
(birtokosa), adom tudomására mindeneknek, akiknek illik, hogy emiétett Helységet jámbor és istenfélő 
pápista magyarokkal szállítanom és szaporítanom kívánván, léptem vélek, úgy mostanság itt lakos 
rátzokkal ilyen contractusra (szerződésre), ők is eltemben elszánt jó akarattyukkal ez alább írt 
punctumokra (pontokra) kötelezték magokat...". A lakosság adózásának és egyben megélhetésének 
alapja egészen a XIX. század elejéig ez a szerződés volt. De a terheik aszerint nőttek, ahogyan a 
földesúrnak szüksége volt a jobbágyok szolgáltatására. 

A lakosság számának növekedése és az 1750 táján kiépülő, földesúri haszonra dolgozó majorsági bútok 
fokozatos terjeszkedése miatt a korábbi földbőség megszűnt, kevesebb lett a jobbágyföld. A települések 
lezárulása után, amikor a jobbágyság gazdaságilag erősödni kezdett, a földesúr növelni kezdte az úrbéri 
szolgáltatásokat. 1768-ban így panaszkodtak a penteleiek: „ . . . emellett pedig az szolgáltatásokat mi 
illeti, csak öt vagy hat esztendeig tették állandóul. . . az után esztendőrül esztendőre változtatván több 
szolgálatokra foglaltattak. . ." 

A lakosság több ízben szembeszegült a növekvő földesúri kizsákmányolással. 1766-ban nyílt lázadás 
tört ki. A jobbágyok a provizor házára támadtak, a földesúr baracsi ispánját bántalmazták, és 
kijelentették, hogy ezentúl sem a robotot, sem a szolgáltatásokat nem teljesítik. Mozgalmukat a vármegye 
segítségével elfojtották. 

1768-ban Pentelén is sor került az úrbérrendezési eljárásra, összeírták a telkes jobbágyokat és a 
zselléreket, összeírták a kezükön levő úrbéres föld nagyságát. Elkészítették az úrbéri tabellát, melyen fel-
tüntették minden egyes úrbéres nevét, telkének nagyságát, s ennek megfelelő kötelezettségeit. Az úrbér-
rendezés Dunapentelén nagy csalódást okozott a jobbágyok között, mert kedvezőtlenebb volt az 1744-es 
szerződésnél. 

Az úrbéri rendelet tényleges bevezetésére azonban ekkor nem került sor. A földesúr 1769. január 1-én 
új szerződést kötött a jobbágyokkal, amely lényegében az 1744-es szerződés kibővítése volt. Ez a 
szerződés volt érvényben egészen 1806-ig. 

A XVIII. század utolsó harmadában a lakosság száma rohamosan növekedett, részben a további 
betelepülések, de elsősorban a lakosság természetes szaporodása következtében. A jobbágytelkek pedig 
osztódtak, aprózódtak, s a jobbágyság nemzedékről nemzedékre mind kisebb telekrészhez jutott. Az 
újonnan beköltöző népességnek pedig egyáltalán nem jutott föld, mert a földesurak nem osztottak ki új 
jobbágytelkeket. 

Matuss Lászlóné 

Miért nem alakult Győrött 
Demokrata Kör? 

Az 1867-es kiegyezési tárgyalások utolsó szakaszában a megtévesztett nép még abban bizakodott, hogy 
a függőben maradt belső nemzeti kérdések rendezésével a kormány eleget tesz korábbi kötelezettségválla-
lásának. A megállapodásokat követő hónapok fejleményei azonban Győr megyében is arról győzhették 
meg a reménykedőket, hogy illúziókban ringatják magukat. Az új rendszernek ugyanis pénzre és katonára 
volt szüksége, így valóságos adószedési és újoncozási hadjárat kezdődött szerte az országban. A 
legnagyobb csalódás azonban a szegényparasztságot érte, mert a jobbágyfelszabadítás elintézetlensége 
továbbra is szaporította a sérelmeket, megaláztatásokat. A Győr megyei községek nincstelen lakói is hiába 
küldözgették kérvényeiket az alispánhoz, vagy akár a vármegye törvényszékéhez, a válasz legfeljebb az 
volt, hogy az országgyűlés majd ezeket a kérdéseket is szabályozni fogja. 

A kiegyezés közjogi következményeivel leginkább szembehelyezkedő szélsőbal párt azonban sehogy-
sem akart belenyugodni ebbe a helyzetbe, s ezért 1867 őszén felhívást bocsátott ki úgynevezett 
Demokrata Körök alakítására, azzal a célzattal, hogy ezek a szervezetek a városokban és falvakban 
mozgalmat indítsanak a 48-as alkotmány visszaállítására és a polgári forradalom jelszavainak megvalósítása 
érdekében. A felhívás alapján egyre-másra alakultak az ilyen helyi egyesületek, amelyek összejöveteleiken 
a napisajtó kirívóbb politikai cikkeit ismertették és a száműzött Kossuth üzeneteit tolmácsolták tagságuk 
előtt. Az akció természetesen Győrött sem tévesztette el hatását, aminek körülményeit és tényleges 
eredményeit a belügyminiszterhez küldött főispáni jelentés vázolta a következő megjegyzések kíséretében: 

„Már hosszabb idővel ezelőtt Győr városában is igyekeztek némelyek, nem annyira polgári, mint 
inkább megyei férfiak, egy Demokrata Kört alakítani, mégpedig olyan utógondolattal, hogy bevárva 
a pesti hasonló egylet alapszabályait, annak alapján fognak maguk is szervezkedni. A vezérek megyei 
tisztviselők lévén, felszólításomra szándékolt tervüket elejtették, s ezzel látszólag feledésbe is ment az 
egész. 
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Beiktatásom alkalmával azonban Komárom megyei urak tisztelegtek nálam nagy számban és az 
ünnepélyességek elmúltával, amikor este az egyik külvárosi vendéglőben gyűltek egybe, újból 
felelevenítették ezt az eszmét. És minthogy ezúttal a szélső pártok szokásos, sőt erkölcsileg 
kényszerítő eszközeinek az alkalmazásától sem tartózkodtak, némelyeknél a belépéshez szükséges 
aláírást is sikerült megszerezniük." 

Véleményem szerint - írta a továbbiakban Gr. Viczay Héder főispán - a megalakítandó politikai 
egyletek célkitűzéseikben nem is annyira a városi polgárság, mint inkább a megyei lakosság tömegeire 
kívánnak hatni, de annál különösebb, hogy értekezleteiket, illetőleg szervezkedési kísérleteiket mégis 
a város területén akarják lebonyolítani. Győr városának hatósága nincsen alám rendelve, de értintke-
zésbe léptem Kozma Imre polgármester úrral és felkértem őt, hogy szem előtt tartva a várost és 
megyét egyaránt érdeklő ügyet, a megalakulás előtt álló Demokrata Kör minden mozzanatát ő is 
figyelemmel kísérje. Ugyancsak megegyeztünk abban, hogy a fejleményekről engem időnkint tudósít 
és a netalán előforduló káros követkeményű esetek meggátlására velem együtt fog eljárni." 

Az államhatalom és közigazgatás helyi vezetőinek azonban már nem sokáig kellett foglalkozniuk 
ezekkel a kérdésekkel. A mozgalom veszedelmes erősödése ugyanis gyökeres és erőszakos intézkedések 
végrehajtására késztette a kormányt. Wenckheim báró, belügyminiszter, 1868 március havában Győrbe 
küldött figyelmeztetése már előszelét jelentette annak a legfelsőbb döntésnek, hogy a szélsőbal által életre 
hívott Demokrata Köröket fel kell oszlatni. A kormány előzetesen Deák Ferenc véleményét is kikérte, aki 
annak ellenére, hogy a nép számára beígért szabadságjogok tekintetében jól érezte a sérelmeket, a saját 
személyében is hozzájárult a megtorló lépésekhez. Sőt a pesti kör működését betiltó rendeletet ő 
fogalmazta meg. Indokolásában a hasonló vidéki egyletek további tevékenységét is tűrhetetlennek 
nyilvánította, miután minden megmozdulásukban az izgatás szándékát vélte felismerni. 

A Győri Demokrata Kör szervezkedése ekkor még mindig a megalakulás szakaszában lehetett, mert a 
működését igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésre. Annyi azonban kétségtelen, hogy az 
érdeklődés itt is eléggé erős volt, mégpedig nemcsak a szegényparasztság részéről, hanem a városi 
középrétegek körében is. A tiltó rendelet értelmében persze minden további szervezést le kellett állítani, 
hiszen a vádak túlzásában már olyan kitételek is szerepeltek, hogy az efféle ténykedések forradalom szerű 
kicsapongásokra vezethetnek. De a fejlemények is arra intették a józan gondolkodásúakat, hogy a fennálló 
körülmények és erőviszonyok mellett nem volna értelme a küzdelem ilyen irányú folytatásának. A 
Demokrata Körök mintegy hatvan szervezőjét letartóztatták és ezek közül harmincnál többet ítéltek 
hosszabb-rövidebb fogságra, börtönre. 

A Negyvennyolcas Párt néven tovább működő szélsőbal ugyan viharos támadást intézett a képviselő-
házban a kormány intézkedése és a végrehajtó közegek eljárása ellen, de ezek a lépések már nem 
változtattak a tényeken. A Győri Közlöny című helyi lap diplomatikusan agyonhallgatta a Tisza Kálmán 
által „lelkiismeretlen izgatóknak" nevezett hazafiak felszámolását, de virágnyelven mégis tudomására 
adta olvasóinak, hogy egyetért a parlament döntésével, amikor egyik áprilisi számában ezeket írta: 

„A politikai népjogok egyik legkitűnőbbje a szabad egyesülési és társulási jog, melynél fogva az 
állampolgárok bárminemű jogos cél, vagy érdek előmozdítása végett összeköttetésbe léphetnek 
egymással Nem következik azonban ebből az, hogy az államhatalomnak a politikai egyesületek 
irányában ne volnának ellensúlyozási, vagy megszorítási jogai ügyes demagógok ugyanis hatalmukba 
keríthetik az ilyeneket és akkor a kormány legjobb, sőt legcélszerűbb intézkedései is népszerűtle-
nekké válhatnak. Alig férhet tehát kétség az államhatalom azon jogához, hogy ilyen esetekben, 
amidőn a politikai egyesülés tulajdonképpen kluburalommá és terrorizmussá válnék, az állam 
céljaival összeütközésbe kerülő egyleteket feloszlathatja és betilthatja. Ha valamely kormány ugyanis 
lemond e jogáról, a saját létét ássa alá, mert meghajol egy olyan hatalom előtt, amely jogilag, de 
ésszerűleg is képtelen volna az ország egészének az igazgatására és vezetésére." 

A város lakosságának széles látókörű polgári rétege, amelynek egy része kétségtelenül érdekelt volt a 
mozgalom sikerében és kihatásaiban, természetesen a sorok között is megértette, hogy a helyi sajtó cikke 
a mentegetőzések mögött valóban mire akar célozni. De a Demokrata Körök feloszlatása után hozott 
országgyűlési határozatokból a szegényparaszti tömegek is meggyőződhettek arról, hogy a kormányzat 
még a jobbágyfelszabadítás elintézetlen kérdéseit is csak úgy és olyan mértékben kívánja rendezni, hogy 
azoknak hasznát egyedül az állam, illetve rajta keresztül a birtokos osztály lássa. 

Dr. Lengyel Alfréd 


