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A polgárosodás, mint társadalmi folyamat nem írható le kizárólagosan a polgári 
társadalmi rétegek (nagypolgárság, polgári középosztály, kispolgárság és mun-
kásság) fejlődésével, ill. a tradicionális társadalmi rétegek (arisztokrácia, közép- 
és kisbirtokosok, dzsentri, parasztság) mozdulatlanságával vagy szűkülésével.1 
A polgári modernizáció során végbemenő változás folyamata a nagy társadalmi 
elméletek szintjén valóban a polgári és a tradicionális társadalmi rétegek idősza-
kos együttélésével jellemezhető, azonban egyes csoportok és főleg személyek 
tekintetében a megszakítottság és éles váltások helyett a különböző struktúrák 
keveredése, ill. a hozzájuk kapcsolódó szerepek egymásmellettisége, folytonos-
sága tapasztalható.2 A polgárosodás folyamata a dualizmuskor társadalmának 
minden rétegére, osztályára kiterjedő általános jelenség, éppen ezért mértékét 
vagy elterjedését hiba volna kizárólag a városi polgárok számának és arányának 
növekedésével szemléltetni. A polgárosodás folyamata a társadalmi modernizá-
ció alapjelenségeként, vezérmotívumaként tekintendő, s ezáltal kihat az arisztok-
ráciára, a nemesi eredetű úri birtokosságra, a „honorácior” származású 
értelmiségre, ill. a gazdaparasztság elemeire is. A modernizáció közvetlen ered-
ménye elsősorban nem a polgárok számának ugrásszerű megnövekedésével ra-
gadható meg, hanem a polgári és a tradicionális társadalmi struktúrák és 
                                                           
1 A polgárosodás szó XIX. századi jelentéstartalma elsősorban nem a polgársághoz kö-
tődött, hanem a civilizáció előrehaladását jelentette és közelebb állt az állampolgároso-
dás jelentésköréhez. Ezzel kapcsolatban lásd HALMOS Károly: Polgár-polgárosodás-
civilizáció-kultúra. Századvég 1991/2-3. 131-166. 
2 A struktúrák és szerepek egymásmellettiségéről: Robert K. MERTON: Társadalomelmé-
let és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat, 1980. 27., ill. VELIKY János: Reformkor 
− a változások kora. Magyar Tudomány 2008/10. 1238-1255.; A polgárosodás során 
kialakuló közéleti szerepről lásd Richard SENNETT: A közéleti ember bukása. Helikon 
Kiadó, Budapest, 1998. Szerepek. 39-57., A személyiség színrelép. 165-212., A 19. 
század közéleti embere. 212-237. 
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szerepek egyénekre, csoportokra lebontott párhuzamosságával, ill. ebből követ-
kezően a kialakult többes/plurális identitás megjelenésével és terjedésével érzé-
keltethető.3 

A XIX. század második felének − korábbi társadalmi kategóriát használva − 
„bene possessionatus”, ill. úri „ezerholdas” jómódú birtokos társadalma, amely 
rang vagy címek híján nem tartozik az arisztokrácia továbbra is meglehetősen 
zárt világába, de részben birtokának piaci érdekeltsége, annak tőkés jellegű mű-
ködtetése, részben pedig személyének állami (szakértői) bürokráciában, várme-
gyei-országos közéletben, politikában történő pozicionálásával több szálon 
kapcsolódik a polgárosodás folyamatához. Státusaiban ez a társadalmi csoport 
igencsak sokszínű képet mutat, s ez a jelenség többrétű, összetett szerepkészlet 
alkalmazását is feltételezi.4 

Ilyen, életmódjában, társadalmi szerepeiben és pozícióiban többdimenziójú 
személy Justh Gyula is, aki (még) nem egészen polgár, de (már) nem kizáróla-
gosan nemes jellegével egy jól érzékelhető társadalmi réteg modernizációs sajá-
tosságait testesíti meg. Életmódjáról és társadalmi szokásairól viszonylag kevés 
dokumentum vagy visszaemlékezés árulkodik, de azt megállapíthatjuk, hogy 
többes identitása pl. kétlakiságában (Tornya, Budapest) és ezzel párhuzamosan 
társadalmi szerepeiben is visszatükröződött (birtokos nemes-polgár). A vidéki 
kastély, a több ezer holdas birtok, a paraszti környezet irányába tanúsított „patri-
archális” viszony, és pl. a vitézi-nemesi szokásrendszerhez kapcsolódó párbaj 
intézményének elfogadása, stb. összeegyeztethető volt a nagypolgári zsidó csa-
ládból származó feleséggel, a Kiskörút közelében lévő fővárosi bérlakással, ká-
véházi életvitellel, részvényvásárlással, tőkés jellegű birtokirányítással, ill. 
alapítványi felajánlásokkal, s nem utolsó sorban az általános választójog politi-
kai célkitűzésével. 

A Justh család első okleveles említése Luxemburgi Zsigmond király uralko-
dásának végéről, 1437-ből származik, amikor a család egyik – vélhetően első 
magyarországi – őse Fankwsso-i Jwsth egregius szolgálataiért Cserép (Cherep) 

                                                           
3 HANÁK Péter: Társadalmi struktúrák a 19. századi Közép-Európában. Történelmi Szem-
le 1997/2., BENDA Gyula: A polgárosodás fogalmának történeti értelmezhetősége. UŐ: 
Társadalomtörténeti tanulmányok. Osiris, Budapest, 2006. 343., 345., ill. BÓDY Zsom-
bor: „Polgárság” és „polgárosodás” fogalma. Kommentár 2007/3. 12. 
4 MERTON, R. K. 1980. 88-89., Veliky János: A felbomló és átalakuló rendiség gazdasá-
gi-szociális rendszerei. Polgárosodás és szabadság (Magyarországon a XIX. században). 
Szerk. Uő. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999., 46. o. ESTÓK János: Magyaror-
szág története 1867-1914. Budapest, Nemzeti Tankönyv Kiadó, 1999. 167-170., 172. 
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várát, valamint több Borsod vármegyei királyi birtokú falvat kap zálogul.5 A 
család tagjai a turóc vármegyei birtokközpontjukra utaló neczpáli előnevet 1507-
től használták, de birtokaik az ország területén elszórtan, több vármegyében 
helyezkedtek el. Társadalmi helyzetét tekintve, a család hozzávetőlegesen fél 
évezredes története alatt mindvégig a jómódú, „bene posessionatus” nemesség 
soraiba tartozott. A família egyes tagjai kezdettől fogva rendszeresen elláttak 
különböző vármegyei (turóci szolgabíróság, alispánság, főispánság, stb.), ill. 
országos politikai és egyéb funkciókat (turóci országgyűlési követség, királyi 
tanácsosság, királyi táblai ülnökség, stb.). Az évszázadok során a család Turóc 
vármegyében több kastélyt épített és tartott fent (Piribóc, Kostány, Necpál, stb.). 
A XIX. században a család egy része Turóc vármegyéből az Alföld délkeleti 
szegletébe költözött, és Békés, ill. Csanád vármegyében telepedett le. Az alföldi 
birtokok legfőbb gyarapítója Justh István volt, aki a szabadságharc időszakában 
főszolgabíróként működött Turócban, majd családjával a Békés vármegyei 
Szentetornyára költözött.6 A XIX. század végén a Justh család alföldi birtokai 
Arad, Csanád és Békés vármegyékben helyezkedtek el, kb. 2500 holdat tettek ki, 
központjaik pedig Szentetornya (Békés vármegye) és Tornya (Csanád várme-
gye) voltak. A szentetornyai udvarház (Justh-major) több fázisban épült, majd 
1889/90-ben emeletráépítéssel érte el a végleges állapotát. Justh Zsigmond itt 
rendezte be a híres parasztszínházát. A Justh Gyula és szűkebb családjának ott-
honaként az 1807-ben felépült tornyai kastély szolgált. 

A fiatal Justh Gyula életmódja és életkörülményei nemigen tértek el a kor-
szak jómódú birtokos ifjúságáétól. Középiskolai tanulmányait a szegedi piarista 
gimnáziumban magánúton végezte, majd az 1860-as évek közepén Pesten foly-
tatta, ahol ugyancsak a piaristáknál tanult, végül 1868-ban érettségizett a IX. 
kerületi református főgimnáziumban.7 Ezt követően beiratkozott a pesti egyetem 
jog- és államtudományi karára, ahol 1872-ben szerzett doktorátust.8 Az 1870-es 
évek közepén Békés vármegye szolgálatában állt, aljegyző, majd gyulai főszol-

                                                           
5 A Justh család levéltára 1274-1526. Szerk. BORSA István. Budapest, 1991. 118. leirat. 
51. A család középkori okleveleit vizsgáló Borsa Iván szerint Jwsth (Jodok, Josth) a 
pomerániai Kussowból származhatott. Uo. 5., ill. CSORBA Csaba: Regényes váraink. 
Magyar Könyvklub, Budapest, 2002. 46-47. 
6 Justh István gyermekei közül Justh Gyula 1850-ben Necpálon, a fiatalon elhunyt Ge-
deon 1859 pedig már Szentetornyán született. Justh Zsigmond a XIX-XX. század fordu-
lójának egyik ünnepelt írója ugyancsak Szentetornyán látta meg a napvilágot 1863-ban.  
7 Justh Gyula református főgimnáziumi diplomája. Pest, 1868. július 22. MOL X5095 
Justh Gyula hagyatéka AI/1. 14540. 
8 Justh Gyula egyetemi diplomája. Pest, 1872. július 14. MOL Justh Gyula hagyatéka 
AI/5. 14540. 
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gabíró volt, de néhány év elteltével – függetlenségi politikai nézete miatt – kima-
radt a testületből. Az 1870-es 1880-as évek fordulóján több alkalommal tett kül-
földi utazásokat tapasztalatszerzés céljából. Többször járt az osztrák 
tartományokban és Németországban, de ellátogatott Franciaországba, Svájcba és 
Nagy-Britanniába is. Megismerkedett a fejlett politikai-társadalmi és gazdasági 
kultúrával rendelkező európai államok politikai berendezkedésével és szerkeze-
tével. Hazatérését követően az 1880-as évek közepétől a regionális, majd az 
országos politikai élet meghatározó tagja lett, 1884-től haláláig, 1917-ig nyolc 
alkalommal szerzett országgyűlési képviselői mandátumot, s 1905-1909 között a 
képviselőház elnöke volt.9 Az 1909-es koalíciós válság során, a lehetséges ki-
bontakozás egyik tényezőjeként belügyminiszteri, valamint miniszterelnöki po-
zíciókban is felmerült a neve.10 

A Justh család alföldi ágának birtokai az 1893-as Gazdacímtár adatai szerint 
négy személy tulajdonában összpontosultak: 1. Justh István Arad vármegye, 
Oláhpécska, 484 hold (legelő-szántó);11 Békés vm. Pusztaszenttornya, 155 hold 
(szántó);12 Békés vm., Szentandrás-Csabacsüd, 154 hold (legelő, rét, szántó);13 
Csanád vm., Dombegyháza, 126 hold (szántó);14 Csanád vm., Tornya, 320 hold 
(szántó);15 2. Justh Istvánné Békés vm., Pusztaszenttornya 374 hold (szántó);16 3. 
Justh Gyula Arad vm., Nagyvarjas, 476 hold (szántó-legelő);17 4. Justh Matild 
Arad vm., Kurtics, 393 hold (szántó).18 A birtokok összességében 2482 holdat 
tettek ki. A birtokállomány legnagyobb része − a Pénzvilág egyik 1913-as cikke 
alapján − szülei halálát követően Justh Gyula kezében összpontosult, és terhelé-
sekkel együtt a következő képet mutatta: Tornya, 302 hold tehermentes termő-
föld; Tornya, 304 hold tehermentes legelő; Tornya, 12 hold, ill. 17 hold 
                                                           
9 Justh képviselőségéről bővebben lásd SZENDREI Ákos: Tíz választás egy politikus. 
Justh Gyula képviselőválasztásai. In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. 
Szerk. BODNÁR Erzsébet − DEMETER Gábor. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008. 190-
202. 
10 Az 1909/10-es tárgyalásokról bővebben lásd SZENDREI Ákos: Három audiencia: Fe-
renc József és Justh Gyula találkozásai. In: Állam és Nemzet a XIX-XX. században. 
Szerk. BODNÁR Erzsébet − DEMETER Gábor. Debrecen, 2006. 289-300. 
11 Magyarország földbirtokosai. Szerk. BELLUSI Baross Károly − NÉMETH József. Buda-
pest, 1893. 29. 
12 Uo. 137. 
13 Uo. 138. 
14 Uo. 187. 
15 Uo. 187-188. 
16 Uo. 137. 
17 Uo. 29. 
18 Uo. 19. 
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szántóföld, együttesen 5400 korona teherrel; Tornya, 13 hold szántóföld, 107 
korona honvédelmi teherrel; Tornya, kastély és 18 holdas park, 1020 korona 
teherrel; Orosháza, 38 hold termőföld; Szentetornya, 145 hold termőföld és az 
udvarház együttesen 104 korona kölcsönnel terhelve; Szentandrás-Csabacsüd, 
154 hold tehermentesen; Magyarpécska, 1100 hold tehermentes szántó és legelő. 
A birtokok összesen 2103 holdat tettek ki (ebben nem szerepeltek Justh Matild 
birtokai), a Magyar Országos Központi Takarékpénztár az összes földtulajdonra 
kivetett terhelése pedig 6631 korona volt.19 A Makói Újságra támaszkodva 
mondhatjuk, hogy a család birtokai után évente több mint 6000 korona adót fize-
tett, amely körülbelül megegyezik a rajtuk lévő teher mennyiségével.20 A család 
tagjai közül, Justh István saját néven levő birtokaival az 1901-es Csanád várme-
gyei virilis jegyzékben a 29., 1902-ben a 28. helyen szerepelt.21 

A Justh család felsőmagyarországi ágának birtokai Turóc vármegyére korlá-
tozódtak, azonban összességükben kétszer akkora területet jelentettek, mint az 
alföldi ág tulajdonában lévő birtoktestek. A turóci Justh birtokok: Justh család 
Necpál, 149 hold;22 Jutsh György Necpál, 2545 hold;23 Justh Kálmán Tóthpróna, 
269 hold,24 Necpál 2443 hold.25 A birtokok nagy részét erdőség borította. A 
Gazdacímtár által a vármegye egyetlen jelentősnek tartott állattenyésztő telepe 
Justh György Necpálon működő simmenthali tehenészete volt.26 

Az alföldi Justh család kb. 2500 holdat kitevő birtokaival természetesen 
messze nem tartozott a legjelentősebb földbirtokokkal rendelkező birtokosok 
körébe, azonban a birtokok szerkezetüket és földminőségüket tekintve a jó adott-
ságú és rendszerint az átlagosnál jóval magasabb terméshozamú földek közé 
voltak sorolhatóak. A család nagyobb állattenyészettel vagy mezőgazdasági 
iparvállalattal nem rendelkezett, de terményeik (gabona, kukorica, dohány, zöld-
ségfélék, stb.) eladása révén mindenképpen kapcsolódtak a piac szervezte tőkés 
gazdasági rendszerhez. Az arányokat illetően nem rendelkezünk pontos adatok-
kal, de azt tudjuk, hogy a birtokok legnagyobb részén búzát, árpát vagy kukori-
cát termesztettek, valamint a gabonanövények mellett jelentős mennyiségű 

                                                           
19 SZAMUELY Tibor: Justh Gyula vagyona. Pénzvilág 1913. december 13. (SZAMUELY 
Tibor: Összegyűjtött írások és elbeszélések. Budapest, Magvető Kiadó, 1975. 286-287.) 
20 Makói Hírlap 1906. március 23. 3. Mennyi Justh Gyula adója? 
21 Uo. 1901. szeptember 15. 6. A megye virilistái, ill. Uo. 1902. szeptember 14. 3. A 
megye virilistái. 
22 Gazdacímtár 1893. 769. 
23 Uo. 769. 
24 Uo. 768. 
25 Uo. 769. 
26 Uo. 766. 
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dohány- és szőlőtermesztés is folyt. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az ez-
redéves országos kiállítás kapcsán Csanád vármegye jelentős birtokosai (Forster, 
Eckhardt, Prugly, Návay, stb.) mellett Justh Gyula is a kitüntetettek között sze-
repelt, s a dohánytermesztés terén elért eredményei miatt oklevelet vehetett át.27 
Később a megye más birtokosainak, nagybirtokosainak társaságában igazgatóta-
nácsi tagként részt vállalt az 1900-ban megalakult makói hagymaszövetkezet 
munkájában is.28 

A modern piacgazdaság ismeretét igazolja, hogy Justh a hagyományos ter-
ményeken túl − egy 1909-es levél szerint − érdeklődött a zöldségtermesztés és a 
bolgárkertészet birtokain történő meghonosítása iránt is,29 a speciális módszer 
bevezetéséről azonban nem rendelkezünk biztos információkkal. A birtokok 
technikai berendezéseiről, gépesítéséről sem rendelkezünk messzemenő adatok-
kal, de néhány levél arról tanúskodik, hogy alkalmanként felmerült a szántási 
munkálatok traktorral vagy gőzekével történő elvégzése is. A levelek arra en-
gednek következtetni, hogy a komoly kormánykapcsolatokkal rendelkező Justh 
az egyes munkafázisokat esetenként gépkölcsönzéssel − és a Földművelésügyi 
Államtitkárság közbenjárásával − kívánta hatékonyabbá tenni.30 Sőt 1916-ban 
szintén az Államtitkárság segítségégét kérte, ezúttal egy Stock benzines gőzgép 
megvásárlása ügyében.31 

A Justh birtokok sajátos módon több tekintetben eltértek a környező térség 
nemzetiségi adottságaitól. A család szentetornyai és magyarpécskai birtokai, ill. 
az azok központját jelentő települések a környező vármegyénél vagy járásnál, a 
magyarság arányait tekintve kedvezőbb nemzetiségi képet mutatnak − különösen 
megragadható ez az Arad vármegyében elhelyezkedő birtoktestek tekintetében 
−, a tornyai birtok azonban a vármegye és a járás adataival szemben − Csanád 
keleti végpontján elhelyezkedve − jóval magasabb nemzetiségi arányokkal ren-
                                                           
27 Makói Hírlap 1896. november 19. 5. 
28 HALMÁGYI Pál: A makói hagymaszövetkezet, majd hagyma-részvénytársaság történe-
te 1900 és 1918 között. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1984/85.1. Szeged, 1986. 
220., 233.   
29 A Földművelésügyi Államtitkárság 1909. április 1-én kelt levele Justh Gyulához. 
MOL Justh Gyula hagyatéka FbIII/76. 14542. 
30 Bartóky Árpád 1915. május 9-én kelt levele Justh Gyulához. MOL Justh Gyula hagya-
téka FbIII/99. 14542., ill. Uő. 1915. augusztus 30-án kelt levele Justh Gyulához. Uo. 
FbIII/125. 14542. 
31 Bartóky Árpád 1916. február 9-én kelt levele Justh Gyulához. MOL Justh Gyula ha-
gyatéka FbIII/126. 14542. Az országban 1895-ben mindössze 159 gőzekét tartottak 
számon. A traktorok számát az első világháború előtt országosan pár ezerre lehet tenni. 
Lásd KATUS László: Magyarország gazdasági fejlődése. In: Magyarország története. 
7/1. 1983. 309. 
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delkezett. A család birtokain meghatározó többségben magyarok éltek, de pl. a 
tornyai birtok jelentős számú román és szerb lakossággal is rendelkezett. (A 
birtokok központi településének, járásainak és a vármegyéinek nemzetiségi ada-
tait lásd az 1. táblázatban.) 

Justh Gyula és családjának birtokai mellett valamelyest ismert a család kész-
pénzvagyona és néhány befektetése is. A már említett 1913-ban megjelent cikk-
ből azt is megtudhatjuk, hogy Justh Gyula feleségének Szitányi Vilmának a 
hozománya (200 ezer korona), évtizedekkel házasságkötésük után is felbontatla-
nul feküdt az egyik makói bankban (nagy valószínűséggel a Makói Takarék-
pénztár Rt-ben), és az akkori hírek alapján a család a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztárban 1 millió korona betéttel rendelkezett.32 Ez meglehetősen 
komoly anyagi háttérnek számított, még az európai viszonylatban jelentős kép-
viselői vagy házelnöki éves fizetéshez (az előbbi 6400 korona, az utóbbi 24000 
korona évente) képest is.33 

A család fentebb elemzett anyagi helyzetének ismeretében nyilvánvaló, hogy 
Justh Gyula testvére, Justh Zsigmond halálát követően szépirodalmi munkáinak 
kiadói jogát nem pénzszűke miatt adta át 1904 áprilisában 1000 koronás áron a 
Franklin Társulatnak, hanem ezáltal az írások megjelenését készítette elő.34 
Justh Zsigmond kötetei ezt követően hamarosan a Franklin kiadásában láttak 
napvilágot: A pénz legendája, 1905; Gányó Julcsa, 1905, ill. Fuimus, 1906. 

A Justh család anyagi helyzetének és társadalmi elhelyezkedésének ismerte-
téséhez hozzá tartozik, hogy a korszak jómódú birtokosaihoz hasonlóan a vidéki 
kastély(ok) mellett budapesti polgári lakást is fenntartottak. Az életvitelszerű 
fővárosi berendezkedés nem kizárólag Justh Gyula képviselői mandátumának 
velejárójaként tekinthető, hiszen a szülők (Justh István és Pákozdy Matild) is 
rendszeres fővárosi tartózkodásra rendezkedtek be, valamint a testvér Justh 
Zsigmond is jelentős időt töltött Budapesten. (Justh Zsigmond fővárosi tartózko-
dásai alatt kezdetben legtöbbször Jókai svábhegyi villájában vagy Bajza utcai 
lakásában lakott.35) Az 1880-as évek közepén a frissen képviselővé választott 
Justh Gyula és az irodalmár Justh Zsigmond a szülőkel közösen tartotta fenn 
(VIII. kerület) Eszterházy utca 13. alatti fővárosi lakását36 (ma VII. ker. Puskin 
utca), ahol a − fiatalabb testvér életvitele miatt − a társasági életben komolyan 

                                                           
32 SZAMUELY T. 1913. 
33 GERŐ András: Elsöprő kisebbség. Budapest, Gondolat, 1988. 161. 
34 A Franklin Társulat 1904. április 18-én kelt levele Justh Gyulához. OSZK Kézirattár 
2/742. 
35 DEDE Franciska: A szalonember: Justh Zsigmond. Budapesti Negyed 2004/4. 
36 Budapesti czím- és lakjegyzék 1885-1886. Szerk. JANSZKY Adolf. Budapest, én. 520. 
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értékelt szalont rendeztek be.37 Az 1890-es évek elején Justh Gyula a (IX. ker.) 
Lónyay utca 13-as számú házában bérelt lakást,38 majd az évtized közepén a 
(VIII. ker.) József utca 4. számú házába költözött,39 az új század elején pedig a 
VIII. kerületi Reviczky utca 4. alatt található Wenckheim-palotában bérelt la-
kást, amelyet bő másfél évtizeden keresztül tartott fenn.40 A Wenckheim-palota 
1910-es évek közepén zajló átalakítása idején, rendszerint szállodai lakást bérelt 
a Mária Valéria utca (ma Apáczai Csere János utca) és a Türr István utca sarkán 
található Hungária Szállóban. Justh Gyula fia, Justh János pedig 1906-os képvi-
selőségétől kezdve a (V. ker.) Bálvány utca 3-ban (ma Október 6. utca) lakott.41 

A Justh család fővárosi palotalakásait minden bizonnyal hosszú távú bérlet 
formájában tartotta fent, tulajdonról nincs tudomásunk, ill. a Wenckheim-
palotában erről nem is lehetett szó. Justh Gyula józsefvárosi lakásaitól nem estek 
messze az általa rendszeresen látogatott épületek: a Sándor utcai (ma Bródy 
Sándor utca) régi képviselőház, ill. a Rákóczi utca és a Szentkirályi utca sarkán 
működő historizáló, eklektikus berendezésű Balaton kávéház, amely több politi-
kus mellett (pl. Szilágyi Dezső) Justh törzshelyének is számított. A Duna-parti 
Országház megnyitása után Justh továbbra is a VIII. kerületben lakott, és „mun-
kahelyére” általában konflissal járt. 

Justh vagyoni helyzetének és befektetéseinek ismertetésekor ki kell térnünk a 
jómódú birtokosok, ill. az arisztokrácia tagjainak polgáriasult pénz- vagy tőke-
kezelési módszereit igazoló − ez esetben meglehetősen kényszer szülte − rész-
vényvásárlásaira is. A fellelt adatok kivétel nélkül a Magyarország című 
meghatározó ellenzéki politikai napilap részvényeivel kapcsolatosak, és Justh 
Gyula életének utolsó éveiből, valamint a halálát követő hagyatékügyekkel ösz-
szefüggésben kerültek elő. Az 1913 őszén keltezett első levelek arról tanúskod-
nak, hogy Justh Gyula korábbi kölcsöneinek fejében, pártja más tagjaihoz 
hasonlóan a napilap részvényesévé vált, azonban nagy bizalmatlansággal figyel-
te a Batthyány Tivadar gróf által közvetített ügyletet.42 Az üggyel kapcsolatos 

                                                           
37 Kozocsa Sándor: Utószó. In: Justh Zsigmond naplója és levelei. Szerk. KOZOCSA 
Sándor. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 732. Az Esterházy utcai lakás majd-
nem három évtizeden keresztül − Justh István 1904-ben bekövetkezett haláláig − volt a 
család kezelésében. 
38 Budapesti czím- és lakjegyzék 1891-1892. Szerk. JANSZKY Adolf. Budapest, én. 566. 
39 Budapesti czím- és lakjegyzék 1896-1897. Szerk. JANSZKY Adolf. Budapest, én. 700. 
40 Budapesti czím- és lakjegyzék 1902-1903. Szerk. JANSZKY Adolf. Budapest, én. 1162. 
41 Budapesti czím- és lakjegyzék 1908. Szerk. JANSZKY Adolf. Budapest, én. 1362. 
42 A Magyarország részvénytársasággá alakulására a lap megrendült anyagi helyzete 
miatt volt szükség. Justh eleinte nem kívánt részvényekre szert tenni (3%-os kamatozá-
sú), hanem a több mint 20 ezer koronás hitelét szerette volna visszakapni, azonban mivel 
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levelezés öt évvel később folytatódott immár Justh János és Batthyány Tivadar 
között, amelyből kiderül, hogy Justh Gyula halálakor (legalább) 25 db Magyar-
ország napilap részvénnyel rendelkezett, amelyek akkori teljes névértéki összege 
25 ezer korona volt.43 Ez a részvénycsomag 1918 júliusában eladásra került, s 
azt Károlyi Mihály gróf vásárolta föl. Justh Magyarország részvényei tehát nem 
befektetési céllal kerültek megvásárlásra, hanem a politikai-anyagi kényszer 
okán kerültek tulajdonába. Az ehhez hasonló jelenségek szinte általánosnak 
tekinthetőek a dualizmuskori politikai elit pénzügyi kockázatvállalásának és 
tranzakcióinak egy részére. 

Justh Gyula az 1870-es évek végén vette feleségül Szitányi Vilmát. A Szitá-
nyiak a Bajorországból elszármazó zsidó Ullmann család kikeresztelkedett ága 
voltak, akiknek első magyarországi ősük 1825-ben szerzett nemességet és alapí-
tó-alelnöke volt az 1841-ben létrehozott Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak. A 
Szitányiak a dualizmus gazdaságában már nem játszottak meghatározó szerepet, 
az Ullmann család másik ága azonban a Magyar Általános Hitelbankban tevé-
kenykedett, amely a korszak vezető pénz- és befektetési intézete volt.44 Különös, 
hogy a Justh család és a Szitányiak, ill. az Ullmannok pénz vagy tőkekapcsolata-
ira még utalásokkal sem rendelkezünk, sőt láthattuk készpénzüket vagy hitelüket 
sem a távoli rokonok bankjában tartották vagy bankjától vették fel. 

                                                                                                                                               
az a tranzakció tönkretette volna a napilapot és annak főszerkesztőjét Holló Lajost, végül 
elfogadta az ajánlatot. Batthyány a következőkben próbálta Justhot jobb belátásra bírni: 
„Ha te nem csatlakozol ehhez az állásponthoz, s azt követeled, hogy Holló néked 20 
egynéhányezer koronát készpénzben térítsen meg, ezzel igen valószínűleg Hollót s a 
Magyarországot csődbe hajtod, mi által úgy te, mint mi mindnyájan egész a Magyaror-
szágra áldozott pénzünket véglegesen elveszítjük.” Batthyány Tivadar 1913. december 5-
én kelt levele Justh Gyulához. MOL Justh Gyula hagyatéka BeXI/31. 14542. 
43 Az utóbbi levelek Justh Gyula halálát követően 1918 tavaszán születtek és mindjárt 
kettős célt szolgáltak: Batthyány igyekezett átvenni, ill. valakinek átjátszani a Justh csa-
lád tulajdonában lévő részvényeket, ezzel egy időben törekedtek a napilap függetlenségi 
politikai beállítottságának további biztosítására is (Batthyány levelei 1918. június 30. 
BdX/50 14542., ill. 1918. július 20. BeXI/39 14542.). Batthyány és Justh János levelezé-
séből az derül ki, hogy a részvényeket egy konzorcium kívánta eredetileg felvásárolni, 
amely azonban váratlanul visszalépett, s a kisebbségéi részvényeket gróf Károlyi Mihály 
vásárolta meg névértéki áron. Batthyány Tivadar 1918. április 8-án kelt levele Justh 
Jánoshoz. MOL Justh Gyula hagyatéka BdX/46. 14542. 
44 VARGA László: A hazai nagyburzsoázia történetéből. In: Az úri Magyarország. Szerk. 
LÉDERER Pál. ELTE, Budapest, 1993; KÖVÉR György: Bankárok és bürokraták. A Ma-
gyar Általános Hitelbank igazgatósági tanácsa és igazgatósága (1876-1905). AETAS 
2005. 1-2. 93-115. 
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Justh Gyula és Szitányi Vilma első gyermeke Matild volt, akit János, Elza, a 
fiatalon elhunyt Lajos, majd Margit követett. Justh János a budapesti egyetemen 
szerzet jogi diplomát, majd a pestvidéki királyi törvényszék aljegyzője volt, 
1906-ban és 1910-ben a Függetlenségi és 48-as Párt programjával Hajdúszo-
boszló kerületének parlamenti képviseletére szerzett választói felhatalmazást, 
majd 1917-1918 között Csanád vármegye főispánjaként működött, 1920 után 
pedig az aradi Magyar Párt meghatározó alakja lett. A Justh lányok közül csak 
egynek a férjére kívánom felhívni a figyelmet: Justh Margit (első) férje Purgly 
János Arad vármegyei földbirtokos, Horthy Miklós feleségének, Purgly Mag-
dolnának a bátyja volt. (Justh Gyula 1909/10-es királyi audienciái alkalmával 
Horthy, az uralkodó szárnysegédként szolgált.)45 

Több forrás árulkodik Justh Gyula becsületi ügyeiről, amelyek közül jó né-
hány − a korszak úri középosztályának hagyományrendszerében elfogadottak 
szerint − párbajjal végződött. Clair Vilmos párbajgyűjteményében más politiku-
sok és katonatisztek között, több alkalommal találkozhatunk Justh Gyula nevé-
vel is. Justh politikai pozíciója és társadalmilag plurális identitása (polgári-
nemesi) egyaránt a párbaj intézményének elfogadására és alkalmazására ösztö-
nözte.46 Az első becsületbeli ügy 1892-re datálható, amikor Justh és Thold Dáni-
el szabadelvű képviselő47 szenvedélyes parlamenti (ülésen kívüli) 
összeszólalkozása kardpárbajjal végződött. A párbaj körülményeiről mindössze 
annyit tudunk bizonyosan, hogy az egyik − valószínűleg budapesti − huszárka-
szárnya vívótermében történt az elégtétel, amelynek során Justh a száján erős 
sérülést szerzett.48 A következő becsületsértéssel kapcsolatos eset szintén 1892-
ből való, amikor Zsilinszky Endre, a Békési Közlöny szerkesztőjeként a Negy-
vennyolcas Függetlenségi Pártra és helyi képviselőire tett sértése („s az a párt 
                                                           
45 SIMONYI Henri: Visszaemlékezések. Századok 1966/1. 99. 
46 A párbaj, bár 1874-től törvényileg tiltva volt, továbbra is az úri ethosz és a középosz-
tályba tartozás egyik látványos ismertetőjelét jelentette. A középosztály polgári szárma-
zású tagjai éppen középosztályi mivoltukat erősítendő, más, korábban kizárólag nemesi, 
úri sajátosságokat pl. birtok vásárlás, vidéki kastély, vadászat, párbaj, saját köreikben is 
elfogadottá tettek, s ezáltal beemeltek az amúgy is vegyes szerepekkel jellemezhető 
nagy- és középpolgári identitás körébe. A párbaj társadalmi szerepe hasonlóan alakult a 
német társadalomtörténetben is. Jürgen KOCKA: Das europäische Muster und deutsche 
Fall In: Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich: eine 
Auswhal. Band I. Hrsg. KOCKA, Jürgen. Göttingen, 1995. 51-53. 
47 THOLD Dánielt, CLAIR Vilmos: Magyar párbaj. című kötete (In: Magyar párbaj. 
Szerk. SÁGVÁRI György. Osiris, Budapest, 2002. 319.) a Szabadelvű Párt képviselője-
ként, az Országgyűlési almanach 1892-1896. (330.) pedig függetlenségi képviselőként 
említi. 
48 SÁGVÁRI Gy. szerk. 2002. 319. 
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mely magát függetlenségi pártnak csúfolja Justh Gyulát Papp Eleket és még 
néhány czégéres tagját küldte le Szarvasra”49) ellen lépett fel Justh Gyula, Papp 
Elek országgyűlési képviselő társaságában. Zsilinszky szerkesztő ezt követően a 
lapjában kiigazítást tett közzé, s jegyzőkönyvben kijelentette, hogy „nem lehetett 
és nem állt szándékában a czégéres szó és az inericinált czikk egyéb passzusai 
által is Justh Gyula és Papp Eelek képviselő uraknak akár politikai szereplésük, 
akár egyéni jellemök felett elítélő véleményt mondani”,50 s így a felek közös 
megegyezéssel eltekintettek a fegyveres elégtételtől. Justh 1893 májusában sorra 
kerülő becsületbeli ügye ismételten párbajjal végződött, amelyre Cseresnyés 
János makói rendőrfőkapitány (később 1905/1906-ban a vármegye főispánja) 
provokációja adott okot. Cseresnyés Justh egyik, Makó város közgyűlésén tett 
beszámolója alkalmával egyértelműen megkérdőjelezte a felszólalás hitelét 
(„hazudik!”), s ezt követően a két férfiú a földeáki Návay-kastélyban állt egy-
mással fegyverrel szembe.51 A párbajról egy kortárs rövid beszámolója alapján 
elmondhatjuk, hogy Justh jó technikájú vívónak számított és három helyen ko-
molyan meg is sebezte ellenfelét, azonban az arcán és a karján ő is súlyosan 
megsérült. Justh sérülése következtében több napig kritikus állapotban volt, 
majd ezt követően hetekig feküdt, s az arcát ért sérülés még évek múlva is erről 
a párbajról árulkodott.52 A lábadozással azonos időben 1893 májusában történt 
Justh Negyvennyolcas Függetlenségi Párt elnökévé választása is, amelytől ebből 
az okból kifolyólag „igazoltan” maradt távol. Az elnökké választás kapcsán ér-
kező gratulációk és a sérülésből kifolyó „részvét” táviratai, így napokon keresz-
tül egymást felváltva érkeztek Tornyára.53 A bátyja sebesülésének tényét Justh 
Zsigmond egyik levele is megemlíti: „Mama még mindig Pesten van. Napról 
napra halogatja útját, s csak nem jöhet. Most megint a Gyula párbaja annyira 
felizgatta, hogy azóta megint rosszabbul van.”54 Az 1899-es év parlamenti csatá-
inak mellékzöngéje volt a Horánszky Nándor, az ellenzéki Nemzeti Párt képvi-
selője és Bánffy Dezső miniszterelnök között lejátszódó becsületbeli ügy, 

                                                           
49 Jegyzőkönyv 1892. május 9. MOL Justh Gyula hagyatéka BbI/24. 14540. 
50 Uo. 
51 SÁGVÁRI Gy. szerk. 2002. 325. 
52 CLAIR V. 2002. 325. ill. Justh Gyula 1893. június 13-án kelt levele Petrovay György-
höz. OSZK Kézirattár Levelestár. 
53 Szalai Dániel 1893. május 20-án kelt levele Justh Gyulához. MOL Justh Gyula hagya-
téka BbII/27. 14540. Miskey Béla 1893. május 23-án kelt levele Justh Gyulához. MOL 
Justh Gyula hagyatéka DbII/24. 14542., Szilágyi János 1893 május 21-én kelt levele 
Justh Gyulához. MOL Justh Gyula hagyatéka BbII/29.14540., Csácsy Miklós 1893. 
május 30-án kelt levele Justh Gyulához. MOL Justh Gyula hagyatéka BbII/30. 14540. 
54 Justh Zs. naplója és levelei. 1977. 213. levél. 1893. június 4. Szentetornya. 
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amelynek bonyolult szövevényeként összesen tizenöt politikus − köztük a mi-
niszterelnök, a honvédelmi miniszter (Fejérváry Géza), ill. egy korábbi minisz-
terelnök fia (gr. Tisza István) − és két tábornok is érintetté vált. Justh Gyula, 
Horánszky Nándor egyik segédeként kapott szerepet a becsületsértési ügy lefo-
lyásában. Ez az affér azt bizonyítja, hogy Justh elismert és nagy rutinnal rendel-
kező párbajozónak számíthatott, hiszen a politikai szembenállás ezen elfogadott 
kísérőjelenségében, „bizalmi férfiúként” részese lehetett, egy a legfelső körökbe 
tartozó személyeket is érintő, karddal és pisztollyal megvívott elégtételnek.55 Az 
1898/99 fordulóján lejátszódó párbajsorozatban Justh, olyan − valósággal a kor-
szak párbajhőseinek és szakértőinek számító − képviselők (Elek Gusztáv és Bol-
gár Ferenc) társaságában vett részt, akik azt megelőzően tragikus kimenetelű 
párbajok győztesei voltak, s ez (meglehetősen groteszk módon) hozzájárult ké-
sőbbi karrierjük megalapozásához. A sorban következő tisztázandó ügy már 
1907-ben történt, amikor a képviselőház elnökeként „Justh Gyula úr megbízott-
jai magyarázatot esetleg elégtételt kérnek Szmrecsányi György úrtól, azokért a 
kifejezésekért amelyeket a mai napon a Ház folyosóján reá vonatkozólag hasz-
nált.”56 Az ügyben végül nem került sor párbajra, mert a kijelentések kölcsönös 
félreértésen alapultak, s ez jegyzőkönyvileg is tisztázásra került. Hasonlóan zaj-
lott le, az a két évvel későbbi eset is, amikor ugyancsak Justh megbízottai kértek 
magyarázatot Andrássy Gyula belügyminiszter megbízottaitól, egy a képviselő-
ház folyosóján lezajlott magánbeszélgetés során, a miniszter által tett kijelenté-
sek pontos értelmét és szándékát illetően. A magyarázat alkalmával a félreértés 
hivatalos tisztázást nyert:  „[Andrássy] azt hitte hogy Justh kételkedik számta-
lanszor kijelentett abbéli szándékának komolyságában, hogy miniszteri állásából 
távozni akar.”57 Miután a miniszter feltevése alaptalannak bizonyult, s sértés 
egyik fél részéről sem állt fenn, az ügy jegyzőkönyvileg befejezést nyert. 

Justh Gyula társadalmi pozícióinak vizsgálatakor a hagyományos birtokos 
nemesi és a modern polgári életmód egyes elemeinek, szerepeink az ötvöződése 
végig megfigyelhető, de azt is észre kell vennünk, hogy az idő múlásával mind 
társadalmi helyzetében, mind pedig politikai szemléletében a modern, polgári 
elemek lesznek hangsúlyosabbak. Ez nyilvánvalóan összefüggésben volt a társa-
dalmi és politikai környezet általános jelenségeinek az átalakulásával is. Justh és 
a hozzá hasonlóan vegyes/többes társadalmi identitású és státusú személyek 
helyzetét azonban semmi esetre sem lenne szerencsés identitásválságként, vagy 
státuszavarként megjeleníteni. Már csak azért sem, mivel a korszak egyik tipi-

                                                           
55 SÁGVÁRI Gy. szerk. 2002. 354-356. 
56 Jegyzőkönyv 1907. november 20. MOL Justh Gyula hagyatéka DbIII/60. 14542. 
57 Jegyzőkönyv 1909. december 17. MOL Justh Gyula hagyatéka BbIV/104. 14540. 
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zálható, meglehetősen nagy és jelentős réteget érintő jelensége ez, valamint a 
szóban forgó társadalmi réteg a politikai elit meghatározó elemeként is kategori-
zálható.58 Másik oldalról pedig szintén vegyes képlet alakul ki a polgári közép-
osztály és nagypolgárság életmódját, státus- és szerepkészletét vizsgálva, amely 
ugyancsak egyszerre alkalmazza a modern polgári és a hagyományos úri-nemesi 
életforma egyes jegyeit.  

 
 

Település, 
vármegye, járás 

Magyar Szlovák Román Szerb német 

Tornya 
Battonyai j. 
Csanád várme-
gye 

1485 (58%) 
26433 (78%) 
108621 
(75%) 

8 (0,3%) 
724 (2%) 
17133 (12%) 

666 (26%) 
3168 (9,5%) 
14046 (9,7%) 

355 (14%) 
3011 (9%) 
3967 (2,7%) 

16 (0,6%) 
337 (1%) 
1013 (0,7%) 

Magyarpécska 
Magyarpécskai j. 
Arad vármegye 

7475 (96%) 
15620 (54%) 
78130 
(22,5%) 

16 (0,2%) 
705 (2,4%) 
5174 (1,4%) 

166 (2%) 
9736 (34%) 
229476 
(66%) 

10 (0,1%) 
196 (0,6) 
322 (0,1%) 

57 (0,7%) 
2593 (9%) 
34330 (9,8%) 

Szentetornya 
Orosházi j. 
Békés vármegye 

5150 (98%) 
48443 
(81,7%) 
219261 
(73,5%) 

69 (1,3%) 
10537 
(17,7%) 
66770 
(22,3%) 

14 (0,2%) 
128 (0,21%) 
6125 (2%) 

- 
12 (0,02) 
76 (0,025%) 

- 
136 (0,22%) 
6048 (2%) 

 
1. táblázat 

A Justh család birtokainak nemzetiségi eloszlása 
Forrás: A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása I. 340.o., 278.o., 332.o. 

 
 

                                                           
58 PAP József: „Két választás Magyarországon”. Az országgyűlési képviselők társadalmi 
összetétele a 20. század első éveiben. AETAS 2007/1. 5-31. 
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Gentry or Bourgeois? 
The Social Statuses and Roles of Gyula Justh 

 
In the second half of 19th century, as one of the many manifestations of the 
Hungarian embourgeoisement we experience the mixing of the social roles 
characteristic of the traditional landed gentry and the partly-evolved bourgeoisie. 
As a consequence, a new social group was born with plural identity and set of 
roles. Along with many others, Gyula Justh, an influential politician of the 
opposition, who is to be used here as an example in presenting this social 
phenomenon, was a member of this new social group himself. When outlining 
Justh’s career, the influences of embourgeoisement become apparent despite his 
social descent determined by the family’s 8000 ”hold” of land and half a dozen 
mansions.  

His rented flat, the upper middle-class Jewish (Szitányi/Ullmann) origin of 
his wife, the profit-oriented management of his estate, his share subscriptions, 
his foundation supporting as well as the demand of universal suffrage in politics 
determined Justh’s social status just as much as the phenomena of the traditional 
lifestyle of landowners. 




