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Az 1853. évi úrbéri pátens 
1848. április 11-én Habsburg Ferdinánd, a gyenge elméjűnek mondott osztrák császár és 

magyar király szentesítette az utolsó reformországgyűlés kiemelkedő alkotásait: azt a har-
mincegy törvényt, amelyet 1848. március 18. és április 11. között hoztak. E törvények roppant 
fontosságúak a modern Magyarország történetében, hiszen ezekkel a feudális jogrendet zúz-
ták szét, megteremtve egyben a polgári jogrend alapjait. Ezzel az abszolutizmusra is döntő 
csapást mértek, amelynek helyét az alkotmányos monarchia foglalhatta el. A törvényhozók 
gondoltak a polgári szabadságjogokra éppúgy mint a polgári jogegyenlőség megteremtésére. 

A polgári jogintézmények és az emberi szabadságjogok sorából is kiemelkedtek a jobbá-
gyok felszabadításával kapcsolatos intézkedések. Ennek következményeire méltán emléke-
zett 1998-ban, a törvények kiadásának 150 éves évfordulóján a Földművelésügyi Minisztéri-
um és az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága, amikor emléktáblán örökítették 
meg a jobbágyfelszabadítás eredményeit.1 

Ennek folytatásaként érkeztünk el ismét egy 150 éves évfordulóhoz, amelyről szintén illik 
megemlékeznünk. No nem a Habsburgok és az önkényuralom dicsőségét zengve, hanem 
azért, mert a tárgyilagos történelemszemlélet arra kötelez bennünket, hogy a jobbágyfelsza-
badítást végső fokon szentesítő és annak jogkövetkezményeit elfogadó reális okok által veze-
tett intézkedés sordöntő mértékben gyakorolt befolyást polgári átalakulásunkra és fejlődé-
sünkre. 

Orosz István professzor kutatásai szerint az áprilisi törvények alapján az ország földje a 
következőképpen alakult: 

Kategória Földmennyiség 
ezer magyar holdban % 

1848 előtt örökváltsággal megváltott 261 1,89 
A jobbágyfelszabadítással 
paraszttulajdon lett 10 251 74,51 
Tisztázatlan tulajdonjogú maradt 1956 14,10 
A felszabadításból kirekesztett 1310 9,50 

Az 1848-as forradalom jobbágyfelszabadítása döntő jelentőségű volt a magyar parasztság 
történetében. Ez a jelentős történelmi esemény a teljes felszabadulás és a földhözjutás remé-
nyét keltette a volt jobbágyságban. De míg a jobbágyság kiindulópontot látott benne, a kezdő 
lépést a teljes szabadság elnyerésére, addig a nemesség, amely a felszabadulás lehetőségét 
megadta: a végső állomást látta az 1848. évi IX. törvénycikkben. Ez megszüntette ugyan a ro-
botot, a dézsmát, de nem osztott földet. Ugyanakkor a feudalizmus számos maradványát 
megtartotta. Ezek között talán a legtöbb bajt okozó és a tagosítások kísérőjelenségeként meg-
jelenő földrablásokat szentesítette. Fennmaradtak továbbá az ún. kisebb királyi haszonvéte-
lek is, a regálék, a földesúrnak királyi adományból eredő hasznai (a kocsmatartási jog, a mé-
szárszék vagy húsvágatás joga, a malomtartás, a birtok területén vámszedés, a piac- és vásár-
tartás, a boltnyitás, a halászat joga, továbbá a tégla- és mészégetés, a kővágás, az agyag- és fö-
vényásás joga stb.). Nagyobb hiba volt ennél az, hogy a törvények nem szabadították fel az 
egész jobbágyságot. Rendezetlen maradt a majorsági zsellérek helyzete is. A parasztság föld-
nélküli tömegei, a volt úrbéres zsellérek nem jutottak földhöz, mert földosztás nem történt. 

1 Az emléktáblát a Földművelésügyi Minisztérium épületének Kossuth térre néző falán helyezték el. 
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Ezért a szabadságharc leverése után továbbra is alapvető feladat a félbemaradt polgári át-
alakulás befejezése volt. A jobbágyság számos helyen történő, egyértelműen progresszív 
megmozdulásai - még ha nem is mindenütt tudatos formában történtek is ezek a mozgalmak 
- egyértelműen a jobbágyfelszabadítás befejezését sürgették. Sőt, néhány helyen a feudális 
korszakbeli földrablás miatt elveszett földjeiket is igyekeztek visszaszerezni. 1850-ben meg-
mozdul t a jobbágyság Somoskő községben (Nógrád megye), Tinye (Veszprém megye) lakói, 
Bruck község parasztjai (Pozsony megye), az Arad megyei Bököny jobbágysága, Nagyszuha 
lakossága (Gömör és Kis-Hont megye). 1851-ben a szepességi falvak megmozdulása volt a 
legjelentősebb. 1852-ben szintén a szepességi Jugor község megmozdulásáról adhatunk hírt. 
Nem egy esetben plebejus indíttatású értelmiségiek vezették a mozgalmakat. Az ország kü-
lönböző pontjain fellobbanó mozgalmak hatására a bécsi kormányzat első lépésként 1852. no-
vember 22-én az ősiségi nyílt parancs kiadásával érintette az egykori úrbéres viszonyt, mert 
kimondta „a földesuraknak a jobbágyokhoz előbbi viszonyán alapuló háramlási joga meg-
szüntetik". 

Ugyancsak a tömegmozgalmak hatására 1853. március 2-án kiadták az úrbéri pátenst, 
amely lehetővé tette azt, hogy Magyarországon a mezőgazdaságban is meginduljon annak tő-
kés átalakulása. Ez a császári nyílt parancs lett volna hivatva az összes rendezetlen kérdésekre 
olyan feleletet adni, amely nem sérti a földesurak érdekeit. Valójában a pátens nem rendezte a 
döntő problémákat, legnagyobb hibája, hogy még a feudális maradványokat sem számolta 
fel. 

Milyen kérdések megoldásában döntött? 
a) Elrendelte a legelő-, erdő elkülönítését és tagosítását. 
b) A majorsági földek két kategóriáját különböztette meg. 

1) A cenzusosfóld, melyet földesúr írásos vagy szóbeli megállapodás alapján meghatáro-
zott évi szolgáltatások (termény, munka vagy pénz) fejében örök használatra áten-
gedte a családnak (a család férfiágának kihalásáig). Ezeket a földeket a földesúr 
vissza nem vehette, de a megállapodás szerinti szolgáltatásokat a földet használók 
kötelesek voltak tovább teljesíteni. A szolgáltatásokat azonban meg lehetett váltani. 

2) A másik a jobbágyok által használt olyan majorsági föld, amit csak ideiglenes haszon-
bérleti vagy zálogolási szerződés mellett birtokolhattak úgy, hogy a föld majorsági 
jellege megmaradt és adóösszeírás alá sem vették azokat. Az e földek után járó tarto-
zásokat csak a földesúrral való megegyezés után lehetett megváltani. 

c) Szabályozták az irtásföldek kérdését úgy, hogy amennyiben valamely irtásföldet úrbéri 
telekhez csatoltak, akkor vagy létfenntartás céljából adták át a jobbágynak; vagy az irtásföl-
dön élőknek, ha egyéb birtokuk nincs; vagy ha örökös szerződés fejében kapták a földet, de 
ezeket a földeket nem vehették vissza. Az úrbéri telkekhez csatolt irtásföldeket, kivéve a többi 
földek után járó szolgáltatásokat, a föld birtokosainak meg kellett váltani. Minden egyéb ir-
tásföld visszaválható volt. 

d) Afaizás jogi rendezése életfontosságú volt a felszabadult jobbágyság számára. A pátens 
elrendelte, hogy ahol azelőtt is megvolt a jobbágyok erdőhasználata, ki kell számukra hasítani 
a haszonvételnek megfelelő területű erdőt. Nyolc zsellérnek egy egész teleknek megfelelő er-
dőilletőség járt. 

e) A nádasi haszonvételt a nádas mesterséges vagy természetes kiszáradásáig a nyílt parancs 
biztosította továbbra is a parasztok számára. 

f) A szőlődézsma tekintetében a nyílt parancs kimondta, amennyiben a szőlők az úrbéri telek 
alkotórészeit képezik, akkor azok a jobbágy tulajdonába mennek át. 

g) A királyi kisebb haszonvételek közül csak a tégla- és mészégetés, kővágás, agyag- és fö-
vényásás, a talpkereskedés és a mészárszéktartási jog gyakorlását szüntette meg az úrbéri pá-
tens, minden egyéb más királyi kisebb haszonvételt fenntartott. 

h) A boltnyitás jogát az 1859-es iparrendelet vonta meg a földesúrtól.2 

Végső sorban az úrbéri pátens a jobbágyok kezén lévő nem úrbéres földek jelentős részét 
vagy a földesúr kezén hagyta, vagy pedig állami kárpótlás helyett a parasztokra hárította a 
megváltás terhét. így a parasztság a jobbágyfelszabadításkor birtokolt földjének kb. 3-4 %-át 

2 OL Vhtt, 1869 - IX. - 22 - 26 796. szabályzat 
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végleg elvesztette, s 20-22 %-át , azaz minden ötödik hold földjét, önmegváltással tudhatta 
csak magáénak. 

Más megközelítéssel a jobbágyfelszabadítás 1 366 739 úrbéres vagy allodiális függó'ségben 
élő parasztcsaládot érintett. Ezek közül 539 753 telkes jobbágy mindegyike, a 826 986 házas és 
házatlan zsellérből pedig 28 920 megkapta tulajdonul azt a földet, amely úrbériség gyanánt és 
az ő nevén szerepelt az urbáriumokban. Tehát a jobbágyinak számító háztartás 43,7 %-a vált 
polgári földbirtokossá, a többi 798 076 parasztcsalád, azaz a volt jobbágyháztartások - ide ért-
ve a cseléd háztartásokat is - 56,3 %-a viszont csak személyében, földtulajdon nélkül szaba-
dult fel a földesúri hatóság alól. Az a 43,7 %-ot kitevő jobbágy, aki végül is földdel együtt sza-
badult fel, az ország 18 523 000 magyar hold szántó- és rétterületből 55-56 %-nyit tudhatott 
magáénak. A volt földesurak pedig az így elvesztett földért és azok szolgáltatásaiért állami 
kárpótlásban részesültek, bár az ehhez szükséges tőke előteremtéséhez (közvetlenül vagy 
közvetve) a magyar társadalom minden osztálya és rétege - így a földesúr is - hozzájárult. 

A magyar szabadságharcot leverő Habsburg abszolutizmus saját érdekében is kénytelen 
volt a jobbágyság eltörlését tudomásul venni és befejezni az 1848 áprilisában elkezdett folya-
matot. Jelentősége azonban csak történelmi távlatban bontakozott ki. Annak ellenére, hogy a 
feudalizmus igen sok és jelentős intézményét érintetlenül hagyta, a tőkés mezőgazdasági fej-
lődés lehetőségét mégis e nyílt parancs intézkedései tették lehetővé. 

Ez azonban mégis olyan jelentőségű intézkedés volt, amely indokolja azt, hogy a 150. év-
fordulóról megemlékezzünk. 

Tolnay Gábor 
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Fogarasi Jánosra emlékezünk 
„A szótárkészítés valóság napszámos-munka." 

Riedl Szende nyelvtaníró (1831-1873) 
„Ezelőtt mintegy kétszáz évvel [ti. 1864-hez képest - R.T.K.] egy régi magyar család egyik 

tagja Erdélyből a nagyobb Magyarhonba költözött, előbb Zemplén, majd Abaujmegyében 
telpedvén meg. Az egész családot még Fogaras földjén I. Rákóczi György hű, különösen hadi 
szolgálatokért 1638-ban régi nemességében (bojeronatus) újra megerősítette s birtokát Dridiff 
helységében minden nemesi előjogban meghagyta. Ezen család egyik ivadéka Alsó-viszti 
Fogarasi János."11801. április 17-én született Felsőkázsmárkon,2 és 125 évvel ezelőtt, 1878. ja-
nuár 10-én hunyt el Budapesten. írásunkkal az évforduló kapcsán emlékezünk rá. Olvasóink 
figyelmét elsősorban a nyelvész Fogarasi munkásságára és fő művének, A magyar nyelv szó-
tárának jelentőségére irányítjuk. 

1 N-y: Fogarasi János. Vasárnap Újság. Pest. 1864.11. évf. 47. sz. 501. old. 
2 Település Abaúj-Torna vármegye déli részén Szikszótól északkeletre. Ma Kázsmárk néven található 

meg a térképen. A település honlapján olvasható, hogy híres tanítványaként egyedül Fogarasi Jánost 
tartják számon. A helyi általános iskola is Fogarasi János nevét viseli. 
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