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A mai át lag ol va só szá má ra a fõ cím két

kulcs ka te gó ri á ja ke ve set mond. Pe -

dig a 19. szá za di fel hal mo zás nak az olyan

ki sebb ki rá lyi ha szon vé te lek (jura regalia

minora) mint a kocs ma, a mé szár szék vagy a 

ma lom bér le te egyik ki emel ke dõ en fon tos

emel tyûi, a leg na gyobb egye nes adó fi ze tõk

so rá ba (virilizmus) ke rü lés pe dig a du a liz -

mus ko rá ban an nak meg le he tõ sen pon tos

fok mé rõ je volt. Szekfû Gyu la ti pi kus nak

tar tot ta a „ma gyar ka pi ta lis ta fej lõ dés re” azt

az utat, amely nek so rán a zsi dó re gá le bér lõ

pá lya íve a „máramarosi pá lin ka mé rés bõl

pes ti üz let be, on nan bé csi bank ba” ve ze tett.1

Ne boly gas suk most azt a ne he zen meg vá la -

szol ha tó kér dést, hogy mi a ti pi kus, s hogy

hon nan tud ta a sta tisz ti kák- kal szem ben

min dig gya nak vó Szekfû, s mi vel mér te,

hogy me lyik kar ri er az. Ér jük be an nak meg -

ál la pí tá sá val, hogy a Má ra- ma ros ból Pest re

vivõ sza ka szon túl, némi ön el lent mon dás -

ként, a Bé csig tar tó ki me ne tet is ez út tal a

„ma gyar ka pi ta liz mus hoz” so rol ta. Mind ez

azon ban Szekfûnél csak ré sze a „ma gyar ka -

pi ta liz mus = zsi dó ka pi ta liz mus” té tel meg -

ala po zá sá nak, amely egy ol dal lal ké sõbb

ek kép pen tel je se dett be: „A ga lí ci ai be ván -

dor ló még meg sem me le ged he tett, már is ré -

sze sé vé lõn a ha tal mas ka pi ta lis ta

gé pe zet nek, mi u tán a már ha zai ma gyar zsi -

dó ság el vi leg nem volt haj lan dó el zár kóz ni

ez ide gen kul tú rá jú és ethikájú be ván dor ló

faj tól.”2 Ha azon ban a „ma gyar ka pi ta liz -

must” leg alább is alap ja i ban ag rár ka pi ta liz -

mus nak te kint jük, ki ke rül he tet len a kér dés,

ho gyan vet te ki a ré szét a vi dé kek zsi dó sá ga

a me zõ gaz da ság tõ kés át ala ku lá sá ból, mi lett 
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1 Szekfû Gyu la: Há rom nem ze dék. Egy
ha nyat ló kor tör té ne te. Bu da pest, 1920. 218. 
old.



az zal a szám sze rû több ség gel, ame lyik nem

ment Pest re (vagy Bécs be), ha nem a fal vak -

ban és kis vá ros ok ban ma radt. S amennyi ben 

volt a ma gyar or szá gi ka pi ta liz mus nak „neo -

lóg” útja, va jon mi ben kü lön bö zött et tõl az

„or to dox” út, ha en nek a dichotómiának a

gaz da sá gi fej lõ dés né zõ pont já ból le het

egyál- ta lán je len tést tu laj do ní ta ni. S az sem

le het szá munk ra kö zöm bös, va jon mi lyen

jel leg ze tes kü lönb sé ge ket lát ha tunk az or to -

do xia egyes nem ze dé kei és csa lá di le ága zá -

sai kö zött.

Az, hogy a nagy bir to kos sa ját ke ze lé sé -

ben tar tot ta-e föld je it a job bágy fel sza ba dí tás 

után vagy – leg alább rész ben – bér let be adta, 

nem csak pil la nat nyi pénz ügyi hely ze té tõl

füg gött, ha nem at tól is, hogy – mi ni mum az

év bi zo nyos ré szé ben – hely ben la kott-e, il -

let ve, hogy a bir tok tes tek mi lyen tá vol ság ra

es tek kas té lyá tól, ud var há zá tól.

Tiszaeszláron a job bágy fel sza ba dí tás

után tá vol ról sem csak zsi dók bé rel tek bir to -

ko kat. A ha tár leg na gyobb (ka to li kus) föl -

des urá nak, Kállay Gusz táv nak a fa lu köz -

pont ban lévõ kas té lyá tól leg tá vo labb esõ

bashalmi „ta nyá ján” az öt ve nes évek tõl a

Graefl test vé rek, Kár oly és Jó zsef gaz dál -

kod tak, utób bi ból 1881-ben, már Eszlárról

való el ke rü lé se után sza bol csi fõ is pán lett.3

Graefl Jó zsef Eszláron nõ sült 1862-ben, 50

éves ko rá ban.4 Ek kor tájt épít tet te a bashal-

mi kas télyt is.5 Mi u tán Kállay Gusz táv ha lá -

la elõtt nem sok kal kény te len volt el ad ni

eszlári bir to ka it a Dessewffyeknek, a

bashalmi kas tély ba gróf Dessewffy Mik lós

veje, gróf Pongrácz Jenõ köl tö zött, aki a kas -

télyt ki bõ ví tet te, a bir to kot elõbb sa ját ke ze -

lés be vet te, majd mire apó sa meg halt, tu laj -

do nos ként ál lat te nyész tõ min ta gaz da sá got

ala kí tott ki raj ta. Kállay Béni sós tói „ta nyá -

ját” Szilvásy [sic!] Já nos bír ta ha szon bér ben

1874-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig, utá na pe -

dig a bér lõ öz ve gye vit te to vább ezt a gaz da -

sá got.6 A ko ra be li térké- peken a ta nyá kat

leg több ször nem tu laj do no suk ról, ha nem

bér lõ jük rõl (épít te tõ jük rõl) ne vez ték el: a

sós tói ta nya pél dá ul a 3. ka to nai tér kép fel vé -

te len 1888 kö rül „Szilvási ta nya”-ként sze -

re pelt. A ka tasz te ri tér ké pek alap ján ilyen

mó don – kel lõ óva tos ság gal és némi te rep is -

me ret tel – más épít te tõk re is kö vet kez tet he -

tünk: a ha tár déli ré szén, a (re for má tus)

Bánffy-leányá- gon to vább örö kí tett Wes se -

lé nyi-bir to kon buk kant fel az ún. Ha ma ri dû -

lõ ben a ki iga zí tott 1870-es tér ké pe ken az Ól -

nak he lye (más ként Gaiger [értsd: Geiger])

ta nya, ame lyet vi szont az 1894-es bir tok -

rész le ti jegy zõ könyv ben ak kor Degenfeld

Ágos ton- né (szül. Karacsay Me lá nia) tu laj -

do na ként (s mel les leg a sok kal elõ ke lõb ben

2

3 Á. Varga László: Graefl József. A szolnoki
polgári házból a szabolcsi fõispáni székbe.
In: Historia est… Írások Kovács Béla
köszöntésére. Eger, 2002. 437–449. old. 

4 MOL A 2568 TE ref. ak. 31. (1862. nov.
12.) Graefl katolikus, felesége, báró Györffy 
Róza viszont unitárius volt.

5 Borovszky Samu (szerk.): Szabolcs
vármegye. Budapest é. n. [1900]. 70. old. 

6 Kállay Béni: Napló. I. k. 1863–64. MOL P
344 40. cs. E/ b. 155. (1864. okt. 13.) A

helyben szokásos bérleti feltételekhez ld.
„Szilvássynak Eszlári birtokomat újra
haszonbérbe adom 1866 Szt. Györgytõl
számítandó 12 évre 2400 frt évi haszonbérért 
és a tett épületek ingyen birtokomba
bocsátásáért.” A korabeli levelezésben a
bérlõ neve hol Szilvássy, hol Szilvásy
alakban íródott, de a halotti anyakönyv
bejegyzése szerint Szilvási János 1874.
július 6-án hunyt el, 61 éves korában. MOL
A 900. TE. r. kat. anyakönyvek. 31.



hang zó Homory dû lõ ben) im már

Alter-tanyaként ír nak össze.7 Ha pusz tán a

ne vek (no meg a tér ké pek) alap ján nem aka -

runk túl sá go san elõ re sza lad ni a kö vet kez te -

té sek ben, azt mond hat juk, hogy az ál lat tar -

tás ra szol gá ló épü le te ket ere de ti leg a Geiger

nevû bér lõ emel het te, míg az új la kó épü let tel

fel sze relt ta nyát már egy má sik, Alter nevû.

Pusz tán vissza iga zo lá sa ként a vir tu á lis te rep -

be já rás nak: mind Geiger Emá nu el, mind

Alter Mór nevû zsi dó bér lõ fel buk kan az

eszlári tör té net ben. De nem kell a tá vo li ha -

tár ban ke res gél ni: Tiszaeszlár Tót fa lu nevû

ré szén (a falu 1858 és 1890 kö zött Ófaluból,

Tót fa lu ból és Új fa lu ból állt) a ka tasz te ri tér -

ké pek „Bethlehen-hof” [sic!] gya nánt ne vez -

nek egy na gyobb tel ken né hány épü le tet, amit 

az tán a nyolc va nas évek ben, a nagy per ide -

jén már csak Lichtmann-udvarként visz nek a

tér kép re. Ez a szin tén Er dély ben élõ gróf

Beth len Sándorné, báró Bánffy Jo ze fa bir tok -

köz pont ja volt.

Tu laj don és bér let vi szony la tá ban kü lön -

le ges eset nek szá mí tott a re for má tus Ónody

Géza kö zép bir to ka, aki nek apja még maga

gaz dál ko dott, majd a meg örö költ föl det fia

1880-ban a mecenzéfi ka to li kus vas gyá ros

Pöhm csa lád nak adta el, majd rög tön vissza

is bé rel te tõ lük az egé szet. 1890 után to váb bi 

tu laj do nos vál tás ok ról is tu dunk: Kállay

Béni kö zép bir to kát a szom szé dos Nagy fa lu -

ban is bir to kos, nyír egy há zi il le tõ sé gû

Feldheim Emá nu el vet te meg, a Wes se lé nyi

Fe renc 1890-es ha lá la után absz ti nens re for -

má tus nagy bir to kon (De- genfeldné

Karacsay) vi szont zsi dó és ke resz tény bér -

lõk több nagy üzem ke re té ben kü lön-kü lön

gaz dál kod tak.8

Elsõ lá tás ra te hát Eszláron nem lát szik

iga zo lód ni né hány be vett szte re o tí pia: a zsi -

dó bér let nem csak nem nyert te ret, ha nem a

ko ráb bi zsi dó bér let te rü le te is in kább össze -

szû kült a szá zad for du ló ra. S bár ele in te a ka -

to li kus bir to ko sok ke resz tény bér lõk kel

szer zõd tek, a tá vol élõ re for má tus bir to ko -

sok pe dig in kább zsi dó bér lõk kel, ám a ké -

sõb bi ek ben ez a fe le ke ze ti leg szí ne zett kép

össze ku szá ló dott. A re for má tus tu laj do nos -

ból bér lõ lett haj da ni sa ját föld jén, amely

most egy ka to li kus ne vén állt a te lek könyv -

ben, zsi dó föld tu laj don lé te sí té sé re pe dig

egy ko ráb bi ke resz tény bér let te rü le tén, s ér -

te lem sze rû en nem a ko ráb bi bér lõ ál tal ke -

rült sor. Bér let és tu laj don te hát a fel hal mo -

zás út ján Eszláron nem ugyanan nak a

lép csõ nek egy mást kö ve tõ grádicsai vol tak,

s úgy tû nik, kü lö nö sen nem a zsi dó bér lõk

szá má ra.

Az an ti sze mi ta iro da lom ked venc, bár el -

lent mon dá sos to po sza a zsi dó bér lõ vel kap -

3

7 MOL S 79 759. cs. 947 Tiszaeszlár.
Felvételi elõrajzok. 25.; S 79. 758. cs.
Tiszaeszlár, Birtokrészleti jegyzõkönyv,
1894. 2184. sz. Wesselényi Ferenc –
megbízottja által – már az 1876-os
árvízkárok kapcsán úgy nyilatkozott, hogy õ 
„csak hóltiglani élvezõje” a birtoknak, az
igazi tulajdonos Karacsay Melánia.
SZSZBML [Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltár], IV. B. 411. 48. d. ad 20/
1876. Karacsay Melánia (1846–1939) gróf

Karacsay Sándor és báró Wesselényi
Johanna (Jenny) leánya, férjezett
Degenfeld-Schomburg Ágostné volt.

8 A földbirtokviszonyokhoz összességében ld. 
Kövér György: Nagybirtokok Tiszaeszláron
a 19. század második felében. In: Buza
János et. al. (szerk.): Agrártörténet –
agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós
emeritus professzor tiszteletére. Budapest,
2006. 143–157. old.



cso lat ban, hogy an nak cél ja nem más, mint

hogy ki húz va a ma gyar bir to kos lába alól a

ta lajt, meg sze rez ze an nak bir to kát. (Né mi leg 

üt kö zik ez zel az a pár hu za mo san han goz ta -

tott vád, hogy a zsi dó bér lõ csak ki uzso ráz za

a föl det, az tán to vább áll.)9 A „meg gaz da -

god va tu laj dont sze rez ni és el fut ni” te ó ria

lo gi ka i lag sán tít: ha ere den dõ en az a cél,

hogy a bér lõ meg ve gye a bir to kot, ak kor

nem iga zán ér de kelt a kiszipo- lyozásában,

ha meg ele ve to vább akar áll ni, ak kor nem

okoz hat olyan nagy örö met szá má ra a tu laj -

don szer zés. Az in ten ció utó la gos té te le zé se

nem bi zo nyít ha tó. Ugyan ak kor szám ta lan

ese tet is me rünk az ellenke- zõjére. Kezd ve

Hatvany La jos re gény be li alak já tól, Bondy

Hermanntól egé szen Sza bolcs ban Apagyi

Si mon le gen dás tör té ne té ig, „aki éj nek ide -

jén pisz tollyal kénysze- rítette Leveleki Siét

arra, hogy apagyi 1100 kat. hol das bir to kát

meg ve gye”.10

Az igaz ság azon ban az, hogy nem csak

ho ri zon tá lis met sze tek ben tu dunk ke ve set a

bér le tek rõl, ha nem di ak ro ni ku san is – né -

hány eset ta nul mányt le szá mít va – alig va la -

mit. Nyil ván meg van a for rás ta ni oka is an -

nak, hogy ezen a té ren túl teng a feltéte-

lezés, hi szen a levéltáraknál in kább a tu laj-

donosoknak volt esé lye a fenn ma ra dás ra, a

bér lõk nél na gyon ke vés.

Tu do má sunk sze rint Beksics Gusz táv

volt az elsõ, aki – a virilis lis ták alap ján –

több me gyé ben és or szá go san is kí sér le tet

tett az 1880-as évek ele jé re a zsi dó bir tok

ará nyá nak becs lé sé re. Sze rin te Sza bolcs 219 

leg na gyobb egye nes adót fi ze tõ jé bõl (168

ke resz tény, 51 zsi dó) 156 ke rült bir to kos -

ként a lis tá ra, s kö zü lük 114 volt ke resz tény

és 42 zsi dó.11 Anyag gyûj té se is mer te té se

4

9 A kontradiktorikus érvelés „klasszikus”
példája Petrássevich Géza „alapmûve”.
Eszerint a folyamat azzal indul, hogy a zsidó 
bérlõ kezdetben „megadja a legmagasabb árt 
is, csakhogy bérlethez jusson”. Aztán
amikor „lejár a szerzõdés, kimutatja, hogy a
föld hozama jelentékenyen csökkent s új
ajánlatot tesz alacsonyabb összeggel”.
Közben folyik az eladósítás. „A vége aztán
az a játéknak, hogy új bérleti szerzõdésre
már nincs szükség, mert a zsidó bérlõ
idõközben konvertálván a földön fekvõ
terheket, megvette a birtokot. Így lesz a
zsidó bérlõbõl nagybirtokos. Kisbérleten és
hagymán kezdi, nagybirtokon és
libamájpástétomon végzi.” A latifundiumok
urait sem kímélõ érvelés azzal vádolja a
bérbeadókat, hogy „azért dobják zsidóknak

prédául oda földjeiket, hogy azok kihúzzák
belõle az utolsó csepp zsírt is, aztán
meggazdagodva odább álljanak s mint
kiégett salakot dobják vissza nekik a rögöt”.
Petrássevich Géza: Zsidó földbirtokosok és
bérlõk Magyarországon. Budapest, 1904.
16–17. old.

10 Vácz Elemér: Adatok a szabolcsi zsidó
birtok történetéhez. In: Szabolcsi Szemle,
1944. 42. old. A legenda forrásaként a
szerzõ Kubinyi Zoltán ny. fõszolgabíró
személyes közlését jelölte meg.

11 Censor [Beksics Gusztáv]: Társadalmunk és
nemzeti hivatásunk. Budapest, 1884.
109–112. old. Ugyan nem közli, hogy mi
alapján különítette el felekezet szerint a
viriliseket, de mivel a birtokosokat – régi és
új földesurakra tagolva – név szerint közli,



vé gén or szá gos ál ta lá no sí tás ban Beksics –

bár a le ve ze tés sel adós ma radt – az aláb bi

konk lú zi ó ra ju tott:

„Ha te hát azon kér dés re akar nánk vá la szol ni,

mily arány ban vesz részt a zsi dó ság az összes ma -

gyar föld bir tok ban, a vá lasz nem le het ne más,

mint csak az, hogy kö rül be lül né pes sé gi szá má -

nak ará nyá ban, va gyis a ma gyar föld bir tok nak

csak 5%-je [sic!] van zsi dó ké zen, a mint a zsi dó -

ság az összes né pes ség nek 4.44%-jét ké pe zi.”12

Beksics te hát egy részt az – adó nagy sá ga

alap ján be csült – „bir tok meg osz lást” a né -

pes ség arány ra ve tí ti. Fo rin tot em ber rel ha -

son lít össze. Más részt ada ta i ban nem kü lö -

nít he tõk el a föld tu laj don ra és a bér let re

vo nat ko zó szá mok.

Hogy a virilis jegy zé kek alap ján a föld bir -

to kos ok és bér lõk meg kü lön böz te té sé vel mi -

lyen óva to san kell bán ni, arra jó pél dát szol -

gál tat nak Ta kács Pé ter ku ta tá sai. A ko rai lis -

ták ugyan is sem fog lal ko zás, sem adó faj ták

sze rin ti meg osz lást nem kö zöl tek. Ta kács

1886-tól tud ta ki mu tat ni a meg fe le lõ bon tás -

ban a sza bol csi bir to ko so kat és bér lõ ket.

Esze rint míg az 1887-es me gyei virilis lis tán

sze rep lõ 165 bir to kos ból 70 volt zsi dó, 6 bér -

lõ bõl pe dig 4, ad dig 1895-ben 163 bir to kos -

ból 66 zsi dó, a 23 bér lõ bõl pe dig 21, 1901-re

pe dig a meg fe le lõ arány szám ok 137 bir to kos -

ból 50, il let ve 38 bér lõ bõl 34.13 A kö zölt ada -

tok ból – a „ki szá mít zsi dó nak” meg ha tá ro zá -

sá nak prob lé mái mi att is – most in kább arra

irá nyí ta nánk a fi gyel met, hogy mi köz ben a

lis tá ra lát ha tó an bir to kos ként könnyebb volt

fel ke rül ni, mint bér lõ ként, a virilisek kö zött a

szá zad vé gen a bér lõk sú lyá nak emel ke dé se

meg elõz te és meg ha lad ta a bir to ko sok szá -

má nak vissza esé sét. Vég sõ so ron te hát a bir -

5

adatai ebben a vonatkozásban
ellenõrizhetõk. Nagyobb gond ennél, hogy
az eszláriak közül Ónody Gézát szerepelteti
a névsorban, s a régi középnemes birtokosok 
közt sorolja fel, holott tudjuk, hogy õ
1880-ban eladta földjét és azután csak
bérelte. Eszerint a virilis listára földbirtok
alapján feliratkozottak birtokosok és bérlõk
vegyesen, s ezt az egyenes adó végösszege
alapján nem is tudhatta elkülöníteni. 

12 Uo. 123. old. Adatai kevert jellegének
(birtok és bérlet vegyesen) nem lévén
tudatában, késõbb hozzáteszi, hogy „a
földbérletnél (közép- és nagybérlet) szinte
többséget képez […]”, erre azonban
semmilyen bizonyítékot nem hoz fel. Uo.
124. old.

13 Takács Péter: Szempontok a Szabolcs
megyei virilisták társadalmi helyzetének
elemzéséhez. In: Alföldi társadalom, 1990. I. 
k. Békéscsaba, 1990. 68 és 73. old. Hogy a
„zsidókat” „felekezeti anyakönyvek” vagy

úgymond „név” alapján különítette el, azt
nem tudatja. Tény azonban, hogy a Takács
által – helyesen – 841 hold bérlõjeként
emlegetett Ónody Géza (uo. 75. old.) az
1895-ös nyomtatott szabolcsi virilis
jegyzékben „birtokosként” szerepel, tehát
birtokos és bérlõ megkülönböztetésére ezek
a listák nem igazán megbízhatóak. Ezúton
köszönöm Gottfried Barna kollégának a
megyei virilis névjegyzékek
gyûjteményének rendelkezésemre
bocsátását.

14 Vácz: i. h. 50. Módszertani szempontból
igyekezett a kor elvárásainak skrupulózusan
megfelelni: „Az 1903. évi összeállításnál
talán túlzott óvatossággal is jártunk el, mert
azokban az esetekben, ha a tulajdonos vagy a
bérlõ faji hovatartozandósága nem volt
kétségtelenül megállapítható, nem vettük
zsidó birtoknak illetve bérletnek […]. Talán
ennek tulajdonítható összeállításunk és a
Petrássevich



to kos virilisek kö zött a zsi dó bir to ko sok szá -

ma is ha nyat lott a jel zett kor szak ban, ami

szin tén el lent mond a be vett szte re o tí pi á nak.

A gaz da cím tá rak alap ján a vész kor szak

faj vé dõ nyír egy há zi le vél tá ro sa már a köz sé -

gi szin tig ha tolt a sza bol csi ada tok köz lé sé -

ben: na gyon óva tos becs lés sel 1903-ra nem

egé szen 5 szá za lék ra tet te a 100 hol don fe lü li

zsi dó bir tok és 16 szá za lék ra a zsi dó bér let

ará nyát Eszláron (a meg fe le lõ szám arány ok

Sza bolcs me gyét il le tõ en nála 10,9 szá za lék,

il let ve 19,5 szá za lék).14 Eszlár te hát esze rint

a szá zad elõn alul múl ta a me gyei át la got.

Pus kás Jú lia az 1910-es nép szám lá lás

alap ján vi szont azt mu tat ta ki, hogy a fér fi ke -

re sõk kö zött a Ti szán tú lon az 1000 hold fe let -

ti tu laj do no sok 35 szá za lé ka, a 100 és 1000

hold kö zöt ti föld bir to kos ok 20 szá za lé ka volt

zsi dó. Szá mí tá sai sze rint a 100 hold fe let ti

nagy bér lõk nél ez az arány 64 szá za lék (a

meg fe le lõ or szá gos arány szám ok nála:

21 szá za lék, 11 szá za lék, illetve 50 szá za lék).

Kü lön hang sú lyoz ta, hogy a bér lõk re vo nat -

ko zó ki ug ró arány „az or szág észak-ke le ti

me gyéi kö zül el sõ sor ban Sza bolcs ban és

Zemp lén ben” volt a leg ma ga sabb.15

Adó dik a kér dés: az or szá go san ki emel ke -

dõ sza bol csi ará nyok tól el ma ra dó eszlári szá -

mok va jon az 1883-as hí res per kö vet kez té -

ben ala kul tak-e így, vagy egy tá vol ról sem

ki vé te les bér lõi ma ga tar tást kö ve tünk nyo -

mon az aláb bi ak ban? Idõ ben tá vo labb ra kell

azon ban vissza nyúl nunk, mert a tör té net ál ta -

lá ban sem a föld bér let tel kez dõ dött.

A Lichtmann atya fi ság

Az a fa mí lia, ame lyik rõl szó lesz, nem sze re -

pel a csa lád tör té ne ti össze fog la lók ban: sem

az Ujvári-féle (neo lóg) le xi kon, sem

Kempelen ge ne a ló gi á ja nem em lé ke zik meg

róla. Pe dig az 1882–83-as tiszaeszlári ügy
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14 1904-ben megjelent munkájában közölt
adatok közötti jelentõs eltérés.” Uo. 42. old.
Az „eltérés” lefelé történt korrekciót
jelentett 1903-ra vonatkozóan. Tegyük
hozzá, nyilván azért, hogy ehhez képest
könnyebben kimutatható legyen a növekedés 
1939-ig, ahol azonban már távolról sem járt
el a szerzõ a bérletekkel kapcsolatos
becslésénél hasonló „mûgonddal”. Uo. 43.
old. A teljes képhez hozzátartozik, hogy
módszertani szempontból már Petrássevich
is önkorlátozónak deklarálta magát: „[…]
zsidóknak csak azokat vettem, akiknek
ebbeli származása minden kétségen felül áll. 
A kéteseket inkább kihagytam,
mintsemhogy túlzásokkal vádolhassanak, a
megkeresztelkedett zsidókat pedig
egyáltalán nem vettem be.” Petrássevich: 
13. old. Látván mindkét szerzõ
„önmegtartóztatását”, már csak annyi
megjegyezni valónk maradt, hogy a

nyilatkozatok teljesülése esetén Szabolcs
megyében Vácz 1944-es „faji” számainak
nyilvánvalóan magasabb értéket kellene adni 
1903-ra, mint Petrássevich 1904-ben
keletkezett „felekezeti” adatainak, s nem
fordítva.

15 Puskás Julianna: Zsidó haszonbérlõk a
magyarországi mezõgazdaság fejlõdésének
folyamatában. Az 1850-es évektõl 1935-ig.
In: Századok, 1992. 1. sz. 47. old. A
szabolcsi utalás uo. 40. old. Megjegyezzük,
hogy a témában írott korai tanulmányában a
szerzõ még három kategóriát különböztetett
meg: tulajdonosi, haszonbérleti és „vegyes
kezelésû” gazdaságot. Puskás Julianna: A
tõkés nagybérletek a XIX. század végi
Magyarországon. Az 1895-ös
mezõgazdasági statisztika adatai alapján. In:
Történelmi Szemle, 1959. 1–2. sz. 93–96.
old.



ide jén a leg te he tõ sebb és leg te kin té lye sebb

eszlári zsi dó csa lád volt, s maga a vizs gá lat

sok szem pont ból kö rü löt tük for gott. Csak

kö rü löt tük, mert vé gül egyik csa lád tag sem

ke rült a vád lot tak pad já ra, de a ki hall ga tá -

sok kal járó veg zá lá so kat – ta nú ként – õk

sem úsz hat ták meg. Már csak ezért is töb bet

tu dunk ró luk, mint amennyi re a nagy hall ga -

tás ból tûn het az ér dek lõ dõ nek. Kü lö nö sen,

ha a lo ká lis for rá so kat is be von juk a ku ta tás -

ba.

Az 1848-as zsi dó össze írás ban Lichtmann

Mó ric (az ere de ti ben: Lichman) 31 éves nek,

monoki szü le té sû nek mond ta ma gát, „ke re -

set mód ja” sze rint földmíves, má so dik fe le sé -

gé vel, a csengeri szár ma zá sú 18 éves Majer

Nettivel élt ek kor. Há rom fia, Jó zsef, Ja kab és 

Áb ra hám 11, 7 és 4 éve sek vol tak, s mind hár -

man – a név jegy zék sze rint – [Hejõ]csabán

lát ták meg a nap vi lá got.16 Ezek kel a szü le té si 

he lyek kel ugyan némi prob lé ma adó dik a

ké sõb bi ek ben, de eb ben, ren de zett zsi dó

anya köny ve zés hí ján, ak ko ri ban nincs sem -

mi meg le põ. Az azon ban elsõ meg kö ze lí tés -

re is va ló szí nû sít he tõ, hogy a gye re kek az

elsõ fe le ség tõl szár maz tak. (A csa lád fát lásd

a füg ge lék ben.) Zemp lén vár me gye 1812-es

zsi dó össze írá sá ban két Lichtmann csa lád fõ

is sze re pel Monokon: Far kas és Samuel,

egyi kük le he tett Mór apja.17

A leg idõ sebb fiú, Jó zsef ha lot ti bi zo -

nyítványából úgy tud juk, hogy any ját Fred

(nyil ván: Fried) Gi zel lá nak hív ták.18 A Fried

csa lád a kör nyék egyik leg je len tõ sebb zsi dó

ha szon bér lõ jé nek szá mí tott a 19. szá zad elsõ

fe lé ben. A Fried-testvérek kö zül Mó zest,

1786–88 kö zött nánási kocs ma bér lõt eszlári

zsi dó ként em le get ték, Si mon szent- mihályi

kocs má ros ként volt is mert, a leg fi a ta labb,

Dá vid pe dig 1800-tól lett Nánás árendátora

(bér lõ je), s 1836-tal be zá ró lag egye ne sen a

haj dú ke rü let zsi dó bíró poszt já ig vit te.19 S

bár fe le ke ze ti anya köny vek hí ján nem tu dom, 

hogy a fi a ta lon el halt Fried Gi zel la me lyik

Fried-testvérnek a le á nya le he tett, az azon ban 

két ség te len nek tû nik, hogy az 1848-as idé zett 

zsi dó össze írás ban Eszláron elsõ he lyen sze -

rep lõ Sá ros me gyei Geiger Emá nu el nevû

„földmíves” fe le sé ge a 23 éves nánási szü le -

té sû Fried Ro zá lia volt. A 22 éves Fried Mó -

ric, szin tén „földmíves”, ugyan csak

Nánásról, ugyan itt élt fe le sé gé vel és két gyer -

me ké vel. A Friedek te hát, akik ere de ti leg

Nánáson eszlári zsi dó nak szá mí tot tak, most

Eszláron nánási zsidó ként Zemp lén bõl, Sá -

ros ból von zot ták ide a bér lõ võ ket.
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16 SZSZBML, IV. B. 109. Zsidóösszeírás,
1848. 348. old.

17 Goldberger Izidor: Zemplénvármegyei zsidó 
családfõk az 1811–12. évben és szereplésük
a Napoleon elleni nemesi felkelésben. Klny.
az Adatok Zemplénvármegye Történetéhez
címû havi folyóirat XVI–XVII.
évfolyamából. Sátoraljaújhely 1910. 26. old. 
Megjegyzendõ, hogy a fenti nevek csak
1812-ben fordulnak elõ, 1811-ben viszont
nem. A környéken még másutt is
elõbukkannak Lichtmann családnevûek,

például Sátoraljaújhelyen Jacob és Josef.
Uo. 33. old.

18 SZSZBML, XXXIII. 1. a. 110. c. 1.
Tiszaeszlár, Halotti anyakönyvi
másodpéldányok.

19 Radics Kálmán (szerk.): A Hajdú-Bihar
megyei zsidóság történetének levéltári
forrásai. Debrecen, 1997. 163–165., 170.
old. A Fried-dinasztiáról szóló alapos
feljegyzésért Husvéth András levéltáros
kollégának tartozom köszönettel.



A „földmíves” ke re set mód ter mé sze te sen 

bir to kot nem, leg fel jebb bér le tet je lent he tett

ek ko ri ban, ám az 1848-as össze írás ból ön -

ma gá ban nem de rül ki az áren da ter mé sze -

te.20 A me gyei Tûz kár men te sí tõ Tár su lat

becs ér ték-fel mé ré sé bõl vi szont tisz tán lát -

szik, hogy Lichtmann Mó ric nak 1844 õszén, 

báró Bánffy Jo ze fa ha szon bér lõ je ként, va -

gyo na leg je len tõ sebb té te lét a „szesz gyár”

tet te ki.21

A fe u dá lis bir tok jog sze rint Eszláron a

föl des úri föld tu laj don 1400 fo rint nyi ki rá lyi

ha szon vé tel lel, azaz re gá lé val járt együtt.22

A föl des úri jog gal össze füg gõ kü lön bö zõ

ha szon vé te lek (kocsmáltatás, pá lin ka fõ zés,

mé szár szék- és ma lom tar tás, bolt bér sze dés

stb.) a tu laj do no sok nak szá mot te võ jö ve de -

lem for rást je len tet tek.23 1844-ben a Wes se -

lé nyi részt Geiger, a Bánffy részt pe dig

Lichtmann bé rel te. Nem ál lít juk, hogy min -

den ja va i kat, az azon ban a ter mé nyek meg -
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1. táb lá zat

Lichtmann Mó ric va gyo ná nak és ter mé nye i nek be cse, 1844. ok tó ber (vál tó fo rint)

Va gyon Ter mény Összes

Szesz gyá ri épü let      360

Szesz gyá ri réz erõ mû vek 15 000

Pusz tai ga bo na   232

Pusz tai szé na   969

Pusz tai szal ma   214

Csû rös ker ti ga bo na 3489

Csû rös ker ti szé na   369

Csû rös ker ti szal ma   444

Össze sen 15 360 5717 21 077

20 Az 1848-as zsidóösszeírás szerint
Szabolcsban a 2383 önálló keresõ közül 351
volt kereskedõ, 240 korcsmáros, 231
haszonbérlõ, 208 boltos, 181 napszámos és
103 „gazdálkodó”, hogy csak a legnagyobb
foglalkozási csoportokat érintsük. Ld. Takács
Péter: Adalékok a Szabolcs megyei zsidóság
társadalmi helyzetéhez 1848-ban. In: Alföldi
társa- dalom, 1991. II. k. Békéscsaba, 1991.
81–82. old.

21 SZSZBML, X. 204. 15. d. 134. Eszlár
hellysége épületeinek összeírása és betse

1843 és 1844 évben.
22 SZSZBML, IV. A. 1. 37, cs, 67. db. 1837.

fol. 31.
23 A kisebb királyi haszonvételekrõl (jura

regalia minora) ld. Márkus Dezsõ (szerk.):
Magyar jogi lexikon. IV. k. Budapest, 1903.
805–806. old. A zsidó regálebérlõk
történelmi szerepérõl Hanák Péter: Jews and
the Modernization of Commerce in
Hungary, 1760–1848. In: Michael K. Silber
(Ed.): Jews in the Hungarian Economy
1760–1945. Jerusalem, 1992. 31. sköv. old. 



osz lá sá ból egy ér tel mû, hogy nem csak a falu

bel sõ te rü le té hez tar to zó Csû rös kert nevû

ha tár rész volt Lichtmann hasz ná la tá ban, ha -

nem kül te rü let, „pusz ta” is. A ter mé nyek

leg na gyobb ré szét a Csû rös kert bõl ta ka rí -

tot ták be, s ga bo na ként ár pát, bú zát, za bot,

sõt némi kö lest is ter mesztet- tek, ami a ki -

ter jedt szé na gaz dál ko dás sal együtt ko mo -

lyabb ál lat tar tást is fel té te lez. Az 1846-os ín -

ség össze írás min den eset re mind Geiger

hat fõs, mind Lichtmann nyolc fõs ház tar tá sát 

(ez út tal „élet mód ként” „ha szon bér lõ” el ne -

ve zés sel be so rol va õket) az zal zár ta ki a szû -

köl kö dõk kö zül, hogy „életjök el adó lé vén

nincs szük- ségök”.24 A nyolc fõs ház nép lát -

tán vissza tér ve az 1848-as zsi dó össze írás -

hoz, fel té te lez het jük, hogy – nem ki zár va,

hogy 1846-ban az elsõ fe le ség még élt – va -

ló szí nû leg Frankli Sá mu el 30 éves,

péchujfalui (Sá ros me gye) „jó zan szesz fõ -

zõ” és Reiner Sá mu el 35 éves [nyír]gyulaji

szár ma zá sú is pán is Lichtmann ház nép éhez

szá mí tott.25 „Szesz fõ zõ”, „ha szon bér lõ”,

„földmíves” – hogy Lichtmann leg fon to -

sabb fog lal ko zá si azo no sí tá sa it fel idéz zük, s 

te gyük hoz zá, bi zo nyos ér te lem ben így

együtt mind egyik me gáll ja a he lyét az

1840-es évek ben.

A job bágy fel sza ba dí tást kö ve tõ elsõ ka -

tasz te ri fel vé tel ben a Lichtmann név sem mi -

lyen for má ban nem for dul elõ, pe dig ek kor

már nem csak Geiger Emma [sic!], ha- nem

más, ko ráb bi össze írá sok ban szin tén fel buk -

ka nó zsi dó ke res ke dõk, Löventhal Soma és

Stark Rébi [!] is sze rez tek ma guk nak há zat,

hoz zá va ló kert tel.26 A fel hal mo zás nak ezt az 

út ját kü lö nö sen ér de kes sé te szi szá munk ra

az, hogy a Lichtmann csa lád (vagy an nak

leg alább is egyik ága) lát ha tó an ké sõbb is

tar tóz ko dott a föld bir tok tar tós tu laj don ként

való meg szer zé sé tõl. Az 1870-es ka tasz ter -

ben Lichtmann Mó ric nak és ki seb bik fi á nak, 

Ja kab nak mind össze a Bel sõ szõ lõ nevû ha -

tár rész ben van 237, il let ve 230 négy szög öl -

nyi par cel lá ja. Te hát se föl det, se la kó há zat

nem vá sá rol tak, ha nem hosszú távú bér let re

ren dez ked tek be. Ezt azon ban a tu laj don vi -

szo nyo kat rög zí tõ ka tasz ter nem tün te ti fel.

A leg idõ sebb fiú, Jó zsef az egyet len, aki

mint egy két szer annyi, 508 négy szög öl Bel -

sõ szõ lõ be li – úgy lát szik ob li gát – szõ lõ

mel lett az Új fa lu ban csak nem 600 négy -

szög öl nyi ud vart két lak ház zal, gaz da sá gi

épü let tel, va la mint 1254 négy szög öl nyi sa ját 

ker tet mond ha tott ma gá é nak. Szán tót azon -

ban õ sem bir to kolt. Ek kor ra már a na gyob -

bik fiúk a gaz dál ko dás me ze jé re lép tek (a

har ma dik szü lött sor sá ról saj nos nincs tu do -

má sunk). Ar ról azon ban, ho gyan ju tot tak el

idá ig a fiúk, na gyon ke vés in for má ci ónk

van. Az biz tos, hogy Jó zsef fel te he tõ en bér -

lõ ként köz ben má sutt is sze ren csét pró bált,

ugyan is az 1860-as évek eszlári adó össze írá -

sa [új]fe hér tói la kos ként tün te ti fel. Ja kab ról

csu pán annyit tu dunk, hogy ta nul má nyai be -

fe jez té vel ap já val együtt gaz dál ko dott.

Mind ket te jük más hon nan ho zott ma gá nak

fe le sé get: Jó zsef Mándokról Rochlitz Birit,

Ja kab az Ung me gyei Felsõ-Ribnyiczé- bõl

Ehrenreich Má ri át vet te nõül. A há zas sá go kat 
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24 SZSZBML, V. 429. 3. d. A.
25 SZSZBML, IV. B. 109. 348. old. 
26 Magyar Országos Levéltár (MOL) S 79

Kataszteri iratok. 758. cs. 947. Tiszaeszlár.
Vallomány- vagy telekkönyv, 1852. Az

ungvári születésû Löventhál szintén
beházasodott võ volt, felesége az eszlári
születésû Stark Sára láthatóan egy másik,
régebb óta itt élõ zsidó családhoz tartozott. 



bõ sé ges gyer mek ál dás kí sér te: a per rel kap -

cso la tos vizs gá lat ide jén Jó zsef 48 éve sen

nyolc gyer mek, Ja kab pe dig 42 éve sen hét

gyer mek aty já nak mond ta ma gát. Mint a füg -

ge lék ben kö zölt csa lád fá ból lát ha tó – a ko ra -

be li tö re dé kes, il let ve az utó la gos anya köny -

ve zés gya kor la ta el le né re –, a fa mí lia

tag ja i nak több sé gét re konst ru ál ni tud tuk. Itt

em lí ten dõ meg, hogy az 1882–83-as vizs gá -

lat so rán ke let ke zett ada tok ban Jó zsef már

csengeri, Ja kab pe dig zsadányi szü le té sû ként

sze re pelt.27

Ám ha föl det nem vesz nek, ak kor va jon

le het sé ges-e egy ál ta lán va gyo no so dá suk

meg ra ga dá sa? For rás ként szin te ki zá ró lag

az adó jegy zé kek kí nál koz nak, már ha nem

va gyunk ele ve bi zal mat la nok min den fé le

adó ki mu ta tás iránt. Mi vel az 1860-as évek

kö ze pé rõl a tiszaeszlári köz sé gi adó jegy zé -

kek, ha tö re dé ke sen is, de fenn ma rad tak, ne -

he zen te het nénk meg, hogy fi gyel men kí vül

hagy juk az ezek ben fog lalt ada to kat.28

Az adó ne mek sze rin ti ki ve tés csak

1864-re áll ren del ke zés re, ami meg erõ sí ti,

hogy a Lichtmannok ek kor sem föld-, sem

ház adót nem fi zet tek. A ház szám alap ján

Lichtmann Mór Tiszaeszlár Tót fa lu észa ki

ré szén, az 1870-es ka tasz te ri tér ké pen

„Bethlehen-hofnak” ne ve zett 285-ös ház szá -

mú ud var ház ban la kott. Ja kab fia, 1864-ben

Kállay Istvánné (a ké sõb bi kö zös pénz ügy -

mi nisz ter Kállay Béni any ja) belfalusi há zát

bé rel te, de 1867-ben már apja há zá ban ta lál -

juk. A for rá sok Lichtmann Jó zse fet – mint

em lí tet tük – fe hér tói la kos nak ál lít ják a fen ti

adat sor in du lá sa kor, 1867-ben vi szont ház -

szám nél kü li eszlári- ként sze re pelt. Az

1870-es ka tasz ter házbir- to kos-jegy zé ké ben

Lichtmann Jó zsef „zsel lér” ere de ti leg az

újfalusi 411. szám alatt lett össze ír va, majd

át hú zott neve fölé Ung vá ri Ist ván ke rült. Az

ere de ti lis ta 1869. de cem ber 2-i le zá rá sa után

a jegy zék vé gé re, ház szám nél kü li ként ka pott 
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2. táb lá zat

Lichtmann Mór, Ja kab és Jó zsef adó ki mu ta tá sai, 1864–1867 (o. é. frt)

Hát ra lék 1864. évi adó ki ve tés Tény le ges adó be fi ze tés

1863 vége Ke re se ti Jö ve del mi 1864 1865 1866 1867

Lichtmann Mór 88,80 21,52 57,80 96,74 276,82 202,74 400,00

Lichtmann Ja kab   5,41   6,00     6,50   15,00   10,00

Lichtmann Jó zsef 22,50     5,71

27 Vö. Kövér György: Performációk I. „Zsidó
társadalom” Tiszaeszláron a nagy per
elõestéjén. Korall, 2004. szeptember 17.
sz. 15. old.

28 SZSZBML, V. 429. Tisza Eszlár fõ Adó
számoló könyve 1864k évre (sic!); Tisza
Eszlár adóbevételi napi jegyzék
1863/64–1867.



be so ro lást.29 Eb bõl arra kö vet kez tet he tünk,

hogy õ is bé relt ház ban la kik. Új fa lu 1856

után ke let ke zett friss te le pít vény volt, így a

ház szám nél kü li ség épí tés alatt álló há zat is

je lenthe- tett. S bár a tény le ges be fi ze té sek -

bõl ne héz egy ér tel mû tren det ki ol vas ni, s a

vál sá gok kal tar kí tott hat va nas évek ben (ín -

sé ges ter més, pénz szû ke, jár vány) a fel hal -

mo zás is aka do zott, az ta lán még sem von ha -

tó két ség be, hogy Lichtmann Mór bér le te

1867-re min den ko ráb bi nál job ban jö ve del -

me zett. S ha Lichtmann Mór a negy ve nes

évek ben szesz fõz dét üze mel te tett, ak kor a

hat va nas évek bõl ar ról is tu do má sunk van,

hogy báró Wes se lé nyi Fe renc ha szon bér lõ -

je ként a belfalu fö lött, a Ti sza észak-nyu ga ti

ka nya ru la tá nál – is mét csak föl des úri re gá le -

jog nál fog va – ha jó mal mot tar tott fenn.30 A

hat va nas évek ben egy bér lõ ke zén egye sült a 

haj da ni Bánffy-birtok Beth len és Wes se lé -

nyi ága, ez ma gya ráz za Lichtmann Mór di -

na mi ku san nö vek võ adó be fi ze té se it.31

Köz ben az 1867: XVII. tör vény cik kel az

iz ra e li ták ál lam pol gá ri jo ga i nak el nye ré sé vel

a Lichtmann csa lád tag jai elõ ször 1869-ben

irat koz hat tak fel a vá lasz tó jo gi név jegy zé -

kek be. A vá lasz tó ké pes ség alap ja

mind egyi kõ jük nél az évi 100 fo rint jö ve de -

lem volt: az ak kor 32 éves Ja kab a 46. sor -

szám mal, 53 éves apja Mór a 98. sor szám mal

re giszt rál tat ta ma gát, a leg idõ sebb fiú, a 42

éves Jó zsef pe dig csak utó lag je lent ke zett.32

Mind hár muk neve fel ke rült – föld bér lõ ként – 

az 1882. má ju si név jegy zék be is.33

A het ve nes évek adó össze ge it – köz sé gi

adó jegy zék hí ján – már csak a leg na gyobb

egye nes adó fi ze tõ ket ki mu ta tó me gyei viri-

lis lis tá kon ta nul má nyoz hat juk. Az ön kor -

mány za ti kép vi se lõ tes tü le tek fele ugyan is a

virilisek kö zül ke rült ki, s eze ket a lis tá kat

éven te, az elõ zõ év ben fi ze tett adó összeg

alap ján fe lül vizs gál ták. A ko rai lis ták hi á -

nyos sá gai (nincs pél dá ul fel tün tet ve a lak -

hely, sok szor az adó összeg sem, csak a sor -

szám) ko moly gon do kat okoz nak a sze mé-

lyek azo no sí tá sá ban. Szá munk ra kü lön ne -

héz sé get oko zott, hogy a het ve nes évek vé gé -

re a Lichtmannok el is tûn tek a me gyei jegy -

zé kek bõl.
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29 MOL S 79 758. cs. 947. Tiszaeszlár
házbirtokos névjegyzéke, 1870.
Megjegyezzük, hogy 1865. szeptember
17-én – alispáni hirdetmény szerint – Tason, 
egy bizonyos Lichtmann József ingóságai
elárvereztetnek. SZSZBML, V. 429. 1. k.
Tiszaeszlár. Körrendeletek, körözvények
jegyzõkönyve, 1860–1869. 1962/ 865. Hogy 
személyében ugyanezen Józsefrõl van-e szó, 
vagy sem, nem tudtuk megállapítani.

30 SZSZBML, V. 429. uo. 53/ 868. Két
vízimalom jól kivehetõ az Ábrányi Lajos
által a per idején készített
faluábrázolásokon. In: Vasárnapi Újság,
1883. júl. 15. 457. old.

31 Anyja, báró Wesselényi Farkasné báró

Bánffy Mária 1860-ban bekövetkezett halála 
után fia, báró Wesselényi Ferenc nem
újította meg Geiger Emanuellel az év végén
lejáró bérletet, hanem a Bethlen-rész
bérlõjével, Lichtmann Mórral lépett új
szerzõdésre. SZSZBML, IV. B. 255/c. 155.
d. 196/ 861.

32 SZSZBML, IV. B. 254. 1869. 6. k. Az
összeírásra eredetileg 1869. február 19-én
Tiszaeszláron került sor, József neve pedig
február 23-án, Tiszalökön került fel a listára. 
Megemlítjük, hogy az 1875-ös választójogi
összeírásban csak Móric és Jakab neve
szerepel. SZSZBML, IV. B. 403. 87. cs. 

33 SZSZBML, IV. B. 411. 113. d. ad I. 83/ 248.



Míg az 1872-es lis ta 266., utol só he lyé re

181 fo rint tal, ad dig az 1883-as lis ta 219.,

utol só he lyé re már 307 fo rint tal le he tett fel -

ke rül ni. Nem csak a lis ta ke ret szá mai szû kül -

tek, ha nem a me gye be li adó fi ze tõk jö ve del -

mi po zí ci ói is erõ söd tek, s a Lichtmannoknál 

lát ha tó an je len tõ sebb mér ték ben. Ezért az -

tán Lichtmann Mór és Ja kab 1883-as adó -

össze gét nem a me gyei virilisjegyzékbõl

tud juk (arra ugyan is sem az apa, sem fiai

nem ke rül tek fel), ha nem egy olyan, sze ren -

csé sen fenn ma radt me gyei ki mu ta tás ból,

amely te le pü lé sen ként össze gez te a leg na -

gyobb adó zó kat, s amely lát ha tó an a ké sõb bi 

nyil vá nos lis ta össze ál lí tá sá nak ki in du ló -

pont ja volt.34 Ezen a jegy zé ken Lichtmann

Mór sze re pelt Eszláron a leg ki sebb összeg -

gel, leg idõ sebb fia, Jó zsef pe dig meg sem ta -

lál ha tó raj ta. Ugyan ak kor az 1882-es vá lasz -

tá sok kor a köz sé gi kép vi se let be, a nem vá -

lasz tott ta gok, a köz sé gi virilisek közé Jó -

zsef is be ju tott, igaz, húsz kö zül csak a 17.

he lyen.35 Több jel bõl lát hat juk te hát, hogy

az apa élet ko rá nak meg fe le lõ hát tér be hú zó -

dá sa mel lett az elsõ és má sod szü lött fiúk

rang so ra át ren de zõ dött: adó össze ge alap ján

Ja kab nem csak báty ját, ha nem ap ját is jócs -

kán meg elõz te. Ek kor ra ugyan is már õ lett a

Wes se lé nyi-bir tok rész fõ bér lõ je.

Ér de mes azon ban meg je gyez ni, hogy ez a

kö vet kez te tés lát ha tó an csak a jö ve del mek

„fo lya má ra” (flow) és nem a va gyon „ál lo má -

nyá ra” (stock) te kint he tõ ér vé nyes nek. A

nyír egy há zi per al kal má ból ugyan is a ki hall -

ga tot tak je len tõs ré szé rõl va gyon becs lést (és

er köl csi bi zo nyít ványt) is be kér tek. S bár az

ada tok el lent mon dá so sak és vál to zó össze get

tün tet nek fel, ezek alap ján Lichtmann Mór
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3. táb lá zat

A Lichtmann csa lád fér fi tag jai a Sza bolcs me gyei leg na gyobb egye nes adó fi ze tõk lis tá -

in

(o. é. frt, kraj cár), [he lye zé si szám]

1872 1874 1876 1883

Lichtmann Mór (336,94) [142.] [246.] (143,85)

Lichtmann Ja kab [226.] (261,21)

Lichtmann Jó zsef [167.*]

Együtt (405.06)

* Az 1877-es virilislistán is még a 145. he lyen sze rep lõ Lichtmann Jó zsef lak he lye Kisléta, így az

1876-ban, lak hely meg je lö lés nél kül, 167. he lyen sze rep lõ Lichtmann Jó zsef nél is két sé ges, hogy azo -

nos-e Lichtmann Mór eszlári leg idõ sebb fi á val.

34 SZSZBML, IV. B. 411. Alispáni iratok. 112. 
d. I. 83/ 103. A jegyzéken tett jelölésekbõl
kiderül, hogy Jakabot elsõ körben még

továbbjutásra ítélték adóösszege alapján, de
végül neve nem került fel a listára.

35 SZSZBML, IV. B. 411. 100. d. 136/ 1882. 



ingó és in gat lan va gyo na 30 000 fo rin tot tett

ki (más in for má ció sze rint 10 000 fo rint nyi

in gat lant bírt), Licht- mann Ja kab in gó sá ga it

pe dig egy szer 12 000 fo rint ra, másszor pe dig

csak 7000 fo rint ra tak sál ták.36 Ugyan ak kor

Bary Jó zsef vizs gá ló bí ró a nyo mo zás ér de -

ké ben szám ba vet te az eszlári zsi dók ál lat- és 

sze kér ál lo má nyát: esze rint Lichtmann Mór -

nak két igás sze ke re, két brics ká ja és nyolc

lova volt, míg Jó zsef nek egy igás sze ke re,

egy brics ká ja és öt lova.37 Az, hogy Ja kab nál 

kü lön ló ál lo mányt nem mu tat tak ki, azt va ló -

szí nû sí ti, hogy a bér le ti gaz dál ko dást ap já -

val kö zös „ele ven lel tár ral” foly tat ta. Egy

per be li ta nú val lo más ból vi szont azt tud juk,

hogy egy bi zo nyos Altmann Adolf

Ehrenreich Ja kab sá fár ja volt, s az

Ehrenreich és Lichtmann Ja kab ál tal kö zö -

13

Lichtmann Mór gaz da sá gi ud va ra
(Áb rá nyi La jos raj za)
Va sár na pi Uj ság, 1883. jú li us 15.

36 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára
(OSzK Kt) Fol. Hung. 1384. Eötvös Károly:
A Nagy Per iratai.

37 OSzK Kt Fol. Hung. 1847/ I. 405. Bary
József tiszaeszlári pörre vonatkozó iratai. 



sen bé relt Szur kos ta nyán la kott.38

Lichtmann Ja kab te hát nem csak ap já val, ha -

nem apó sá val (vagy só go rá val) is kö zös vál -

lal ko zást üze mel te tett, kü lön ló ál lo mány vi -

szont nem állt a ne vén. Meg le he tõ sen

kü lö nös mó don vi szont a per ide jén Jó zse fet

va gyon ta lan nak ta lál ták.

Bé relt ud var há zak gaz dái

Mit tud ha tunk ar ról az élet for má ról, ame lyet 

a fen ti va gyo ni vi szo nyok a Lichtmann csa -

lád tag jai szá má ra biz to sí tot tak?

Mint lát tuk, az apa, Lichtmann Mór az

im már róla el ne ve zett ud var ház ban élt. Ez

ere de ti leg a gaz da sá got irá nyí tó tiszt re zi -

den ci á já nak épül he tett. Az épít mé nyek a tót -

14

4. táb lá zat

Hadadi báró Wes se lé nyi Far kas eszlári épü le te i nek be cse (1843) 39

(bé csi ér ték)

Sorsz. Épü let Mé ret

(hossz, öl)

Becs ár

(vál tó frt)

  1. Lakó rend ház tört olasz fe dél lel, zsin dellyel fed ve 14   600

  2. Kis ded fõzõ vagy cse léd ház, zsin dellyel 3 2/4   100

  3. Tyúk ól fá ból desz ká ból zsin dellyel 3     50

  4. Ócs kás gra ná ri um, bolt, cse léd ház, L betû for má ra, mind egy

fe dél alatt, zsin de lyes

16   400

  5. Ócs kás desz ka ser tés hiz la ló 4     25

  6. Ket tõs ló is tál ló, vé gi be kis ded gra ná ri um L for mán hoz zá for -

dul va, ko csi szín, mind egy fe dél alatt, zsin dellyel

20   400

  7. Ócs ka tiszt ház, zsin dellyel 13   250

  8. Ök rök is tál ló ja (há tul), vá lyog falu, nád fe de lû 13   165

  9. Szal ma tar tó szín, s cse lé dek mar há ja szín je     10

10. Szá raz ma lom, a mol nár és ma lom ház zal együtt   300

Össz. 2300

38 OSzK Kt Fol. Hung. 1847/ I. 369. Ehrenreich
Jakab Lichtmann Jakab apósa vagy sógora
lehetett, s maga is szerepelt a legnagyobb
egyenes adófizetõk fent idézett, 1883-as
listáján 271,27 forinttal. A lo- vak és szekerek 
összeírásában viszont az õ neve sem bukkant

elõ. A Szurkos tanya Bethlen-birtok volt, és a
faluhatár déli, Tiszalök felé esõ részén terült
el.

39 SZSZBML, X. 204. 15. d. 134.



fa lu si zsi na gó gá val szem köz ti emel ke dõn

áll tak. Az 1870-es ka tasz ter sze rint a 285-ös

ház szám hoz lak ház és ud var, gaz da sá gi épü -

le tek, to váb bi 2 × 2 lak rész, va la mint szá raz -

ma lom tar to zott. Áb rá nyi La jos nak a per

idõ sza ká ban ké szült raj za pon to san ér zé kel -

te ti a ra ci o ná lis gaz dál ko dás és pu ri tán élet -

mód mi li õ jét.

Lichtmann Ja kab, a ki seb bik fiú a nyolc va -

nas évek ele jén már a belfalusi, Ti szá hoz

kö ze li ma gas la ton álló Bánffy-Wesselényi

kas télyt (va ló já ban in kább kú ria) fog lal ta el.

En nek le írá sát az 1844-es tûz kár biz to sí tás

meg ad ta, ha köz ben kor sze rû sí tet ték, ak kor

az csak emel te az ér té két. A leg va ló szí nûbb,

hogy a már ak kor ócs ká nak mon dott gaz da -

sá gi épít mé nyek az ifjú bér lõ reg ná lá sa alatt

vagy el tûn tek, vagy meg újul tak.

Az 1852-es ka tasz ter az egyik la kó há zat

hat lak ré szes nek, a má si kat két lak ré szes nek

írta le, s ugyan csak két lak rész tar to zott a

korcsmaépülethez is. Az 1870-es ka tasz ter az 

57–58-as ház szá mon össze sen há rom lak há -

zat re giszt rált, az épü le tek jól ki ve he tõk a

csat la ko zó tér ké pen is. Áb rá nyi 1883-as áb -

rá zo lá sá ban csak a kas tély te tõ ze te ma ga so -

dott a Ti sza par ti fák lomb jai fölé.

A leg idõ sebb fiú, Jó zsef az újfalusi rész

kö ze pén egy na gyobb és egy ki sebb lak ház -

zal, gaz da sá gi épü let tel fel sze relt gaz da por -

tán ren dez ke dett be. Ám ezek kö zül a na -

gyobb is csak eszlári mér ték kel szá mí tott

ko mo lyabb épü let nek. Az apa és az öcs bé -

relt ud var há zá hoz ké pest leg fel jebb mó dos

pa rasz ti szin tet rep re zen tált.

Hogy az így vá zolt la kó há zak mi lyen

élet for ma ke re te ket en ged tek meg hasz ná ló -

ik nak, ar ról csak a per „jó vol tá ból” al kot ha -

tunk kö ze leb bi ké pet. A ki hall ga tá sok ter -

mé sze te sen nem egy ké sõb bi
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Lichtmann Mór
(Áb rá nyi La jos raj za)
Va sár na pi Ujság, 1883. jú li us 1.



tár sa da lom tör té ne ti vizs gá lat cél ja it kí ván -

ták szol gál ni, ám aka rat la nul olyan in for má -

ci ó kat is rög zí tet tek, ame lyek jól hasz no sít -

ha tók. Ha azt kér dez ték, hogy mit csi nált

1882. áp ri lis el se jén, szom ba ton dél elõtt

vagy este, és az il le tõ azt vá la szol ta, hogy

nem em lék szem pon to san, de szom ba ton -

ként azt szok tuk csi nál ni…, ak kor a szö veg

szin te fel kí nál ja ma gát az ér tel me zés re és ér -

té ke lés re.

Az idõs Lichtmann-házaspár mind két

tag ját ki hall gat ták a tár gya lá son. Az apa

egyik el ej tett meg jegy zé sé bõl élet tör té ne ti

ada lék ként meg tud hat juk, hogy az öreg „va -

la ha tal mu dis ta” volt (s jó ban volt a nyír egy -

há zi rab bi val), s hogy volt még a má so dik

há zas ság ból egy el adó sor ban levõ le á nya is,

aki nek a neve azon ban nem buk kant még elõ 

az anya köny vek bõl. A tör vény szé ki el nök

el sõ sor ban ar ról fag gat ta õket, hogy va ló ban 

ná luk ebé delt-e a ne ve zett na pon Wollner

Hermann, a zsi dó kol dus. Az ek kor 68 éves

Lichtmann Mór nem iga zán em lé ke zett a

több mint egy év vel ko ráb ban tör tén tek re.

Rá adá sul a vizs gá la ti ki hall ga tá sok kor még

ta gad ta a nála ebé de lés té nyét. A tár gya lá -

son vi szont „ál ta lá nos ság ban” már nem zár -

ta ki: „Ese de zem, nem szok tam fi gyel met

for dí ta ni, nem em lé kez he tem, aki jön hoz -

zám sze gény em ber, ami van az zal meg ven -

dé gel jük.” Fe le sé ge is ugyan ezt az ál ta lá nos 

gya kor la tot erõ sí tet te meg: „[…] egy sze -

gény, aki ke resz tül megy Eszláron, nem ke -

rü li el a há za mat.” To váb bá: „Ha tíz sze -

gény jön is hoz zám, ha van mit, an nak is

osz tok.”40 Igaz, meg szo rí tás kép pen hoz zá -

tet te, hogy szál lást nem ad, csak kosz tot.

Ami kor a bíró hi tet len ke dett, hogy egy ron -

gyos kol dust az asz ta luk hoz ül tet nek, ak kor 

Lichtmann azt vá la szol ta: „Azt nem mond -

ha tom. Ha mi kor hova. Ha tisz tes sé ge sen

van öl töz ve, mint tisz tes sé ges em bert, az

asz tal hoz is szok tuk ül tet ni.” Rá adá sul lát -

ha tó an nem a kony há ba, ha nem bel jebb, az

egyik szo bá ba in vi tál ták. Mi vel a há zi -

asszony be te ges ke dett, egy dí vány ról néz te

csak, hogy a fér fi ak ebé del nek: „[…] azon

szo bá ban fe küd tem, mely ben ebé del tek.” S

hoz zá tet te, is mét csak a gya kor lat ra vo nat -

ko zó an: „[…] én rit kán ülök az asz tal nál.”

(Ki eme lé sek – K. Gy.) A tár gya lá son tett

ki hall ga tás ból az is ki de rül, hogy a gon dos -

ko dás nem csak a ven dé gek re, ha nem a fa lu -

be li (zsi dó) sze gé nyek re is ki ter jedt. Is mét

Lichtmanné mond ta el: „Az már tud va van

a cse lé dek nél, hogy ha sze gény em ber van,

nincs neki mit enni, ak kor visz nek neki. Be -

jött a sza kács né, mond ta, hogy sze gény em -

ber van, nincs mit en nie, hát küld tek

neki.”41 Pusz tán a szom ba ti ebéd rõl el mon -

dot tak alap ján egy pat ri ar chá lis zsi dó csa lá di 

élet képe bon ta ko zik ki a sze münk elõtt,

vagy leg alább is azt mond hat juk, hogy

Lichtmann Mór és fe le sé ge a tár gya lá son en -

nek imázsát igye ke zett diszkurzíve ápol -

ni/meg te rem te ni. A ta nú ként szin tén meg -

hall ga tott sza kács né – a hasz nált ti tu lu sok

ko lo rit ja ré vén – csak meg erõ sí tet te a fent el -

mon dot ta kat: „El nök: Hol ebé delt az a sze -

gény em ber. Tanu: Ott a szo bá ban. El nök:
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40 Tisza-Eszlár (Napi értesítõ). A Tisza-eszlári
végtárgyalás alkalmából gyorsírói felvétel
nyomán kiadja a „Nyírvidék”

szerkesztõsége. Nyíregyháza 1883. (1883.
június 23.) (A továbbiakban: Végtárgyalás)

41 Uo.



Ki vel? Tanu: A tensurral, a tensasszonnyal

és mind nyá junk kal.”42

A Tót fa lu észa ki fe lé ben álló ud var ház –

cent rá lis hely ze té nél fog va – ké sõbb is meg -

ha tá ro zó sze re pet ját szott a hit élet ben. Ami -

kor 1882 jú ni u sá ban van dál ke zek fel dúl ták

és meg szent ség te le ní tet ték a zsi na gó gát

(horribile dictu egy ke resz tet vit tek be), a hí -

vek ez után szem közt, az út túl ol da lán,

Lichtmann Mór há zá ban gyü le kez tek imád -

koz ni.43

Lichtmann Mór nem csak bé relt föl det,

ha nem bér be is adott (sõt vissza vett). A per -

ben a vád lot tak pad já ra ke rült egyik hit sor -

so sá val emi att nem volt jó vi szony ban. A

tör vény szé ki el nök kér dé sé re Grosz Már ton

(al)bér lõ el mond ta, hogy konf lik tu suk on -

nan eredt, hogy „20 kö böl föld jét én bír tam

ha szon bér be, azu tán ma gá nak do hány nak

el vet te”. S azt is hoz zá tet te: „az õ föld je”,

meg azt is: „nem na gyon szív lel te”.44

A Lichtmann Ja kab ál tal la kott

Bánffy-Wesselényi kas tély más faj ta funk ci ót

töl tött be a fa lu si élet ben, mint a Beth len-ud -

var ház. Nem csak mé re te i nél és fek vé sé nél

fog va. Már csak ab ból is ér zé kel he tõ ez, hogy 

az 1882. áp ri lis el se jé rõl tö vi rõl he gyi re ki -

fag ga tott fa lu si ak egy szer sem em lí tet ték ezt

a „kas télyt”. Lichtmann Ja kab reg gel a tót fa -

lu si ud var ház ba si e tett, majd ap já val együtt

on nan men tek a zsi na gó gá ba. Az Új fa lu ban

lakó idõ sebb fiú, Jó zsef vi szont az is ten tisz te -

let után tért be a tót fa lu si atyai ház ba.45

A vizs gá lat ide jén egé szen más össze füg -

gé sek ben buk kant fel a kas tély. 1882 jú ni u -

sá ban itt tar tot ták Lichtmann Ja kab le á nyá -

nak a la ko dal mát, amely rõl a Deb re ce ni

El len õr tu dó sí tó ja, Sza bol csi Mik sa is hírt

adott.46

De hogy mi lyen szim bo li kus je len tõ sé ge

van az ura sá gi kas tély(ok)nak fa lu he lyen, az 

iga zá ból az 1882. de cem ber 7-i ex hu má lás

ide jén de rült ki: hova szál lá sol ha tók el rang -

juk hoz il lõ en a vé dõk, az or vos pro fesszor -

ok, no meg a me gyei tör vény szék em be rei és 

a ki rá lyi fõ ügyész-he lyet tes? Kü lö nö sen, ha

össze té tel ük foly tán ár nyé kot vet rá juk a

vizs gá lat ban ját szott sze re pük. Hall gas suk

meg elõ ször a haj da ni vé dõ ügy véd, Eöt vös

do ku men tum re gé nyét:

„Több úri kas tély van a fa lu ban. Azok közt a

leg ré gibb s ta lán a leg na gyobb a Wes se lé nyi bá rók 

kas té lya. Lichtmann Ja kab zsi dó bír ta bér be az
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42 Uo. Frenkel Hani, 19 éves (1883. június 23.)
43 A tiszeszlári eset. In: Pesti Napló, 1882.

augusztus 9., valamint A tiszaeszlári
ügyben. In: Pesti Napló, 1882. november 6.

44 Végtárgyalás. Grosz Márton, 1883. július 5.
45 Végtárgyalás. Lichtmann Mór, 1883. június

25.: „Azt tudom, hogy én mentem és a fiam,
Lichtmann Jakab, az szokott szombaton
hozzám jönni és együtt megyünk a
templomba, akkor is együtt mentünk.”
(1883. június 23.); Heumann: „Mikor a
templomból kiment, merre ment?” [...]
Lichtmann József: „Atyám felé mentem [...]. 
Én nem mentem Ujfaluba, hanem

felmentünk mindnyájan és láttam, hogy egy
sor megy Ujfaluba, más sor Ófaluba.”

46 A Tiszaeszlári esethez. In: Egyetértés, 1882.
június 22. Hivatkozik Szabolcsi Debreceni
Ellenõrben megjelent eszlári tudósítására,
amely szerint „a nép szereti Lichtmann Jakab
bérlõt (akinél szállva volt), a parasztok
gratuláltak családi ünnepe alkalmából”. Az
eredeti cikk egyenesen azt állította, hogy „a
menyekzõn több mint ötven paraszt fiú és
leány a legjobban mulatták [sic!], az
örömapának pedig sokan szép versekben
fejezték ki szerencse kívána- taikat”. In:
Debreceni Ellenõr, 1882. június 26.



ura da lom mal együtt. […] Fa lu si míveltségû, de jó -

ra va ló, de rék s ven dég sze re tõ fér fiú, s ked ves csa -

lád ja is. Õ fel aján lot ta ne künk me leg szo bá ját, te rí -

tett asz ta lát s tele pin cé jét, szí ves

ven dég sze re tet ét. Nem akar tam el fo gad ni. Tud -

tam minõ zajt üt eb bõl a zsi dó ül dö zõ saj tó. Nyom -

ban el bo rít ja az egye te mi tu dó so kat is a gya nú sí -

tás. Megyery Géza tör vény szé ki bíró fi gyel mét

fel hív tam a do log ra, s kér tem, gon dos kod jék a ta -

ná rok és a ki rá lyi fõ ügyész el lá tá sá ról. Meg ta gad -

ta, vagy neki sem ál lott mód já ban. – ma gunk is hí -

vott ven dé gek va gyunk – úgy mond – bi zony itt

min den ki nek ma gá ról kell gon dos kod ni!”47

Eöt vös vé gül a volt köz sé gi bí ró hoz for -

dult ké ré sé vel, aki öröm mel vál lal ko zott a

bekvártélyolásra. „Meg mond tam az egye te -

mi ta ná rok nak. Vá lassza nak a Wes se lé -

nyi-kas tély és a jó kál vi nis ta gaz dák közt.

Együtt, egy hely ben akar tak ma rad ni a fõ -

ügyésszel, s azért Lichtmann meg hí vá sát fo -

gad ták el. Mit tö rõ dött a gya nú sí tás sal az õ

tisz ta lel kük?”48

Bary em lék ira tá ból az „úri” el he lye zés fi -

no mabb erõ vo na lai is ki raj zo lód nak:

„Bi zony, tisz tes sé ges gon dol ko dá sú ma gyar

em ber nem igen akadt ab ban az idõ ben az egész

or szág ban, aki ven dég sze re tõ haj lé ká nak ka pu it

ki tár ta vol na Eöt vös elõtt s azok elõtt, akik az õ

üzel me it tá mo gat ták. A há rom egye te mi ta nárt szí -

ves öröm mel lát ta vol na ven dé gül bár ki, akár

Kállayné – aki nek úri kas té lyá ban Megyery és én

vol tunk el lát va –, akár más, de csak Eöt vös és

Heumann nél kül. Épp ezt nem akar ta Eöt vös! Õ

azt akar ta, hogy vele együtt ma rad ja nak a tu dós ta -

ná rok és pe dig a zsi dó Lichtmann Ja kab ál tal bé -

relt kas tély ban. […] Nem a ta ná rok vá lasz tot tak

így. Eöt vös és Szeyffert, a fõügyészhelyettes ren -

dez ték el ügye sen úgy a dol got, hogy az egye te mi

ta ná ro kat a zsi dó ház ven dég sze re tet ében, ked ve zõ 

tes ti és lel ki kon dí ci ó ban tart sák. Lichtmann ki is

tett ma gá ért. Házanépe még a gon do la tát is les te a

tu dós ta ná rok nak. […] Az or vos ta ná ro kat ma gya -

ros ven dég sze re tet tel lát ta vol na a Kállay-kastély.

Õk azon ban együtt akar tak ma rad ni a »fõ -

ügyésszel«, il let ve a fõ ügyész akart, Eöt vös nek

be vo ná sá val, bi zal mas kör ben együtt ma rad ni ve -

lük Lichtmann há zá ban.”49

Ter mé sze te sen aki az össze es kü vés-el -

mé le tek bûv kör ében él, azon utó lag sem le -

het se gí te ni. De itt most nem is er rõl van el -

sõ sor ban szó. Ha nem ar ról, ahogy a kas tély

mint rep re zen ta tív ura sá gi lak ezt a sze re pét

ki fe lé de monst rál ta.

Lichtmann Ja kab 1879 má ju sá ig az esz-

lári fi ók hit köz ség elöl já rói tisz tét is be töl töt -

te. Fa lu be li, sõt me gyei sú lyát egy he lyi tan -

ügyi konf lik tus alap ján ítél het jük meg.

Az Eöt vös-fé le nép is ko lai tör vény ide jén a 

fa lu ban csak fe le ke ze ti is ko lák lé tez tek.

1871-tõl már két re for má tus (Ófalu, Új fa lu)

és egy ka to li kus (Ófalu). Az 1876-os ár víz

után a köz ség vi lá gi elöl já ró sá ga – egy tan fel -

ügye lõi lá to ga tás nyo mán, an nak szó ban el -
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47 Eötvös Károly: A nagy per mely ezer éve
folyik, s még nincs vége. Budapest, 1968. II.
k. 185. old.

48 Uo. 186. Eötvös téved abban, hogy a volt
községi bíró, Nagy Ferenc kálvinista lett
volna. Görög katolikus volt.

49 A tiszeszlári bûnper. Bary József emlékiratai.

Bp., 1933. 466. old. Kállay Gusztáv
(1821–1876) nem sokkal halála elõtt,
1875-ben eladta birtokait Dessewffy Kálmán
grófnak, de a belfalusi kastély életfogytiglani
haszonélvezete láthatóan feleségére, gróf
Kornis Josepha grófnõre (1826–1893)
maradt. Ld. SZSZBML, VII. 1. c. 6. c.



hang zott ja vas la tá ra – olyan ha tá ro za tot ho -

zott, hogy a já ran dó sá guk kal rend sze res

hát ra lék ban álló ta ní tó kat meg se gí ten dõ a

köz ség sa ját költ ség ve té sé bõl a há rom ta ní tó -

nak fe jen ként 160 fo rin tot fog biz to sí ta ni az

is mét lõ is ko lai ok ta tás fe jé ben (s egyi de jû leg

el tör li a min den na pi is ko lai tan dí jat is).50 Fe -

le ke ze ti is ko lák ról lé vén szó, ilyen eset ben a

tör vény sze rint ki kel lett kér ni min den egyes

fe le ke zet vé le mé nyét, ezért a me gyei köz -

igaz ga tá si bi zott ság a tan fel ügye lõ szá má ra

még egy tisz te let kört írt elõ.51 Az egri ér sek

és az al só-sza bol csi egy ház me gye es pe re se

ter mé sze te sen öröm mel vet te a köz sé gi sze -

rep vál la lást, azon ban ma gán a köz sé gen be -

lül Lichtmann Ja kab virilis, aki ak kor még a

hit köz ség elöl já ró ja is volt, pa nasszal élt a

me gyei köz gyû lés hez a ha tá ro zat el len. A

me gyei köz gyû lés ezek után kény te len volt

ki ven ni a falu költ ség ve té sé bõl a ter ve zett

480 fo rint ki adá si té telt.52 A falu azon ban

nem tö rõ dött bele az el uta sí tó ha tá ro zat ba, s

ezért újabb kép vi se lõ tes tü le ti ülé sen újra

meg erõ sí tet te ko ráb bi dön té sét, a be nyúj tott

pót költ ség ve tést azon ban a me gye újra el ve -

tet te.53 Pe- dig ek kor már új ra fo gal maz ták

az 1876-os ha tá ro za tot, s a ta ní tók nak szánt

össze get ki zá ró lag az „is mét lõ is ko la kö te le -

sek ok ta tá sa” cí mén kí ván ták utal vá nyoz ni.

Licht- mann Ja kab ról ez út tal tud juk, hogy

sze mé lye sen je len volt a köz sé gi kép vi se lõ -

tes tü le ti ülé sen, s most azért op po nál ta a ha -

tá ro za tot, mert so kall ta az is mét lõ is ko lai ok -

ta tás cí men a „köz köl tõi alap ból” a

ta ní tók nak nyúj tan dó sum mát. 20:2 arány -

ban azon ban le sza vaz ták. Újabb me gyei el -

uta sí tás kö vet ke zett, s ez tán a köz ség a bel -

ügy mi nisz ter hez for dult.54 Luk ács György

mi nisz te ri ta ná csos 1879-re vé gül jó vá hagy -

ta a ta ní tók nak a költ ség ve tés bõl adni kí vánt

se gélyt az zal az in dok lás sal, hogy az

1868-as tör vény nem tilt ja, hogy a köz sé gek

fe le ke ze ti is ko lák nak se gélyt szol gál tas sa -

nak ki, ha ab ból „min den ott lé te zõ fe le ke zet

igaz sá gos arány sze rint” részesítte- tik, s kü -

lön ben is – sze rin te – az 1877 és 1878-as

költ ség ve tés el len sen ki sem emelt ki fo -

gást.55
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50 SZSZBML, IV. B. 404. Szabolcs megye
Közigazgatási Bizottság iratai, 33. d. 1069/
79. (Tiszaeszlár község képviselõtestületi
gyûlés jegyzõkönyve, 1876. november 22.)  

51 SZSZBML, IV. B. 404. 1. Szabolcs megye
Közigazgatási Bizottság jegyzõkönyve, 175/ 
877, 1877. március 8.

52 SZSZBML, IV. B. 402. 7. k. Szabolcs
megye közgyûlési jegyzõkönyve, 1878.
november 28.

53 SZSZBML, IV. B. 404. 33. d. 1069/ 79.
Tiszaeszlár község képviselõtestületi gyûlés
jegyzõkönyve, 1879. január 27.; SZSZBML, 
IV. B. 402. 8. k. Szabolcs megye közgyûlési
jegyzõkönyve, 1879. február 25.

54 SZSZBML, IV. B. 404. 33. d. 1069/ 79,

1879. március 15. A kérvény érvelése a
közérdeket állította szembe a magánérdekkel: 
„Mert ha a községek ismétlõiskola kötelesek
oktatásáról való gondoskodásra törvény által
köteleztetnek, kell, hogy az ezirányban
kifejezett jóakaratú s nemes buzgóság s
önkéntes áldozat készség ne gázoltassék, sõt
inkább méltó elismerésben részesíttessék, s
íly magasztos – egy egész község szellemi
jólétére, sõt közvetve hazánk elõrehaladására
kitartó – ügyben, egyesek önzõ – s egyedül
azon indokból folyó tiltakozást, hogy õk s
családjaik annak jótéteményeit igénybe nem
veszik, – egy község általános óhajával
szemben figyelembe se vétessék.” 

55 SZSZBML, IV. B. 404. 33. d. 1069/ 79,
1879. május 26.



Az ügy hát te ré ben az állt, hogy a falu re -

for má tus is ko lái – arra hi vat koz va, hogy a

nem re for má tus ne bu lók szü lei nem já rul nak 

hoz zá a fe le ke ze ti is ko la fenn tar tá sá hoz –,

ext ra hoz zá já ru lást szed tek tan díj gya nánt a

nem ke resz tény ta nu lók tól.56 Az 1878 nya -

rá ig poszt ját be töl tõ eszlári ka to li kus plé bá -

nos ér se ké hez írott le ve lé bõl tud juk, hogy a

tan fel ügye lõ kri ti kai meg jegy zé sét õ azért

nem vet te ma gá ra, mert az

„a reformata [sic!] hit köz ség hi báz ta tá sát in -

vol vál ja, mint amely nek gond no kai egy iz ra e li ta

csa lád atyá tól há rom gyer me kért, ki lenc fo rint já -

val, 27 mond hu szon hét fo rin tot o. é. (!!) köve-

teltenek, az zal ér vel vén a vég re haj tás al kal má val,

hogy mi vel fe le ke ze te nem já rul az »ek lé zsia« tag -

ja i val kö zös ter hek vi se lé sé hez, indirecte adózzon

te hát ami dõn is ko lá ju kat él ve zik.”57

A köz ben újon nan ki ne ve zett eszlári plé -

bá nos 1879. már ci us 20-án kelt le ve lé ben így

pa nasz ko dott ér se ké nek: „Ügyün ket, me lyet

egy 50 fo rin tig ér de kelt bér lõ til ta ko zá sa dön -

tött meg, míg a töb bi ura sá gok noha a leg na -

gyobb rész rá juk ne he ze dik szivesen fe de zik

[…].”58 Nem ne héz te hát ki ta lál ni, hogy mit

sé rel me zett Lichtmann Ja kab, aki ugyan nyil -

ván ma gán ta ní tót al kal ma zott, de az is le het,

hogy nem róla, ha nem Új fa lu ban lakó báty ja,

Jó zsef gyer me ke i rõl le he tett a konk rét eset -

ben szó. Sze mé lyes és hit köz sé gi in dí ték ból

is mél tány ta lan nak érez te a diszk ri mi ná ci ót, s 

kü lö nö sen an nak mér ték te len sé gét. S ta lán

nem já runk messze az igazságtól, ha a mi -

nisz te ri ha tá ro zat kap csán el szen ve dett ve re -

sé gé hez köt jük Lichtmann Ja kab le mon dá sát

a hit köz sé gi fõ gond no ki poszt ról. Idõ ben

min den- eset re na gyon kö ze li egy más hoz a

két ese mény.

A kér dés hosszabb tá von sem ke rült le a

na pi rend rõl. Erre néz ve meg je gyez zük,

hogy a re for má tus köz ség ta ná csi gyû lés

1883-ban új ra sza bá lyoz ta a nem-ke resz tény

fe le ke ze tek gyer me ke i nek ta ní tá si költ sé gét

(ez már min den ki re ér vé nyes exp li cit, pénz -

be li, nor ma tív ha tá ro zat volt): „a tan dí jon kí -

vül tõlök iskolafentar- tás cí men […] a be -

íra tás kor egyen kint 80 kraj cár fi ze ten dõ”.59

A Lichtmann csa lád ere de ti leg re gá le- bér -

lõ ként ér ke zett a fa lu ba, de a nyolc va nas

évek ben már ne kik is vol tak regalistáik, fa lu -

be li ha tal mu kat ez is alá tá masz tot ta. A ne ve -

ze tes sé vált áp ri lis el se jén este az eszlári

újfalusi zsi dók az ima ház elõ te ré ben gyûl tek

össze, hogy egy vi szály ügyé ben Lichtmann

Ja kab dön tõ bí rás ko dá sa mel lett egyez ked je -

nek. Új fa lu két áren dás kocs má ro sa,

Szüszmann és Einhorn kö zött (mind ket ten

Lichtmann regalistái) az oko zott né zet el té -

rést, hogy egyi kük ol csób ban mér te a pá lin -
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56 Egy 1871-es presbiteri ülés jegyzõkönyve
expressis verbis csak azt mondta ki: „Mind a
két iskolában bármely keresztény
hitfelekezetû gyermekekre nézve egy
ugyanazon tandíj állapíttatik meg.” Ld.
Tiszaeszlár ref. egyházközség irattára
(TEREI), A tiszaeszlári helv. Hitv. Egyház
tanácskozási és határozati jegyzõkönyve I. k.
(1871. május 6.) Ez a tandíj, amit a tanítók

kaptak, gyermekenként 1 véka árpa, 40
krajcár és 1 csirke volt. Ld. SZSZBML, IV.
B. 404. 33. d. 1069/ 79, 1879. március 15.

57 Egri Fõegyházmegyei Levéltár, Tiszaeszlár,
(EFL TE) 974/ 1878 Ferenczy Bertalan,
1878. március 14.

58 Adamovics József, EFL TE 746/ 1879.
59 TEREI, Jegyzõkönyv, 1883. július 22.



kát, mint a má sik.60 Szüszmann Ja kab azt ál -

lí tot ta, hogy õ kér te fel „Lichtmann Ja kab

urat, mert ez a fõ kö zöt tünk még is, hogy iga -

zí tást te gyen. Mert olyan szo kás van ná lunk,

hogy mind járt per re nem szok tunk men ni, ha

össze tu dunk fér ni, úgy te szünk.” (Ki eme lés

– K. Gy.)61 Einhorn Jó zsef arra em lé ke zett,

hogy Szüszmann kezd te ol csób ban mér ni az

italt. Az egyez ke dés re Einhorn az Ófaluban

lakó só go rá tól este 7-8 óra kö rül ment a temp -

lom ba, ahol 1/2 10 körülig egyez ked tek. Sa ját 

be val lá sa sze rint Einhorn maga mond ta

Lichtmannak (akié a kocs ma volt): „mi do log

az, hogy ol csób ban méri, vagy tilt sa meg azt,

vagy én is ol csób ban fo gom mér ni”.62

Lichtmann Ja kab a do log hit fe le ke zet be li

szo kás sze rû sé gé re, va la mint gaz da sá gi ra ci o -

na li tá sá ra is fel hív ta a fi gyel met:

„[…] fel ké ret tem korcs má ro som Szüszmann

ál tal és Einhorn Jó zsef ál tal, amennyi ben az ital -

mé rés fe lett va la mi vi szály volt kö zöt tük. Fel kér -

tek, hogy ha le het ne köz tük va la mi egyez ke dést

lét re hoz ni, hogy egy mást ne ront sák, és egyik

vagy má sik azon hely zet be ne jus son, hogy a ha -

szon bért ne vol na ké pes fi zet ni. E cél ból be men -

tünk nem a temp lom ba, de az elsõ pit var ba,

amennyi ben szo kás, ha va la mi ki egyen lí tés van

egyik vagy má sik (zsi dó) fél közt, vagy ta nács ko -

zást akar nak tar ta ni, nem csak Eszláron, de min de -

nütt, az ima ház szo bá já ban ej tik meg […].”63

Te hát nem az ófalusi kas tély ba ren del te

fel a regalistáit, ha nem õ ment el a tót fa lu si

zsi na gó ga pit va rá ba igaz sá got osz ta ni. A

köz sé gi zsi dó bí ró in téz mé nye már rég nem

lé te zett, még is õt tar tot ták „a fõ nek” az

eszlári zsi dók ma guk kö zött.

A vizs gá lat és a per ide jén Lichtmann Ja -

kab igen talp ra eset ten vi sel ke dett. Eöt vös –

ven dég lá tói attitüdjén kí vül – to váb bi vo ná -

so kat is fel vá zolt Ja kab port ré já hoz. Vi tat ha -

tat la nul ro kon szen ve zett vele per be li ma ga -

tar tá sa mi att, amúgy vi szont fi no man

le ke zel te:

„Jól is mer tem húsz év elõtt e fér fit. Él-e még:

nem tu dom. Az óta nem lát tam. […] Ér de kes alak

volt. Fé lig ta nult, fé lig pa raszt, fa lu si zsi dó uracs -

ka. Ru ház ko dá sa, min den sza va, min den moz du -

la ta kis sé fél szeg. Min den bõl tud va la mit, min -

den hez hoz zá szól, s ha en ge dik: min dig be szél.

Maga is, fe le sé ge is jó lel kû, mo soly gó arcú, ven -

dég sze re tõ, kis sé rá tar ti s ko moly ko dó. De a ko -

moly ság nem egé szen jól áll neki. A zsi dók sze re -

tik ma guk közt az ilyen em bert, csak hogy

tu dá lé kos nak ne ve zik a ma guk nyel vén. Én na -

gyon meg ked vel tem. Õ ugyan túl járt a tit kos ta -

nács és a vizs gá ló bí ró eszén. Sok de rûs órát szer -

zett a jó em be rek nek és sok bosszú sá got a

vér vá das ko dók nak.”64

Lichtmann Ja kab ugyan is nap ló fel jegy -

zé se ket ve ze tett, hogy pon to san be tud jon

szá mol ni ar ról, hogy mi kor, hol tar tóz ko -

dott.

„Jegy zõ köny vet ve zet tem, hogy lát tam, hogy

Eszláron oly dol gok tör tén nek, mi lye nek csak

ost rom ál la pot ban tör tén het nek. Az em ber nek
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60 Végtárgyalás, Scharf József, 1883. június
19.

61 Végtárgyalás, Szüszmann Jakab, 1883.
június 24.

62 Végtárgyalás, Einhorn József, 1883. június

23.

63 Végtárgyalás, Lichtmann Jakab, 1883.
június 28.

64 Eötvös: i. m. I. k. 398. old.



min den perc tõl fél ni kel lett. Lát tam, hogy en gem

is uton-lépten, min de nütt nagy fi gye lem mel kí -

sér nek; de egy szer smind tu do má som ra ju tott,

hogy ki van küld ve cse kély sze mé lyem el len

kém. Te hát, hogy iga zol has sam min den kor az

ali bit, ve zet tem a jegy zõ köny vet.”65

Mint ta nú val lo má sá ban Eöt vös kér dé sé re 

el be szél te: Imre Lõ rinc igaz ga tó okí tot ta

erre Kas sán a de á ko kat, de a vé dõt, aki utó -

lag író ként szé pen ki ke re kí tet te a nap ló fel -

jegy zé sek rõl szó ló tör té ne tet, ér de kes mó -

don nem ej tet te gon dol ko dó ba, hogy a

kas sai igaz ga tó nak mi köze le he tett Licht-

mann Ja kab élet tör té net éhez.66 A tör té nész -

nek vi szont, aki mód fe lett ér dek lõ dik a nap -

lók, em lék irat ok iránt, szö get ütött a fe jé be a

gim ná zi u mi ta nár ra való hi vat ko zás. S bár a

kas sai (1861 után is mét a pre mont re i ek ve -

zet te) fõ gim ná zi um mat ri ku lá i ban, ahol

Imre Lõ rinc ta ní tott, nem buk kan tunk

Lichtmann Ja kab ne vé re, ki de rült, hogy

1858–59-tõl 1863–64-ig oda járt egy

monoki szü le té sû (!) iz ra e li ta ifjú,

Lichtmann Hen rik, aki min den bi zonnyal Ja -

kab aty já nak, a szin tén monoki szár ma zá sú

Mór nak az uno ka öccse le he tett.67 Licht-

mann Ja kab nap ló jegy ze te it te hát fel te he tõ -

en Kas sán vég zett uno ka test vé re el be szé lé -

se, ta ná csa ha tá sá ra kezd te el ve zet ni.

An nak jó vol tá ból, hogy Lichtmann Ja ka -

bot va ló ban „meg fi gyel ték”, tud juk, hogy

elõ for dult, hogy egy hír hal la tán dél után ló -

hát ra pat tant, s még „haj na li 3 óra kor” sem

ér ke zett haza.68 Ja kab ra hi vat ko zott in for -

má ció for rás ként az ügy ki rob ba ná sa után,

1882. má jus vé gén a Pester Lloyd ti tok za tos

„to ka ji ökonómja”, aki al ter na tív ma gya rá -

zat tal igye ke zett szol gál ni Solymosi Esz ter

el tû né sé re. Sze rin te a to ka ji vá sár ban azt be -

szél ték, hogy Esz ter el ve szít ve a pénzt, meg -

szö kött, s a szom szé dos Nagy fa lu ban állt

szol gá lat ba.69

Ak tí van is se gí tet te a vé del met: Soma fia

nyil ván az õ tud tá val szer vez te pél dá ul a

men tõ ta nú kat a tár gya lás ra. Igaz, Vá mo si

Jul csa (még ha a falu és a szü lõk nyo más ra
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65 Végtárgyalás, Lichtmann Jakab, 1883.
június 23.

66 Uo. „[…] visszaemlékszem azon idõre,
midõn volt egy igazgató úr Kassán, Imre
Lõrinc volt a neve, ki azt mondta mindig a
deákoknak: jó az embernek mindig
óvatosnak lenni, s azért õ naplót vezetett.”
Uo. Imre Lõrinc (1828–1904) gimnáziumi,
tanítóképzõi tanár, megyei tanfelügyelõ
életadataiért Klešèinska Zsuzsa kassai
levéltárosnak tartozom hálás köszönettel.

67 Statny Archiv v Košiciach (SAK), HGP – K

(Hlavné Gymnázium Premonštrátov v
Košiciach) L. sz. 117–146.; 200–221.

68 Farkas Gábor bíró – Bary Józsefnek (1882.
június 27.) Bary OSzK Kt Fol. Hung. 1847/
II. 185. old. 

69 Pester Lloyd, 1882. május 26. (reggeli és esti 
kiadás). A hír aztán nem nyert igazolást. Az
újsághíreket idézve és keverve Bary –
azonosítva a tokaji ökonómot az eszlári
bérlõvel – informátorként hol Józsefrõl, hol
Jakabról, hol Mór testvérérõl, hol fiáról írt.
Uõ: i. m. 121. old.



is, de) vé gül vissza von ta val lo má sát a tár -

gya lás utol só nap ja i ban.70

Hosszabb tá von úgy tû nik, hogy az

1879-es is ko la ügyi konf lik tus, de maga a per 

sem ron tot ta meg vég le ge sen a Licht-

mannok és a ke resz tény fe le ke ze tek vi szo -

nyát Tiszaeszláron. Elég arra a bé kí tõ nek

tûnõ gesz tus ra utal nunk, mi sze rint Ja kab

1885 nya rán öt fo rin tot ado má nyo zott a re -

for má tus egy ház köz ség nek.71 Te kin té lye

sem csor bult, más ként alig ha sze re pel he tett

vol na ta nú ként a per ben fon tos sze re pet ját -

szó Far kas Gá bor bí ró val együtt a ka to li kus

te me tõk bér le ti szer zõ dé sén 1886-ban.72

A min den nap ok szí vós ér dek kap cso la tai

erõ sebb nek bi zo nyul tak a pil la na tok konf lik -

tu sai ál tal szí tott in du la tok nál. Min den el len -

ke zõ fel té te le zés sel szem ben azt is ér de mes

meg ál la pí ta nunk, hogy bár 1890-re az eszlári

zsi dó ság lét szá ma vissza esett (1880: 138;

1890: 72), az 1910-es nép szám lá lás már

újabb gya ra po dás ered mé nye ként 94 iz ra e li ta 

la kost ta lált a fa lu ban.73

Jó zsef és Ja kab ága

A leg idõ sebb Lichtmann-fiú, Jó zsef Esz-

láron hunyt el 1898-ban. Sõt, az 1895-ös gaz -

da ság sta tisz ti kai fel vé tel kor ké szült gaz da -

cím tár az õ ne vét nem csak 445 ka tasz te ri hold 

ha szon bér lõ je ként, ha nem rész tu laj do no sa -

ként is fel tün te ti gróf Degenfeld Gusztávné

(szül. Karacsay Melanie) gróf nõ vel társ tu laj -

do nos ként.74 Ter mé sze te sen so ha sem zár hat -

juk ki a saj tó hi ba le he tõ sé gét. Wes se lé nyi Fe -

renc 1890-es ha lá la után és a nagy já ból ez idõ 

tájt vég be me nõ faluáttelepítés so rán tör tént a

vál to zás a bir tok vi szony ok ban. Az 1888-as

nagy ár víz pusz tí tá sa után ugyan is

Tiszaeszlár Ófalu és Tót fa lu la kói el ha tá roz -

ták, hogy a ma ga sab ban fek võ Új fa lu köré te -

le pül nek. Ófalu el ha gyá sá val sor suk ra ma -

rad tak az ófalusi kas té lyok is. Bár a

kor mány zat kör töl tést aján lott az ura dal mi

köz pon tok to váb bi vé del mé re, csak ar ról van

tu do má sunk, hogy Karacsay Me lá nia a kör -

töl tés he lyett járó kár pót lás össze gét egé szé -

ben fel aján lot ta az eszlári re for má tus egy ház -
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70 Végtárgyalás, Vámosi Julcsa [sic!] 1883.
július 29. „Aztán jött a Lichtman fia, Samu,
mindjárt, mondta, addig izélt, hogy arra
esküdjek meg, hogy délután 1 órakor láttam, 
ha megesküdök rá, megkapom a jó
jutalmat.” Továbbá a tárgyalásra történt
beszállításról: „Jöttem egy darabig, egy oda
való, Alter tanyájáig, az Alter úr szekerén,
onnan pedig felültünk fiakerre […].
Szabolcsi, egy magyar úr, nem ismerem,
Lichtman Samu, meg én, meg a fiakeres.”
Uo. Alter Mór eszlári bérlõ, akirõl a már
említett tanyát elneveztek, nyilván
rokonságban állt Lichtmann Jakab újsütetû
vejével, a királyhelmeci Alter Izidorral.

71 TEREI, Jegyzõkönyv, 1885. július 5.

Mellesleg részérõl nem ez az elsõ eset,
aminek nyoma maradt, bár a korábbi,
1878–79-es 1 forintos adomány –
kicsinységével – inkább irritálhatta a
megajándékozottakat. Tisztántúli
Református Egyházkerület Levéltára
(TtREL) I. 28. i. 4. Kivonata a tisza-eszlári
reform. Egyház 1878/9 évrõl vezetett s az
egyháztanács által megviszgált gondnoki
számadásnak. (1879. június 25.)

72 EFE, 1716/ 886, 1886. május 5.
73 Magyarország településének vallási adatai

(1880–1949). Budapest: KSH 1997. 264.
old.

74 A magyar korona országainak
gazdacímtára. Budapest 1897. 374–375. old.



köz ség nek.75 Te hát bár a kas tély még az

1894-es ka tasz ter ben is a ne vén sze re pelt,

nem állt szán dé ká ban a haj da ni

Bánffy-kastély fenn tar tá sa. Er rõl az ol dal ról

kö ze lít ve te hát ennyi re jut ha tunk.

Más fe lõl vi szont már ko ráb ban meg ál la pí -

tot tuk, hogy Lichtmann Jó zsef – ap já val és

öcsé vel el len tét ben – bi zo nyos prag ma ti kus

ér dek lõ dést mu ta tott bel te rü le ti in gat la nok

meg szer zé se iránt. A pres bi te ri jegy zõ könyv -

ben a ki te le pí tés ide jén is né hány ha son ló jel -

le gû tranz ak ci ó já ra buk kan tunk. Egy részt

1891 ta va szán 250 fo rin tért meg vá sá rol ta a

régi re for má tus lel ké szi la kot (is tál ló val, kút -

tal és pin cé vel együtt) úgy, hogy a hoz zá tar -

to zó föld az egy ház tu laj do ná ban ma radt, s

csak tíz évre ke rült Lichtmann ha szon él ve ze -

té be. A presbiterium a pin cét azon ban az zal a

fel té tel lel adta el, ha „he lyet te a Br. Bánffy

ud va rán levõ pin cét adja egy há zunk nak cse -

ré be”.76 (A kas tély és a pa ró kia egy más kö -

ze lé ben, Ófalu észa ki ré szén állt.) Egy föld -

be mé lyí tett pin cét – a te lek tu laj don

fenn tar tá sa mel lett – ter mé sze te sen akár

szol gal mi jo gért el le het cse rél ni, még is a

jegy zõ köny vi szö ve ge ket ol vas gat va olyan

ér zé sünk tá madt, hogy a volt Bánffy-kastély

ha szon bér lõ je nem pusz tán áren dás ként ren -

del kez he tett a kas tély hoz tar to zó pin cé vel.

Lichtmann Jó zsef nek ugyan is nem a fent

em lí tett az egyet len vé te li szer zõ dé se az

eszlári re for má tus ek lé zsi á val. 1891 nya rán

újabb aján la tot tett, ez út tal a régi re for má tus

is ko la épü le tet kí ván ta ha son ló konst ruk ci ó -

ban tíz évre meg ven ni, „utá na az épü le tet el -

bont ván, s anya ga it el hord ván a te lek to -

vább ra is az egy ház hasz ná la tá ban és

tu laj do ná ban” ma rad. Az épü let el len ér té ke -

ként épü let fát, desz kát és kö vet kí nált,

„annyit, amennyi ab ban az épü let ben ta lál -

ha tó”.77 Ez zel egyi de jû leg de rül azon ban

csak ki, hogy a már meg vá sá rolt pa ró kia árát 

nem tud ja le fi zet ni, s tar to zá sát csak vál tó val 

ké pes fe dez ni. Az egy ház köz ség el fo gad ta

ezt a meg ol dást is, ez út tal azt a fel té telt kö -

töt te ki, hogy biz to sí ték ként a köz ség nél

„áren dá ban levõ bazsi le ge lõ jé ért já ru ló má -

so dik fél évi le ge lõ áren dá ját le kö ti”.78 Esze -

rint te hát Lichtmann bazsi le ge lõ jét a köz ség

bé rel te ek ko ri ban.79 Min den eset re 1891 no -

vem be ré ben – az em lí tett vál tó le jár tá val –

Lichtmann to váb bi fi ze té si ha lasz tást kért, s

ezt az zal a fel té tel lel kap ta meg, hogy az új

vál tó nak fe le sé ge is alá ír (úgy lát szik, a

Rochlitz név és va gyon na gyobb biz to sí té kot

je len tett).80 Eb bõl az uta lás ból vissza me nõ le -
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75 TEREI, Jegyzõkönyv, 1891. november 8.;
1892. június 21.

76 TEREI, Jegyzõkönyv, 1891. április 3.
77 TEREI, Jegyzõkönyv. 1891. június 21.
78 Uo.
79 Igaz ugyan, hogy a Gazdacímtárban

Lichtmann-Degenfeld birtokként szereplõ

gazdaságban kimutatott 162 holdnyi
legelõrész mérete pontosan megegyezik az
1894-es kataszterben Degenfeldné Karacsay
Melánia nevén álló 162 holdnyi bazsi
legelõvel, de a kataszterben Lichtmann nem
jelent meg tulajdonosként. Ld. MOL S 79
758. cs. Tiszaeszlár, Birtokrészleti
jegyzõkönyv, 1894.

80 Uo. 1891. november 8. Egy év múlva
ugyanez a hosszabbítás megismétlõdött 1893 
augusztusáig, amennyiben Lichtmann József 
és neje váltójának még egy kezes aláír. Uo.
1892. november 21. 



ge sen akár azt a fel té te le zést is meg koc káz tat -

hat juk, hogy Lichtmann Jó zsef in gat la nok -

ban vi szony lag na gyobb ér de kelt sé ge

va la mi ként a fe le sé ge va gyo nos sá gá val volt

össze füg gés ben. Ta lán ez volt a ho zo mány

biz to sí té ka, s ta lán a férj vá lasz tói és virilis jo -

gát is ezen az ala pon gya ko rol ta. A nyolc va -

nas évek ben lát ha tó an cse ké lyebb va gyon nal

bíró idõ sebb test vér, Lichtmann Jó zsef a ki -

lenc ve nes évek ele jén, mi köz ben erõs vá sár -

lá sok ba kez dett, nem volt iga zán fi ze tõ ké pes,

bár hi tel ké pes sé ge lát ha tó an nem szen ve dett

csor bát.

Hoz zá tar to zik a kép hez to váb bá az is,

hogy a haj dan Wes se lé nyi báró ne vén álló,

majd Lichtmann Jó zsef bir to ká ba ke rült, Új -

fa lu kö ze pén el te rü lõ nagy mé re tû tel ken

épült fel Eszláron az új zsi na gó ga.

Lichtmann Jó zsef nem csak az eszlári

föld höz, az ot ta ni hit köz ség hez kö tõ dött

szo ro sab ban, ha nem a he lyi ke res ke de lem -

hez is. Ha lá lát egyik veje, a tiszapolgári

szár ma zá sú Schvarcz Soma je len tet te be, aki 

38 éve sen 1905-ben it te ni ke res ke dõ ként

irat ko zott fel a he lyi vá lasz tói név jegy zék -

be.81 Lichtmann Jó zsef fe le sé ge még éve kig

itt la kott, in nen adta férj hez le á nya it: má sod -

já ra leg idõ sebb le á nyát, Henrikát a

nyírbaktai fa ke res ke dõ höz, Grosz Ja kab hoz, 

az 1882-ben szü le tett leg fi a ta labb Aran kát

pe dig a haj dú bö ször mé nyi Reich Gyu lá -

hoz.82

Lichtmann Mór 1887-es ha lá la után má -

sik fia, Ja kab nem ma radt so ká ig a köz ség -

ben. Az 1888-as ár víz kor még biz to san itt

tar tóz ko dott, ám az 1894-es ka tasz ter ben

már csak a ne vén ta lál ha tó szõ lõ par cel la

mel lett fel jegy zett Monok lak hely ré vén

sejt he tünk va la mit hol lé té rõl. Ha lá lo zá si dá -

tu mát sem is mer jük. A só gor nõ je,

Lichtmann Józsefné köz ve tí té sé vel be nyúj -

tott utó anya köny ve zé si kér vé nyek ben Ja ka -

bot már 1900-ban „né ha i ként” em lí tik.83

Nagy ká roly ban (Szatmár me gye) 1908-ban

el hunyt fe le sé ge gyász je len té se asszo nyát

szin tén öz vegy ként em lí ti.84 Ez utób bi ból

ér te sül he tünk gyer me kei to váb bi sor sá ról is: 

né gyen ne vet ma gya ro sí tot tak, ket ten dok to -

ri cí met sze rez tek, azaz di na mi ku san to -

vább lép tek a ha zai zsi dó ság tár sa dal mi-kul -

tu rá lis in teg rá ci ó já nak és mo bi li zá ci ó já nak

út ján.

A név ma gya ro sí tás nál ér de mes meg áll -

nunk egy pil la nat ra. Elõ ször csak az ese mé -

nyek kro no ló gi á já nak szint jén. Amennyi re

ezt re konst ru ál ni le het, leg elõ ször

Lichtmann Ja kab leg idõ sebb le á nyá nak fér -

je, Alter Izi dor királyhelmeci ta ka rék pénz tá -

ri köny ve lõ ma gya ro sí tott Aczélra

1891-ben, ak kor há rom gyer me ké vel.85 A

kö vet ke zõ a sor ban a har ma dik fiú, Emil
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81 SZSZBML, IV. B. 403. 89. cs. Választói
névjegyzék, 1905. március 31.

82 SZSZBML 110. b. 1. Tiszaeszlár, Házassági
ak. másod pld., 1905. május 23.; 1907.
december 15. A tanú az elsõ esetben a báty,
a nyíregyházi gépraktár-tulajdonos,
Lichtmann Vilmos, a másik esetben Jakab
középsõ fia, az akkor Egerben élõ
Lichtmann Soma.

83 SZSZBML TE, Születési ak. másod pld. 2.
k. Aladár és Lajos utóanyakönyvezési
kérvényei. 

84 OSzK Aprónyomtatványtár,
Gyászjelentések.

85 Századunk névváltozásai 1800–1893.
Budapest, 1895, valamint MOL BM K 150 – 
1891 – I. 1. 50 949/ 891. 



volt, aki 1894-ben a máramarosszigeti re for -

má tus gim ná zi um vég zõs (ma gán)hall ga tó -

ja ként, apagyi il le tõ sé gû „tel jes korú” la kos -

ként a Luk ács csa lád ne vet vet te fel.86

Lichtmann Ja kab fiai kö zül a leg idõ sebb,

Vil mos 1898-ban, im már két gyer me kes csa -

lád apa ként ma gya ro sí tott Luk ács ra, a leg ki -

seb bek, La jos 1899-ben, Ala dár pe dig

1901-ben kö vet te a pél dát.87

Ja kab leg idõ sebb fi á nak, Vil mos nak a pá -

lyá já ról töb bet is tu dunk. Az or vo si dip lo mát 

1888-ban Bécs ben sze rez te. A Ko rá nyi-kli -

ni kán gya kor no kos ko dott, majd 1889-tõl

Kisvárdán elõ ször vas úti or vos, majd

1898-ban ugyan ott el nyer te a já rá si or vo si

cí met (nyil ván ez zel állt össze füg gés ben a

név ma gya ro sí tás is). Leg fon to sabb po zí ci ó i -

ként a két há bo rú kö zöt ti me gyei cím tár tör -

vény ha tó sá gi bi zott sá gi tag sá gát, or vos szö -

vet sé gi tisz te let be li el nök sé gét, s a Ste fá nia

Szö vet ség fõ or vo si stá tu sát em lí tet te.88

1941-ben, 74 éves nyug dí jas ként hunyt el

Kisvárdán, Szt. Lász ló út 49. szám alat ti há -

zá ban. A csa lád eme ágá nak tör té ne te azon -

ban nem itt és így ért vé get. Vil mos gye re kei

már ki ke resz tel ked tek: az 1898-ban szü le tett 

Er zsé bet 1938-ban a ka to li kus, az 1897-ben

szü le tett Ist ván pe dig 1944-ben a re for má tus 

hi tet vá lasz tot ta.89 A fiú, dr. Luk ács Ist ván

1922-ben Po zsony ban sze rez te or vo si dip lo -

má ját, hat évig a zsi dó kór ház al or vo sa volt,

majd 1928-tól köz sé gi or vo si hi va tá sát szü -

lõ vá ro sá ban gya ko rol ta.90

Kisvárda tör té ne té nek so ka kat meg rá zó

epi zód ja ként ma radt fenn, hogy 1944. áp ri lis 

20-án elõbb Vil mos öz ve gye, az ek kor 65

éves Schlesinger Elza, majd 46 éves or vos

fia, dr. Luk ács Ist ván mé reg gel ön gyil kos sá -

got kö ve tett el.91

•

1883-ban ép pen száz éve múlt an nak, hogy

II. Jó zsef ren de let ben en ge dé lyez te a zsi dók

szá má ra, hogy föl det bé rel je nek („ha zsi dó

kéz zel mû vel te tik”).92 Az in téz ke dést ugyan

Fe renc 1818-ban ha tá lyon kí vül he lyez te

egy újabb dek ré tum mal, de egy év múl va ezt 
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86 MOL BM K 150 – 1894 – I. 1. 35 392/ 894.
Az 1893 utáni névváltoztatások
azonosításában ezúton köszönöm Kozma
István és Szigetvári Éva segítségét.

87 Névváltoztatások 1898. II. félévében.
123 055/ 1898. Az állást a tiszti címtár
tanúsága szerint még 1935-ben is õ töltötte
be. Aladár 1901-es névváltoztatásakor
Dömsöd–Apajpusztai lakosként bukkan elõ.
Ld. Névváltoztatások 1901. 7153/ 1901.

88 Hunek Emil (szerk.): Nyíregyháza és
Szabolcs vármegye községei. Magyar
városok monográfiája. Budapest, 1931. 86.
old.

89 Nézõ István: A zsidóság Kisvárdán.
Nyíregyháza, 2003. 262. old. 

90 Hunek: i. m. 86., valamint Pesti Alfréd

(szerk.): Magyarország orvosainak
évkönyve. Budapest, 1925. 146. old.

91 A megyei anyakönyvi másodpéldányból az
derül ki, hogy az anya április 20-án „délelõtt 
3 órakor”, s a Szt. László út 49. számú
házban, a fiú pedig „délelõtt 10 órakor, a
Bocskai I. u. 29-ben” követte el a végzetes
tettet. Ld. SZSZBML, Anyakönyvi
másodpéldányok, Kisvárda 83/ 1944; 87/
1944. A fiú halálát már április 21-én, az
anyáét azonban csak április 26-án jegyezték
be az anyakönyvbe.

92 Rendszabály a zsidó népre vonatkozólag
(1783. március 13.) Magyar fordításban
közölte Prepuk Anikó. In: Gonda László: A
zsidóság Magyaror- szágon 1526–1924.
Budapest, 1992. 267. old.



vissza von ta, oly annyi ra túl lé pett raj ta az

élet.93 1860 feb ru ár já ig kel lett vár ni arra,

hogy a zsi dó ság meg kap ja a kor lát lan bir tok -

bír ha tás jo gát, va gyis hogy sza ba don sze rez -

hes sen föld tu laj dont is. A po li ti kai eman ci -

pá ció után a csa lád tag ok nem csak a

vá lasz tói név jegy zék be, ha nem a leg na -

gyobb egye nes adó fi ze tõk ként az ön kor -

mány zat ok ba (tör vény ha tó sá gi bi zott ság, il -

let ve köz sé gi kép vi se lõ tes tü let) is

be ke rül het tek. A Lichtmann csa lád bér let bõl 

szár ma zó ak ku mu lá ci ó ja azon ban lát ha tó an

nem volt olyan mér té kû, hogy ele gen dõ le -

gyen a tar tós me gye bi zott sá gi virilis tag ság -

hoz. Köz sé gi szin ten azon ban sú lyuk

Eszláron való tar tóz ko dá suk alatt je len tõs

ma radt. A 20. szá zad ban is Eszláron ma radt

Jó zsef-ág be li le ány, Schwartz Sománé

Lichtmann Gi zel la 1939-ben sza tócs ként

hunyt el.94 Ha lá lát a szin tén hely be li la kos le -

szár ma zott Mo gyo ró Hermanné, Schwartz

Ilo na je len tet te be, akit ha ma ro san, 1944-ben

Ausch witz ban pusz tí tot tak el. A fa lu ból el -

köl tö zött Ja kab-ág be li leg idõ sebb fiú, Vil mos 

vi szont – im már Kisvárdán – nem bér lõ ként,

ha nem já rá si or vos ként is mét be ju tott a me -

gye bi zott ság ba. Az õ pél dá ja szem lél te ti ta lán 

leg me re de keb ben és leg mar kán sab ban a csa -

lád ge ne rá ci ói ál tal meg tett ívet. Aki ket az

eman ci pá ció biz ta tá sa után az eszlári ri o ga tás

nem hogy nem ret ten tett el, ha nem to váb bi lé -

pé sek re ösz tön zött a tár sa dal mi be il lesz ke dés

út ján, ahol az utó dok a leg messzebb re men -

tek el az in teg rá ci ó ban, ért he tõ en azok nak

volt leg ne he zebb el vi sel ni a 20. szá za di jog -

fosz tás meg pró bál ta tá sa it.
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93 Puskás: Zsidó haszonbérlõk, i. h. 35–36. old.

94 SZSZBML TE, Halálozási ak. másodpld.

110. c. 4.



Függelék

A tiszaeszlári Lichtmann család leszármazása

Mór = 1. Fried Gi zel la

(Monok, 1817 k. – Tiszaeszlár, 1887)

= 2. Mayer Netti

(Csenger, 1830 k. –

    I. Jó zsef      = Rochlitz Biri

    (Csa ba /Csenger, 1837 k. – TE, 1898)     (Mándok, 1847 k. –

Her mi na/Henrika (TE, 1869 –  = Rochlitz Vil mos

  (Mándok, 1859 k.–

  (1884)

   = Grosz Ja kab 

   (Nyírbakta, 1860–(1905)

Vil mos (TE, 1870 –

Gi zel la (TE, 1871 – TE, 1939)   = Schwarcz Sá mu el 

  (Pol gár, 1858 k. – TE, 

 1943)

Ber ta (TE, 1871 k. – = Klein Leopold (Szé kely,

 1865 k. –

(1894)

Róza (To kaj, 1878 – = Grünberger Hermann

([Ti sza-]Salomon, 1861 –

 (1898)

Hentse (TE, 1879 –

Aran ka (TE, 1882 – = Reich Gyu la

 (Haj dú bö ször mény, 1881 –

(1907)
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II. Ja kab = Ehrenreich Má ria

(Csa ba/Zsadány, 1841. k. – 1900 elõtt) (Felsõ-Ribnyicze, Ung m, 1841. k. –

Nagy ká roly, 1908)

Gi zel la = Alter Izi dor

(1882)

Vil mos (TE, 1865 – Kisvárda, = Schlesinger Elza (1879 k. –

1941) Kisvárda, 1944)

Samu/Soma = Czeisler Gi zel la

Augusta = Spitz Mór

Emil (TE, 1869 – = Szen de Ma ris ka (Nyír bá tor,

Ala dár (TE, 1871 –

La jos (TE, 1873 –

III. Áb ra hám

(Csa ba, 1844. k. –

IV. ?
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