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Veszprém város reformkori nemessége
a vármegyei nemesi összeírások tükrében

(1819–1846)

FEKETE TAMÁS

A REFORMKOR, DE LÉNYEGÉBEN II. JÓZSEF HALÁLÁT KÖVETŐ
bő fél évszázad történeti kutatása szinte lehetetlen a nemesség és a nemesi várme-
gye ismerete és vizsgálata nélkül. A magyar reformkor társadalomtörténeti kutatásá-
hoz bőséges forrásanyagot szolgáltat az országos és helyi vonatkozású szakiroda-
lom, de a helyi vármegyei vagy települési entitások mélyebb megismeréséhez a régi
Veszprém vármegyei levéltár 1848 előtti nemesi közgyűléseinek iratai jelenthetik a
legfontosabb forrást. Veszprém város reformkori nemességének komplex megisme-
réséhez, a régi városi közigazgatás nemesi kommunitásának iratain túl, a korszak-
ban annál jelentősebb vármegye szempontjából kerül bemutatásra. Ezen belül is a
vármegyei nemesi összeírások tükrében vizsgálhatjuk Veszprém mezővárosának
nemesi lakosságát, annak különböző csoportjait. Terjedelmi okokból kifolyólag
nincs lehetőség a vizsgált 9 összeírás közlésére, azonban az azokból kivonható sta-
tisztikai, demográfiai és társadalmi folyamatok felvázolása, példákkal való szemlél-
tetése biztosan a korszak mélyebb megismerését és a jövőbeni kutatásokat segítik.

Veszprém város nemességének helye Magyarországon
és Veszprém vármegyében

A nemesség Magyarország történetének jelentős részét meghatározó, kiváltsá-
gokkal rendelkező társadalmi csoportját alkották. A reformkorban bekövetkezett
fogalombeli változásokig valójában csak a négy rend (főnemesség, köznemesség,
papság és a szabad királyi váro-sok polgársága) alkotta a magyar nemzetet, a társa-
dalom legnépesebb csoportjait alkotó jobbágyság vagy a mezővárosi polgárság nem
tartozott bele ebbe a fogalomba. A XVIII. század derekától, s még erőteljesebben II.
József királyunk halálát követően erősödött meg a köznemesség, s általa az autonóm
nemesi vármegye, melyen keresztül egyre nagyobb és kizárólagos politikai szerep-
vállalásra törekedett, szemben a főrendek korábbi politikai hegemóniájával. Orszá-
gos szinten a kétkamarás országgyűlés, a diéta alsó táblája volt politikai céljaik meg-
valósításának színhelye, melyen a vármegyék követei szigorú követutasítási rend-
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szer alapján érvényesítették a köznemesség akaratát. A korszakban a köznemesség
sikeresen szorította vissza az alsótáblán helyet foglaló szabad királyi városok és a
káptalanok követeit.1 A reformkor magyar nemessége azért is kiemelkedő és beha-
tóbb vizsgálata azáltal is indokolt, mert Magyarország lakosságának mintegy 4,5%-
át tette ki, amivel az egykori Lengyelországot és Spanyolországot követően a har-
madik legmagasabb számarányú volt Európában. Ez a százalékos arány azonban az
ország törvényhatósági területei szerint is változhatott, így számos vármegyében
jóval az országos átlag alatt vagy felett is éltek nemesek. Ez utóbbi vármegyék közé
tartozott Veszprém vármegye is, ahol lakosságának 10%-át is meghaladta a nemes-
ség aránya.2

A nemesség azonban nem arányosan oszlott el településenként, hanem például
járásonként is jól szembetűnő a történelmi Veszprém vármegye nemességének ala-
csonyabb vagy magasabb jelenléte. Ezáltal a vármegye középső, nyugati és északi
részein, így a devecseri és a pápai járás településein, valamint a veszprémi járás
felső és középső kerületeiben jóval magasabb volt a nemesség száma és aránya, mint
a keleti és déli, azaz a cseszneki járás vagy a veszprémi járás mezőföldi kerületének
településein, ahol igen elenyésző volt ezen kiváltságosok lélekszáma. A települések
tekintetében sem a vármegye közigazgatási és igazságszolgáltatási központjait je-
lentő Veszprém és Pápa rendelkezett a legnagyobb számú és arányú nemességgel.
Arányait tekintve számos nemesi közbirtokosság alatt álló község jóval túlszárnyal-
ta a központi mezővárosokat, azonban Szentgál még nemességének lélekszámával is
messze meghaladta őket.

A nemesség nem alkotott homogén társadalmi csoportot, elenyésző részét alkot-
ta a főnemesség és a főpapság, majd a köznemesség tág csoportja, mely tovább dif-
ferenciálódott birtokos és birtoktalan rétegre. A köznemesség felső és középső réte-
géből került ki az ország és a vármegye tisztviselői kara, akik a vármegye életét
ténylegesen irányították. A vármegye volt a középszintű közigazgatás és igazság-
szolgáltatás legfőbb intézménye, melynek központi szerve az évente 2–4 alkalom-
mal összehívott vármegyei közgyűlés volt, a polgári és büntetőperekben pedig a
bíráskodást a vármegyei törvényszék (lat.: sedria, sedes judicaria) látta el. A várme-
gyei közgyűléseket a reformkorban már mind Veszprémben tartották, a korábbi
megyeszékhelyen, Pápán csak évi egy-két kisgyűlést hívtak össze. A vármegye élén
a királyt és a kormányzatot képviselő főispán állt, tényleges vezetője azonban a vár-
megye által választott alispán volt. Az alispán után a fő- és alszolgabírák töltötték be
a járások és kerületeik közigazgatásának és igazságszolgáltatásának irányító szere-
pét. Fontos tisztség volt a táblabíráké is, amely a korszakban igen devalválódott,

1 KATUS 2007. 503–504.
2 KATUS 2007. 572–573.
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csak jelképes címmé vált, s lényegében minden vármegyei tisztségviselő vagy na-
gyobb birtokos elnyerhette akár több vármegyében is e címet. Emiatt a vizsgált kor-
szakot szokás a „táblabírók korának” is nevezni. Korszakunkban a tisztségviselői
rétegnek az aránya mindinkább gyarapodott, míg a kizárólag birtokaiból élő nemes-
ségé egyre csökkent. A vármegyei feladatok bővülése új, professzionális tisztsége-
ket követelt meg, így jelent meg korszakunkban vármegyei hivatalnokként az orvos,
sebész, földmérő, mérnök és levéltárnok. A főbb tisztségviselőktől már II. József
uralkodásától kezdve, majd az 1840-es évektől minden hivatalnoktól megkövetelték
a jogi végzettséget. A nemesi vármegye legjelentősebb eseménye a háromévente
meghirdetett tisztújítószék volt, amikor is a vármegye minden hivatalára szavazás-
sal kellett megválasztani a tisztségviselőket és a vármegye országgyűlési követeit.
Ezeknek a szavazásoknak az 1819. február 16-án kelt 4390. számú királyi rendelet
értelmében személyenkénti nyílt szavazással kellett megvalósulnia, s erre a várme-
gye teljes nemessége jogosult volt. A kisnemesség rendszerint a tisztújítószékek
alkalmával érkezett csak Veszprémbe, hogy éljen nemesi szabadságából fakadó sza-
vazati jogával.3

Magyarország rendi országgyűléseinek, Veszprém vármegye tisztújítószékeinek
és nemesi összeírásainak összesítő táblázata (1819–1848)4

3 DOMBOVÁRI 2011. 169–204., KATUS 2007. 505–506., MOLNÁR 1989. 18–30., ROMSICS
2007. 991.

4 MNL VeML IV.1.a – Veszprém vármegye 1820–1847 közötti tisztújítószékeinek közgyűlési
jegyzőkönyvei; MNL VeML IV.1.e.cc – Veszprém vármegye 1819–1846 közötti nemesi össze-
írásai; ROMSICS 2007. 991–993.
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A nemesi társadalom legjelentősebb részét tehát a kisbirtokos vagy birtoktalan
kisnemesség tette ki, akik általában kétkezi munkából, mesterségekből, fuvarozás-
ból vagy földművelésből tartották fenn magukat és családjukat. Sok birtoktalan ne-
mes volt kénytelen úrbéres jobbágyi sorban élni, de arra is volt példa, hogy béres-
ként vagy cselédként valamely telkes jobbágy szolgálatába szegődtek, s Veszprém-
ben is akadt ilyenre példa.5

Veszprém városa nem a benne élő nemesek lélekszáma vagy számaránya miatt
volt a reformkorban kiemelkedő, hanem a nemesség differenciálódása tekintetében,
hiszen a vármegye közigazgatási, igazságszolgáltatási, valamint egyházi központja-
ként a legnagyobb arányú klerikus, tisztviselő, katonai és iparos nemességgel ren-
delkezett. Veszprém nemességének ezen különlegességét a XIX. századi vármegyei
nemesi összeírásai alapján kívánom árnyalni, gazdagítva ezzel Veszprém reformko-
ri történetét.

Veszprém nemességének lélekszáma a reformkorban

A magyar reformkort a történettudomány hagyományosan az 1825–1827-es
rendi országgyűléstől számítja, mely az 1848. március 15-i forradalommal, illetve az
áprilisi törvények kihirdetésével tetőzött be. Az általam vizsgált időszak valamivel
korábban, 1819-től indul, mivel Veszprém vármegyében ettől az évtől 1846-ig bezá-
rólag, 3–4 évente rendszeresen összeírták a vármegye nemességét, hogy minden
tisztújítás előtt pontos képet kapjanak a kiváltságos népességről, illetve a szavazás-
ra jogosultakról. Az új, rendszeres nemesi összeírások a fentebb említett 1819-es
személyenkénti szavazást előíró királyi rendelettel is összefüggésben lehettek.
Habár az 1817–1818. évi nemesi összeírás is egy teljes vármegyét felölelő összeírás
volt, a nemesek nevét és lakhelyét leszámítva nem sok adatot tartalmazott, és csak
az 1819–1820. évi összeírásra készítettek először egy erre a célra külön kialakított,
információkban gazdag formanyomtatványt, melyet lényegében 1846-ig használtak.
A nyomtatvány első változatát 1819-től 1827-ig használták, míg a másodikat 1831-
től 1846-ig. A kérdőív pontjai rákérdeztek a nemes lakhelyére, nevére, foglalkozá-
sára, gyermekeire, a korábbi összeíráskori részvételre, kihirdetett, országos nemesi
státuszára, szavazóképességére, valamint egyéb észrevételekre adott lehetőséget,
mint például az összeírás helyétől eltérő lakóhely. A két nyomtatvány közötti kü-
lönbség mindössze annyi volt, hogy az első formában a 24 év feletti, szavazati jog-
gal rendelkező, de még a szülőkkel élő nőtlen ifjakat is önálló nemesként tüntették
fel, míg az újabb változatban ezen ifjaknak külön oszlopot hoztak létre. Az első vál-
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6 MNL VeML IV.1.e.cc – Veszprém vármegye Veszprém mezővárosára vonatkozó 1819 és 1846
közötti nemesi összeírásai.

7 MNL VeML IV.1.b 94/1848.
8 MNL VeML V.102.h; LICHTNECKERT 1984. 317–318.

tozatban hivatkozási alapként mindig az 1780. évi nemesi összeírásra utaltak vissza,
míg az utóbbi változatnál minden egyes összeíráskor az előző összeírás évében való
bejegyzésre kérdeztek rá.

Az alábbi táblázatban tekinthetjük át, hogy hogyan változott a veszprémi nemes-
ség száma a reformkorban a nemesi összeírások tükrében. Az összeírások kizárólag
a férfi lakosságot vették lajstromba, azokat viszont már újszülött koruktól beszámí-
tották. Mivel a nők nemesi származásuk ellenére sem rendelkeztek szavazati joggal
a vármegye közgyűlésein, így csak az 1819. évi összeírásban találkozhatunk elhunyt
nemesek özvegyeivel. Ez azonban a későbbi összeírások tekintetében nem jelent
számbeli különbséget, mivel a továbbiakban az özvegyek helyett az elhunyt atyák
kerültek be a családfők rovatába, s ez utóbbiak sem rendelkeztek értelemszerűen
szavazati joggal. Tehát a szavazásra jogosult nemesek számát az önálló nemesek,
legtöbbször családfők, valamint 24 év feletti nőtlen fiaik adták együttesen. Ebből a
számból ki kell vonni az elhunytakat, özvegyeket, büntetőper alatt állókat, szökevé-
nyeket, rabokat, elmebetegeket vagy egyéb fogyatékkal élőket, illetve a bármilyen
kétséget ébresztő nemeseket. A város nemesi kiváltságokban élő családjainak lélek-
száma azonban a nemesi születésű női lakossággal lenne teljes, amire a vármegyei
összeírásokból csak következtetni tudunk. Ezek figyelembevételével az összeírások
alapján a város férfi nemesi lakossága 553–622 fő között mozgott, így a nemesi szü-
letésű nőkkel kiegészítve megközelítőleg 1100–1250 fő nemes élhetett Veszprém-
ben a vizsgált időszakban.6 A nemességet is érintő pontos népességi adatokat a tel-
jes vármegyéből – így Veszprém mezővárosából is –, a Rosos István alispán által
1847-ben elrendelt vármegyei népszámlálásból ismerünk, miszerint Veszprém város
teljes lakossága 13846 fő volt, amelyből 1625 fő volt nemes.7 Ezek alapján a város
teljes lakosságának körülbelül 10–15%-át tette ki a nemesség, amit Veszprém város
lélekösszeírásai is megerősítenek. A város 1818. évi és 1849. évi népesség-összeírá-
sai alapján Veszprém lakossága 8500–10500 fő között mozgott.8
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9 MNL VeML IV.1.e.cc – Veszprém vármegye Veszprém mezővárosára vonatkozó 1819 és 1846
közötti nemesi összeírásainak kimutatása, csak a férfi lakosság tekintetében

10 MNL VeML V.102.h; LICHTNECKERT 1984. 319.

Veszprém város nemességének lélekszáma (1819–1846)9

A nemesség felekezeti megoszlására sajnos a vármegyei nemesi összeírások nem
térnek ki, ám a bőséges adatok további támpontot nyújthatnak a jövőbeni kutatások-
hoz. Az összeírások lehetővé teszik az egyes nemesek és családjaik felekezeti hova-
tartozásának felderítését is, ami azonban további mélyreható kutatást igényel. A
vizsgált korszak elejének felekezeti megoszlására Veszprém város 1818. évi népösz-
szeírása nyújt betekintést, mely szerint a város nemességének 59,3%-a római kato-
likus, 37,4%-a református, 2,4%-a evangélikus, 0,9%-a ortodox volt, melyből még
annyi bizonyosan kiderül, hogy a nemességen belül a reformátusok aránya több mint
kétszerese volt a mezővárosi polgárokéhoz képest.10

Veszprém nemességének differenciálódása

A város nemessége bár jogilag egységes volt, mégsem alkotott homogén társa-
dalmi réteget, így a rendi hovatartozásuk és foglalkozásuk alapján lehet talán a
legszemléletesebben bemutatni a nemesség differenciálódását. Kutatásom során hat
szempont szerint különböztettem meg a városban élő vagy birtokos nemességet:
főnemes, klerikus, tisztségviselő, katonai, iparos/kereskedő és mezőgazdaságból
élő. Természetesen az egyes személyek nem mindig voltak pontosan kategorizálha-
tók, sok átfedés volt közöttük, mivel többen egyszerre viseltek egyházi vagy kato-
nai hivatásuk mellett országos vagy vármegyei hivatalt is.
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A korszak rendi társadalmának legfelső rétegét az egyházi és világi arisztokrácia
adta, akik Veszprémben csak a megyés-, választott és címzetes püspökök, valamint
néhány birtokos vagy tisztségviselő főnemes személyében voltak jelen. Alacsony
számuk miatt ezt a csoportot külön nem tüntettem fel az alábbi diagramon. Ezen
kívül az összeírásonként érintett néhány személy társadalmi szerepe miatt más cso-
portokhoz is besorolható volt, így számuk a klerikus, tisztségviselő vagy birtokos
nemesek számát gyarapította kimutatásaimban.

A második előkelő szűk réteget az egyházi rendhez tartozók adták, akik a nemes-
séghez hasonló kiváltságokkal rendelkeztek, így az összeírásokban is kiemelt helyen
szerepeltek. Az egyházi méltóságok esetében nem csak született nemesekről beszél-
hetünk, számos közrendű számára is felemelkedési lehetőséget jelentett az egyházi
rendbe való bekerülés. Az összeírásokban szereplő klerikusok általában a római
katolikus kanonokokat, professzorokat és szerzeteseket jelentették, de az egyszerű
plébánosok is helyet kaptak a lajstromokban. Szintén ide soroltam a protestáns egy-
házak prédikátorait és rektorait is, akik felekezetükön belüli szerepük miatt juthat-
tak nemesi kiváltságokhoz, akár származásuktól függetlenül is. Az általam klerikus-
ként azonosított nemesek 15–25 fő közötti létszámmal voltak jelent a város nemesi
lakosságában a vizsgált időszakban.

A nemesség legjelentősebb csoportját a tisztviselők adták, akik a köznemesség-
ből kiemelkedve futhattak be országos és/vagy vármegyei karriert. A vizsgált idő-
szak a nemesi vármegyék felemelkedésének fényes időszaka, amely a hivatalnoki
réteg nagyarányú növekedését eredményezte, ekkor jelent meg és vált korszimbó-
lummá a hivatalából élő tisztviselő köznemes. Bár korszakunkban jelentek meg a
vármegyei hivatalokban a közrendű származású értelmiségiek, a honoráciorok,
azonban Veszprém vármegyében a köznemesség jelentős száma miatt szerepük még
nem volt releváns. A nemesi tisztségviselők a vizsgált korszakban 50–70 fő közötti
lélekszámmal éltek Veszprémben, s vettek részt az ország, a vármegye, a város vagy
az uradalmak igazgatásában.

A veszprémi nemesség talán legszűkebb rétegét a katonai nemesség adta, akik
császári és királyi vagy vármegyei katonatisztek voltak, de ide soroltam az épp kato-
nai szolgálatot teljesítő fiatalokat és az egykori inszurgenseket, azaz a nemesi felke-
lőket is. Utóbbiak nem hivatásszerűen teljesítettek katonai szolgálatot, így ugyan-
azon személyek összeírásonként akár már tisztségviselőként, iparosként vagy egy-
szerű gazdaként tűnhettek föl. Így a reformkori vármegyei nemesi összeírások alap-
ján 7–21 fő katonai hivatalt viselő vagy szolgálatot teljesítő személyt írtak össze.

A korszakban legszembetűnőbben gyarapodó nemesi csoportot az iparosok és
kereskedők adták, akik nem birtokaikból vagy hivatalviselésből tartották fent magu-
kat, hanem mezővárosi polgárként, kétkezi, de megbecsült munkát végeztek. Az
1819–1820. évi összeíráskor még nem különböztették meg az összeírók az iparos
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11 KATUS, 2007. 575.

nemességet, de számuk feltételezhetően még igen elenyésző lehetett, mivel 1824-
ben 19 fő, 1827-ben 45 fő vallotta magát valamely kisipar űzőjének. Az 1831. évi
összeíráskor azonban már 139 iparos nemest vettek lajstromba, ami 4 év alatt elké-
pesztő, több mint háromszoros számbeli növekedést mutat. Ez valószínűleg csak azt
erősíti meg, hogy hányan vallották be valódi foglalkozásukat, mivel a következő,
1834. évi összeíráskor ismét csak 58 főt különböztettek meg valamely iparág mes-
terségével. Mindent összevetve azonban az iparos és kereskedő nemesség könyvel-
hette el a legnagyobb számbeli és aránybeli növekedést a korszakban, melynek
végére a teljes felnőtt nemes férfi lakosság több mint felét ők adták Veszprémben.
Mindez a város urbanizációjának és polgárosodásának természetes következményé-
nek tekinthető.

Az ország nemesi kiváltságokkal rendelkező lakóinak legnépesebb rétegét a kis-
birtokos és birtoktalan nemesség alkotta. Bár országos és vármegyei tekintetben szá-
muk és arányuk folyamatosan nőtt, Veszprém városának urbanizációs tendenciáját
mutatja, hogy számuk és arányuk a vizsgált időszakban folyamatosan és jelentős
mértékben csökkent. Az általam felállított kategóriába azonban nem csak a legalsó
rétegeket számítottam bele, hanem minden, kizárólag birtokaiból élő nemest, akik
akár jómódú középbirtokosok is lehettek, ám jelentős része valóban egytelkes kuria-
lista volt, aki maga gazdálkodott földbirtokán. Az armalisták címeres adományleve-
lükkel még rendelkeztek, azonban birtokaik nem lévén uradalmi tisztségviselőként,
iparosként, kereskedőként vagy cselédként tartották fenn magukat. Közülük csak a
béreseket, fuvarosokat és cselédeket soroltam az utolsó kategóriába, akiknek még
adómentességüket is csorbította, hogy kötelezték őket a vármegye házi adójának
fizetésére.11



VESZPRÉMI SZEMLE 2020/1

110

12 MNL VeML IV.1.e.cc – Veszprém vármegye Veszprém mezővárosára vonatkozó 1819 és 1846
közötti nemesi összeírásainak diagramja, csak a férfi lakosság tekintetében, társadalmi funkció
és foglalkozás szerint megkülönböztetve.

Veszprém város nemességének differenciálódása (1819–1846)12

A továbbiakban az ezen társadalmi funkciójuk és foglalkozásuk alapján megis-
merhető nemesi csoportokhoz sorolható személyekre és családokra, valamint továb-
bi részletekre láthatunk példákat. Természetesen a teljesség igénye nélkül lehetséges
mindezt bemutatni, hiszen nincs lehetőség a fenti kategóriák szerint több száz sze-
mély külön tárgyalására, így ezt csak a főrendek esetében van lehetőség megtenni.
Az egyházi nemesség esetében a leginkább meghatározó részleteket és személyeket
láthatjuk felsorakozni, külön kiemelve a protestáns felekezetek képviselőit. A tiszt-
viselők jelentős száma miatt csak az összeírásokban előforduló tisztségeket áll
módomban felsorolni, illetve néhány jelentős hivatalnokot bemutatni. Az iparosok
és kereskedők esetében a tárgyalt időszakban előforduló mesterségeket sorakozta-
tom fel, egy-egy tradicionális iparos- és kereskedőcsalád példájával. A birtokos és
mezőgazdaságból élők közül csak a külön említésre méltó eseteket hozom fel példa-
ként.

Veszprémi főrendek a reformkorban

A nemesség legelőkelőbb csoportját a főnemesség és a főpapság alkotta, akik
Werbőczy Tripartituma nyomán, az „egy és ugyanazon nemesség” elve szerint jogi-
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tást igényel, feltételezhetően a család vázsonyi ágához tartozó gróf Zichy Károly (1753–1826),
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64–65.

lag nem különböztek a köznemességtől, azonban a XVII. század eleje óta külön ren-
det alkottak, s jóval szélesebb politikai jogkörrel rendelkeztek. A rendi országgyűlé-
sek felsőtábláján személyesen jelenhettek meg, s személyenkénti szavazati joggal
rendelkeztek.13 A főrendek képviselői azonban csak kevesen éltek Veszprém váro-
sában a tárgyalt időszakban. A tényleges főnemesi, azaz grófi vagy bárói címet vise-
lők közül zicsi és vázsonykői gróf Zichy Károly és gróf Zichy Domonkos veszpré-
mi megyéspüspök került összeírásra, valamint ikládi gróf Szluha Károly, aki tábla-
bírói és sóházi pénztárnoki tisztségben szerepelt a Veszprémben lakó vagy birtokos
nemesek sorában.14

A főpapságból a mindenkori veszprémi megyés-, illetve választott püspökök
neveivel találkozhatunk az összeírásokban. A megyéspüspökök az egyházmegye
tényleges kormányzói voltak, míg a választott püspökök a király által kinevezett, de
föl nem szentelt püspökök, akik nem rendelkeztek tényleges egyházmegyével, csak
egykori, általában nem a katolikus egyházhoz tartozó egyházmegyék jelképes címe-
it viselték, ám ezáltal is személyesen vehettek részt az országgyűlések felső
tábláján.15

A veszprémi megyéspüspökök sorában elsőként Kurbély György (1755–1821)
nevét jegyezték fel a vizsgált nemesi összeírásokban, aki 1809-től viselte ezt az egy-
házi méltóságot, s egyébiránt ő volt az első közrendű származású püspök a veszpré-
mi egyházmegye addigi 800 éves fennállása során. Elhunyta után nem került betöl-
tésre a püspöki szék, s makói és gelei Makay Antal (1756–1825) csak 1823-tól fog-
lalhatta el rövid ideig viselt hivatalát. Utódja a szegény veszprémi kőműves nemesi
család szülöttje, Kopácsy József (1775–1847) lett, aki 1825-től 1842-ig töltötte be
az egyházmegye irányítását, s 1839-től az esztergomi érseki kinevezése mellett is
megtartotta megyéspüspöki hivatalát. Végül a reformkor utolsó veszprémi megyés-
püspökeként a fentebb említett gróf Zichy Domonkos (1808–1879), mint a korszak
egyetlen főnemesi származású püspöke foglalta el 1842-ben veszprémi hivatalát.
Kiemelkedő egyházigazgatási és karitatív munkásságán túl a magyar nyelv 1844-es
hivatalossá tételét követően, egyházmegyéjében való hivatalos használatát is elren-
delte. Családjával és személyével a forradalom igen méltatlanul bánt el, Ödön
(Eugén) öccsét Lórévnél Görgey Artúr hazaárulásért felakasztatta, s forradalmi nyo-
másra Zichy püspöknek is távoznia kellett Veszprémből.16
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A Veszprém városában élt nemesség soraiban találjuk a választott püspököket is,
akik közül elsőként nedecei Nedeczky Károly (1766–1823) került összeírásra, aki
nagypréposti címe mellett 1812-től a drivasztói választott püspökséget is viselte, s
az egyházmegyét alkotó Somogy, Veszprém és Zala vármegyék táblabírája is volt.
Püspökké szentelését megelőzően Kopácsy József, mint pristinai választott püspök
lett feljegyezve a veszprémi nemesek közé. Kopácsy veszprémi megyéspüspöki
kinevezésével egy időben a jobbágyi származású Horváth János (1769–1835) kano-
nok is elnyerte a bosoni választott püspöki méltóságot. Szintén több címen találkoz-
hatunk az összeírásokban ásványi Balassa Gábor (1783–1851) nevével is, aki szent-
széki titkárként szerepelt először, ám később kanonok, a káptalan országgyűlési
követe, majd anzáriai választott püspök, végül szombathelyi megyéspüspökként
fejezte be életét. Kiemelkedő karriert tudhatott maga mögött bezerédi Bezerédj
Miklós (1793–1885) is, aki először püspöki szertartóként jelent meg az összeírások-
ban, majd szentszéki jegyző volt. Két rendi országgyűlésen is a káptalan követeként
vett részt, de elnyerte a kanonok, a királyi tábla prelátusa, a hétszemélyes tábla bírá-
ja és a választott makáriai püspöki címet is. Végül küllei Külley Nepomuk János
(1763–1849) kanonok és nagyprépost lett feljegyezve az utolsó nemesi összeíráskor,
mint pristinai választott püspök.17

Veszprémi klerikus nemesség a reformkorban

A főpapságon túl a város római katolikus klérusa is a nemesek lajstromában
került összeírásra, közülük is a veszprémi székeskáptalan tagjai foglaltak el kiemelt
helyet. A káptalan élén a négy oszlopos kanonok foglalt helyet, élén a préposttal
vagy nagypréposttal, akit az olvasó- (lat.: lector), az éneklő- (lat.: cantor) és az őrka-
nonok (lat.: custos) követett.18 A vizsgált összeírásokban az összes ismert káptalani
elöljáró és kanonok szerepelt Veszprém város nemességének sorában, így név sze-
rinti felsorolásukra nincs lehetőség. Csak néhány nevet említve a korszak meghatá-
rozó kanonokjai közül (nem említve a püspöki címet is elnyerteket, akik fentebb
olvashatóak): farádi Kiss Ferenc nagyprépost, Balassa Albert (Béla), bogdányi
Bogdány Károly, Szalay Imre éneklőkanonokok, Kolossváry Sándor, Kováts Antal
kanonokok, veszprémi plébánosok és táblabírák, Laszkallner Antal őrkanonok,
nagy- és kisbarkóci Smodits János olvasókanonok, aki Kopácsy és Zichy püspökök
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távollétében püspöki helynök volt, de Vajky György felsőörsi prépostplébános is
bekerült a veszprémi nemesek kataszterébe.19

Az összeírásokban a püspökök és kanonokok utána a szemináriumi elöljárók és
tanárok lettek még külön feltüntetve, illetve két szerzetes is név szerint ki lett emel-
ve: Németh György ferences barát és Tanhoffer Pál pálos remete személyében.20

Külön nemesi személyként olvashatjuk összeírásonként a veszprémi székeskáp-
talant is, amely a reformkori rendi országgyűlések alsótáblájára delegálhatott egy
követet, és a vármegyei tisztújítószékek alkalmával is külön szavazati joggal bírt.

A protestáns prédikátorok és rektorok az 1819-es összeíráskor még nem szere-
peltek, s elsőként csak a nehezen beazonosítható Buday András/Antal Baranya vár-
megyei származású, később Bihar vármegyébe költözött református prédikátor neve
került bejegyzésre. Jól mutatja a protestáns felekezetek lelkészeinek háttérbe szorí-
tását, hogy a közrendű származásúakat sokáig nem sorolták a nemesek közé. A kor-
szak nagy részében a veszprémi református gyülekezetet gondozó Ángyán János
(1768–1846) közrendű származása miatt csak az 1843-as nemesi összeírásba került
be, pedig veszprémi hivatalát már 1808-tól viselte, s a veszprémi református egyház-
megyében adószedői és jegyzői funkciót is ellátott. Utódja, Szűts Károly
(1814–1847) nemesi származása révén is bekerült az utolsó összeírásba, s végül
ifjabb Jezerniczky János (1805–1861), a veszprémi születésű református tanító,
majd győrszemerei prédikátor is a város nemeseit gyarapította.21

Az evangélikus felekezet részéről az 1827-es összeírásban bukkant fel először
Mozgay Sámuel prédikátor (1795–1853), aki nemesi születésű lévén 1826-tól halá-
láig töltötte be a veszprémi evangélikus gyülekezet lelkipásztori feladatait. Elődei,
Kápli István és Knar János bár a vizsgált időszakban vezették a gyülekezetet, felte-
hetőleg közrendű származásuk miatt nem rendelkeztek a katolikus klérushoz hason-
ló kiváltságokkal. Mozgayn kívül még a szintén nemesi származású Zathureczky
Lajos veszprémi evangélikus tanítót jegyezték be a vármegye összeírásaiba.22

Veszprémi tisztségviselő nemesség a reformkorban

A reformkor veszprémi nemesi összeírásaiban szereplő hivatalnokokat három fő
csoportra oszthatjuk: országos, vármegyei és uradalmi tisztségviselőkre. Az orszá-
gos hivatalt viselők között találhatjuk a Magyar Királyi Helytartótanács, a Magyar
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Királyi Udvari Kancellária, a Magyar Kamara tagjait és a Királyi Kúria hétszemé-
lyes és királyi táblájának bíráit. Veszprém városának nemesei között szerepelt
Márkus Ignác, felsőpulyai Rohonczy János császári és királyi tanácsosok, szent-
györgyi Horváth János, szalabéri Horváth Imre és vizeki Tallián Boldizsár császári
és királyi kamarások, valamint a püspökök sorában is szereplő Kopácsy József, aki
egyházi pályafutása mellett fényes politikai karriert is tudhatott maga mögött. A
veszprémi székeskáptalan országgyűlési követe, a királyi tábla prelátusa, a hétsze-
mélyes tábla bírája és valóságos titkos tanácsos volt, s 1827-ben a veszprémi püspö-
kök ősi privilégiumaként ő koronázta meg I. Ferenc királyunk negyedik feleségét,
Karolina Auguszta királynét.23

A vármegyei tisztségviselők jelentették a veszprémi hivatali nemesség derékha-
dát. A vizsgált időszak alispánjai, szolgabírái, táblabírái, jegyzői, adószedői, tiszti
ügyészei, esküdtjei és írnokai mellett a reformkorban már levéltárnok, orvos, sebész,
állatorvos, biztosok, strázsamester, várnagy és hajdúk is professzionális hivatali sze-
mélyzetté váltak. A fizetett hivatalok mellett számos tiszteletbeli ügyész és ügyvéd
működött a vármegye igazságszolgáltatásában, s neveik mind olvashatók a városra
vonatkozó nemesi összeírásokban.

Ezen hivatali tisztviselői kar vizsgálata és bemutatása csak egy külön tanulmány-
ban volna lehetséges, így terjedelmi okokból kifolyólag csak néhány példára vagyok
kénytelen szorítkozni. A vármegye vezetője de jure a főispán, ám tényleges vezető-
je de facto az alispán volt. Korszakunk főispánjai nem szerepeltek Veszprém város
nemességének sorában, mivel jórészt nem a megyében éltek, ám a legtekintélyesebb
birtokosok voltak. Az alábbi összesítő táblázatban követhetjük nyomon Veszprém
vármegye reformkori főispánjait, alispánjait és a Veszprémi járás főszolgabíráit.
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Veszprém vármegye és a Veszprémi járás fő tisztségviselői a reformkorban24

Az uradalmi tisztségviselők szerényebb számmal voltak jelen a veszprémi neme-
sek között, s többségük a püspökség, a káptalan vagy a ciszterci rend szolgálatába
szegődött kasznár (ti. gazdatiszt), ügyvéd vagy hajdú volt. Természetesen az össze-
írásokban felbukkannak például az Erdődy, Esterházy és Zichy főúri uradalmak
tisztségviselői is, akik szintén főleg kasznárok, ügyészek és ispánok voltak. Számuk
a vármegyei tisztségviselőkhöz mérten elenyésző volt.25

Veszprémi katonai nemesség a reformkorban

A veszprémi nemesség sorában külön kategóriaként kell vizsgálni a katonai
nemességet, akik a legszerényebb létszámmal voltak jelen Veszprémben és a várme-
gyében egyaránt. Az általam ezen kategóriába sorolt nemesi személyek fő részét a
császári és királyi, valamint a vármegyei hivatásos katonatisztek jelentik. Összeírá-
sonként változó arányban találhatók az éppen katonai szolgálatot teljesítő nemes
ifjak, illetve a vizsgált korszak első felében még szép számmal találunk a napóleoni
háborúkat megélt sebesült inszurgenseket, azaz nemesi felkelőket. Utóbbiak egyéb-
ként nem hivatásszerűen kerültek katonai pályára, általában egyszerű birtokosok
voltak vagy valamilyen polgári foglalkozást folytattak. Emiatt az alábbiakban csak
a hivatásos tiszteket olvashatjuk példaként.

gróf

gróf  
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A veszprémi hivatásos katonákat megkülönböztethetjük aszerint is, hogy a csá-
szári és királyi hadseregben, vagy a vármegye nemesi felkelésének keretein belül
töltöttek be tisztséget, bár a nemesi összeírásokban található utalások nem minden
esetben azonosíthatók be pontosan. Mindenesetre a császári és királyi hadsereg
főtisztjei között találjuk Márkus József óbestert, ezredeskapitányt, valamint a kato-
nai ranglétrát végigjárt Stojánovics Józsefet, aki előbb alhadnagy, majd főhadnagy,
kapitány, s végül alezredesként került összeírásra. A tisztek között szerepeltek
Csikász János és Edvy Károly nyugalmazott főhadnagyok, Havranek Lajos, Jan-
kovics János, Márkus Boldizsár és Rohonczy Lipót hadnagyok, kapitányok, vala-
mint az alacsonyabb rendfokozatot viselt Koller János káplár, aki Ferdinánd herceg
ezredében teljesített szolgálatot.26

A vármegyei nemesi felkelők tisztjei részéről találkozhatunk Kaszás Zsigmond
és idősebb szelestei Szelestey Ferenc nevével, akik a vármegyei inszurgensek főhad-
nagyai voltak, valamint Csikász Mihály és Horváth János nevével, akik a vármegyei
inszurrekció hadnagyaiként szerepeltek a veszprémi reformkori nemesek lajstromá-
ban. Az alacsonyabb rendfokozatot viselők között Csikász Ferenc vármegyei káplár,
valamint Lucsics József puskás kerültek összeírásra.27

Veszprémi iparos és kereskedő nemesség a reformkorban

A veszprémi nemesi társadalom legnépesebb csoportját az iparosok és kereske-
dők alkották, akik a vizsgált nemesi összeírások alapján jelentős gyarapodást tudhat-
tak magukénak a reformkorban. Az alábbiakban néhány családot kerül felsorolásra,
akiknek az összeírásokban több képviselőjük is űzte az adott ipar, bár számos olyan
személy is található az összeírásokban, akik egyedüli személyként, de a korszakban
mégis meghatározóan képviselték szakmájukat.

Az iparral foglalkozók mind a város céheibe tömörültek, melyek közül a reform-
korban a csapó- és a csizmadiacéh volt a legnépesebb. A csapók egy mára elfeledett
mesterséget űztek, mely a gyapjú finomításával és feldolgozásra való előkészítésé-
vel foglalkozott, míg a csizmadiák csizmakészítéssel és javítással foglalkozó mes-
teremberek voltak. Habár a két iparos csoport nemesi tagjai felváltva rendelkeztek a
legmagasabb létszámmal, a csapómesterek közül először csak az 1827. évi nemesi
összeírásban tűnt fel Nagy József a mesterség egyetlen képviselőjeként, később
azonban számos nemesi család tagjai képviseltették magukat ezen iparágban. Csapó
mesterséget űztek a Győry, Gyurcsánszky, az Iklódy-Szabó, Jósa, Király, Nagy,
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28 MNL VeML IV.1.e.cc; MNLex „csapó” és „csizmadia” szócikke
29 MNL VeML IV.1.e.cc; MNLex vonatkozó szócikkei

Széll és több más családok tagjai, bár nem kizárólagos mesterségként, családtagjaik
más iparágaknál is feltűntek. A nemesi születésű csizmadiák a csapókhoz hasonló
magas számmal képviseltették magukat, s közöttük találjuk a Fábián, Fejes, Földes,
Jezerniczky, Pongrácz, Raksányi, Végh és több másik család tagjait is.28

Ám a többi tradicionális foglalkozás nemesi képviselői is szép számmal jelen
voltak Veszprémben, így a csapó- és csizmadiamesterek után jelentős számú nemes
asztalosmestert és tanoncot találhatunk az összeírásokban, közülük például a Ber-
ken, Csikász, Miklós, Soós, Végbely és Vörösmarty családok több tagja űzte ezt az
ipart. Hasonló arányban szerepeltek a fazekasok és a szabók is a nemesi összeírá-
sokban, előbbiek között lettek összeírva például a Hegyi, utóbbiak között például a
György családok tagjai. Valamivel kisebb számban képviseltették magukat a neme-
si származású bognárok, kalaposok, kőművesek, lakatosok, mészárosok, molnárok,
szűcsök, tímárok és vargák. A hagyományos mesterségek közül meglepően kis
számban találhatóak nemesek a kovácsok és a takácsok között.29

Az egyedibb és főleg mára elfeledett mesterségek képviselői közül is többen fel-
tűntek a veszprémi nemesség körében, többen akár az egész korszakban is egyma-
guk képviselték szakmájukat a város nemeseinek sorában. Talán a legértékesebb
mesterséget űzte Tóth-Sipkovics Dániel, aki arany- és ezüstműves nemesemberként
tevékenykedett a reformkori Veszprémben. Szintén különleges foglalkozással keres-
te a kenyerét Fauszt Ferenc és főleg, Katona István, akik bábosmesterként (ti.
mézeskalácsos) képviselték a reformkori Veszprém cukrászatát. A mézeskalácsosok
művészien jelenítették meg termékeiken a korszak jellemző alakjait, és akár politi-
kusokat is megformáztak tésztájukból. A korszakban egyedüli csutorásként találjuk
Tamássy Mihályt, aki ezzel az elfeledett szakmával látta el kulaccsal Veszprémet.
Mára már szintén kihalt szakmát képviselt Miklós György és József, valamint Végh
István is, akik gombkötőként látták el a várost és a vármegyét díszes selyem-, arany-
és ezüstszálas gombjaikkal, sujtásaikkal és zsinórjaikkal. Ez a mesterség a korszak-
ban igencsak virágzó iparág volt, mivel a reformkorban divatozott a zsinóros, sujtá-
sos magyaros viselet. A Veszprémben élő nagyszámú tisztviselői kar biztosan ilyen
ruhákat viselt, ami hosszú időre biztosította megélhetésüket. A kultúra és a hivatali
írásbeliség szempontjából igen fontos mesterséget űzött Imreh József, aki a teljes
korszakban egyedüli nemesi könyvkötőként szerepelt az összeírásokban. A korszak-
ban még a házak többségét náddal fedték, amelynek elkészítését az alacsonyabb sor-
ból való Jezerniczky család nádverői végezték. Veszprém higiéniás viszonyainak a
javulását is tükrözheti, hogy a reformkorban jelent meg a szappanos mesterség,
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melyet a nemesek közül Végh János űzött a vizsgált időszakban. Végül szintén a
mára elfeledett mesterségek között található a tobakos is, aki a tobak- vagy szömör-
celével készített lábbelik készítéséhez megfelelő juh- és kecskebőröket. A történel-
mi Magyarország területén a tobakosság két központja Székesfehérvár és Veszprém
voltak, így országos elismertséget is szereztek városunk mesterei, akik a nemesség
sorában kizárólag a Dely család tagjai voltak.30

Az iparral foglalkozó nemesek mellett jóval csekélyebb számmal szerepeltek
Veszprém városának reformkori nemeseinek sorában a kereskedők, azonban nem
kevésbé említésre méltóak. A kereskedelem ugyanakkor megvetett tevékenység volt
a nemesség részéről, így ezzel főleg a zsidóság, illetve a szerbek és más ortodox
felekezethez tartozó etnikumok foglalkoztak. Konkrétan kereskedelemmel vagy
boltvezetéssel foglalkozó veszprémi nemes kalmárok a Göndöcz, Gullner, Noszlopy
és Stojánovics családokból kerültek ki, közülük is a Gullner család főleg fakereske-
delemmel foglalkozott. A másik speciális árukkal foglalkozó család a Koller család
volt, akik a vizsgált időszak egészében vasárusként látták el szerszámokkal és fegy-
verekkel Veszprém városát. Szintén a kereskedők sorában jelentek meg a korszak
második felében a nemesi születésű csaplárosok, kocsmárosok, akiket Veszprém
mezővárosában Kecskeméthy János, Kossik István és Márky György képviseltek.
Szintén szolgáltatást nyújtó tevékenységet végeztek a borbélyok, akik a hajvágás és
borotválás mellett kisebb egészségügyi funkciót is elláttak. A reformkor nagy részé-
ben találunk egy-két borbély nemesembert Veszprémben, akik legtöbbször a tősgyö-
keres veszprémi nemesi családokból kerültek ki, s konkrétan Berken József, Csikász
Károly, Francsics Károly és Miskey Sándor képviselték ezt a szakmát. Közülük
Francsics Károlyt érdemes mindenképpen kiemelni, hiszen négyük közül egyedül ő
nem volt veszprémi család sarja, s naplójában gazdag leírás maradt ránk Veszprém
reformkori életéről. Az egyetlen különös tényező azonban, hogy naplója és ismere-
teink szerint 1827-től folyamatosan Veszprémben élt, a nemesi összeírások közül
azonban csak egyetlen alkalommal, 1834-ben került bejegyzésre. A korszakban
talán legérdekesebb értelmiségi kereskedő a patikárius, azaz a gyógyszerész volt. A
nagymúltú veszprémi patikák képviseletében, habár csak az 1827. évi nemesi össze-
írásban, de szerepelt Karevics András gyógyszerész is a veszprémi nemesség sorai-
ban.31

A veszprémi iparos nemesek sorában az egyik legérdekesebb személy Buzás
Károly volt, aki először az 1840. évi összeírásban tűnt fel, mint színész, melyet az
összeíró is nagybetűkkel emelt ki. Ez az egy külön említés azért is érdekes, mivel az
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közötti nemesi összeírásainak kimutatása iparos és kereskedő foglalkozások szerint.

elkövetkező évek összeírásaiban már szabómesterként szerepelt, tehát a színészi
hivatását feladva csatlakozott a veszprémi mesteremberek céhes világába.32

Veszprém város iparos és kereskedő nemességének lélekszáma foglalkozások
szerint (1824–1846)33
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Veszprémi földbirtokos és birtoktalan szolgáló nemesség

Utolsóként tárgyalt nemesi csoport a tisztán birtokaiból élő vagy más birtokain
szolgáló nemességet öleli fel, kiegészítve a fenti csoportokba be nem sorolható tevé-
kenységet folytató családokkal, személyekkel. Az általam vizsgált időszakban ennek
a nemesi csoportnak a számaránya drasztikus mértékben csökkenő tendenciát mutat,
ami Veszprém urbanizációjának tudható be.

A korszak első katasztereiben minden egyházi vagy világi hivatallal nem rendel-
kező nemesi személy lényegében földbirtokosként került összeírásra. Közülük
egyetlen főúri személy a fentebb is említett gróf Zichy Károly volt, aki feltehetően
nem élt Veszprémben, így a további összeírásokban nem is került feljegyzésre. A
tényleges foglalkozások bevallása az iparosok és kereskedők esetében is jól látható-
an az 1831. évi összeírásban indult meg, így a birtokaikból illetve mezőgazdaságból
élő nemesség differenciálódását is ekkor kezdték el feltüntetni.

A valódi, birtokaiból élő köznemességet jelentős száma szerint sincs mód itt fel-
sorolni, azonban nemesség legalacsonyabb sorába sorolható, lényegében paraszti-
cselédi életvitelű nemességet igen. Így kerültek összeírásra név szerinti említéssel
Bolla László, Galambos Pál, idősebb Hegyi Ferenc, Keresztes Ferenc, Simoga Já-
nos, Szalay István, Szigeti Pap József, Tamássy Pál, Tarnóczay János, és Vörös Sán-
dor gazdák, szántóvetők, akik még feltehetően a saját birtokaikon gazdálkodtak, s
ebből tartották fenn magukat, azonban összeírásonként változó módon, de főleg bir-
tokosként szerepeltek.

A birtokkal sem rendelkező veszprémi nemesek nem képviseltek jelentős arányt,
azonban számos család tagjai kénytelenek voltak más szolgálatába szegődve, föld-
műveléssel keresni maguk és családjuk napi betevőjét. Ezek a legszerényebb életvi-
telű nemesek a Ballang, Csikász, Dömös, Fejes, Iklódy-Szabó, Jezerniczky, Kalmár,
Körmendy, Magyar, Makay, Márky, Nagy, Pongrácz, Raksányi, Tamássy, Tumler,
Végbely és Vörösmarty családokból kerültek ki, és árendásként, béresként, napszá-
mosként, kapásként vagy szolgaként voltak kénytelenek megélni.

Többen azonban főleg mezőgazdasági, vagy akár ipari-kereskedelmi megbízás-
ból kocsisként, fuvarozóként, esetleg csőszként álltak valamely birtokos nemes vagy
polgár, esetleg tehetősebb jobbágy szolgálatába. Ezen nemesi személyek a Bolla,
Dömös, Gyurcsánszky, Kalmár, Karácsony, Körmendy, Márky, Szanyi, Nagy és
Török családokból kerültek ki.
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Összegzés

Összefoglalva Veszprém vármegye Veszprém mezővárosára vonatkozó nemesi
összeírásokból nyerhető információinkat kijelenthetjük, hogy a veszprémi nemesség
alkotta a legkomplexebb társadalmi csoportot a vármegyében. Ezáltal ugyanakkor
az is nyilvánvalóvá válik, hogy a történelmi jogi egyenlőségen túl mennyire diffe-
renciált csoportról van is szó valójában, amely társadalmi funkciójuk és foglalkozá-
suk révén sem alkothatott egységes érdekcsoportot. Azonban az 1819 és 1846 közöt-
ti nemesi összeírások adatgazdagsága az általam vázolt társadalmi folyamatokon túl
számos további kutatás alapjául szolgálhat, mind a genealógia, archontológia és pro-
zopográfia segédtudományainak, mind pedig további társadalom- vagy akár egyház-
történeti kutatásoknak.
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