
ROMÁN-MAGYAR 
TÖRTÉNÉSZ KOLLOKVIUM 
a feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszakáról 

A román—magyar történész vegyesbizottság második munkaülésére került 
sor Bukarestben február 8-a és 11-e között, az Akadémia Történeti Intézetében. 
Napirenden a feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet időszakának a pa
rasztsággal összefüggő kérdései szerepeltek. Az elhangzott előadásokból — rö
vidített formában — közlünk hármat. Az első előadás szerzője Varga János, a 
Levéltárak Országos Központjának igazgatója, a harmadiké Niederhauser Emil, 
a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főkutatója. 

A sajtóban annak idején megjelent értékelések felmentenek a magyar és 
román tudósok méltatása alól. Csupán azt hangsúlyozzuk, hogy a munkálatok v e 
zetői, Elekes Lajos és tefan Pascu egyaránt újabb és még tágabb, más kelet
európai országok historikusait is mozgósító történész-találkozók lehetőségéről 
és hasznosságáról értekeztek a vitaülést követő értékelésükben. A Korunk 
régi, Gaál Gábor-i hagyományok útján járva fordul fokozott f igyelemmel min
den olyan kutatótevékenység felé, amely Kelet-Európa múltját vagy jelenét 
érinti; és ennek a hagyománynak a szellemében közvetíti olvasói felé e népe
ket egybefogó tágabb térség együttes erővel való tanulmányozásának nagy mun
kájából szemléltetőként az alábbi kis töredéket. 

1. 
A MAGYARORSZÁGI JOBBÁGYRENDSZER ALAKULÁSA 
A FEUDALIZMUS UTOLSÓ SZÁZADAIBAN 

Magyarországon a XV. század végétől kezdett kialakulni az örökös jobbágy
ság rendszerének az a formája, amelyet a történettudomány a jobbágyság második 
kiadásának nevez. Kibontakozásában gazdasági és velük összefüggésben politikai 
tényezők működtek közre: a közép-kelet-európai városfejlődés lelassulása, majd 
megrekedése; a majorsági gazdálkodáshoz, a földbirtokosok árutermelő és keres
kedő tevékenységének kifejlődéséhez vezető agrárkonjunktúra; a középnemesség 
politikai hatalmának megerősödése; majd az a körülmény, hogy részint a major-
kodtatás robotszükséglete, részint a török hódítással együtt járó népességpusztulás 
miatt a föld értékéhez képest megnőtt a járadékszolgáltató ember értéke. A já
radékot adó és a munkaerőt biztosító ember helyben tartására a gazdasági kény
szer elégtelenné vált, ezért volt szükség a gazdaságon kívüli kényszer alkalmazá
sára, tehát a jobbágy személyi függésének szigorítására, teljes személyi aláveté
sére. 

A jobbágyok örökös szolgaságának elvét már 1514-ben deklarálták ugyan, az 
e szolgaságot megtestesítő rendszer azonban csak a XVII. század első harmadára 
szigorodott és merevedett általánossá és teljessé. E rendszerben a jobbágy szemé
lyileg egyazon földesúr olyan örökös alávetettjévé vált, amely a személyi szabad
ságnak csaknem minden elemét nélkülözte: a jobbágyot nemcsak költözési szabad
ságától fosztották meg, hanem személyében is örökös földesura adható-vehető, a 



földtől elválasztva is elidegeníthető tulajdonának tekintették, akit a földesúr az 
úzus alapján legalizált személyi függés következtében kényszeríthet a kívánt faj 
tájú és mennyiségű járadék beszolgáltatására. 

Ez a fejlődés fő tendenciáját jelentő, a gyakorlatban érvényesülő szisztéma, 
amely a XVII. században élte virágkorát, a XVIII. században is fennmaradt. Idő
közben azonban a társadalmi-gazdasági fejlődésben olyan módosulások mentek 
végbe, amelyek egyrészt a XVIII. század negyvenes éveiig korlátozták a rend
szer általános érvényesülését, másrészt a XVIII. század harmincas-negyvenes évei
től csökkentették azoknak a következményeknek a súlyát, amelyek a jobbágyok 
gazdasági helyzetét illetően korábban elsődlegesen a személyi függés tényéből fa
kadtak. 

A járadékadó jobbágy iránt mutatkozó kereslet miatt ugyanis már a XVII. 
század első harmadában repedések támadtak az örökös jobbágyság intézményének 
rendszerén. A földesurak a nagy emberhiány miatt a különböző eredetű (szökevé
nyek, külföldiek, hajdúk, felszabadítottak stb.) idegen colonusokat úgy is befogad
ták és birtokaikra telepítették, ha ennek ezen colonusok szabadmenetelűségének 
elismerése, ezzel összefüggésben pedig a tőlük várt járadékok mennyiségének az 
örökös jobbágyok járadékkötelezettségénél alacsonyabbra szabása volt a feltétele. 
Így alakult ki a fejlődés melléktendenciájaként egy szabadköltöző jobbágyréteg 
Magyarországon, amelynek száma az örökös jobbágyok számának apadásával pár
huzamosan részint hazai forrásokból, majd a XVII. század végétől külföldiek be
települése révén annyira megnőtt, hogy 1715-ben, majd 1723-ban helyzetük rende
zése végett az országgyűlés is kénytelen létezésüket tudomásul venni. 

Az örökös jobbágyrétegtől a szabadköltöző réteget az különböztette meg, hogy 
az utóbbi költözési joggal rendelkezett, és általában kevesebb földesúri járadékkal 
tartozott. Ezen túlmenően azonban a szabadköltözőkre, még ha jogi státusuk egyik
másik összetevőjét rugalmasabban kezelte is a gyakorlat, így például személyi adás
vételükről n e m lehetett szó, ugyanazt a jogrendszert alkalmazták, mint az örökös 
jobbágyokra. Mindebből az volt a döntő, hogy a földhöz való viszonyuk, szórvá
nyos eseteket kivéve, semmiben sem tért el az örökös jobbágyok földhöz való v i 
szonyától. Létezésük a feudális földtulajdont nem kezdte ki, nem változhattak 
földtulajdonos réteggé, következésképpen a szabadmenetelűség nem lehetett szabad
paraszti fejlődés kiindulópontja vagy hordozója. Sőt, miután nem a fejlődés fő
sodrában fogant okok hozták létre, ezen okok megszűntével egyre inkább veszí
tettek hatékonyságukból a szabadmenetelűség azon velejárói is, amelyek előnyösen 
befolyásolták e szabadmenetelű colonusok anyagi-vagyoni viszonyait. 

A földesúri osztály egyrészt a szükségtől sarkallva kénytelen volt eltűrni a 
szabadmenetelű réteg felduzzadását — e réteg a XVIII. század negyvenes éveiben 
a jobbágyság 40—45%-át alkotta —, másrészt kezdettől igyekezett a szabadmene-
telűeket is az örökös jobbágyok közé süllyeszteni, vagy a költözési szabadság ér
vényesülési körét a megyehatároknál megvonni. A tovaköltözés azonban csak addig 
lehetett a colonus osztályharcának igazán hatásos fegyvere, amíg a járadékszolgál-
tatók iránt olyan nagy kereslet mutatkozott, hogy biztosításuk érdekében tőlük k e 
vesebb járadékkal is beérte a földesúr. Mihelyt azonban a colonusok számának 
megnövekedése és területi megoszlásuk fokozatos nivellálódása miatt e kereslet 
fokozatosan csökkent, a megerősödött államhatalom pedig a kizsákmányoló appa
rátus megerősödését is jelentette, a tovaköltözés lehetősége a jobbágy szemében, a 
személyi függés súlya pedig a földesúr előtt veszített értékéből. Most — a XVIII . 
század második harmadától — a kizsákmányolás alapját jelentő tényezők közül 
egyre inkább háttérbe szorult a személyi függésé, i l letőleg a gazdaságon kívüli 



kényszeré, és mindinkább előtérbe került a feudális földtulajdoné, nyomában pe
dig a gazdasági kényszeré. Szükségszerű következménye volt ez annak, hogy a 
föld és a járadékadó jobbágy értékviszonyában fokozatosan ismét vitathatatlanul 
a földre tevődött át a hangsúly. Most, a majorkodtatás újabb nekilendülése ko
rában, országszerte növekedtek az örökös jobbágy földesúri terhei, a szabadmene-
telűség egyrészt már mind kevesebb gazdasági kedvezményt tudott birtokosának 
biztosítani, másrészt a földesúr számára nem annyira jobbágyai számának, hanem 
inkább földbirtokának gyarapítása, és nem annyira a jobbágy személyi függésé
nek szigorítása, mint inkább a jobbágy és a föld kapcsolatának lazítása lett a fon
tos. Egyebek közt kifejeződött ez abban is, hogy a XVIII. század közepére az 
örökös jobbágyok és a szabadköltözők földesúri terhei mennyiség és minőség tekin
tetében általában már megközelítették egymást. 

Az 1514-es törvényekhez kapcsolódó Tripartitum deklarálta ugyan, hogy az 
örökös alávetettségre kárhoztatott jobbágynak földesura földjében nincs semmi tu
lajdona, és csak a beléje fektetett munka becsértéke az övé, ennek az e lvnek 
azonban az emberhiány szakaszában, egyes kivételes esetektől eltekintve, nem lett 
különösebb következménye. Arról pedig, hogy a jobbágy egyáltalán nem szerez
het földtulajdont, azaz birtokképtelen, sem az 1514-es törvények, sem a Triparti
tum nem beszélnek. A földesurak a XVII. század folyamán is igyekeztek meggá
tolni, hogy akár örökös, akár szabadmenetelű jobbágyuk földtulajdonra tegyen 
szert, mert ebben az esetben őt mint járadékszolgáltatót könnyebben elveszíthet
ték. A XVIII. században azonban, egyik oldalról a szabadmenetelűek felduzzasz
tásával, másik oldalról a föld értékének megnövekedésével összefüggésben a tör
vényhatóságok — akár statútumba rögzítve, akár gyakorlatilag — rendre arra az 
elvi álláspontra helyezkednek, hogy a jobbágy birtokképtelen, azaz tulajdon gya
nánt földet nem szerezhet. Sőt a Tripartitumot önkényesen félremagyarázva, az 
az elv kezd uralkodóvá válni, hogy a föld a földesuraknak olyannyira kizárólagos 
tulajdonuk, hogy a jobbágyoknak még használati joguk sincs rá. Ez a felfogás, 
amelynek értelmében a jobbágytól a telkiföld is elvehető, ha a földesúrnak szük
sége van rá, a majorsági gazdálkodás térhódításával párhuzamosan erősödött. 

Nincs mód annak áttekintésére, hogyan alakultak ki a gyakorlatban az al-
lodiumok, hogyan vált szét gyakorlatilag a jobbágyok használta telkiföld és a 
majorság. Csupán arra utalunk: a kezdet kezdetén, amikor még nem létezett szi
lárd telekrendszer, hanem a telkiföld helye is periodikusan változott, az allodiu-
mot pusztán az önkezelés ténye különböztette meg a jobbágyföldtől. Nagyon lé 
nyeges viszont az a körülmény, hogy a földesúr ennek ellenére sem vitatta a 
jobbágyok földhasználati jogát a határnak legalább akkora része felett, amelyet 
a jobbágyok a telekszámhoz vagy más kulcshoz igazodva — időnként akár más 
és más helyen — évente használatba vettek. Sőt az emberhiány hosszú periódu
sában a földbirtokosok egész sora a föld használatára, azaz telek felvételére igye
kezett szorítani colonusait. Jogilag tehát hosszú időn át csupán az a különbség 
állt fenn majorföld és telkiföld között, hogy az utóbbi jövedelmét használójának 
nem nemes rendűsége miatt — az államhatalom megadóztatta. Erre épült az a 
felfogás, amely szerint a föld egyjellegű, adómentessége vagy adókötelezettsége 
mindenkori használójának rendi állásától függ. 

Amikor a XVIII. században a földesúri majorkodtatás terjeszkedésének szá
mos helyen nem annyira a jobbágyhiány, mint inkább a majorkodtatásba bevon
ható föld korlátolt terjedelme kezdte útját állni, a földbirtokosok körében egyre 
erősebben kapott hangot — a Tripartitumra, igaz, tévesen alapozottan — az a 



vélemény, hogy a földbirtokos a maga földjének korlátlan tulajdonosa, azaz hasz
nálatának módját is kizárólagos joggal önmaga, önérdekeinek megfelelően szab
hatja meg. Ennek az elvnek alapján került számos helyen sor a közföldek ön-
kezelésbe vételére, a jobbágyok használta telkiföldek megcsonkítására, sőt e lvétve 
azok kisajátítására is. 

A XVIII. század harmincas-negyvenes éveitől erősödni kezdő kettős tenden
cia — a jobbágyterhek általános növekedése és a jobbágyok által használható föld 
terjedelmének szűkítése — összeütközésbe került a felvilágosult abszolutizmus e lve i 
vel és az államhatalom gazdasági érdekeivel, amelynek a földesúri törekvésekkel 
szemben védenie kellett az alattvalók állami adóképességét. Ezért került sor 1764-
ben az Urbariumnak — a földbirtokosok ellenkezése miatt rendeleti úton történő 
— kibocsátására. 

Az Urbarium, amelyet előbb a gyakorlat, majd jó hetven évvel később a 
törvényhozás is elfogadott, a jobbágy és a föld viszonyának problémáját, a job
bágyszisztémának és a jobbágyterheknek a kapcsolatát a jobbágyság egésze szem
pontjából egyes vonatkozásokban előnyösen, más vonatkozásokban hátrányosan ren
dezte, és e kettősség részint már a rendezéskor, részint pedig a későbbiek során 
megmutatkozott. 

Kimondta, hogy mindazon földeknek, amelyeket a jobbágyság telkiföld címén, 
a telekhez kapcsoltan használ, továbbra is a jobbágyság használatában kell marad
niuk. E földek felett tehát, amelyeket ezentúl úrbériség névvel jelöltek, a job
bágyság mint kollektívum számára egyértelműen biztosította a használat jogát, 
a tulajdonjogot azonban, amelynek alapján a földesurak a járadékszedésre jogo
sultak voltak, a földbirtokosnál hagyta. Ezzel az úrbéres földet, amelynek sajátke
zelésű használatára a jobbágyság mint osztály használati jogot kapott, és az al lo-
diális földet, amely felett kimondatlanul elismerte a földesúr kizárólagos rendel
kezési jogát, elválasztotta egymástól. A z úrbériség tényleges terjedelmének növe
lését (pl. lehetőséget adva az irtásoknak telkifölddé való minősítésére) megengedte 
ugyan, de korántsem írta kötelezően elő. Így tulajdonképpen módot adott a föld
birtokosoknak arra, hogy egyrészt minden olyan jobbágyhasználatban levő földet, 
amelyet az Urbarium kiadásakor nem telkiföldnek vettek fel, allodiális jogállású
nak tekintsenek, másrészt megőrizzék azoknak a földeknek allodiális jellegét, ame
lyek az úrbérrendezés után kerülnek a jobbágy használatába. Ennek következmé
nye lett, hogy részint a későbbi évtizedekben az allodiális jogállásúnak minősülő 
földek egy részét a földbirtokosok kivonták a jobbágyok használatából, másrészt 
az 1848-i jobbágyfelszabadítás idején a jobbágyok által ténylegesen használt föl
deknek — a szőlőket nem számítva ide — mintegy 5—6%-a (irtás, kurialitás, 
cenzualitás stb. címen) allodiális jel legűnek minősült. Ezenkívül, mivel az úr-
bériséget számba vevő összeírások nem felmérés, hanem csak bevallás alapján 
készültek, a telkiföldek tényleges terjedelme is mintegy 16—18%-kal volt nagyobb 
a névleges terjedelemnél. Ezt az Urbarium felfogása szerint úrbériségnek minő
sülő különbözetet (remanenciát) elvi leg szintén a jobbágyság használatában kel
lett ugyan hagyni, úrbéres jellegét azonban az esetek jelentős részében a földesúr 

— allodiális eredetűnek állítva — vitatta. Egyébként az Urbarium még az összeírt 
úrbériségre vonatkozóan is a jobbágyságnak csak használati jogát ismerte el, de 
a jobbágyság birtokképtelenségének a gyakorlat által legalizált elvét hallgatóla
gosan fenntartotta. 

Az Urbarium a jobbágytelek nagyságához igazodóan maximálta a jobbágy 
földesúri terheit, és ezzel a kizsákmányolás korlátlan fokozása elé legális gátakat 
állított. Ugyanakkor épp a járadékok egységesítésével jogot adott azon jobbágyok 



terheinek legális növelésére is, akikre az adott időben az Urbarium által meg
engedettnél kisebb teher nehezedett. A nivellálódás ellenére a jobbágyok közé 
tartozott a szabadköltözők egy része is. Az Urbarium jogilag megkülönböztette 
ugyan az örökös jobbágyok és a szabadköltözők kategóriáját, járadékkötelezett
ségüket azonban egyenlő mennyiségűre szabta, és ezzel jogilag megszüntette a 
szabadköltözéssel együtt járó, egyébként úgyis zsugorodó gazdasági előnyöket. 

II. József 1785-ös rendelete azután a költözési szabadságnak az örökös job
bágyságra történt kiterjesztésével a két korábbi jobbágykategória jogi státusát uni
formizálta. Ez az intézkedés, amelyet az országgyűlés is elfogadott, megszüntette 
az örökös jobbágyság intézményének talán legfontosabb elemét: a helyhez, i l lető
leg röghöz kötöttséget, de korántsem likvidálta a személyi szabadság korlátozásá
nak más, egészen vagy részben a személyi függésből eredő vagy arra alapozott 
elemeit (birtokképtelenség, caducitas, az úriszék fennhatósága stb.). 

Mindezeket a későbbi évtizedekben a polgári átalakulásért harcot indító l i
berális erők iktatták fokozatosan programjukba. Ők alakították ki azt a felfogást, 
hogy a földbirtokosok csak az úrbériségen fekvő haszonvételek felett rendelkez
nek tulajdonjoggal, az úrbéri föld felett azonban — ellentétben a feudális közfel
fogással — nem. Ebből az alapállásból kiindulva vitték keresztül 1836-ban a ca-
ducitásnak és az úriszék hatáskörének korlátozását és annak kimondását, hogy a 
jobbágy nemcsak a telekbe fektetett munka becsértékét, de általában — igaz, 
szolgálati kötelezettséggel terhelten — a telki haszonvételeket is eladhatja. 1840-
ben azzal, hogy törvényesen engedélyezték a jobbágyterheknek örökre szóló meg
váltását, burkoltan egyrészt a földesúr tulajdonjogát tagadták az úrbéri föld fe
lett, másrészt közvetve elismerték a jobbágy tulaj donképességét, amelyet azután 
1844-ben törvény formájában elvileg is rögzítettek. Így fokról fokra lazítottak a 
jogilag s a feudális földjáradékot illetően a korábbi évtizedekben a központi ál
lamhatalom által egységessé tett jobbágyság személyi és dologi függésén, majd az 
1848-as forradalmak hatására a jobbágyot személyileg szabad emberré, az úrbé-
riséget pedig szabad paraszti tulajdonná nyilvánították. 

Varga János 

2. 
KELET-EURÓPAI ÉS HAZAI AGRÁRPOLITIKA 
A FEUDALIZMUS ALKONYÁN 

A feudális agrárpolitika tervezője, megfogalmazója a kormányzó, a hatalmat 
közvetlenül gyakorló uralkodó réteg volt. A vezetőkörök elképzeléseit azonban — 
a feudalizmus alkonyán — már a szabadságra és földre vágyó paraszti tömegek 
befolyásolták, valamint azok az ellenzéki politikai erők, amelyek általában a pol
gárság vagy a reformer nemesség körül tömörültek. Az agrárpolitika célkitűzései
ért kibomló harcot pedig, a történések legmélyén, az a fejlődés határozta meg, 
amely új technikát teremtett, új termelőerőket szabadított fel. Miután az európai 
térség nyugati tájainak fejlődése a XVIII. század végére beérlelte a termelőmód
váltást, a kelet-európai felzárkózás vált időszerűvé. 

Az elmondottak is tanúsítják: joggal érzékelhetjük jelentós történeti kérdé
sek sűrűsödési gócaként megbeszélésünk tárgyát, amely ugyanakkor módszertani 
szempontból is találkozási pontjává válhat a história különböző részdiszciplínái-



nak — az olyanoknak, mint a politika-, az agrár-, a technikatörténet vagy éppen a 
történeti demográfia. A hagyományos politikatörténeti elemzés módszereivel - a 
történést írásban rögzítő elbeszélő források feltárásával és feldolgozásával — ez
után n e m maradhatunk adósok. Agrárpolitikáról lévén szó, ez természetes is, hi
szen ha kutatták, a mi évtizedeinkig nem is közeledtek másként hozzá. Ma vi
szont, ha ennek a sokrétű kérdéskörnek a mélyére kíván hatolni a vizsgálódó ér
telem, a múltbeli társadalmi szerkezet elemzésének olyan módszereit is fel kell 
használnia, amelyek feltételezik a tipikus, a tömeges mindennapi jelenségek ösz-
szeszámolását, tehát a történeti statisztikát, a kvantitatív, elemzést, legyen szó né
pességről, jobbágyi terhekről, adózásról, mezőgazdasági termelési technikáról vagy 
a társadalom mélyén munkáló bárminő más változtató erőtényezőről. 

Elöljáróban még csak azt említenők meg, hogy az ez alkalommal megbeszé
lésre választott tárgykörrel kapcsolatosan nemcsak kutatási módszerek ötvözésé
nek, lehetősége sejlik fel, hanem az a kívánalom ás, hogy történetírásunk a jöven
dőben tágabb területi egységre terjeszkedjék ki, mégpedig azonos szempontokkal 
és módszerekkel, vagy legalábbis egyeztetett, közelített nézőpontokkal és elemzési 
eljárásokkal. Így mélyíthetjük, gazdagíthatjuk a kelet-európai térség, végső fokon 
önmagunk megismerését. 

A XVIII. században Kelet-Európa tájain a feudális abszolutizmus rendszeré
nek alkotóelemévé vált a polgári átalakulás fő mozgató erői, elsőként tehát az 
iparfejlődés feletti központi gyámkodás. Ezzel párhuzamosan növekedett a mező-
gazdaságfejlesztés igénye s vele a parasztkérdés jelentősége. Az ipari forradalom 
az adott feudális struktúrában csak úgy építkezhetett, ha mozgásba lendített m á s 
termelőágakat, így a mezőgazdaságot is. Emellett, a század második felében, Nyu
gat és Kelet között a munkamegosztás is elmélyült, ami az agrártermékek iránt 
növekvő kereslettel járt együtt. A központi hatalom, a felvilágosult abszolutizmus 
ezért is iktatta kormányzási gondjai sorába a fokozott figyelmet a paraszti töme
gek sorsa iránt, a jobbágyvédelmet. 

A XVIII. század európai nemzetközi bonyodalmai, a birodalmak között v á l 
tozó szövetségi rendszerben folyó hosszas háborúk szintén központi társadalmi 
tényezővé avatták az adófizető földművelő és katonáskodó parasztot, aki a hódító 
harcokhoz pénzt, é le lmet és fegyvert adott. 

Mind a gazdasági, mind a politikai szerkezetben növekedett tehát az agrárter
melő iránti igények súlya; és ehhez — a kizsákmányolási szintemelkedéshez — já
rult az a válság, amely az elmaradott technikai feltételek, valamint az elvénhedt 
termelési viszonyok miatt a parasztgazdaságot is mindinkább hatalmába kerítette. 
Következésképpen Kelet-Európa országaiban egyre súlyosabb gondjává válik a 
kormányoknak a növekvő paraszti népesség migrációja, szökése, elvándorlása, va
lamint a gyarapodó számú szembeszegülés, sok helyütt pedig a lázadó jobbágypa
rasztok pusztító, viharos erejű felkelése. Horvátországban, Szlovéniában, Magyar
országon, Erdélyben, Lengyelországban, Csehországban lázadtak a parasztok, és sok 
helyütt sodorták magukkal a bányász, kézműves népességet is. A feudális rétegek 
között dúló osztályharc a nemzeti öntudat növekedése nyomán még inkább össze
tetté és egyben veszélyt jelentővé vált. 

Mindez eléggé indokolttá teszi a reformerség jegyében színre lépő agrárpoli
tikát, azt a központi beavatkozási formát, amely a feudális társadalom alapjainak 
megbontása nélkül kívánja többet termelővé, urat és államot béketűrően szolgá
lóvá tenni a jobbágyság különböző fokán élő parasztságot. Poroszország, a Habs
burg-monarchia, a cári Oroszország, a Lengyel Királyság, a Török birodalom — 
gazdasági fejlettségi fokának, társadalmi szerkezetének és külpolitikai helyzetének 



különbözősége folytán — változó módon ugyan, de mind rálépett erre az útra, az 
agrárviszonyokba való beavatkozás, a reformintézkedések, esetleg a jobbágyfelsza
badítás útjára. Ha megkísérelnők az intézkedések radikalizmusa, korábbi vagy ké
sőbbi időpontja alapján rangsorolni az említett államokat, a Habsburg-monarchiá
val kezdenők a sort, Poroszországgal folytatnók, és természetesen csak utánuk kö
vetkezhetne Oroszország, majd a Török birodalom kelet-európai érdekköre. 

A feudális abszolutizmus agrárpolitikájának tartalmi elemeit vizsgálva azt 
állapíthatjuk meg, hogy kezdetben a jobbágyság földesúri terhein való könnyítés 
szerepelt az agrárvonatkozású törvényekben, rendeletekben. Ezeknek jogi forma
ként az úrbéri szabályozás, az úrbérreform kínálkozott. Jel lemző erre a folyamatra 
az a hullám, amely a Habsburg-monarchián átvonult; úrbérrendezésre került sor 
1767-ben Magyarországon, szabályozó rendelkezés jelent meg Erdélyre vonatkozó
lag 1769-ben, 1771-ben Csehországban, 1775-ben Morvaországban, 1780-ban Hor
vátországban szerepelt a napirenden a jobbágyviszonyok reformja. Az úrbéresek 
telkiállományát, valamint a terheit szabályozó pátensek az esetek nagy részében 
könnyítettek is a parasztság sorsán, anélkül azonban, hogy megoldották volna az 
alapvető ellentmondásokat. 

Erdélyben az agrárpolitikát meghatározó cselekvő hatalom továbbra is a ne
messég maradt. Helyesebben annak is egy szűkebb rétege, amely a bécsi kormány
zattal igen változó módon működött együtt. Az azonban tagadhatatlan, hogy a 
kezdeményezés, az erő az utóbbi oldalán állott. Jóllehet nagy vonalakban isme
retes, érdemes volna külön megvizsgálni, milyen módon vonta be Bécs ennek a 
legszélső tartományának vezető rétegét a hatalom gyakorlásába, s miként ren
delte alá — ha nem is ellenállás nélkül. A kis számú erdélyi nemesség, amely 
gazdaságilag nem képviselt jelentős erőt, és miután osztályuralmát is biztosítani 
kívánta, valamint a kormányzásban is részesedni akart, szükségszerűen lépett a 
kiegyezés útjára. Az abszolutista módszerekkel szemben a kurucmozgalom leve
rése után ellenállást nem tanúsított, megtört és alkalmazkodott. Annál is inkább, 
mert az újító, a változtató szándék ezután már Bécset illette, különösképpen a 
felvilágosult abszolutizmus hosszú évtizedeiben. A rendek ellenállása legfeljebb a 
régi autonómia kereteinek védelmében bontakozhatott ki, abban viszont nem so
rakoztathatták fel maguk mögött sem a haladásban érdekelt más társadalmi cso
portokat, sem a parasztságot. 

A XVIII. század második felében, különösképpen az 1754. évi vámszabályo
zás után, Erdély az osztrák örökös tartományok nyersanyagszállítójának szerepkö
rét kapta; ez nem volt számára kedvező, miután hagyományos moldvai, havasal
földi, valamint balkáni kapcsolatrendszerét sorvasztotta, a Habsburg-monarchia bel
ső piacába pedig csupán lazán kapcsolta be a távolság, a rossz közlekedési lehe
tőségek miatt, valamint azért, mert elsősorban mezőgazdaságának fejlesztését igé
nyelte. Alapvető szerkezetbeli változtatás nélkül azonban az agrártermelés sem 
bontakozhatott ki megkövesült formáiból. A felvilágosult abszolutizmus rendelet
áradata nem akart és nem is tudott tőkés tulajdonformát s annak megfelelő pol
gári termelési viszonyokat teremteni. Így a jobbágyhelyzet rendezése maradt csu
pán meg mint reformlehetőség. Ezt viszont a nemesség ellenezte, és a bécsi udvar 
sem szorgalmazta oly erővel, hogy kenyértörésre kerüljön sor. 

A rendkívül bonyolult helyzettel és a nemesség csendes, de szívós ellenállá
sával Bécs nem kívánt megküzdeni. Így születtek — ideiglenes úrbérszabályozó 
rendeletként — a Bizonyos Punktumok (1769). 

A második jelentősebb beavatkozás II. József rendelete volt a jobbágy elneve
zés és a röghözkötöttség megszüntetéséről. Ez is híven tükrözi azt a szerepet, ame-



lyet a paraszti megmozdulások játszottak az agrárpolitikai rendelkezésekben. A 
Horea, Cloşca, Crişan felkelés nyomán született agrárpolitikai beavatkozás azon
ban a gyakorlatban, a jobbágyéletben nem jelentett gyökeres változást; s egyes 
konklúzióit is csupán az 1790—91-es erdélyi országgyűlés foglalta törvénybe. 
II. József rendeletei, a reformok azonban növelték a személyi szabadságot és a 
paraszti öntudatot. 

Figyelmet érdemel az a tény is, hogy a jobbágyság sorsával Kelet-Európa ke
vésbé fejlett országaiban is foglalkoztak. Említésre méltóak például Constantin 
Mavrocordat intézkedései, aki 1746. augusztus 5-én Havasalföldön, 1749. április 6-án 
pedig Moldvában számolta fel a régi értelemben vett jobbágyságot. Bármennyire 
eltérőek is a különböző hatalmak vezérelvei, mégis kimutathatóak némely hason
lóságok, még Bécs és a török Porta között is. Ezek forrása éppen az elnyomó erők 
hasonló szerkezetében rejlik. 

A francia forradalom hatására, amely szentesítette a francia parasztnak a 
földjéhez való jogát, a jobbágyság eltörlésének és földhözjuttatásának eszméje K e 
let-Európa országainak haladó rétegeiben is gyökeret eresztett; de mivel egy a 
jakobinusokéhoz hasonló radikális reform a feudális-abszolutisztikus államok a lap
jait ingatta volna meg, a kormányok süketek maradtak az idő szava iránt, és 
igyekeztek minden ilyen irányú törekvést elfojtani. Érthető módon a feudális ural
kodó osztály még kevésbé fogékony, és szívesen szövetkezik a központi hatalom
mal. 

Figyelemre méltóak azonban azok a szűkebb vagy szélesebb körű intézke
dések, amelyeket egyes országokban, mint például Poroszországban és a Varsói 
Nagyhercegségben, a napóleoni törvényhozás szellemében hoztak. Ezeknek az intéz
kedéseknek lényege abban állott, hogy a reformerek, a nagybirtokot megőrizve, 
valamint kicsiny, független parasztgazdaságokat létesítve, igyekeztek elősegíteni a 
mezőgazdaság lassú tőkés átalakulását. A függetlenné vált, a török uralom alól fel
szabadított Szerbia, ahol az elűzött szpáhik földjei jobbágykézre kerültek, szintén 
példázza, hogy elérkezett a jobbágykérdés korszerű megoldásának ideje. 

A XVIII. század végén a társadalmi felszabadításért folytatott küzdelem ösz-
szefonódik a nemzeti egységért és önállóságért vívott szabadságharccal. Ebbe a 
folyamatba illeszkedik bele a Tudor Vladimirescu vezette 1821-es nemzeti jellegű 
felkelés is. Ez a felkelés szerves része volt a keresztény népek törökellenes har
cának, ugyanakkor azonban volt feudalizmust támadó jellege is. A Bukarestben ki
nyomtatott Padeşi kiáltvány az ország minden lakójához szólt, és minden elnyomó 
ellen irányult. Tudor kiáltványát a bécsi hatóságok a következőképpen magya
rázták: „A tiszmánai kolostorból Tudor egy karbonári stílusban fogalmazott kiált
ványt intézett a román néphez, hogy harcra buzdítsa a jobbágyság felszabadítá
sáért, az állítólagos nemesi elnyomás alól; a jelszava ez lévén: Béke a kunyhóknak, 
háború a palotáknak." Alapjában véve Tudor így fogalmazta meg jelszavát: „Igaz
ság és szabadság", ez pedig a földesúri kiváltságok eltörlését és a törvény előtti 
egyenlőséget is jelentette. És a korabeliek közül sokan megértették ezt. 

A XIX. század harmincas évei végén jelentős változások mentek végbe Ha
vasalföld és Moldva agrárviszonyaiban. A drinápolyi béke értelmében a román fe 
jedelemségek visszakapták függetlenségüket és kereskedelmi szabadságukat, majd 
a Szervezeti Szabályzat (1831—1832) lehetővé tette a piacra szánt gabona termeszté
sének növelését. A Szervezeti Szabályzat a jobbágy személyével kapcsolatban is 
hozott intézkedéseket. A földnélküliség, az egyre növekedő kizsákmányolás kö
vetkeztében, a földesurak szembeszegülése ellenére is, Kisseleff közigazgatása el
ismerte a Szervezeti Szabályzatban az idegen földbirtokon élő paraszt személyi 



szabadságát és szabad költözködési jogát. Három esetben kaphatta meg könnyeb
ben a paraszt ezt a jogot: 1. ha egy kisbirtokon lakott, és nem részesült a törvé
nyes földmennyiségben, 2. ha idegen birtokról kapott feleséget, 3. ha egy más bir
tokon jutott földhöz. Tudor Vladimirescu forradalmi célkitűzéseihez viszonyítva 
a Szervezeti Szabályzat lényeges lépést jelentett hátrafelé; és ez nem is csoda, 
hisz I. Miklós orosz cár eszméinek hatása alatt állott. Mégis azzal, hogy a pa
rasztság egy bizonyos rétegének személyi szabadságát és szabad költözködési jogát 
biztosította, hozzájárult a tömegek öntudatának növeléséhez, és pozitíven illeszke
dett bele az elnyomott parasztság emancipációjának hosszas történelmi folyama
tába. 

Erdélyben az 1790—1811 közötti évek kísérleteinek eredménye csak néhány 
paragrafus, amely jelentős változást nem okoz, és egy még országgyűlés elé sem 
kerülő, sokat vitatott és bizony konzervatív reformtervezet. Az 1813—1817-es évek 
természeti csapásait követő súlyos helyzetben azonban ismét napirendre kerül az 
úrbérrendezés ügye; eredményeként megszületik az 1819—1820-as Cziráky-féle 
összeírás. A harmincas években színre lépő reformmozgalom szintén nem érlel 
mást, mint terveket, tervezeteket és javaslatokat. Viszont véget vet egy régi gyakor
latnak, s jelzi a feudális rendszer átalakításának kikerülhetetlenségét. Ekkor 
ugyanis már nem az úrbéri viszonyok jobbágysorsot könnyítő reformját tűzi napi
rendre a társadalom belső fejlődése, hanem az új termelési viszonyok kialakítását. 
A polgárság az elmúlt másfél évszázad során megerősödik, és az erdélyi társada
lom kitermeli azt az értelmiségi réteget is, amely a forradalmi átalakulás megfo
galmazójának és szószólójának szerepkörét vállalhatja. Nem is szólva a parasztmoz
galmakról, amelyek végső okként lendítik akcióba a reformok tervezőit. A nemesi 
rend sem egységes már. A reformerek, a liberálisok, akiket politikai, valamint gaz
dasági érdekeik kényszerítenek arra, hogy szembefeszüljenek a bécsi udvarral, 
ugyanakkor szembekerülnek a konzervatív nemességgel is. 

Az 1846—1847-es országgyűlés úrbérrendezési vitája mind társadalompolitikai, 
mind agrárpolitikai viszonylatban így vál ik a különböző erők összecsapási terüle
tévé. A harcot az is érdekessé teszi, hogy a küzdő felek előtt ismeretes a nyugat
európai fejlődés, s az is, hogy Magyarországon már az örökváltság, a jobbágyság 
felszabadításának módja a vita tárgya, valamint az is, hogy kirobbant a krakkói 
felkelés és a galíciai parasztlázadás. 

Azt, ami politikai úton való megoldása a kérdésnek, a liberálisok radikális 
elemei vallják; s ez a jobbágyfelszabadítás; Kemény Dénes ezt így fogalmazza 
meg: „Amit birtokrendezést illetően úrbéreseknek szántunk, legközelebbi ország
gyűlésen egyszerre mind (apait-anyait) adjuk ki. [ . . . ] Hiába szotyogtatjuk ada
gonként az idő igényelte engedményeket; vesztünk vele erőnkből [ . . . ] , s mégsem 
tudunk korszerűtlenül tartogatott előnyeinkből egyet is megtartani." 

A liberális taktika azonban nem merészelt többet vállalni harci feladatként, 
mint egy olyan úrbérrendezést, amely javít a parasztság sorsán, rendezi a kuszált, 
bonyolult jobbágy—földesúri viszonyt. Wesselényi Miklós levelezése — amelyet a 
kolozsvári levéltár őriz — érdekesen világítja meg azt a politikai harcot, amely 
az úrbér kérdése körül kibontakozik. 1846 júniusában még arról ír Bethlen Já
nosnak, hogy hirdessék: „A bécsi kormányt terheli a felelősség azért, hogy mind 
ez ideig nem valósult meg az úrbérrendezés." Attól fél, hogy az országgyűlés eset
leg úgy oszlik szét, hogy n e m szavazhatja meg az úrbérrendezést, és így a bécsi 
kormányzat rendeleti úton vezeti be, maga felé fordítva a jobbágyság rokonszen
vét, tovább szítva a földesurak iránti amúgy is nagy gyűlöletet. Különben, mi
ként a liberális nemesség nagyobb része, ő is azt az elvet vallja, hogy a taktikailag 



könnyebben kivitelezhető úrbérrendezésért szálljanak síkra, nem adva fel azonban 
az örökváltságot mint megoldást. 

Az országgyűlést megelőző megyei követválasztások azonban már baljóslatú 
jelekkel terhesek. A királyi hivatalosok, az úgynevezett regalisták kinevezése az 
országgyűlésre arról tanúskodik, hogy az el lenzékiek legyőzése igen lényeges cél
kitűzése a kormányzatnak. A regalisták amellett szállnak síkra, hogy az úrbér 
alapjául az 1819—1820-as összeírást vegyék. Ismeretes azonban, hogy az össze
íráskor a parasztság, félvén az adó emelkedésétől, többnyire mindenütt csak any-
nyit adott fel jobbágyföldként, amennyi az adó-tabellákban állott. A Conscriptió-
ból a zselléri telkek is némely helységekben csaknem mind kimaradtak, és mint 
Kemény írja, „amelyek pedig azután szaporodtak [ . . . ] , természetesen fel sem le 
hetnek írva". A konzervatív földesurak az összeírást a parasztföld-elvonás esz
közeként akarják felhasználni. 

Az országgyűlés után az ellenzéki liberális nemesség még abban sem bízik, 
hogy a bécsi kormány nem fogadja el ezt az úrbéri törvényt, s majd a jobbágypár
toló szerepkörében maga tesz engedményeket. A bécsi udvar Jósika báróval az 
élen azonban örömmel fogadja az országgyűlés határozatait, és szentesíti őket. 

Az agrárpolitika a társadalom vezető köreinek műve. Mint ilyen, maga is 
alárendeltje a politikai erőcsoportok mérkőzésének, céljai sok vonatkozásban nem 
autonóm, hanem heteronóm fogantatásúak. Az a küzdelem, amely a reformerek és 
a kormánnyal szövetséges konzervatívok között dúlt, szerepet játszott az erdélyi 
úrbéri törvény meghozatalában. Későbbi kihatása is igen számottevő, hiszen 1848 
előestéjén történik mindez, és a paraszt—földesúr viszonyt kétségtelenül befolyá
solja. Ugyanakkor éppen ez a törvény tanúsítja, mennyire alárendelt szerepkörrel 
kell az agrárpolitikai intézkedéseknek megelégedniük a valóságos gazdasági folya
matok kitermelte erőkkel szemben. A törvény gyakorlatba ültetését ugyanis el
halasztották, majd 1848 vihara hosszú időre még emlékét is elsöpörte. 

A kor alapvető kérdésének, az agrár- és a jobbágykérdésnek a kutatásában 
Kelet-Európa országainak történészei szervezett, tudományos együttműködésre kö
telezettek. A román és magyar történészek a polihisztor George Bariţiu szavaiban 
biztatást és útmutatást fedezhetnek fel. Ő mondotta: „Egész Európa látta és tudta, 
hogy maga az egész magyar nép túlnyomó többségében jobbágy, jogfosztott, l e 
igázott, úri szolgálatra vetett és n e m nemes volt, éppen úgy, mint a román, a 
szerb, a rutén stb. nép zöme." 

Ştefan Pascu—Imreh István—Kovács József 

3. 
A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS 
KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN 
Bevezetőként két dolgot kell tisztáznunk. Az egyik: mit is tekintünk Kelet -

és Délkelet-Európának? Közismert, hogy a fogalom körül már régóta nagy vita 
gyűrűzik, és szinte azt mondhatnánk, ahány felfogás, annyiféle koncepció rejlik 
mögötte. Annak megindokolása, hogy a magunk részéről mit tekintünk ebbe a tör
ténelmi régióba tartozónak, ugyancsak külön előadást igényelne, és talán érdemes 
is volna ezt a problémát egyszer napirendre tűzni. Most azonban el kell ettől te
kintenünk. Legyen szabad egyszerűen bejelentenünk, hogy — a XIX. század első 



felének földrajzi helyzetéből kiindulva — ebbe az önmagában is összetett régióba 
az orosz birodalom európai területeit, Poroszország eredeti, keleti tartományait és 
Mecklenburgot, a Habsburg-birodalmat és a Balkán-félszigetet értjük bele. 

A másik fogalom, amelyet tisztázni kell, de amelynek a tisztázása mégis sok
kal könnyebb, maga a jobbágyfelszabadítás. Jobbágyfelszabadításon a következők
ben azt a folyamatot értjük, amelynek során a valamilyen formában feudális füg
gőségben élő, a földesúrnak vagy az államnak szolgáltatásokkal tartozó, földjét csak 
használó vagy birtokló paraszt (vagy a parasztság egy része) felszabadul ebből a 
kötött állapotból, földet kap, amelyet ezentúl polgári magántulajdonként tart a 
kezében. Ez a folyamat Kelet- és Délkelet-Európában a XIX. században, többnyire 
annak első két harmadában zajlott le. 

A jobbágyfelszabadítás előzményei és lefolyása szempontjából két nagy tí
pust kell megkülönböztetni; erre a két típusra voltaképpen már a hozzászólás cí
mében utaltunk. Az egyik a kelet-európai, a másik a délkelet-európai, vagy bal
káni, vagy török birodalmi. 

Az első típushoz tartoznak véleményünk szerint Oroszország európai területei, 
Poroszország és Mecklenburg, a Habsburg-birodalom. Természetesen az orosz biro
dalomhoz tartozónak tekintjük a Lengyel Királyságot. Románia, amely sok szem
pontból mintegy átmenetet jelent a két kelet-európai alrégió között, adott témánk 
szempontjából ugyancsak ehhez a típushoz sorolandó. 

• A z adott régió egyes területei, országai a feudális rendszeren belül gazdasági 
fejlettségük szerint valamelyest eltérő szinteket képviseltek, egészében azonban el 
mondhatjuk róluk, hogy elmaradott agrárországok voltak, az ipari fejlődésnek in
kább csak kezdeteivel, amely olykor a XVIII. századig nyúlt vissza. Az agrár
szervezetben az egyik lényeges közös vonás a földesúr majorsági gazdálkodása volt, 
vagyis az a jelenség, hogy a nagybirtok egy részén a földesúr saját gazdálkodást 
folytatott, általában a jobbágyok robotszolgáltatását használva fel. A föld nagyobb 
része azonban a parasztok kezében volt, azok művelték. 

Azért használjuk ezt az óvatos megfogalmazást, hogy „a parasztok kezében", 
mert a területen belül lényeges különbségek vannak a parasztoknak a földhöz fű
ződő birtoklásai vagy használati viszonya szerint. Itt megint n e m térhetünk ki a 
részletekre, amelyek még egy-egy országon belül is számos variánst mutatnak fel. 
De utalnunk kell arra a lényeges különbségre, amely Oroszország és a terület 
többi része közt fennáll. Oroszországban a nagybirtok egésze a földesúr tulajdoná
nak számított, a parasztok csak a szokásjog szerint használták, de ezt a föld
használati jogot voltaképpen semmiféle állami törvény nem szabályozta. Az egyéb 
területeken viszont a jog megkülönböztette a terra rusticalist és a terra dominica-
list (persze a legkülönfélébb elnevezések alatt), azzal, hogy az előbbi kettős bir
toklásban van, a jobbágynak is vannak használatához törvényesen biztosított jo
gai. Más kérdés, hogy ez a megkülönböztetés távolról sem fedte a tényleges bir
toklási és használati viszonyokat, mert a terra dominicalis egy része is bérletként 
vagy egyéb formában a parasztok birtokában lehetett. Ezeken a területeken, kü
lönösen Poroszországban és az osztrák örökös tartományokban, a paraszti birtok
jog különböző fokozatai is léteztek. Ez a kettősség, törvényes földhasználati jog 
és puszta szokásjog kettőssége szinte egybeesik egy másik különbséggel is. Ahol 
megvan ez a törvényes jog, ott a parasztok gazdaságonként bizonyos telkek (vagy 
telekrészek) birtokosai voltak, tehát egyéni gazdálkodást folytattak, a földközösség 
maradványai már csak a legelők és erdők közös használatában mutatkoztak meg. 
Ezzel szemben Oroszországban még a földközösség állt fenn, az obscsina vagy mir. 
Hozzá kell tenni, hogy az orosz törzsterületen, mert a lengyel felosztások alkalmá-



val szerzett nyugati és balti kormányzóságokban a másik típushoz hasonló telek
rendszer volt érvényben. A telkek nagysága országonként, sőt még az országokon 
belül is gyakran változó volt, n e m is a földterület nagysága volt a jelentős, ha
nem a telek mint egység, amelyhez különböző jogok is tartoztak. És az, hogy a 
paraszti szolgáltatások is ahhoz igazodtak, hogy a paraszti gazdaság egész telek 
vagy telekrész birtokában volt-e csupán. (Ritka kivételek ez alól is voltak, az oszt
rák tartományokban pl. a robotszolgáltatás nagysága független volt a telekrész 
nagyságától.) 

Itt érkezünk el a másik kérdéshez, ahhoz, hogy a jobbágyok a földhasználat 
fejében bizonyos szolgáltatásokkal tartoztak a földesúrnak. Elvben a feudális já
radék mindhárom formája megtalálható volt. A gyakorlatban azonban a termény
járadékok (és a természetben esedékes ajándékok stb.) már háttérbe szorultak. A 
jobbágyok egy része robottal tartozott, másik — méghozzá egyre növekvő — része 
pedig főképp pénzszolgáltatással. Voltaképpen az egyes országok általános gazda
sági szintjével volt bizonyos összefüggésben a pénzjáradék elterjedése. Gyakran 
azonban a két járadékforma együttesen is megvolt, és éppen ez tette lehetővé a 
szolgáltatások lassú, de általános növelését, ahogy az ebben a korban elsősorban 
Oroszországban történt. És az időtényezőt is figyelembe kell venni: minél később 
következett be a jobbágyfelszabadítás, annál nagyobb volt az elsősorban vagy ki
zárólag pénzszolgáltatással tartozó jobbágyok száma. 

Itt meg kell állni egy pillanatra a jobbágy fogalomnál. A magyar kifejezés 
tágabb értelmű, Leibeigene és Untertan egyaránt belefér ebbe a fogalomba. Ilyen 
tág értelemben a jobbágyság mindenütt fennállt ezen a területen, de a Habsburg-
és porosz területeken ennek szigorúbb formája, a Leibeigenschaft, már megszűnt. 
A Lengyel Királyság területén pedig már 1807-ben, még a Varsói Nagyhercegség 
létének kezdetén, a jobbágyságot teljesen megszüntették, a parasztok a telkek bér
lői lettek, de szolgáltatásaik nem változtak meg. 

Hozzá kell tenni, hogy az elmondottak általában a magánföldesúri fennható
ság alatt élő parasztokra vonatkoznak. Mellettük azonban tekintélyes számban vol
tak állami parasztok (ugyancsak különféle elnevezések alatt, hiszen a Habsburg-
birodalom határőrvidékének a katonáit is ide sorolhatjuk). Az ő helyzetük általá
ban előnyösebb volt, nagyobb földterülettel rendelkeztek, és szolgáltatásaik is cse
kélyebbek voltak. 

Arra is röviden utalnunk kell, hogy már ebben a korszakban előrehaladt a 
paraszti differenciálódás, mindenfelé volt egy réteg, amelynek már nem volt 
földje (pl. a meszjacsnyikok Oroszországban), a nagybirtok cselédjeként vagy nap
számosként élt. Különösen a Lengyel Királyságban volt népes ez a réteg a szá
zad dereka felé. Viszont megint hozzá kell tenni, hogy jóval szűkebb volt annál, 
amely jogi fogalmak szerint földnélkülinek számított (inquilinus), mert ez utóbbi 
rétegből származók tekintélyes részének ugyancsak volt föld a birtokában, persze 
dominicalis (maga a jogi megkülönböztetés is csak ott állt fenn, ahol a földnek ez 
a megkülönböztetése érvényben volt). 

Az egész rendszer természetesen a feudális uralkodó osztály érdekében léte
zett, és ennek az osztályuralomnak a megvalósítója és biztosítéka a feudális állam
hatalom volt. A paraszti elégedetlenség, olykor nyílt felkelés már régebben fenye
gette ezt a rendet. Ennek megelőzésére vagy kivédésére és számos egyéb okból, 
amelyekre itt megint nem térhetünk ki, a felvilágosult abszolutizmus tett már bizo
nyos intézkedéseket a jobbágyok helyzetének javítására. A legfontosabb az 1760 — 
1770-es években a Mária Terézia-féle urbáriumok sorozata, amelyek rögzítették a 
rusticalis föld terjedelmét, és megszabták a szolgáltatásokat is. Poroszországban 



előzetes kísérletek után, amelyek még csak a paraszti föld csökkenését igyekeztek 
megakadályozni, az 1794-es Allgemeines Landrecht hozott az urbáriumokhoz ha
sonló rendezést. Említhetjük még Mária Terézia idején a Raab-féle kísérletet: a 
nagybirtok felparcellázását a parasztok közt a földesúr kártalanításával, ennek 
azonban szélesebb hatása nem volt. II. József megszüntette ugyan a Leibeigen-
schaftot, de 1789-es kísérlete az összes jobbágyszolgáltatások pénzjáradékká való 
átváltoztatására a rendek ellenállása miatt nem valósult meg. 

A fennálló agrárszervezet a XIX. század első felében már egészen nyi lván
valóan a mezőgazdasági termelés súlyos gátjává vált. A nyugatabbra eső terüle
teken ez már korán — a háborús konjunktúra vége után — kezdett érződni, 
Oroszországban inkább már csak a század dereka felé vált nyilvánvalóvá. A me
zőgazdasági forradalom vívmányainak meghonosítása az adott termelési viszonyok 
közt kilátástalan volt. A kapitalista fejlődés a gazdasági élet egyéb ágaiban, ha 
szerényen is, de kezdett magának utat törni, eredményes térhódítását azonban ép
pen az agrárviszonyok akadályozták. A kapitalista fejlődés útját megnyitó polgári 
átalakulás történelmi szükségszerűséggé vált. 

Hogy valamiféle reformokra szükség van, azt a kortársak közül számosan fel
ismerték. Az államhatalom birtokosainak szűk csoportjában is akadtak, akik ez
zel tisztában voltak, és ennek megfelelően történtek is bizonyos intézkedések. 
Oroszországban 1803-ban megengedték, hogy a parasztok a teljes megváltás lefize
tésével felszabaduljanak a jobbágyi sorból (ez azonban csak a gazdag parasztok 
számára volt elérhető), 1837—1841 során P . D . Kiszeljov az állami parasztok re
formjával példát igyekezett mutatni a magánföldesuraknak, 1842-ben lehetővé tet
ték a paraszti szolgáltatások pontos megszabását a jobbágy és a földesur önkéntes 
megállapodása alapján, 1846-ban a nyugati kormányzóságokban (ahol a földesurak 
lengyelek voltak) a szolgáltatások pontos megszabását kötelezővé is tették. Auszt
riában 1846-ban engedélyezték az önkéntes megváltást, tehát a jobbágyi kötött
ségből való felszabadulást. Ezek az intézkedések azonban érdemlegesen nem vál 
toztattak a helyzeten, mert a jobbágyfelszabadítást nem tették kötelezővé. 

Az agrárproblémákkal kapcsolatban mindenütt tekintélyes irodalom támadt 
(ahol erre megvolt a lehetőség), vagy legalábbis titkos tervek születtek a megol
dásra. Ez az irodalom első fokon csak gazdasági téren javasolt változtatásokat, az 
extenzív gazdálkodás felszámolását, új kultúrák meghonosítását, az állattenyésztés 
javítását. Gazdasági egyletek alakultak mindenfelé; ezek igyekeztek a parasztok 
és ă földesurak körében egyaránt elterjeszteni a mezőgazdasági forradalom ismere
teit. Gondoljunk csak az orosz Szabad Közgazdasági Társaság működésére vagy a 
horvátoknál Janko Draskovic gróf Disszertációjára, vagy a poroszoknál Albert 
Thaer javaslataira, ez utóbbi esetben komoly tudományos ismeretekkel megala
pozva. Itt-ott meg is próbálkoztak ezeknek az ismereteknek a gyakorlatba ülte
tésével, akadtak földesúri mintabirtokok, mezőgazdasági főiskolák létesültek. De 
mindezek csak elszigetelt kísérletek maradtak, a fennálló viszonyok gátjai miatt át
ütő eredményt nem tudtak hozni. 

Ezért hamarosan elég széles kórusban szólaltak meg azok, akik gyökeresebb 
változást, vagyis polgári átalakulást kívántak. Akadtak persze konzervatív han
gok, amelyek mindvégig kitartottak amellett, hogy pusztán gazdasági intézkedések
kel, a meglevő birtokviszonyok épségben tartásával meg lehet oldani a problémá
kat. A nagy többség azonban ennél tovább ment. Az agrárkérdésben általános volt 
az a meggyőződés, hogy meg kell adni a jobbágyok teljes személyi szabadságát. 
Bonyolultabb volt a földtulajdon kérdése. Azokon a területeken, ahol fennállt a 
dominicalis és rusticalis föld különbsége, a javaslatok zöme arra irányult, hogy a 



földet ennek megfelelően osszák fel a parasztok és a földesurak közt. Poroszor
szágban és az osztrák örökös tartományokban is így vetődött fel, bár nem sokan 
voltak ennek szószólói, még a cseh tartományokban sem. De a lengyel emigráció 
középbal szárnya, a Lengyel Demokratikus Társaság 1836-ban és 1845-ben i lyen ér
telemben lépett fel, idővel még a konzervatív szárny is csatlakozott ehhez, hiszen 
már az 1830-as novemberi felkelés idején is akadt híve. Ismeretes, hogy a magyar 
reformnemesség is ezt az álláspontot képviselte. Oroszországban, ahol a föld ket
tős jellege nem állt fenn, eleinte még a liberálisok (Szperanszkij, később a de
kabristák egy része) csak egészen minimális földtulajdont kívántak juttatni a pa
rasztoknak, később, ahogy nőtt a feudális rendszer válsága, a liberálisok már a 
többi ország álláspontjához közeledtek, azt javasolták, hogy a parasztok kezében 
levő föld egészében legyen az ő tulajdonukká. 

A javaslatok nagy része a föld valamiféle megosztását kívánta, azt a megol
dást tehát — tegyük hozzá —, amely később csakugyan megvalósult. De akadt 
mindenfelé egy kisebb, szűkebb réteg, amely radikális megoldás mellett szállt 
síkra, amely az egész művelt földet a parasztok kezére kívánta adni. Gondolhatunk 
itt a lengyel emigrációban a Lud Polski gromadáira, amely ebben a megoldásban 
már valamiféle (persze utópikus) szocialista intézkedést vélt látni, vagy gondolha
tunk Piotr Sciegiennyre, aki otthon próbálkozott ezzel. De idézhetjük a petrase-
visták egy részét (sőt, a dekabristák között is akadt, aki a nagybirtok legalább 
részleges felosztását kívánta), és még inkább az orosz forradalmi demokratákat, akik 
a nagybirtok teljes felosztása mellett foglaltak állást, és a többi radikálishoz ha
sonlóan a földesurak kárpótlását teljesen é s felháborodottan ellenezték. 

A második típus, a török birodalmi terület esetén forma szerint a jobbágy
rendszer fennállásáról n e m beszélhetünk. Gazdasági tekintetben ez a terület még 
az előbbi kelet-európai területnél is jóval elmaradottabb, teljesen a hagyományos 
társadalom körülményei között létezett. A török agrárrendszer persze mégis a 
feudalizmus egyik, méghozzá elég alacsony szintű, kezdetleges formája volt. N e m 
szükséges talán felsorolnunk a török földbirtokviszonyok különböző formáit. A 
megművelt földterület zöme korszakunk kezdetén még szpáhi-birtok volt, t imar 
vagy ziamet. Ennek az agrárrendszernek az alapvető sajátossága abban rejlett, 
hogy a földesúr csak járadékot szedett, saját gazdálkodást nem folytatott, nem is 
szólt bele a rája gazdasági tevékenységébe. Így a paraszt, mondhatnánk, nagyobb 
gazdasági önállósággal rendelkezett, mint az első típushoz tartozó országokban. A 
szpáhi-rendszer felszámolása éppen az általunk tárgyalt korszakban ment végbe, 
a tanzimat, a török reformkor keretein belül. A parasztok így közvetlenül az ál
lam mint földesúr fennhatósága alá kerültek. Ez azonban helyzetüket alapvetően 
nem módosította. A szolgáltatások jelentős része itt még terményszolgáltatás volt, 
az állam bizonyos robotszolgáltatást is megkövetelt, és a pénzjáradék kezdeteivel 
is találkozhatunk. 

A török (vagy általánosabban mohamedán) földbirtokrendszeren bizonyos rést 
ütött a csiftlik-birtokok kialakulása. Ezek valóban már a kelet-európai majorsági 
gazdálkodásra emlékeztető képletek voltak, a földesúr maga gazdálkodott a birto
kon, vagy robotmunkával, vagy feles bérlők munkájának segítségével, vagy egye
nesen bérmunkásokkal. Ebben az utóbbi esetben a csiftlik-birtok már közel állt a 
tőkés nagybirtokhoz. Hozzá kell tenni viszont, hogy egyrészt a csiftlikek száma 
nem volt túlságosan nagy, még nem módosította lényegesen azt a képet, hogy a 
megművelt föld zöme a parasztok kezében van, másrészt terjedelmük is messze el
maradt a kelet-európai latifundiumok mögött. A parasztok látszatra kedvezőbb 
helyzete valójában sokkal súlyosabb volt, mint az első típusnál, a török biroda-



lomban — mind a földesúr, mind az állam részéről — eluralkodott korlátlan ön
kény miatt. Külön kell még egy szót szólni a görög területekről, ahol jelentősebb 
számban léteztek nagybirtokok, mégpedig nemcsak török, hanem görög kézben is, 
hiszen egyes, nem török fennhatóság alatt álló területeken nemesség és nemesi 
nagybirtok is volt. 

A balkáni területen a polgári átalakulás kérdése még inkább a nemzeti füg
getlenség formájában vetődött fel, mint a kelet-európai területen, hiszen itt a ka
pitalista viszonyoknak a kezdetei még annyira sem voltak meg, mint az első tí
pus esetében. Így a polgári átalakulást megelőző reflexiók is jóval csekélyebb szá
múak és egyszerűbbek voltak. Viszont az agrárkérdésben itt egyértelműen úgy ve
tődött fel a kérdés, hogy a nagybirtokot egészében szét kell osztani a parasztok 
közt, vagyis a ténylegesen a parasztok birtokában levő földet minden szolgáltatás
tól mentesen tulajdonukba kell adni. Természetesen ennek a radikalizmusnak az 
alapvétő oka az volt, hogy a nagybirtokos vagy az idegen elnyomó, a szpáhi, vagy 
az idegen elnyomó személytelenebb változata, a török állam volt, tehát nemzeti 
szempontból mindenképpen idegen. 

Ezzel kapcsolatban kell utalni arra a mozzanatra, amely az eddig tárgyalt 
két típusban alapvetően közös, és amely nézetünk szerint ugyancsak egyik bizo
nyítéka annak, hogy az egész régiót egységében is kell néznünk: ez az agrárkérdés 
és a nemzeti kérdés kapcsolata. A legtöbb nép ugyanis valamilyen formában 
elnyomott nép volt, egy nagyobb, soknemzetiségű birodalom része, és a nemzeti 
különbségek gyakran földesúr és jobbágy közt léteztek. Az orosz földesúr ukrán, 
belorusz, esetleg lengyel jobbágyok ura volt, a lengyel ugyancsak ukrán, belorusz 
és litván jobbágyoké, a magyar földesúrnak román, szlovák jobbágyai lehettek 
stb. A lengyel vagy a magyar földesúr pedig ugyancsak egy nagyobb birodalom 
egyik tartományában volt földesúr, jobbágyai tehát kettős nemzeti elnyomás alatt 
álltak. 

A nemzeti kérdés azonban nemcsak i lyen nyílt osztályellentétek formájában 
kapcsolódott az agrárkérdéshez. A polgári átalakulás és ezen belül az agrárkérdés 
polgári megoldásának programjára is kihatott. Ebből a szempontból két típust kell 
megint megkülönböztetnünk Kelet-Európában, és ez a kettő nem azonos a bevezető-
ben említett két típussal. Ez a kettő: a nemesi és a nem nemesi népek típusa. Neme-
sieknek nevezzük azokat, amelyeknek megvolt a saját nemesi uralkodó osztályuk, 
tehát az orosz, a lengyel, a magyar, a horvát, a két dunai fejedelemségben a román. 
Bár erősen eltérő a társadalmi struktúrájuk, a mi szempontunkból ide kell sorol
nunk a cseheket és a görögöket is, ahol a nemesi uralkodó osztály helyében a már 
kialakuló burzsoázia jelentette az uralkodó osztályt, amely esetleg földbirtokicai is 
rendelkezett (a cseh városok kollektív földbirtoklására gondolhatunk, jobbágyaik is 
voltak), tehát az agrárkérdésben, mondhatjuk, majdnem olyan formában volt érde
kelt, mint másutt a nemesség. Nem nemesieknek nevezzük a többi népet, ame
lyeknek ilyen saját (nemesi vagy már burzsoá) uralkodó osztályuk nem volt. 
Világos, hogy a nem nemesi népeknél nagyobb lehetősége volt annak, hogy az 
előzetes tervek során radikálisabb megoldási javaslatok vetődjenek fel, mint a 
nemesi népeknél, hiszen ez utóbbiaknál a javaslatokkal fellépők zöme maga is 
a nemesség soraiból került ki. A nemzeti célok (függetlenség vagy autonómia) 
elérése érdekében mindenütt a parasztságot is be kellett vonni a harcba, és ez a 
földkérdés radikális megoldásával könnyebben volt elérhető. Számos egyéb ok, 
amelyekre itt most n e m térhetünk ki, magyarázza azt, hogy a török birodalmi 
terület kivételével mégis a nem nemesi népeknél is a földbirtok megosztására 
vonatkozó javaslatok voltak többségben. 



Maga a jobbágyfelszabadítás végeredményben mint a polgári átalakulás egyik 
kérdése oldódott meg, méghozzá úgy, hogy a felszínen, illetőleg a kortársak tuda
tában az alapvető kérdés a nemzeti kérdés (függetlenség vagy széles körű auto
nómia) volt. Ez a polgári átalakulás és vele a jobbágyfelszabadítás a kelet-európai 
típushoz tartozó területeken forradalom, vagy felülről, a feudális államhatalom 
részéről bevezetett reform útján valósult meg. Poroszországban 1807-ben reform
mal kezdődött a folyamat, a személyes szabadság megadásával és a szolgáltatások 
megváltásának lehetőségével, az 1811-es és 1816-os újabb reformok szűkítették a 
felszabadítást, a végső rendezést a forradalom nyomán az 1850-es törvény szabta 
meg. A Habsburg-birodalom különböző tartományaiban 1848 márciusa és szep
tembere közt hozták a jobbágyfelszabadító törvényeket, a forradalom nyomására. 
Oroszországban az 1861-es reform jelentette a fordulópontot, a Lengyel Király
ságban az 1863-as felkelés által kimondott alapelv megvalósítása az 1864-ben az 
orosz kormányzat végrehajtotta reform feladata lett. Ebbe a sorba tartozik az 
1864-es romániai agrárreform is. Külön képletet jelentett Mecklenburg és az orosz 
birodalom balti tartományai, ezekben (Estland 1816, Kurland 1817, Livland 1819) a 
földesurak számára legkedvezőbb megoldás született, az egész föld az ő tulajdo
nukba került. Ezt a formát azonban általában, a paraszti ellenállásra való tekintettel 
is, nem lehetett megvalósítani. 

Így a jobbágyreform eredménye egészében az volt, hogy az egykori jobbágyok 
megkapták a személyes szabadságot, mentesültek a korábbi szolgáltatások alól, 
a földet pedig megosztották a parasztok és a földesurak közt. A megoszlás mér
téke az osztály-erőviszonyoktól és számos egyéb tényezőtől függött. Oroszországban 
és Poroszországban a parasztok kevesebb földet kaptak tulajdonukba, mint ameny-
nyit azelőtt használtak, hiszen Poroszországban a megváltás egyik fontos formája 
éppen a paraszti telek felének vagy harmadának az átadása volt, Oroszországban 
fennállt az addig birtokolt föld negyedrészének tulajdonba adása minden további 
megváltás nélkül, bár ez ritka volt, de a területet mindenképpen megnyirbálták. 
Magyarországon (ideértve Erdélyt és Horvátországot is) a rusticalis területet kap
ták meg a parasztok, a forradalmi kormány később tett lépéseket kibővítésére, 
az 1853-as rendezés azonban megmaradt ennél. Az örökös tartományokban és Ga
líciában a parasztok az addig birtokolt földet egészében megkapták. A Lengyel 
Királyságban pedig az orosz kormányzat, világosan azzal a céllal, hogy a parasz
tokat szembefordítsa a forradalmi mozgalmat vezető nemességgel, még az addig 
birtokolt földnél is többet adott a parasztok tulajdonába, több mint 1 millió ha 
területet osztott szét (elkobzott lengyel nagybirtokokból), és még a nagyobb ará
nyú földfoglalások előtti helyzettel összevetve is mintegy 200 000 ha területtel több 
került paraszti tulajdonba. A föld egy részének és a szolgáltatásoknak az el
vesztéséért a földesurak mindenütt valamilyen formában kárpótlást kaptak. Ezt 
pedig ugyancsak közvetlen vagy közvetett formában, de zömmel a parasztok fi
zették meg. 

A délkelet-európai típusnál a jobbágyfelszabadítás a török fennhatóság lerá-
zása során ment végbe, tehát a nemzeti felszabadulás részeként, Szerbiában 1830-
tól kezdve (gyakorlatilag már az 1804-es felkelés megindulásától kezdve), Bul
gáriában 1878-ban. Ténylegesen itt az egész föld a parasztok tulajdonába jutott. 
Az egykori török földesurak kárpótlása csak formálisan történt meg (Szerbiá
ban é s Kelet-Ruméliában). A török birodalom kezén maradt területeken n e m 
ment végbe változás, Bosznia-Hercegovinában is csak a X X . század elején kezdték 
rendezni a kérdést. Görögországban ugyan az 1821-ben megindult szabadságharc 
számolta fel a török földtulajdont, a földek azonban nemzeti javakként az állam 



kezébe kerültek, és a későbbi fejlődés során nagyobb részük a burzsoázia és az 
előkelők tulajdonába került, a parasztság csak kisebb mértékben részesedett be
lőle, de ebben az esetben meg kellett vásárolnia a földet. 

Ha most a következményeket vesszük szemügyre, azt állapíthatjuk meg, hogy 
a kelet-európai típusnál a jobbágyfelszabadítás után megmaradt a nagybirtok mint 
a legsúlyosabb feudális maradvány (jó néhány egyéb, de kisebb jelentőségű ma
radvány mellett, ezek közül a legfontosabb egyes területeken a legelők és erdők 
közös tulajdonban való meghagyása volt). A délkelet-európai típusnál, Görögor
szág kivételével, a nagybirtok felszámolódott. Gyakorlatilag még a csiftlik-birtokok 
nagy többsége is eltűnt. A megmaradtak pedig terjedelmüknél fogva nem ha
ladták meg sokkal egy gazdagparaszti birtok arányait. 

A feudális viszonyok felszámolásával megindulhatott a mezőgazdaságban is 
a kapitalista fejlődés. A parasztság differenciálódása, egy föld nélküli réteg ki
válása, mint láthattuk, már a jobbágyfelszabadítás előtti korszakban megindult, 
utána pedig gyors ütemben folytatódott. Világos itt az összefüggés az általános 
gazdasági fejlettségi szinttel. Az első típushoz tartozó országokban azt tapasztal
hatjuk, hogy minél nyugatabbra eső, vagyis fejlettebb területről volt szó, annál 
nagyobb volt már a felszabadítás előtt a földnélküliek arányszáma. A keletebbre 
eső területeken viszont jóval csekélyebb volt. Itt történtek is bizonyos intézkedések ennek megakadályozására, illetőleg a másik oldalról nézve a parasztok to
vábbá földhözkötésére. Ilyen intézkedés volt Oroszországban a földközösség eről
tetett fenntartása, amely megnehezítette a parasztok kiválását az agrárszervezet
ből, vagy Romániában az az intézkedés, amely megtiltotta, hogy a paraszti föl
det más, mint paraszt felvásárolja. A természetes szaporodás persze mindenfelé 
csak növelte a földnélküliek arányszámát. A délkelet-európai típusnál viszont en
nek a folyamatnak még csak a kezdetei voltak meg. Nyilvánvaló, minél na
gyobb volt a földnélküliek arányszáma, minél szabadabb ténylegesen a paraszti 
mobilitás, annál gyorsabban megtörténhetett a nagybirtok (és mellette hamarosan 
a gazdagparaszti birtok) áttérése a bérmunka alkalmazására, tehát a kapitalista 
rendszerre. 

A kelet-európai típusnál a jobbágyfelszabadítás a földterület felosztása és a 
nagybirtok fennmaradása révén végeredményben felemás megoldás volt. A nemzeti 
függetlenség kérdése sem oldódott meg a polgári átalakulás során. A délkelet
európai típusnál az első pillantásra ennél kedvezőbb volt a helyzet, hiszen a 
feudális maradványok megszűntek. A kialakuló görögországi nagybirtok már ka
pitalista jellegű volt. A nemzeti függetlenség is megvalósult. Csakhogy ennél az 
utóbbi típusnál a gazdasági fejlődés eleve lényegesen alacsonyabb szintje, mint 
kiindulópont, nem tette lehetővé, hogy az ide tartozó országok ezt a kedvezőbb 
helyzetet a további fejlődés során hasznosíthassák. 

Niederhauser Emil 


