgáli 
anyaga pedig a nemesi községre vonatkozóan tartalmaz értékes 
adatokat.119 

1 1 3 Csizmadia .\ndor 1977/a, 1979. 
1 1 4 Szendrey Ákos 1929. 
' 5 Szendrey Zsigrr.onc-Szendrey Ákos 1933-37, Viski Károly 1933-37. 

1 Papp László, Bónis György, Fél Edit, Tárkány Szűcs Ernő munkáiról e vonathozásban is 
szóltunk az. 1939-48 közötti jogi r.épszokásgyűjtés történetát feldolgozó cikkünkben. - Kőhegy: 
Mihály-Nagy Janka Teodóra 1997. 
' 7 A Bónis György által szervezett jogi népszokás gyűjtés anyagának közlése folyamatban van 

A gyűjtés egy rövid kutatástörténeti bevezető vei és értékeléssel együtt megjelent, illetve 
megjelenés alatt all. - Kőhegyi Mihaly-Nagy Janka Teodóra 1995, 1998, illetve a harmadik rész 
megjelenés alatt 
1 , 8 Börcsök Vince 1971. 243-247. 
' 1 9 A témával foglalkozik: Kőhegyi Miháiy-Nagy Janka Teodóra 1997. 
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A gyűjtések egyedin és különösön túl mutató hasznosulására 
sajátos módon nem a kutatás értékelésére vállalkozó Papp László 
munkájában, illetve Tárkány Szűcs Ernő kései szintézisében került sor. 
Elméleti alapot Fél Edit a magyar népi társadalom kutatásáról írt 
összefoglalójában nyertek. Fél Edit külön is hangsúlyozza az organikus 
társadalmi struktúrák (Gemeinschaft) és az organizált társadalmi 
struktúrák (Gesellschaft) megkülönböztetését - az utóbbit csak bizonyos 
vonatkozásaiban utalva a néprajz tárgykörébe. A kutatási terület három 
fő csoportját vázolva (belső pozícióközösség, külső pozícióközösség, 
akcióközösség) az általunk meghatározott tradicionális népi 
önkormányzatokat a másodlagos akcióközösség részeként definiálja. " 

A későbbiekben az elméleti igényű megközelítés 
továbbgondolására nem nyílik lehetőség, Tárkány Szűcs Ernő is csupán 
az ismeretek összegzését, rendszerezését vállalhatja fel. Az elmúlt 
évtizedekben a történészekhez hasonlóan a néprajzosok körében is 
megfigyelhető a földközösségről, legelőközösségekről, 
erdőbirtokosságról és hegyközségekről írott cikkek örvendetes 
szaporodása, s a statútumok, kontraktusok, hegyközségi szabályzatok, 
rendtartások közlése mellett mindinkább teret kap az önkormányzatiság 
vizsgálata.1 2 

2 0 Fel Edit 1948 
: 2 ' Tárkány Szűcs Ernő 1981. 

2 2 Ács Anna 1995, Bellon Tibor 1991, Bencsik János 1989, Borbély Gábor 1993, Benczik 
Gyula 1993, Dankó Imre 1974, Égető Melinda 1985. Gelencsér József 1982. Molnár Ambrus 
1985, Nagy Ferenc 1994, Örsi Julianna 1990, Papp József 1992, Petercsák Tivadar 1979, 
Tagányi Zoltán 1978, 1982, Takács Lajos 1958, 1984, Tárkány Szűcs Ernő 1981 
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4. A falusi föld közösségek a tradicionális jog időszakában 

4.1. A falusi földközösségi rendszer a jogtörténeti, történeti kutatásokban 
4.2. A falusi földközösségi rendszer kialakulása és megszilárdulása a 
magyar társadalom történetében 
4.3. A falusi földközösségi rendszer fejlődésének sajátos vonásai a Dél-
Dunántúlon 1686-1767 között 
4.4. A falusi földközösségi rendszer jélb omlása a Dél-Dunántúlon (az 
úrbéri rendelettől az úrbériség felszámolásáig) 

4.1. A falusi földközösségi rendszer a jogtörténeti, történeti 
kutatásokban 

Az általános kutatástörténetben említett 18. századi oroszországi 
nép- és szokásleírások adatait követően a földközösségekről az első 
tudományos igénnyel fogalmazódott közlés 1821-ben a dán O. Chr. 
Olufsen munkájaként jelenik meg. Olufsen - miként 1806-ban Schlegel, 
majd a szintén dán K. Molbech - a régi törvénykönyvek és a még 
felismerhető földközösségre utaló sajátosságok alapján mutat rá arra. 
hogy a föld művelése a feudális tulajdonviszonyok korai időszakában is 
közösségben történt. A témában kibontakozó kutatások másfél 
évszázados gazdag irodalmáról, irányzatairól és iskoláiról legalaposabban 
Horváth Pál tanulmánya rajzol képet, különös hangsúlyt fektetve a 
német, az angol és az orosz kutatók közül G. Hanssen, G. L . Maurer, K. 
Lamprecht. fí. S. Maine, Ervin Nasse, A Miaskowski, I. D. Beljajev, A. 
Karelin és M. M. Kovalevszkij meglátásainak, eredményeinek 
ismertetésére. 1 2 3 

A magyar falusi földközösségek viszonyait érintő adatokat 
legkorábban Pauly Károly 1817-ben megjelent, az urbáriális összeírás 
utasításához fűzött észrevételei, javaslatai között olvashatunk, Lánczy 

Horváth Pál I960 
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Gyula 1881-ben publikált munkája a faluközösség eredetének kérdésével 
inkább antropológiai nézőpontból foglalkozik, Teutsch Frigyes a témában 
úttörőnek számító munkája 1883-ban a szászok körében írja le a 
földközösség történetét 1395-től a 18. század végéig. 1 2 4 

A továbbiakban a hazai kutatásokat hosszú időre meghatározza 
Tagányi Károly a témával foglalkozó történeti áttekintése, melyet 
követően a század második felében született elsősorban agrár- és 
jogtörténeti összegzések az eredmények lényegre törő közlésére 
törekedtek. 1 2 5 Tagányi alapvetését követően csak az 1940-es évektől talál 
ismét alapos kutatóra a téma: Szabó István a faluközösség mellett a falu 
közös rendjének egyik alaptényezőjeként és gazdasági egységeként 
vizsgálja a falusi földközösséget. 1 2 6 Imreh István pedig 1947-tól 
megkezdte az azóta több kötetben megjelentetett székely falutörvények 
közzétételét 3 háromszéki község 17-18. századi falutörvényeinek 
publikálásával. 

A földközösség helyzetét, megerősödését és hanyatlását a 18. 
században többek között éppen Tagányi hatalmas irathagyatékának egy 
részére és munkaközösségi adatgyűjtésre támaszkodva Varga János 
tekinti át. A gazdag adatolás, a rendszerezésre és az összefüggések 
feltárására törekvés mellett a birtoklás szempontjából meghatározza a 
földközösség fogalmát és típusait. " Soós Imre a földközösség ismételt 
megerősödését majd hanyatlását kifejezetten a török hódoltsági alföldi 
területeken vizsgálja a 18. században, a kutatási eredmények áttekintésére 
és összefoglalására pedig Wellmann Imre vállalkozik.1 2 9 

1 2 4 Pauly Károly alkalmazandó szabályként rögzíti, hogy ahol a jobbágyteikekhez nincsenek 
áüandó szántóföldek és "étek ki szakasztva, hanem azok minden esztendőben felosztás alá esnek, 
a biztosoknak az utolsó osztás alkalmával fennálló helyzetet kell kiindulópontnak tekinteni. 
Pauly, C. 1817. Lánczy Gyula 1881, Teutsch Frigyes 1883. 

2 5 Tagányi Károly 1894, Kristó Gyula 1984. 
1 2 6 Szabó István 1969. 65. 
1 2 7 Imreh István 1947, 1973, 1983. 
1 2 8 Varga János 1952, 1967, 1969 
1 2 9 Soós Imre 1958, 1980, én., Wellmann Imre 1967, 1980, 1989. 
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4.2. A falusi földközösségi rendszer kialakulása és megszilárdulása a 
magyar társadalom történetében 

A jogtörténeti, történeti kutatásokon túl a régészeti és az 
antropológiai vizsgálódások eredményei is megerősítik, hogy közösségi 
földhasználatról magának a tevékenységnek az elkülönülésétől, a 
megtelepedett földmüvelés neolitikum kori megjelenésétől beszélhetünk -
természetesen mindig az adekvát gazdasági-társadalmi körülményeknek 
megfelelő történeti formában.' 3 0 A feudális társadalom saját képére 
formált, egyes elemeiben a polgári időszakban is továbbélő 
jogintézményének funkciója, szerkezete természetesen egyaránt 
különbözik a törzsi társadalom tulajdonközösségen és nemzetségi 
viszonyokon alapuló falu- és földközösségétől, vagy az ókori kelet 

131 
szakrális-kultikus és termelési közösségétől. 

A magyar társadalom történetében a földközösség meghatározó 
szerepére elsőként Tagányi Károly hívja fel a figyelmet. Okleveles 
adatokkal bizonyítja, hogy már a l l . század végétől az ország egészét 
átszövi a vérségit felváltó szomszédsági falu- és földközösség, melynek 
kötelékében a legkülönbözőbb rendű és rangú osztályok élnek: 
főrangúak, kisnemesek, egyházi testületek és jobbágyok. A társadalmi 
okokat még figyelmen kívül hagyva, elsősorban gazdasági tényezőkre -
alacsony népességszám, a tőkehiány miatt a föld közös erővel történő 
megművelése - vezeti vissza, hogy például 1015-ben a pécsváradi apát 
emberei Szekszárdon a király szolgáival, 1 3 2 1109-ben a veszprémvölgyi 
apácák Sarlóson a pécsi püspök embereivel, 1193-ban a székesfehérvári 
keresztesek a határt közösen használják a Tolna megyei Kovácsi falu 

1 3 0 Morgen az amerikai indiánok körében végzett kutatásai során mutatja lei a vérségi és 
szomszédsági viszonyok alapvető jelentőségét a társadalom kezdeti szakaszában. Lips is fontos 
adatokat közöl áttekintésében. Az egyes kutatók vizsgálati eredményeit összegezve E. R. 
Service már a paleolitikus társadalom tulajdonviszonyainak egyik jellemzőjeként emeli ki azt az 
a.apvető sajátosságot, hogy bár a természeti erőforrások, amelyektől a közösség létfenntartása 
függ, közös vagy közösségi tulajdonban vannak, a hordán belül minden családnak egyenlő joga 
van ezek használatához. M. D. Sahlins a neolitikum öntözéses gazdálkodást folytató közösségei 
esetében feltételez földközösségi viszonyokat. Morgen, L. H. 1877, Lips, Julius 1962. 112, 
Service, Elman R. 1973. 31 

3 1 Engels, F. 1949, Hanssen, G. 1880., Horváth Pál 1960, Maine 1875, 1890, Mauer, G L. 
1865-66., Morgen L.H. 1877, Service, E.R.-Sahlins. M.D.-Wolf, E.R. 1973. 
' 3 2 Mon. Vaticana, Series 1 t IV. Bullae Bonifacii IX 575. - Tagányi Károly 1894. 62. 
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lakóival, 1 3 3 1237-ben Borhodon főnemesek a somogyi várszolgákkal 
1268-ban János főúr Megyeren a somogyi várnéppel, 1275-ben a 
somogyi várszolgák Peszejen egy somogyi várjobbággyal és a király 
szentséghordozó embereivel, 1424-ben Faddon a fehérvári káptalan 
jobbágyai a vránai perjellel élik közösen a határt. " 

Tagányi a falusi földközösségre vonatkozó fontos bizonyítékként 
említi a latin oklevelekben előforduló „fyu", „fyuketel" és „Jyumvztasa" 
kifejezések használatát, melyekben a fű kifejezés meglátása szerint a 
kiosztott földek között meghagyott mesgyére utal. 1 3 í Ezzel egyező 
nemzetközi vonatkozású adatot közöl majd egy évszázad múlva Szabó 
István és Horváth Pál is. 1 3 6 

Miként erre a témával foglalkozó legtöbb kutató rámutat, a falusi 
földközösség nem termelési szerkezet vagy gazdálkodási forma, hanem 
olyan sajátos birtoklási-birtokjogi szerkezet, amely célja a földközösség 
tagjai viszonyának rendezése a birtok közössége alapján, ily módon 
közvetve járulni hozzá a falu gazdasági egységének teljesebbé 
válásához137 

A falusi földközösség történeti típusainak vizsgálata során a 
szántóterület juttatása és használata szempontjából megkülönböztethető 
szabad foglalású vagy újraosztásos földközösség. Szabad foglalás 
esetén a földközösség tagja a falu határában szabadon foglalt területet 
állandóan birtokában tarthatja és megszakítás nélkül művelheti. I . László 
és I . Kálmán törvényei is arra utalnak, hogy a korlátlan szabad foglalás 
Magyarországon elsősorban a falvak kialakulásának időszakában, a 11-
12. században általános, majd a település- és lélekszám növekedésévei 
párhuzamosan e formát felváltja a szabályozott talajváltó rendszerű 
gazdálkodás elterjedésével a korlátolt foglalás. A 14-15. századtól a 
korlátlan szabad foglalás területünkön esetlegesen, s inkább csak a 
nagyobb határú falvak esetében fordul elő. 

, 3 3 A székesfehérvári keresztesek Tolna megyei birtokai MOL, DL 27 
3 4 OL, DL 11/1., Tagányi Károly 1894. 61-62. 

1 3 5 Lm. 50. 
' - 6 Horváth Pál I960, Szabó István 1969. 67, 70. 
1 3 7 Tagányi Károly 1894, Szabó István 1969. 
1 A birtoklás szempontjából Varga János a földközösség esetében megkülönböztette a 
korlátlan és korlátolt szabad foglalást és az egyenlő mértékű, illetve differenciáit földjuttatású 
újraosztásos foldközösséget. Varga János 1952. 
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A török hódítást követően a falusi földközösség sorsa eltérő 
módon alakul az ország egyes területein. A királyi Magyarországon 
megszilárdul, tovább fejlődik, s immár a rendelkezésre álló területek 
korlátozott volta és a növekvő lakosságszám miatt az újraosztásos 
földközösség válik jellemzővé. 

Az ország török uralta részein azonban a 17. század végétől a 18. 
század végéig egy sajátos gazdasági-társadalmi folyamat játszódik le, 
melynek részeként területünkön, a Dél-Dunántúlon is - miként az Alföld 
területéről született kitűnő történeti munkák fogalmaznak - a 
földközösség történetének egy speciális fejezete kezdődik. 

4.3. A falusi földközösségi rendszer fejlődésének sajátos vonásai a Dél-
Dunántúlon 1686-1767 között 

A török kiűzését követően Tolna megye 15. századi 540 falujából 
és 21 mezővárosából 1715-re mindössze 45-öt tartottak nyilván lakott 
helyként, s ezek fele is csak 1690 után települt újra. " A 17. század 
végén a megye egészéhez - a Sió-Sárvíz völgyéhez, a Dél-Mezőföldhöz, a 
Tolnai Hegyháthoz és a Kapos-Koppány völgyéhez - hasonlóan a 
Völgység földjei is műveletlenek voltak, mert a lakosságának nagyobb 
részét kitevő, részben a török elől menekülve, részben nyomukban járva 
az elnéptelenedett területekre húzódó szervek (rácok) főleg 
állattenyésztéssel foglalkoztak, s földbe vájt kunyhókban laktak.1 4 0 

A hódoltsági területekről a földesurak elmenekültek, így a falvak 
lakói a török uralom idején sajátos helyzetbe kerültek. Bár háromfelé is 
adóztak - a településeken rendszeresen megjelentek a földesúr által 
megbízott hajdúk a járandóságok behajtására, a török is követelte az 
általa kivetett adot, s a magyar katonák is megsarcolták őket -, a 16. 
század végéig a kereskedelmi utak mentén fekvő sárközi és Duna-ment: 
települések gyarapodtak, közösségük erősödött. A faluhatár teljes 
mértékben a lakosság rendelkezésére állt, sőt a birtoklás és használat a 
szomszédos pusztákra is kiterjedt. A szultáni hász birtokká vált Bölcske 
lakosat például már 1562-től használják - részben közösen a 

Holub József 1974. 20., Weidlein János 1937. l l 
Nagy Janka Teodóra 1997, 46. 
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madocsaiakkal - Hada-, Örs-, Szőlős- és Vártövipusztát} amelyeken a 
szabadfoglalású földhasználat a szőlőtermesztés időleges emelkedését és 
az állattartás huzamos megerősödését is jelentette. Erre utal a töröknek 
fizetett musttized jelentős megemelkedése 1546-1590 között és a 
legelőadó kivetése. Az állattartás mind jelentősebbé válásának hátterében 
a képviselt érték menekithetősége és piacképessége valószínűsíthető. 

A 15 éves háború (1593-1606) teljesen megsemmisítette a 
megyében a 16. században még többé-kevésbé egészében megőrződött 
középkori településhálózatot. Szakály Ferenc hívta fel a figyelmet arra, 
hogy amikor a császári csapatok visszafoglalták Székesfehérvárt, s a 
tolnai várak ellen indultak, Tolna megye Duna menti része 
ütközőterületté vált. Az elhúzódó felszabadító hadjárat eseményei végül 
teljesen kilátástalanná tették a hadiutakba eső sárközi és dunai 
települések helyzetét. A gazdagságáról méltán híres Ete mezővárosa 
például teljesen elpusztult, lakói - a Duna mente magyarságához 
hasonlóan - védett falvakba, mezővárosokba menekültek, vagy a folyók 
jótékonyan rejtő árterébe, a lápokba, mocsarakba húzódva vészelték át 
ezeket az éveket. A völgységi Váralja református magyarsága pedig az 
erdőkben keresett menedéket. Egy a Sárközben járt külföldi utazó így 
láttatta a korabeli állapotokat, a néptelen tájat, az elvadult természetet: 
„Az ország e részét erdők borítják és emberek alig látogatják. Hihetetlen 
nagyszámú vadmadarat láttunk, melyek puskától nem háborgatva 
csendes nyugalomban sokáig élnek. " 142 

Nem csoda hát, hogy az új földbirtokosok - akik közül a 
Festeticsek mellett a Paksy család leányági leszármazottai voltak már a 
török hódoltság előtt is megyei birtokosok - számára mindennél fontosabb 
cél volt a terület benépesítése, hiszen ezen időszakban ismét a jobbágykéz 
és az igaerő válik értékké. Bár már 1701-ben megjelenik a Hegyháton 
birtokosként Monaszterly János és a Dőry-család, a birtokosok 
betelepülésének nagy hulláma csak a Rákóczi-szabadságharc bukását 
követő időszakra tehető. 1 4 3 

A 18. század elején még a királyi Magyarország területéről érkező 
magyarokkal kívánják betelepíteni az elnéptelenedett területeket az új 
birtokosok. Az 1715-ös összeírás például már általuk lakott faluként 

1 4 1 Havassy Péter 1994 26. 
1 4 2 Andrásfalvy Bertalan 1974, Katona Imre 1962. 23. 
1 4 3 Glósz József 1991. 7. 
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említi a Völgységben Váralját Kisvejkét és Mázát, amelyek Győrével 
együtt egészen a 19. sz. közepéig meg is őrzik a magyar etnikum döntő 
fölényét. Az 1720-as évek elején Aparon és Zombán találunk még 
jelentősebb számú magyar lakosságot, Bonyhádra pedig 1721-ben az 
ország különböző részeiből érkeznek református magyar telepesek, akik a 
19. század elején még terület, szervezet és szokások tekintetében 
elkülönülnek az 1724-től egyre nagyobb létszámmal betelepülő 
németektől, majd zsidóktól. Diósberény, Gyönk, Nagyszékely, 
Kisszékely, Udvari és Kölesd telepesei a 18. század elején a nyugat-
magyarországi részekről érkeznek. Kölesd első betelepülői többségükben 
református magyarok, akik Pálfa más megyéből betelepülő lakóihoz 
hasonlóan a vármegye jóváhagyásával 1721-ben három év 
adómentességet kapnak, majd egy évre rá a hőgyészi uradalom részeként 
Kölesdet is megvásárló Mercy gróffal kötött szerződésben állapodnak 
meg a részletekben. 

A belső telepítés azonban nem elegendő a török pusztítást 
követően elnéptelenedett terület újranépesitésére. Mercy gróf, a Temesi 
Bánság telepítési biztosa a 18. század elején völgységi birtokain 
hozzákezdett az elpusztult falvak német telepesekkel történő 
telepítéséhez, amelyet földbirtokos társaival együtt 1740-re be is fejez a 
Völgységben. Az 1715. évi összeírás szerint Tevelen és Majoson mar 
laknak németek. 1718-ban Kakasd, 1719-ben Kismányok népesül be, a 
20-as években Izmény, Mucsfa, Nagymányok, Bonyhád, Cikó, Belac, 
Lengyel és Mucsi. A hegyháti falvak közül Diósberény, Hőgyész, 
Csibrák, Felsőnána, Kistormás, Kalaznó, Varsád, Szakadat, 
Keszőhidegkút, Nagyszékely és Mórágy. Az elsődleges településeket 
követően, a település második szakaszában megindul a belső vándorlás. 
Kakasdra Tevéiről, Gyönkre például Kismányok németéi Nagyszékelyen 
keresztül vándorolnak a lelkészválasztás miatt kirobbant vita miatt. 
Aparra 1742-ben és 1762-ben Mucsiról, Kisdorogról, Varsádról és 
Izményből érkeznek telepesek. 

A harmadik, 1784-86 közötti szervezett császári telepítés Tolna 
megyében egyedül Németkért és Dunakömlődöt érinti, további új 
települést már nem hoz létre, legfeljebb a Völgység néhány településére, 
Grábócra, Nagyszékelyre, Bonyhádra, Majosra, Gyönkre és Kalaznóra 

TmL. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1721-1725. 
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kerül utánpótlás. 1 4 : 1 A gyakran pusztákat megszálló telepesek szerződést 
kapnak földesuruktól, kontraktuális jogáílásúakká válnak pontos terület-
és kötelezettségmeghatározással. 

A Sárközben rendkívül sajátos helyzet alakult ki. A 18. század 
elején ez a megye „legsűrűbben lakott területe", hiszen például a 
Szekszárddal közel azonos lélekszámú Decs az elpusztult Ete és 
Asszonyfalva lakosságát is magába olvasztotta. A 16-17. században a 
településhálózat itt is megváltozik, s lezajlik egy az alföldi hódoltsági 
területekhez hasonló pusztásodási folyamat, amelynek haszonélvezői 
azonban e települések csak rendkívül rövid ideig lehettek, s amely 
végeredményben nem is a sárközi falvakat gazdagította. A felszabadító 
háborút követően ugyanis egyházi földesurai a világiaktól eltérően 
vagyonukat azonnal, s minden nehézség nélkül visszaszerezték, később 
pedig az elmosódott birtokhatárok miatt Mária Terézia csaknem az egész 
területet a bécsi Theresianum rendelkezésére bocsátotta. A gyorsan 
rendeződő birtokviszonyok közepette földesuraikkal szemben az említett 
decsieknek is csak hosszas harcok árán sikerült egy kontraktualista 
jogállást kivívni. 

A Duna mentén Bölcske mezőváros sem járt sokkal jobban, men 
bár még a 16. században szabadon éli az elhagyott Örs-, Hada- és 
Szöllőspusztákat, Daróczy Ferenc a birtokszerzést követően 1711 -tői már 
csak meghatározott jogcím mellett engedi a termékeny puszták 
használatát régi és újonnan telepített jobbágyainak: egyenlőre viszonylag 
méltányos feltételek mellett árendába adja.146 

Ez a hasznosítási mód megegyezett a korabeli megyei gyakorlattal, 
bár arra is van adatunk, hogy közel 9 évvel korábban, a rendkívül gyéren 
lakott Kapos-Koppány mentén gróf Eszterházy Pál még „két örökös 
maga pusztáját, Martincát és Gyántot ... szabad élésre" adja Pincehely 
mezővárosnak. 1 4 7 A földesuraknak a pusztákról való szabad rendelkezési 
gyakorlatát legalizálja az 1723:18. törvénycikk, amely szerint ha az 
elnéptelenedés óta 32 év eltelt, akkor a puszták háborús időkben 
szétszóródott lakosságát akkor sem kell visszafogadni, ha az emberi 
lakóhelyek maradvánvai még láthatók. E rendelkezéssel a középkor 

1 4 3 A kérdéssel részletesen foglalkozik gazdag helytörténeti irodalomra támaszkodva Nagy 
Janka Teodóra 1996. 217-226. 

4 6 Havassy Péter 1994. 38-39 
4 7 Hegedűs Gyula 1980 22 
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jobbágytelepülések egyházi tizedtől és állami adótól mentes nemesi 
földekké váltak. 

A 18. század első harmadában a jövedelemhez döntően 
jobbágytelkei után jutó földesúr és a növekvő lélekszámú úrbéres vagy 
kontraktualista település lakóinak egyaránt érdekében állt a még 
feltöretlen területek művelés alá vonása. A szerződéses telepesfalu, Mözs 
lakói például Trautsohn szekszárdi apáttól 1722-ben vették bérbe a 
középkorban még népes, de a török hódoltság alatt pusztává vált 
Fehérvizet, majd tíz esztendő múlva az alábbi feltételek mellett Icsét: 
„Miután értésünkre esett, hogy apátsági helységünk .Möös már annyira 
népes, hogy jelenlegi népességének megfelelő szántóföldje kevés és a 
legelője sem elegendő: ugyanezen Möös helység (pagus) alázatos 
kérelmére a folyó 1732. évi Szentgyörgy naptól kedve lese pusztát évi 60 
forintért további engedélyig bérbeadjuk ily feltételek mellett: 
... "a falu az általa bérelt pusztán minden haszontalan gyomot kiirtson, a 
szántóföldeket és réteket a tüskétől tisztítsa ki, a rendes időben bevetni 
szokott szántóföldeket bevetetlenül ne hagyja. 
Az összes terményekből, mint tiszta búzából, kétszeresből árpából 
kukoricából és hajdinából és más terményből, amelyből tizedet adni 
szokásos, nem kevésbé a disznókból (amelyekből azelőtt is köteles volt 
tizedet adni) tizedet adjanak, s ugyancsak halászatból az Icse pusztához 
tartozó vizekből negyedet adjanak a szekszárdi uradalomnak ",! 

A török kiűzését követően a Rákóczi-szabadságharcig terjedő, 
pestissel és éhínséggel tarkított rövid időszak rendkívül csekély teret 
biztosított a szabad foglalása földközösség gyakorlásának. Ennek 
legmegfelelőbb terepéül a kontinuus magyar mezővárosok, falvak 
szolgáltak volna a Sárközben és a Duna mentén, ahol a nagyobb 
népsűrűség és a birtokjogi viszonyok gyors rendeződése miatt nem nyílt 
erre lehetőség. 

A földközösség egyes történeti típusainak alakulását területünkön 
az is befolyásolta, hogy a döntő többségében polgári származású új 
birtokos családok üzleti, vállalkozói mentalitása miatt az ország keleti 
területeihez képest megnő a kontraktualista viszonyok szerepe: a 18. 
század elején a megye településeinek több mint fele szerződése (telepes) 
község. Ennek is következménye, hogy az 1720-as évektől a szabadon 

TmL. Vármegyei Protocollum 614. 
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foglalható területek radikális csökkenésével és a jobbágyok, illetve 
kontraktualisták számának gyors növekedésével párhuzamosan a 
faluközösségek kén>telenek a birtokukban álló szántó egészét művelés 
alá vonni és újraosztani. A 18. század közepére pedig a Dél-Dunántúl 
vizsgált részein is dominánssá válik az újraosztásos földközösség, amely 
során a terület használata periodikus - leggyakrabban, de nem 
törvényszerűen évenkénti - újrafelosztás mellett történik. 

Az újrafelosztás esetében vizsgálat tárgyát képezi a felosztás 
alapja, hiszen az újraosztásos földközösség lehet egyenlő és lehet 
differenciált osztású. Egyenlő osztású földközösség esetén a közösség 
minden tagja azonos mértékben részesülhet az egyenlő, de még két 
egymás után következő évben sem feltétlen azonos nagyságú részekre 
osztott szántóterületből. A kisorsolt részt „nyílnak", „nyilasnak" az 
egész sorsolás alá eső földet „nyílföldnek", „a falu nyílföldjének", „a 
falu osztásföldjének", „a falu közönséges földjének" nevezik. A nyilak 
nagysága határonként és gyakran évenként más és más, s az előre egyenlő 
részekre felosztott nyílföldet kötéllel vagy rúddal mérik k i . 1 4 9 

E leggyakrabban nyilas osztásnak nevezett, sorshúzással történő, 
általában tavasz folyamán megejtett „nyílvetésre", „nyílvonásra" 
vonatkozóan elsősorban Erdélyből rendelkezünk gazdag jogi, történeti és 
néprajzi forrásokkal. Fogaras környékén az 1713. évi adóösszeírás nyilas 
telkekről beszél, az Erdélyi törvények a nyilas, nyilas házhely kifejezést 
használják, az Approbata Constitutiók III. rész 29. címe is foglalkozik a 
kérdéssel, Tárkány Szűcs Ernő pedig talán az egyik utolsó nyilas 
osztásról közöl részletes leírást az erdélyi Kőrösfőről. 1 5 0 

Tolnában a nyilas osztásra emlékét őrző földrajzi neveket 
elsősorban a kontinuus magyar lakossággal rendelkező településeken 
találunk. Bölcskén Vejtepusztán a falu rétjeit a szomszédos Madocsán a 
kaszálók egy részét - a Nyilasok nevű dűlőn - földközösségi rendszerű 
éves nyilas osztásban használták. A leggazdagabb a nyilas földek emlékét 
őrző földrajzi névanyag Madocsán (Nyilasi út, Kühordó-nyilasok Szent-
ajjai-nyilasok, Fősö-nyilas-Dülő, Szilaskai-nyilasok Akol ajja-nyilas. 
Bán-nyilas, Alsó-nyilasi út, Alsó-nyilasok), de Dunaszentgyörgyön 
(Öreg-nyilas), Bogyiszlón (Kisnyilas), Gerjénben (Hosszú nyilasok) és 

1 4 Tagányi Károly adatai szerint a 16. században Helmecen 6, Kis-Géresen csak 2-3 hold jutott, 
Fogaras 1690. évi statútuma pedig elrendeli, hogy a nyilak mindenütt egyenlő nagyságúak 
legyenek. Tagányi Károly 1894. 20. 
1 5 0 l m . 37., 39-41, Tárkány Szűcsfírr.ő 1981 698-704. 
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Magyarkeszin (Öreg Nyilos, Kis-Nyilos) is megtalálható. Harcon még 
magyarázatként azt is hozzáfűzik, hogy „a Nyilas vagy Nyilasok {Hosszú-
Nyilas, Janyai hosszúnyilas, Rövid-Nyilas), a legjobb minőségű földek 
voltak a határban, ezért valamikor nagy versengés folyt azért, hogy kinek-
kinek mennél több földje legyen itt. Az említett települések -
Dunaszentgyörgy kivételével - magyar kontinuus falvak, többségük a 
Duna mentén található, 1848-at megelőzően nem kontraktualista, hanem 
úrbéres település. 1 5 2 

Az egyenlőtlen osztású földközösség esetében az osztás alapja 
igazodhat a közösség által fizetendő adóból vállalt részhez, az igás 
állattal rendelkezéshez vagy a jobbágytelekhez. A 18. században az 
úrbérrendezés előtt a leggyakoribb az igaerőhöz igazodás, de mind 
gyakrabban fordul elő a kettő kombinációja, mely utóbbi a jobbágytelkek 
eltérő nagysága miatt történhet oly módon, hogy müveit területet is 
sessiókra osztják, s az igásállatok száma alapján osztják újra, vagy a 
közösség tagjait igaerő alapján osztályba sorolják, s ennek függvényében 
osztanak sessiót. 1 5 3 

Mint már utaltunk rá, törvényeik rendelkezéseinek tanúsága 
szerint I . László és I . Kálmán korában fejlett földművelésről szólhatunk, 
amely elsősorban a talajváltó gazdálkodás elterjedését jelenti. 1 5 4 Később 
azonban a periodikus újraelosztás rendszere - a talajváltó rendszerről 
áttérve az igen gyakran szokásjogilag lefektetett nyomásos művelési 
rendszerre - nyomáskényszerrel párosul. 1 5 5 

1 5 1 Végh József-Ördög Ferenc-Papp László 1981. 
1 5 2 Dunaszentgyörgy nemesi közbirtokos község, lakói a 18. században Északkelet-
Magyarországról érkeztek. 
1 5 3 Soós Imre 1958, Fodor Márta 1974. A történeti irodalomban nem egyértelmű annak 
megítélése, hogy a session alapuló íSidhasználat a földközösségi földhasználat egyik 
legfejlettebb formájának vagy már az egyéni földhasználat kezdetleges formájának tekinthető-e. 
154 „Ha a falu népe elhagyván az ö templomát, más helyre költözik, a püspök /tatalma és király 
parancsolatja kényszerítse visszaszállani oda, a honnan eltávozott." László I . 19, „A mely 
falunak temploma vagyon, messze ne távozzék a templomtól: hogyha eltávozik, tiz pénzt 
fizessen birságul és szálljon vissza. " Kálmán I I . 12. Úgy velem Szabó István, s az ő nyomdokain 
a jogtörténet: irodalom joggal feltételezi, hogy e rendelkezések hátterében az a korabeli 
szokásos gyakorlat áíl, hogy ha egy falu műveléssel kiélte a szántásra fogott földet, újat keresett 
a halárban, s oda vitte át egyszerű lakóépületeit. Szabó István 1969. 58. 

5 5 Szabó István a nyomásrendszerről is, mint a falu önálló intézményéről beszél Véleményünk 
szerint ez egy meghatározott időszakban a földközösség része, s mint ilyen, ennek keretei 
között tárgyalandó. Szabó István 1969. 56. 
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Már a 14. századból ismerünk adatot mind a két-, mind a három 
nyomásos gazdálkodásra, de ezek az elterjedtségre vonatkozóan kevéssé 
nyújthatnak fogódzót. 1 5 6 Különösen így van ez a volt török hódoltsági 
területeken. Kétnyomásos gazdálkodás esetén a szántóföld egy bizonyos 
része egy évig ugaron marad, s erre - tulajdonosra tekintet nélkül -
ráhajtják a község közös állatait, és ott legeltetnek. Az ugart a legelő 
állatok trágyázzák, a trágyázás pedig javítja a pihenő talajt. Ősszel aztán 
cserélnek, és a pihentetett részt vetik be, míg a másikat ugaron hagyják. A 
Tolna megyei Bölcskén 1728-ban is e rendszerben művelik a határt: 
Gyűrűsön és Szőlősön vannak a szántók. 

A háromnyomásos rendszerben a három részre osztott határ egyik 
területébe őszit, a másikba tavaszit vetnek, a harmadik rész pedig ugaron 
marad. 

A nyomáskényszer következtében a faluközösségnek igen komoly 
beleszólása van a föld használatába. A közösség határozza meg, hogy 
melyik dűlőbe milyen vetés kerül, közösen döntik el a szántás, vetés, 
aratás, kaszálás időpontját is, aratás után pedig a tarló közlegelőül 
szolgál. 

A közösen használt határrészek közül különösen a legelő-, az 
erdő- és halászó vizek fontosak a közösség számára. A tűzifául szolgáló 
erdőből a közösség tagjai saját szükségletük mértékéig használhatnak, azt 
pedig, hogy mely erdőket vagy erdőrészeket szabad erdőlni vagy irtani, 
éppen úgy a közösség határozza meg, mint ahogy ő veszi tilalom alá a 
makkos- vagy növendékerdőket. 

Ahogyan Wellmann Imre fogalmaz, a közösség tagjának tartós 
birtokává kezdetben csak az válhatott, amibe - a közösség jóváhagyásával 
- „a megszokott mértéket jelentősen meghaladó külön munkát fektetett": 
a ház, az udvar, a kert, valamint az irtásföld és a szőlő. 

1 5 6 Kétnyomásos gazdálkodásra utaló okieveies adatot először 1360-ból, flórom nyomásosra 
vonatkozót 1342-ből említenek. Szabó István 1969. 59 
1 5 7 Havassy Péter 1994. 49. 

5 8 Weilmann Imre 1980. 381. 

51 



Az irtásföldek speciális jogi helyzetűeknek tekinthetők. 
Mindaddig, amíg nem minősülnek úrbéri teleknek, mentesek a földesúri 
járadékoktól, illetve az állami adótól és az egyházi dézsmától. Az irtást 
végző - akár egyoldalú elhatározás, akár a földesúrral kötött szóbeli, majd 
írásbeli megállapodás eredménye az irtás - még hosszú évekig különleges 
birtoklási joggal bír, és a területet szabadon élheti. Az általános gyakorlat 
szerint az irtás egyéni tulajdonba kerül, s ellenkező földesúri kikötés 
kivételével az irtást végző szabadon rendelkezhet vele. 

Ez a rendelkezési szabadság azonban eltérő terjedelmű a földesúr 
felé és a közösség irányában. A Tolna megyei Várongon például, ahol az 
irtás egyénileg történik a 18. században, az 1750-es években az irtást 
végző személy a földesúri joggal szemben biztosított védelmet a 
földközösségen belül nem élvezi. Miután a megtisztított irtásföld kimerül, 
és a használó felhagy e jogával új terület irtására készülve, a parlagra 
került föld a falu közös tulajdonává válik, s ismételt használatba 
vételéhez már a közösség bármely tagjának joga lehet.159 Mözsön azt az 
irtásföldet, amelynek művelésével felhagytak, 3 év múlva a közösség 
tagjai közül bárki birtokba vehette.160 Vannak, akik felhívják a figyelmet 
arra, hogy Tolnában az irtások nagy száma és a művelésben betöltött 
szerepe is hozzájárul, hogy a földek újraosztása a 18. század közepére 
megszűnik, s átadja helyét az állandó birtoklásnak.1 6 1 

A szőlők esetében szintén egy speciális tulajdonról tehetünk 
említést, ahol viszont a teljes művelési kényszer érvényesül. A 
faluközösség tagjai vagy belső telkükön és a belső telekhez tartozó 
kertjeikben, vagy szőlőhegyen, illetve egy sík területű határrészen 
termeszthetnek szőlőt, mely utóbbi két esetben a jobbágy természetben 
vagy pénzben fizetett dezsmával, illetve a szőlőterület nagyságához 
igazodó hegyvámmal tartozik. Az 1565-ös szigeti urbárium szerint a 
sárközi falvak nem tudták pénzben megváltani dézsmájukat, Ete lakói 
VArjas szőlő után 10 hordó bort adtak. 

Egyes nézetek szerint a 17. századig a két járadék alapja eltért: a 
dézsmát az úrbéres, a hegyvámot pedig az allodiális szőlők után kellett 
fizetni, a 18. századra azonban ezek a különbségek elmosódnak, az új 
szőlőtelepítések a legváltozatosabb jogállású földeken jönnek létre a 

Varga Ádám- 3c da Ferenc 1973. 109. 
Fodor Márta 1974 288. 
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földesúr által megszabott dézsmával vagy hegyvámmal kötelezve, A szölö 
után robot nem terheli a jobbágyokat, de a majorsági kezelésű szőlőket a 
földesurak robotmunkával műveltetik, mint például a bátai apát bátaapáti 
szőlőjét a helybéli jobbágyokkal, vagy Daróczy Ferenc Duna melléki 
szőlőjét a bölcskei jobbágyokkal. 1 6 2 

A Tripartitum szerint a szőlőből a jobbágyot ki lehetett becsülni, 
de csak „igaz értéken". A jobbágyok a szőlővel szabadon 
rendelkezhettek: adhatták-vehették, végrendelkezhettek róla, sőt, mint azt 
Ete jobbágyainak példája mutatja, hitelt is vehettek fel rá. Madocsán 
gyakori volt a végrendelet és a tartási szerződés összemosódása, mely 
során az ingóságok mellett ilyenkor is rendelkeztek a szőlőről. 

„Én alább irott a Bets. Elöl-járók jelen-létekben önként, minden 
kénserítés nélkül fiamnak Törjék Istvánnak, mind fekvő, mind Orsi 
hegyen levő Öreg Szőlőmet, kivévén kis, vagy kerti Szőlőmet, ingó 
jószágomat: ugy mint Házat, két Lovammal együtt illy Conditio alatt 
ajánlottam, hogy nékem minden betsülettel, és tisztességesen éltem 
végéig gondomat viselvén, meg betsüljön és az én emberi Attyai 
tiszteleteit hozza tartozóival együtt, mindenkor és mindenütt meg adja. 
Mellyel is ha említett fiamé fog holtom után lenni (és senki is vele ez 
ajánlt jószággal ne osztozzon) hozzá adván ajánlásomhoz ezt is, hogy az 
mostani adósságot az az 70 forintokat ki fizesse. Mellyel is Nevem alá 
Írásával erősítek. En. 

Madotsán 7a jan. 
1797 

özv. Törjék Mihály 

Kiss Mihály Biró, 
Bertók János, Tarczal Gergely, 
Molnár János és több Hites " 

Szaxáíy Ferenc 1969. 7., Havassy Péter 1994. 39 
MHP 1790-1844. 49. 
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Ha viszont nem éltek a szabad végrendelkezés jogával, a szőlő a 
háramlási jog alapján a földesúr birtokába került, ahogyan történt ez 
Konthár János iregi jobbágy esetében. 1 6 4 

Egyébként a Dél-Dunántúl, így Tolna megye területe is a római 
kortól kontinuus helyszíne a szőlőtermesztésnek. Már a Tihanyi apátság 
tolnai birtokainak összeírása során 1093-ban Koppány faluban a Fűhegy 
mellett Izsák ispán udvarházának tartozékaként szőlőket említenek.1 6'1 

Álmos herceg a dömösi egyháznak adományozott szolgáinak 
felsorolásában 1138-ban a tolnai birtokokon Ősi faluban tíz szőlőt említ, s 
kilenc szolgaházat, továbbá azt, hogy „ Tengőd faluban van tizennyolc 
szőlő és tizennégy szőlőműves, akiknek a neve Sonuk, Keserű, Alcud, 
Bue, Mavog, Varidav, Emun, Satadi, Vagis és Előd. "I66 Az a tény, hogy 
a szakácsok, a molnárok és a harangozok mellett a szőlőmunkások nevét 
is felsorolják, a szolgák speciális ismeretének fontosságára utal. 

A hódoltság időszakában az utazók nem felejtenek el 
megemlékezni a Duna két oldalán, valamint az etei, kesztölci, kövesdi és 
szekszárdi részeken a fejlett szőlőkultúráról, a magyar és török források 
pedig a bortermelés központi szerepére utalnak. Nem véletlen: 
területünkön a 16. és 17. században a gabonatermesztés is a szőlőművelés 
mögé szorul, mely utóbbi esetében egy sajátos birtoklási formáról is 
szólnunk kell az adott időszakban. 

Már a török hódoltságot megelőzően sem ismeretlen területünkön 
az extraneus szőlőbirtoklás, amelyet általában elsősorban a hegyaljai 
területekhez kötnek. Ennek dél-dunántúli jelenlétére Szakály Ferenc 
hívja fel a figyelmet például az 1529-ben a hatalmaskodók által edelényi 
hegyen lévő szőlőjében háborgatott értényi jobbágy, Békái Benedek 
panasza kapcsán. Adatokkal igazolja, hogy a 16. század második felétől 
mind gyakoribbá válik, hogy igen sok szőlő más falu- és városbeli kezére 
kerül. Az eteieknek például Ebesen, Kesztölcön, Mórágyon is volt 
szőlőjük saját határukon túl, a tolnaiaknak Csatáron 11, Mórágyon 7, 
Kürtön 15, Kis- és Nagybáton 65, Mucsán 3, Hidason 55 extraneusuk 
volt. 1 6 7 Egyrészt látjuk, hogy a jól termő szőlővidék iránt igen nagy az 
érdeklődés (a szekszárdi dombvidéken, pl. Csatáron pesti, ráckevei és 
kalocsai polgárok is feltűnnek), másrészt a török hódoltság korában jóval 

Szakály Ferenc 1969. 7. 
Erdélyi László 1908. X. 496 
Knauz, Ferdir.andus 1874. 1. 88-89 
Szakály Ferenc 1969. 35. 
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több az elhagyott, gazdátlanná vált szőlő. Az elnéptelenedett Mén és Béka 
falvak szőlőhegyét például a szomszédos Mut és Ireg lakói használják. 1 6 8 

Ehhez az is hozzájárul, hogy a falvak pusztulásával a védettebb 
mezővárosba költöző falusi jobbágyok a továbbiakban is kijárnak 
megművelni szőlőiket - ettől a pillanattól kezdve már maguk is extraneus 
birtoklónak minősülve. 1 6 9 

Bár a felszabadító hadjárat idején a szőlők nagyrésze a hadi 
események, vagy a művelés hiánya miatt elpusztul, a Sárközből már 
1691-ből vannak adataink borvásárlásra, s a simontornyai uradalom 
összeírásában is megjegyzik 1690-ben, hogy Simcntomyán és Ozorán 
már két éve müvelik a szőlőt. 1 7 0 Ilyen körülmények között a 
megfogyatkozott számú lakosság könnyen juthatott szőlőhöz. A 
veszprémi káptalan egy simontornyai szőlőbirtok perében folytatott 
vizsgálata során például a tanúk azt vallják, hogy Székely István Tulok 

171 

Bernád szőlőjét szalonnán vette meg. 

A megye más településeiről, az ország más megyéiből, illetve a 
német nyelvterületről érkezőkkel kötött kontraktuális szerződések 
többsége kitér a szőlő kérdésére is. Eszterházy Pál nádor Tolna megyei 
birtokaira, a Tamási melletti Kónyi, Kucsár és Inok pusztákra telepedő 
jobbágyainak a szőlőkre 1701-ben hat év mentességet adott minden adó 
alól. 1 7 2 Az általa telepített községekben C. Florimundus Mercy általában 
hét év mentességet ad a szőlőkre azzal a kitétellel, hogy termőre fordulva 
a kilencedet be kell fizetni utánuk, s előírja, hogy „ a szőlőskert telepítése 
és plántálása elő segítendő. " 

A györkönyi jobbágyok 1722-1723-ban Meszlényi János 
földesúrral kötött szerződése szerint a szőlőre szintén hét esztendei 
mentesség jár, amelyek lejártát követően dézsmával tartoznak. A 
szerződés különlegessége, hogy a szőlővel való szabad rendelkezési jog 
mellett dézsma ellenében az extraneus birtoklást is megengedi, 
amennyiben „Szabadságot adván az eránt is, hogy mind ott lakozó s 
mind más vidékieknek szabad légyen ottan szőlőit épéttenyi és 

E folyamat egyébként - nyilvánvalóan változó okokat feltételezve a háttérben - ma is érezteti 
hatását, hiszen például a 20 század elején a szekszárdi szőlőhegyen szembetűnően megnőtt a 
bogyiszlói szőlőbirtokosok aránya. 
1 7 0 Holub József 1974. 29. 
1 7 1 OL, 1-0, Processus octavalis, Fasc. 10. No. 100. 
1 7 2 Merényi Lajos 1904. 314-315 
1 7 3 Szita László 1996. 89 
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plántálnyi. " Ezzel a kontraktus szinte kiemeli a faluból és faluközivé 
teszi a szőlőhegyet. 

Kialakulásától a 18. századig a falusi földközösségen belül egy 
erőteljes belső differenciálódást tapasztalhatunk, amelyben azonban nem 
a földtulajdon, illetve az ideiglenes birtoklás vagy használat játssza a 
meghatározó szerepet. A földtulajdon - a kivételesen előforduló egyéni 
tulajdontól (irtásföld, szőlő) eltekintve - alapvetően közösségi, az 
ideiglenes birtoklás pedig a birtokolt közösségi javakkal arányos 
teherviselést is jelent. A földesúr által a közösségre kivetett adót a 
faluközösség általában a szabad foglalással müvelés alá vont, illetve 
felosztásra váró nyílföldre rójja ki, s mindenki a saját részével arányosan 
adózik. E kötelezettségen túl a szabad foglalás korlátját jelenti -
természetesen a falu határában művelés alá vonható terület nagysága 
mellett - a rendelkezésre álló igaerő és a család tagjainak száma. A 
periodikus újraosztás esetén is fontos szereppel bírt az igásjószággai 
rendelkezés, bár a későbbiekben már az újraosztás egész műveletét a falu 
szokása szabályozza. 1 7 3 

Mint láthatjuk, a földközösség belső differenciálódásában fontos 
szerepe van annak, hogy ki hány igásjószággal rendelkezik. Eszterházy 
Pál nádor a pusztáira települő jobbágyok kilencedfizetési kötelezettségéi 
1701-ben a 3 szabad esztendő után az igaerő arányában határozza meg: 
„minden marhás gazda két forintot, a marhátlan 1 forintot robot helyett 
adózik".176 Amikor 1726-ban Tolna megye arról határoz, hogy az adózás 
szempontjából kit kell jobbágynak tekinteni, szintén az igaerővel 
rendelkezés a domináns: „Elhatároztatott, hogy azt kell jobbágynak 
tekinteni, akinek legalább két ökre vagy ugyanennyi tehene illetve két 
lova van..." 111 

Jogtörténészek és történészek egyaránt felhívják a figyelmet arra, 
hogy a jobbágy csak a 18. századtól, a nem nemesek tulajdonszerzési 
képtelenségét kimondó kúriai döntést követően nem szerezhet ingatlant, 
ingóságok esetére pedig ezen időszakban sincs tulajdonszerzést kizáró 

1 7 4 TmL. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1721-1725. 364-368 
1 7 5 Tárkány Szűcs Ernő 1981 698-704. 
" 6 Merényi Lajos 1904 314-315. 
1 7 7 TmL Közgyűlési jegyzőkönyvek 1726-1729. 28-30. 

56 



rendelkezés. ' A jobbágy tulajdonnal rendelkezési szabadságának egyik 
korai Tolna megyei forrása többek között az az 1382. május 29-én a 
szekszárdi monostor konventje által kiállított okirat, amely tanúsága 
szerint Adorján fia Mihály özvegye, a Tolna megyei Györkén lakó Hona 
asszony eladja dunai malomrészét a délvidéki nagybirtokos Bátmonostori 
Töttös Lászlónak. 1 7 9 

A földközösség tagja tehát mindvégig vásárolhat lovat, ökröt, az 
igásjószág pedig nemcsak egyfajta tőkefelhalmozást jelent, de esélyt 
teremt a vagyonosodásnak, a differenciálódásnak is. Hiszen a több 
igásjószággal rendelkező több szántórészt is vállalhat, a szegényebbek 
pedig „ketten-hárman állnak egy nyílra". Ráadásul az igásállattal nem 
rendelkezőnek az állattal végezhető munkát aránytalanul nagyobb terhet 
jelentő módon és gyakran alkalmatlan időben kell visszaadnia, s a 
földesúrnak teljesítendő szolgáltatások tekintetében is nagyobb teher 
hárul rá. Ha viszont szert tud tenni igásállatra, jobb helyzetbe került, 
lehetősége nyílt a közösségen belüli emelkedésre. A föld közös tulajdona 
ha ^megakadályozni nem is, de lassítani képes a földközösség belső 
differenciálódását, amely végül magának a tradicionális földközösségnek 
a kereteit is szétfeszíti. 

Tolna és Baranya megyében még mindehhez hozzájárul az a tény, 
hogy a török pusztítást követően elnéptelenedett területek újranépesítése 
során a földesurak a Magyarország északnyugati részéről érkező magyar, 
majd a német telepesek számára szerződésben biztosítottak különböző 
kedvezményeket. Az irtványok, a dézsmás szőlők és a majorsági 
zsellérbirtokok mellett az úrbériekkel rokon jog- és birtokviszonyok 
körébe tartozó szerződéses (telepes) községek a 18. század elején Tolna 
megye településeinek 56 %-át jelentik. Az adómentesség kérdésében 
Tolna megye statútuma 1713-ban úgy rendelkezik, hogy „egységesen 
minden községben a betelepítésre kerülő, más törvényhatóságokból 
megyénk területére költöző telepesek a megtelepülésüktől számított két 
éven keresztül legyenek a porcióadástól (hadiadótól) mentesek, a megyei 
kiadások viseléséhez azonban hozzá kell járulniok." ' Az általános 
adómentességen túl, miként ez az 57 szerződéses község 37 ismert 
szerződése alapján megállapítható, hogy a szerződéses községek 

8 Csizmadia Andor 1972. 240, Homoki Nagy Mária 1995. 
9 OL DL 87545 

: 0 Lukács Zsófia 1937. 25. 
: ] Tolna vármegye statútuma. Corpus Stat. V k. 1. f. 291-292. 
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kedvezőbb kondíciókkal rendelkeznek. ' A cenzust 27 község 
családonként, igásjószágaik száma, illetve a telkek nagysága szerint 
fizetik, 7 falu együtt adja, 2 faluban nincs földbér. 
Terményszolgáltatásaik csak termény-, illetve állatkilencedből állnak, 
továbbá 13 településen ezen felül csekély mértékű ajándékot is adnak. A 
kilencedet 21, a tizedet 10, mindkettőt 2 község adja természetben, 4 
település egyikkel sem tartozik. Munkaszolgáítatás tekintetében is 
változatos a kép: 9 község egyáltalán nem robotol, 16 községnek 
elfogadható (3-30 nap), 9 községnek a hosszú fuvar miatt eléggé 
megterhelő, 3 községnek időben pontosan nem meghatározott a 
robotja.183 

A falusi földközösségben a földbirtoklási és -használati jog 
alakulása közvetve, a nyomásos gazdálkodással járó nyomáskényszer 
pedig közvetlenül is meghatározza a közösség munkatevékenységét és 
mindennapjait. A közösen végzett munkák során - elsősorban a 
nyomáskényszer és gazdasági eszközök kezdetleges volta miatt -
megjelennek a munkatársulások, a kalákák, melyek közül leggyakoribbak 
a szántóközösségek az ún. ekeközösségek, vagy ahogy Mözsön mondták 
magyarok, szlovákok és németek: kompánia, banda, cimboraság, 
Kameradschaft. Mivel egy-egy nehéz eke húzásához általában 8-10 ökör 
kell, egy-egy jobbágy viszont egy-két ökörnél többel nem rendelkezik, 
célszerűbb, ha együtt végzik a rájuk eső munkát. (Erre ösztönzi őket az is, 
hogy a földesúr által előírt szolgáltatások gyakran nem az egyes 
jobbágyokat külön, hanem 2-3 jobbágyot együttesen terhelnek.) ' Ilyen 
kalákákban végzik a mezei munkák közül például az irtást, a szántást, az 
aratást, a kaszálást, a gyűjtést, a trágyázást. A faluközösség tulajdonát 
képező osztatlan javak fenntartása (a gátak, utak készítése, karban tartása. 

8 2 Persze, az sem példa nélküli, hogy a szerződésben megfogalmazott kedvezmények nem 
érvényesülnek a gyakorlatban. A varsádi német telepesek például a Mercy-uradalomboi vissza 
akarnak térni tartományaikba, mert a földesúr nem tartja meg a nekik ígért szerződést. Ugyanis 
a szerződés szerint például mentesek mindenféle robotszolgáltatastcl, ennek ellenére elhajtják 
őket irdolgában a Dunára gerendákért és egyéb dolgokért. Különösen a mestereket fogják 
szívesen munkára az uradalomban hónapokon át minden fizetség nélkül. TmL. Közgyűlési 
jegyzőkönyvek 1721-1725. 701-704 

8 3 Fodor Márta 1974. 282. 
M Kodoiányi János 1963. 361. 
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kutak, tavak ásása, stb.) szintén közös tevékenységet igényel, miként az 
adósságok törlesztése, az árvák, özvegyek, szegények istápolása is e 
körbe sorolható. 

A természeti javak közös használatából tehát a közös szokások 
egész sora támad a gazdasági szokásoktól (házépítés, aratás, kaszálás, 
gyűjtés, trágyázás, kendernyűvés, fonó) az emberélet fordulóinak 
szokásáig (születés, házasság, halál, stb.) és a kalendáris szokásokig 
(húsvét, karácsony, stb.) A korszak nagy részében már territoriális alapú 
falu dominanciája mellett megőrződik a vérségi kötelékek fontossága. Ezt 
erősíti az a tény, hogy a falu közösségébe az egyén a csalódon - hosszú 
ideig a jobbágytelek tulajdoni kötöttsége miatt a nagycsaládon - keresztül 
tagolódik. 
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4.4. A falusi földközösségi rendszer felbomlása a Dél-Dunántúlon (az 
úrbéri rendelettől az úrbériség felszámolásáig) 

Az 1715. és 1720. évi nagy országos összeírások földközösségekre 
vonatkozó adatai alapján megállapítható, hogy a földközösség a 18. 
század eleji Magyarországon még virágkorát éli, Erdély pedig - Tagányi 
találó szavaival - a „földközösség klasszikus földje". ' A század 
közepétől a Dél-Dunántúlon is megszilárduló politikai, társadalmi, 
gazdasági viszonyok eredményeként ismét mind erőteljesebb a majorsági 
gazdálkodás. A jobbágyterhek ezzel együtt járó növekedése is hozzájárul 
ahhoz, hogy Mária Terézia rendeletben határozza meg a jobbágyok 
terheit és jogait. 

Az urbárium szerint az a jobbágy, aki legalább egy nyolcad 
telekkel rendelkezik, telkes gazdának (sessionati) tekinthető, akinek 
teleknagysága nem éri el ezt a mértéket, az telek nélküli (non sessionati), 
azaz zsellér (házas zsellér - inquilini vagy hazátlan zsellér - subinquilini). 

A telek jelenti a belső telket (ház, gazdasági épület, udvar, kert) és 
a külső telket (szántóföld, kaszáló). A belsőség területét egy holdban (két 
pozsonyi mérő) szabja meg, a külső telek nagysága nem állandó: az 
úrbéres föld (a négy osztályba sorolt szántó, illetve három osztályba 
sorolt rét) minőségéhez igazodik. A haszonföldek (a belső telek kertjén 
kívül álló, kender, len, zöldségfélék termesztésére szolgáló földek, 
káposztáskertek) az úrbériség hivatalos lajstromában külön megjelöléssel 
legfeljebb a megjegyzések közt, gyakran még ott sem kapnak helyet, de a 
későbbiekben ezek úrbéri jellegét természetesnek tekintik. Az úrbéri 
rendelkezések a haszonélvezeti vagy szorgalmi (industriális) földekről 
(pl. irtások) csak érintőlegesen szólnak. 

A szőlő tekintetében tovább élnek a korábbi jogszabályok és 
szokások. Az úrbéri területek szőlői továbbra is vagy az úrbéri 
telekállomány alkatrészei, vagy földesúri engedéllyel keletkeznek közös 
legelőkön, illetve más úrbéri jellegű területeken. A majorsági földeken, 
nemesi pusztákon, stb. földesúri engedéllyel létesített szőlők esetében 

1 8 5 Tagánji Károly 1894. 50. 
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magánjogi megállapodások rögzítik a szolgáltatást. A terület jellegétől 
függetlenül a szokás, a folytonos gyakorlat vagy szerződés szerint való 
dézsmát, azaz az évi must-, illetve bortermés hányadát, vagy pedig 
hegyvámot kell fizetni, valamint sok helyen napszámot is kell teljesíteni 
továbbra is. 

Továbbra is gyakori a szőlők esetében az extraneus birtoklás. A 
mözsiek panaszából tudjuk, hogy 1790-ben 126 mözsi és 65 agárdi 
extraneus van a szekszárdi szőlőhegyen. E szőlőbirtokosok azt 
panaszolják, hogy az apátság tizedszedésre jogosultként a dézsmát, 
földesúrként pedig a kilencedet is megköveteli tőlük, holott a szekszárdi 
és az őcsényi jobbágyok akkor is csak egy tizedet fizetnek, ha tőlük vették 
szőlőjüket. Az elutasító döntések ellenére sem adják fel, még 1844-45-
ben is felemelik szavukat a méltánytalan tizedelés miatt, s 1847-ben ismét 
sürgetik ügyük elintézését 

A szőlővesszőkkel beültetett egyéb területet, amely után termésbeli 
adózás nem jár, e korszakban sem szőlőhegyeknek, hanem kerteknek 
tartják (1836:6 tc. 2.§.). A szőlők után járó jobbágyi tartozások 
tekintetében esetleg észlelt földesúri zsarolásokat pedig már az 1715:7. 
tc. hatalmaskodási büntetés alatt büntetni rendeli. 

A szőlővel beültetett föld birtokából továbbra is tilos volt a 
jobbágyot kimozdítani, s a rendelet megerősíti, hogy a szőlő szabad adás
vétel tárgya, miként az alábbi szerződés is bizonyítja: 

"Ezen levelünknek Ereivel adgyitk tuttára mindeneknek az Kiknek 
illik: hogy Meosi Krisztián Praun Angeli Antaliul meg vett légyen egy 6 
ember kapáló Szőlőt Palánkon Shajdler János és Kurtnaker Gáspár 
Szomszédságában ottan lévő Pince és Prés Házzal 20 akós Káddal, és 28 
ako Hordóval, Préssel és minden ottan lévő Szüretelő és pintérező 
Eszközzel együtt Kész Pénzen Két Száz Rhenes Forintokon, id est fi. 
2000. melly vétel és adásban senki nem ellenkezvén ezen Levelünket ki 
attuk. 

Szexárd die 28a Aprili 1781. 

N.N. Egész Tanáts"187 

Varga Ádám-3oda Ferenc 1973. 150. 
CLI-ltt. o 1796. 12865. fr. 6, 
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A legelők esetében az urbárium a helyi viszonyok alapulvételével 
rendelkezik, s ezzel a későbbiekben számtalan konfliktus forrásává válik, 
így részletesen ott kívánjuk tárgyalni. 

Az erdők tekintetében az urbárium rendelkezései nem 
függetleníthetők Mária Terézia 1769-ben kiadott erdőrendtartásától, 
amelyet az 1791:57. tc. követett. E törvény a közös erdőbirtoklás 
szabályozásával az erdők pusztítását kívánta megakadályozni. Az 
urbárium rendelkezései szerint a jobbágyot a faizás, a makkoltatás és a 
gyümölcsszedés joga illeti meg. Saját szükségére tűzi- és épületfaizás: 
részint ingyen, részint favágás és hordás viszontszolgálata mellett. 

A tűzifa faizás a száraz, korhadt, kidőlt, lehorgolható vagy 
baltázható fák összegyűjtésére és felhasználására vonatkozik, de ilyenek 
hiányában felhasználhatták a görcsös, görbe, más használatra nem 
alkalmas fákat is. Épületfaizásra csupán az adott községben lévő erdőből 
tartozott fát adni a földesúr, s csak a háztetőhöz, az ajtóhoz, az 
ablakokhoz - a falakhoz nem, mint ahogy feldolgozott fát (pl. zsindelyt, 
deszkát) sem. Ahol korábban szokás volt, gazdasági eszközökre (borona, 
eke, csónak) továbbra is adhatott, de az urbárium erre nem kötelezte. 

Panaszolták is az őcsényiek a csónakhoz, mint a községet 
körülvevő víz miatt alapvető közlekedési eszközhöz kapott ingyen fa 
megvonását az urbáriumot követően! Sőt, azt is felrótták, hogy megszűnt 
az az 1767 előtti gyakorlat, mely szerint a földesúr a tanyaépítéshez is 
adott fát számukra/ 8 9 

A mözsiek is többször tiltakoztak, hogy az uradalom nem 
biztosított számukra épületfát, s tűzifaként is csak hetente kétszer 
meghatározott napon engedett szedni a szél által letördelt gallyak közül. 
Nem nyugodtak bele, hogy a község körüli erdők tilalmasakká váltak 
számukra. Előfordultak erdőgyújtogatások, „véletlen" avartüzek, s mert 
szükség volt rá, több mint két évszázadon át kitartóan „megkerülték a 
törvényt". Ez utóbbinak - még az 1930-as években is gyakorolt -
leggyakoribb módja a fa „kerengélése" volt, ami többféleképpen is 
történhetett. A kiszemelt fát körbefűrészelték vagy vágták fejszével, és a 
nyomot sárral bemázolták, vagy a törzsbe körbe szegeket vertek, s 
leplezésül ismét sárréteggel kenték be. Mások forró mésztejjel forrázták 

A haszoníbidek kérdésével részletesen is foglalkozik Varga János 1967 37 
TmL. Közgyűlési iratok 6:398 
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le a gyökereket, vagy a fa derekát dróttal több helyen mélyen 
körülcsavarták a kéregbe. Mindegyik lényege az volt, hogy kívülről 
észrevétlenül a fa gyors sorvadását, pusztulását okozzák. 1 9 0 

A tűzi- és épületfaizást külön szabályok szerint tisztjei útján 
gyakorolta a földesúr, s megszegésük esetén súlyosan büntette azt. Az 
őcsényiek panaszolták, hogy ,Jígy másik jobbágyot egy fa engedély 
nélküli kivágásáért 9 napig áristomban tartottak, sőt a hajdúk még l 
máriást is „vettenek rajta" áristompénzként."m Ritkán fordult elő, hogy 
egy-egy szabályszegést ne követett volna szigorú büntetés. Talán ezért is 
őrizte meg Decsen a népi emlékezet az 1840-es évek szigorú, de 
emberséges ispánja, Horváth Lipót alakját. „Egyszer egy öreg jobbágyot, 
aki lehetett vagy nyolcvan esztendős, rajta kapott a falopáson. Huszonöt 
botra ítélte. Eléje állt az ötven esztendős fia: 

- Ispán úr, hadd fekszem oda én az apám helyett. Én jobban elviselem, 
ő belehal a huszonöt botütésbe.- Horváth Lipót megengedte, s mondta a 
legényeknek hogy csak „pöcögtessék" a huszonötöt. Aztán még egy 
nagy szekér fát is küldött az öregnek. " 

Az urbárium úgy rendelkezett, hogy faizás fejében az egésztelkes 
jobbágy egy pozsonyi öl fát tartozik az uradalom határán belül összerakni 
és elhordani. A makkoltatás joga a lakóhelyen fekvő urasági erdőben 
illette meg a jobbágyot - valamivel olcsóbban, mint az idegeneket. A 
mözsiek makkolási vagy makkbérként 1806-ban 25 forintot fizettek.193 A 
gubacsszedéshez a jobbágynak csak községi vagy a jobbágytelekhez 
külön kiosztott erdőben, kizárólag házi szükségletre volt joga, miként a 
vadgyümölcs (vadalma, galagonya, kökény és más bogyók) szedésére is. 
A nemes fajtájú gyümölcsök (málna, gesztenye, dió, mogyoró, eper) 
szedését pedig megtiltotta a földesúr. 

Az úrbéri rendezés a jobbágytelken nyugvó pénzbeli, terménybeli 
és robotterheket országszerte azonos mértekben maximálja. A pénzbeli 
terhek közül legfontosabb a census, amelyet a házas jobbágy vagy zsellér 
fizet Szent György és Szent Mihály napján (1 forint)." 9 4 

1 9 0 Gyűjtötte Varga Ádám 1939. 
1 9 1 TmL Közgyűlési iratok 6:398. 
1 9 2 Nagy Janka Teodóra 1998/d. 94. 
1 9 3 Varga Ádám-Boda Ferenc 1973. 147. 
5 9 4 Ha a telkes gazdának csak egy háza, de több külső telke van, annyi forintot fizet, ahány külső 
telken gazdálkodik 
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A természetbeni terhek között rögzíti az alábbiakat: évente 2 tyúk, 
2 kappan, 12 tojás, 1 icce vaj (ha van tehén és legelő) jár a földesúrnak, 
továbbá 30 egésztelkes jobbágy együtt 1 borjúval, vagy helyette 1 forint 
30 krajcárral (ha nincs 30 jobbágy-, fejenként 3 krajcárral) tartozik, A 
robot heti 1 nap napkeltétől napnyugtáig szekérrel, ekével vagy 4 igás 
marhával - a helyi szokás szerint, s 1 napi igás robot kétnapi kézi robotra 
változtatható át. A házas zsellér évi 18, a hazátlan zsellér 12 napi kézi 
robottal tartozik. Az urbárium - meghatározott feltételekkel - módot nyújt 
a terményszolgáltatások egészbeni vagy részbeni, illetve a robot részbeni 
pénzben történő megváltására. Ez utóbbira az őcsényiek már 1768-ban 
ajánlatot tesznek az uradalomnak, 1780-ban pedig a község minden 
robotot megvált évente négy részletben törlesztendő pénzjáradékban. 1 9 

Ugyanebben az évben a mözsieknek is engedélyezi ezt az uradalom, 
egyetlen könnyítésként elengedve a gyümölcs-, komló és szilváskertek 
külső telkei után járó fizetséget. 

Az urbáriumban felsoroltakon túl a rendelkezésekben rögzítettek 
szerint minden egyéb pénzbeli vagy terménybeli fizetés megszűnik, 
kivéve azt az esetet, ha a földesúr házasodik, vagy ellenséges fogságba 
kerül, ilyenkor mérsékelt segéllyel tartoznak neki jobbágyai. Való igaz, az 
urbárium felsorol jónéhány esetkört, amikor a jobbágy a továbbiakban 
nem tartozik szolgáltatással földesurának. Ezek között szerepel például, 
hogy halál esetén az elhunyt jobbágy vagyonának összeírásáért, s az 
árvák közti szétosztásért a földesúr már nem követelhet illetéket, nem 
korlátozhatja jobbágyát saját termékeinek értékesítésében, nem 
kötelezheti arra, hogy bizonyos termékeket csak a tőle vásárolhat, illetve 
csak neki adhat el. Nem zárhatja ki bizonyos bérletekből, nem szabhatja 
meg, hogy gabonáját kizárólag a földesúr malmában kell őröltetnie, hogy 
a kocsmajogot bérbe kell vennie, hogy trágyáját a földesúrnak kell adnia, 
hogy segítenie kell a toll tizedelésében, illetve a lúdkopasztásban, hogy 
szőlőkötéshez szalmát kell adnia, hogy fizetnie kell ura szőlőpásztorait, 
hogy pénzbeli kezességet kell nyújtania, hogy földesura kimustrált 
marháját, romlott borát kimérni tartozik. A földesúr nem veheti el 
jobbágya hordóit saját dézsmabora számára, a jobbágy nem köteles ura 
üres hordóit a rendes roboton kívül elfuvarozni, a végrehajtásra 
megjelenő földesúri embereket fizetni, s tartani, a dézsmásokat ellátni, s 
őket présdíj, kóstoló pint vagy más címen díjazni. 

A terményszolgáltatások évenként 53 krajcárral megválthatók. Acsady Ignác 1948. 297-299. 
Zentai Tünde 1994. 33. 
Varga Ádán-Boda Ferenc, 1973. 119-120. 
Acsády Ignác 1948. 299. 
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A szőlőért, a pálinkafőzőüstért azonban továbbra is külön helyi 
szokás szerint kell fizetnie, az italmérés, székállás, malomjog, 
makkoltatás, faizás, pálinkafőzés körében az urbárium rendelkezései nem 
érintik a földesúri jogokat. A régi szokás és gyakorlat alapján a földesurat 
illető királyi kisebb haszonvételi jogok közül az italmérés jogát továbbra 
is csak az év egy bizonyos szakaszában kapja a meg közösség. A Tolna 
megyei Bölcske jobbágyai - mivel saját szőlővel bírnak - Szent Mihály 
napjától Szent Györgyig, a faluban nem, csak Szekszárd Palánkon 
szőlővel rendelkező mözsiek pedig csak Mindszent napjától (november 
1.) Szent György napjáig (április 24.) árulhatták borukat.199 

A jobbágy a földesúrral szemben fennálló, az urbáriumban 
országosan egységesen rögzített terhein kívül a helyi szokásjogban 
meghatározottaknak is köteles eleget tenni - Mözsön például a szántó 
után nőtlenségi adót kell fizetnie 1767 előtt. Teljesíteni köteles kell 
továbbá a közadót, a tizedet, a kilencedet, valamint a vármegyének az 
országgyűlési követek költségeit is. Tolna megye például még 1720-ban 
úgy dönt, hogy a mezővárosok és falvak a megyei közgyűlés, illetve a 
megyei törvényszék ülésezésének idején a boron és a marhahúson kívül 
egyéb élelmet, szénát és abrakot is kötelesek szolgáltatni. 2 0 0 

A rendelkezéseket végigtekintve megállapítható, hogy bár az 
urbárium teheregységesítése elvileg védelmet jelenthet a földesúri 
túlkapásokkal szemben a jobbágy számára, a végrehajtás során azonban 
messzemenően méltányolják a földesurak jogi érdekeit. 

Kitűnő példát szolgáltat erre Mözs esete. Mint Eckhart Ferenc utal 
rá, Tolna megye volt az első, ahol már 1767-ben elrendelték az urbárium 
végrehajtását.2 0 1 A rendezés a terület falvainak nagyrészéhez hasonlóan 
Mözsöt is hátrányosan érintette, mert az eredetileg kontraktualista 
településen az úrbérrendezést követően sorra jelentek meg a maradvány 
(remanentiális) földek, amelyeket a szabályozás az illetőségen felül a 
határt mindaddig közösen élő parasztok kezén talált, s amelyeket azok 
már csak külön összegért vagy szolgáltatásért kaphattak vissza. 

A rendezést követően azonban az uradalom tiszttartói felfigyeltek 
arra, hogy a végrehajtás során igen kevés személyt soroltak a telkes 

TmL. Urbáriumok. 
TmL. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1721-1725. 61. 
Eckhart Ferenc 1956. 97. 
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jobbágyok közé, ugyanakkor sok igás állattal bíró, a község által az 
apátságtól, illetve a szekszárdi uradalomtól bérelt iccsei pusztán szántóval 
és réttel rendelkezőt zsellérnek minősítettek. Az uradalom érdeke a telkes 
jobbágyok számának növelését kívánta, de mindezt az urbárium 
rendelkezéseinek látszólag legmesszebb menő betartásával kellett 
megvalósítania. A földek kiosztásénak és kiegyenlítésének 
hangoztatásával 1787-ben a zselléreket rávették arra, hogy a földszerzés 
reményében a már korábban birtokolt szántók és rétek alapján vállalják a 
telkes jobbággyá sorolást, s vele együtt a nagyobb robotot. 

Schroll János Péter tiszttartó a Kincstári Kormányzósághoz írott 
levelében kendőzetlenül érvel azzal, hogy némely zseilér már az általa 
most birtokolt szántóval és réttel is 1/8-os telkes lenne, de ha egész 
telkessé teszik, akkor több robottal tartozik. „Tehát a legmagasabb 
Kincstárnak sokkal elönyösebb, ha fennmarad, a zsellérek számára még 
kevés földet és rétet kiosztani, mint belőlük l/8-os parasztot csinálni"20" 

Az urbárium teljesen jogszerű végrehajtásával és kiigazításával 
Mözsön közel 20 év alatt majdhogynem megháromszorozódott a 
szolgáltatásra, s így robotra is kötelezett telkes jobbágyok száma (1776-
ban 50, 1795-ben 138 telkes jobbágy) 2 0 3 , illetve a beszámított 
teleknagyság megduplázásával robotkötelezettségük is! 

Területünkön, ahol a török hódoltság miatt a session alapuló 
újraosztás még nem volt általánosan elterjedt, most megszilárdult, s éppen 
az urbáriumra hivatkozva emelik meg a földesurak a szolgáltatásokat 
holott a változatlanul megállapított telki állomány sok helyen már 
önmagában véve is csekély volt a terhek teljesítéséhez. (Ez utóbbi hosszú 
távon pedig azért jelent komoly gondot, mert ez szolgál az 1836. évi 
reform és később az örökváltság alapjául is!) 2 0 4 

Az urbárium jobbágyok számára kedvezőbb rendelkezéseit pedig 
ahol csak lehetett, megnyirbálta a vármegye, s húzta-halasztotta 
végrehajtásukat. Az 1767-es urbárium végrehajtásának ellenőrzése során 
1784-ben készült szolgabírói jelentés tanúsága szerint például Agárdon 
„az egész község" panaszolja a robot végsőkig növekedését: három 

2 0 2 OL Kincst. o. Adm. Quinque Ecci. stricte Cameralia 1786/7 No 348 
2 0 3 TmL Mözs Urbárium, Ö. 1776, 1795. 
2 0 4 A jobbágytelki állományról rendelkező 1836.5. tc. mellett a jobbágyok hasznairól (1836:5 
tc.) és tartozásairól (1836:7.tc), az úrbéri kötésekről (1836 8.tc.) rendelkező törvények 
esetében is a Mária Terézia-féle urbárium szolgál kiindulópontul. 
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napon át úrdolgában voltak, három napig árkot ástak, és amikor a hetedik 
napon árokásás helyett saját gazdaságukkal akartak törődni, tizenkettőt 
veretett rájuk a földesúr tisztje. Az urbárium szerint a község határában 
lévő erdőből jogosultak voltak a jobbágyok épületfaizásra. Az agárdiak 
azt panaszolják, hogy mégsem kapják meg: „ épületre való fát pénz nélkül 
egy unyit sem ád. " A szolgabíró előtt a földesúr tisztje azonban kijelenti, 
hogy az urbárium szerint jár el az uraság, hiszen „a község kap a Duna
erdőről ingyen puhafát". A jó minőségű keményfából viszont kijelenti, 
hogy nem is fogják megkapni a faizási jogot: „a jövőben pedig az agárdi 
cserfából még pénzért sem fognak kapni, mert azt az erdőt másképpen 
akarja hasznosítani az uradalom. "205 

Az is előfordult, hogy az urbárium végrehajtása ellen panasszal 
élőket, mint például az 1796-ban a földesurak úrbéri telek csökkentő 
foglalásai ellen a helytartó tanácshoz panasszal forduló madocsaiakat, 
mint „nyughatatlan nyakas, uraságait bosszantó" községet büntetéssel 
fenyegette meg a vármegye, „ha újra j'elsőbb helyekre merészel 
folyamodni."206 

Bár eredménynek tekinthető, hogy a földesúr az úrbéri 
rendelkezéseket követően csupán kivételesen, s rendes per útján űzheti el 
jobbágyát telkéről, továbbá hathatósabban igyekezett biztosítani a szabad 
költözködés jogát, hosszú távon viszont súlyos következményekkel jár. 
annak kimondása, hogy a jobbágynak tulajdonjoga ezután is csak 
ingóságaira és befektetéseire lehet, melyeket csere, vétel, zálog, a telek 
széthasítása útján csupán a földesúr beleegyezésével értékesíthet, illetve 

7f i7 

ruházhat át másra. 

15 TmL Közgyűlési iratok, 6:401 
6 TmL. Madocsa község levéltára Currens-könyv, 1828-1852. 
7 Acsády Ignác 1948 297-299 
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„ Mössi Feglein János eladta az Házát idei vetéssel együtt Mössi Feglein 
Mártonynak ötszáz forintokon, id est in f. 500 Kész pénzért, mely vevés 
és eladás, hogy mindeneknek tudtára adatott és neki nem ellenkezett 
benne, attestállyuk, és Méltóságos Urasághnak pro ratificatione 
alázatosan repraesentallyuk. 

Datum Moss 1797. nov. 22 

András 

A rétre vonatkozó közelebbi adat: 
Föglein Márton 1/4 telkes vallja, hogy még atyja vásárolta 30 évvel 
ezelőtt 15 ft-ért, amely befizetést a mözsi elöljáróság is igazol. " 

Snaider János Bíró, 
Menn Mártony és Iffjú Doszpod 

Esküttek, 
Török László Nótárius. 

Amilyen súlyos következményekkel jár a szerződési szabadság és a 
tulajdonszerzési képesség korlátozásának kimondása a jobbágyok 
esetében, éppoly komoly konzekvenciákat jelent a teleknagyság és az 
úrbéres terület mértékének megállapítása a falusi földközösségek 
számára. 

A biztosok számára adott útmutatások I . fejezet 2. cikkelyének 5. 
pontja nemcsak mint tényleges helyzetet rögzíti, hogy „több helyen a 
jobbágy telkekhez nincsenek állandó szántóföldek és rétek kiszakasztva, 
hanem azok minden esztendőben felosztás alá esnek", de egyben ezen 
állapot felszámolásáról is rendelkezik, amikor a II. fejezet 3. cikkelyének 
9. pontja elrendeli, hogy „ha a jobbágyok állandóul kihasított 
szántóföldekkel és rétekkel nem bírnának, hanem azokat maguk közt 
évről-évre sorshitzás szerint szokták volna megosztani, akkor a 
biztosoknak az utolsó osztás alkalmával kinek-kinek jutott földeket 
, n 209 
kelljen összeírni . 

Orsz. Levéltár Kincst. ol Misc. Fund. Stud. fasc. 1. No 53. 49. o ld sub. VI. 16o. 
Tagányi Károly 1894. 18. 
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Ez az úrbéri rendelkezésekkel érintett szántó és rét tekintetében a 
földközösségi rendszer elhagyását, az állandó birtoklásra történő áttérést 
jelenti. De jelenti egyben a földhasználati viszonyok véglegesítésével a 
falusi földközösségi rendszer nyújtotta gazdasági alternatívák lezárását is. 

• Ugyanis a földközösségi rendszer felszámolásával együtt 
mindenütt és általánosan megszünteti azt a földhasználatot is, 
amely alkalmas arra, hogy a népesség növekedésével arányosan 
bővítse a közös föld terjedelmét 

• Amely képes az igaerő változásánál fogva a jobbágyság vagyoni 
erejéhez igazodni, és így korlátozó erejével megakadályozni a 
jobbágyságon belüli nagyobb vagyoni differenciálódást. 

• Az úrbéri keretek megmerevítése komoly hátrányt jelent a 
jobbágyok számára, s tovább fokozza a jobbágyság immár a 
földközösség keretein kívül zajló differenciálódását. 

• Az urbárium rendelkezéseinek végrehajtását követően a 18. 
század végére - a nem figyelmen kívül hagyható lélek- és 
településszám gyarapodással, valamint a növekvő földhiánnyal 
párhuzamosan - rohamosan csökken a földközösségek száma, 
kivéve Erdélyt, ahol nem valósul meg az úrbéri rendezés. Az ott 
életbe léptetett urbárium (1769) a kialakult helyzeten nem 
változtat: nem történt meg a földek felmérése és regulációja, a 
falusi földközösség is érintetlenül él tovább. 

Tolna megyében elmondható, hogy az úrbérrendezést megelőzően 
a települések több mint tele szerződéses település volt, amelyek 
szerződései az úrbéres jobbágyközségeknél kedvezőbb szolgáltatást tettek 
lehetővé. Bár a rendelet kimondta, hogy a szerződéses helyek csak akkor 
kapnak urbáriumot, ha az helyzetükre nézve kedvezőbb. A községek 
kontraktusát úrbérpótló szerződésnek tekintette, amelyben megállapított 
szolgáltatások nem lehettek súlyosabbak az urbárium által előírtaknál, 
tehát a jobbágyok sorsa az úrbéri rendelkezések következtében rosszabb 
nem lehetett. 

Tényleges helyzetükben azonban mégis rosszabbodást jelentett e 
merev és általános szabályozás. Egyrészt, mert ha a szerződések - a 
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korabeli gyakorlatnak nagyrészt megfelelve - ideiglenesek és változóak 
voltak (pl. Decs és Sárpilis esetében), akkor az urbárium került 
bevezetésre, de megmaradt az a joguk, hogy a jövőben is ideiglenes 
szerződéseket kössenek a meghatározott formák között. Ha viszont 
szerződése tovább élt, akkor is földesurától függött, hogy milyen 
mértékben él jogaival. Ettől függően a földesúr döntése alapján az 
úrbérpótlónak tekintett kedvező feltételek a szerződéses állapot 
fennállásáig megmaradtak, vagy az urbárium szintjére emelkedtek (pl. 
Madocsán a nádlás esetében), de az is előfordult, hogy pl. a robotot egy 
más szolgáltatással pótoltatva jelentősen túlszárnyalták azt." 

A Mária Terézia-féle úrbéri rendezést követően a földbirtokosok 
döntő többsége - mivel nem áll ellentétben majorságuk kiépítésének 
viszonylag lassúbb ütemével - továbbra is beéri a jobbágyoktól befolyt 
járadékokkal. Nem törekszik az allodiális földek arányának gyors 
növelésére. A jobbágytelkeket alig, vagy ritkán méretik fel, nem 
végeznek jelentős további úrbéri szabályozást. Továbbra is úrbéri 
telekként kezelik a jobbágyok kezén hagyott maradványföldeket, a 
juttatott kender- és káposztaföldeket, a bérbe adott pusztatelkeket. 
Jobbágyaiknak megengedik, hogy a határ addig művelés alá nem vont 
erdős-bokros-vizenyős részeit használhatóvá tegyék, s az így nyert 
irtásokat a telki földhöz kapcsolják, vagy bért kémek érte, s így tesznek a 
pusztáikon pénzért vagy munkáért (fű- és szénakaszálásért) bérbe adott 
legelőkel is. A majorsági gazdálkodás fokozására ösztönző 
gabonakonjunktúra idején először csak a puszták bérletét kezdik 
visszavenni nem jobbágy bérlőiktől, illetve a pusztai legelőket vonják el 
jobbágyaiktól. A falvaktól legfeljebb a művelés alatt nem álló földekből 
csatolnak a majorsághoz, vagy az irtásokat váltják vissza. 

Az úrbéri rendelkezéseket saját érdekeik szerint értelmezik és 
alkalmazzák az erőteljes majorsági gazdálkodást folytató, árutermelő 
földbirtokosok, akiknek alapvető célja allodiális területeik minél gyorsabb 
növelése. Ennek érdekében egyrészt elveszik a jobbágyok telki és telken 
kívüli földjeinek egy részét (pl. maradványföldeket, irtásföldeket), 
másrészt telkesítés vagy bérlet formájában földet juttatnak nekik (pl. a 
maradványföldeket, a visszaváltott irtásföldeket allodiális földdé 
minősítve bérbe adják jobbágyaiknak az úrbéritől független 
robotteljesítésért, illetve ugyancsak bérbe adják a pusztatelkeket és a 
haszonföldeket), vagy az alapvetően robotra épülő majorsági gazdálkodás 

Fodor Márta 1974. 292. 
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érdekeivel egyezően az úrbéri tehernél magasabb bér tejében meghagyják 
nekik addig használt földjeiket.2" 

Madoesa község esetében az írásos források 2 1 2 és a szájhagyomány 
alapján is jól nyomon követhető e folyamat. Az 1790-1793. között folyó 
úrbéri per kapcsán az úrbérrendezést megelőző állapotokra is 
visszatekintve foglalják össze a bölcskei-madocsai közbirtokosság 
allodiális területeinek megnövekedésével és a község elszegényedésével 
járó folyamatot. A madocsaiak 1744-ben földesuraikkal szerződest 
kötöttek a határhasználatra, amelyet azonban a vármegye nem hagyott 
jóvá, így úrbéri kötelezettségeiket az 1767-es rendezés alapján 
állapították meg. A község lakói azonban 1790-ben kérték a határ 
jjrafelmérését: „ Valamint magok a Tek. Földesurak azzal kecsegtették 
osztály előtt a lakosokat mind egyenként, mind közönségesen, hogy a 
határ újra való regulációjának az lakosok igen nagy hasznát fogják 
venni. " A hat évig tartó per eredményeként született megegyezés az első 
!épes volt a község kisemmizésében. 

Elvették a jobbágyok telki földjeinek javát: a dombosabb helyen 
fekvő Kormó és Hüllő területét, ott majorsági gazdálkodást folytattak. 
Helyette 51 gazdának 1/8 telekrészt mindkét nyomásban a közlegelóbői 
adtak ki. Mint fogalmaznak „ma is él még száz ember is, aki jól tudja, s 
hittel is kész erősíteni, hogy többszáz hold földeket foglaltak el a 
lakosoktól az uraságok, mégpedig, ami a legsérelmesebb. a 
legdombosabb részeket, mint a Hüllőt. Kormot, hol a jobbágyok 
szántogatták földjeiket azelőtt". 

Ez több szempontból is hátrányosan érintette a községet. A 
madocsai határban szinte kizárólag az ártérből kiemelkedő víz nem járta 
hátak és göröndök voltak alkalmasak müvelésre. Egy részükön 
hagyományosan földművelést folytattak ('pl. az említett Kormon), 
másrészükön gyümölcsös kerteket alakítottak ki (pl. Körtvélen az elsó 
foglalás jogán szerzett területen), illetve kaszálók, legelők és az ártérben 
élő jószágok állásai voltak. A lapos részek szántó céljára köztudottan 
alkalmatlanok voltak, így bár akik itt kaptak földet, „ezek is szántanak, 
vetnek, de az árvíz elborítván földjeiket ritkán aratnak." Mindezek 
alapján belátható, hog}/ az amúgy is csekély müvelésre alkalmas 

2 1 1 A 19 század eleién íekövetksző gazdasági változások történeti hátterével részletesen 
foglalkozik Rúzsás Lajos 1980. 330-339. 
2 1 2 TmL. Madoesa kozseg levéltára. Currens-könyv, .828-1852. 
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szántóföld területi csökkenése igen érzékenyen érintette a madocsaiakat, 
akik a rendezés előtt is gyakran máshol bérelt pusztákon tudtak csak 
gabonát termeszteni. 

A községbeliek az urbárium végrehajtása során 1790-ben 
szántóföld címén kiosztott, illetve a közlegelőként megállapított területet 
legeltetésre sem használhatták. Korábban sem a madocsai határban 
leheltettek, hanem amíg lehetett, viszonylag szabadon élték pl. 1728-ban 
a dunaföldvári apátsághoz tartozó Kanacs és Kömlőd pusztát, vagy az 
ordasi szigetet. Ennek lehetetlenné válása után, majd a göröndökön lévő 
állásaik elvesztését követően „Marháikat idegen pusztákon kenteiének 
legeltetni sokszor az árvíz miatt - szorultságok kénszeriii, hogy' akármely 
nagy bért is ígérjenek mert a helységből ki sem mehető marhák szintén 
éhen vesznek el. Azonban téli takarmányt sem szerezhetnek, mert 
rétjeiket is víz borítja. " A közlegelők feltörése, s azok - habár használatra 
alkalmatlan, de mégis kiosztásra kerülő - szántókénti utólagos juttatása 
csökkentette a közlegelőként hasznosítható, amúgy is szűkös területet. Az 
urbárium rendelkezéseinek megvalósítására a madocsaiak még 1792-ben 
egyezséget kötöttek a földesurakkal külön legelő biztosítására is, de ezt 
csak az első esztendőben kapták meg, mivel később a Bakhátat 
kiosztották szántóföldnek. 

A kaszálók tekintetében sem jártak jobban a községbeliek. Az 
1792-es egyezség szerint a jobbágyoknak kiosztott kaszálón felül 
megmaradó, az uraságok között felosztott területből jobbágyaiknak is 
kellett volna juttatni, de ezt nagyon kevesen tették meg. 

Az árvizek okozta károk miatt járó., az urbáriumban meghatározott 
kárpótlást, de még az ott megjelölt területnagyságot sem kapták meg a 
reguláció végrehajtása során. 

Az úrbéri per egyik legértékesebb tétje az irtásokhoz való jog volt. 
Ugyanis az 1790-ben tett felméréskor az erdei irtásokat és 

i I 3 Andrásfalvy Bertalan véleménye szerint a fölbirtokosok a jobbágyok segítségével még az 
úrbéri rendezés előtt kóziegelőnek nyilváníttatták a madocsai határ nagyrészét. A jobbágyok 
szamara ez azért volt előnyös, mert a szántóföldi művelésre egyébként sem alkalmas területekre 
így nem kellett tizedet fizetni. Akkor annak nem volt jelentősege, hogy a földesurak ezt nem 
pótolták allodiális földdel, csak művelésre biztosítottak számukra bérletet a saját birtokukon. A 
gabonát távoli pusztákon bérelt földeken termesztő madocsaiakat mindez addig nem érdekelte, 
amíg a gabona iránti kereslet megnövekedésével a bérlet megdrágulása miatt ezzel felhagyni 
kényszerültek. Ekkor döbbentek rá arra, hogy saját határukban kisemmizóatek az egyébként is 
csekély területű szántóföldi művelésre alkalmas részbői. Ancrastalvy Bertalan 1976. 66-67. 
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gyümölcsösöket nem mérték fel. Az ezektől megfosztott jobbágyok egyik 
legnagyobb sérelme az volt, hogy irtásföldjükért a helytartó tanács által 
megítélt fizetséget nem teljesítette a közbirtokosság. Végül 1796-ban 
egyezség született, hogy a madocsaiak önként elállnak az irtásbértől a 
gyümölcsösök birtokjoga ellenében. A per lezárult, a helyzet azonban a 
nem oldódott meg. A földesurak .,.4% látták azok magokai tőlünk 
elfoglalt birtokaikba megerősödve, eg^;más után mind kivagdaltatták 
szegény házunk népének élelmet adó drága gyümölcsfáinkat. Azon 
sokezreket érő gyümölcsfáinkért csak egy fillért sem fizettek nékünk, 
noha a Nagy Mélt. K. (irályi) H.(elytartó) T.(anács) kegyelmes intéző 
levelébe azt világosan megparancsolta. Szív fojtó érzés volt látni, hogy a 
mi atyáinktól terhes munkával kiirtatott és megtiszíttatott földön plántált 
s oltott szép fák, melyek 70 s 80 esztendők alatt nevekedtek fel oly 
nagyra, eg^y-két óra alatt mint pusztíttatnak eV. - Eletemtől, inkább 
életemtől fosszanak meg, kiáltó könyörögve a sok síró szegény, csak 
fáimat, gyermekeimet tápláló fáimat kíméljék!" 

A Porongi községi erdőt 1812-ben az elvett gyümölcsösök 
pótlására felosztják a lakosok között. 

3ár az úrbéri szabályozás végrehajtása során „Pálóz tava a 
helységnél meghagyatott, mégis idő jártával attól is megfosztatott", mert 
a földesúr megtiltotta halászatát. A nádlás használata is a falué volt az 
első felmérés idején, de 1790-ben már 10, 1829-ben 30 kéve nádat kellett 
fizetniük érte évente a földesuraknak." 

Az ország más területein is hasonló folyamat játszódik le. így 
például a madoesaiakkal jogállás, etnikum, vallás es gazdálkodás 
tekintetében oly hasonló gömöri Harmacon is csak az 1767. évi 
úrbérrendezést realizáló 1822-es határarányosíiasig használhatták a leirt 
szabadságban a határt: 

"1822 előtt, emlékezetet haladó időktől fogva, az egész 
határterület, az itt lakó úrbéres jobbágyok és zsellérek gazdászati 
kezelése alatt, sőtt mondhatni hogy nagy részben tulajdoni birtokában 
volt. Képzelhető tehát, hogy milyen jólétben élt e' falu népe, mely 
aránylag kevés családba feloszolva, családonként annyi földet használt, 
mi nem csak feleslegesen megtermetté a' megélhetésére szükségeseket: 
hanem tekintve a' határnak proportio előtti berendezését, - mire úgy 
szólván maga a' határ sajátsága utalta annak első művelőit, - feltalálta 

: : 4 TmL. v:adocsa község levéltára. Currens-könyv, 1828-í 852. 
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abban mindazt, valami a' népies háztartás szükségeire, 's a' gazdászati 
éiet élvei és gyönyöreire megkívántatik. ... Szántóföldekül a hármas 
várheg}; alá húzódó völgyek használtattak de csak a völgyalja. s a 
hegyek lapályos részei voltak szántva. A bércláncok meredekebb helyeit 
a déli oldalakon szőlők, az éj szakiakon pedig gyümölcsösök jédték. A 
zordabb helyeken diófák som. mogyoró, szeder, s több ily nemű 
cserények bori iák. 

Míg a völgyiek s bérceknek ily változatos használata oly gazdagon 
széppé tevé a táj képét, szintén nem kevésbé emelték annak egyszerű 
báját az itt-ott elszórt méhesek, melyek mint megannyi mezei mulattató 
lakok tűntek fel a határban, körülölelve gyümölcsfa-csoportoktól. A falu 
közele általában egy kert volt. Gonddal ápolt közös gyümölcsösök 
kínálták ott ízletes terhüket a határba menő munkásoknak vagy; 
árnyaikat az onnan hazatérőknek. 

Maga a Gyula oldal egy elpusztíthatatlan közös gyümölcserdő 
volt, gyümölcsből hajtva boltozatot látogatott forrásvizére. Es e szép 
tájképei mintegy díszkoszorú övezte a Hadaricskától kezdve, s onnan a 
várhegyeken át kanyarulva azon kivághatatlannak hitt erdőség, mely egy 
ily község évi jélhasználásai által csak szebbült., s melynek gazdag 
füvezete a legbővebb legelőt szolgáltató. 

Ez volt a határ egyik felének képe. Másrészről a Rimáig terült 
síkság páratlan kaszálói oly mennyiségben szolgáltatták a szénát, hogy a 
termés nagy része a réteken bekazlazva sokszor évekig ott hevert, 
megülepedett kihajlásai alatt tanyát adva eső és szél ellen az ott legeltető 
marhaőröknek. Hajdan a Rima közvetlenül a harmad határon folyt, s 
még most is beposványosult, s nádasokkal benőtt régi medre képezi 
Dobóca, Martonfala s Csobánka felől a kanyargó határvonalat.... " J 

A 19. század elejére az urbárium rendelkezései és a gazdálkodás 
terén bekövetkezett változások miatt Magyarországon a földközösség a 
szántók és rétek tekintetében mind kevésbé számottevő. Igaz, hogy a 
földesúri jogok es a közösségi jogok még a külső változások és a belső 

2 1 5 Balogh Béla: Történeti jegyzetek a Harmaczi ref. egyház 's népkózség múltjából. Harmac, 
I860 
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ellentétek ellenére is biztosítják fennmaradását, de jelentőségét, 
funkcióját már elveszíti. 

A folyamatot az 1836:6. tc. zárja le. amelynek 3-5.§.-ai módot 
adnak a földesúri és községi legelők elkülönítésére, s ezzel a falusi 
földközösség teljes felszámolására. 

Tolna megy/ében a 18. század második felében a szántóterület 40 
%-a voit az úrbéres népesség kezén, a réteknek pedig 72 %-a. " A 
faluközösség, illetve község tagjai a legeltetési jogot a földközösség 
részeként gyakorolhatják a földesúrral, illetve földesurakkai közösen 
használt határbeli iegelőheiyeken, valamint aratás után a tarlón, továbbá 
legeltethetnek a gyeplegelőn. Gyakorlat az erdei legeltetés, az ugaron, 
valamint a földbirtokosoktól bérelt pusztán történő legeltetés. 

Az 1836:6. tc. hátterében ezen legeltetési lehetőségek országosan 
egyre szűkebb keretek közé szorulásán, a majorsági gazdálkodás 
erősödésén, a faluközösség létszámának gyarapodásán, a háromnyomásos 
rendszerből az ugar kiszorításán túl az 1820-as években az osztrák és 
cseh-morva örökös tartományokban megkezdődő ipari forradalom 
nyomában a textilipar kereslete révén megjelenő gyapjúkonjunktúra 
keresendő. Az árutermelő földbirtokosok a keresletet kihasználva 
juhtenyésztésbe fognak, melynek alapfeltétele a majorsági legelők 
területének gyors és nagyarányú növelése. A cél elérése érdekében 
alkalmazott módok igen változatosak. Az 1807:21. tc. 19. pontja például 
jó ürügyként szolgál arra, hegy/ az erdők védelme címén a földesurak 
jobbágyaiknak megtiltsák az erdei legeltetést, sőt a gyeplegelő bizonyos 
hányadát fákkal ültessék be. innen is kitiltva a községek állatait. Másrészt 
sok helyen megtiltják jobbágyaik számára a közlegelők egyes részeinek 
használatát, az állatállományuk limitálására kényszerítve őket. 

Madoesa földesurai is ez utóbbit kívánják érvényesíteni az 1792-
ben jobbágyaikkal kötendő szerződésben, amelyben „a Lakosoknak 
marhái urbariális számra meghatároztassanak ... mert ekkoráig ami a 
marháknak dolgát illeti, nagy rendetlenség tapasztaltatott a. madocsai 
Helységben az az némely Gazdák sölt jobbára, minnyájan rendkívül feles 
számú ló és szarvasmarhát tartottak s azok mellett még vidéki marhákat 

n G Felhő Ibolya 1970 248. 
•-!T Ez a másként közlegelőnek is nevezett terület a határ meghatározott nagyságú része, illetve 
minden olyan földterület, amelyet a szántóföldi gazdálkodásból állandó jelleggel kihagytak. 



is magok közé fogadtak és ugy a legelőt nagyon terhelték sertés 
marhájokat pedig télen-nyáron a kaszállak és rétek között mind a 
Lakosok, mind a Földes Urak kaszállójokban. "2,A 

1812-ben Kölesd község kéri gróf Apponyi Antal földesurat, hogy 
a közös legelőre az uradalom kevesebb birkát eresszen, mert a lakosság 
jószágainak semmi hely nem jut. Mint írják, már több esztendeje egész 
nyáron „jászolról kémeleníttettünk marháinlcat tartani", ami 
természetesen a takarmányt külön beszerzésével jár. Aki mégis legeltetni 
akart, a fűbér lefizetésével a Sárközbe ment állataival. Kérik 
földesurukat, hogy tartsa magát korábbi egyezségükhöz, mely szernt 600 
birkánál több nem lehet a határban. 2 1 9Cikó község lakói 1831-ben már a 
vármegyének panaszolják, hogy földesuraik árendásai kiszorítják őket a 
közös legelőről. „A közös uraságok sok juhász árendásokat határunkban 
tartanak és falusi, avagy urbáriális legelőinkre bocsájtanak, melyek 
ugyan számos birkákkal bírván az egész legelőt elfoglalják.""0 

A jobbágyok állatainak a közlegelőkről történő kiszorítását 
nagymértékben megkönnyíti az 1767-es urbárium azon rendelkezése, 
amely a legelők kérdésében kimondja ugyan, hegy minden jobbágynak 
megfelelő legelőhöz kell jutnia, de a konkrét rendezést a helyi viszonyok 
alapján az érintettekre bízza - ami a gyakorlatban a földesúr érdekeinek 
megfelelő, immár a földközösség kereteit szétfeszítő szabályozást jelenti. 

A közös legelő használatának formája és mértéke miatt megújuló 
összeütközések a 19. század elejétől mind gyakrabban vetik fel a közös 
birtoklás felszámolásának, a jobbágyok és a földesurak közti legelő 
elkülönözés gondolatát. Ott, ahol a szándékot tett követi, a megkezdett 
elkülönítések gyakorlati lebonyolítása késhegyig menő harcot jelent s a 
bírósági ítéletek sem zárják le megnyugatóan az vitát. Ilyen előzmények 
után kényszerül arra az 1832-36. évi országgyűlés, hogy törvényesítse a 
már megtörtént eikülönözéseket. valamint szabályozza az eljárás és 
végrehajtás módját, feltételeit. A községenként eltérő gyakorlat komoly 
gondot okoz a törvényi szabályozás előkészítése során, így hosszú és 
viharos előzmények után csak 1836-ban születik meg a rendezés a 
jobbágyok hasznairól rendeikező 1836:6. tc. részeként. 

2 1 8 TmL. Madocsai úrbéri per 1790, szept. 6. 
2 , 9 TmL. Tolna vármegyei cs. leír. úrbéri törvényszék Iratai 38. doboz 
2 2 0 TmL. Közgyűlési iratok 6:11/1831. 
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A törvénycikk 3. §-a kimondja, hogy a legelő egyezség vagy per 
útján mindenütt megosztható, ahol a földesúr vagy valamelyik 
közbirtokos, illetve a jobbágyok többsége kéri ezt. Nem utolsó sorban 
terjedelmi okok miatt a megosztási szabályok részletezését mellőzve 
inkább azokra a következményekre kívánjuk felhívni a figyelmet, 
amelyek a törvényi szabályozást követően a falusi földközösségek döntő 
többségének szinte teljes felbomlásához vezetnek." 

A jogszabály a falvak többségében ténylegesen is megszünteti a 
közös legelőhasználatot illetve annak különböző részleges formáit 
alakítja ki. 

1. A szabályozást megelőző állapot csak kivételesen marad fenn 
egy-egy községben. Csupán elvétve akad olyan földbirtokos, aki nem akar 
élni az elkülönözés iehetőségével, vagy a törvény szerint nem élhet vele 
(mert arról az úrbéri rendelkezések alkalmával lemondott, vagy később 
abból kirekesztetett, vagy szerződésben mondott le róla, továbbá ha olyan 
szűk a legelő, hogy a jobbágyoknak sem elég és a legelőhöz való jogával 
az úrbéri telken birtokkal nem rendelkező földesúr nem élt), illetve aki a 
legelőt e törvény hatálybalépését követően teljes egészében 
odaajándékozza a közösségnek. 

2. A leggyakoribb, hogy a közös legelőhasználat az elkülönözések 
következtében - a törvény céljának megfelelően - megszűnik, s teljesen 
elkülönül a községi és a földesúri legelő. 

3. Ezen túlmenően további elkülönülések is bekövetkezhetnek, 
ugyanis azokon a helyeken, ahol külön mérik ki a telkesek és zsellérek 
legelőrészét, az addig közös legelőhasználat nemcsak a földesúr és 
jobbágyközség között szűnik meg, hanem a községen beiül is elkülönül a 
két csoport között. 

4. Azokban a jobbágyközségekben pedig, ahol a jogszabály azon 
felhatalmazásával is élnek, hogy a telki földet és a legelőt mindenki egy 
tagban is kikérheti, az állandó birtoklás a tagosított területen a 
földközösség teljes megszűnését vonja maga után. 

2 2 1 Az 1836:6 tc vonatkozó rendelkezéseit részletesen tárgyalja Varga János 1967. 
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Ugyanezen jogszabály az erdők és nádasok kérdésében - miként a 
jobbágyterhek esetében - az 1767. évi urbárium rendelkezéseit erősíti 
meg A Mária Terézia-féle úrbérrendezés három típusú erdőt ismer: a 
jobbágy által birtokolt, a községi és az allodiális erdőt. A házhely, a telek 
után egyénileg kihasított erdőt a jobbágy birtokolja, a községi erdőket a 
közösség használja - a helyi szokások szerint pl. legeltetésre, faizásra, 
makkoltatásra, gubacsszedésre -, s a földesúr gyakorolja a felügyeleti 
jogot, az allodiális erdőkben viszont a földesúr engedélyezi a község 
lakóinak az egyes haszonvételek gyakorlásának helyét, idejét, módját 
mértékét és feltételeit. 

Az urbárium rendelkezéseit - amelyek főként az erdei 
haszonvételek után járó favágási és szállítási kötelezettség, valamint a 
makkoltatásért járó díjfizetés egységesítésére vonatkoztak - az 1836:6. tc. 
4. §-a - miként az 5.§ az erdővel azonos jogállású nádasok esetében -
mindössze az erdők használati feltételeinek és formáinak tekintetében 
egészíti k i . " " 

Összegzésképp megállapítható, hogy a tradicionális jog 
időszakának végére területünkön - az országban lejátszódó 
társadalmi, gazdasági folyamatokkal egyezően - a falusi foldközösség 
felbomlását tapasztalhatjuk. A 18. század végére megszűnik a 
földközösségi rendszer fennállásának egyik alapvető feltétele, a 
tényleges szükségletet meghaladó földbőség és a földekben válogatás 
lehetősége, az 1767-es urbárium pedig az állandó birtoklás 
rögzítésével ellentmondásossága ellenére egységesíti és általánosítja 
a változásokat - elsősorban a szántók és rétek esetében. A 19. század 
elejére az úrbéri rendelkezések és a gazdálkodás terén bekövetkezett 
változások miatt a foldközösség a szántók és rétek tekintetében mind 
kevésbé számottevő, bár a földesúri jogok és a közösségi jogok a 
külső változások és a belső ellentétek ellenére még biztosítják 
fennmaradását, jelentőségét, korábbi szerepét elveszíti. A legelők, az 
erdők és a nádasok tekintetében az 1836:6. tc. nyújt módot a 
földesúri és községi legelők elkülönítésére, s ezzel a falusi 
földközösség teljes felszámolására. A változások hátterében zajló 
folyamatok záróakkordjaként az úrbériséget felszámoló 1848:9. tc. 
tradicionális népi önkormányzatok e formájának alapját, magát a 
tulajdon- és birtoklási formát szünteti meg. 
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5. A falusi és a községi önkormányzatok a tradicionális jog 
időszakában 

5.1. A falusi önkormányzat, mint a faluközösség letéteményese 
5.2. A falusi önkormányzat, minta földesúri hatalom eszköze 

5.1. A falusi önkormányzat, mint a faluközösség letéteményese 

Szabó István fogalmaz úgy, hogy a föld közös rendszerének két 
alappillére: a közös birtokot jelentő meghatározott terület és az emberi 
közösség."' A tradicionális földközösség történetének áttekintése után 
figyelmünk a faluközösség felé fordul. 

A faluközösség szervezetének gyökereit a nomád eredetű, falu 
jellegű téli szállásokban kereshetjük, amelyek a honfoglalást követően a 
helyhez kötődő földművelés következtében többé-kevésbé rokonsági 
szervezetben élő településeken fejlődtek ki. A 11-12. századra a 
rokonsági alap megmaradó elemével együtt már a határok közé szorult, 
általában mozdulatlan szomszédsági falvaknak tekinthető településeknek 
három nagy típusa alakul k i ; a királyi várbirtokon, a más földesurak 
földjén és nemzetségek földjén létesült falvak215 

A királyi várbirtokon vagy a földesúri birtokon létrejött falvak 
esetében az önkormányzatiság mértékét a király, illetve a - mind 
gyakrabban a faiuszer.ezeten kívül álló, de a legelő- és erdőközösség 

226 
tulajdonában használati jogot élvező - földesúr határozza meg/ - A 
földesúri birtokra kényszerülő szabad közösségek a szolgáló népektől 

2 2 7 Szabó István 1969. 65. 
2 2 4 Csizmadia Andor-Kovács Kálmán-Asztalos László 1972. 67-68. 
225 r r 

m Mezey Barna szerint a falu ekkor még nem közigazgatási egység, sem rerxs.kezík 
önkormányzattal csak a 13. szazadtól 
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eltérően csupán az általuk müveit földön keresztül kötődnek a 
földesúrhoz, személyükben szabadok, s egy ideig még önkormányzatukat 
is megőrizhetik. Ilyen személyükben szabadokról tudósít Álmos herceg a 
dörnösi egyháznak adományozott szolgáinak felsorolásában 1138-ban a 
tolnai birtokokon: „Hunifaluban Lövő, Miklós, Fábián. Behi, Benedek 
szabadok ... Hidegkút faluban Lőrinc és Ipsa szabadok"" 

A falu (villa) megjelölés I . István törvényei mellett a király első 
területünket érintő, 1009-ben kibocsátott oklevelében is felbukkan: a 
Tolnát is magába foglaló, a pécsi egyházmegye hatarait megállapítóban 
„Zemogny kis falu" feltehetően a mai Tolna megyei Dunaföldvár 
településsel azonosítható. "' Fadd „uilla fotudí" alakban szerepel a 
tihanyi apátság I . András által 1055-ben kiadott alapítólevelében. 2 2 9 A 
falvak közösségének fejlettségéről tanúskodnak I . László és I . Kálmán 
törvényeinek azon rendelkezései, amelyek pl. a falubeliek egyetemleges 
felelősségét állapítják meg, ha egy utas lova a faluban veszik el, vagy 
amely szerint ha valakit az egész falu tolvajnak kiált ki, s a bűnös kiállja a 
próbát, a falunak kell fizetni, ha bűnös, akkor vagyona egynegyede a 
falubelieket illeti. 

Ugyanezen törvényekből tudjuk, hogy a falusi önkormányzat élén 
a falunagy. vagy falusbíró (villicus) 1 áll. Arra már kevesebb adatunk 
van, hogy teendőit a faluközösség szokásrendje szerint kitüntetett 
szerepet játszó személyek, a családfők, a nép véneinek (seniorok) 
segítségével végzi/"" A nemzetségi szabad közösségek esetén közösen 
gondoskodnak a katonáskodási kötelezettség teljesítéséről, együtt 
ítélkeznek a falu tüzénél, „a falu füstjén 

* 2 7 Ferdinandus Knauz 1874. í. 88-89 
2 2 X Georgius Fejér 1829. 1. 291. 
2 2 9 Molnár József-Simon Györgyi 1980. 13. 
2 3 0 László I I . 4., Kálmán I . 63. - Corpus Iuris Hungarici 1000-1526 69 
2 3 1 A jogtörténeti irodalomban a villicusnak a jogszabályi fordítása, a falusbíró (pi. Bolla Ilona-
Horváth Pál 197?) és a Szabó István szóhasználata nyomán elterjedt falunagy megnevezés 
2gyara.it használatos .pl. vlezey Barmi '.c.x)5] 
2 , 2 A családfők, a vének 2 korban a falu közösségében betöltött fontos szerepére hívja fel a 
figyelmet közvetve az, hogy 1061-ben I . Béla király az ország előkelői mellett falvanként 2-2 
„ékesheszéau" öreget is meghív a népgyülésbe A forrásra felhívja a figyelmet Bolla llona-
Horváth Pál 1977. 18. 
2 3 3 A megnevezés Később az ítélkező falusi bíróságra vonatkozott, s ezen értelemben említetten 
szerepét az úriszék, a földesúr Ítélkező bírósaga is elismerte még a 16-17. században is 
Weilmann Imre 1980. 396. 

http://2gyara.it


Az államalapítást követően a feudális tulajdon megszilárdításának 
időszakában a törvény a királyi vármegye vezetőire és a királybírókra 
bízza a tulajdon ellen elkövetett vétségek eseteiben a szigorú büntetések 
kiszabását. A falunagy csupán a királyi vagy földesúri hatalom által 
magához nem vont ügyekben ítélkezhet a közösség szokásjoga szerint. 

A falunagy a falut is a családfőkkel és a vénekkel együtt igazgatja. 
Ez utóbbi tevékenység az adott időszakban még döntő részében 
önigazgatást jelent, azaz a faluközösség érdekében végzett 
tevékenységet. Főbb területe a faluközösség biztonságáról gondoskodás, 
a közösségi javak gondozása és a földközösséggel összefüggő gazdasági 
feladatok ellátása. Törvényeink utalásaiból következtethetünk arra, hogy 
ekkorra már kialakul a falu határa. Őrzése a faluközösség feladata, 
valamint a határjelek gondozása. A határjel lehet a székesfehérvári 
keresztesek tolnai birtokait leíró oklevél tanúsága szerint a 12. század 
végén egy árok, domb, körtefa, tölgyfa, vagy „egy fa, amely körül árok 

2 3-4 

van", illetve „nagy földből hányt határjel"."' A falu önkormányzatának 
feladata gondoskodni a tűz őrzéséről, de gondozni kel! a közösség javait 
is: rendben kell tartani az utakat, a gátakat, a kutakat és a halászó 
helyeket. A földközösséggel összefüggő gazdasági feladatok között meg 
kell állapítani pl. a határhasználat rendjét, gondoskodni kell a termés 
crzésérő'.. A faluközösség mindennapjaiban megnyilvánuló 
önkormányzatiság alapja a közösség szokásrendje, szokásjoga. 

Már ebben az időszakban megjelenik az a törekvés, hogy a falusi 
önkormányzatot a központi hatalom saját érdekeinek érvényesítésére 
használja fel. I . István a falunagy segítségére számít a közösség állandó 
településhez kötése, a pogány vallás és szokások megváltoztatása 
területén. Rendelkezései szerint a falunagy kötelessége vasárnaponként 
templomba szólítani a falubelieket, az engedetleneket pedig meg kell 
büntetnie. Ha a templom túlságosan távol van, kötelessége a falut az 
istentiszteleten képviseltetni és adományt küldeni."'" I . László 12 napi 
kenyéren és vízen történő vezekléssel és kalodába zárással bünteti a 
falunagyot, ha elmulasztja a számára törvényben előírt kötelezettséget: a 
templomhoz vinni azokat a falubeli szegény vagy jövevény halottakat, 
akiknek eltemettetéséről más nem tud, vagy nem köteles gondoskodni, 
illetve ennek meg nem felelő volta miatt nem vonható felelősségre.2"36 A 

2-M OL DL 27. 
1 , 5 István I I . 8. - Corpus luris Hungarici 1000-1526. 25 
2 3 6 László I . 15. - Corpus luris Hungarici 1000-1526. 59. 
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falunagy segítségével végezte a tized kirovását a faluközösségek számára 
a püspök kiküldöttje. Az 1. István által megállapított, majd I . László által 
is szánakozott állat-, gabona- és bortized esetében kezdetben az 
állattizednek, majd a földmüvelés megerősödését követően a szüret után 
a faluközösség tagjai által beszállított bortizednek és a püspök által 
elszállítandó gabonatizednek volt jelentősége.2"'' A 11. századtól 
bevezetésre kerülő állami adó behajtásában is szerepet kell vállalnia a 
lalunagynak. Orselo Péter ilyen irányú sikertelen kísérletei után I . 
Kálmán rendelkezik a mások földjeire települt szabadok 
megadóztatásáról, amely 8 dénár, s ezt a közösség tagjai részint 
szabadságuk, részint a hadmentesség fejében fizetnek. 

A földesúri hatalom is felismeri, hogy a falu önkormányzatának 
élén álló - a 12. századtól törvényeinkben és az oklevelekben mind 
gyakrabban bírónak nevezett - személyen keresztül könnyebben 
érvényesíteni érdekeiket. Míg a l l . században a szabad közösségek élén 
álló falunagyot a közösség választja tagjai közül a helyi szokás megszabta 
időre, s a közösségnek jogában áll elmozdítani is, a 13. századra 
gyakorlattá válik, hogy a faluközösség tagjai által választott bírót és a 
tevékenységét segítő elöljárókat a földesúr jelöli, vagy legalábbis ő erősíti 
meg. A földesúr az ő kötelességévé teszi a községi adó és a földesúri 
szolgáltatások kivetését és behajtását, bár ezek a 11-12. században még 
elég mértéktartóak. Nemcsak azért, mert ezek nagyrészt természetbeni 
szolgáltatások, melyeknek mértéket szab a földesúr „gyomorfala", 
hanem azért is, mert a megélhetés alapját ekkor még döntően a földesúri 
gazdaság adja, s a földesúr érdeke ezen időszakban még sokkal inkább 
birtokai betelepítését szolgáltja, így a közösségek kedvezményben 
részesülnek. Bár mindezzel párhuzamosan megnyirbálja a falusi bíróság 
igazgatási és jogszolgáltató hatáskörét, összességében a földesúr 
beavatkozása ebben az időszakban minimálisnak tekinthető.2"*8 

2 3 7 A tizedgabona elszállításában a források szólnak „magyar szukán szerinti" és „német szokás 
szerinti" rendezéséről a tizednek. Ugyanis a 13. században töleg német nyelvterületről jött 
bospesek szerződésben kötik ki, hogy termésükkel a tizedgabona elszállításától függetlenül 
rendelkeznek, nem úgy, mint a magyarok, akiknek addig a mezőn kellett hagyni saját 
gabonájukat, míg a püspök a tizedgabonát el nem szállíttatta. Bolla llona-Horváth Pál 1977 23 
2 3 8 Horváth Zoltán 1972. 
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5.2. A falusi önkormányzat mint a földesúri hatalom eszköze 

A szakirodalomban többen felhívják a figyelmet arra, hog}' míg a 
falunagy a 13. század előtt alapvetően a szabad közösségek, e századot 
követően már inkább a földesúri joghatóság alatt álló falvak 
tisztségviselője. 2 3 9 Ezzel párhuzamosan a 13. századra kialakul a falu 
viszonylag egységes értelmezése is: a földesúri hatalom alatt álló 
jobbág^ykozséget értve a megjelölés alatt. A 15. századra a települések 
differenciálódó rendszerében a falu már a teljes egészében földesúri 
hatóság alá tartozó jobbágyközségeket jelenti, míg a 17. századtól 1848-
ig a túlnyomóan jobbágyokból állo, közigazgatási, polgári és büntető 
peres ügyekben első fokon az úriszéknek, másodfokon a vármegyének 
alárendelt rendezett tanácsot nem tartó mezővárosokat és 
jobbágyközségeket (falvakat) tekinthetjük e fogalmi körbe, s így 
vizsgálati tárgyunkhoz tartozónak?4'1 

A 15-16. század fordulójára kiépülő falurendszerben a király, az 
egyház és a nemesség birtokain Szabó István szerint hozzávetőlegesen 
20.000 - 50-150 lelket számláló -, önkormányzatiság szempontjából 
egymástól igen különböző település található. A falu önkormányzatának 
terjedelme egységes szabályozás hiányában a korszak döntő részében 
továbbra is elsősorban a királyi vagy földesűri kiváltságtól, ennek 
hiányában a földbirtokos akaratától függ, illetve írásba nem foglalt helyi 
szokásjog szabályozza. A Nyitra megyei Veresvárról elszökött jobbágy-
perében például 1410-ben a falu kormányzása és jogszokása, illetőleg 
törvénye szerint kell eljárni, 2 4 1 a Tripartitum is említést tesz „a helységek 
régi szokása szerint megtartandó " jogszokásokról. 2 4 2 

Földesúri kiváltságokkal a 13. századtól mind gyakrabban 
találkozhatunk, de ezek elsősorban gazdasági, s nem önkormányzati 
jellegű rendelkezéseket tartalmaznak. Csak a 13. századtól válik mind 
általanosabbá, hogy a községi önkormányzat kérdései az urbáriumban (a 

Bolla Ilona-Horváth Pál 1977. 18. 
Kérészy Zoltán 1942. 1. 
Szabó István 1969. 91. 
Vv ebőczi: Tripartitum I I I . 30. 
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földesúr és a község által kötött szolgáltatási szerződésben), illetve a 
kontraktusban is megjelennek. 

A 17. századtól az úrbéres jobbágyság élhetett mezővárosban 
(oppidum), vagy jobbágyfaluban (possessioj. Az allodiális jobbágyok 
telepítvényes csoportját leggyakrabban kontraktualistáknak, településüket 
szerződéses községnek nevezték.~4 j A jobbágyok által teljesítendő 
szolgáltatásokat megszabó helyi urbárium, szerződés vagy szokás (usus) 
a település jogállását is meghatározta. Az urbáriumot a község az úriszék 
előtt kapta meg, a szerződések lehettek írásbeliek vagy alapulhattak 
szóbeli megállapodáson. 

Mint az előző fejezetben részleteztük, a török hódoltság és a 
felszabadító harcok során elnéptelenedett területek benépesítése a belső, 
többnyire észak-nyugat-magyarországi magyarok mellett német telepesek 
behívását is szükségessé tette. 

A dél-német tartományokban a 17. század végére a harmincéves 
háború pusztításai, a franciák és németek közötti állandó háborúskodás, a 
vallásüldözés, a földesúri önkény, a magas adók, a sajátos öröklési 
szokások miatt kilátástalanná vált a számtalan gazdasági kötöttség között 
élő jobbágyok helyzete. Érthető, hogy sokan jelentkeznek azokra a 
felhívásokra, amelyek igen csábító lehetőségeket ígérnek a Temesi 
Bánság, valamint Baranya és Tolna megye a telepítési irodalomban 
később Schwábische Türkéinek nevezett területére települők számára. Az 
első felhívás, I . Lipót 1689-ben kelt császári pátense szerint a telepesek 
alacsony áron házat vagy házhelyet, földet kapnak, 5 évi adó- és 
robotmentességet. A mesteremberek számára biztosítják a céhekbe való 
felvételt, s 1723-ban az országgyűlés törvényt is hoz a kézművesek 
Magyarországra településének ösztönzéséről. 2 4 4 

Már Weidlein János felhívja a figyelmet arra, hogy az első 
telepesek nem a legszegényebbek közül kerültek ki. A kivándorlóknak 
szülőhazájukban megváltási összegként földesuruknak ki kellett fizetni 
vagyonuk tizedrészét. Az elbocsátó levelet sem kapták meg ingyen, s a 
magyar földesurak is szívesebben fogadták azokat, akik nem üres kézzel 
érkeztek. 2 4 3 Mint azt egyes települések anyakönyvi adatai is bizonyítják, a 

* 4 J Varga János 1953. 
2 4 4 Schmel Peter 1933 745-77. 
2 4 5 Weidlein és Schmidt szerint az első években csak azokat a telepeseket fogadták, akiknek 
legalább 200 forint készpénzük volt. Weidlein János 1937. 20-21 , Schmidt János 1939. 46-47. 
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telepesek között viszonylag nagy számban voltak iparosok, akik a 
földmüvelés mellett tovább folytatták az óhazában űzött mesterséget, sőt, 
ha kellett, az ehhez szükséges szerszámokat, eszközöket is 
elkészítettek.2 4 6 

Bár mind halványabban, de még kétszázötven év múltán is őrzi a 
népi emlékezet a telepítés egy-egy mozzanatát. Egy györkönyi elbeszélés 
szerint „ezerhétszázhuszonötben érkeztek meg a svábok(') Tolna 
megyébe. Útjuk északról vezetett ide, és először Bikácsra érkeztek. Ott 
elszakadt a saroglyaláncuk, s néhányan leestek. Azok mindjárt Bikácson 
maradtak A kocsi tovább ment, s így érkeztek Györkönybe. Ott aztán 
eltörött a kocsi kereke, és nem tudtak tovább menni. Akkor mindnyájan 
leszálltak és itt letelepedtek. "24/ 

A györkönyi jobbágyok még az esetleges hiányosságok ellenére is 
igen elégedettek lehettek a földesurukkal, Meszlényi Jánossal, a 
szomszédos Fejér megye alispánjával 1722. június 1-én kötött, s a megyei 
közgyűlés által 1723. november 17-én jóváhagyott, a szolgáltatások 
mellett a vallásszabadságot is rögzítő úrbéri szerződéssel. E szerint a 
szőlőre adott hét esztendei mentesség mellett, a kocsma és a mészárszék 
is a „falunak szükségére engettetik", aki el akar menni „szabad légyen 
elmenni". A dézsmát a falu egészére vetik ki: „falustul tartoznak adni". 
Nekik nem kell annyit kérvényezni, mint a mözsieknek vagy a decsieknek 
még évtizedekkel később is a szekszárdi uradalom esetében, földesuruk 
már ekkor lehetővé teszi a dézsma megváltását 120 mérő pozsonyi 
búzával. A 100 forint adón túl minden évben három mázsa vizát 
kötelesek „ajándékon administráini". Kiegészítő részében az úrbéri 
szerződés a jobbágyok külön kérését meghallgatva megengedi a 
házépítést, a szőlőtelepítést, ezekkel a szabad rendelkezést, valamint 
dézsma lefizetése ellenében lehetővé teszi azt is, hogy a máshová 
költözött jobbágy tovább munkálhassa itt szerzett szőlőjét." 

* 4 6 A német teiepesek a 18. században nagyon kevés felszereléssel érkeztek, így azok éneke az 
új hazában különösen megnőtt. Az egyik kakasdi telepes családjának Irt levelében például azt 
kéri, hogy elsősorban szerszámait hozzák utána Németországból. Weid.'ein János 1937, 24. 
2 4 7 Közli Brunn János 1996. 14. Az emlékezet az időpontban, a sorrendben nem pontos, inkább 
csak a történetet és a ket település lakói közötti rokonság tényét őrizte meg. Győrkőny települt 
be először, Bikács csak az 1730-as években, s az időpont nem a hesseni németek érkeztére, 
hanem a heicebauerekere vonatkozik. 

8 TmL Közgyűlési iratok 6:6. A kevés kivétel között kell meg említeni a Szatmár megyei 
Csalános sváb lakosainak 1721-ből származó úrbéri szerződését, amelynek első hét pontja a 
község szer ezetével, a közterhek elosztásával is foglalkozik. Saller Béla 1981. 60. Tolna 
megyében ilyen a Kun Ferenc által 1720-ban a májusiakkal kötött, s Szita László által teljes 
terjedelmében közölt szerződés. Szita László 1997. 107-108. 
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Amilyen fontos mindaz, amiről az fenti szerződés rendelkezik, 
éppilyen lényegesek azok a kérdések, amelyekről hallgat. Az. hogy a 
robotról nem szól, a pénzben fizetendő adó ismeretében azt valószínűsiti, 
hogy nem tartoztak e szolgáltatással a györkönyiek. Legnagyobb 
hiányossága viszont az, hogy nem rendelkezik a jobbágyoknak juttatott 
földekről és az erdőhasználati jogról. 

A 18. század közepéig az úrbéri szerződések területűnkön sem 
tartják szükségesnek kitérni a községek szervezetére. Meszlényi János is 
csak olyan általános intenciókat ad, hogy „mindenekben istenessen 
visellyék magokat, egy mást megh becsülyik, földesiiroknak is 
szófogadók lenni el ne mullássák".249 

A német telepesekkel kötött szerződések nagy része azonban a 
györkönyitől eltérően nem úrbéri, hanem kontraktuális. Mercy gróf 
szintén 1722-ben öt, közel azonos szövegű, latin nyelvű szerződést kötött, 
amelyekben különböző kedvezményeket biztosított a telepeseknek. Ezek 
között is a legjelentősebb az volt, hogy nem kötött ki robotszolgáltatást. 
Csakhogy az alapszerződéseket egyre szigorodó módosítások követték 
1724-ben, 1728-ban, majd 1731-ben. Sőt, 1740-ben már Kölesd és 
Kismányok kivételével minden falut robotra kötelez, az uradalom 
központjából távolabb eső falvaktól pedig a robot helyett pénzt követel. 
Nem véletlen, hogy 1725-ben a varsádi telepesek vissza akarnak 
vándorolni saját tartományaikba. Azt panaszolják, hiába a megyének az 
adómentesség éveit ki nem töltött telepesek adóztatását (hadiadó 
tekintetében) a bíró és az esküdtek büntetése mellett megtiltó statútuma, 
ha az uradalom a - nem velük kötött, hanem nekik adott - szerződésnek 
jóformán egyetlen pontját sem tartja meg: megfosztja őket a rétektől, 
hosszú fuvarra, robotra kényszeríti. 2 5 0 

Hasonló folyamat játszódott le Kun Ferenc Bonyhád környéki 
falvaiban vagy az Eszterházy-birtokokon is. Egyébként a Kún Ferenc által 
1720-ban Majosnak adott kontraktuális szerződés sajátossága, hogy azon 
ritka kivételek közé tartozik, amelyek a földesúrnak nyújtandó 
szolgáltatások mellett a község szervezetére és.elöljáróira vonatkozóan is 
rendelkeznek. 

TmL. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1721-1725. 364-368. 
TmL. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1721-1725. 288-289 
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A község elöljárói a bíró és az esküdtek. Az első helyen 
meghatározott feladatuk beszedni a szerződésben megjelölt 
pénzszolgáltatást, s eljuttatni a földesúrhoz. Emellett ügyelni kellett a 
település biztonságára (tűz, baleset megelőzése). Az ö kötelességük volt, 
hogy „figyelmeztessék a népet a gazdaság jó vezetésére ", s feleltek a 
szőlőskertek állapotáért. Rájuk hárult az elhunyt vagyonának 
megbecsülése, „ne hogy az özveggyel, vagy az árvákkal igazságtalanság 
történjék". Törekedniük kellett arra, hogy „az uraság az árvák apja 
legyen", s az árvák ügyeinek képviseletére szószólót kellett állítani. 
Feladatuk volt gondoskodni az árvák felneveléséről. A bíró 
kötelezettségévé tették, hogy őrködjön az elővételi jog érvényesülésén. 
"Az uraság tudta nélkül senki sem adhatja el házát és mindig érdeklődni 
kell a bírónál, hogy van-e a községben aki azt meg akarja venni. Ha 3 
napon belül senkit nem találnak erre a célra, akkor annak adhatja el, 
akinek akarja. " 

Amikor a német területeken már gyakoriak a Weistumoknak 
nevezett falusi törvénykönyvek, nálunk ugyanezen időszakból legfeljebb 
néhány falu törvénykönyvét vagy szabályait ismerhetjük meg. A 17. 
században például már előfordul, hogy egy-egy falu szokásait írásba 
foglalják, mint az Abaúj megyei Forró lakosai 1601-ben.""' A 18. 
századtól pedig mind gyakrabban jelennek meg a községi önkormányzat 
kérdései a ,falutörvényben" is (a földesúr által kibocsátott, illetve 
engedélyezett szabályban). Ebből az időszakból területünlcön a Veszprém 
megyei Alsóörs egymást követő három, mind szélesebb szabályozási kört 
felölelő falutörvényére hivatkozunk. 

Az első 1728-ban keletkezett „külső rendtartás" felsorolja a 
község világi elöljáróságának tagjait, legfontosabb feladatukként a 
bíráskodást jelölve meg. Az elöljárók élén a törvénybíró áll, munkáját 12 
öreg esküdttel végzi. „Ezek ha a' törjénybíró szavára vagyis hívására 
elől nem állanak mindenkor 62 pénzre büntettetnek, ha bizonyos 
mentséget nem adhatnak Ha kit penigh a' lakosok közül vagy magok 
közül bűneért büntetnek csapással, kalodázással büntetnek, pénzül négpy 
forintig büntessék. "253 

2 5^ Szita László 1996. 107-108. 
2 5 2 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1901. 415-416. 
2 5 3 Az alsóörsi ref. egyház anyakönyve I . köt. 226. (OL Mikrofilmtár A1567. tekercs). Közli 
Lichtneckert András 1996. 24 i . 
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Ennél jóval terjedelmesebb, hét pontból álló falutörvény születik 
1766-ban. amely az általános gyakorlattal egyezően ismét 12-ben állapítja 
meg az esküdtek számát, s a református községben a világi elöljáróság 
számára is egyik legfontosabb feladatnak a falubeliek fegyelmezését, a 
lakosság jó erkölcsén őrködést tekinti. Tíz garasig terjedő pénzbeli 
büntetéssel vagy tizenkét pálcaütéssel büntetendő „törvénytelen rossz 
tselekedel és engedetlenség" a lopás, szidalmazás, verekedés, károkozás, 
az elöljáróság és más községi tisztviselő ok nélküli „motskolása", a 
„vasárnap megrontása" (vadászattal, halászattal, horgászattal, vagy a 
reggeli istentisztelet előtt a falu határának elhagyásával a bíró tudta 
né lkül ) 2 5 4 

A harmadik falutörvény 1795-ben az előző tartalmával nagyjából 
egyezően szabályozza a bíró és az elöljárók feladatait a falu község 
életében, különösen fontosnak tartva az egyházi és a világi önkormányzat 
kettéválasztásának hangsúlyozását. Alsóörs sajátos vonása társadalmi 
tagoltsága: a községben nemesek, agilisek és jobbágyok egyaránt élnek s 
választhatók elöljárónak, illetve bírónak. Ezért a falutörvény a 
következőképpen rendelkezik: „ azt végeztük hogy mikor a' bíró nemes 
személy, akkor az agilis és jobbágy lakos minden kifogás nélkül tartozik 
annak engedelmeskedni, ellenben ha a' bíró vagy agilis vagy jobbágy, 
akkor ismét a' nemes ember is tartozik annak szavát megfogadni, mert 
különben, ha nemességébe hízván a' bírót megutálja és parantsolatit 
nem tellyesiti, a' büntetést el nem kerülheti, bár mennyen ezután 
akármelly székre." 255 

Meglátásunk szerint Alsóörsön a helyi szokások falutörvénykénti 
megfogalmazódásában - miként ez a szabályozni kívánt területek alapján 
is megállapítható - nagymértékben szerepe volt a refoinnátusság tényének 
(mind az egyházi önkormányzat fejlett voltának, mind az írásbeliség 
szélesebb körű ismeretének) és a vegyes társadalmi jogállásnak. 

A jobbágyközségénél jóval fejlettebb önkormányzatisággal 
rendelkező nemesi községek esetében Tolna meg/ében is gyakoribb az 
írásban történő artikulálódás, mint például a református magyarok lakta 
Dunaszentgyörgy 1755-ben alkotott, az önkormányzatiság kérdésével is 

2 5 4 V'EML Az Aisóörsi Nemesi Közbirtokosság iratai. Időrendben lévő iratok í. 5. Közli 
Licbtneckert András 1996 243. 
2 Í 5 VE ML Az Aisóörsi Nemesi Közbirtokosság iratai. Időrendben lévő iratok I . 12. Közli 
Lichtneckert Andrási996. 243-245.. 
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bő terjedelemben foglalkozó statútuma esetében.2"" A ma ismert 
falutörvények leggazdagabb, legarchaikusabb anyagát ímreh István 
Erdélyből közölte, 2 5 ' területünkön azonban a vizsgált időszakban inkább 
az a gyakori, hogy a jobbágyközségek elöljárói, akiknek még a 19. század 
közepén is gondot okoz az írásbeliség, falutörvénnyé nem formálódott, 
írásba sem foglalt helyi szokások alapián járnak el a falu dolgában. 

A falusi, községi önkormányzatok szervei és tisztségviselői 

A falugyűlés 

A falu legszélesebb részvéteit biztosító szerve a közösség 
egészének véleményét, akaratát kifejező falugyűlés. Szervezete élén a 
földesúr által jelölt vagy választott személyek közül egy évre választott 
bíró (villicus, judex) áll. A szakirodalomban többen felhívják a figyelmet 
arra, hogy míg a falunagy a 13. század előtt alapvetően a szabad 
közösségek, e századot követően már inkább a földesúri joghatóság alatt 
álló falvak tisztségviselője.2 5 8 

A „falu széke ", a bíró és az esküdtek: a falusi, községi bíráskodás 

A bíró munkáját a 15. századtól a faluközösség tagjai által 
választott 3-12 esküdt segíti. Van azonban adatunk még a 18. századból 
is „afalu vériéinek" kitüntetett szerepére a község ügyeinek intézésében. 
Ismereteik, „tudomásuk" jelentősége felértékelődik a felszabadító háborút 
követő bizonytalan birtoklási helyzetekben. S nemcsak határperekben 
találkozhatunk velük, az úrbérrendezés végrehajtása, a kiegészítések, 
regulációk során is ott találjuk őket a községet érintő kérdések 
tárgyalásakor. Mözsön például az úrbérrendezés végrehajtását követő 
újabb 1787-es kiigazítást „a bíró, az esküdtek és a falu legvénebbjei 

TmL. Közgyűlési ''rátok 1468/180i. 277. 
ímreh István 1973, 1983. 
Bolla llona-Horváth Pál 1977. 18 
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jelenlétében folytatták le, akik annak pontról-pontra helytállóságát 
bizonyították a község pecsétjével " 2 5 9 

A bíró és az esküdtek, azaz „a falu széke", kis falvakban a 
faluközösség járt el azon ügyekben, amelyek a földbirtokost, a földesúri 
hatalmat nem érintették. A bírót és az esküdteket a népnyelvben még 
sokáig „a falu színének", „a falu füstjének" is nevezték. A 16-17. 
századi írott források is megőrizték emlékét az ilyen kifejezésekben, mint 
„füstökre kívánták a törvényt", „füstire eresztette", „keresse igazságát 
füstin ", „volt otthon füstin törvényünk" ."M 

Azt, hogy a bíró és az esküdtek milyen ügyekben járhatnak el, 
konkrét megállapodások szabják meg. Az is előfordul, hogy a falusi bíró 
számára a földesúr nemcsak a bíráskodás mértékét (felső határát) írja elő, 
de azt is, hogy milyen jog alapján ítélkezhet, mint ahogy az erdélyi 
püspök a sárdiak számára a szeber.i jcg szerinti ítélkezést kötötte k i . 2 6 

Egyes kiváltságolt falvakban a falusi bíráskodás a közbüntettekre (lopás, 
rablás, gyújtogatás, emberölés) is kiterjed. Vitéz János püspök például 
megengedi, hogy egyes falvaiban főbenjáró ügyekben is ítélkezzen a falu 
bírája az esküdtekkel, „de csak délelőtt míg józanok". Kiváltság nélkül 
is végrehajthattak a falvak akasztással halálbüntetést proscribált, 
levelesített személyeken. 2 6 2 

A falusi bíráskodási gyakorlat alakulását 1790 és 1844 között 
plasztikusan végigkísérhetjük a madocsai tanács jegyzőkönyvei 
alapján. 2 6 3 

Azon 20 ügy közül, amelyben a madocsai tanács 1790-ben eljárt, 
az általában 12 pálcaütéssel (vagy asszonyok esetén korbáccsal) büntetett 
kisebb büntetendő cselekmények szerepeltek: lopás (nad-, ingváll- és 
gatyalopás, csirkelopás), kisebb kártételek (tyúk agyonverése, kakas 
„megmejjesztése". tilosban legeltetés, kocsma kártétel), verekedés, 
pipázás. A leggyakrabban, ez évben a legkülönbözőbb személyek által 
féltucatszor elkövetett büntetendő cselekmény a káromkodás (vagy ahogy 
feljegyezték „fertelmes nyelveskedés". „nyelvvelrútulmotskolás") volt. 

2 5 9 OL Kincst. o. Adni. Quinque. Eccl. stricte Cameralia 1786/7 No 348. (1077) ír. 1-4. 
2 S H Wellmann Imre 1980. 396. 
2 6 1 Hajnik Imre 1899. 101. 
2 í ' 2 Magyar Gazdaságtörténeti Szemie 1901 415-4'. 6 
2 5 3 Madocsa Helyiségének a nevezetesseob történeteit ... feljegyző Protocoilum az 1790-től 
1844-ig (a továbbiakbanMHP 1790-1844) TmL öl . 
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A legszigorúbb büntetések (24 pálca) az „éjszakai kóborlókra" és 
az uraság kocsmájában kárt vevőre szabattak ki, a tilosban legeltetést és 
„Ű tanács előtt tett törvénytelen esküvést" kevésbé szigorúan ítélték 
meg." ~* (Ez utóbbival a szomszédos Bölcskén még évszázadokig így 
voltak. El is híresült a falu hamis tanúiról. Sárközi Sándor még az 1940-
es években is azt írta, hogy „Szokásmondás, ha valaki igazmondását még 
inkább akarja erősíteni, hozzáteszi: én kérem nem vagyok bölcskei 
tanú. ")~ 

Egyetlen magánjogi jogügylet, egy osztályra bocsátás került 
csupán ebben az évben a tanács elé, amelyet Lukáts János jegyző foglalt 
írásba, s aláírásával Tarczal Gergely öreg bíró hitelesített. 

Az éves ügyszám hasonló marad az 1700-as évek végéig, de ezen 
belül megszaporodik a magánjogi ügyletek száma, illetve új magánjogi 
ügytípusok jelennek meg. A 19. század elején még közel azonos arányban 
fordulnak elő az osztályra bocsátások, a házassági vag?;onjogi 
szerződések, a végrendelkezések, a tartási szerződések, a hagyatéki 
ügyek, az adásvételek és a tartozáselismerések, mint a büntetőjogi ügyek, 
majd az utóbbiak száma egyre csökken. Az 1820-as évektől pedig csak 
elvétve találkozhatunk ez utóbbi csoporttal, míg 1836-tól a magánjogi 
ügyietek is csekély számban (néhány osztálylevél, „atyafiságos egyezés" 
és cserelevél formájában) fordulnak elő a jegyzőkönyvben. 

A madocsai tanács tagjai is a maguk belátása szerint és a köz 
megelégedésére igyekeztek eljárni. Ennek érdekében a szigorú büntetést 
kimondó - ám a bíró és az esküdtek személyének megváltozásával a 
gyakorlatban végre nem hajtott - rendeletet hoztak 1796-ban a lopások-
számának visszaszorítására: 

2 M MHP 1790-1844. 1-5. 
2 6 5 Nagy Janka Teodóra 1994. 266 
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., Valamint már ennek előtte, ugy mostan is a Bets. Tanács egyező 
akarattyából el végztetett, s ujjobban meg erősíttetett, a gyakorta 
megesni szokott kisebb és az elöljárók által eligazítható fertelmes 
lopások el távoztatására, annak jobb móddal lehető ellent állására s 
meg zabolázására nézve, hogy valakinek ez után tolvajsága nyilván 
valóvá lészen, világosságra jön az eltulajdonított jószágrész, vagy két 
annyit ad, vagy a kárnak dupla árát fizeti, e mellett testbéli szenvedése 
kemény 24 páltza ütésből jog állani. 

Költ Madotsán die 29 apr. 1796. 
Bitzó Gergely Bíró, 

Bertók János, Tartzal Gergely. 
Molnár János. Bán János, 
Komáromi István, Szabó Mihály 

és több hites Elöljárók által 

Ha büntetendő cselekményről volt szó (amely a fent említetteken 
túl lehetett civakodás, ünneprontás, orgazdaság, a bíró, az elöljárók 
„motskolása", a község által fogadott alkalmazottak károkozása, stb.), a 
panaszos és a bepanaszolt megjelent a Helység Házában a az eljáró bíró 
és legalább két - de Madocsán gyakran több - esküdt előtt. Amennyiben a 
bepanaszolt nem jelent meg, vagy megjelent, de meghallgatása nélkül 
eltávozott, „ ismét hivattatott", s ha - mint Csapó János 1797. augusztus 
26-án Madocsán - az érte küldött „kis Bíróknak mind szóval, mind fával 
ellent kívánván állani nyakaskodott és engedetlenkedett", egy éjszakai 
áristomot szenvedett. 

A bíró és az esküdtek meghallgatták a panaszosokat, s ha 
bizonyítottnak látták a panaszt, helyt adtak neki, ha nem, elutasították. Ez 
utóbbi esetben, ha az ügy lehetővé tette (pl. káromkodás, nyelveskedés 
esetén), igyekeztek összebékíteni a panaszosokat: „...bizonyítani pedig 
egyik is a maga igazságát nem tudván, békességgel el botsáttattak, 
Mg'.'cmis az által, k.0T' aki ez :itán a civakodást el kezdi, 12 korbáisoifog 

•» 267 
nyerni . 

MHP 1790-1844. 55. 
U.o. 
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Amennyiben károkozás történt, a büntetés a felróhatósághoz 
igazodott. A rétről ellopott és a földvári vásárban eladott 30 kéve nad 
árának megfizetése mellett még 12 pálca büntetésre is ítélték a tolvajokat, 
viszont amikor „Keserű János bor fuvarban lévén András Görögnek a 
detsi Hegyre s hét akó Borát el dűlvén a Kotsija. el folyatta, 
determináltatolt a Tanács által, hogy a Bor vett árának felit fizesse 

„268 
meg. 

A döntést mindig „a Betsiiletes Tanáts" nevében hozták meg. de 
már 1791-ben olvashatjuk, hogy „az Uraság Parantsolatjábul". Az 
úriszék mind a döntés, mind a felülvizsgálat színhelyeként megjelenik a 
vizsgált időszakban. Amikor egy madocsai lakosi az úriszék Bölcskén 
kártérítésre ítélt, a tanács csak arra volt jogosult, hogy igazolja a teljesítés 
megtörténtét. Amennyiben a panaszos a tanács által hozott döntés ellen az 
úriszékhez fordult - egyetlen ilyen esetről tudósítanak a jegyzőkönyvek az 
54 év alatt, 1794-ben - a tanács a felsőbb intencióknak megfelelően 
döntését megváltoztatva ítélkezett. 

A madocsai tanács büntetéskiszabása igen mértéktartónak 
tekinthető. A pénzbüntetések mellett legfeljebb 24 pálca-, illetve 
korbácsütést szabott ki. Terhes nő és távollevő elítélt esetében a 
végrehajtást felfüggesztették. Kivételesen az is előfordult, hogy idős 

*" r í ' 2^0 
anyját a fia „megváltotta, ki állván a bűnéért helyette. " 

A községi bíróság békéltető szerepe a magánjogi követeléseknél 
még hangsúlyosabb volt. Ha például adósság, kártérítés, örökség, 
szerződés nem teljesítése miatt lakhelyén az alperest a felperes perbe 
fogta, egyezkedésre szólította fel a feleket és 10 vagy 15 napi haladékot 
adott a teljesítésre, az egyezséget pedig a bíróság előtt jegyzőkönyvbe 
foglalták. Magánjogi ügyekben mivel a Tripartitum csak a nemesi rend 
magánjogát foglalta részletesen magában, ezt vették alapul jobbágyok 
esetében is, ha nem volt kizáró jogszabály. 

MHP 1790-1844. 19. 
2 6 9 MHP 1790-1844. 41. 
2 7 0 MHP 1790-1844. 55. 
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A kölesdi 1766. május 25-én és 29-én történt rendzavarások 
iratait áttekintve szembetűnő, hogy a falu önbíráskodása során -
elöljáróival szemben, akikben csalódott! - azokat a büntetéseket 
alkalmazta, amelyek a szokás és a gyakorlat révén természetesek voltak 
számukra. 

„Anyira meg veszett némelly éretlen elméjű kölesdi lakosoknak az eszek, 
hogy midőn Szentháromság vasárnapján az öregbíró isteni szolgálat 
után magához parantsolt volna minden helyes gazdát, tehát ezek a 
községet fellázasztván oda gyülekeztek ugyan a bíró házához, de nem 
azért, hogy a közönséges dolgokat elintézik s' Méltóságos Urnák s' 
Nemes Vármegyénk parantsolatait illendő engedelmességgel 
meghallgatták volna, hanem először is a katonák portiójuk iránt való 
libellust a bírótul kivévén akarták meg tudni, hogy miért nem veszi úgy 
bé a Nemes Vármegye, amint a szegénység adja. Ezen libellusnak 
elolvasására ki-küldvén a bíró a nótáriust, a közösség a nótáriust szóval 
rútul meghurtzolta.". Aztán a bíróra, majd az esküdtekre támadtak. 
„Először is kihúzták a bíró házábul Szőrös Jánost, azután a kisbíró Zöld 
Jánost karjánál fogva kivezette. Mellyet látván a többi esküitek - félvén 
az erőszaktól önként hazamentek, úgy mint Körösi György, Gyenis Péter, 
Kováts Mihály és a nótárius - aki - is egyenessen a vámházhoz ment. " 

A nótáriust miután nem találták otthon, utána mentek a 
vámházhoz, s a bíró házához „rántván-taszigálván". Az egyik esküdtet a 
bíró házához húzták és „deresbe tették", majd megverték. 

Űrnapján a bíró ismét összehívta a közösséget, amelynek tagjai 
ismét keresték az egyik esküdtet, Körösi Györgyöt, s „oda haza nem 
találván, mintegy kilentzen vagy tizen kimentek érte vasvillákkal, 
durungokkal a bikádi szőlőhegyre". A jegyzőt (Rumi Jánost) pedig 
kihívták a bíró házából, „ békát vetettek a két lábára, a béka közép ire 
látzot kötvén a fához vivén, lábánál fogva felakasztották elannyira, hogy 
mintegy három óráig tsak alig érte a feje a földet. Ott függvén, azt 
kérdezik tőle: Régi estütt vagy, mondd meg, melyik bírónál maradt a 
városnak a pénze? De midőn ezen kérdésre jó lelkiésmerettei semmit sem 
felelhetett, mind annyiszor föllé bb húzták, ahányszor kérdezték. 
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„ Ezeket véghez vivén Horvát Györgynél vették elöl és kezeit hátra 
kötözve az udvaron fához kötözték, annak utánna hordó alá és a 
tyúkólban rekeszteni akarták... " . 

A hordó, ez az egyszerű falusi börtön, mindig kéznél volt. Egy 
nagyobb félfenekű hordót borítottak az őrizetbe vett személyre és a 
földnél cövekekkel rögzítették és nehezéket raktak rá, hogy az elfogott 
személy ki ne szabadulhasson. 

A bíró 

A falu önkormányzatiságának egyik legfontosabb megnyilvánulási 
lehetősége a bíró személye volt. Feladata rendkívül sokrétűvé és 
ellentmondásossá válik a 18. századra. Egyrészt továbbra is a 
faluközösség érdekeinek képviselője, másrészt a királyi és egyházi 
hatalom által rábízott teendők mellett mindinkább a földesúri hatalom 
eszközévé válik. 

A falu közösségének érdekében az önkormányzat keretében 
továbbra is a közigazgatási, a gazdasági és az igazságszolgáltatási 
feladatokat végzi. A bíráskodásról már szóltunk. A közigazgatási 
feladatok egyrészt a korábbiak ellátását jelentik, mint például a közösség 
biztonságának védelme, azaz a közösség tagjai személyi, erkölcsi és 
anyagi biztonságának biztosítása. Továbbra is az egyik legfontosabb 
teendő a falu javainak gondozása és megóvása (pl. utak, kutak, 
határmezsgyék gondozása, tavak ásása). 

A határok megállapítása, megújítása igen fontos feladat, hiszen 
azok nincsenek hatósági telekkönyvben rögzítve. A határokon magas 
dombot emeltek földből vagy kőből, s mikor megtörtént, az elöljáróság a 
község tagjaival együtt a helyszínre ment, s a fiatalabbak közül néhányat 
a dombra fektetve megcsaptak e szavak kíséretében: „Emlékezzetek meg, 
hog}; ekkor és ekkor a határt itt hánytátok". Előfordult, hogy a 
megcsapottak jutalmat is kaptak, mint például 1755-ben Dömsödön. 
Csitáron a határkő lerakásakor a bíró, az esküdtek és a kisbíró ássák ki a 
gödröt, a bíró kezébe veszi a követ, mindnyájan letérdelnek és ezt 
mondják a bíró után: 

TmL. Apponyi-csaiád levéltára 
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„Gyicsiértessen a Jiézus Krisztus! Az Atyának, Fiúnak, Szentliélek 
Istenkiének nevieében A meny. Aátkozott leg?;en a cseliéd mindezen, mind 
mmas veloagon, aki jezt a küvet a tyisztet kütanoács tutta niekü 
emozdittya iés tyiizes ember voállyiék belüle " Ezért az eljárásért minden 
kő után 50 krajcár jár az elöljáróknak. 

A határjárás történhetett Szent György napján vagy 
nagyszombaton, a helyszíni bejárást végzők megvizsgálták: nem vágtak-e 
ki határfát, nem mozdítottak-e el határkövet, nem hánytak-e szét 
határhaimot a szomszéd falubeliek. Ez nagyon fontos volt, hiszen ha a 
másik fél egy éven es egy napon át tartó békés használatot tudott 
kimutatni egy adott földdarabon, már jogot formáihatott hozza.2''2 E 
napokon a kutakat is megtisztították. 

A közösség biztonságának védelmét szolgálja a határjárások 
rendszerességén túl szükség esetén a határ tényleges védelme, mint 
amikor a szakcsiak közül összesen 525-en 4-8 fős csoportokban napi 24 
órában a határt „elállották a Csavargó, és uton álló gonosztevők ellen 
strázsálván" 1810. május 28-án, június 4-11-én, szept. 17-19-én és 
november 5-7-én.27 j 

A közigazgatási feladatok tovább bővülnek a falu biztonságát 
szolgáló új feladatokkal, például az új tüzelőberendezések használata 
során keletkező veszélyhelyzetek megelőzése a tűzhelyek, a kémények 
felügyeletével. Tolna megye 1725-ben 100 bot büntetés terhe alatt 
megtiltotta a jobbágyoknak a dohánylevél szívását. ' A madocsai bíró is 
szigorúan megbüntette a pipázókat, s a „parantsolat ellen a Pörnyét 
tűzessen ki vivőket".2'5 Előfordult, hogy még a fazekasnak is megtiltották 
az égetést, ha veszélyt jelentett a településre, mint Bölcskén 1824-ben 
Fábián Józsefnek „kementzéj'énekrossz és veszedelmes létele miatt'"''6 

A bírónak a rendkívüli körülmények között is helyt kellett állnia -
például árvíz alkalmával. Amikor 1830. március 19-én „elkedzvén a 
madocsai elöljáróság és a lakosok a munkálódást a. bölcskei töltésnél", 
éjjel és nappal szüntelen vigyáztak a víznek nevekedésére, és 

Weilmann Imre 1980 3^7. 
2 7 3 TmL. Közgyűlési iratok 3:60/1813. 

2 7 4 TmL. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1721-1725. 580 
2 7 5 MHP 1790-1844. "5. 
2 , 6 TML Közgyűlési jegyzökönyvek 1824/1961. 

96 



munkálkodtak. Ezt cselekedték a bölcskei elöljárók is az oda való 
lakosokkal együtt, és a víznek a töltésen való általereszkedését 
töltésekkel akadályoztatták. "~ 

A termelés és a gazdálkodás megszervezése a nyomásos 
gazdálkodás elterjedésével és a nyomáskényszer bevezetésével egyre 
kiterjedtebb feladatot jelentett (pl. a nyomások beosztása, az egyes táblák 
müvelés alá fogása, évente a szántandó táblák kitűzése, a rendezettség 
fenntartása, pásztorkodási feladatok). 

Bár a biro állami feladatai is megszaporodnak a 18. századra, az 
alapvető változást a földesúr számára teljesítendő kötelezettségek 
jelentik, melyek közül a legáltalánosabb a földesúrnak járó pénz- és 
természetbeni szolgáltatások egyénekre történő lebontása, az igás és kézi 
robot arányos kivetése. Szokássá vált, hogy a heti robotot előre, 
általában vasárnap a templom után osztotta ki az uradalmi tiszt és a bíró, 
a robotot végzőkre pedig a hajdú vagy az esküdtek egyike ügyelt. Ezen 
túl is feladatok tömege alakult ki egy-egy faluban, amelynek ellátására a 
földesúr vagy az állam a bírót kötelezte (pl. a katonai beszállásolások, ha 
állatvész ütötte fel fejét jelentenie kellett, felügyelt az 
állatkereskedelemre, hogy megakadályozhatóak legyenek a gyakori 
marhalopások és az orgazdaság). 

A 18. század közepétől a bírákat számadásra kötelezik. 
Nagyszékely község bírája számadáskönyvében 1767-ben pontosan 
feljegyzi, hogy milyen kiadásokra kellett pénzt fordítania: 

„ispány uram napszámokat összeírván sörtvéshust hozattam = 10 
dénár" 
„ vice-szolgabíró úr számára sörtvéshust hozattam 10 dénár" 
„viceszolgabíró úr két katonával itt lévén sörtvéshust és kolbászt vettem 
=: 15 dénár " 
„Kasznár úr kukoricza-dézsmát szedvén halat hozattam 8 funitot= 40 
dénár. Ugyancsak Gyönkrül marhahúst azon alkalmatossággal 5 funtot 
= 25 dénár, ugyancsak mézet vettem = 7 és 1/2 dénár 
„ kukoricza-dézsma alkalmatosságával költ kenyerem kettő; egy fejér, 
egy közönséges = 30 dénár. " 

2 7 7 TmL Madocsa község levéltára Currens-könyv 1828-1852. 
2 7 3 Sápi Vilmos 1966. 470. 
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„nemzetes kasznár úr kukoriczát és dohány-dézsmát szedvén két 
vacsorán és egy ebéden költ=44 itze " (bor 
„Tekinttetes vice-nótárius uram (megyeijegyző) egy éczakkán it hálván 
költ - 6 itze bor "27'J 

Mivel a tisztség ellátása számtalan többletfeladatot, megterhelést 
és kockázatot jelentett a faluközösség tagjai számára, nem is szívesen 
vállalták még egy évre sem a feladatot. Tartotta is a mondás: „Sorba 
megy, mint a falusi bíróság." Több helyen, így Alsóörsön is büntetés 
terhe alatt kellett kötelezni a jobbágyokat a bírói tiszt ellátására. 
Döbrököz lakói például 1716-ban eg/ beszállásolt katona ellen 
panaszkodnak, aki mert nem kapta meg a jogos járandóságon felül kért 
ételt, „bírónkat öszve ágyazta és verte képtelenül".' De mint a 
kölesdiek példáján láthattuk, ha a község elégedetlen volt elöljáróival, 
saját választóitól is tarthatott. Madocsán a 18. szazad végén többször is 
szidalmazzák, rágalmazzák a bírót, s méa az is előfordul, hcsv házára 
törnek. 2 8 1 

A bírói tisztséget azonban nemcsak a megterhelő feladatok, a testi 
büntetés vagy az anyagi kockázat miatt vállalják nehezen. A falubeliek 
számára megnehezíti ellátását az is, hogy míg a királyi és a földesúri 
hatalom az első pillanattól kezdve a faluközösség általános és 
kizárólagos vezetőjének tekinti a bírót, addig az alapvetően a megosztott 
hatalom elvén működő közösség nem ismeri el ennek. Csak az tisztség 
egy éve alatt, s csak feladatai viszonylatában tekinti vezetőjének, míg a 
közösség életének egyéb területein vagy továbbra is a családfők és az 
öregek látják el az általános vezetői szerepet, vagy elvárják, hogy az 
adott feladat megoldásában a gazdálkodás, a mindennapi élet vagy az 
ünnepi szokások legjobb ismerői vezessenek.''' A falusi önkormányzat 
ugyanis saját belső közösségében megőrizte az önkonnányzatiság azon 
alapelvét, hogy minden dologban annak legjobb tudója vezessen, s 
annak legjobb szervezete tartson rendet. 

TmL. Közgyűlési iratok 6.219. 
m TmL. Közgyűlési iratok. 1:260. Nagy Janka Teodóra 1995/a. 
2 8 1 MHP 1790-1844. 9-40. 
2 S 2 Erdei Ferenc 1973 99. 
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Hanem amilyen mértékben a földesúri hatalom és az állami 
közigazgatás eszközévé válik általános és kizárólagos vezetői szerepre 
törekedve elidegenedik a faluközösségtől, s annak a legősibb 
közösségeidre visszavezethető megosztott vezetési elvétől. Ez a változás a 
18. században következik be. A földesúri joghatóság alatt álló falvak 
önkormányzatának vezető tisztviselőjét a földesurak mindinkább saját 
érdekeik érvényesítésére használták fel s ennek érdekében különböző 
kedvezményeket (pénzbeli, természetbeni és munkabeli szolgáltatástól 
való mentességet) adtak számukra. A bírói tisztség már nem olyan 
kényszerű teher, mint korábban, s egyre szívesebben látják el a 
módosabb, tekintélyesebb családfők. A bírói tisztség ellentmondásossága 
megszűnik: a földesúri és az állami hatalom képviselőjévé válik, aki 
feladatait egyre nag-yobb arányban a jöidesúri és az állami 
kötelezettségek teljesítése jelenti. Feladatai ellátásában az írásbeliség 
mind hangsúlyosabbá válásával a 18. század közepéig a pap vagy a tanító 
segíti. 

Ezt a megváltozott helyzetet rögzíti Mária Terézia úrbéri pátense 
(1767). Az úrbérrendezés előkészítése során a jobbágyok régi szokásuk, a 
szabad bíróválasztási jog visszaállítását kérelmezték, a földesurak pedig a 
bírák általuk történő kinevezését követelték." " Az úrbéri rendelet a 
földesúri hatalom körében hagyja a jobbágyközségek igazgatását, de a 
tisztségviselők választása tekintetében némi autonómiát biztosít számukra 
azzal, hogy kompromisszumos megoldásként a bírót ugyan a közösség 
választhatja, de csak a földesúr által jelölt 3 személy közül, a földesúr 
tisztjének jelenlétében. 

A földesúr tisztje felbontja a lepecsételt jelölő leveleket, s 
felolvassa a 3-4 jelölt nevét. A kandidálás, vagy jelölés után a község 
tagjai kézfeltartással vagy közfelkiáltással egyenként szavaznak a 
jelöltekre, s aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz a bíró. A megválasztott 
bíró, miután a földesúr tisztje megerősíti hivatalában, ünnepélyes esküt 
lesz a templomban, később a Helység Házában, vagy a községházán. 
Esküjében a bíró a közügyek igazságos előbbre viteléi és azt ígéri, hogy 
lelkiismerete szerint részrehajlás nélkül, a jogszabályok előírása 
érteimében fog bíráskodni. így fogalmazza meg ezt Tóth János decsi bíró: 

A Kérdéssel részletesen foglalkozik Xéreszy Zoitan 1942. 253. 
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..A múlt I82l-ik Esztendőben megesett 1ső Novemberben a 
Méltóságos l rodalom által Bíró Hivatalra candidáItatván a' Nép által 
a voxok többsége mellett Bíróvá választattam, az egész esztendőmet, 
me Ilynek már nem messze van a' vége, a' Nép javára, a' Közönséges 
haszonra úgy áldoztam fel, hogy minden magam dolgait félre tévén, 
minden igyekezetemmel, erőmmel, tehetségemmel a' Közjót 
muníiálkodtam, nem is vethet e' részben senki szememre semmit -
mindennemű kötelességemnek, mellyet ezen terhes hivatal kívánt tőlem, 
minden részben a' lehetőségig személy válogatás nélkül eleget tettem, 's 
minden dolgaimban az igazság tselekvése. és követése volt egyedül a' 
czélom, de mivel ezeknek el érésekre keménység is kívántatott, 's egyébb 
aránt is a' Birói hivatalt parantsoló hang nélkül senki el nem viselhetné, 
a' midőn eggysik kősziklát kerültem, a' másikba ütődtem... " 

A választott bírót a földesúr bűntény esetén bármikor elcsaphatja, s 
mással helyettesítheti. A madocsaiak még a földesúrra sem vártak, amikor 
1805-ben Boldog György bíró „törvény ellenére" éjjel halászott, „még 
pedig Hálóját más Compániának már meg vetett és Hallal tellyes 
Hálójoknak szomszédságában azon Halász Gazdáknak távol létében 
megvetni merészlette", hanem meg sem várva a bíróválasztás idejét, 
Közönséges Gyűlést hívtak össze, és hivatalából elbocsátották a 
törvényszegő bírót, újat választva helyette. " 

A szájhagyomány szerint a múlt század végén Böícskén is volt 
olyan bíró, aki méltatlannak bizonyult a tisztségre: „A bölcskei bíró 
nagyon erélyes ember volt. A bikákat is csak úgy abrakolták meg, ha ő 
jelen volt. Mert minden fölött uralkodott. A kómárok (vásári tolvajok) 
hozzá hordták a lopott holmit, ami nem kellett senkinek. Aztán amikor 
egy másik megyébül följelentette őket egy magasabb társulat, 
meggyűltek a másik megyebeli csendőrök. Hajnalban lepték meg a bíró 
házát. A kemencéből előszedték a lopott holmit. Aztán rácsapott a 
csendőr/önök a pálcával a bíró sapkájára: 'No. csak voltál Bölcslce 
község bírája, ezután még a sapka se a tiéd!" 

TmL. Közgyűlési anyag 3:7/1823. 
MHP 1790-1844. 45 
Nagy Janka Teodóra J994. 276 

ICC 



A bíróválasztáshoz gazdag helyi hagyományok kapcsolódtak. Az 
urbárium rendelkezése szerint a bírót egy évre választják, s a választásra 
minden év november 1-én kerül sor. Madocsán és Bölcskén az 
urbáriumnak megfelelően ekkor. Mözsön azonban - mas községekhez 
hasonlóan a régi szokásoknak megfelelően - Szent György napján (ápr. 
24.) került sor a választásra. Ocsényben, ahol a bírót először 1761-ben 
esküdtette meg először, a tiszttartó. 1790 és 0832-ig két bírót választottak 
egy-egy esztendőre. 1819-től 1832-ig a bírók többsége második évre is 
székében marad. A választás a templomban törtem, a „Közönséges 
Gyűlésen" a 18. század első felében Szent György napján, 1741-től 
újesztendő napján, 1761-től pedig Mindenszentekhez legközelebb eső 
vasárnap. A beik-tatáson a régi bíró, az „ó-bíró" a bírói pálcát és a 
kulcsokat átadta az új bírónak a helység házánál, az új bíró pedig 
kihirdette az esküdtválasztás időpontját."8. 

Verőcén az 1820-as szintén években „mindszent havában", 
többnyire Erzsébet napján, men ekkor már túl voltak az új bor eladásán 
és hordásán a község lakói. A helyi szokás szerint az uradalom tisztje 
nem három, hanem négy személyt ajánlott, két katolikust és két 
reformátust, s a község lakói közülük választották a bírót. A választás 
után az aktuális egyházba mentek, ., 5 ott egy rövid beszéd után az új bírót 
meghiteltették". A megválasztott bíró választott magának kisbírákat és 
polgárt, rendelt mezőcsőszöket, adószedőt, malom- vámbírót és 
egyebeket. Verőcén nem volt szokás minden évben változtatni a bírót, 
gyakran három vagy több évig is viselték a hivatalt.288 

A németek és szlovákok lakta Mözsön egyik évben szlovák, másik 
évben német bírót választottak még az első világháború idején is. 2 8 9 A 
választás egy évre történt, ugyanaz a személy kétszer ritkán ült a bírói 
székbe. A szavazás a regi bíró házánál volt, s a mise végén hirdették ki a 
templom előtt az eredményt. A beiktatás azonnal vagy pár nappal később 
történt. A kalodát a szégyenfával es a deressel a mezőőrök az új bíró háza 
elé vitték, aztán a régi bíró kezébe vette a hivatal jelvényét, a bírói pálcát, 
s az üdvözlők egy csoportjával az új bíró háza felé vette útját. Sok 
szerencsét kívánva a tisztséghez átadta neki a pálcát a tiszttartó 
jelenlétében.290 

- s 7Zentai Tünde 1994. 22-23. 
2 ! ! S Résö Ensel Sándor 1867 65. 
2 S 9 Tolnamegyei Közlöny 1914. október 4 
2 9 ! 1 Varga Ádám-Boda Ferenc 1973. 165. 
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Bonyhád, amelyet a 18. században három nemzetiség is lakott, 
nemzetiségenként külön önkormányzattal rendelkezett, úgyhogy érdemes 
elidőznünk e kérdésnél. 

Az 1728. évi összeírás adatai szerint Bonyhád újjátelepítése 1721-
ben az ország különböző részeiből érkező magyarokkal kezdődött, s 
1724-től német telepesek kisebb csoportjai népesítették be a települést. A 
zsidók bonyhádi jelenlétére - Schweitzer József és Szilágyi Mihály 
kutatásai szerint - először 1741-ből van adatunk.291 A 19. században - a 
statisztikai munkák és országleírások fénykorában - a szerzők Bonyhád 
kapcsán három területileg, szervezetileg és szokásaiban is elkülönülő 
csoportról: magyarokról, németekről és zsidókról szólnak." 

A bonyhádi zsidóság - a magyarokhoz és a németekhez hasonlóan 
- nemcsak a mindennapjait szigorúan meghatározó vallási szokások, 
életvitel és gondolkodásmód révén különült el, hanem miként a másik két 
közösség, önálló igazgatási szervezettel is rendelkezett. ''Vagyon 
Törvényhozók, Birójok, Kisbirójok, Eskütjeik, Jelzőjük, éjjeli 
Vigyázójok." - írja 1823-ban híradásában Egyed Antal. Sajátos vonást 
jelentett a vallási és közösségi élettel, a szigorú vallásgyakorlással 
összefüggő speciális tisztségviselők köre. Ilyen volt a rabbi, a dajjan, a 
kántor, a metsző, a templomi énekes, a tanító, a templomszolga, a fürdő
gondok és a hajnali költögető2^ 

A vitás ügyeket ki-ki saját közösségén belül intézte el. A korabeli 
helyi joggyakorlatot követte Ábrahám Náthán butyoros zsidó is, amikor 
1829-ben Dávid Furman butyoros zsidó elleni panaszával a rabbihoz 
fordult, aki "egyetértést tett" közöttük. 2 9 4 A zsidó hitközség tagjai 
egyébként nemcsak peres ügyeikben, de egészen köznapi, a külső 
szemlélő számára talán jelentéktelennek tünő esetekben is a rabbitól 
kértek tanácsot. 

Egy szatmári kőműves elbeszélése szerint, amikor az 
ezerkilencszáztízes években egy zsidónál dolgozott, s az építendő alap 
kijelölése során kiderült, hogy abba egy kis birsalma bokor is beleesik, a 
gazda leállíttatta az építkezést, és elment tanácsot kérni a rabbihoz. A 
zsidó törvények szerint ugyanis gyümölcstermő fát kivágni nem szabad. 

: 9 ! Schweitzer József-Szilágyi Mihály 1982. 148. 
" 2 Egyed Antal 1975. 7. 
2 9 3 Schweitzer József-Szilágyi Mihály 1982. 181. 
1 9 4 TmL Közgyűlési iratok 3:178/1329. 



A rabbi útmutatása alapján aztán nem kivágta, hanem 'átültette' a fát, A 
júniusban átültetett fa természetesen néhány nap múlva elszáradt, de az 
építkezést a törvény teljes betartásával lehetett folytatni. 

Fenyítőjogú zsidóbíró is működött Bonyhádon, de tevékenységére 
vonatkozóan sajnos csak töredékes adataink, közvetett tudósításaink 
vannak.293 Bisitz Salamon bíró ellen 1848-ban többek között azért 
fordulnak a vármegyéhez, mert "a' bírói székben véres Verekedéseket 
követ el"." Egyébként egyéni sérelmeikkel ritkán, csak valóban komoly 
esetben keresték meg a vármegyét. Amikor Ábrahám Náthán butyoros 
zsidó említett panaszával a vármegyéhez fordult, hosszan és részletesen 
taglalta, hogy már minden a hitközségen belül szokásos jogérvényesítési 
formát igénybe vett, s a továbbiakban nincs reménye a közösségen belüli 
jogorvoslatra. A rabbi kétszer sikertelenül próbálkozott a békítéssel. s 
mint írta, a zsidó bírótól sem várhatja sérelme orvoslását, mert Hirschfeld 
Sámuel bíró "a Furman Dávidon való 65 forint követeléséről szóló 

29 7 
irományt elsikkasztotta". 

Az ügy jellegénél fogva a közösség tagjai egyénileg leggyakrabban 
éppen a zsidó bíró személye vagy eljárása ellen tettek panaszt. "Ha 
Mátyás meghalt is, nem veszett el az Igazság, és mivel igaz ügynek isten 
is barátja, hitünk szerént most midőn a' vész leg nagyobb, a' segély is 
legközelebb leend." Nem véletlen e megható hang, gyakorlott tónus. A 
bonyhádi izraelita hitközség 94 tagja által aláírt beadvány már ki tudja 
hányadik volt az éveken át húzódó, több fórumot is megjárt, a hitközség 
tagjait megosztó ügyben. Bisitz Salamon bíró, akinek egyébként komoly 
szerepe volt a zsinagóga felújításában, a szolgabíró és egy esküdt 
jelenlétében a zsinagógában "Véressen megtagolta" két vele ellentétes 
véleményen lévő hittársát. A temperamentumos tisztviselőt végül a 
sértetteknek járó kártérítés és a pénzbüntetés fizetésére kötelezték, s 
elmozdították tisztéből. 2 9 9 

A hitközség, a bonyhádi zsidó elöljárók gyakran léptek fel 
együttesen egy-egy kérdésben. A bonyhádi Zsidóközség 1814-ben 

Eisner feltételezése szerint, mivel a zsidó bíró hivatali székhelye nem a templomban, hanem a 
polgári hatóságok egyikének épületében volt, iratanya is ennek levéltárában süllyedhetett el. 
Eisner János 1965. 95 
w " TmL Közgyűlési iratok 883/1848. 
2 9 7 TmL Közgyűlési iratok 3.178,1829. 
2 9 8 TmL Közgyűlési iratok 883/1848 
2 9 9 U.o 
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könyörgő levélben esedezik a T.(ekintetes) N.(emes) Vármegye 
pártfogásáén. A háttérben Klein Jakab kegyetlen bántalmazása áll, aki a 
"tűz által tsaknem vég képpel elpusztíttatott volna", s adósságai fejében 
"nem tsak hogy.... hátramaradott kevés vagyonát elszedték volna, hanem 
az Te(kin)t(e)tes Uradalmi Uriszéknek kegyes végzése szerént annak 
személye is által adott volna: ugy hogy utoljára Vason több hetekig 
kínozván verték és annak utána meg feleségét és gyermekét is hurczolták, 
ugy annyira, hogy a nagy ijedtségben el futott gyermeknek egész 
mostanáig hollétét" nem tudni.3'"'0 

A bíró hatalmi jelvényei 

A bíró megválasztását követően az Ormánság falvaiban megjelent 
az uradalmi kancellárián, hogy átvegye a ráruházott hatalom jelvényeit: a 
pálcát, a község pecsétjét és az iratok, a pénz tárolására szolgáló ládát. 
Sok helyen - ahogy Mözsön is említettük - a régi bíró adja át az új 
bírónak a pálcát. Ez a „bírói pálca átadása", amely után léphet 
hivatalába az új bíró.""' 

A bírói pálcára vonatkozó a néprajzi szakirodalomban ismert 
anyagot egy forrás révén területünkről is gazdagíthatjuk. Decsen egy 
szóváltás közepette a jelenlévők egyike elvette a bíró pálcáját. Mind az 
emiatt panaszt tevő bíró, mind a bepanaszoltak tisztában vannak a 
cselekedet súlyával, s ennek megfelelően részletesen leírják a 
történéseket - természetesen ki-ki a saját nézőpontjából. 

Tót János bíró: „...'s szóról szót szaporítván belém vesztek 
egyedül ezért, és Sándor János az utczán engem huntziitolt, nem Bíró, 
hanem kutya, hunctzut vagyok, úgy mondván, 's Balázs Mihály is szinte 
lármáz^ián, az Elöljárók szavára, a Hadnagmak parantsoltam, hog; 
fogná, és hozza vissza, de vissza hozni Ör. Balázs Mihály, Kozma 
Mihály, Kozma István, Bogár István, I. Bogár András és Kiss János nem 
engedték, hanem erőszakosan ellent állottak, s Ör. Balázs Mihály tőlem 
a' pálczái el vette: 

1 TmL Közgyűlési iratok 11:15/1814. 
£eso Erise! Sándor 1867. 67. 
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A decsiek: „...ekkor mérgétől el'ragadtattvánán elfelejtette hivatalát, 
az emberiségből kivetkezvén - maga pálczájával az községet feibe verni 
szándékozván s' öreg Bálás Mihály, ki egész Kösséggel kérlelte az 
törvénytelen büntetésiül, botját hatolni! megfogta, kirántván pedig Biró 
az botot, és az kösség köziben oly erővel haitotta hogy közlakosunk, 
Samos Istvánt tsak a végzés őrizte, hogy az szemétől meg nem fosztotta, 
mer ha azon illetlen névvel már bevádolt Sándor Jánost illette volna, 
senki sem ellenzetté légyen megbüntetéséi... "302 

Más helyen, a Sopron megyei Szil és Kistata községekben a bírói 
táblákat vitték át az újonnan megválasztott elöljáró házához 3 0 3 Ismét 
másutt a kalodát tették a megválasztott biró háza elé. Piskó 
községládájáról részletes leírást nyerünk, amikor a község új bírája 
lopással vádolja meg elődjét, és az összehívott elöljárók megvizsgálják a 
láda tetejét, oldalát, fenekét és pléhjét, s benne egy edényben tartott 
papírpénzt, s a pénzes zacskóban tartott ezüstöt. 3 0 4 

A bírói hatalom jelvényének számított a kaloda. Mint láttuk, 
Kölesden, de Bölcskén is a mindenkori bíró háza előtt állt. Gyakran 
bíróválasztáskor vitték át oda. A bíró a hivatalos ügyeket a saját házánál 
végezte, később a helység törvénytevő házánál. 0 Madocsán már 1794-
ben áll a Helység Háza, itt tartja üléseit a bíróból és a megválasztott 
esküdtekből álló tanács. 

A magyar történeti és jogtörténeti irodalomban mindmáig szívósan 
él az a tévhit, amely szerint a bíró fizetést nem kapott a falvakban.3''0 A 
dombóvári járás falusi bíráinak javadalmazása 1785-ben az alábbiak 
szerint alakult. A bírák „fizetése" igen különböző. Eltér aszerint, hog}' a 
községnek ki a földesura. Az Eszterházy-uradalomhoz tartozó községek 
bírái például igen jó javadalmazásban részesültek. 

„Értény: 24 mérő bitza, hits amennyi kell, 50 font só, 1 hízott 
marha. 40 akó bor, I akó pálinka, mentesség a földesúri kilenced és a 
cetizus megfizetése alól, a közösség fizeti a hadi- és a megyei adót 
helyette, minden háztól 2 baromfi és 10 tojás. ". 

0 2 TrtiL. Közgyűlési anyag 3:7/1823. 
0 3 Szendrey .Ákos 1929. 24. 
0 4 Kiss Z. Géza 1995. 57. 
0 5 TmL Madocsa község levéltára Currens-könyv 1828-1852. 
0 6 Csizmadia Andor-Kovács Kálmán-Asztalos László 1972. 249 



„ Gyulaj: 20 mérő búza, 3 font hús, 200 font só, 25 font faggyú, 
hízott marha, 50 akó bor, 1 akó pálinka, mentesség a földesúri kilenced, 
a cenzus megfizetése alól, a közösség fizeti helyette a hadi- és a megyei 
adót, házanként 1 baromfi és 3 tojás, a községtől 25 icce vaj. " 

Az egyházi uradalomhoz vagy középnemesi birtokhoz tartozó 
községek vezető tisztségviselőinek járandósága viszont előfordult, hogy 
nem volt más. mint a földesúri kilenced és a cenzus megfizetése alóli 
mentesség, mint Pári, vagy Szántó esetében. Szakosnál is csak a hadi- és 
megyei adó alóli mentesüléssel jelentett többet. Néhol (pl. Kocsolánál, 
vagy Kónyi esetében) 2 hold őszi, 2 hold tavaszi vetés és 1 szekér széna 
volt a mentességen túl a járandóság. 

Ritkán fordult elő a pénzbeli fizetség biztosítása, a járás községei 
közül az írtásfalu Várongon 4 mérő búzát és „fáradsága béreként kap a 
községtől 4 forintot" juttatnak bírájuknak. 

A forrás elemzése alapján szembetűnő, hogy gyakran a község 
bírájának fizetése jóval meghaladja a mezővárosét, hiszen Iregen csak az 
adómentesség illeti meg, Ozorán és Pincehelyen pedig ezen túl 
mindössze 2 hold őszi vetés, illetve 6 szekér széna a juttatás. 7 

Madocsán a bíró csak pénzbeli fizetést kap a 18. század végén: 

„Anno 1793. 28a Január. Számadási alkalmatossággal a Helség 
Házánál a Kösség által ugy határoztatott meg, hogy az Öreg Bíró 
fizetése fog lenni Húsz forint magába. "3"s 

Amiről eddig csak közvetve szóltunk, érdemes zárásként 
közvetlenül is összegezni: a bíró kiterjedt kötelezettségei mellett a 
közösség képviselője is volt kifelé, s nemcsak a földesúr és a 
közigazgatás, de más települések irányában is. A falucsúfolók gyakran a 
bíró személyén keresztül jellemezik az adott közösséget. A tolnáikat 
például csak „sárgalábúaknak" nevezik a környékbeliek, mert amikor 
nagy keletje volt a tojásnak, a pesti piacra vitték hajóval, s amikor már 
nem fért több, megkérdezték a bírót, mit csináljanak. A tolnai bíró erre 
azt válaszolta: „Tapossátok meg, majd több fér!" 

7 TmL. Ö. 450. 
S M H P 1790-1844. 358. 
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Az esküdtek, mint a község elöljárói 

Az urbárium leszögezi, hogy az esküdteket és a jegyzőt a község 
személyi és vagyoni megkötöttség nélkül teljesen önállóan választhatja és 
bocsáthatja el. Az esküdtek létszáma a község nagyságához igazodik, 
megválasztásuk szintén a község tagjainak a személyekre történő 
egyenkénti szavazásával történik. Az esküdtek megválasztásuk után a 
bíróhoz hasonlóan ünnepélyes esküt tesznek (nevük is ebből származik) a 
közösség előtt. 

Az esküdtek általában telkes jobbágyok voltak. Amikor azonban 
Mözsön, a zsellérek 1787-ben azt panaszolták, hogy nem választanak 
közülük esküdtet, a földesúr azt válaszolja, hogy bár eddig „Mözsön nem 
volt szokásban, hogy zsellérek eskütekké választassanak, ... rendelet 
bocsájtatik ki, hogy a jövőben a mindekori bíró választásakor 2 zsellér 
esküdtnek megválasztassék. Még pedig egy a német és egy a szlovák 
nemzetiségűek közül. "309 

Őcsényben a falugyűlésen, a „Közönséges Gyűlésen" választották 
meg az esküdteket a bíróválasztást követően kiűzött időpontban a 
templomban vagy a helységháznál. 1809-ben tíz esküdtet választottak, s 
folytatták azt a régi szokást, hogy csak egy részük cserélődött: 2-5 fő. A 
leköszönő bíró az általános szokásoknak megfelelően esküdtként vett 
részt a továbbiakban a tanács munkájában. 

Az esküdtek feladata a helyi igényekhez igazodott. Földesúr: 
felhatalmazás, kiváltság, vagy a helyi szokás alapján a bíráskodásban is 

OL Kincst. o. Adm. Quinque. Eccl. stricié Cameralia 1786/7 No 348 (1077) ír 1-4. 
Zentai Tünde 1994. 25. 
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részt vesznek. Általában a hét meghatározott napján - Őcsényben a 19. 
század elejéig vasárnap - „törvénynapot tartanak", de ha szükséges, más 
napokon is bíráskodnak. A törvénynapon az összes esküdt részt vesz a 
bíráskodásban, aki távol marad indok nélkül, megbüntetik 
pénzbüntetésre. Ha botrányosan viselkedik, vagy hatalmával visszaél, 
súlyosabban büntetik, mint a többi lakost. 

Az esküdtek, mint a tanács tagjai egyúttal hivatalból bűnüldözők 
is, kötelességük a tudomásukra jutott báncselekményeket közölni a 
főbíróval: Visken a „nyilvánvaló gonoszságot" eltitkoló, vagy a 
„házasságtörőket, égetőket, orvokat, tolvajokat, ördöngösöket, 
bűvösbávosokat" el nem fogó esküdt vérdíján maradt, ami jobbágyoknál 
40 forint volt. Emellett „kétszer való hatvan pénzen" marasztalják el a 

T I ! 

káromkodót vagy szitkozódót be nem jelentő esküdtet. 

Az esküdtek között a bíró után következik a törvénybíró, vagy 
másodbíró. A bíró akadályoztatása esetén ő a tanács elnöke. A többi 
esküdt a helyi szokásoknak megfelelően neveztetik olyan „bírónak", 
amely terület gazdájává teszik. Az erdőbíró az erdő szabályait megsértő 
személyeket büntetheti, a határbíró a mezei károk becsüse. A 
határbíróhoz kell hajtani a kárban talált állatot, aki hajtópénzt, illetve 
bírságot ró ki a kárért felelős gazdára. A hegybíró az az esküdt, aki a 
szőlőhegyre és a csőszökre ügyel, de kisebb bírságolási joga is van. A 
malombíró feladata a malmokban és az őrletéseken tapasztalt 
többrendbeli visszaélések megakadályozása. A korombíró, mint 
említettük, a kémények felügyelője. A borbíró a községi kocsma ellenőre, 
vagy a község gazdája, a szűrűbíró, szűrűpásztor, nyomtatáskor, 
csépléskor, szóráskor a szérűre ügyel, hogy megelőzze a bajt, a lopást, a 
csűrbíró esküdt ember, igazában nem bíró, hanem látó volt, s hogy többet 
lásson, a legtöbb helyen esküdteket is adtak mellé. Ahol nem alkalmaztak 
külön mezei bírót tizedszedés alkalmával, a csűrbíró dolga volt a 
tizedkévék beszedése, azaz felrovása is. Vigyázott a csűrben cséplés 
során, hogy tékozlás ne legyen, s valaki tüzet ne gyújtson a pipájával. 
Gondoskodott az emberek járandóságáról is, s ellenőrizte munkájukat. 

3 1 1 U.o. 611, 613. 
3 1 2 Persze a megnevezések gyakran helyenként változnak. Alsóörsön például a bírót, az 
öregbírót nevezték törvénybírótiak a források. Lichtnecker András 1996. 
3 ! 3 Kolozsvári-Ovári 1885-1904 I . 406, 426, 429. 
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A jegyző 

A jegyző részt vett a bíráskodásban is, ismertette a laikus bírákkal 
a jogszabályokat, azt hogy milyen törvény és statútum alapján milyen 
mértékű büntetést lehet kiróni. Magánjogi pereknél és a peres 
eljárásoknál is szükség volt jogszabályismeretére, íráskészségére. 3 1 4 

A jegyző vonatkozásában a községek gyakran éltek is választási és 
elbocsátási jogukkal. Mözs bírája, Petrik Ádám például az alábbi 
bizonyítványt adta ki Sólyomi András deákról, az 1747-ben elkergetett 
nótáriusról: 

„Ő kegyelme helységünk árulója lévén mindjárást hivatalárul 
Uraság eleibe ment és mit tutta, látta közöttünk, bemonta, amit 
Uraságnál látta s hallotta, minket szomorította, bírónkkal, esküttjeinkkel 
újat húzta, mindenben elüljáró akarván lenni, senkinek előtte becsülete 
nem volt. Mi látván őkegyelme nagy elméjét és ravaszságát, hogy sem 
magunknak urat, nem szolgát tartunk aki ujjat húzzon velünk, kintelenek 
voltunk elereszteni, esztendőnek előtte kifizetni: kifizetni egész 
béribül. "315 

1812-ben a főbíró levélben hozza a dunakömlődi jegyző 
tudomására, hogy a bíró elégedetlen vele, hogy „semmit sem bízhat rá. 
nem jár el kötelességeiben ... azért továbbá a Község azt kivánnya. hogy/ 
a Nótárius el mozdittassék". A főbíró türelemre inti a kömlődieket, hogy 
ennek november végén nincs itt még az ideje, a jegyzőt pedig 
figyelmezteti, „ha magát meg nem jobbittya és magát józanabbul nem 
viseli, kötelességeiben el nem jár, bizonyos légyen benne, hogy Szent 
György Napkor ... elbocsátják".1'16 Ugyanezen évben az őcsényi bíró is -
a közöttük támadt nézeteltérések miatt - „ kitudja " a jegyzőt a faluból. 3 1' 

3 1 4 Sápi Vilmos 1966. 468 
3 5 TmL Kammerer Emő-hagyaték 
3 , 6 TmL Közgyűlési anyag 3T03/1813. 
" Zentai T ü n d e 1994. 29. 
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Nem járt sokkal jobban Zsigmond Imre, kajdacsi jegyző sem, akit 
1861-ben a valósággal kivitték a faluból, bútorával, mindenével 
egyetemben. Elkeseredésében fanyar búcsúzóverset írt a község 
lakóihoz. 3 1 8 

tt • • • 

Kajdacsiak! tehát tőletek búcsúzom, 
Halljátok meg az én utolsó búcsúszóm: 
Szakadjon reátok a ház gerendátok, 
ínséggel küzdjetek ti és unokátok: 
Dárdával döfődjék az oldalbordátok, 
Akaszsza fel magát az öreg bírátok! 
A Sió mentében, hol halak és rákok 
Számotokra nőttek, most tüzes sárkányok 
Teremjenek s minden pereputyátok 
Falják fel - s végre jöjjön a sor rátok! 
Vad egrest teremjen a szőlő indátok, 
A szegen üresen lógjon tarisznyátok. 
Paptok és mesteriek komenciós bére 
Kerüljön a nemes vármegye kezére, 
A hóhér kötele kopjék el rajtatok, 
A miért kitettétek szegény nótárostok! 
Lopjátok el egymás két szeme világát, 
Hogy ne lássa többé sógor a komáját! 
Fenekestől álljon fölfelé falutok 
Sóstenger fakadjon rá, mikor alusztok. 
Eszetekbe jusson szegény nótárustok, 
Kit a falu végre ti kihurcoltatok. 
Infámis nép volt a kutyafejű tatár, 
Máig is nyögi azt az országos határ: 
De Szt.-Lőrinc s Dorogh nem nyögte oly nagyon. 
Mint mióta Kajdacs szomszédságban vagyon. 
Járjatok nyárban is ködmenbe, bundába, 
Hog; a menykő üssön bábátok markába: 
Mért nem fojtogatott a barna Sióba, 
Vesztetek volna meg körme között sorba! 
Sintér koszorúzza meg a fejfátok, 

3 1 8 A verset teljes terjedelemben a mellékletben közöljük, itt és most csak néhány részletet. 
Megjelent' Tolna Vármegye 1904. 2. 
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Az Isten áldása ne szállhasson rátok. 
Örültök! Jól tudom! hogy tova kell menni: 
S nem szükség ti néktek kocsibért fizetni. 
Köszönöm is immár, hogy kihurcoltatok, 
Mert ily zsivány nép közt lakni sem akarok!" 

Persze, azért Tolnában sem csak viszály jellemezte a községek és a 
jegyzők viszonyát. Mözsnek például egész jegyződinasztiája volt. Pápay 
Istvánt, aki 1842-től 36 éven keresztül töltötte be „közmegelégedésre" e 
tisztséget, fia követte a jegyzői székben 1914-ig. 

A bíró, az elöljárók és a jegyző mellett a község munkáját segítette 
a hadnagy (vagy a hajdú), akinek feladata volt a büntetés végrehajtása 
és a büntetendő személy előállítása. Ocsényben a falu rendjének 
felügyelete mellett a csőszöket és a pásztorokat is ellenőrizték. Két 
hadnagyot választotta, s míg az egyik a határt járta, a másik a faluban 
teljesített szolgálatot. A hetenkénti váltás alkalmával jelentést tettek a 
bírónak. 3 2 0 

A kisbíró nagyon fontos segítője volt a bírónak és az esküdteknek. 
Madocsán már 1792-ben komoly szankciót alkalmaz a bíró a kisbírót 
rágalmazókkal szemben. A kisbíró feladatait szabta meg leginkább a helyi 
szokás. Őcsényben például a borbírónak segített az adóbehajtásban. 
Kölesden rendfenntartói feladatokat is ellátott, ha szükséges volt, 
értesítette a bírót, az esküdteket, kidobolta a községi hirdetményeket 3 2 1 

Mözsön a 18. század első felében a kisbírói szolgálatot a ház- és 
földtulajdonosok egy megállapított sorrend szerint teljesítik. Ha a soros 
személy nem tudta vállalni e terhes szolgálat teljesítését valamilyen 
okból, kérnie kellett felmentését, s annak ígéretével, hogy a következő 
évben ellátja e feladatot, helyettest kellett állítania. 

A közbiztonság őrzése érdekében 1725-ben ugyancsak a megye 
rendeli el, hogy minden faluban bakteri kell állítani, s olyan komolyan 
veszik, hogy Blasz János megyei hadnagy; feladatává teszik, hogy járja 
végig és ellenőrizze a falvakat, majd 1747-ben újólag elrendeli az éjjeli 
őrök állítását. 3 2 2 

3 1 9 Varga Ácám-3oda Ferenc 1973. 171. 
3 2 0 Zentai Tünde 1994. 45-46. 
3 2 1 A településen a „község dobját'' a második világháború idején elveszett, de az utolsó kisbíró, 
Varga József (sz. 1883) családja a dobverőket tovább őrizte. 
3 2 2 TmL Közgyűlési iratok 1721-1725. 565., 1747-1753. 51. 
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Az éjjeli őr (bakter, strázsa) - vagy ahogy Mözsön nevezték 
(Nachtwachter, straznik) az esti harangszó után hosszú dárdával és 
négyablakú fakeretes lámpással járta az utcákat, s minden órát hangos 
énekszóval jelzett, s figyelmeztette a falubelieket, hogy oltsák el a tüzet és 
térjenek nyugovóra. Őcsényben 1819-ben ismételt felsőbb utasításra 
rendelik el bakter, vagy ahogyan ott nevezik, „éjszakai utcabíró" 
állítását. A két bakter feladata volt, hogy éjszakai útjuk során „az éjjeli 
vigyázás" közben a falu tizenegy meghatározott pontján „kiáltani" 
kellett.32"5 Az őcsényiekét nem, de a sümegi „éjőrök kiáltásait" egy 183C-
as híradás megőrizte számunkra: 

Sümegi éjőrök kiáltásai 

„IX. órai 
Az óra kilencet ütött már, 
eljár az idő és nem vár, 
Vigyázz tűzre ne essék kár, 
Mert az javaidból kizár, 
Az óra kilencet ütött már. 

X órai 
Hallja minden háznak ura. 
Tizet ütött már az óra, 
Vigyázz ember ezen szóra, 
Elmégy az nyugodalomra. 
Nincs fölírva homlokodra, 
Mire virradsz fel holnapra. 
Örömre kelsz-e vagy búra? 
Imádkozzál tíz az óra. 

XI órai 
Az óra tizenegyet ütött már, 
eljár az idő és nem vár. 
Vigyázz tűzre ne essék kár, 
Mert az javaidból kizár, 
Az óra tizenegyet ütött már. 

3 2 3 Zerrtaí T ü n d e 1994. 46. 
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/ órai 
Éjfél után ütött egyet, 
Már egy nappal éltünk többet. 
Várja Isten térésünket, 
Hosszabbítja életünket, 
Megbocsájtja bűneinket, 
Az óra már ütött egyet. 

II órai 
Éjfél után óra kettő, 
Dicsértessék a teremtő, 
Mit használ a város őrző, 
Ha az Isten nem segítő, 
éjfél után óra kettő. 

III órai 
Éjfél után óra három, 
Hogy többet üssön azt várom, 
Ha alusztok én nem bánom, 
Ha fölkeltek sem sajnálom, 
Lám én csak a várost járom, 
Majd én is szemem bezárom, 
Éjfél után óra három 

IV órai Négy az óra felkeljetek, 
Álmotokból serkenjetek, 
Mindjárt Istent dicsérjétek 
Szűz Máriát tiszteljétek, 
Őrző angyal és több szentek. 
Legyen nektek segítségtek, 
Négy az óra felkeljetek.324 

Az éjjeli vigyázók éneke csak az 1890-es években hallgatott el -
felsőbb rendeletre, amelyet akkor azzal indokoltak, hogy már nincs 
szükség a korábban a személy- és vagyonbiztonságra is figyelő, az 
idegeneket és a csendzavarókat igazoltató bakterek a falu éjjeli csendjét 
óránként felverő énekére, mert a tolvajok éppen ebből állapíthatják meg 
könnyedén, hogy merre jár éppen/ 2 3 

Réső Ensel Sándor 1867. 244-246. 
Magyar Nyelvőr I I I . 41., 237., V I I I 380., Varga Ádám-Boda Ferenc '.973. 173. 
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Madocsának a 18. század végén már saját orvosasszonya is van 
Böltskei Czibán Jánosné személyében, akivel megállapodik hogy a rét 
birtoklása fejében „ a magános Gazdáktól orvosságért vagy is orvoslási 
fáradságáért többi semmiféle jutalmat nem fog venni". 

A helység bábájáról Madocsán 1791 -ben hallunk először, amikor 
Miskólczi Péter feleségét fia „boszorkánysággal vádolván 
nyilvánosságossan s több rút illetlenségekből álló beszédekkel illetvén ". 
1811-ben Bertók Györgynét fogadják meg a közönséges gyűlésben 
bábának az alábbi feltételek mellett: minden gyermeket szülő asszony 
mellett való fáradozásának 30 krajcár és egy kenyér a jutalma, s „a 
vármegye parancsa szerint" köteles a szülést követően 3 óráig a szülő 
nővel maradni és 9 napig eljárni a megszületett gyermekhez.326 

Az a kitétel, hogy ez a vármegye parancsára történik, már utal a 
megyei rendes orvos, Babits Mihály - a költő dédapja - meghatározó 
szerepére a megye egészségügyében. Egy-egy kezdeményezésének 
rendeletté fogalmazása után eléri, hogy 1818-ban vizsgálatot kezdődjön a 
bábák helyzetéről. Ennek eredményeként szomorúan állapítja meg, hogy 
„a Tekintetes Megyében a' falusi vagy paraszt Bábáknak sorsa oly 
gyámoltalan, fizetések oly bizonytalan", hogy el kell rendelni, hogy 
állami fizetést kapjanak és „mindennemű Köz Terhektül szabadok és 
mentek legyenek. " Ennek fejében aztán megkövetelhető tőlük a tanulás 
és a szegények ingyenes ellátása, „ a' tehetőssebbektől ellenben, minden 
gyermek szülésnél több napokból álló faradságaikért 1 forint fizetést és 
egy kenyeret megkívánhatnak ". 

Az 1819-ben megszületett rendelet szerint a bábákat a lakosok 
száma alapján a megyei rendes orvos tudtával és jóváhagyásával a 
mezővárosok és a községek választják, s fontos ok miatt ily módon meg is 
foszthatják hivatalától. 3 2 7 

A községekben fontos szerepük volt a pásztoroknak, akik közül 
külön ki kell emelni a csikósokat, a gulyásokat és a kanászokat. 
Madocsán 1797-ben a fejjős tehén és a kinn háló rideg marha 
pásztorok (csordások és gulyások) " mellett volt egy „ökörpásztor", egy 

3 2 6 MHP 1811. 
327 TmL Közgyűlési anyag 8:13/1819. 
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„borjú pásztor", „egy csikós" és egy „kanász", akiket Szent György 
napján fogadta fel „Kiss Mihály Bíró a Betsületes Tanáts és számos 
Közrendnek jelen létekben ". A pásztorok fizetsége között igen jelentős 
eltérés volt. de közös volt, hogy a egy része pénzből állt, s az állatok 
számától függött, más része természetbeni ellátás volt (búza, kenyér, 
fazék étel, „a Helység Kaszállójából egy bogjára való fű, " a kanásznak 
bocskorpénz és ., egy öreg szűr a' Kanok gondviselésért")^28 

Madocsán egyébként 1793 és 1844. között a bíróval, a kisbíróval, 
borbíróval, a nótáriussal, a bábával, a kocsmárosokkal, a Helység 
Kotsisával, a Helység Kovátsával és a csőszökkel köttetnek és újíttatnak 
változatos tartalmú szerződések az előző évi feltételeket ajánlva, vagy 
kiegészítve azokat.329 

A gazdag, és csupán példálózó felsorolást egy Tolna vármegyei 
rendelkezéssel zárom, amely szerint „a barompásztorok és őrök 
ugyanúgy mint az erdők, szőlők, rétek és vetések őrei (csőszei) mentesek 
a hadiadó fizetéstől" - e munkára azonban birtokos jobbágyokat nem 
lehet alkalmazni. 1767-től egy helytartótanácsi rendelet szerint 
minden helység „esketni" tartozik 1, 2, 4, 6, kerülőt, „hogy a tilosban 
járó marhát behajtsák", a vetésben és erdőben okozható „károkra 
vigyázzanak, s a kárt okozó állatokat rendesen váltságdíjukon kinek-
kinek kiadják." Madocsán 1836-ban ilyen feltételekkel fogadták fel a 
csőszt: 

„ 1836ik egész folyó esztendőre Csekő Jósef megfogadtatott a 
porongi gyümöltsösök és a Helység erdeje őrzésére Csősznek ily ajánlás 
mellett: 

1. Esztendei bérképen 10 Kila búza szemül, ollyan a' milyen a ' 
lakosoktól beszedetik. 

2. Ha az Isten a' Porongi gyümöltsösöket bő terméssel áldándja 
meg, úgy hogy maga a' gyümölts megőrzésére elégtelen lenni, akkor a' 
Helység segittségül fog mellé még egy segéd csőszt fogadni. 

3. Kötelességül tétetik néki, hogy minden történhető fabeli 
károkról, gyümöltsbeli tetemesebb károkról ellopásható ólttoványokról 
számoljon is azokról eleget tegyen ne tsak a' gyümölts és óltovány 
tolvajokat, hanem a' Helység vesszejét az eddigi rossz szokás szerént 

MHP 1790-1844. 358. 
MHP 1790-1844. 329-362 
TmL. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1726-1729. 31. 
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lopogatókat a' Helység bírójának hűségessen bemondja, az ott 
megtaláltatandó marhákat télen szintúgy mint nyáron behajtsa, a' 
mellyből bejövendő fizetésnek fele őtet fogja illetni. 

Költ Madotsán Mains 9-én 
1836. 

Kiss Sándor Bíró, 
Szekeres András, Molnár János, 
Szalasi János, Komáromi János, 

Bitzó András, Bán Jósef Esküitek. 

Az urbárium az úriszéket meghagyja úrbéres perekben első 
fórumul, ahonnan a perek, ha a földesúrnak nincs pallosjoga, a 
vármegyéhez kerülnek. A vármegyék szerepét erősíti azzal is, hogy 
kimondja, ha a földesúr tisztje által okozott sérelemről van szó, első 
fokon csak a földesúr bíráskodhat, s az a fél, amelyik nem elégedett az 
ítélettel, a vármegyéhez fellebbezhet. Ha viszont a földesúr megtagadja az 
igazságszolgáltatást, a jobbágy közvetlenül fordulhat a vármegyéhez. A 
vármegyék alá rendeli a községeket háztartási és adózási ügyekben is: a 
megye veti ki a közadót, s bár a községi gazdálkodásról a számadást a 
földesúrnak kell benyújtani, de ha ő annak felülvizsgálatát elmulasztja, a 
vármegye pótoltathatja. 

Miként az urbárium gazdasági rendelkezései esetében, a 18. 
század végétől a községi szervezetre vonatkozó részekben is a földesurak 
saját gazdasági érdekeiknek megfelelően igyekeznek élni az urbárium 
biztosította lehetőségekkel. A bírói hivatalra érdekeiket leginkább 
érvényesíteni vélt személyeket jelölnek, s éppen abban az időszakban, 
amikor társadalmi változások küszöbén hirtelen megváltozik a bírói 
tisztség gazdasági és társadalmi környezete. A 19. század elején a 
majorsági gazdálkodás kiépülése, a gabona- majd a gyapjúkonjunktúra 
következtében fokozódó árutermelés, a legelőelkülönözések körüli viták, 
a falu belső differenciálódása és az belső feszültségek erősödése miatt 
megnő a különböző érdekkörök által befolyásolni kívánt bírói tiszt 

1 Acsády Ignác 1948 208. 
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szerepe. Ahogyan a földesúr számára nem mindegy, hogy ki lesz a bíró 
egy-egy községben, úgy az egyre differenciálódóbb társadalmiságú 
község életében is mind nagyobb jelentőségűvé válik a tradicionális kor 
végén, hogy a közösség érdekei hogyan jutnak kifejezésre, illetve hogy a 
közösség nevében mely réteg érdekeit képviseli a bíró, a faluközösségnek 
ezen az állam és a földesúr által általános és kizárólagos vezetői 
jogokkal felruházott tisztségviselője. 

Az 1836:9. tc. vállalkozik arra, hogy az 1820-as évektől mind 
gyakoribbá váló, elsősorban a bíróválasztás körüli zavargások miatt 
újraszabályozza a községek belső igazgatását, különös tekintettel a 
bíró választás - s a gyakori jegyzőelbocsátások miatt a jegyzőfogadás és 
elbocsátás - kérdésére. 

Már az 1791:35.tc. kimondja, hogy az urbárium rendelkezései az 
1792-es országgyűlésig irányadóak, s a törvény kimondja hogy a 
vármegyék kötelesek gondoskodni a jobbágyok panaszainak tárgyalására 
hivatott úriszékek megtartásáról, a gyors igazságszolgáltatásról, s arról, 
hogy büntetést jobbágyra csak úriszéki ítélet alapján lehessen kiszabni. A 
törvény újra megszünteti az örök jobbágyságot, részletesen szabályozza a 
szabad költözködési jogot. Az 1825/27. évi országgyűlés által kiküldött 
bizottság kidolgoz egy javaslatot, amelyet az 1832-36 közötti törvényes 
szabályozásban figyelembe is vesznek. Az 1832/36. évi országgyűlésen 
hiába áll ki az egész alsó tábla a hazátlan zsellérek bíróválasztási 
jogáért, 3 3 2 hiába akarják a reformerek a bíró és a jegyző tisztségének 
betöltését teljesen a községre vagy legalább a megyékre bízni, a 
megszületett törvény rendelkezései még az urbáriumban rögzítetteknél is 
jobban megnyirbálják a községi önkormányzatok tisztségviselő választási 

, 333 

jogát. 3 3 3 

Egyrészt megerősítik ugyan a földesúrnak az urbáriumban 
rögzített bírójelölési jogát, de az általa jelölt legalább 3 alkalmas személy 
közül már nem a község egésze választja egy esztendőre a bírót, hanem 
csak „a helységben vagy annak határában házat, vagy egyéb fekvő 
javakat bíró, és a választáson jelenlévő helybeli lakosok". A hazátlan 
zselléreket a jogszabály tehát kizárja a bíróválasztásból. Másrészt csak ott 
enged: meg a földesúri jelölés nélküli elöljáró- és kisbíró választást a 
község egésze által, ahol az eddig is szokás volt, egyébként őket is csak a 

Országgyűlési iratok 1832-1836.1. 
Horváth Zoltán 1973. 571. 
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bíróválasztásra jogosult személyek választhatják. Harmadrészt pedig a 
jegyzőválasztás és elbocsátás tekintetében megszünteti az urbárium 
biztosította szabadságát a községnek A földesúr jóváhagyásához köti a 
jegyzőfogadást, s csak az ő előzetes tudomásszerzése után kerülhet sor 
elbocsátásra - kivéve, ha korábban szabadon fogadta fel a község. A 
törvény szerint a megyéknek mindent el kell követni, hogy a községek 
jegyző nélkül ne maradjanak, ezt a járási szolgabíróra bízza. De sok 
község még ekkor sem alkalmazott jegyzőt, sok helyen pedig a tanító látta 
el a községjegyzői teendőket. 

A törvényi szabályozásnak a bíróválasztásra vonatkozó 
rendelkezése annyira nem tükrözte a radikalizálódó, tényleges társadalmi 
helyzetet, hogy a községek lakói sok helyen téves értelmezés alapján 
nemcsak tiltakoztak, hanem a földesúr jelöltjével szemben saját jelöltet 
állítottak, s azt meg is választották. A hasonló légkörben zajló 1845-ös 
békési bíró választás emlékét népdal is őrzi: 

„ Mindenfelé hangzik a szó 
Kocsor Mátyás lesz a bíró 
De megtette a főbíró 
Jantyik Mátyás lett a bíró. "i5:> 

Szintén népdalok szólnak szegényeket kisemmiző, a gazdagodó 
parasztság érdekeit képviselő bíróról is: 

„ Úgy megüttéka bírót, 
Egy nagy tökkel, hogy meghót... 
Szegény, árva hitesek, 
Nincs baja már veletek. 
A sok bírságpálinka 
Berekedt a gyomrába. 
Sirassátok a bírót, 
Mert jó hiizó-vonó volt! 
Jó bírót válasszatok. 
Ki után ihassatok! 

(Háromszék) 

3 3 4 Sápi Viimos Dobozról 1942-bői ettől eltérő gyakorlatról közöl példát: amikor az esküdtek 
választásának jogát közfelkiáltással visszaruházzák a bíróra. Sápi Vilmos 1966. 467. 
3 3 5 Durkó Antal 1939. (Idézi Horváth Zoltán 1973. 568). 
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Szegény bíró, de kár vót, 
De jó húzó-vonó volt: 
A szegénytől elhúzta, 
A gazdagnak odaadta. 

(Szend) 

Katonaság nem uraság, 
Verje meg a Szentháromság! 
Szegénységet besorozzák, 
Uraságot otthon hagyják. 

(Szombathely) 

Ugyancsak az aktuális társadalmi folyamatokkal ellentétes az 
183i6:9.tc. községi gazdálkodásról készített számadásokról szóló azon 
rendelkezése, amelyeket - megerősítve az urbáriumban foglaltakat -
továbbra is a földesúrnak kell benyújtani. A községek erőteljes 
önállósulási törekvéseinek nem kedvez ez a szabály, így azt kijátszva 
megszaporodnak a községi jövedelmek jelentős részét a hivatalos 
számadást felülvizsgáló földesúr előtt eltitkolva szerzett bevételekről 
vezetett külön számadások, a „titkos számadáskönyvek'\336 A földesúr 
felügyeleti joga körében a községeket haszonvételei és jövedelmei rendes 
igazgatására szoríthatja, s meghatározott feltételek mellett annak 
haszonvételeit árverésen maga is bérbe veheti. Az adónak jobbágyaira 
történő kivetésére is befolyást gyakorolhat, de az adó behajtásába 

•2 n y 
beavatkozni nincs joga. 

A törvény a község s elöljáróságának feladatai közé sorolja a 
községi árvák ügyei irányában gyakorlandó felügyeletet is a megyei 
hatóság befolyása és ellenőrzése mellett. „Kötelesek az árva vagyonát 
számba venni a bíró és az esküdtek, valamint a jegyző, s ha egyik szülő 
sincs életben, kötelesek a vagyon megőrzéséről gondoskodni, jelentve az 
esetet a földesúrnak és a járásbeli szolgabírónak egyaránt. A földesúr 
pedig kártérítési kötelezettsége ellenében köteles felügyelni az árvák 

3 3 6 Horváth Zoltán Ráckeve, továbbá Vitnyéd titkos számadáskönyveit részletezi az adott 
időszakból. Horváth Zoltán 1973. 569. 
3 3 7 A kérdéssel részletesen foglalkozik Kérészy Zoltán 259. 
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gondozását: ha nincs természetes vagy végrendeleti gyám, a község 
meghallgatásával a földesúr nevezi ki. " 

A földesúri joghatóság alatt álló községek bíráskodási joga a 
tradicionális jog időszakában általában csak annyi volt, amennyit a 
földesúr megengedett. A szóbeli perek bíróságairól rendelkező 1836:20. 
tc. 3. §-a biztosít először törvényben bíráskodási jogot a községeknek. A 
jogszabály tükrözi az 1832-1836. évi országgyűlésen a községek 
jogállásáról kialakított koncepciót, mely megkülönböztet rendezett 
tanáccsal nem rendelkező községeket, rendezett ítélőtanáccsal 
felruházott községeket (szabadalmas mezővárosok) és nemesi 
községeket.' A felsoroltak közül szűkebben a dolgozatunk körébe 
sorolandó rendezett tanáccsal nem rendelkező községekben a 12 forint 
értéket meg nem haladó szóbeli ügyekben a helybeli bíró és két elöljáró 
jár el. A fellebbvitel a földesúri székhez, a földesúrtól vagy 
megbízottjától, valamint a szolgabíró és esküdt bíróságától az illető 
vármegye törvényszékéhez történik. Az ezen értéket meghaladó, de 
legfeljebb 60 forintig terjedő értékű ügyekben a földesúr vagy ennek 
kijelölt törvénytudó megbízottja gyakorolja az ítélőhatóságot. 

A falusi bíróságok előtt az 1840-es évektől az egyik leggyakrabban 
szereplő ügyek a mezei kártételek. A mezei rendészetről rendelkező 
1840:9. tc. elsősorban a parasztság életviszonyaival összefüggő területet 
szabályozta, így nem lehetett közömbös, hogyan érvényesül a 
gyakorlatban. Ezért fordítottak különösen nagy figyelmet a községek 
lakosaival történő megismertetésére, miként a Veszprém Vármegye által 
a szomszédos Tolna Vármegyének küldött levélben is megfogalmazódik 
Zsoldos Ignác Veszprém Megye Főjegyzője által készített „Mezei 
rendőrség" című jogszabályismertető füzetecskéjét ajánlva: 

3 3 8 A nemesi (közbirtokos) községek hatóságáról és szervezetéről Besenyőtelek iratanyaga 
alapján részletes tanulmányt közöl Alsó László. Alsó László 1928, E községek önkormányzati 
kérdései az elmúlt évtizedekben ismét az érdeklődés középpontjába kerültek. Néhány a témával 
foglalkozó tanulmányok, cikkek közül: Hudi József 1995. 
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„Minél örvendetesb volt, a' nemzeti ipar 's gazdaság fenntartása 
's virágoztathatása nézetéből már nélkülözhetetlenné vált 1840. törvény 
czikkelynek alkotásáról annak idejében értesülnünk: annál inkább 
szivünkön hordoztuk annak eszközlését, hogy ezen Üdvös Törvény a 
Köznép fogalmához alkalmazva, a' helységbeli iskolákban is tanitatván, 
már a' kisdedekkel megismertethessük azon fenyítéket, melly mások 
tulajdona' bitangolóira törvény által ki-mondatott, - 's ez által a' már 
már szokássá vált 'e rosszat csirájában orvosolhassuk. "339 

A faluközösségek felbomlásával, az egyéni paraszti birtoklással a 
megváltozott földtulajdonviszonyok újfajta tulajdonjogi védelmet 
igényeltek. Az 1840:9. tc. ezt teszi meg, s a végrehajtását segítő 
feldolgozások egyike, egy iskolában használt, a regölyi plébánia 
iratanyagában előkerült kérdés-felelet formájában feldolgozott jogszabály 
magyarázat töredék. 

"A' mezei rendőrség. 

Kiket nevezünk mezei rendöröknek? Azokat, kik a' mezei 
gazdaságban a'jó rendnekfentartására ügyelnek. 

Mellyik törvény szól a' mezei rendőrségről? Az 1840-dik esztendei 
9dik törvény czikkely. 

Miféle tettek esnek az I840dik esztendei 9dik törvény czikkelynek 
rendelete alá? Mindazon károsítások mellyek kertekben, szőlőkben, 
ültetvényekben, erdőkben, növényekben, vetésekben, réteken, legelő 
mezőkön, méhesekben, hidakon, valamint a' temetőkben is elkövettetnek. 

Mi mondatik véletlenül történt kárnak? Azt mondjuk, mellyet 
okozni szándéka, és megelőzni hatalma nem volt a' kártevőnek p.o. ha 
lovaim a' villámlástól megijednek 's elragadnak, 's más vetésébe 
belevisznek, Hívesnek megtérítésével senki sem köteles. 

Mondmeg: véletlen kártétel e az, mellyet a' kártevőnek megelőzni 
hatalmába volt? Nem - hoz elő példát! p.o. ha a' kotsi mellett szabadon 
eresztett csikó megijed, s a' vetésbe beszalad, és hárt tesz, ezt megelőzni 

TmL Közgyűlési iratok 1233/1842 
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hatalmába állott a' kártevőnek, ha ez esetben már a' kotsihoz kötözte 
volna, azért az illyféle kárt megtéríteni köteles. 

Mit nevezünk merő gondatlanságból ered(ő) kártételnek? azt 
nevezzük, melly a' szükségképen megkívántató figyelemnek, és 
vigyázatnak elmellözésével történik. Mondj példát! po. ha a pásztor 
elalszik nyája mellett, és az kárba megy. 

Tartozik e az illyen gondatlan pásztor a' kárt kipótolni? igenis, 
mert ha a' kárt szenvedettel a' kárpótlásnak mennyisége iránt egymás 
közt meg nem egyezhetnék, - hiteles becsű szerint az okozott költségekkel 
együtt a kárt megtéríteni köteles. 

Hát ha valaki szántszándékkal, és rosz akaratból tesz másnak 
kárt, mire köteles? az Hlyen kártevő az okozott kárt kétszeressen tartozik, 
a' kárvallottnak minden költségével és a' meghatározott hajtópénzzel 
együtt megtéríteni, és azon kivül még fogsággal is fenyíttetik. 

Mit nevezünk hajtó pénznek? azon pénzmennyiséget, melly(et) a' 
behajtott marhákért, a' kár megtérítésén kivül büntetésképen kell fizetni, 
mintegy a' hajtási fáradság jutalmául. 

Mondmeg nékem, ha a' cselédek - munkások, vagy szülőikkel egy 
kenyéren lévő gyermekek kárt tesznek, mire kötelesek a' törvény szerint? 
Ha a' tselédek, munkások, vagy szüléikkel egy kenyéren lévő gyermekek, 
gazdáiknak, vagy szülőiknek tudtán kivül, és nem reájok bízott 
kötelességből, ön magok tesznek valakinek kárt, azt saját vagyonaikból 
vagy szolgálatjok béréből tartoznak megtéríteni. 
De hát ha a' cselédek, az ö gazdáiknak barmai, és apró marháik által 
másoknak kárt okoznak, ki tartozik megtéríteni a' kárt? az ö gazdáik, 
kiknek azután jussuk vagyon az ö cselédjeik bériből és vagyonából 
magokat ki elégitteni. 

Hát ha a' gazda parantsolta az Hlyen kártételt kit Men egyenessen 
a' kártérítés? a' gazdát ki azt parantsolta anélkül hogy jussa volna már 

~ ÍJ/1 

cselédjétől legkissebbet is követelni." 

3 4 0 Az igen rossz állapotban lévő kéziratköteget Bíró Lajos regölyi plébános bocsátotta 
rendelkezésemre. \agy Janka Teodóra 1992. 
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A kézirat sajnos csak egy töredékét tartalmazza a szabályozott 
anyagnak. Még Zsoldosnál is tovább megy az egyszerűsítésben, hiszen 
neki a gyerekek nyelvére kell lefordítania a jogi anyagot. Míg a 
jogszabály elvont, a jogalkalmazáshoz közelítő értelmezés illetve 
kivonatolás konkrét, esetekben megnyilvánuló. Zsoldosnál a példák csak 
lábjegyzetben szerepeltek, itt már ezek az elsődlegesek, sőt, sokszor az 
elvont fogalmak helyébe lépnek. Ilyen például a szándékosság és a 
gondatlanság magyarázata. A példák egyszerű, hétköznapi esetek, 
amelyek mindenütt előfordulnak (a károkozás oka: a ló megijed a 
villámlástól, a kocsi mellett szabadon futó csikó megriad az 
ostorpattogástól, a pásztor elalszik nyája mellett). 

Jellemzője, hogy kihagy a felsorolásból olyan részleteket, amelyek 
az adott területen nem jellemzőek. Feltűnő például, hogy a törvény tárgyi 
hatályának meghatározásánál mind a jogszabályi, mind a Zsoldos-féle 
szöveghez képest hiányoznak a nádiások, az országos- dülő- és vas-utak, 
a kőszénbányák és "turfa-térek". A szándékosság vizsgálatánál például 
elhagyja a 'negédesség' kifejezést, amely távol áll a népnyelvtől. Feltűnő 
viszont, hogy a törvény és a Zsoldos-féle szöveg teljes terjedelmében 
foglalkozik "á cselédek - munkások, vagy szülőikkel egy kenyéren lévő 
gyermekek" károkozásával. Lebontva, kérdésről kérdésre vizsgálja meg 
ennek eseteit. A tizenkét kérdés közül három ezzel foglalkozik, s ez nem 
véletlen. 

Mint említettük, a bonyolult jogszabályszövegnek ez az 
egyszerűsített, kérdés-feleletszerű feldolgozása arra enged következtetni, 
hogy iskolai oktatásra szánták, s ez a kikérdezés megkönnyítésére 
készített töredék a számonkérés egyik lehetősége lehetett. Nyelvezete, a 
kérdések megfogalmazása is ezt sugallja. A 12 kérdés közül 3 a törvényre 
vonatkozó alapvető tudnivalókkal foglalkozik (a törvény száma, kik a 
mezei rendőrök, tárgyi hatály), 5 a szándékosság-gondatlanság 
kérdésével, 1 a hajtópénz fogalmát magyarázza, 3 pedig a cselédek, 
munkások, vagy szüleikkel egy kenyéren lévő gyermekek károkozásával. 

Zsoldos Ignác munkája végén közöl egy kérdéssort. A regölyi 
töredék kérdései azonban csak részben egyeznek ezzel. A kérdéssorból 
sokat elhagyott, a cselédek, stb. károkozásáról rendelkező részt több 
kérdésre bontotta fel. Az egyező kérdéseknél sem csak egyszerűen 
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lemásolta Zsoldos kérdéseit. Ha szerencsésebb megfogalmazást talált, azt 
használta. A konkrét körülményekhez, a tanulók életkorához, 
ismereteihez, a helyi szokásokhoz alkalmazta az általános 
törvényszöveget. 

E kéziratos töredéknek Zsoldos Ignác munkájával és a jogszabály 
szövegével történő összehasonlítása során nyomon követhetőek voltak 
jogszabály és népi jogismeret kapcsolódási pontjai. Megállapítható, hogy 
az általános, elvont jogszabályt a népi jogismeret felé közelítve egyre 
inkább áthatják azok a sajátosságok, amelyekkel Tárkény Szűcs Ernő a 
jogi néphagyományokat jellemzi: az életteljesség, a történetiség és az 
alkalmazkodási képesség. 

A hegyközségek 

A 16. századig a falu belső közösségét nem osztotta meg további 
közösség. Ez elsősorban a hegyközségek létrejöttével következik be. 
Azzal, hogy a földesúr részben kiveszi ezt a majdhogynem faluközivé tett 
intézményt, egyben el is különíti a falu közösségétől. 

A hegynép belső rendjének védelmére hegytörvényt alkottak a 
gyakran különböző rendű-rangú birtokosok, s a belső rend védelmére 
hegyi tanácsot, felelős hegymestert választottak. Az önszabályozás mellett 
a hegyközség jogi rendjének kialakításában a földesúri instrukciók, a 

•> A 1 

városi és vármegyei statútumok is szerepet játszottak. 

A hegyközségi artikulusok főleg a Dunántúlon jellemzőek, ahol a 
hegyvámos szőlők formájában a paraszti birtoklás túlsúlya megmarad. A 
földesúri hegyszabályok, instrukciók, regulációk rendszerint a földesurak 
által életbe léptetett szabályok, amelyek ott jellemzőek, ahol a részben 
taksás, részben dézsmás paraszti szőlők mellett a földesúri allodiális-
majorsági kezelésben álló szőlők domináltak. A városok hegytörvényei 
pedig a teljes autonómiát élvező városok területén lévő zárt 
szőlőtelepítések helyére hozott szabályoknak tekinthetők. 

A hegytörvényeknek Vincze István által elkülönített három 
formája közül bennünket a hegyközségi artikulusok érdekelnek, amelyek 

1 Égető Meiinda 1985, Vincze István i960. 
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esetében a szabályozás fő területe a gazdaság elkülönítése, a műszaki 
védelem (gyepű) biztosítása, a termelés biztonságának azonos ütemű 
elvégzésének biztosítása és a hegyközségi birtokosok tulajdonának 
védelme volt. 3 4 2 

Tolna megyében viszonylag későn találkozunk hegyközségi 
artikulusokkal, ezért kívánunk külön is kitérni a két legkorábbi ismert 
szabályzatra, a bátaszeki uradalom által a szőlősgazdák számára adott 
„Különös Hegy Törvényre" , amelyet az „1809. Karátson havában 
Bátaszéken tartott Ur Széke alkalmatosságával hoztak" és az 1811. 
március 11-12-én „Györköny helységnek Birtokos Földesurai által" 
készített „Szöllő Hegybéli Törvényekre ",344 

A bátaszéki uradalom „Különös Hegy Törvénye" az urbáriális 
községekkel azonos helyzetűként kezeli a hegyközséget. A hegyközség 
legfőbb döntéshozó szerve a Hegy Tanáts, amelyen büntetés terhe mellett 
minden szőlős gazda megjelenni köteles. A Hegy Tanáts választja meg -
legfeljebb 3 évre - a hegybírót az uradalom három jelöltje közül. A új 
hegybíró 2-4 esküdtet és 1-2 hegyőrt választ maga mellé. Az új hegybíró, 

•1 I C 

az esküdtek és a hegyőrök az uraság kancelláriáján teszi le az esküt. 

A 37 artikulusból álló szabályzat a hegybíró és a hegyőrök 
kötelességévé tesz "minden rendetlenséget, és a hegyen elő adandó meg 
károsíttást eltávoztattni". Felelősek egyrészt a rendzavarások 
megszüntetéséért, másrészt kötelesek megtéríteni a gondatlanságuk miatt 
bekövetkező kárt. De kártérítési kötelezettséggel tartoznak a 
szőlősgazdák is a gondatlanságuk vagy „röstségük" miatt bekövetkezett 
kár miatt. Például ha a marha a „ tsinálatlan rosz árok vagy kapu " miatt 
tesz kárt a szőlőben, nem az állat gazdája, hanem a szőlősgazda felel a 
kárért. 

A szervezeti kérdések mellett (amelyek között rendezik a 
választott hegyi tisztviselők juttatásait is) a szabályzat legterjedelmesebb 
része rendészeti jellegű: a büntetni rendelt cselekedeteket részletezi (pl. 
más szőlőjébe a tulajdonos tudta nélküli gazszedés, szőlőtolvajlás, 
gyümölcslopás, kapu-, gyepű- és kunyhórongálás, tűz támasztása, árok 

-""Kajtár István 1993. 2. 
3 4 3 TmL Közgyűlési iratok 10:33/1811. Az eddig közöletien hegytörvény teljes terjedelmében 
olvasható a mellékletben. 
3 4 4 TmL K.özgyülési iratok 4:15/1814. 
3 4 5 TmL Közgyűlési iratok 
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áthelyezés, szüret előtti szőlőszedés, árnyékot adó fa ültetése, civakodás, 
verekedés). A büntetési tételeket is számba veszi, s rendelkezik a 
hegytörvény évenként kétszeri kihirdetéséről Szent György napján az új 
hegybíró. Mindenszentek alkalmából pedig a nótárius által. 3 4 6 

A györkönyiek is Szent György napján választottak hegybírót és 
hegymestereket. A 42 pontból álló artikulus részletesen szabályozza a 
présházak, pincék gondozását, a szőlők használatát és védelmét, előírja a 
szüret időpontjának évenkénti meghatározását, megszabja a hegybíró és a 
hegymesterek évi háromszor történő beszámolási kötelezettségét (Szent 
György napján, Szent Jakab és Szent Mihály utáni vasárnap), 
meghatározza a bíró és a hegymesterek jogait, díjazását, a büntetéseket, a 
borok összeírását, a dézsmaszedést, továbbá szabályozza a présházak 
eladását. 3 4 7 

A falvakat, a községeket Magyary Zoltán is az önkormányzat 
legarchaikusabb formáiként említi, amennyiben az állandóan szoros 
közelségben együttlakó emberek másokat, sőt valamennyiüket érintő 
dolgának, szükségletének közös akarattal való megoldásra irányuló 

3 ja 

szervezkedését tekinti az önkormányzat magvának. A l i . századtól 
kezdve nyomon követhettük a faluközösség, a közösségi akarat 
letéteményeséből a földesúri akarat eszközévé váló községi 
önkormányzat egyre szaporodó feladatait az állami adminisztráció és a 
földesúri hatalom oldaláról. 

Láttuk, hogy az önkormányzat gyakorlásának módja és fokai az 
évszázadok során miként változtak, formálódtak és alakultak a 
tradicionális jog korában. A hármas feladatstruktúrát - önigazgatás, 
földesúri, állami feladatok - az egész korszakon át megőrizte, csak a 
tartalom és a funkció változott az igen képlékeny keretek között. Hiszen a 
község, mint önkormányzat szervezeti oldalról még arra is alkalmas lesz, 
hogy a polgári önkormányzatiság alapegységévé váljon, de ez az 
önkormányzat tartalmában már egészen más jellegű. 

TmL Közgyűlési iratok 10..33 / IS I 1. 
TmL Közgyűlési iratok 4:15/1814. 
Magyary Zoltán 1942. 307 
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6. A tradicionális népi önkormányzatok továbbélése a modern jog 
korában 

6.1. A falusi földközösségek továbbélési formái: a falusi 
agrárközösségek 
6.1.1. A nyomásközösségek 
6.1.2. A legelőközösségek legeltetési társulatok 
6.1.3. Az erdőbirtokosságok 
6.1.4. A hegyközségek 

6.2. A községek, mint politikai önkormányzatok 

6.1. A falusi földközösségek továbbélési formái: a falusi agrárközösségek 

Az önkormányzatok 1848-at követően kiépülő rendszerében 
számtalan új és új önkormányzat kialakulásának lehetünk tanúi. Míg a 
területi önkormányzatok a község, a város és a vármegye kereteiket 
megőrizve működnek tovább a társadalmi változásokhoz igazodó 
funkcióval, a tradicionális jog keretei között viszonylag szűk körben 
kialakult testületi önkormányzatok egyre differenciáltabb csoportjai 
jönnek létre, hogy a 20. század közepére egész rendszerré 
szerveződjenek. 3 4 9 Az alapvetően részérdekek alapján szerveződő 
testületi önkormányzatok között helyezhetőek el - a gazdasági élet 
fakultatív köztestületeihez sorolva - a tradicionális földközösségek 
töredékes továbbélő formái, a legelőközösségek 'majd legelőtársulatok), 
az erdőközösségek és a hegyközségek is. 

3 4 9 Magyary Zoltán a testületi önkormányzatok alábbi főbb csoportjait különíti el: a bevett és 
elismert egyházak, a szellemi élet köztestületei, a vitézi rend, a gazdasági élet fakultatív 
köztestületei 'ide sorolva a legelő- és erdőközösségeket, a hegyközségeket, a vízi és a 
bányaiársidásokat isj, az érdekképviseletek (a.) képviseleti jellegűek (ide tartozók az 
ipartestületek és a mezőgazdasági bizottságok), b.) rendi jellegiek (pl. ügyvédi, közjegyzői 
kamara), a Társadalomjóléti köztestületek 'Országos Társadalombiztosítási Intézet, Országos 
Mezőgazdasági Biztosító Intézet, stb) Magyary Zoltán 1942. 224. 
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Felszeghy Béla a 20. század elején a falusi agrárközösségeknek a 
polgári időszakban történő vizsgálatát célul tűző munkájában az úrbéres 
haszonvételeket (közös úrbéres legelők, erdei haszonvételek, nádasok) és 
a nemesi birtokközösségeket veszi alaposabban szemügyre. A 
nyomásközösségeket és a hegyközségeket viszont nem tekinti e 
csoporthoz tartozónak. 3 3 

Csizmadia Andor ugyancsak falusi agrárközösségekről szól, 
amikor 1848 és 1945 között a nyomásközösségeket, a legelőtársulatokat, 
az erdőbirtokosságokat és a hegyközségeket tekinti át. A továbbiakban 
elsősorban ezen értelmezésekből kiindulva kívánjuk magunk is nyomon 
kísérni a tradicionális népi önkormányzatok e modern jogi keretek között 
továbbélő formáinak vizsgálatát. Felszeghy Bélától eltérően, és 
Csizmadia Andorral egyezően a nyomásközösségeket és a 
hegyközségeket is áttekintjük, s a nemesi birtokközösséggel - korábbi 
meggondolásaink alapján - e korszakban sem foglalkozunk. 

Az 1840:7. tc.-kel megkezdett fakultatív úrbéri felszabadítás az 
1848:9.tc. révén teljessé és kötelezővé vált. A földtehermentesítési 
kötvényekkel való kiegyenlítést az 1853. március 2-án és az 1854. január 
16-án kelt nyílt parancsok rendelték el, az 1840:7.tc. alapján önkéntes 
elhatározásból úrbéri tartozásaikat megváltó jobbágyok kárpótlását pedig 
az 1868:33. tc. valósította meg. E megváltások révén alapjaiban 
megváltoztak a tulajdonviszonyok. A volt úrbéres a szorosan vett úrbéri 
birtokok tulajdonosává lett. A jogszabályoknak azonban rendezniük 
kellett az úrbériekkel rokontermészetű jog- és birtokviszonyokat, 
valamint az úrbéri haszonvételeket is. 

6.1.1. A nyomásközösségek 

1848-at követően Magyarországon sajátos helyzet alakult ki a 
szántók tekintetében. Bár az 1836:12. tc. módot adott a földesúri és 
jobbágyi szántóföldek elkülönítésére, mivel a jobbágyfelszabadítással 
kapcsolatos, illetve ezt követő rendezés csak a jobbágyföldek parasztság 
kezébe való átadását rendezte, a földek közös, vagy önálló művelését és a 
nyomásos gazdálkodást nem érintette. Ahol tehát a gazdálkodás 

3 Í 0 Felszeghy Béla 1914. 54-72. 
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megkívánta, a jobbágyok területén az úrbéri rendezést követően is 
fennmaradt a nyomásos földközösség. Az 1848:9 tc. kötelezővé tette az 
úrbériség felszámolását, s ezzel a feudális tulajdonviszonyok megszűnését 
is kimondta, az úrbéri rendelkezéseket realizáló 1853. évi úrbéri pátens 
pedig „az úrbéri kapcsolat megszüntetése következtében a volt 
jobbágyok" számára „a kezükben lévő úrbéri földbirtokban (úrbéri 
jobbágy- vagy úrbéri zsellér-telek) teljes tulajdoni, szabad rendelkezési" 
jogot biztosított. 

A kérdés sajátos pontja volt a közösen élt földek elkülönítése: hol 
és hogyan adják ki a földesúr és a volt jobbágyok járandóságát. A 
földközösség alapjául szolgáló birtoklási és használati mód megszűnését 
siettette, ha a szántók és rétek végleges kimérése mellett - feltéve, hogy a 
földesúr 1857-ig kérte - a határok általános tagosítását is végrehajtották. 
Amellett, hogy a nyomásos gazdálkodás létjogosultsága, nagyon sok 
helyen megszűnt, a földközösség, illetve nyomásközösség a 
tulajdonrendezést követően is továbbélt. A kétnyomásos gazdálkodás 
elsősorban az állattartással foglalkozó településeken maradt fenn, a 
háromnyomásos gazdálkodást művelő agrárközösségek a második 
világháború idején is fennálltak. Erdélyi adatot hozva Tagányi leírja, 
hogy Felvinc határában egyéni tulajdon csak az 1840-es évek óta létezik, 
Magyarvalkón 1800-ban már csak egy darab szántóföld s mintegy 10 
darab rét maradt nyilas földnek, az előzőekben már többször is utaltunk 
Tárkány Szűcs Ernő körösfői nyilas osztásának leírására. 3 3 1 

A törvények azonban már nem gondoskodtak nyomásos 
közösségek szervezetéről. Bár az 1871:18. tc. sem tért ki 
szabályozásukra, a hiátust a törvény megjelenését követően úgy töltötték 
ki, hogy ahol szükséges volt, a politikai község szervezete keretében folyt 
a földközösség életével járó szabályozás, a felmerült jogviták rendezésére 
pedig polgári peres úton került sor.352 

A községtől elvált szervezet létrehozását csak az 1894:12.tc. tette 
lehetővé. Ott, ahol a nyomásos gazdálkodás a törvény életbeléptének 
idején gyakorlatban volt, a jogszabály megengedte annak további 
fenntartását. A jogszabály hatályba lépését követően néhány évvel 
Nyulászi János már arra hívja fel a figyelmet, hogy a fenti jogszabályban 
megengedetteken túl, illetve attól eltérően is léteznek nyomásos 

1 Tárkány Szűcs Ernő 1981. 44. 
2 Csizmadia Andor 1977. 35. 
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közösségek országszerte. Bár a törvényjavaslat főleg az erdélyi, az 
északkeleti, a keleti megyékből érkezett egyetértő vélemények hatására 
módot kíván arra adni, hogy ahol addig nem volt nyomásos gazdálkodás, 
ott a földtulajdonosok most létrehozhassák, végül a törvény nem adott 
erre lehetőséget. 

Hasonló a helyzet, ha vissza kíván térni a község a határában 
korábban folyatott nyomásos gazdálkodáshoz. A jogszabály erre nem ad 
lehetőséget, az okszerű gazdálkodás azonban életre hívja ezt a 
földhasználati formát. A nyomásos földközösség keretei között tehát 
léteznek olyan szervezetek, amelyeknek nincs jóváhagyott alapszabályuk, 
illetve a tulajdonosok jogait és kötelezettségét szabályozó 
megállapodásokkal sem rendelkeznek. Mégis a tagoktól különféle 
járandóságot szednek, vetőmag vásárlására, mezőgazdasági gép 
vásárlására is vállalkoznak közösen, „ élnek és léteznek a tények erejénél 
és a szokás tiszteleténél fogva ",354 

Az 1894:12. tc. a nyomásos gazdálkodással járó döntéseket 
jogszabályban meghatározott feltételek mellett az érdekelt birtokosok 
közgyűlésére (birtokossági közgyűlés), a végrehajtást és a közös 
gazdálkodás szervezését a földközösség helye szerint illetékes politikai 
községre bízta. A törvény 2. és 4. §-a szerint a tulajdonosok egy 
tizedrésze bármikor kérheti e közös gazdálkodás megszüntetését, ha az 
előre megjelölt művelési programmal egyesített apró birtokkategóriák 
addig is meglévő, szabad tulajdoni jellege a művelést, gazdálkodást 
lehetővé teszi. 

A közösségek jogállásának kérdése a század eleji kodifikációs 
kísérletek során is felmerült. A magyar általános polgári törvénykönyv 
tervezete a törvénykönyv - a kodifíkáció időszakában már inkább csak 
kivételesen mint általános jelleggel előforduló nyomásközösségek 
esetében közösségre vonatkozó szabályait rendeli alkalmazni, nem ad 
külön szabályozást. 

3 5 3 Nyulászi János 1906 186. 
3-54 r „ 

b.O. 
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6.1.2. A legelőközösségek, a legeltetési társulatok 

A falusi földközösségek egyik legterjedelmesebb csoportját az 
úrbéres közösségek részét képező közös úrbéres legelők, vagy 
legelőközösségek, később legeltetési társulatok jelentik. Az úrbéri 
birtokhasználat megszűntével a kapcsolatos haszonvételek sem 
gyakorolhatók többé a földesúr ingatlanán, így az addig közös legelőkből 
kiszakították a jobbágyi haszonvételeknek megfelelő mennyiséget, s azt a 
volt jobbágyok közös tulajdonába adták. 

Mint fentebb részleteztük, az 1836:6. tc. 3.§-a megengedte a 
legelőhaszonvételek elkülönítését, az 1871:53. tc. 48. §-a pedig -
szélesebb körben adva lehetőséget az egyéni felosztásra - kötelezővé tette 
azt. A kihasítandó terület mértékére az 1836:6.tc.szabályai voltak az 
irányadók: ez egy egész jobbágytelek után 4-22 hold (1200nöl), ahol 
nagyon kevés a legelő, 4 holdnál kevesebbet, ahol sok, 22 holdnál több 
területet jelentett, közhasználatú utat, csapást, teret nem számítva a 
legelőilletménybe. Az 1848: lO.tc. az addigi elkülönözések és összesítések 
felbonthatatlanságát kimondva kijelölte a folyamatban lévő 
birtokrendezési és vitás ügyek hatóságait, és elrendelte az úrbéri 
szolgálmányok tekintetében beadott perek törlését. Az 1853-as úrbéri 
pátens alapján 1857-ben ténylegesen megindulnak az elkülönítések, de 
külön szervezet létrehozására ekkor még ritkán került sor. A politikai 
közösség végezte a közös legelőn előforduló vitás ügyek elintézését, s ez 
látta el a közös képviseletet. 

Az 1894:12. tc. alapján a legelők esetében a következőképpen 
lehetett eljárni: 

1. az egyes tulajdonosok egyéni kihasított ingatlanaikat 
hasznosítják közös legeltetéssel 
2. telekkönyvileg különálló, de ténylegesen ki nem hasított 
parcellákon legeltetnek közösen 
3. úgy telekkönyvileg, mint ténylegesen közös a legelő. 

A két utóbbi esetben egyértelmű a jogszabály rendelkezése, de az 
első esetben bár nem esik a jogszabály hatálya alá, mégis létezik a 
szervezet, amelyet ismét csak a joggyakorlatra hivatkozva Xyulászi önálló 

131 



jogi alanyisággal bíró szervezetnek tekint. Idézi a Grill-féle Döntvénytár 
egyik esete kapcsán a Kúria indoklását, mely szerint általánosságban 
szokásjogi tételnek volt tekinthető a század elején, hogy a nyomásos 
gazdálkodási, és a legeltetési szervezeteket ha külön elnök nincs, 
rendesen a község bírája képviseli, ügyeit a képviselőtestület intézi, 
amennyiben ezen szervezet résztvevői jobbára a volt úrbéresek. 3 5 5 

A törvény szerint az is előfordulhat, hogy csakis a nyomásos 
gazdálkodás szabályai szerint történik a szervezkedés, azaz a nyomásos 
gazdálkodási szervezet létezhet úgy is, hogy nincs más hivatása, mint a 
legeltetés ügyének ellátása. 3 3 6 

A jogszabály rendelkezett a legelőközösségek szervezéséről és 
feladatköréről is. Az osztatlan közös tulajdont alkotó legelők birtokosai 
birtokosai közbirtokosságot alkotnak, amely lehet szervezetlen és 
szervezett. Mindkét estben az érdekelt birokosok közgyűlése állapítja 
meg a legelőrendtartást, a legeltetés, az állattenyésztés és az apaállattartás 
módozatait. A közgyűlés elnöke rendszerint a községi bíró. Ha a 
közbirtokosság szervezetlen, a közgyűlés határozatait a községi 
elöljáróság hajtja végre, a költségvetést a községi költségvetéssel együtt, 
de attól elkülönítve állapítják meg, a terhek pedig a közbirtokosság tagjai 
által viselendők. A közbirtokossági közgyűlésnek azonban joga van 
ezeket a teendőket saját közegeire bízni, azaz szervezett közbirtokosságot 
létrehozni, e célból alapszabályokat alkotni és külön tanácsot és 
végrehajtóközegeket választani. 

Az egységes rendezés igénye vezetetett az 1913:10 tc.-ben a 
legeltetési társulatok kötelező alakításához a volt úrbéres közös legelők, a 
közbirtokosságok közös legelői, s a később szerzett vagy létesült közös 
legelők esetében. A törvény a majorsági zsellérek közös legelőire is 
kiterjesztette a társulattá alakulás lehetőségét, de ennek kötelezővé tételét 
a földművelésügyi miniszterre bízta. E legeltetési törvénnyel lényegében 
befejeződött a legelőközösségek szervezésének szabályozása. Az első 
világháború utáni földbiríckrendezés során új társulatok alakítására a 
földművelésügyi miniszter 67.200/1924. FM rendelete adott lehetőséget a 
juttatott legelökön." 

3 5 3 Lm. 109. 
3 5 6 Lm. 186. 
.157 Csizmadia Andor 1977. 36 
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A törvény az osztatlan közös legelők részes tulajdonostársait a 
közösségből folyó ügyek vitele miatt társulat alakítására kötelezi, ha az, 
vagy azok: 
1. a volt úrbéresek közös legelői, amelyeket részükre elkülönítés vagy 
tagosítás útján adtak ki 
2. a közbirtokosságok közös legelő, amelyek még arányosítás alá esnek, 
vagy arányosítás alkalmával közösben maradtak 
3. tagosítás alkalmával osztatlan közös tulajdonul kihasított legelők 
4. azok a közös legelők, amelyeket közbirtokosság, a volt úrbéresek 
közössége, vagy más tulajdonostársaknak jogi személyiséggel nem bíró 
összessége állami segéllyel szerzett, létesített vagy javított. 

A törvény egyik legnagyobb eredménye, hogy a legelőgazdálkodás 
sokrétű igényeinek megfelelően az osztatlan közös legelőknél 
megvalósítja a legelőtársulatot, s már nem rendes magánjogi közösség, 
hanem jogi személy. A társulat tagja lehet mindenki, akinek a társulat 
kötelékébe tartozó legelőben tulajdoni, vagy használati illetősége van. A 
társulat szervei az elnök, a közgyűlés és a választmány. A társulati 
járulékok közadók módjára hajtandók be, s a végrehajtás esetén 
elsőbbséggel bírnak. A társulat által kiállított hátraléki kimutatás a 
bírósági eljárásban végrehajtható közokirat. A társulat működésével 
szemben a közigazgatási bizottság gazdasági albizottságát és felsőfokon a 
földművelésügyi minisztert messzemenő felügyeleti, sőt szükség esetén 
intézkedési jog illeti meg. 3 3 8 

Az 1860-as évekre befejeződő tagosítást és legelőfelosztást 
követően jogszabályainkban mind gyakrabban találunk a földközösségek, 
s ezen belül a legelőközösségek konzerválására, sőt fejlesztésére 
létesítésére irányuló törekvéseket. Gondot jelent egyrészről - amint ez az 
1913:10. tc. javaslatában megfogalmazásra is kerül, - hogy a közös 
legelők a helytelen használat, a tulajdonosok nemtörődömsége miatt 
tönkre mennek, használhatatlanná válnak Állami célként jelenik meg 
ezek védelme, illetve a közös legelőterületek teremtése és a legeltetésben 
való részesedés biztosítása. Ezt segítik - a haszonban részesedő 
tulajdonosok, birtokosok, bérlők megfelelő szervezkedése mellett - a 
születendő jogszabályok. 

Már az 1894:12. tc. - amely az eladást, átalakítást, felszántást 
ugyan nem tilalmazza - a közös legelő feloszlatását szakminiszteri 

3 5 8 Magyary Zoltán 1942. 224-225. 
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engedélyhez köti. Az 1908:39.tc. kimondja, hogy a közösen maradt 
legelökből az arányosítás után sem birtokrendezés, sem rendes polgári per 
útján nincs mód egyéni illetmények kiszakítására, még akkor sem, ha ezt 
az érdemi tárgyalás során egyébként jogosan kérelmezhették volna. Az 
1908:43. tc. rendelkezései szerint az állattenyésztés érdekében 
közhasználatú legelők létesítésére állami segítség nyerhető. Míg az 
1894:12. tc. nem biztosította kellőképp a nem községi legelőközösségek 
felügyeletét, az osztatlan tulajdonú legelők tekintetében az 1913:10. 
törvény bevezeti a hatékony hatósági felügyeletet és ellenőrzést, sőt 
szükség esetén a beavatkozást is lehetővé teszi. 

A legelőközösség helyzete sajátosan alakult egy észak-kelet bánáti 
településen, Bunyaszekszárdon, melynek lakói 1866-ban Tolna megyéből 
útra kelve alapították községüket. Miután a bunyaiak az 1880-as években 
eladtak egy jobbára kaszálóból álló dűlőt, a település legelő nélkül 
maradt. E hiány pótlására a gazdák legelőnek ideiglenesen összeadtak 
egy 143 holdas szántóföldi dűlőt. Kezdetben minden birtokos csak a saját 
földterületét használhatta, de amikor pásztort fogadtak, közösen 
legeltettek a területen. Ha valaki eladta a szántóföldjét, akkor „ a páskwni 
rész is vele járt": a két terület csak együtt volt forgalomképes. 

Az évek múlásával elenyésztek a birtokrészhatárok, s már senki 
sem tudta pontosan, melyik az ő területrésze, amely után továbbra is 
fizette az adót. Ráadásul a legelőn tulajdonnal nem bíró falubeliek közül 
is mind többen hajtották állataikat a legelőre, s szedték fát az egykori 
irtásterületen. Nem csoda, ha a jogi rendezetlenségek miatt a legelő körül 
állandó vita volt, amely különösen fellángolt azokban az években, amikor 
az állattartó gazdáknak külön legelődíjat is kellett fizetni. 3 5 9 

6.1.3. Az erdőbirtokosságok 

Az erdei haszonvételek elkülönítése és közös tulajdonba adása a 
legelőkhöz hasonlóan történt. Az 1836:6 tc. adott lehetőséget az 
elkülönözésre, az 1848:9. tc. pedig az addig fakultatív úrbéri 
felszabadítást kötelezővé tette. E törvény elveinek gyakorlati 
megvalósulására azonban csak az 1871:53. tc-ben kerülhetett sor, amikor 
a földesurat kötelezték arra, hogy összes volt jobbágyának faizási jogának 

3 5 9 Tőkés Gyula Lm 8 
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megfelelő erdőrészt azok tulajdonaként kihasítson. Tette ezt az erdőre és 
a nádasra azzal az eltéréssel, hogy a volt úrbéresek részére kihasított 
erdőterület ezek közös tulajdonává válnak, és a gazdálkodás rajtuk a 
közigazgatási hatóságok felügyelete mellett gyakorolható 

Az erdőilletmények kiszabása az 1836:6. tc.-ben megszabottak 
szerint történt: egy egész telkiállományra (8 zsellér) legkevesebb 2 hold, 
maximum 8 hold (1200nöl-es) nagyságot állapítottak meg. A 
minimumnál kisebb csak akkor, ha 1848-ig gyakorolt haszonvételre még 
annyit sem kívántak. A maximumnál nagyobb pedig csak kivételesen, 12 
holdat is meghaladó pedig csak akkor juthatott jobbágyi illetményként, ha 
a jobbágyok a rendes faizáson kívül fakereskedést, szénégetést vagy más 
kivételes haszonvételt is gyakoroltak. Ilyen esetekben 16 hold, ha pedig a 
földesúr csak erdőbirtokkal bírt, s a jobbágyok ott kizárólagosan 
gyakoroltak haszonvételt, 22 hold lehetett az illetmény. 

A nádasokra nézve ugyanezen törvény úgy rendelkezett, hogy ha 
azok a törvény életbeléptéig akár természetes, akár mesterséges úton 
kiszáradtak, azok a földesúr tulajdonába kerülnek, s a jobbágyokat -
mivel a szolgáltatás -vágás, hordás elmarad - a haszonvétel nem illeti 
meg. Ahol megmaradt a nádas és nem történt rendezés, ott 2-8 hold 
nádast hasítanak ki egy egész úrbéri telek után. Kölcsönös megegyezéssel 
azonban ugyanolyan értékű más határbeli földek is kiadhatók. 

Mint említettük, az erdők esetében az elkülönítés után sem jelent 
teljesen szabad tulajdont az úrbéri birtokrendezés foganatosítása, mert a 
birtok felett szabad rendelkezést nyert volt jobbágynak a részére közös 
osztatlan tulajdonul kiadott tulajdoni illetményét közös gazdálkodás alá 
kell vetnie, akár úrbéres, akár közbirtokossági erdőbirtok közösségről 
legyen szó. 

Mivel az úrbéri rendezés következteben kialakuló közös erdők 
tulajdonosai vágással és legeltetéssel gyorsan minél nagyobb hasznot 
igyekeztek szerezni, már az 1848:10. tc. utasítja a kormányt egy külön 
erdőtörvény javaslat előterjesztésére, az erdőkre rendelkezés azonban 
csak jóval később születik. 1857-ben a kormány kiterjeszti ugyan az 
1852. évi osztrák erdőtörvény hatályát Magyarországra, de az az 
országbírói értekezlet javaslatára 1860-ban hatályát veszti. 0 

Ajtai Sándor 1935.10. 
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Az első erdőtörvény csak jóval később születik meg. Az 1879:31. 
tc. előírja, hogy a közbirtokossági erdők szakszerű gazdasági kezeléséről 
maguknak az erdőbirtokosoknak kell gondoskodni - az állami 
erdőfelügyelő ellenőrzése mellett. Mivel ez nem történik meg, az 
1898:19. tc , illetve az 115.217/1899. FM. számú végrehajtási rendelet az 
5000 holdat el nem érő községi erdőkre állami kezelést tesz kötelezővé, 
más erdők állami kezelését pedig a tulajdonos kérheti. Egyben 
gondoskodik a nemesi közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan 
tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági 
ügyvitelének szabályozásáról is. 

A helytelen használat rövid idő alatt elkopárosította közös 
erdőknél a talajt, a szervezés hiánya nem tudott gátat vetni a 
rablógazdálkodásnak. Ezen kívánt változtatni az 1898:19.tc, amely célul 
tűzte az erdők védelmét, s szabályozta a használatot és a 
haszonrészesedést. A tulajdonosok magánjogi rendelkezését pontosabbá 
tette, de elmulasztotta a közösség magánjogi személyiségének 
kialakítását. Meghatározta a többségi elvet a belső ügyintézésnél, 
használatnál, de a közgyűlés hatásköre nem terjedt ki sem az 
elidegenítésre, sem a megterhelésre. A törvény életbeléptetésével 
sajátságos helyzet következett be: a gazdasági ügyek intézésénél a 
többségi elv érvényesítésével az összesség mint autonóm testület járt el, 
de a létrejött erdőbirtokossági szervezetek nem jogi személyek, jog- és 
cselekvőképességgel nincsenek felruházva, sőt a törvény a közös erdőben 
érdekelt felek magánjogosítványait a szervezet hatáskörének 
megállapításánál szigorú rendelkezésekkel (elidegenítési tilalom) 
biztosítja.3 6 1 A törvény tehát nem jogi, hanem csak adminisztratív 
egységet teremtett. 

Miután a legelőközösségek esetében az 1913:10. tc. megállapítja 
az önálló jogi személyiséget, az 1913:33. tc. is megteszi ezt az 
erdőközösségek esetében. A törvény lehetővé teszi, hogy a közös erdőt a 
közös birtokosok közgyűlése a birtokosokat megillető szavazatok 
kétharmados többségével és a földművelésügyi miniszter jóváhagyásával 
eladja, elcserélje, de az elidegenítés csak az állam, illetve a község, stb. 
számára történhet. Az 1913:10. tc. rendelkezése után már a korábbi 
rendelkezések sem voltak tarthatók, a 1913:33. tc. igyekezett összhangot 
teremteni. 3ár a törvényben nem szólnak kifejezett rendelkezések az 
erdcbirokosság jog- és cselekvőképességéről, az erdőbirtokossági 

3 6 1 1.m. 72. 
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ingatlannak - megfelelő törvényes korlátok mellett - elidegenítésére adott 
felhatalmazás, valamint annak kimondása, hogy a gyűlésen kívül a közös 
erdő felől az érdekeltség összessége egyáltalában nem rendelkezhetik, 
végül az a rendelkezés, amely az erdőbirtokossági ingatlannak a társulat 
nevére való telekkönyvezését a legeltetési társulatoknál szabályozott 
módon lehetővé teszi, lényegileg az erdőbirtokosság jogi személyiséggel 
való felruházását foglalja magában. . 

r 

Az 1913:33.tc. szerint az erdőbirtokosságot a gyűlés testesíti meg, 
s a tagok összessége a közösen használt erdőről (kopárterületről) a 
gyűlésen kívül egyáltalán nem rendelkezhet. A gyűlés határozata az 
összes érdekelt irányában hatályos, a jogerős határozatokat az elnök és a 
tisztségviselők hajtják végre. Az erdőbirtokosság hatáskörét eredetileg 
csak a közös erdő gazdasági ügyeinek intézésére korlátozták, tehát a 
kezeléssel és használattal kapcsolatos gazdasági feladatokat csak 
általánosságban jelölték meg. A gyűlés hatáskörét - a törvényben 
meghatározottak kivételével - az elnökre vagy a végrehajtó közegre 
rubázhatja. Az erdőbirtokosság tisztségviselői az elnök, szükség szerint: 
erdőgazda, pénztáros, jegyző. A törvény szabályozza a közös jövedelem 
felhasználásának, a közös teher viselésének és az erdei haszonvételek 
gyakorlásának szabályait is. Járulékfizetési kötelezettséget ír elő a közös 
terhek és költségek fedezésére, de lehetővé teszi a járulék természetben 
való lerovását éppúgy, mint közös munkával teljesíthető gazdasági 
teendők pénzbeli megváltását. Előírja, hogy az erdőbirtokosságnak 
erdőrendtartást kell készíteni, amelynek az 1898:19. tc. alapján 
tartalmazni kell a társulati kötelékbe vont erdő (kopárterület) használatát, 
gazdasági ügyvitelét és a jogszabályban előírt rendelkezéseket. 

Az 1935:4. tc. rendkívül megosztja valamennyi erdőbirtokos, így a 
közösségek használati jogát is. Az erdőbirtokossági társulattá alakulás 
kötelezettségét a telepítésekre is kiterjeszteti, ha azonban már alakult 
legeltetési társulat, annak alapszabályait alkalmazták az erdőbirtokosságra 
is. Mindezek a rendelkezések messzemenően megnövelték az állam 
beleszólását az erdészeti gazdálkodásba, s megszorították az 
erdőközösségek hatáskörét, s előírták a közös erdőkben az 
erdőbirtokossági társulat megalakítását. 

,A közbirtokosságoknak, a volt úrbéres birtokosságoknak vagy ezek 
csoportjainak, a telepeseknek, valamint külön hatósági rendelkezéssel 
közös erdőhasználtra kötelezett közösségeknek közös erdeiben tulajdoni, 
vagy használati illetőséggel bíró tulajdonostársak kötelesek 
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erdőgazdasági és egyéb közös ügyek intézése, valamint közös érdekeik 
hatályosabb előmozdítása céljából ... erdőbirtokossági társulattá 
alakulni." Az erdőbirtokossági társulat jogi személy és a közös erdő 
telekkönyvi tulajdonosa. A társulat szervezetére, jogviszonyaira és 
felügyeletére vonatkozó rendelkezések a legelőbirtokossági társulatokra 
vonatkozókhoz hasonlóak, azzal a különbséggel, hogy terjedelmesebbek, 
működésüket közvetlenül az illetékes magyar királyi erdőfelügyelőség 
irányítja.3 6 2 

Gelencsér József Szentbékkálán egy sajátos erdőközösség 
működését részletezte a 19. század végén. A községben a veszprémi 
püspök erdőbirtoka, a volt úrbéresek közbirtokossági erdeje, az egyéni 
gazdák kezén lévő magánerdők mellett 1887-től egy újabb erdőközösség 
jött létre, mely a második világháborút követően szűnt meg. Lakosi Pál és 
15 érdektársa az Esterházy-családtól vásárolta meg többek között annak 
kb. 21,5 kh területű erdejét további ezért a közösséget 
grófbirtokosságnak, a tagokat grófembereknek nevezték. Az erdőbirtok 
határát határkompok jelölték, melyeknél az összehordott kőrakás közepén 
egy gerenda volt fölállítva. Az osztatlan közös tulajdonú, közös birtoklása 
és használatú erdőben a tulajdonostársak a tulajdoni hányadok arányában 
részesültek a hasznokból, illetve járultak hozzá a költségekhez és a 
fenntartáshoz. A grófbirtokosság résszel bíró emberei közül választott 
gondokot (elnököt). Vezetőség nem volt mellette, de néhány ember 
mindig a segítségére volt s erdőőrt is tartottak. Az évi tűzifa szükségletet 
biztosító tarvágás előtt területet osztottak. 

6.1.4. A hegyközségek 

Felszeghy Béla a hegyközséget nem sorolja a konstruált 
agrárközösségek közé, mert véleménye szerint ez a gazdálkodásnak 
inkább rendészeti alakzata, s nem valódi birtokközösség. Csizmadia 
Andor azt hangsúlyozza, hogy a hegyközséget az 1894: törvény a 
szőlőművelés érdekeinek előmozdítására alakította, s elismerte „az 
érdekkörükbe tartozó ügyekben" önkormányzatukat. Nem tagadva, hogy 
a rendészeti elem jobban dominál bennük, Csizmadia véleménye szerint 
ezek a jogilag legvilágosabban és legrendszeresebben szervezettebbek az 

Magyary Zoltán 1942. 225. 
Gelencsér József 1982. 305-306 
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agrárközösségek közül. J ö 4 Magunk - osztva Csizmadia Andor besorolását 
- ide tartozónak tekintjük, ezeket, hangsúlyozva kontinuitásukat a 
tradicionális jog időszakában ismert formáival. 

Annál is inkább, mert a jogintézmény megalakítói kivételesen 
éppen arra alapoztak, hogy a nép nehezen barátkozik meg az új 
intézményekkel, akármilyen hasznosak is azok, ezért tartották 
célszerűnek, hogy „a gazdasági egyesülésnek a földművelő nép körében 
meggyökeresedett intézményét," a hegyközséget fenntartsák és 
továbbfejlesszék. 3 6 3 

A jobbágyi tartozások megszüntetését az 1853. márc. 2-i pátens 7. 
§-a megkezdi, de csak az úrbéri telek alkatrészét képező vagy más úrbéri 
természetű szőlőket illetően. Más szőlőkre vonatkozó érvényben 
maradnak a korábbi szerződések érvényben maradnak. Az összes szőlőre 
a végleges megváltást csak az 1868:29. tc. mondja ki. 

A hegyközségek az egyes szőlőbirtokosok egyesüléséből származó 
testületek, amelyek részint szokásszerű, részint a tradicionális jog korából 
származó írott szabályok alapján végezték gazdasági és hegyrendészeti 
feladataikat. Törvényi szabályozásukra csak a modern jog korában került 
sor az 1894:12. tc.-kel, amely jogi személyként ismeri el a hegyközséget. 

A törvény eredeti tervezetében még nem esett szó 
hegyközségekről, a szőlőművelésről is csak néhány szakasz intézkedett 
(64 és 65.§.) Miklós Gyula az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
által tartott értekezleten 11 pontban összefoglalt javaslata jelentette 
alapját a törvénybe később felvett hegyközségekről szóló fejezetnek. 

Az 1894:12. tc. szerint a hegyközség egyes szőlőbirtokosok 
önkormányzati joggal és meghatározott szervezettel bíró olyan testülete, 
melynek célja a szőlőművelésre és bortermelésre vonatkozó közös 
érdekek előmozdítása. Szoros értelemben csak a törvény VHI. fejezete 
szól a hegyközségekről, azonban a törvény többi fejezetében is vannak 
olyan rendelkezések, amelyek a hegyközségekre is vonatkoznak. 

Ez a törvény még csak lehetőséget kínált a hegyközségek 
megalakítására. A létesítés feltételei a területnagysággal, a birtokosok 

Csizmadia 1977. 42. 
Vásárhelyi Zoitán 1901. 4. 
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számával és a megkívánt szavazati aránnyal függtek össze. A 
mezőgazdasági törvény szőlővel beültetett, vagy korábban 
szőlőművelésre használt, de a filoxéra pusztítása következtében parlagon 
heverő vagy másra használt területen engedte meg a hegyközség 
alakítását, vagy eddig más müvelésre használt olyan területeken, 
amelyeken új szőlők létesülnek. Ha nem volt egységes szándék a 
szőlőbirtokosok között a hegyközségalakításra, száz kataszteri holdat 
meghaladó terület esetén, ha birtokosainak száma húsznál nem kevesebb, 
a birtokosok birtokarány szerinti egyharmada már kimondhatja a 
hegyközség alakítását, s az egész terület birtokosai kötelesek belépni a 
hegyközségbe. Ha ennél kisebb területen vagy kevesebben vannak, az 
egész terület valamennyi birtokosának hozzájárulása kell. 

A törvény formálisan a hegyközségek három típusát hozta létre: 1. 
egy község határában egy hegyközség, 2. egy község határában több 
hegyközség, 3. több község határában egy közös hegyközség alakítható a 
jogszabályban meghatározott feltételek esetén. 

A hegyközségek legfőbb szerve a hegyközségi közgyűlés volt, ez 
alkotta meg a „hegyközségi rendtartást", amely szabályozta a tagok és 
elöljárók jogait, kötelességeit, hatáskörét. A hegyi rendtartások 
lehetőséget nyújtottak az egyes részkérdések vidékenként eltérő, a helyi 
hagyományokra is építő megoldásaira. Ez a szabadság elsősorban az 
1894-1929. közötti rendtartásokat jellemzi, ugyanis 1929-től minta 
rendtartásokat ajánlanak, melyek adatait kell az egyes hegyközségeknek 
kitölteni csupán, s így eltűnik a helyi gyakorlat sokszínűsége. 

Kajtár István Tolna megyei rendtartások elemezését követően a 
hegyközségi rendtartások legfontosabb tartalmi elemeit az alábbiak 
szerint sorolja fel: a hegyközség területe, célja, a hegyközség tagjai, a 
tagok jogai és kötelességei, a hegyközség szervezete, a közgyűlés, 
választmány hegybíró, jegyző, pénztáros. A hegyközség jövedelme és 
kiadása, költségvetés elkészítése, hegyközségi járulékok beszedése, 
kezelése és behajtása, hegyi pénztár. Állandó hegyőrök, ideiglenes 
hegyőrök, vincellérek. Rendészeti szabályok (gyümölcs- és 
szőlőtermesztés, állattartás, legeltetés, idegenek tartózkodása és átjárása, 
állandó kintlakás a hegyben, utak, hidak, kutak, patakok, vadászat, 
határjelek, gyepük, bányák, téglagyárak a hegyközség területén, tarlózás, 
bengézés, műemlékek, kegyeleti tárgyak, tilosban talált állatok hajtópénze 
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és büntetéspénze. Hegyközségi pecsét, büntető határozatok eljáró 
hatóságok, a hegyközség feloszlatása.3 6 6 

A két világháború között jelentős fejlődést mutattak a szőlők és 
gyümölcsösök közös ügyeinek vitelére alakult hegyközségek, amelyek 
működési alapját az általuk kivetett, és közadók módjára behajtott járulék 
teremtette meg. Míg 1894-ben a törvényhatóságok nem kielégítő 
rendezési kísérletei és a filoxéra pusztítása után a hegyközség alakítása 
fakultatív volt, s a hangsúlyt a közös védelemre és a hegyrendészetre 
helyezték, addig az 1929:17. tc. már egy meghatározott területnagyság és 
tulajdonosszám felett kötelezően írta elő a hegyközség létesítését. A 
területi határ a 150 kh, a birtokosok száma minimum 10, s már nem a 
szavazati arány, hanem a művelési ág számít: ha a szőlők között puszta, 
más művelési terület nem lehet több, mint a betelepített szőlő fele, a 
gyümölcsösöket is a szőlőterületbe számítva. 150 kh alatt is megengedi a 
szőlőhegy létrehozását, ha összefüggő területről van szó, min. 10 
tulajdonos birtokarányos általános szótöbbséggel alakítja meg. A törvény 
megszüntette a hegyközségek elszigeteltségét, s növelte a közigazgatási 
hatóságok befolyását a hegyközségekre azzal, hogy a vármegyei 
hegyközségi tanácsok közvetítésével a földművelésügyi miniszter 
felügyelete és részben irányítása alá helyezte e szervezeteket, amelyek 
tevékenységében a közös gazdasági érdek is fontosabb szerepet kapott. 

Az 1938:31. tc., amely a hegyközség fogalmát úgy állapította meg, 
hogy „a község (város) határában fekvő szőlők és gyümölcsösök 
tulajdonosaiból (javadalmasaiból), mint tagokból a szőlő- és 
gyümölcsgazdálkodáshoz fűződő közös érdekeik előmozdítására és 
védelmére alakult köztestület", az eljárást egyszerűsítve még szélesebb 
körben tette kötelezővé a hegyközség alakítását. Már 50 kh szőlő- illetve 
gyümölcsterület felett kötelezővé tette alakításukat, ha a terület legalább 5 
tulajdonosé volt. Ahol nem alakult a terület mérete miatt hegyközség, a 
feladatokat a községi elöljáróságnak kellett ellátnia, a törvény pedig az 
egyesületi jog általános szabályaihoz hasonlóan gondoskodott a 
hegyközség szervezetéről (közgyűlés, választmány, hegybíró). 

A hegyközségek közös jellemzője, hogy szervezetüket maguk 
alakíthatták, de működésük mindinkább állami jogszabályok 
szabályozásának keretébe került, felügyeletüket pedig legfelső fokon a 
földművelésügyi miniszter látta el. Az 1938:31. tc. értelmében szervezeti 
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és ügyviteli szabályzatát és évi költségvetését a hegyközség maga alkotja 
meg, s a közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága hagyja jóvá. A 
hegyközség ügyeit a hegyközségi elnök, a hegyközségi közgyűlés és a 
választmány intézi: végrehajtó közegük a hegybíró, akinek a 
szőlőmüvelés és a gyümölcstermelés terén szakértelemmel kell bírnia. A 
hegyközség tagjaira hegyközségi járulékot vethet ki, amelyet közadók 
módjára kell behajtani. A hegyközségek működésének irányítása és 
ellenőrzése a hegyközségi tanácsok feladata. Ezeket 
törvényhatóságonként kell alakítani és jogállásuk magasabb fokon 
hasonló a hegyközségekéhez. 

Összegezve megállapítható, hogy a tradicionális népi 
önkormányzatok legarchaikusabb formája, a földközösség felbomlik 
a polgári korszak küszöbén. Egyes elemei immár a részérdekek 
alapján tömörítő gazdasági testületek körében, a jogtörténészek által 
falusi agrárközösségeknek nevezett formákban élnek tovább. 

Sorsuk a modern jog korában igen eltérő. Míg a 
nyomásközösségek egy művelési móddal szorosan összekapcsolódva 
történeti rekvizítumként mind periférikusabb és kivételesebb 
előfordulással maradnak fenn a második világháború közepéig, a 
legelő- és erdőközösségek társulattá alakulva önálló jogi 
személyiséggel bírva egyenrangú félként tagozódnak be a testületi 
önkormányzatok rendszerébe. A hegyközségek pedig kontinuus 
fejlődésük előnyeit is hasznosítva szervezeti kereteikben megújulva, 
egyre bővülő funkciókkal felruházva kiteljesednek a polgári jog 
időszakában. 

Közös jellemzőjüket azonban mindvégig megőrzik: a 
gazdálkodás, a közös termelés kényszerű formájaként alakultak ki, s 
szorosan vett közgazdasági, jogi, históriai vonatkozásaik révén a 
társadalmi struktúra mélyrétegeibe ágyazódtak. 3 6 7 

Felszeghy Béla 1914. 2. 
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6.2. A községek, mint politikai önkormányzatok 

Kérészy Zoltán 1848 előtt a jobbágyközségeket nem tekintette 
közjogi személyeknek, hiszen magánjogi rendelkezések (urbárium, helyi 
szokás, megyei statútum, a földesúr egyéni belátása) alapján szabályozták 
szervezetüket és jogállásukat. 

Véleménye szerint az 1836:9. tc. után született 1840:7. tc , amely 
az úrbéri tartozásoknak a földesúr és jobbágy közti szabad egyezség útján 
örök időkre történő megválthatásáról szól és az 1840:9. tc , amely 
bizonyos ítélkezési jogosítványt biztosít a 12 forintot meg nem haladó 
mezei kártételeknek a bíró által 2 esküdttel való elbírálásában, érinti 
ugyan a jobbágyközségeket, de egyébként a községek igazgatása, bírói 
ügyeik ellátása továbbra is a földesúri hatóság körébe tartozik, s a 
vármegye befolyása csak némi ellenőrzési és felügyeleti jog gyakorlására 
szorítkozik. Az 1871:18. tc. megjelenéséig az általa ismertetett 
előzményeket röviden áttekintve vizsgáljuk meg a kérdést. 

A község, ahogyan azt Magyary is kiemeli, jogi fogalom. A 
köznyelv falut és várost ismer, mindkettő lakóházak és más épületek 
tömegét jelenti, melyekben emberek állandóan laknak és ahová részben 
állandó munkára járnak. 

A tradicionális jog keretei között a község lakossága úrbéri 
szerződés vagy hallgatólagos megállapodás alapján gyakorolta a községi 
hatóságot. Az 1848:9. tc. eltörölte az úrbériséget és így megszűnt a 
földesúri hatalom, az 1848:5. tc. az országgyűlés népképviseleti alapon 
való megalakításáról, a 16, 23. és 24. tc. a vármegyei, szabad királyi 
városi és községi választásokról tartalmaz részleges rendelkezéseket. 
Az 1848:24. tc. pedig kimondja, hogy az első fokú hatóságú rendezett 
tanáccsal el nem látott községekben az elöljárók választása iránt 
ideiglenesen a megyék fognak intézkedni. 

Kérészy Zoltán 1942. 260-263 
Magyary Zoltán 1942. 299. 
Magyary Zoltán 1942. 299. 
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1848 nyarán a népképviseleti országgyűlés elé terjesztenek ugyan 
egy törvényjavaslatot a tárgyra vonatkozóan, de tárgyalása a 
függetlenségi harc miatt elmarad. A javaslat szerint minden 2000 lakost 
meghaladó község ... tanácsot alakíthat, melyeket három évenként 
megújítanak, a választás joga pedig megillet minden polgárt. A polgárok 
által szabadon választandó jegyző tisztsége örökös lett volna, vétsége 
esetén a minisztérium rendelte volna el a vizsgálatot. A kisebb falvakban 
is minden harmadik évben választották volna az elöljárókat, éspedig „a 
választás napján az illető jegyző jelenlétében jegyzőkönyv vezetése 
mellett, mindenek előtt 7 tagból álló választmány választatik a polgárok 
által, ezek maguk elkészítik a három tagból álló kijelölést, kik közül 
választatik minden polgárok által a bíró és az albíró is, és így az 
esküdtek is ". A megválasztottak pedig „ a választmány előtt esküdtetnek 
meg a helybeli lelkész által", s az örökös jegyzők is, akik „csak alapos 
panasz esetében tétethetnek le időközben a minisztérium által".371 A 
törvényjavaslat a községi bíró szabad választása mellett fogalt állást, 
mégpedig a polgárok minden különbsége nélkül. 

Ahogyan az úrbériség eltörlésének tényleges keresztülvitelét, a 
községek igazgatásának rendezését is az osztrák uralom az osztrák 
birodalom községi jogrendszerének elvei szerint, a magyar községi 
jogfejlődés eredményeinek és kívánalmainak kellő figyelembevétele 
nélkül, jó ideig provizórikus szabályozások útján valósította meg. 

Az 1848. március 4-én kelt birodalmi alkotmány IV. fejezete 
tartalmazott ugyan néhány rendelkezést - a 33. és 34. §. - melyek a 
községek alapjogaiként szólnak a községi képviselők választásáról, a 
községi kötelékbe történő új tag felvételéről, az ügyek önálló 
igazgatásáról, háztartásuk eredményeinek közzétételétől és a községi 
képviselők tárgyalásainak nyilvánosságáról, de ezek rendkívül hiányosak 
voltak, külön törvényre utaltak, amely szabályozni kívánja e tárgykört. 
Ez az alkotmány nem lépett életbe, az 1851. december 31-én kelt császári 
rendelet teljes egészében, így a községekre vonatkozó paragrafusait is 
hatályon kívül helyezte. 

A tárgyban kiadott 1849. március 17-én kelt császári nyílt 
paranccsal kibocsátott ideiglenes községi törvény ÍProvisorisches 

Országgyűlési iratok i 848 99. (Idézi Horvááth Zoltán 576.) 
Kérészy Zoltán 1942. 264. 
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Gemeindegesetz) hatálya - mint arra maga a nyílt parancs mutat rá - nem 
terjedt ki Magyarországra. Mégis a jogi szabályozás előzményei között 
érdemes megemlíteni, mert mint arra Kérészy is felhívja a figyelmet, az 
ebben megfogalmazottakat a későbbi községi törvények is alapvetőnek 
tekintették. Ilyen például hogy a község, az állam alaperőssége vagy a 
község természetes (belső ügyekre vonatkozó) és átruházott (közügyekre 
irányuló) hatásköre. Az előbbit a község képviselete által látja el, a 
végrehajtás szerve ezen ügyekben a községi elöljáróság. Az állam által a 
községbe utalt ügyek ellátása a polgármester és helyettesének feladata, de 
ezt a feladatot a kormány az általa kirendelt tisztviselőre is átruházhatja. 

Ezen alapelvek érvényesültek az 1849. október 17-én kelt 
Ideiglenes igazgatási szervezet esetében is, melyet végrehajtási 
utasításával együtt október 24-én bocsátottak közre, s amely lényegében 
katonai diktatúra alá rendelt polgári közigazgatást létesített 
Magyarországon. Az 1850 szept. 8-én elfogadott és Bach Sándor 
belügyminiszter által szept. 13-án közrebocsátott, 1851. augusztus 18-án 
kiadott utasítás sem érintette a községek közigazgatását, csak a szabad 
királyi városok és a rendezett tanáccsal bíró községek esetében. 

Az 1849. március 4-i birodalmi alkotmányt hatályon kívül helyező 
1851. december 31-én kelt császári nyílt paranccsal egyidejűleg 
kihirdetett kabineti irat a községekre vonatkozó rendelkezései már a 
falusi községekről is szólnak. Például a falusi elöljárók megerősítését, 
kinevezését is a kormány hatáskörébe utalják, s az elöljárók az uralkodó 
iránti hűségre, engedelmességre is felesketendők. 

1852-ben megvonják a községi elöljáróságoktól a „fenyítő 
hatalmat", egyedül a cs.kir. bíróságokra ruházva azt. A büntető 
eszközöket, a kalodát és a hegedűt azonnal el kellett távolítani a faluból 
A községi elöljárók fenyítő hatalom alá nem tartozó bírói eljárását is 
szigorúan ellenőrizték, a kivetett büntetéspénzek nagyságáról 
negyedévenként jelentést kellett tenni. Csak 1860-ban adja vissza egy 
kormányrendelkezés a községi bíróságok kisebb értékű peres ügyekben 
való eljárási jogát. 

Az eddig földesúri hatóság alatt állott községek igazgatásának 
ideiglenes szabályozása az ország katona: és polgári kormányzójának 
1853. június 19-én 1104. sz. alatt kiadott hirdetményével következett be. 

145 



A hirdetmény a községi ügy végleges szabályozásáig, amely községi 
rendtartások formájában fog megjelenni, e szabályt rendezi alkalmazni.373 

A rendelet legfontosabb rendelkezései kimondják, hogy a község a 
megye joghatósága alá került, s így őt illeti például a községi elöljárók és 
tisztviselők kinevezése vagy megerősítése, a hivatalból történő 
felfüggesztése vagy letétele, illetve hogy a megye elé terjesztendők a 
községnek a rendeletben pontosan meghatározott körben kelt javaslatai. 
A megyei hatóságok feladata a községek előzetes évi költségvetésének 
megvizsgálása, miképp a községek költségvetésének végleges 
megállapítása is. A községeknek befejezett számadásaikat évenkénti 
vizsgálat és helybenhagyás végett a megyei hatóság elé kell terjeszteni. 

Még 1854. február 23-én megszületik egy rendelet, amely a 
községi képviseletek periodikus megújítását felfüggeszti, és kimondja, 
hogy a községi képviseletek működésüket az új községi rendtartás 
kibocsátásáig tovább folytathatják, a következő év májusában pedig 
megjelenik egy rendelet a tanítói és a jegyzői állás szétválasztásáról 

Egy-egy kerületi jegyzőség általában 3 faluból állt, s pályázat útján 
töltötték be. A követelmény az „izmos férfikor", a feddhetetlen erkölcs, a 
megfelelő politikai magaviselet a helybeli nyelv ismerete és a politikai 
megbízhatóság. A jegyző feladata a község ügyeinek ellátása, különösen 
a községi számadások vezetése, a kormány rendeleteire oktatása 
községnek, oklevelet, irományok szerkesztése, politikai és egyéb állami 
hatóságoktól megkapott teendők elvégzése. A falu népe a jegyzői fizetés 
egyharmadát természetben, kétharmadát készpénzben volt köteles 
megfizetni, így - bár a jegyzőtartás költségeit ő fizette - az alkalmazás és 
az elbocsátás kérdésében a megye döntött. A jegyző munkája ellátásához 
segédet alkalmazhatott, viszont ennek terhét neki kellett viselnie. 

Végül 1859. április 24-én megszületik az új községi törvény, 
melyet az azt közrebocsátó cs.kir. nyíltparancs a birodalom egész 
területére szóló hatállyal ruház fel, kivéve a lombard-velencei királyságot, 
Dalmáciát és a katonai határőrvidéket. 

Kérészy Zoltán 1942. 274. 
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Számunkra a törvény azon pontjai lényegesek, amelyek később, az 
1871:18. tc.-ben is megjelennek, ezért ezeket emeljük ki: 

• Eszerint „helyközség" kettős feladata: a belső ügyek intézése (a 
községet, mint testületet, s annak tagjait illető közös érdekek szemmel 
tartása és előmozdítása), a törvény vagy más intézkedés által a 
községre ruházott közügyek ellátása. 

• A különböző elnevezés alatt saját közigazgatással bíró települések 
egységesen helyközségeknek neveztetnek. 

• A községi illetőség fogalmának bevezetése: az egyén személyére nézve 
valamely község kötelékébe tartozik. 

• A község vagyonának kezelésére s háztartására vonatkozó szabályok: a 
község kötelessége vagyonának csorbítatlan fenntartása, s összes ingó 
és ingatlan javainak igazgatása. Ennek keretében leltárkészítési, 
költségvetési előirányzat készítési és évi számadáskészítési 
kötelezettség terheli. 

• A község rendes hatósági jogkört gyakorol pl. törvények kihirdetése, 
'helyi rendőrség tartása, hadkötelesek összeírása, újoncozás, közvetlen 
adók behajtása, katona beszállásolás, előfogatadás, közvetett adók 
kezelésénél közreműködés. 

• Átruházott hatáskörben jár el pl. törvénykezésnél való segédkezés, 
szűkebb terjedelmű fenyítő hatalom gyakorlása, iskolai ügyek ellátása 
esetén. 

• Az állami hatóságok felügyeletet gyakorolnak hatósági jogkör felett. 

A községi ügyeket a községi elöljáróság (Gemeindevorstand) 
intézi, élén a községi főnök (Gemeindevorsteher) áll, továbbá helyettese, 
mint első kirendelt és egy vagy több más kirendelt (esküdtek) és egy 
ügyvezető (jegyző) áll. A községi választmány (Gemeinde-Ausschuss) 
(képviselőtestület) a községi főnökből és meghatározott számú 
választmányi tagból áll. A választmányt a község összes szavazatra 
jogosult tagja választja, de ennek csak fele választható, a másik fele a 
szavazatjogos községtagok legtöbbet adózó kétharmadából nevezendő ki. 
A törvény meghatározza kik jogosultak a szavazásra (a község lakosai 
közül csupán azok, akik rendelkeznek valamilyen ingatlannal és 
megfeleltek az egyéb „törvényes" követelményeknek), s szabályozza a 
választási eljárást. A községfőnöki (bírói) állásra 3 személyt választanak, 
s ezeket kinevezés végett felterjesztik a felettes hatósághoz. A községi 
esküdtek is csak a felsőbb hatóságok beleegyezésével viselhetik 
tisztségüket. 
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A községi elöljáróság hatáskörébe részint a községi belügyek, 
részint az átruházott ügyet tartoznak, amelyeket a törvény hosszan 
részletez. 

E törvényt a községi illetőség megszerzésére és elvesztésére 
vonatkozó szabályok kivételével nem hajtották végre sem 
Magyarországon, sem Ausztriában. 

Mégis több vonatkozásban is hatást gyakorol a magyar 
önkormányzati jogfejlődésre. Amellett, hogy rendelkezései közül a 
magyar jogalkotás a későbbiekben átveszi a községi illetőség fogalmát, a 
községi vagyonra és háztartásra vonatkozó szabályozást, a virilizmus 
1945-ig fennálló rendszerét a választójog tekintetében és a választmány 
feloszlathatóságát, alapvető jelentőséggel bír azon szabályozási alapelv 
megfogalmazásaként, amely a továbbiakban meghatározóvá válik e 
területen: látszólag önkormányzati jogokat adni a községek számára, de 
etek gyakorlását a felsőbb hatóságok felügyeleti, gyámkodó és ellenőrző 
beavatkozásának biztosításával lehetetlenné tenni. 
Kompromisszumossága ellenére is tulajdonképpen ez a szabály 
véglegesíti a községeknek a földesúri hatalom alóli felszabadulását, 
hiszen a község a földesúri joghatóság alól a megyei hatósághoz kerül. 

1860-ban az államhatalom visszaadta a községi szerezet bírói 
jogkörét. 1860 májusában rendelettel szabályozták a községi bíróságok 
kirendelését kisebb értékű peres ügyekben Magyarországon. E szerint a 
falvakban is községi bíróságot kell létesíteni, és szabad elhatározásból 
több község is egyesülhet a községi bíráskodás gyakorlására. A községi 
bíróság tagjai a - a korábbi szokásokkal egyezően - a községi elöljáró 
vagy helyettese és több községi képviselő vagy esküdt. Az elnök jelöli ki 
a helyettest, az esküdteket a községi képviselet választja saját tagjai vagy 
a községi tagok közül 3 évre az új községi törvény életbe léptetéséig. 

A bíró vagy helyettese és a két esküdt csupán 25 Ft értéken aluli 
peres ügyben ítélkezhet. A bíró állapítja meg a sorrendet, hogy az 
esküdtek közül ki mikor gyakorolja hivatalát. Az esküdtek fizetésben nem 
részesülhetnek. A megválasztott helyettest és esküdteket a megyei, illetve 
kerületi főnökségnek kell bejelenteni jóváhagyásra. A Zala megyei 
községek többsége nem vállalta egyedül a községi bíróságot, hanem 
szövetkeztek, s a zalai eljöljárók tisztségviselésüket díjazáshoz kötötték, 
követelték az 1848 előtt szokásban volt asztal-, illetve panaszpénzt. 
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Ezen rendelet végrehajtása is elmaradt, s a Magyarország 
alkotmányát részben visszaállító októberi diploma kibocsátása után 
jelentős változások következtek be a hazai közigazgatásban - így a 
községi önkormányzatok területén is. Mivel az 1859. évi osztrák községi 
törvény nem lépett hatályba, s a községi igazgatásra vonatkozóan 
általános országos rendezés nem történt, még mindig az 1832/36. és 
1848. évi törvények, a községi ügyek intézésére vonatkozóan pedig a 
megyék által alkotott statútumok, illetve az abszolutizmus korában kiadott 
törvények és utasítások egyes rendelkezései, továbbá az 1862. évi osztrák 
községi törvényben foglaltak voltak irányadóak. 

Az ország legtöbb községében leváltották az abszolutizmus 
kormányával együttműködő elöljáróságot és újat választottak. A 
választások vagy teljesen szabadon, vagy úgy mentek végbe, hogy az új 
szolgabíró 3 jelöltje közül választott a nép. „A Tolna megyei hőgyészi 
járásban felfogván a viszonyok változását, szabad választásokat 
esiközöltetnének, míg több megyehatóság, köztük a szekszárdi is, a bírák 
proponálása iránt adott ki rendeletet." - közölte a Pesti Napló 1861. 
januárjában. 

Felszámolták a kerületi jegyzőség intézményét is. Sopron 
megyében a legtöbb község a jegyzői teendőket az „oskola-tanítókra" 
bízta, hiszen a tanító-jegyzői intézmény nagyobb önállóságot biztosított a 
közösség számára, mint az államilag kinevezett jegyző. Tették ezt annak 
ellenére, hogy egy helytartótanácsi rendelet 1861-ben előírta, hogy 
jegyzőként nem alkalmazható olyan tanítójelölt, aki a jegyzői tisztre 
megkívánt képzettséggel nem rendelkezik, sem tanítónak az olyan 
jegyzőjelölt, aki nevelés-oktatási szempontból nem megfelelő. Hiába a 
központi szabályozás, a községek megbízható személyt kívántak a jegyzői 
tisztre, s nem a hatalom emberét. Pest megyében a községek a jegyzők 
kétharmadát elbocsátották, Tolnában még a falu szélére „kihordatott" 
jegyzőről is van híradásunk. Természetesen e folyamatot a jogi szabályok 
mellett - különösen az olyan kisebb településeken, mint az előzőekben 
említett Kajdacs - a személyes viszonyok is szerepet játszottak a jegyző és 
a falu viszonyának elmérgesedésében. 3 7 4 

3 7 4 Zsigmond Imre, 186l-ben a faluból „kihordatott" kajdacsi jegyző a községbeüekhez írott 
búcsú versét a mellékletben közöljük. Esetére a falusi jegyzői tisztség részletezésénél utaltunk. 
(L. 110 oldal) 
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Amikor 1861 augusztusában a bécsi udvar ismét feloszlatja az 
országgyűlést, a falusi bírói tisztség újra kinevezéstől függ. A 
provizórium alatt a szabad bíróválasztás követelése más elvi tartalmat 
nyert, mint korábban. Míg az 1848 előtti bíróválasztási mozgalmak 
döntően a falu gazdasági felszabadulásáért folytak, az 1860-as években új 
gazdasági érdekek jelentek meg. Az úrbérrendezés előnyös befejezése 
nemcsak az egész falu egészének, a jómódú bírónak is fontos volt. Már 
nem a „földesúr embere" volt, nem kötötték szolgálataiért kapott 
kedvezmények. 

A bíró egyik legfontosabb feladata ezen időszakban az úrbéri 
perekben való részvétel és a gazdasági tevékenység volt. A kormány 
iskola, községház építését szorgalmazta, a községi kiadások egyre nőttek. 
A települések - hogy időt nyerjenek és pénzt szerezzenek - eladják a 
földet, a rétet, s a vételárat államkötvénybe fektetik. Az 
államkötvényekhez azonban nehéz hozzájutni, a pénz pedig gyorsan 
inflálódik. A községek kölcsönt vesznek fel, az 1850-es években 
pótadókat vetnek ki , anyagi helyzetük mind nehezebbé válik. 

A községen belül is felgyorsul egy vagyoni, társadalmi 
differenciálódás. Többen kiesnek a falu közbirtokosságából, a beköltözők 
pedig nem részesedhetnek annak vagyonából. A helybeli közbirtokosság 
tagjai igyekeznek vagyonukat a korábbi fejezetben vizsgáltak szerint 
elkülöníteni a községitől, a községi elöljárók és a közbirtokosság vezetői 
egyaránt a legvagyonosabb rétegből kerülnek ki , a legtöbb helyen a bíró a 
közbirtokosságnak is elnöke. 

Az országbírói értekezlet 1861-ben a régi magyar törvények 
alapján ismét visszaállította a községi szervezet bírói jogkörét az 
1832/36:20. tc. alapján. „Megyékben a személyes keresetek fölött, ha 
ezek sommás szóbeli eljárás alá tartoznak 12, illetőleg 60 forint erejéig a 
községi bíró, azontúl a járásbéli szolgabíró ítél." A kormányzat a 
provizórium idején azonban ismét a szolgabírói hivatal hatáskörébe utalta 
a községi bíráskodási ügyek nagy részét, s nem állította vissza az 1860. 
évi rendelkezés értelmében megalakult községi bíróságokat. 

Mivel az abszolutizmus idején nem alakult ki egységes gyakorlat, 
1864-ben új községi rendtartást készít elő a helytartótanács. Ennek 
értelmében a községi bírót és az esküdteket a főszolgabíró jelöli ki 
meghallgatva a volt földesurat, a helybeli lelkészt és a község más 
tekintélyesebb tagját. A jelöltek közül az elöljáróságot a házat, fekvőséget 
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bíró lakosok választják, a választás joga képviselő útján is gyakorolható. 
A községi szolgák megválasztása és felfogadása a községi elöljáróságot 
illeti meg. 

A község a kerületi jegyzőséget szavazással visszaállíthatja, de a 
jegyző alkalmasságát a megyei hatóság részéről kirendelt bizottság 
állapítja meg oly módon, hogy a kerületi jegyzői tisztre jelentkezők közül 
a megyei hatóság 3 személyt jelöl. A jelöltek közül a jegyzőt a kerülethez 
tartozó községek választják, s elbocsátása - miként a bíró esetében is -
csak vizsgálat útján, a felsőbb hatóság által eszközölhető. Még a 
kiegyezés előestéjén sem beszélhetünk tehát a községek szervezetére és 
önkormányzatára vonatkozó átfogó elképzelésről. 

A közjogi kiegyezést követően többször is napirendre kerül a 
községi szervezet ügye és a jegyzők jogállása. A községi jegyzők 1869. 
június 13-án tartott első országos értekezlete a belügyminiszterhez 
fordult, felsorolva, mely ügyeket javasolnak a község hatáskörébe 
tartozónak tekinteni. Fontosnak tartották a hivatali állás törvényi 
állandósítását és függetlenítését. A község hatáskörének szabályozására 
tett ezen javaslatot a községek rendezéséről szóló 1871:18. tc. 
előkészítésé során figyelembe is vették. 

1869-ben bizottság alakult a törvényhatóságokról és a községekről 
szóló törvényjavaslat tervezetének előkészítésére, majd 1870. április 27-
én benyújtották a törvényjavaslatot. Az indoklás szerint e javaslat 
kiindulópontja a községek szabad fejlődésének és az állami közigazgatás 
érdekeinek biztosítása a községekben. 

A községek szabad fejlődését azzal kívánja elérni, hogy 
meghatározza községi önkormányzatot az egyes községek szellemi és 
anyagi erejének aránya szerint, megszabja az önkormányzat 
gyakorlásának módját. Szabályozza a községi háztartást, korlátozza a 
törvényhatóságok felügyeleti és beavatkozási jogát. Az állami 
közigazgatás érdekeinek biztosítása érdekében a községi jegyző állásának 
függetlenítésére, a jegyzői szigorlat rendszeresítése törekszik., a 
tisztviselői felelősség elvét pedig kiterjeszti a községi elöljárókra is. 

Horváth Zoltán 598. 
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A törvényt 1871. június 10-én hirdették ki a képviselőházban és a 
főrendiházban. Kérészy Zoltán szerint tulajdonképpen csak ennek 
megalkotása óta beszélhetünk közjogi értelemben vett magyar községi 
közigazgatásról316 

Első községi törvényünk nem volt hosszú életű: az 1871:18.tc.-et 
jelentős mértékben módosította és kiegészítette az 1876:5. tc, az 
1886:22. tc. pedig, az új községi törvény hatályon kívül helyezte. Mégis 
jogtörténeti jelentőségű, hiszen megalapozta a modern községi 
közigazgatást. 

Az 1871:18. tc.-kel megtörtént az alkotmányos rendezés az 
önkormányzatiság területén is. A törvény 140.§-a az akkor fennálló 
tényleges állapotból kiindulva a községeket - a törvényhatósági városok 
kivételével - az alábbi csoportokba sorolta: 

• a városokat és az elsőfolyamodású bírói hatáskörrel felruházott 
mezővárosokat rendezett tanácsú városokká nyilvánította 

• a többi mezővárost és a külön jegyzőt tartó falvakat 
nagyközséggé 

• a közös jegyzőt tartó falvakat kisközséggé minősítette. 

Az 1929:30. tc. 44.§-a a rendezett tanácsú városokat megyei 
városokká alakította át. 

Az 1871:18. tc. és az 1886:22. tc. közös jellemzője volt, hogy 
fenntartotta a közigazgatási gyámkodást a megye számára, s ezzel 
egyidejűleg korlátozta a községi önkormányzatot. 

3 7 6 Kérészy Zoltán 1942 
3 7 7 Magyary Zoltán 1942. 301. 
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Az egyes községek fogalmának, hatásköréknek, szervezetének áttekintése 
a községi törvények alapján 

Az 1871:18. tc. kisközségnek tekinti azon községeket, amelyek 
lakosaik csekély száma, azok csekély gazdasági ereje következtében a 
községre ruházott tennivalókat (így a községi szervezet fenntartását) 
önerejükből teljesíteni képtelenek. A jogszabály ezért lehetőséget nyújt 
arra, hogy több kisközség együtt teljesítse e feladatokat, s bár önálló 
képviselőtestülettel rendelkeznek, közös jegyzőt (körjegyzőt) tartsanak. A 
kisközség jogszabály szerint valamely járási igazgatás keretébe tartozik, 
felügyeleti hatósága a járási főszolgabíró, fellebbviteli szerve az alispán 
vágy a megyei testületi szervek, első fokú közigazgatási hatósága és 
kihágási bírója pedig a főszolgabíró. 

A nagyközség egymaga is képes a községre rótt szervezeti és 
egyéb feladatokat ellátni, valamely járási igazgatás keretébe tartozik, 
felügyeleti hatósága a járási főszolgabíró, fellebbviteli szerve az alispán 
vagy megyei testületi szervek, első fokú közigazgatási hatóság és kihágási 
bíró esetében a főszolgabíró. 

A rendezett tanácsú város a régi mezőváros, vagy rendezett 
tanáccsal ellátott község jogutódja, illetve 1876-tól ide sorolták azokat a 
szabad királyi városokat, amelyeknek lakossága, gazdasági ereje nem volt 
elég ahhoz, hogy önálló törvényhatóságot alkossanak. E települések a 
járási szervezeten kívül helyezkedtek el, s közvetlenül a megyei hatóság 
alatt álltak. 

A községi hatáskör igen differenciált volt. A község a törvény 
szerint - annak korlátai között - önállóan intézte saját belügyeit. E körben 
községi szabályrendeletet is alkothatott (régen statútumnak nevezték), 
határozatot hozhatott, melyet saját tisztviselői által végre is hajthattatott. 
Rendelkezett a község vagyona felett, községi adót vethetett ki - de csak 
felsőbb hatósági jóváhagyás után. Kötelessége volt a törvény, a kormány 
és a törvényhatóság közigazgatásra vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása, de hatósága csak községi illetőségű személyre terjedt ki. 

153 



További feladatai között szerepelt a községi utak, a községi 
iskolák fenntartása, mezei és tűzrendészeti kötelezettségek, a szegényügy 
terén a jogszabályban megállapított kötelezettségek teljesítése. 

A rendezett tanácsú város a fentieken túl piaci, hegyi, vásári, 
építészeti, közegészségügyi rendészeti hatósági jogkört gyakorolt, eljárt a 
gazdák és cselédek között a szolgálati viszony alapján keletkezett 
ügyekben, s gyámhatóságot is gyakorolt. 

A községi bíróságot városokban egy kijelölt tisztviselő, 
községekben a bíró az elöljáróság egy, illetve két tagjával látta el 
(1871:31, 1877:22., 1911:1 tc) . Hatáskörükbe tartoztak a kevésbé 
jelentős polgári peres ügyek, a cselédügyek (1907:47. tc.) és a 
mezőrendőri kihágási ügyek (1894:12. tc) , fellebbviteli szervük pedig 
alispán volt vagy a megyei testületi szervek. 

A községek szervezetét is részletesen szabályozta az első községi 
törvény. A legfontosabb szerve a községi képviselőtestület (a község 
legfőbb szerve) volt, amelynek egyik fele virilis jogon, másik fele 
választott, de míg az első községi törvény szerint kisközségekben a bírót 
és tanácsbelieket, nagyközségekben az egész elöljáróságot az összes 
választójoggal rendelkezők választották, a második községi törvény a 
választást a főszolgabíró elnökletével tartott tisztújító székre bízza, 
amelyen csak képviselő-testületi tagok vehetnek részt. Községi 
választójoggal pedig a törvény szerint a 20. életévét betöltött, adófizető, 
atyai vagy gazdái hatalom alatt nem álló községi lakos rendelkezett. 

A községi elöljáróság (amelyet a jogszabály végrehajtó szervként 
határoz meg kevés testületi hatáskörrel) tagjai kis- és nagyközség esetén 
egyaránt az alábbiak voltak: a bíró, helyettese, két tanácsbeli, a jegyző, a 
gyám és az orvos. Rendezett tanácsú város esetén a polgármester, a 
tanácsnokok, a főjegyző, az aljegyző, a tiszti ügyész, az árvaszéki ülnök, a 
pénztáros, a számvevők, az ellenőr, a közgyám, a levéltárnok, a városi 
orvos, a mérnök, a községi erdőtiszt, stb. A község szervei között említi 
még a törvény az igazoló választmányt, rendezett tanácsú város esetén a 
városi tanácsot is. 

154 



Az 1886:22.tc. szintén rendezett tanácsú várost, nagy- és 
kisközséget ismer. Az 1929:30. tc. a rendezett tanácsú várost megyei 
városnak nevezi, s itt is megszünteti a városi tanácsot, a polgármesternek 
adva hatáskörét, de mást nem változtat. 

Szervezeti kérdésben a kis- és nagyközségek tekintetében az 
alapvető változás, hogy a községi képviselőtestület mindjobban elveszíti 
valóságos hatáskörét, a bíró mindinkább csak névleg feje a községnek, 
szaktudása alapján a község valóságos vezetőjévé a jegyző válik. 

A 20. század közepére az önkormányzatok differenciált 
rendszerében végre kiépül a községek igazgatási rendszere. A törvények 
a község fogalmát nem határozták meg pontosan, a három községi 
kategóriát is csak vázlatosan. A belügyminiszter viszont az összes lakott 
helyet besorolta a tényleges állapot szem előtt tartásával a törvény által 
felállított községi kategóriák egyikébe, s később is belügyminiszteri 
megerősítéssel keletkezhettek vagy szűnhettek meg községek. A 
belügyminiszter által elismert községeket az országos községi 
törzskönyvben tartották nyilván, és az azzal egybehangzó Helységnévtár 
hivatalos kiadványban felsorolták. 

A községek csoportjai 

A községek sajátos csoportját alkotják azok, amelyek nem 
rendelkeznek zárt belterülettel, a szétszórt települések tanyaközségeket 
(uradalmi községeket) alkotnak, nincs belterületük, csak központjuk. 

A legkisebb község a két világháború között Pusztakisfalu 
(Baranya vármegye 0,49km2=40 hektár=69 hold, az egyik legnagyobb 
Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város, ahol a határ egyes pontjai 
a városházától 45 km-re vannak. A nagyközségek többsége 2000-5000 
hektárúak, a kisközségek 200-2500 hektárnak (346-4370 kh). A telepes 
községek határának minimumát a törvény közterületek nélkül 1500 kh-
ban állapítja meg (1894:5.tc.2-4§, 1936:27. tc. 63.§). 

Mint Magyary Zoltán emlékeztet rá, a községi törvény szerint „a 
község hatósága alá tartozik minden személy, aki a község területén 
lakik vagy tartózkodik" (1886:22 tc. 3.§). A törvény tehát különbséget 
tesz azok között, akik a községben laknak, és akik csak átmenetileg 
tartózkodnak ott. Az utóbbiak csupán passzív alanyai lehetnek a községi 
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hatóságnak, míg az állandóan megtelepült személy jogokkal és 
befolyással is rendelkezik. (Pl. községi illetőséget, 1938-tól községi 
választójogot szerezhet, aki két éve ott fizet adót, országgyűlési 
választójogot szerezhet, ha hat éve ott lakik). A község hatósága alá 
tartozik minden vagyon is. amely a község területén fekszik (1886:22, tc. 
3.§.), így a törvény a községhez tartozónak tekinti azt a személyt is, aki e 
vagyon tulajdonosa, akkor is, ha nem lakik a községben. E rendelkezés 
érvényesül a virilizmus intézménye esetében. 

A községi illetőség csak személyi kötelék az egyén és a község 
között, amely független a lakó- és tartózkodási helytől. Az 1886:22. tc. 
szerint minden honpolgárnak valamely község kötelékébe kell tartoznia, 
de mindenki csak egy község kötelékébe tartozhat. A községi illetőség 
születés, örökbefogadás, házasság, település útján szerezhető, illetve 
letelepülés nélkül akkor, ha felvették a községi kötelékbe. Ezt majd csak a 
6000/1931. M. E. sz. rendelet módosítja, mely rendelkezése szerint nem 
az illetőségi községet, hanem a lakóhelyet kell a közigazgatási 
intézkedéseknél alapul venni. 

A község lélekszáma 

A törvény e tekintetben csak alsó határt állapít meg: legalább 50 
állandóan megtelepedett család, és a képviselőtestület választás alá eső 
tagjainak számát legalább háromszorosan meghaladó (kisközségben =15) 
olyan lakos szükséges a községben, akik saját tulajdonú házzal vagy 
földdel rendelkeznek, s így a községből önakaratukon kívül el nem 
távolíthatók, továbbá vannak elegendő számban a bíró, másodbíró és 
legalább egy esküdt állására alkalmas lakosok (1886:22. tc. 152.§ b., a). 
A gyakorlatban ez minimum 300 olyan személyt jelent, akik közül 
legalább 18-nak községi választójoggal rendelkeznie. Természetesen ez a 
rendelkezés csak új község létesítésére vonatkozott, hiszen - mint azt 
Magyary Zoltán megjegyzi - a már községi jogállással rendelkezők közül 
sok még 1942-ben sem rendelkezik e feltételekkel, s így tulajdonképpen a 
kormány hallgatólagos hozzájárulásával jogalap nélkül gyakorol községi 
hatóságot. 

Ilyenek például az ún. eszmei (uradalmi községek), amelyeknek 
nincs állandóan megtelepedett és önakaratán kívül el nem távolítható 
lakossága, vagy az oly csekély számú, hogy a község szervezete a 
törvénynek megfelelően nem alakítható meg (pl. Ujdombóvár). Területük 
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úgy alakult ki , hogy csak azt vették oda, ami egy vagy 2-3 nagybirtokos 
tulajdonában volt, s emiatt határuk kusza, több tagból áll, népességük 
bérlőkből, bármikor elmozdítható uradalmi alkalmazottakból tevődik 
össze. 

E településeken a községi képviselőtestületet és elöljáróságot úgy 
alakítják meg, hogy a nagybirtokos tőle függő egyéneket jelöl, és a tőle 
függő választók színleges szavazással megválasztják azokat. A 
megválasztottak függő helyzetüknél fogva a község közérdekű ügyeiben 
is az uradalom érdekeit szolgálják. Mivel ezen községeknek nincs 
törvényszerű választóközönségük, a község hatóságát törvényellenesen 
egy vagy több magánszemély nagybirtokos, részvénytársaság sajátítja ki. 

A törpe kisközségek közjogi jogalanyiságának feltétele szintén 
hiányzik, mert lélekszámuk 300 lelken alul van, így nem tudják 
összeállítani képviselőtestületüket, elöljáróságukat. Alsó László 1920 
előtt 242 ilyen települést említ. E községek lakossága szintén törvényes 
jogalap nélkül gyakorol hatóságot, s itt a csekély számú lakosságnak 
nagyobb súlya van, mint amennyi a törvény szándéka szerint 
megilletné.5 7* 

A községi hatáskör 

Magyary Zoltán a községi hatáskörön belül megkülönböztet 
önkormányzati jogkört, igazgatási jogkört és szól a közönség hatósági 
támogatásáról. 

Az 1886:22. tc. 2. és 20. §. szerint a község önkormányzati jogköre 
a községnek, hogy saját belügyeiben határoz, szabályrendeleteket alkot, 
határozatait és szabályrendeleteit saját elöljárói és közegei által 
végrehajtja (belső szervezet kiépítésének és fenntartásának jogát is 
magában foglalja). Rendelkezik a község vagyona felett (ebből 
következik, hogy a községnek magánjogi jogalanyisága, azaz jogi 
személyisége van. Községi adót vet ki és hajt be (ebből következik, hogy 
saját költségvetését maga állapíthatja meg és végrehajtását 
zárószámadással ellenőrzi. 

Magyary Zoltán 1942. 304-306. 
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Gondoskodik a községi utakról és egyéb közlekedési eszközökről, 
gondoskodik a községi iskolákról és más rokon intézetekről, kezeli a 
mezei, a tűzrendőrséget és a szegényügyet gyakorolja mindazon jogokat 
és teljesíti mindazon kötelességeket, amelyek a községi törvény szerint 
megilletik. 

Feladat- és hatásköre oly gazdag, hogy csak példaszerűen 
kívánunk felsorolni néhányat például a belső ügyek körét érintő 
hatáskörből. Példaszerű ez a felsorolás, mert a községi belügyek körét 
nem lehet kimerítően felsorolni, hiszen a község minden közérdekű ügyet 
önkormányzati hatáskörébe vonhat, ha törvény vagy más jogszabály nem 
is utalja oda, feltéve ha községi kezelésre alkalmas, s más hatóságnak 
fenntartva nincs és állampolgári alapjogokat nem sért. 

A törvény szinte minden minisztérium ügykörébe tartozó ügyben 
ruház feladatokat kötelezettségeket a községre (pl. tűzvész, árvíz, 
hófúvás okozta akadályok megszüntetése, ezzel kapcsolatos élet- és 
vagyonmentés, közegészségügyi tekintetben betegek gyógyítása, szülési 
segédkezés megszervezése: községi orvos, bába alkalmazása, stb.) A 
földművelési igazgatás terén állatvásárok rendezése, tenyészállatok 
tartása, községi közlegelők kezelése, legeltetési szabályrendelet alkotása, 
birtokhatárjelek őrzése, a határ őrzésére mezőőrök alkalmazása. Az ipari 
és kereskedelmi közigazgatás terén vásárok tartása, a közlekedésügy 
terén a községi utcák, közterek fenntartása, szabályozása, a község 
határában magántulajdonban lévő földek megközelítésére szolgáló ún. 
közös mezei dűlőutak nyitása és fenntartásuk ellenőrzése (1890:1 .tc). De 
a közoktatás területén kötelezettsége az elemi iskolai tankötelesek 
beiskolázásához szükséges iskolák felállítása, a magánjog területén pedig 
tulajdonjogot gyakorol a tulajdonában lévő ingatlanok és ingó 
vagyontárgyak felett, jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, 
örökölhet ajándékot fogadhat el, pert indíthat, perbe vonható. 

Az állam a községet arra is felhasználja, hogy megbízásokat és 
3 7 0 

azok ellátására közjogi hatalmat ad. Ez az igazgatási jogkör^ vagy a 
község törvényes jogköre. Ennek gyakorlása során a törvény 
rendelkezéseit kell végrehajtani, s amely ügyekbe a községi 
önkormányzatnak nincs beleszólása, azokat a község végrehajtó szervei 
(elöljáróság, bíró, jegyző) intézik, hatják végre. Az igazgatás azt 

Magyary Zoltán 1942. 310. 
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használja fel, hogy a község az a felület, ahol a közigazgatás az 
embereket eléri, amely az embereket és helyi viszonyaikat a legjobban 
ismeri. 

A község ún. törvényes (igazgatási) hatáskörének legfontosabb 
feladatai közé tartozik a községi bíráskodás kisebb polgári peres ügyek 
vonatkozásában (1911:1 .tc. 758.§), mezőrendőri kihágási ügyekben 
(1894:12.tc. 103§, 1929:30.tc.59.§), erdei kihágási ügyekben (1935:4.tc. 
282.§.), gazdasági cselédügyi kihágási ügyekben (1907:45. tc. 65.§.) 3 8 0 

A feladatai részét jelentik az egyes gyámsági ügyekben való 
funkciók (1877:20.tc. 171 és 285§), a állami anyakönyvek vezetése 
(1894:33.tc, 1904:36.tc, 256.992/1924. B.M r ) , a közadók és a közadók 
módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, a marhalevelek kiállítása 
(1928:19. tc 6.§), valamint a közérdekű adatok és viszonyok 
nyilvántartása 

A község igazgatási jogköréhez kapcsolódik a közigazgatási 
segédszolgálat is, amely részben olyan ügyekből áll, amelyek minden 
igazgatási ágra nézve előfordulhatnak, részben pedig igazgatási áganként 
eltérőek lehetnek, s a község ennek előkészítésében segédkezik, illetve 
foganatosításában vesz részt (pl. idézés kézbesítése, személyek igazolása, 
megkeresésre tanú kihallgatás, tájékoztatás nyújtás, erkölcsi bizonyítván 
kiállítása). 

A községi hatáskörök legszélesebb korát továbbra is a közönség 
hatósági támogatása jelenti. Mindazon községi tevékenység ide tartozik, 
amely nem sorolható az önkormányzati és az igazgatási feladatok körébe, 
bár részbeni célja a község lakosai érdekeinek előmozdítása. Átszövi 
mind az önkormányzati és mind az igazgatási tevékenységet. 

Magyary Alsóra hivatkozva éppen ezt tartja a községi 
szervezkedés igazi céljának. Felhívja a figyelmet arra is, hogy ez 
rendelkezik a legmélyebb történeti alapokkal, hiszen az állandóan 
letelepedett lakosság eredetileg közös vagyoni és más magánérdekei 
védelme és előmozdítása miatt szerveződött közösséggé. 

"'Magyary Zoltán 1942. 311. 
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E z a vagyonközösség, amelynek maradványai még az 1940-es 
években is megvannak (erdő, legelőközösségek) alakult át később 
községgé. A mai község is ellátja tehát a vagyonközösség ügyeit, ha 
annak nem jött létre önálló, a községtől független szervezete (1894:12. tc. 
10.§.). Még a 20. század közepén is a rendészeti, kulturális és pénzügyi 
feladatok mellett a mezőgazdaság terén van legtöbb szükség és alkalom e 
jogkör gyakorlására. 

A község a közönséget támogathatja önkormányzati hatáskörében 
is, de ez a feladat rendszerint a község végrehajtó szerveinek teendői 
közé tartozik (pl. valamely magánszemélytől eredő felszólítás esetén a 
képviselőtestület eljárása). 

E tevékenységi körbe tartozik például, amikor az elöljáróság a 
nyomásos gazdálkodást folytató és az osztatlan közös legelőbirtokosság 
közgyűlési határozatait végrehajtja, ha a birtokosság nem hoz létre 
tanácsot (1894:12. tc. 14.§). A község felügyel a birtokhatárjelekre és a 
közös mezei dűlőutak fenntartására (1894:12. tc. 37.§), 100 holdon aluli 
birtokosok mezei birtokának őrzését végezteti (1894:12. tc. 74- 7 5 . § ) 3 8 1 

E körbe tartozik a községi jegyző és az elöljáróság tagjainak az a 
kötelezettsége, hogy a községi lakosokat tanáccsal és útbaigazítással 
segítsék (126.000/1902. B.M.r. 96. és 104.§.). 

E körbe tartoznak az ún. jegyzői magánmunkálatok is. Olyan 
magánokiratok szerkesztése a jegyző által a községi lakosok 
megbízásából, mint például gazdasági munkás, szolgálati (cseléd), adás
vételi és bérszerződés, adóslevelek, kötelezvények, nyilatkozatok 
elkészítése. S nem hagyhatók figyelmen kívül a helyi szokás vagy 
gyakorlat alapján nyújtott más szolgáltatások, haszonélvezeti illetmények 
sem (1886:22. tc. 112,§), mint például a kő-, homok- és agyagbányászati 
jog, a község területén borpince építési és használati, községi szeszfőzde 
használati jog (1938:30. tc. 25-26.§) . 3 * 2 

' Magyary Zoltán 1942. 314. 
2 Magyary Zoltán 1942. 316. 
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A községek és szervezetük a 19. század végén 

A község a közigazgatásnak olyan önálló jogi személyiséggel 
felruházott szervezeti egysége, amely meghatározott területen (községi 
határ) megtelepült nép közreműködésével a törvény által meghatározott 
szervezetben helyhatóságot gyakorol383 

Az 1886:22. tc. a község három csoportját különbözteti meg: 
megyei városról, nagyközségről és kisközség szól. A városok egy részét is 
itt szabályozza, mert mindazokat a területi önkormányzati alakulatokat 
szabályoznia kell, amelyekre a törvényhatóságokról szóló 1886:21. tc. 
nem vonatkozik. Dolgozatunk tárgya azonban csak a nagyközségekre és a 
kisközségekre vonatkozik, így a továbbiakban ezek jogi szabályozását 
tekintjük át. 

A nagyközségek és a kisközségek közötti alapvető különbség 
továbbra is a jegyzőtartás képességére vonatkozik. Szervezetéről és 
tisztségviselőiről rendelkezve felsorolja a választó közönséget, amely a 
község választó szerve, s tagja a község minden választójoggal 
rendelkező lakosa. 

Az önkormányzat jogát a képviselőtestület gyakorolja (1886:22. tc. 
32.§.). A községi képviselők száma a népesség számához igazodik, 
minden 100 fő után 1 képviselőt számítanak, kisközségben 10-20, 
nagyközségben 20-40 fő. A képviselők fele továbbra is a legtöbb adót 
fizetők közül, fele a választóközönség választoltaiból kerül ki. Ezen túl az 
elöljáróság több tagja szavazati joggal bír a képviselőtestületben (bíró, 
jegyző, tanácsbeliek, ha van: a pénztárnok, a számvevő, a közgyám, az 
orvos, ill. körorvos, mérnök és a községi erdőtiszt) 

Az új községi törvény jelentős jogkört biztosít a bizottságoknak. A 
jogszabály rendelkezései szerint a képviselőtestület nem közvetlenül 
gyakorolja az egész önkormányzati hatáskört, hanem annak egy része az 
általa alakított bizottságokra tartozik, az igazoló választmányra (1886:22. 
tc), a járványbizottságra (1876:14. tc), a községi iskolaszékre (1876:28. 
tc), az óvodafelügyelő bizottságra (1891:15:tc), a polgári iskolaszékre 
(640-0-23/1931. - VKM sz.r.) és a testnevelési bizottságra (9000/1924. 
VKM sz.r.). 

Magyary Zoltán 1942. 316. 
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A község végrehajtó szervei a község önkormányzati hatáskörében 
hozott határozatait és tett intézkedéseit hajtják végre, s elvégzik a községi 
igazgatás feladatait. A község vezetője a bíró, aki a képviselőtestület 
elnöke, a jegyzővel együtt képviseli a községet kifelé és aláírják a 
kiadványokat és utalványokat, végzi a községi bíráskodást és a 
közigazgatási végrehajtást 

A bírót a választóközönség választja három évre a főszolgabíró 
által jelölt személyek közül. Állása tiszteletbeli, de részére tiszteletdíjat 
szoktak megállapítani. A bírói hivatalt csak rendkívüli akadályoztatás 
miatt lehet visszautasítani. Akit megválasztottak, köteles a tisztet legalább 
egy évig viselni, egyébként 200 pengőig terjedhető bírsággal sújtható. 
Minden nagy- és kisközségnek saját külön bírája van. 3 W 

A jegyzőt a megfelelő képesítéssel 3 8 5 rendelkező személyek közül 
a képviselőtestület élethossziglan választja - ugyancsak a főszolgabíró 
jelölése alapján. Szakképzettsége és állandósága révén rendszerint a 
bírónál nagyobb egyéni súlyt szerezve a képviselőtestület tulajdonképpeni 
vezetőjévé válik. Feladata a községi adminisztráció vezetése, részben 
végzése, vezeti a jegyzőkönyvet a képviselő testület ülésein, előadja az 
ügyeket, a község, mint szervezeti egység főnöke. A körjegyző ugyanezt 
a szerepet tölti be a jegyzői kör összességében. 

A tanácsbelieket (esküdteket) - nagyközségben min. 4, 
kisközségben min. 2 fő - a bíróhoz hasonlóan a választóközönség 
választja három évre (1886:12. tc. 73.§). A bíró és a jegyző támogatása a 
feladatuk, továbbá eljárni olyan esetekben, amikor az elöljáróság egy 
tagjának közreműködését írja elő a jogszabály minden közelebbi 
megjelölés nélkül. Állásuk tiszteletbeli, de mérsékelt tiszteltdíjat is 
kaphatnak. 

Az elöljáróság a község végrehajtó szerve, amely mindazokat a 
tennivalókat is ellátja, amelyeket a jogszabályok a községre bíznak, de 
sem a képviselőtestület, sem az egyes közegek hatáskörében nem utalnak 
(1886:22. tc). Testületi szervként az egész elöljáróság csak kivételesen 
jár el, például gyámhatósági vagy kisajátítási ügyekben, egyébként az 
elöljáróságot a bíró és a jegyző együttesen képviselik többek között az 

J M Magyary Zoltán 1942. 320. 
3 8 5 Jegyzői képesítés: középiskolai érettségi után kétéves községi közigazgatási tanfolyam, majd 
községi közigazgatási vizsga (1900:20. tc. 3.§). 
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egyes iratok aláírásánál. Az elöljáróság tagja továbbá a másodbíró 
(törvénybíró, albiró, aki a bíró helyettese, az elöljárók egyike), a 
közgyám (körgyám), aki maga nem gyám, hanem feladata a községbeli 
gyámok és gondnokok ellenőrzése (1877:20. tc. 170.§.), továbbá a 
községi vagy körorvos, a községi vagy körállatorvos, s szükség szerint a 
pénztárnok, a mérnök, valamint több jegyző. 

A községi tisztviselők mellett a segéd- és kezelő-, a rendőr- és 
szolgaszemélyzetről is rendelkezik. A segéd- és kezelőszemélyzet között 
az aljegyzőt, a segédjegyzőt és az írnokot, a szakképzett bábát (körbábát) 
(1908:38. tc. 27.§.), a fogyasztási adófelügyelőt, a községi vágási biztost, 
a halottkémet és a községi kertészt, valamint a községi 
szolgaszemélyzetből például a rendőrt, a kisbírót, a kézbesítőt, a községi 
üzemi alkalmazottak közül a mezőrendőrt, az erdőőrt. 

A községi igazgatás székhelye a községháza, amely a hivatali 
helyiségeket fogalja magában. A községnek kell gondoskodnia jegyzői és 
orvosi lakásról és orvosi rendelőszobáról. 

A község és a vármegye 

A községek a jogszabályi rendelkezések szerint a vármegye 
hatósága alatt állnak: „a kis- és nagyközségek a járási illetékes 
tisztviselőség felügyelete és ellenőrködése alatt állnak, ez útján veszik a 
törvényhatóság rendeleteit s ezekre nézve a törvényhatósággal ezen 
hatósági közeg útján érintkeznek." (1886:22. tc. 31.§.) A vármegye 
hatóságát a járási főszolgabírón keresztül gyakorolja a kis- és 
nagyközségek felett. 

A község és a vármegye hatásköre a jogalkotói szándék szerint 
kiegészíti egymást: azon ügyekben, ahol a döntés, illetve határozás joga a 
főszolgabírót illeti meg, a község csak segédszolgálati működést fejt ki: 
előkészít, végrehajt. A község, mint helyhatóság hatáskörébe tartozó 
ügyekben viszont a főszolgabíró csak felügyeleti működést végez, illetve 
a vármegye gyakorolja a község felett a másodfokot. 

A főszolgabíró községgel kapcsolatos hatásköre igen széles a 
második községi törvényt követően is. A főszolgabíró állítja össze a 
virilisek névjegyzékét, ő tűzi ki a választásokat, elnöke a kijelölő 
választmánynak, vezeti az elöljárók és alkalmazottak választását. 
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helyettesíti a felelős elöljárókat, a birót, a jegyzőt, ellenőrzi a község 
egész működését. 

A vármegye a községek felett felügyeleti, fellebbviteli jogkört 
gyakorol, vagyonfelügyeletet lát el, megilleti a beavatkozás, rendelkezés 
joga is. Határoz a községi határátcsatolások ügyében (1886:22. to), a 
községi szabályrendeletek, a község vagyonát érintő vagy a 
költségvetéstől való eltérést jelentő határozatok csak a kisgyűlés 
jóváhagyásával hajthatók végre (1886:22. tc. 24.§). 

A törvénysértő vagy illetéktelen községi határozatot az elsőfokú 
jogorvoslati fórum a kisgyűlés, illetve az alispán megsemmisítheti és 
végrehajtását megtilthatja (1886:22. tc. 25. és 28.§.). A fellebbezett és 
törvényben taxatíve felsorolt ügyeken kívül viszont a törvényhatósági 
kisgyűlés csak akkor avatkozhat a község belügyeibe, ha közbenjárását 
vagy segélyét maga a község képviselete kéri, vagy azt a közigazgatás 
vágy közbiztonság érdekei követelik (1886:22.tc. 26.§.) 

A vármegye egyik leglényegesebb jogosítványa a 
vagyonfelügyeleti jog, amely nemcsak a községi határozatok 
megsemmisítésére, hanem pozitív intézkedésre is irányulhat: községi 
vagyonleltár, számadások felülvizsgálatára, községi költségvetések 
jóváhagyására, felelős számadással tartozó elöljárók állandó 
ellenőrzésére, a törzsvagyon szerzéséhez és elidegenítéséhez, a hosszabb 
lejáratú bérleti szerződések kötéséhez való hozzájárulásra, a községi adók 
kivetésének engedélyezésére, új adók bevezetéséhez való hozzájárulásra. 

A községek és az állam 

Az állam a községek szervezése és működése tekintetében 
jogosítványait alapvetően a belügyminiszter útján gyakorolja. A községek 
keletkezése, megszűnése, szervezeti formájának megváltoztatása a 
belügyminiszter rendeletéhez kötött (1886:22. tc. 148-163.§.) A 
belügyminiszter hatáskörébe tartozik a községek önkormányzatának 
felfüggesztése (1886:22. tc. 61 .§.)> 3 2 50%-ot meghaladó községi pótadó 
kivetésének engedélyezése, a községek költségvetésének ellenőrzése 
(1927:5.tc.44.§) ún. miniszterközi bizottság útján. Döntési joga van egyes 
községi szabályrendeletek jóváhagyása tárgyában, s fegyelmi jogkört 
gyakorol a községi alkalmazottak felett 
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„ Magyary Zoltán felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 
előbb volt, mint a mai értelemben vett centralizáció, de amióta 
centralizáció van, megváltozott az önkormányzat... a centralizáció után 
már nem lehet többé azt mondani, „hogy az önkormányzat a 
közigazgatás azon része, amelyben az emberek érdekelve vannak, ezért 
abban szerepük is van, mert az emberek sorsa ma már az egész 
közigazgatás működésétől függ ,386 

A modern jog korában az 1871. évi községi törvénnyel létrejött az 
egységes községi szervezet, amelynek látszatönkormányzatisága mögött a 
csupán módosult keretek között egy erőteljes tartalomváltozás, a 
tradicionális népi önkormányzatok hangsúlyátrendeződése folyik. A 
centralizációval megváltozik az önkormányzatiság természete: a községek 
erőteljes szabad fejlődése és az állami közigazgatás érdekeinek megóvása 
ellentmondásba kerül. Míg az előbbi az önkormányzatiság erősítését 
kívánná, a megye és az állam oldaláról egyaránt egy fokozódó 
gyámkodás, felügyeleti jogérvényesítés figyelhető meg. 

Az egységesítő jogi szabályozás, az 1886. évi községi törvény 
végrehajtása során sem tűnik el nyomtalanul azonban a helyi szokások, 
tradíciók szerepe. Az 1886:22. tc. a községeket helyi szabályrendelet 
megalkotására kötelezi. A községek a törvény szövegéből kiindulva, de 
azt községi szokásaikhoz igazítva teszik meg ezt. Szabályrendeleteik 
mind tartalmilag, mind jogtechnikailag jóval egyszerűbbek a törvény 
szövegénél, és különösen a szervezeti kérdések, továbbá a községi 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak kötelezettségeinek, fizetése s 
mellékjárulékai megállapítása során igyekeznek a helyi igényekhez és 
szokásokhoz igazítani a jogszabály szövegét. E rendelkezések ezért 
alkalmasak a tradicionális önkormányzatiság egyes elemeinek 
továbbélésének vizsgálatára. 

Alsónánán például a községi szabályrendelet 51. §-a szerint a 
segéd-, kezelőszemélyzet, közeg és egyéb alkalmazottak között a községi 
vágatási biztoson, a halottkémen, a községi bakteren, a hivatali szolgán 
kívül 7(1) szülésznő és 7( !) rendőr szerepel. Bedegen a jogszabályban 

Magyary Zoltán 1942. 117. 

165 



megjelölteken kívül marhalevélkezelőt, apaállatgondozót, 4 mezőrendőrt 
is fizet a község, és sajátos helyi szokáson alapuló rendelkezés, hogy a 
rendőr a kisbíróval naponként felváltva teljesíti az éjjeliőri teendőket. 
Madocsán más településekhez képes szembetűnő az erdőőrök, az 
erdőgazda foglalkoztatása, a régi „Helység Kotsisa" előfogatosként 
továbbra is az alkalmazottak között szerepel.387 

Még az 1908-as községi háztartási összeírás adatai is az egyéb 
alkalmazottak igen változatos csoportját tüntetik fel - egyenként nem is 
vállalkozva a sokféle helyben szokásos feladat ellátásával megbízott 
személyek számbavételére 3 8 8 

1930-ban a községi szabályrendeletek megalkotásának 
megkönnyítésére mintarendeletet készítenek, ezek központi, nyomtatott 
szövegében mégiscsak lehetőséget nyújtva a helyi vonatkozású 
kiegészítésekre. 

Ez a helyi szabályozás különösen a község végrehajtó szerveiről 
rendelkező III. rész első és második fejezete kapcsán válik fontossá. A 
községi elöljáróság tagjai között központilag felsorolásra kerül a bíró, a 
főjegyző, az adóügyi jegyző, az orvos, az állatorvos, a törvénybíró, a 
pénztáros, a pénztárellenőr, a közgyám, s szerepelnek az esküdtek. 

Bátán kiegészítik a helyben szokásos tisztségviselőkkel (pl. 
közigazgatási jegyző), s megjegyzik, hogy a jogszabályban foglaltaktól 
eltérően Bátán a községi bíró nem gyakorolja a polgári bíráskodást a 
községi főjegyzővel és az elöljáróság tagjai közül kijelölt 2 taggal. A 
törvénybíró feladata a 2 általa kijelölt elöljárósági taggal a polgári és a 
mezőrendészeti bíráskodás. Emellett a törvénybíró természetesen az 
1890:1 tc. 52. §-a szerint a községi közutak közigazgatásával is 
foglalkozik, s külön is megfogalmazzák személyes felelősségét a 
szükséges intézkedések törvényes és szabályszerű végrehajtásában. 

Ugyancsak eltérnek Bátán az esküdtek feladatkörénél is a 
mintaszabályzat szövegétől. Tíz esküdtei választanak Bátán, közülük 
kilenc a ki-ki számára a szabályrendeletben házszám szerint 
meghatározott részén a községnek összeírásokat és rendészeti 
ellenőrzéseket végez, a község külterületén pedig az 1894:12. tc.-ben 

3 8 7 TmL Községi szabályrendeletek. Alsónána, Bedeg, Madocsa. 
3 8 8 Magyarország községeinek háztartása 1908. évben 
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foglalt mezőgazdasági természetű ügyekben ellenőrzést és felügyeletet 
gyakorol. Mint tanácstag részt vesz a községi bíráskodásban, a 
végrehajtásoknál az adók behajtásával megbízott írnokvégrehajtó mellett 
hatósági tanúként jár el. A tizedik esküdt a borbíró, ő végzi a 
borfogyasztási adóellenőri teendőket és mindazon összeírásokat, 
nyilvántartásokat, ellenőrzéseket, amelyeket a vonatkozó törvények és 
rendeletek az elöljárók feladatává tesznek. 

A községben az egyéb alkalmazottak között 4 rendőr, 1 kisbíró, 1 
gyalogkézbesítő, 1 udvaros szolga, 1 gyepmester, 1 útmester, 1 temetőőr 
szerepel, továbbá 7 mezőőr, 1 erdőőr és 1 bikagondozó. A rendőrök 
évenként és fejenként egy öltözet téli és egy öltözet nyári egyenruhát, 
egy-egy pár bakancsot kapnak az évközi javítással, és minden harmadik 
évben egy-egy köpenyt, a mezőőrök évenként egy-egy öltözet egyenruhát 
és egy-egy pár bakancsot.389 

E példák is arra utalnak, hogy a modern jog keretei között az 
önkormányzatiság fogalma, tartalma megváltozott A tradicionális 
népi önkormányzatiság, a községi önigazgatás keretei széttöredeztek, 
tartalmi elemei átrendeződtek. A 19. század második felében a 
községi önkormányzatiság kereteinek kiépülésével párhuzamosan az 
ökormányzatiság fogalma is átértékelődött. Tartalmi elemei 
egyrészt maguk is megváltoztak (pl. a tradicionális jog korai 
időszakában döntő súlyú önigazgatás a polgári időszakban már 
kevésbé hangsúlyos az önkormányzati és igazgatási tevékenység 
mellett), funkciójukat veszítve megszűntek (pl. a földesúri hatalom 
által a községre rótt kötelezettségek), illetve érvényesítésükhöz új, a 
modern jog keretei között megfelelőbb szervezeti formát találtak (pl. 
a testületi önkormányzatok között a gazdasági élet fakultatív 
köztestületen}* 

3 8 9 TmL Községi szabályrendeletek, Báta. 
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A 19. század második felében a modern községi 
önkormányzatiság kiépülése természetesen konfliktusok és 
kompromisszumok folyamata, amely során a községek és az állami 
közigazgatás érdekkülönbségei, a modern közigazgatás 
követelményei a községi önkormányzatiság gyengülését, a községi 
szervezet állami adminisztrációs jellegének megerősödését, a 
szakigazgatási feladatok döntő súlyúvá válását eredményezték. Azok 
az önigazgatási funkciók, amelyek a tradicionális önkormányzatiság 
legmélyebb történeti rétegéhez köthetők - mint a község közös 
vagyoni és más magánérdekeinek védelme és előmozdítása - , 
megmaradtak, és a központi szabályozás mellett vagy ellenére még 
hosszú időn keresztül továbbéltek, vagy új teret találtak a maguk 
számára a polgári önkormányzatok differenciált rendszerében. 
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7. Összegzés 

Az értekezés problémafelvetései és tudományos eredményeinek 
összefoglalása 

1. A dolgozat alapvető célkitűzéseként a jogtörténeti vizsgálat-
során a kutatási eredmények szintetizálását jelöltük meg, a jogtörténeti 
kutatás történettudományi és néprajztudományi eredményekkel történő 
gazdagítását. 

Ennek eredményeképpen sikerült 

• felhívni a figyelmet egy, a jogtörténet által kevésbé vizsgált 
területre: a szűkebb terjedelme, töredékessége, földesúri 
kiváltságoktól, magánjogi szerződésektől, helyi szokásoktól 
függése miatt kevésbé kutatott jobbágy- és parasztközségek 
önkormányzatiságára 

• új problémafelvetéseket megfogalmazni (ilyen például a 
jobbágy- és parasztközségek önkormányzatiságának kérdése a 
tradicionális jog időszakában, hiszen Kérészy Zoltán például 
egyértelműen ettől eltérő álláspontra helyezkedik, vagy az 
extraneus szőlőbirtoklás kérdése Tolna és Baranya megyében, 
illetve a bírói szerep megítélésének a paraszti közösségben 
szokásos vezetői szereppel való összefüggése, ennek 
megváltozása) 

• a jogtörténeti kutatásokat új eredményekkel, néprajzi és 
helytörténeti adatokkal kiegészíteni (közös határhasználat 
leírása, falusi bírák fizetsége, bírák feladat- és hatásköre a 
szokásjog alapján, parasztbíró életrajza, falusi bíráskodás, stb.) 

• új megközelítési és rendszerezési szempontokat nyújtani (a 
tradicionális népi önkormányzatok fogalom meghatározása, a 
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falusi földközösség földbirtoklási és -használati jogának 
közvetett, a nyomásos gazdálkodás közvetlen hatása a 
faluközösség munkatevékenységére, mindennapjaira, a 
telepítési szerződések forráskénti használata a községi 
önkormányzatiság vizsgálata során, stb.), 

• felhívni a figyelmet a tradicionális népi önkormányzatok 
történetének differenciáltabb megközelítésére (Tolna megyében 
a kontraktuális települések meghatározó szerepe, az etnikum és 
a vallás szerint elkülönülő falusi és községi önkormányzatok, 
stb.). 

2. Az interdiszciplináris nézőpont számos módszertani 
problémát is felvetett. 

• Az anyaggyűjtés, továbbá a feldolgozás - a föld- és 
faluközösség, valamint a modern jog időszakában továbbélő 
formáik részletes elemzése, az egyes szakaszok általános és 
területi jellemzőinek felvázolása, valamint értékelése - során 
elsődlegesen a jogtörténet és a történettudomány eredményeire 
támaszkodtunk. 

• Ezt az általános szinten megrajzolható folyamatot 
differenciálták a történeti, helytörténeti és néprajzi adatok. A 
történettudomány alapvetően az általánosan jellemző gazdasági, 
társadalmi folyamatok, országos jelentőségű regionális 
események szempontjából az írott források alapján egészítette ki 
gazdag példaanyagával, a helytörténeti adatok az egyedi 
oldaláról árnyalták a dolgozatban tárgyaltakat. A 
néprajztudomány, s ezen belül a társadalom néprajz a fentieket 
a szájhagyomány útján hagyományozódó, illetve a népi 
írásbeliséghez köthető adatok összegyűjtésével egészítette ki , 
különös figyelmet fordítva a sajátosan értelmezett munka- és 
erkölcsfelfogásával jellemzett jobbágy- és paraszti közösségek 
vallási, etnikai meghatározottságára, valamint mindezekből 
következően a paraszti társadalom általánosan jellemző 
fejlődéstörvényeire, illetve ezeknek az adott közösség 
mindennapjaiban, tárgyi és szellemi kultúrájában történő 
konkrét megvalósulására, továbbélésére. 
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3. A kutatás tárgyának interdiszciplináris megközelítése 
a források sajátos kezelését és értékelését tette szükségessé. 

• A dolgozat már terjedelme miatt sem vállalkozhatott a 
jogtörténet, a történettudomány és a néprajz a témát érintő 
szakirodalmának teljes körű áttekintésére. A szakirodalom 
legszélesebb körét a rendkívül szerteágazó kutatások hátterét 
jelentő munkák alkotják, második, szűkebb csoportját a 
kutatástörténeti áttekintések során eredményeik kiemelésével 
érintettek. A szakirodalmak harmadik, legszűkebb csoportját 
azok a jogtörténeti, történeti és néprajzi munkák, illetve 
forrásközlések jelentik, amelyek közvetlen forrásokként 
jelennek meg a vizsgálat tárgyának feldolgozása során. 

• Ez utóbbi forrásközlések megkülönböztetett szerepet játsszanak 
dolgozatunkban, hiszen például a földközösség egyes történeti 
típusainak vizsgálata folyamán a jogtörténeti munkák (pl. 
Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen igen sok községi 
vonatkozású rendelkezést is tartalmazó Corpus Statutorum 
Hungáriáé Municipaliuma, vagy a Corpus Iuris Hungariciban 
közzétett törvények), a történettudományi (pl. a Magyar 
Történelmi Tár, a Monumenta Hungáriáé Historica kötetei, 
Tagányi Károly Magyar Erdészeti Oklevéltára, Imreh István 
székely falutörvényeket és faluhatározatokat közreadó munkái, 
a Magyar Gazdaságtörténeti Szemle falusi önkormányzatokra 
vonatkozó forrásközlései, az Országos Levéltár kiadásában 
megjelentetett 16-17. századi úriszéki jegyzőkönyvek, aMaksay 
Ferenc vezetésével közzétett 16-17. századi urbáriumok, 
valamint Lukács Zsófia, utóbb Felhő Ibolya az úrbérrendezés 
témakörével foglalkozó forrásmunkái) és a néprajzi források (pl. 
az 1939-1848-as jogi néphagyománygyűjtés részben Tárkány 
Szűcs Ernő, illetve Börcsök Vince által felhasznált, részben 
általunk is publikált forrásanyagai, Csizmadia Andor, Bónis 
György, Papp László, Fél Edit gyűjtései, újabban többek között 
Ács Anna, Borbély Gábor, Benczik Gyula. Gelencsér József, 
Nagy Ferenc közlései), amelyek gazdag példaanyagukkal 
differenciáltabb megközelítési lehetőséget biztosítottak. 
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A levéltári források esetében is alapvetően a jogtörténet 
hagyományos történeti és jogi technikáira alapoztuk 
vizsgálódásainkat. A községek 1848-at követő szabályozását 
például elsődlegesen jogszabályokra támaszkodva követtük 
nyomon. A levéltári anyaggyűjtések során forrásainkat 
jogtörténeti szempontból elemeztük (pl. a bátaszéki uradalom 
által a szőlősgazdák számára adott „Különös Hegy Törvény" 
esetében), más forrásokkal összehasonlítottuk bizonyos 
következtetések megállapítása érdekében (az említett bátaszéki 
uradalmi „hegytörvényt" és a „ Györköny helységnek Birtokos 
Földesurai által" adott „Szöllő Hegybéli Törvényeket"). 
Fokozott figyelmet fordítottunk a forrásértékelésre, a források új 
szempontú használatára (pl. a bírák fizetésére utaló híradások 
esetében). 

Ugyanezen források vizsgálata során néprajzi szempontokat is 
érvényesítettünk a jogtörténeti értelmezés kiegészítésére, 
árnyalására (pl. a hegyközségi szabályzatok típusainál a néprajzi 
szakirodalomban elvégzett tipizálás hozzásegített a hitelesebb 
értelmezéshez, a györkönyi svábok, illetve a bátaszéki uradalom 
hegyközségében a 19. század elején szőlővel rendelkező sárközi 
református magyarság életmódvizsgálatai a történeti, 
tulajdonlási viszonyok mellett az eltérések gyökereinek 
feltárásához n>oijtottak segítséget.) 

Különösen a földközösség és a faluközösség korai időszakának 
vizsgálata és a folyamatok áttekintése során elsősorban a 
történeti kutatások eredményeire támaszkodhattunk. Ezeket 
mindig igyekeztünk a jogtörténeti kutatások eredményeivel 
összefüggésben értékelni és használni. 

A források sajátos csoportját jelentő néprajzi kutatások 
gyűjtések eredményei szerves részét képezik a tradicionális népi 
önkormányzatok, valamint a modern jog időszakában továbbélő 
formáik elemzésének, vonatkozzanak Tolna megyére, a Dél-
Dunántúlra vagy a történeti Magyarország bármely területére. 
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A források feldolgozása tekintetében eredményként 
könyvelhetjük el 

• azok sokrétű használatát (jogtörténeti, történeti és néprajzi 
források egyaránt feldolgozásra és felhasználásra kerültek a 
kutatás során) 

• a használt források több szempontú megközelítését, 
feldolgozását, értékelését (pl. egy néprajzi forrás jogtörténeti 
szempontú elemzését, történeti forrás jogtörténeti elemzését) 

• új, eddig publikálatlan források közzétételét (pl. a bátaszeki és a 
gyönki hegyközségi szabályzatok, madocsai tanács 
jegyzőkönyvei) 

• a források új körének bevonását a jogtörténeti kutatásokba (a 
népi írásbeliség gazdag forrásanyaga, a néprajzi megfigyelések, 
kikérdezések, továbbá a helytörténeti adatok) 

• a jogtörténeti, történeti és néprajzi források utóbb 
közgyűjteménybe elhelyezettekkel gazdagítását 

• a kutatást új szempontokkal gazdagító kérdőívvel történő 
gyűjtések, interjúk, megfigyelések, résztémákra vonatkozó 
adatgyűjtések alkalmazását. 

4. A kutatás alapvető szempontjaként említett interdiszciplináris 
nézőpont részeként tekintettük át a német nyelvterületen 
gyökereiben is erősen a jogtörténethez kötődőjogi néprajz, 
továbbá a jogi antropológia kutatásának nemzetközi és hazai 
történetét, a jogtörténet számára is hozadékot jelentő 
eredményeket, alternatívákat. 

A dolgozatban e kutatások áttekintésével 

o a közelmúltban mindinkább erősödő jogi kultúrtörténeti 
irányzat hatására az interdiszciplináris tudományként 
értelmezett jogtörténet természetes határterületének tekinthető 
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jogi néprajzi kutatások összegzése során sikerült a Tárkány 
Szűcs Ernő által felvázolt képet térben, időben, kutatási 
eredményekben bővíteni, differenciálni, a hazai irodalom 
alapján pedig a hetvenes évek óta most először ismét 
összegzésre tenni kísérletet e tárgyban, 

• a jogi antropológia oldaláról pedig elsőként kíséreltük meg a 
magyar nyelvű összefoglalást. 

5. A dolgozat eredményeinek hasznosulása 

• Alapvető célkitűzésünk a jogtörténeti kutatások eredményeinek 
gazdagítása volt. Bízunk abban, e tudományterület számára jól 
hasznosíthatók a dolgozat új szempontú megközelítései, 
eredményei, a jogtörténet számára feltárt új források (főképp a 
paraszti írásbeliség gazdag és a jogtörténet által kevésbé 
használt iratanyaga, valamint a szóbeli visszaemlékezések, 
adatközlések, kérdőíves gyűjtések). 

• A történettudomány szempontjából helytörténeti és néprajzi 
adataink a történeti folyamatok egy-egy területen megfigyelhető 
sajátos vonásaira hívják fel a figyelmet. 

• A néprajztudomány számára pedig alapot és további kutatási 
témát jelenthetnek a dolgozatban részletezettek a társadalom 
néprajzi vizsgálatok, vagy akár a folklórkutatások összefüggés-
és változásvizsgálatai szempontjából. 
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9. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

Tolna vármegye tisztviselői hivatali eskü szövege 1766 június 3. 3 9 0 

„Én N.N Esküszöm az élő Istenre, ki Atya, fiu, Szent Lélek, Boldogságos 
Szűz Máriára és Istennek minden Szentéire, hogy félre tévén 
mindennemű Atyafiságat, Adománt, Félelmet, Szeretetet, Kedvezést, és 
egyéb Emberi tekéntetet, s mindennemű veszedelmeket, ezen Tekéntetes 
Nemes Vármegye szolgálatyában, melyet magamra föl válolok hiven 
igazán, és szorgalmatossan ell járok, az Tekéntetes Nemes Vármegye, s 
annak Tisztyei által élőmben adandó rendeléseit és parancsolatit tartozó 
Engedelmességgel venni fogom, azokon kívül, kiknek tudni kelletik, 
senkinek ki nem jelentem, szentül meg tartom, és szorgalmatossan s 
hiven végben viszem, azoknak végben vitelérül, úgy akármely az 
közönséges békességgel ellenkező történeteket, cselekedeteket, 
beszideket akár hírül, s akármely módon meg értendő leszek, azon Nemes 
Vármegye Tiszteinek hiven kijelentem, semit azoktul ell nem titkolok. 
Hatalmam alá adandó köz Legényekre, hogy Kötelességekben híven, 
igazán, és szorgalmatossan ell járjanak, tehetségem szerint vigyázni 
fogok. 
Isten engemet úgy segéllyen, Boldogságos Szűz Máriai és Istennek 
minden Szentei. 

3 9 0 TmL Vegyes 71 
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2. sz. melléklet 

A bátaszéki uradalom "Különös Hegytörvénye" 1809-ből 

Mivel a Fölséges Császári és Királyi Bétsi Theresianom 
Academiajahoz tartozandó Bátaszéki Uralomban számosabb Szőlő 
Hegyek volnának és valamint lakosainak egy nagy része tsupán abbul 
várná élelemét, ugy az Uradalmi jövedelem is ebbe majd első tekintetett 
erdemelené annyival érdemesebb, és szükségesebb volna, mivel 
tapasztaltattnék, hogy a Szőlő Hegyekben nem tsak rendetlenségen, sőtt 
még károsítjok, és a ki rendölt egynehány Hadnagyoknak 
vigyázatlanságok miatt gyakortább tolvajságok és a csavargok által esett 
Pintzék feltörések, Hordok számmal volt boroknak elhordásai annélkül, 
hogy tsak egy Hlyeién Tolvaj a Hadnagyok, vagy Szőlő Pásztorok által 
meg fogatott, vagy elő állíttatott volna, történtek meg légyen; azért is 
más Hegybéli Törvényekhez képest ezen Bátaszéki Uradalomban lévő 
Szőlős Gazdák is itten minden rendben lévő Szőlőit tartó urak a jó rend 
föntartás kedviért, s felebaráti megkárosíttas eltavoztatas véget az alább 
írt pontomoknak megtartására és azokban foglalt büntetéseknek 
viselésére elkerülhetetlen képpen köteleztettnek, ugy mind. 

Xször 
Azon alkalmatossággal midőn a Helységben Bírót választanak, a 

község Hegy Bírót is az véget Uradalom részérül elő adott hárombül 
válasszon, ha pedig az Uradalomtul is dotáltatik ez által kineveztessen, s 
e mellé két, vagy négy Hegy Eskütteket, ha mindgyárt a közönséges 
Esküttekbül kirendeltessenek; Ezek a Hegy Bíróval minden kisebb 
hegyre egy, nagyobb hegyre két hegy őröket rendellyenek, és ezek 
mindnyájan az Uraságh Cancellariájában meghiteltessenek, kik is minden 
rendetlenséget, és a Hegyen elő adandó meg károsíttást eltavoztattni, és 
minden üdejeket leg inkább a Hegy őrzők a Szőlőknek vigyazasában 
eltölteni oly annyira kötelessek lesznek, hogy gondatlanságok által történt 

3 9 1 TmL Közgyűlési iratok 10:33/1811. 
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megkárosíttást, és meg esett Pintze feltörést a Gazdáknak megterítteni 
kötelesek lesznek, hogy pedig elegendő élelmek és magok szükségekhez 
képest lehessen, a tartásokra szükséges fizetés ki fog adattni, melyet is az 
alul írt mod szerént mindegyik ki nyerni fog, és valamint ezen Hegy 
Törvény tagjainak föl állíttasaval minden rendben lévő Szőlős Gazda 
mint Szölleiben, mint az ottan lévő Pintzéjében tellyes bátorságba fog 
tétetődni, ugy mind személy válogatás nélkül, és minden Szőlős Gazda a 
Hegy Tanátsnak ki rendelt fizetésére járulni köteles lészen, a véget tehát. 

Iszor 
Föl vévén tehát Bátaszéki Város Bírónak 50 fban állo esztendőbeli 

fizetését a Hegy Bírónak 70fr, az Eskütteknek pedig kevesebb dolgok 
lévén, és amúgy is a bírságokból alább írt mód szerént részt kapván 
különb fizetések nem járna, az Hegyőröknek, vagy Mestereknek 200 fr 
esztendőnként fizetődjenek mely Hegybéli Mesterek más Helységekben 
is az ottan lévő Szőlőknek környülállásaihoz képest vagy több, vagy 
kevesebb fizetés mellett község elöljárói is meghallgattattván az 
uradalom ki fog vettni meg fogadtatásokhoz, kis is egyszersmind a 
Hadnagyi Szolgálatot el viselhetik, és ezen szolgálatért, edig voltt Bért is 
húzhatják. 

3or 
Bé álltíva lévén a Hegy Bíró hivatallyában köteles lészen 

esküttyeivel, és Hegy őrzőivel azonnal a Szőlős Gazdák neveit, és kinek 
kinek hány kapás Szőlleje légyen meg ítélvén, minden Hegyeiben, 
különösen conscribalni, és rendes Prothocollum tartván az idővel 
történhető változásokat is abban szorgalmatosan föl jegyezni, hogy így 
egy részrül minden tulajdonos tudhassék, más részrül pedig az egész 
Hegyi Tanátsnak és Hegyi Mestereknek fizetése, a Szöllőknek 
mennyiségével vettve lévén a mi egy egy kapás Szöllőre, ugy Présházra 
Gunyhora esni fog, minden Szöllős Gazdátül maga birtoka szerént be 
szedethesség, és ha ezt minden Esztendőben szüretelésik szépségesen le 
tenni el mulatná az dézsmállok által per modum Executionis borábul ki 
vetessék. 

Mint hogy a Hegyi Tanáts az Hegy Mestereket felélni köteles 
lészen, szükséges is, hogy ezeknek alkalmatos embereket válogasson, és 
ki válogatottakat az Uraságnak jová hagyása végett be adják, kiket jó 
fenyétikbe tartja, és ezek a Hegyi Tanátsnak minden engedelmességgel 
tartozni fognak, és azért kötelességekben is fog állani a Szöllő Hegyekben 
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mindenféle dolgokat a Hegy Bírónak be jelenteni, ki is azután ha valami 
dolog adná elő magát Esküttyeivel együtt gyűlést tartson, és a Pörös 
feleknek előre harmad nappal hírt adjon, és a Hegy Bírónak illyenkor az 
ollyan személtől a kinek dolgában fog fáradozni, egy peták fizetsége 
járjon, ha pedig valaki a citatiora a gyűlésbe meg nem jelenne 90fkal 
büntessen. 

5ör 
A már véghez ment conscriptio szerént a Szöllőknek mellék és 

oldal Árkai ugy szintén a Kapuk és Rések mekkoraságához képest a 
Szöllős Gazdákra igazságossan föl osztassanak és azoknak egy héti 
terminus alatt való meg tsinálására meg intessenek, el telvén pedig azon 
egy héti Terminus tartozni fog a Hegy Bíró az árkokat meg visgálni és a 
hol tsinálatlanokat tapasztalna, az ollyan szó fogadatlan Röst gazdákat 
20fra büntesse és ismét egy héti Terminust rendöllyen, ha pedig azon 
második hét eltelése után is találna ollyan árkokat a hegy bíró akkoron az 
e féle engedetlen gazdákat 40fra büntesse oly formán a Szöllők uttyait is 
is anak üdéin tapasztalja. 
Mind hogy pedig Várdombján az az eset volna, hogy a Gazdáknak 
Házaik, vagy házi Kertjeik a Szöllőkkel határoznának illyetén Gazdák 
tehát a közönséges Árkokon kívül Udvarjoknak vagy Kertyeiknek 
kerítését a Szöllők fölül mindenkor ollyatén karban tartani köteleztetnek, 
hogy azokrul a Szöllőkben leg kevesebben kár ne következzen , különben 
ha azokban az ő házi kerítéseikről valamely kár következend a kárnak 
megtérítésén kívül duplán fognak büntettetni, hogy sem egyebek hasonló
képpen külső rosz árkaik miatt valamely kár okoztatott. 

6or 
Ha a tsinálatlan rosz Árkon, a vagy kapun a Marha a Szőlőbe bé 

mégyen és ottan kárt teszen, a kár meg bötsültesvék, és annak meg 
fizetéssére egyedül maga az a röst gazda, a kinek rosz árkán ment be a 
marha, kénszerítessék, ha pedig a jó árkon ment bé a marha, a gazdája 
meg fogja téritteni. 

7szer 
Ha a Szőlő Tőkérül ollyan veszszőt, mellyen Szöllő volt a marha 

letört, minden szál veszsző két k-á, ha pedig Szőlő nem volt rajta 1 Kr. 
lészen, minden kitört öreg tőkéért 20 Kr. a fiatal tőkéért pedig a mennyi 
esztendős annyi 15 Kr. fizessen, ha pedig a Szöllőbe be tört marha által 
sem veszszökben, sem tőkékben kár nem téteítetett volna, még is a Szöllő 
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föld tapodtatásáért Télen, Nyáron egy aránt minden darab Marhátul 10 
Kr. és azon felül 20 Kr. be hajtó Pénz fizetessen. 

8or 
A midőn a Disznó be törne a Szöllőbe, és ottan megfutamodván a 

be hajtás kár nélkül meg nem eshetne, illyenkor szabad legyen a Disznót 
agyon lőni, ha pedig azt a Csősz bé hajthattya, a vagy tsak Gazdája 
Házához haza kerítheti, az okoztatott káron kívül minden Disznóiul hajtó 
Pénz 10.kr. fizettessen. 

9er 
Senki az Marháját, sem Télen sem Nyáron a Szőlő Hegyekre 

szabadon ne botsássa, mert ha kárt tészen, a kár is általa meg fizettetik, a 
kárt vallott embernek, a hajtó pénz is minden darab Marhátul 20 Kr. 
lészen, a bé hajtott Marháknak tartozik a falu Bírája helyet és tartást adni, 
mind a kiváltás ideig, melly költséget tartozni fog a Marha Gazdája a 
bírónak minden viszalkodás nélkül meg fizetni, és azon felül 12 Pátzával 
meg büntettessék Gazdája, külömb sorsú pedig 2ftal. 

\0er 
Valaki pedig Marháját a Hegy Meseterektül vagy Csőszöktül 

hatalmassan a bé hajtás alkalmatosságával el venné a vagy pedig az 
akolbul ki lopná, az a kár meg térítésén kívül 24 Páltzával büntettetik. 

11er 
Az Bírót Esküttyeivel együtt érdemek szerént meg Bötsülni 

tartozik kiki, és valaki őket igazság szolgáltatása üdéjén meg hamisolni 
illetlen szavakkal illetné, és szidalmazná, az ollyatén személy azonnal 2 f. 
marasztaltasson, vagy a sorsához képest 12 Páltzával meg büntessen. 

12er 
Ha a Hegy Bíró esküttyeivel valamely meg bötsülése vagy akár mi 

Pörös állapotnak megvisgállása véget a Szöllő Hegyre ki megyén, 
diurnumja lészen a Hegy bírónak 45 Kr, az Eskütteknek 36 Kr a melyet 
Pör vesztes személy fog fizetni, és ha távolabb esnék a bötsü kocsit is 
tartozik adni. 

13or 
Hogy ha pedig valaki a Hegy Bírót és Esküiteket valamely kárnak 

meg bötsülésére szöllejébe ki vinni akarná, azok pedig elmenni nem 
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akarnának uraság hatálmával vetessen rajtuk 2 f. a kárnak megtéríttetésén 
kívül is. 

14er 
A mely kapás személy rosszul kapálna, vagy pedig a limitation 

föllöl fölvenne, vagy ezt szöllős gazda adná nemtelen 12 páltzával, nemes 
és characterivált 12 fra fog büntetődni, a limitatió környül állásokhoz 
képest az uraságh által annak üdéjén meg fog tétetődni., a rosz munka 
tévő pedig a Hegy Bírónak bejelentetvén ha az occulata szerint reájok 
meg bizonyodnak, az illyetén munkások azon kívül hogy a napszámot is 
elveszejtsék 6 Páltzával büntettessenek. 

15ör 
Ha valaki más ember szöllején vendég út nélkül körösztül menne 

kivévén ha valami különös esetekben sietni köllenék, vagy nagyobb 
dolog veszedelembe forogna és a vendég uton mulatni nem lehetne 6 
Páltzával, érdemesebb pedig egy ftal büntettessen, minden ember tehát 
annakokáért az árkon kívül lévő közönséges utakon járjon szöllejében, 
nem pedig körösztül kasul más emberek szőlején által. 

16or 
Tilalmaztatik a más Ember Szöllejébe a Tulajdonosnak hire nélkül gaz 

szedése is, ugy hogy ki ebben megtapasztaltatik 18 kral büntettessen, és 
másodszor 6 Pálzta ütéssel. 

Mer 
Senki hajdani Árkot maga hatalmábul killebb ne vegye a ki 

különben cselekedne 4 fra büntettessen. 

18or 
Minthogy a Szöllők között árnyékosabb fák nevezetesen diófák 

károkra volnának a Szöllőknek, arra való nézve a hol az ollyatén fák miatt 
való kár nyilván tapasztaltattnék, onnand minden ártalmas és nagy 
árnyékot adó fát a jövő Sz. György napig kivágattassanak mellynek bé 
tellyesítésére a Hegy Mesterek fognak kiküldettettni a szöllők lábjaiban 
és gyöpökben mind azon által a hol kárt nem okoznak tovább is meg 
maradhatnak. 

20or 
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Ha valaki barázda mellett szomszédja ellenére valamely élő fát 
nevel, és az ellen panasz tétetik, akkor a hegy bíró vegye a köbös hordó 
rudat, a mellyen körösztül, és vigye el a köz barázdán, ha a rúd vége meg 
akad a fába, tehát a fa vágattassák ki, ha pedig el nem éri a fát akkor tsak 
az ágai, melyek a szomszédnak agatnak, vagdaltassanak le. 

21er 
Ha valaki a kapun bé menvén maga után a kaput bé nem teszi, 
büntetődjön 25 kral, vagy sorsához képest 6 páltzával, és a miatt 
következett kárnak meg fizetésében. 

22er 
Ha valaki gyümölcsért, vagy a kár melly dologért szöllejébe szekerével 
megyén, más kárára marháját szabadon ne botsássa, hanem kösse meg a 
maga szöllője lábjába, ha pedig más különben tselekszik, és marhája 
szomszédjának kárt tészen, az okozott kárnak duplán való meg fizetésén 
kivül 50. pénzen vagy 12 páltzával büntetődjön. 

23or 
A ki kapun vagy résen kívül az árkon keresztül megyén 25 pénzre vagy 6 
páltzával büntetődjön. 

24er 
A ki a hegy kerítését vagy kapuját pusztíttya az a kárnak meg térítésén 
kívül 2 fral vagy 12 páltzával büntetődjön. 

25ör 
A ki a szöllő hegyeken lévő kunyhókat pusztíttya, az épület árán kívül 4 f. 
vagy 24 páltzára ítéltessen. 

26or 
A ki a szöllő hegyen tüzet támaszt, és azzal gyepű meg égne, a 

gyepű helyre állításán kívül 2 frra büntetessen hogy ha pedig illyes tüztül 
a gyümölcs fák is el romolnának, a vagy a gunyhok el égnének, a kár meg 
bötsültetvén, Kártévő a betsü szerént való elég tételre szoríttassék, ezen 
feliül 16, és nagyobb esetben 24 páltzával büntetődjön. 

21 szer 
A kik a szöllő hegyeken czivalkodnak, verekednek, és egy máson 

vért is eresztenek, ha azoknak verekedések a Szöllő árkon belül léjend, és 
a verekedés nagyobb ítéletet nem érdemel a hegy bíró a bűnöst 4 fr. vagy 
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16 páltzával büntesse, ha pedig a verekedés a kerítésen kívül történne, 
akkor a helységnek semmi köze sintsen hozzája, hanem adgya be az 
Uradalomnak. 

ISszor 
A mi a Szöllő Tolvajokat illeti azok, a kik a Szőlőtt vagy 

Gyümöltsöt lopják, ha gyermek 12 virgátsal vagy korbátsal idejéhez és 
neméhez képest, ha pedig korosabb idejű 12 Páltzával büntetődjék, azon 
felül pedig a Hegy Mesternek, a ki a lopásban őket meg fogja 7 kr. fizetni 
kötelesek, a kik pedig a szöllő karókat, vagy pedig a lúgos létzeket, és 
oszlopokat lopják, és az el lopott jószág 4 f bötsü árát fölül nem haladja, 
hasonló 12 Páltzával, és az el lopott jószágnak viszsza adásával, vagy 
árának meg terítésével nem külömben a Hegy Mesternek fizetendő 20. kr 
büntetessenek, ha pedig nagyobb lopásokban tapasztaltatnék valaki vagy 
pedig Pintze fel törést el követne az ollyant azontúl meg fogván az 
Uraság eleibe álitsak hogy vétkeihez képest annak uttyán meg érdemelt 
nagyobb büntetését el nyerhesse. 

29szor 
A ki a Szöllejét annak rendje, és módja szerént nem neveli, mivel 

hogy ezen dologban az Uraságnak is kára forogna bötsü szerént tőle el 
vitettessen, és már szorgalmatosabb embernek adattasson. 

30szor 
Valamint tilalmaztatnak a Szöllők között lévő minden féle 

haszontalan gyöpük is, ugy hogy az ollyatén Gyöpüket, és puszta földeket 
minden Gazda, a publicatiotul fogva számlálván egy esztendő alatt be 
plantállya, más különben tőle ingyen el vétetik, és a földes urasága által 
más embernek adattatik, ugy más fölül tilalmaztatnak a Szöllőkön kívül, 
és meletek fekvő szántó földeknek, réteknek, vagy legellőknek uj el 
ültetetése, ugy hogy nem tsak az ollyan uj el ültetést el követő 24 
páltzával még büntetődni, hanem a Hegyi Tanáts, ha ezt nem hátrálja 
kemény felet alá huzatni fog. 

31er 
Mind hogy pedig a Törvények által, ha tsak azok mindeneknek 

tudtára nem publikáltainak, senki is azoknak meg tartására nem 
köteleztethetnék, arra való nézve ezen Articulusok minden esztendőben 
kétszer, ugy mint Mind Szent napokon az Uj Bírák által és Sz. György 
napkor a Község Hazánál, másodszor az Nótárius által fel olvastassanak. 

216 



32er 
Hogy pedig ezen Hegy Articulusok anyival inkább 

foganatossabban meg tartathassanak, az ollyan személyeknek a kik ezen 
Articulusok ellen vétettek a Hegy Bírónak föl adgyák a pénz béli 
büntetésbül harmad rész rendőltetik, és mivel euen articulusokat leg 
inkább a Hegy Bírónak tudni, és meg tanulni szükséges, és azért tsak 
ujak iras tudó és jámbor életű ember ezen hivatalra alkalmatos lehetne, ne 
hogy minekutánna Iső esztendőben meg tanulta a hegy törvényt az uj 
válosztás alkalmatosságai, akor midőn hasznos lehetne, ok nélkül ki 
maradjon az ki válosztott Hegy Bírónak hivatala 3. egymás után 
következendő esztendeig fog tartani, és azokat ok nélkül ki ne tegyék, az 
Eskütteket pedig a Szöllős Gazdák az e véget tartandó Gyűléskor meg 
változtathatják. 

33.or 
Sz. Gergely naptul fogva szüret végéig kutyáknak a szöllőkben 

való csavargása tilalmaztatik, és a Hegy Mesterek azokat meg határozott 
üdő alatt szabadon agyon lühetik. 

34. er 
A Szüretnek meg határozása mindenkor a Tettes Uraságtul fog 

függeni, a melyre tejendő Terminus közönségesen ki fog hirdettetni a ki 
mind azon által bátorkodnék a ki szabott üdő előtt Szöllejét meg szedni 
büntetése lészen meg szedett Csömegjének contralandja a melynek is két 
harmad része az Földes Uraságot illeti, harmad része pedig a Hegy 
Bírónak fog engedtetni. 

35. er 
Ha valaki Szöllejét el akarja adni köteles lészen azt előre a Hegy 

Bírónak be jelenteni, a kiknek ismét kötelesége lészen az Uj Szöllős 
Gazdát az illető Földes Uraságnak be jelenteni, és a Hegy rendtartásaira 
kötelezvén, ezen változást a maga Protocollumában föl jegyezni, a 
minémü fáradságának, jutalmául a Hegy Bírónak, mind az eladó, mind a 
vevő különössen egy egy petákot fognak fizetni, és mivel az Attyafiak és 
Szomszédok más külsők előtt valók lennének, ezeket az el adó meg 
kínálni köteles lészen mellyet hogy ha el mulatott és szöllejét azoknak 
kinek és akarattyok nélkül el adta volna, ezen esetben az alkut, és el adást 
a szomszédok és atyafiak, annak uttyán mindenkor meg változtathattyák, 
és invalidalhattyák, ha a Hegy Bírónál az törvényes üdő alatt akarattyokat 
bé jelentették, azért is mind azon eladás, és vevés, meily a Hegy Bírónak 
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be nem jelentetnék, és azután Uraság által helyben nem hagyattatnék, 
mind helytelen, és foganatlan fog tartatni. 

3 6 . 0 T 

Ha valaki a dézmállás előtt az Uraságh híve nélkül Borát, vagy 
Csemegéjét el adná, az el adott Bora, vagy Csemegéje contrabandaltatik 
nem külömben ki Borát Dézmállás előtt el rejti, az el rejtett, és meg talált 
Bor mind Hordóstul Contrabandaltatik, a ki pedig az el rejtett Bornak 
magának helyet ad, 24. páltza ütéssel büntettessenek akar ki pedig aki 
illyetén törvény ellen tselekedőket az Uraságnak be jelenti, minden némü 
Contrabandának harmad része a nélkül hogy annak neve fel fedeztessék, 
nékie által adattatik. 

37.er 
Mivel a Hegy Bírónak, és hegy tanátsnak ugy Hegy Mestereknek 

fézetések a Szöllős Gazdáktul kapás számra, és Prés házokra e szerént 
hogy egy nagyobb épületü, és több alkalmatosságbul álló Prés háztul 1 f 
30 k. kissebektül pedig 1.1/4 f, az ezentúl pedig a Hegyi Tanátsnak 
fizetésére szükséges fézetés magokra a szöllőkre ki vetve lévén, amúgy is 
járna az hajtopénz és más egyéb ezen articulusok által meg rendelt 
büntetés pénz, erant mellyet a hegy mesterek mindenkor a Hegy Bírónak 
be jelenteni kötelessek lesznek különös számadást tenni fog a Hegy Bíró 
és azután azon birság fejébe be jött pénzt különös cassaba tartván azt egy 
harmad részben magának, és az esküttyeinek ki vévén, két harmad 
részben pedig azon Hegy Mestereknek kik be adták minden holnapban ki 
adni, az esztetendő végével pedig számadását az Uraságnak bé adni 
köteles lészen. Alkalmasztatott Bátaszeki Uradalom környül állasaihoz 
Gruber András Uradalmi Fiscalis atal. 

1809. Esztendőben Karátson Havának 18.Napján Battaszéken tartatott 
Ur Széke alkalmatosságával. 

Ezen hegyi articidusok az Tolna Vármegyében helyheztettett 
Battasszéki Mező Város Elöljáróknak jelenlétében fel olvastattak, és 
szoros meg tartás véget törvényessen is helyben hagyattatván az N 
Vármegye Törvény Székéhez való fölebb vitel és meg nyerendő jová 
hagyás véget törvényes bizonságot tévő feő bíró Thamássy Mihály urnák 
által adatni rendeltettek. 
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3. sz. melléklet 

Tot Mihály decsi bíró panaszos levele 1822-ből3 9 2 

Méltóságos Uradalom Tekintetes Tiszti Gyülekezete! 

A múlt 1821-ik Esztendőben megesett lső Novemberben a 
Méltóságos Urodalom által Bíró Hivatalra candidáltatván a' Nép által a 
voxok többsége mellett Bíróvá választattam, az egész esztendőmet, 
mellynek már nem messze van a' vége, a' Nép javára, a' Közönséges 
haszonra úgy áldoztam fel, hogy minden magam dolgait félre tévén, 
minden igyekezetemmel, erőmmel, tehettségemmel a' Közjót 
munkálkodtam, nem is vethet e' részben senki szememre semmit -
mindennemű kötelességemnek, mellyet ezen terhes hivatal kívánt tőlem, 
minden részben a' lehetőségig személy válogatás nélkül eleget tettem, 's 
minden dolgaimban az igazság tselekvése, és követése volt egyedül a' 
czélom, de mivel ezeknek el érésekre keménység is kívántatott, 's egyébb 
aránt is a' Birói hivatalt parantsoló hang nélkül senki el nem viselhetné, 
a' midőn eggyik kősziklát kerültem, a' másikba ütődtem, 's mai Napon, 
a' mikor a' Templom előtt az Elöljáróság végezéséből tiltottam 
hirdetésem által, hogy senki a' székedet le ne szántsa azon alul, a' mint az 
Uradalmi Ingeneur Úr ki jelelte, mert ha el veti is, a' Helységh a' búzáját 
ki fogja belőle szántatni, Sándor János nyakasán azt felelte, hogy neki 
abból senki nem parantsol, fel szántja még a gyepet is, párt fogója lett 
ennek azonnal I . Balázs Mihály, 's szóról szót szaporítván belém vesztek 
egyedül ezért, és Sándor János az utzán engem huntzutolt, nem Biró, 

3 9 2 TmL. Közgyűlési anyag 3:7/1823. 
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hanem kutya, huntzut vagyok, úgy mondván, 's Balázs Mihály is szinte 
lármázván, az Elöljárók szavára, a Hadnagynak parantsoltam, hogy 
fogná, és hozza vissza, de vissza hozni Ör. Balázs Mihály, Kozma 
Mihály, Kozma István, Bogár István, I . Bogár András és Kiss János nem 
engedték, hanem erőszakosan ellent állottak, s Ör. Balázs Mihály tőlem a' 
páltzát el vette: ugyan azért mélly alázatossággal jelentést teszek a' 
Tekintetes Tiszti Gyülekezetnek a' végett, hogy a meg nevezett lázzasztó 
Detsi lakosokat kit kit a' maga érdeme szerint meg büntetni méltóztasson. 

Detsenn29-a Szept. 1822. 

A' Tekintetes Tiszti Gyülekezetnek 

esedező szegény szolgája 
Tot János Biró 
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4. sz. melléklet 

Tot János decsi bíró bocsánatkérő levele 1823-ből 

„Alól is meg irott Tóth János Detsi lakos adom értésére mindeneknek, a' 
kiket illet, hogy a' mult esztendei Bírói hivatalomba történt 
megsértödésemre nézve tett keresetemről le mondok, azon Lakosoknak, 
a' kik meg sértettek, meg engedek, és megeggyezek abban, hogy ezen 
Tárgyban lévő Irományok a' Tekintetes Nemes Vármegye eleibe ne 
terjesztődjenek. 

Mellynek valóságára adtam ezen Levelemet nevem aláírásával, és 
saját kezem kereszt vonásával megerősítve. 

Detsenn, Anno 16-a február 1823. 

Tóth János 

TmL. Közgyűlési anyag 3:7/1823. 
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5. sz. melléklet 

A kajdacsi nótárius búcsúztatója 1861-ben 

Zsigmond Imre, volt kajdacsi jegyzőt 1861-ben a kajdacsiak valósággal 
kivitték a faluból, bútorával, mindenével egyetemben. A falu nótáriusa 
elkeseredésében búcsúzó verset irt a kajdacsiakhoz, s ez az érdekes 
búcsúzó ekként szólott: 

„Tolna vármegyének Sárvize mentében 
Áll Kajdacs faluja Sodorna képében. 
Zsandárnak, pandúrnak volt mindig tanyája, 
Mégis a környéknek vala nagy kárára. 
Sőt még fináncot is kvártélyoztak bele, 
Bár egy párt el is nyelt a Sárviz kebele. 
Szolgabíró nélkül egy nap sem lehetett, 
Kilenc vármegyéből mind itt telelhetett. 
Széles e világon, a hol csak börtön áll: 
Kajdacsiak nélkül seholsem exisztál. 
Annyi a gazember e farkas veremben, 
Hogy nem lehet bizni már az uj mesterben. 
De mesterben hagyján, sőt még papjában is 
Tömve a gonoszság kívül is, belül is. 
Uj jegyző bíróval, kisbíró bakterrel, 
A falu bábája, a nyolc presbiterrel: 
Végig huncutsággal vannak már eltelve, 
Örege s apraja szinte kibélelve. 
A nemes vármegye mindent elkövetett, 
Hogy jóra vezényli e bűnös nemzetet: 
Mind hiába tette: bele fáradt szegény, 
Sőt még szaporodott a sok gonosz legény. 

Sarcot, dupla adót ha vetett is rája: 
Azt Szent-Lőrincz s Dorogh rendesen megbánta: 

Közli: Tolna Vármegye 1904. 2. 
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Mert csak onnét kellett annak kikerülni, 
Mit a jó szomszédok megszoktak könyezni. 
Lószerszám kocsival, lopott ló csikóval, 
Füstölt hust, szalonnát, ökröt a tinóval 
Lopták a gaz népek s vitték szerte-széjjel: 
Baj vón, összeszedni mostan ötven kézzel. 
Katonaság, zsandár, finánczok, pandúrok: 
Nem értek irt semmit a cifra mondurok. 
Nem régiben azt is akarták próbálni, 
Hogy e népet ki kell exkomunikálni. 
De mit érne az is, ha tenné a pápa, 
Hatalma nem terjed a kálvinistákra! 
Pedig e bünfészek fele kálvinista, 
így összesen tehát csak fele pápista. 
Ha fele elveszne, fele megmaradna, 
S egy esztendő alatt újra szaporodna. 
Mert e gonosz fajzat mind egy atyafiság, 
A két felekezet egy összes komaság. 

Kajdacsiak! tehát tőletek búcsúzom, 
Halljátok meg az én utolsó búcsúszóm: 
Szakadjon reátok a ház gerendátok, 
ínséggel küzdjetek t i és unokátok: 
Dárdával döfődjék az oldalbordátok, 
Akaszsza fel magát az öreg bírátok! 
A Sió mentében, hol halak és rákok 
Számotokra nőttek, most tüzes sárkányok 
Teremjenek s minden pereputyátok 
Falják fel - s végre jöjjön a sor rátok! 
Vad egrest teremjen a szőlő indátok, 
A szegen üresen lógjon tarisznyátok. 
Paptok és mesteriek komenciós bére 
Kerüljön a nemes vármegye kezére, 
A hóhér kötele kopjék el rajtatok, 
A miért kitettétek szegény nótárostok! 
Lopjátok el egymás két szeme világát. 
Hogy ne lássa többé sógor a komáját! 
Fenekestől álljon fölfelé falutok 
Sóstenger fakadjon rá, mikor alusztok. 
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Eszetekbe jusson szegény nótárustok, 
Kit a falu végre ti kihurcoltatok. 
Infámis nép volt a kutyafejű tatár, 
Máig is nyögi azt az országos határ: 
De Szt.-Lőrinc s Dorogh nem nyögte oly nagyon, 
Mint mióta Kajdacs szomszédságban vagyon. 
Járjatok nyárban is ködmenbe, bundába, 
Hogy a menykő üssön bábátok markába: 
Mért nem fojtogatott a barna Sióba, 
Vesztetek volna meg körme között sorba! 
Sintér koszorúzza meg a fej fátok, 
Az Isten áldása ne szállhasson rátok. 
Örültök! Jól tudom! hogy tova kell menni: 
S nem szükség t i néktek kocsibért fizetni. 
Köszönöm is immár, hogy kihurzoltatok, 
Mert ily zsivány nép közt lakni sem akarok! 
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6. sz. melléklet 

A harmaci parasztbíró 3 9 5 

Felső Nagy János magam élete folyása, szenvedéseim fáradozásaim 
leírása. 

Mint az ezen könyv 113. lapon látható születtem 1828. év 
Szeptember 1én, édes anyám nevelt, táplált jobban mint atyám és ruhával 
is anyám látott el 20 éves koromig, így hát születtem a mostani számmal 
jegyzett 40-ik számú házba Husa Péter és Nagy György szomszédok 
között. 

Az apámnak több testvére lévén az atyafiaival nyomorogtunk 17-
en egy kenyérren, egy roskadt faházban és 1/6 azaz egy hatod rész úrbéri 
birtokon, továbbá az atyám 1846-ban testvéreinek fijával vett egy fél 
házhelyet 715 frért váltóban, melyen most mi lakúnk, vette pedig Árvái 
Istvántól, amelyért még 1846-tól 1848-ig még az uraságnak is minden 
évben 30 napot kellett szolgálni. 

így hát felnevekedtem ínség, nyomorúság között, legénységem 
töltöttem, még a kenyérben sem volt elég részem, 20 éves levek anyám 
házasítani akart, de Harmacz községben elég leányt megkért nékem édes 
anyám, de senki se a legalább való gazda ember sem adta hozzám a 
leányát azon csekély birtokért amely az atyámot illette. - Végül ki kellett 

Történeti jegyzetek a Harmaczi Ref. Egyház s nép Község Múltjából, irta Balogh Béla 
harmaczi ref. lelkész 1860. Az eredetiből Lemásoltafelső Nagy János földmíves s honpolgár 
1877 évbe. A lemásolásról át irta Domonkos Gyula, 1931 évben. 143-145. In: Nagy Janka 
Teodóra 1998. 
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menni házasodnom Simonyiba. - De nem vesztettem - megházasodván 
1848. Deczember 15-én. Megesküdtem 1849 - év Január 25-én. 

De atyám testvérje fiaival nagy gyülölségbe laktunk, 
veszedelmeskedtünk, én hát atyám daczára, kimondtam elválásnak egész 
sorát, hogy a veszedelmet kikerüljem, mint fiatal 20 - éves nős, meg is 
tettem az elválást396 Az osztály megvolt egy roskadt házon, amely ott 
maradt, és nekünk jutott egy rosz roskadt ól, ezt felhordtuk marha ólnak, 
volt csűr az ott maradt, fizettek a feleért 330 frintot váltóba, volt 6 ökör, 2 
tehén, jutott 1 tehén, 2 ökör, az egy ökör ára adóságba ment. 

Feljöttünk mindjárt az elváláskor 1849-be Junius 1-én lakni a 
puszta helyre, de sehol semmi csak a puszta funtus,397 még csak egy karó 
sem és semmi épület ezen a helyen a melyen most mi lakúnk és azon 
pásztor házba lakúink 2 évig, amely itt felül látható.3 9 8 

1849-ben nekem is el kellett mennem katonának, bejártam 
magyarhon nagyobb részét, szerencsésen Isten segedelmével 
megszabadultam, haza jöttem Szept. 10-én, atyám, anyám, feleségem, 
gyötrődtek s laktak a rosz házba, és amint haza jöttem az építkezéshez 
elkészített pénz 500 fr. Kosúth bankjegyekben az atyámon veszett 
gondatlansága miatt. 

Építeni kelletett volna, de nem volt pénz, kezemre vettem a 
gazdaság folyatatását, követ magam hánytam itt a határba, válykot magam 
vertem 1850-be egy czigányal, 1851-ben Isten segedelméből felépítettem 
8 öles épületeit cserepsindely alá, már 1855-56-57-be szedtem a sok zálog 
földeket s réteket váltottam. 1858-ba ismét 16 ezer téglát verettettem és 
égettettem, de magam mindég ott jelen voltam, 1859-be gabonást, ólat, 
disznó ólat, hidast mind felépítettem, senkitől költsön nem kértem egy 
forintot sem, ismét 1863-ba egy fertály házhelyet vettem 360 p.p. forintért 
és amely vétel 1000 forintba is került váltóba. Ujabban 1863-ba 
csináltattam tavaszkor az udvaron levő hidólat, őszei a kúthoz a 
Ragácsból hordattam 22 szekér követ, még ekkor 1863-ba a kutat is 

3 9 6 Kivált a nagycsaládból. 
3 9 7 Fundus: házhely, telek 
3 9 8 „Ezen ház pedig volt a felső Csobo család belsősége előtt a patak parton, mely már régen 
lebontat\>án, helye üresen állott, de később 1898-ban az Erzsébet királyné halálának az 
emlékére be lett /ásítva, több hárs és egy fenyőfával akkor, és ugyan ekkor be is lett kerítve, de 
mármost a kerítésnek semi híre és áfák is kipusztulófélben vannak. " Jegyzi: Domonkos Gyula. 
1932. 

226 



megásattam. Ugyan ekkor az atyám testvérjei fiától 1/6 rész úrbéri 
birtokot megvettem liczitáción és ugyan csak 1862-ben verettem 11 ezer 
téglát, 1859-be pedig az ól építéstől maradt 7 ezer, amely már most 
csűrnek készítetik.— 

1861 és 62-ben már a község lakosai által, községi bíróvá tétettem, 
2 évig serényen folytattam úgy anyira, hogy senkitől még tanácsot sem 
kértem, bíróságom lefolyása alatt csináltattam a községi kovács házat 
cserép síndely alá. Mikor pedig a bíróságommal két évet kitöltöttem a 
lemondásomat be adtam, de a község lakosai úgy akarták, hogy tovább is 
folytassam a bíróságot, de én a főszolgabíró urat kértem meg hogy 
mentsen fel a bíróságtól. -

1866-ban csináltattam a csűrt torokkal két ágai és pinczével az alsó 
ág alatt téglából a csűrt tégla és vályogból, cserép sindellyel fedve. Ezen 
évben mérödött a harmaczi határ, amely földeket össze szedtem most 
együvé lett kimérve 3 fertály úrbéri birtok, minden nyomáson három-négy 
darabban. 1876-ban a czikóházi határban vettem Hoszjánoson két drb, 
György völgyön egy drb erdőt, később szintén a Czikóházi szőllőhegyen 
pedig szőllőt. 1880-ik évben másod izben község bírájának meg 
választattam kettő évig folytattam. 1885-ben a Hangonyi határban vettem 
erdőt, 1888-ban pedig a harmaczi határban három és fél hold rétet 
vettem. 
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A study of traditional people's self-governments in the South of 
Transdanubia -

with special regard to the communities of land and village 
- Summary -

Today's society pays special attention to the matter of self-governments, resp. self-
governing. In order to be able to understand and shape the processes of changes in 
our days we are in need of researches of legal history that study the present 
situation as a result of past events. We wish to support this aspect with this study 
as we go thoroughly into the legal history of traditional people's self-governments 
in the framework of the doctoral subroutine for the development and work of self-
governments. 

While making a choice of subject and developing the course of research we had to 
be aware of the fact that the provisions of law and legal institutions never have an 
exclusive influance: Economical, social, and cultural agents shape the course of 
their developement, alteration, and cessation. In the studies of legal history we 
can always take notice - sometimes more, sometimes less emphasised - of the 
economical and social approach that is not to separate from the analysis of legal 
history. Beside enforcing this view - also affected by the tendency of legal history 
of culture, which became more marked in past decades - we also focus on the 
cultural phenomenons that have an affect on legal instututions resp. on the 
influance of legal phenomenons on culture. In this case - beside historical science 
- ethnography occurs as an auxiliary science of legal history, which is interpreted 
as an interdisciplinar science. 

Our purpose is to introduce the Hungarian history- of the communities of land and 
village as the most archaic forms of the traditional people's self-governments in a 
refind way by synthetizing the concequences of legal history, historical science, 
and ethnography from an interdisciplinar aspect. 

The interdisciplinar aspect practices an influance on the subject and methods of 
research in many ways. The complex claim of approach, that refers to several 
areas of science accompanied by the limitation of extent, requires a contentration 
of the subject. 

The term traditional people's self-government narrows down the subject of study 
in two ways. By studying these legal institutes in their history, we understand by 
'traditional self-governments' the territorial and corporal self-governments of the 
feudal society between 1000-1848. The word 'people's' points out the most 
archaic forms of self-governing - the communities of land and village -, that 
appear in the framework of villages resp. serfs or are connected with them. 

The interdisciplinar study of the topic requires also territorial focussing. The rich 
collection of examples that shows the alteration and shaping of legal institutes 



comes mostly from me Southern part ofTramdanubia, as by analyzing the 
alterations we wish to outline the processes on this area. Within South-
Transdanubia we focus on Tolna county, since due to its variegated geografic, 
economic, and social surroundings all the processes of the region can here be 
observed. Its rich sources also deserve a special attention, and sources from 
outside of the region are exposed for comparison. 

Given the knowledge of specialist literature, during gathering and processing the 
material we are trying tb make use of the methodological consequences of 
ethnography beside the traditional techniques of legal history (like gathering 
materials in archivs, analyzing, comparing, and evaluation of sources). In this 
study, in addition to the methodologically descriptive, analytic, and comparative 
methods of ethnography, also occur the results of field-work of over ten years. 
Some of these sources were later placed into public collections (protocollum from 
Harmac. contracts, accounting books) some are data of questionnaires and 
interviews. 

The interdisciplinar aspect in itself offers a large amount of sources and it also 
affects the handling and evaluation. This sudy - due to its extent - can not survey 
the specialist literature of all three areas in full length - not even the one of this 
narrower region of South Trarisdanubia. They provide a natural background for 
the survey, and their consequences come up partly in the chapters about research 
history, partly by the discussion of the topic. This applies especially to the 
literature of ethnography, for the survey of its publications concerning this matter 
could make another study. Beside mentioning the basic sources, we can only hint 
at them with reference to certain connections and facts. 

As for archivals (certificates, documents of assemblies, regulations, contracts, 
etc.), our intention is to use unwell-known sources, so we prefer giving data of 
Tolna county that - from many points of view - are not in the focus of researchers' 
interest. We try to introduce new, not yet published sources as well. 

A special group of sources are the data of ethnographic studies and collections. 
They are consequences of party written, but unknown sources, that have not come 
into archivs, partly recollections of informants, interviews about course of life, 
and verbal information. 

As said, the purpose of this study is to introduce the Hungarian history of 
development of the communities of land and village as the most archaic forms of 
the traditional people's self-governments in a refined way by syntiietizing the 
consequences of legal history, historical science, and ethnography from an 
interdisciplinar aspect. 



To establish the interdisciplinar aspect running through the whole study, we 
survey the international and Hungarian history of research of both the legal 
ethnology - which, in the German-speaking areas, is tightly connected to legal 
history -, and of the legal anthropology incided by sociology by outlining the 
consequences and alternatives, looking for links. 

Having substantiated the aspect, the second part deals with the conceptions by 
defining 'traditional self-governments' and introducing the different types of self-
governments. Defining the term 'traditional people's self-governments' is as 
important as placing it carefully in the system of self-governments, and reviewing 
the research history of connected areas of other sciences. 

After a short outlook at the international history of the community of land, the 
detailed expounding - still with the intention to give a look-over - of the two froms 
of traditional peoples' self-governments, the communities of land and village 
explains the development, meaning and inner differentiation of the system of 
village community of land in Hungary in the 11th-18th centuries. Besides the 
simple cronological desription, the study wishes to list the general and specific 
characteristics alike. For the early period, the data of certificates can help us, but 
for later centuries more and more archivals are available. The period of 
dissolution of the communities of land between 1767-1848 are especially rich in 
sources. By examining this time we can well apply the complexity of the data of 
legal history, historical science, and ethnography. 

Changes in economy and society were followed by alteration of function and 
organisation of the self-governments of the village community - first the village, 
and later on the parish self-governments. The study wishes to illustrate the process 
how the village self-government, which in the 11th-13th centuries is the trustee of 
village community, turns to serve more and more the seigniory, with factual 
examples. 

The study of traditional people's self-governments requires also the survey of the 
life of these communities after 1848. They didn't disappear overnight as the 
modern legal system sprang into existance. They lived on in forms like collective 
grazing lands, grazing associations, joint properties of forests, vine-growing 
communities, and communities of land. As for parish self-governments, we can 
see the final liquidation of traditional people's self-govemmening in the 
framework of modern self-governing, as they lose their purpose by the middle of 
20th century. 

At last, by summarizing the consequences of reseach. we are trying to evaluate on 
what areas and in what ways the interdisciplinar aspect can enrich legal history 
researches regarding the two studied forms of traditional peoples' self-
governments., 




