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Az alispáni k a r  tá rsa d a lm i összetétele az 1920-as években1

A két világháború közötti Magyarországon a közigazgatási feladatok a helyi önkor
mányzatok /törvényhatóságok/ és a területi állami szervek között oszlottak meg. Az 
önkormányzatok legfontosabb és legmagasabb szintű szerveződéseit a vármegyék 
alkották, melyek élén a kormány által kinevezett főispánok álltak. A főispánok rend
kívül széles, elsősorban ellenőrzési és felügyeleti jogkörrel rendelkeztek. Továbbá a 
mindenkori kormányzat érdekeinek és kívánságainak képviseletével szorosan vett 
/párt/politikai tevékenységet is folytattak.2 A történeti szakirodalomban kevesebb 
figyelmet kapott viszont az a tény, hogy a valóban jelentős „túlhatalommal” rendelkező 
főispánok mellett az alispánok szintén a helyi közélet fontos szereplőinek számítottak. 
A vármegye belső ügyeire vonatkozó döntések alapvetően a helyi választott szervek, 
m indenekelőtt a törvényhatósági bizottság kezében voltak. Ezen döntések 
végrehajtásának módja pedig elsősorban az alispánon múlt. Az alispánt a törvényható
sági bizottság választotta meg és a vármegyének, mint autonóm testületnek az első 
számú tisztviselője volt. Vezette a megyei közigazgatást, végrehajtotta a törvényhatósá
gi bizottság, 1929 után a kisgyülés, a főispán és a kormány rendeletéit. A főispán 
intézkedései ellen a belügyminisztériumhoz fordulhatott, előbbi távoiléte esetén pedig 
elnökölt a törvényhatósági bizottságban. Az alispán központi vármegyei tisztviselőként 
az általános közigazgatás vezetője volt. Az általa működtetett apparátusnak általában 
tíz-tizenkét szintje volt, az ott dolgozók döntően a vármegyei közigazgatás szakirányú 
feladataival foglalkoztak ( főjegyző, másodfőjegyzők, aljegyzők, tiszti főügyész, tiszti 
ügyész, fő-és allevéltáros, tiszti főorvos, vármegyei irodafőtisztek, irodatisztek és 
irodasegédtisztek).3

A mondottakból következően az alispáni kar társadalmi összetételének vizsgálata 
révén pontosabb, árnyaltabb ismeretekkel rendelkezhetünk a vármegyének, mint 
legmagasabb szintű helyi autonómiának a működésére nézve. Tanulmányunk a 
következő kérdésekre kíván választ kapni. Hogyan kerülhet valaki alispáni pozícióba, 
mennyire gyakoriak a személycserék és azok milyen fontosabb eseményekez köthetők.
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Milyen előképzettség, társadalmi háttér volt szükséges ahhoz, hogy valakit alispánná 
válasszanak.

Kutatásainkat a Horthy-korszak első felére, az 1920-as évekre koncentráltuk, 
amikor - összeomlás, területvesztés és forradalmak után - az állami-politikai élet újjá
szerveződött. Azokat a személyeket vettük figyelembe, akik 1919 augusztusa után 
kerültek hosszabb-rövidebb időre a vármegye élére. Az időhatár 1930-nál történő 
lezárását az indokolta, hogy 1929 végén, a megyei törvényhatósági választások után 
mindenhol sor került az alispánok újraválasztására is. Ez a választás - elvileg - egy 
olyan szűrőt jelentett, melyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 1923/24-ben - az 
1923: XXXI. te. alapján - egyes, ún. csonka-vármegyéket közigazgatásilag egyesí
tettek. Ilyen esetekben amíg a vármegyék önállóak voltak, alispánjaik kölön-külön 
szerepeltek a névsorban. Az egyesítéssel azonban tennészetesen lecsökkent az alis
pánok száma is.

Korlátozó tényezőt jelentett, hogy az alispánok személye - kivéve ha az illető 
utóbb más fontos politikai tisztségeket is betöltött - általában nem állt a közérdeklődés 
homlokterében. Ennek megfelelően az általunk felhasznált források - életrajzi 
lexikonok, almanachok - igen szűkszavúan bántak velük, már ha egyáltalán említették 
nevüket. A hiányt részben pótolták a különböző, szép számban megjelent vármegye 
monográfiák. Ezek azonban csak a 20-as évek végétől jelentek meg a könyvpiacon és 
azokra az alispánokra, akiknek hivatali ideje a 20-as évek elejére esett, ők sem sok 
figyelmet fordítottak.’

1919 és 1930 között az általunk vizsgált 32, ill. 25 vánnegyének - hetet közigazga
tásilag egyesítettek5 - összesen 40 alispánja volt, és közülük 32 személyről álltak rendel
kezésünkre valamilyen szintű adatok. Ez a 80 %-os arány már lehetőséget nyújt bizo
nyos következtetések levonására és általánosításokra. Munkánkban elsősorban azokat 
a vizsgálati elemeket vettük figyelembe - korösszetétel, származás, iskolázottság, 
hivatali előélet - melyek az alispáni pozíció megítélése szempontjától fontosak. Három 
tényezőt - nemek, nemzetiségés vallás szerinti megoszlás - figyelmen kívül hagytunk. 
Az alispánok ugyanis kivétel nélkül férfiak voltak, magyarnak vallották magukat6, és 
megválasztásukban vallásuk önmagában nem játszott fontos szerepet. Utóbbi azt jelen
tette, hogy az alispánok vallása általában vármegyéjük többségi felekezetéhez igazo
dott.

Ahhoz, hogy egy alispán munkáját megfelelően el tudja látni - az általános vezetői 
képességeken túl mindenekelőtt vármegyéjét - annak kulturális, oktatási, gazdasági, 
pénzügyi, szociális stb. viszonyait - kell alaposan ismernie. Ennek alapján a jórészt 
értelmiségieket, politikusokat, gazdasági vezetőket és földbirtokosokat magába foglaló 
helyi elitcsoportok számos tagja, tehát elvileg egy meglehetősen széles kör jöhet szóba 
a tisztség betöltésénél. A tényleges helyzet azonban azt mutatja, hogy az alispáni kar 
utánpótlását szinte kizárólag a vánnegye hivatalnokrétege biztosította. Az a 32 személy,
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akikről információink vannak, mielőtt alispánná választották volna, nyolc főszolgabíró, 
nyolc aljegyző, kettő vármegyei másodfőjegyző és huszonegy vármegyei főjegyző 
volt. A 32 személy között még véletlenül sem akadt olyan, aki ne járta volna végig a 
tisztviselői ranglétrát, méghozzá úgy, hogy túlnyomó részük rögtön iskolái befejezése 
után megyei szolgálatba állt. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Alexander Imre 
tipikusnak mondható karrierje a következő képet mutatja: 1907-ben még közigaz
gatási gyakornok, 1908-ban kunhegyesi szolgabíró, 1910-ben vármegyei aljegyző, 
1913-ban tiszteletbeli főszolgabíró, 1916-ban pedig második főjegyző, majd 1919 ő- 
szén alispán. Bónis Aladár 1901-ben a szekszárdi királyi törvényszék joggyakornoka
ként kezdte pályafutását, majd a következő évben a Borsod vármegyei Edelényben és 
Mezőcsáton lett szolgabíró. Másod-és elsőosztályú vármegyei aljegyzőség után 1911- 
ben az edelényi járás főszolgabírájává nevezték ki, majd 1928-tól Borsod-Gömör- 
Kishont vármegye alispánjaként tevékenykedett. De példaként említhetjük a vizsgált 
korszakban megszakítás nélkül Szabolcs-Ung alispánjaként működő Mikecz Istvánt 
is, aki 1896-tól a vármegyei közigazgatási ranglétra szinte minden szintjét végigjárta 
(1896 -közigazgatási gyakornok, 1898-szolgabíró, 1906-első osztályú aljegyző, 1913 
-főjegyző, 1919 -alispán). Az alispáni poszt elnyerésénél tehát meghatározó tényezőnek 
bizonyult, hogy az illető jól ismerje a bürokrácia mechanizmusát, gyakorlati működé
sét, rajta keresztül a vármegyi erőviszonyokat, a benne dolgozó emberek egy részével 
pedig személyes kapcsolata legyen.

A tisztviselői előélettel szoros összefüggést mutatnak az iskolázottsági mutatók. 
A kép egészében véve meglehetősen egyhangú: bár nem volt előírás és elvileg valaki 
érettségivel is alispán lehetett, az összes személy - kivétel nélkül - rendelkezett valami
lyen felsőfokú jogi végzettséggel. Ez többnyire egyetemet ill. nyolc személy esetében 
jogakadémiát jelentett. Igaz meg is elégedtek ennyivel, vagy anyagi lehetőségeikből 
nem futotta többre. Jogi, vagy államtudományi doktorátussal hatan rendelkeztek 
/19%/, a jogon kívül más szakokra nem jártak, és külföldi iskolákban sem bővítették 
ismereteiket, mint ahogyan az az arisztokrata körökben bevett gyakorlatnak számított.

Amint azt sejteni lehet, az alispánok korösszetételében sem tapasztalhatunk 
szélsőséges ingadozásokat. A 32 főből a legfiatalabb 36 évesen, a legidősebb 57 évesen 
lett alispán. Statisztikai bontásban a helyzet a következő:

Életkor az alispánná választás évében:
1.40 év vagy alatta: 7 fő
2. 41-50 év között: 16 fő
3. 51-57 év között: 8 fő

Az a tény, hogy bármilyen gyors karrier esetén is a hivatali ranglétra bizonyos 
állomásait végig kellett járni, megakadályozta, hogy valaki túl fiatalon legyen alispán. 
A tisztséggel járó feladatok és különféle kötelezettségek viszont - úgy tűnik - „egész 
embert” kívántak. Ez lehet a magyarázata, hogy 60 éves, vagy azon felüli személyeket
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- mintegy tíz éves hivatali idővel számolva - már egyáltalán nem választottak meg. A 
kart lényegében a negyvenes-ötvenes éveiben járó, az 1870-1880-as években született 
korosztály uralta. Talán az egyetlen kivétel az 1868-ban Hajdúnánáson született 
Pákozdy Sándor volt, aki viszont már 1914-ben Hajdú vármegye alispánja lett.7

Nem minden jegyzőből és szolgabíróból lett azonban alispán. Ahhoz, hogy valaki 
idáig eljusson, először - kezdő fiataemberként - állást kellett kapnia, ami távolról sem 
volt könnyű feladat. Utána pedig viszonylag gyors ütemben végig kellett járni a 
létrafokokat, eljutva a főszolgabíróságig, vagy - ami fontosabb - a főjegyzőségig. 
Tarnay Ivor 1895-ben lépett Csanád vármegye szolgálatába. Egyelőre közigazgatási 
gyakornokként, ám mindössze két évvel később, 1897-ben már vármegyei aljegyző 
volt, újabb tíz év elteltével pedig a főjegyzői állásra választották meg, ahonnan 1922- 
ben került az alispáni székbe. Fráter László Biharban lényegében hasonló ütemű pályát 
futott be: 1908-közigazgatási gyakornok, 1911 - árvaszéki fogalmazó, 1912-várme- 
gyei aljegyző, 1918 - járási főszolgabíró, 1926 - alispán. Noha Skultéthy Miklós Győr- 
Sopron-Moson vármegyében aljegyző, szolgabíró és főszolgabíró is volt, mégis 1916- 
tól tíz évet kellett várnia, amíg a magyaróvári járás főszolgabírói tisztségéből vármegyei 
főjegyzővé emelkedett. Ezután viszonylag gyorsan elnyerte az alispáni tisztet (1930- 
ban). Joggal valószínűsíthető, hogy a viszonylag gyors és egynes ívű karriereket szemé
lyes és rokoni kapcsolatok egyengették. Erre utal, hogy a vizsgált személyek egész 
életpályája csak ritkán és esetlgesen lépett át megyehatárokat. Születés, alsó és 
középfokú iskolák, a hivatalnoki állások mind egyazon vármegye keretében mozogtak. 
Egyáltalán nem volt jellemző, hogy olyan valakit választottak alispánnak, aki nem a 
megyében született, vagy hivatali „előképzettségét” nem ott szerezte meg. Tanulságos 
példa ebből a szempontból Ery Márton esete. A tolnai születésű Éry 1892-ben kezdte 
karrierjét közigazgatási gyakornokként, természetesen Tolnában. Rövidesen elment 
Erdélybe: Maros-Torda egyik aljegyzője lett. Ám ezt az állását csak ugródeszkának 
szánta, mert már 1895-ben visszatért szülőföldjére megyei árvaszéki jegyzőnek, s 
pályája ettől kezdve már a szokásos képet - vármegyei főjegyző, alispán - mutatja. 
Kivételt jelent a már említett erdélyi szász Streicher Andor, aki erdélyi gyökerei ellenére 
Szatmár vármegyei közigazgatási pályát futott be. Ebben nyilvánvalóan nagy szerepet 
játszott az, hogy 1919 őszén Szatmárnémetiben ő volt az ellenforradalmi szervezkedés 
egyik vezéralakja, és birtokai is a környéken voltak. A mondottakból következik, 
hogy az alispáni székbejutást a stabil helyi családi háttér, a széles és befolyásos ro
konság, a jó személyi kapcsolatok minden bizonnyal jelentős mértékben befolyásolták. 
Ennek a jórészt informális kapcsolatrendszernek a feltárására azonban a lexikonok és 
más publikus életrajzgyűjtemények nem alkalmasak.8

Az alispáni karnak ez a rendkívül sajátos és viszonylag nagyfokú zártsága több 
tényezővel magyarázható.
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1. Gondolni lehet mindenekelőtt a hagyományok esetleges továbbélésére. A több 
évszázados nemesi tradíciókra, melynek alapján az alispáni poszt elnyeréséhez a 
megyei közigazgatás egyéb szintjein kellett bizonyítani.

2. Az alispánok megválasztásuk után sokféle területen tevékenykedtek. Részben 
bizonyos reprezentatív feladatokat kellett elllátniuk. Vezető szerep, vagy elnöki poszt 
különböző jótékonysági, kuturális, vagy egyéb társadalmi egyesületekben. A már emlí
tett Tamay Ivor Csanád-Arad-Torontál megyében elnöke volt többek között a Megyei 
Történeti és Régészeti Társulatnak, a Magyar Vöröskereszt Egylet és a Stefánia Szövet
ség makói fiókjának és a Színpártoló Egyesületnek. Rangjuk és tevékenységük elisme
réseképp megyéjük számos községe választotta meg díszpolgárának őket. Esetenként 
előfordult, hogy egyes társadalmi mozgalmakban valóban aktív szerepet játszottak, 
mint például Fráter László Biharban a helyi leventemozgalom szervezésében. Bónis 
Aladár Borsod-Gömör-Kishont vármegye alispánjaként nemcsak református egyház- 
megyei tanácsbíró és presbiter volt, de a Vármegyei Tűzoltóegyesület elnöke, a Mis
kolci Daloskerület alelnöke, valamint harminckilenc község díszpolgára is. Az alispá
nok a társadalmi élet viszonylag modem szerveződéseiben is aktív szerepet vállaltak. 
Okolicsányi Imre Heves vármegye alispánja a Hevesmegyei Automobilosok Egyesüle
tének az elnöke volt. Horváth Lajos veszprémi alispán a Bakony nagy természetvédője- 
ként és a térség turizmusának fejlesztőjeként vált országosan is ismertté (publicisztikai 
munkássága is számottevő volt). Mégis, a tisztség sikeres betöltéséhez - úgy tűnik - 
kiemelkedő fontossággal bírt, hogy az illető megfelelő képzettséggel és jártassággal 
rendelkezzen a jogszabályok és a megyei adminisztráció útvesztőiben: ismerje és ért
se a bürokratikus eljárásokat, tudjon bánni az alárendelt tisztviselőkkel. Ettől aligha el
választható, hogy a hivatalos életrajzok az egyes alispánok érdemeinek méltatásakor 
leggyakrabban a vármegyei infrastruktúra fej lesztését - közintézmények (beteggondozók, 
kórházak, múzeumok, tűzoltóság), utak építése, villamosítás, csatornázás - emelték ki.

3. Az alispánok esetében a direkt politizálás nem volt követelmény, mégha néhá- 
nyan, főként ellenforradalmi múltjuk okán, szerephez jutottak a MOVE különböző 
helyi egyesületeiben (Okolicsányi Imre a MOVE egri sportegyesületének elnöke, bellu- 
si Baross József Nógrád-Hont vármegye alispánja a vármegyei MOVE alenöke volt). 
Rásó István esete kivételesnek számított, hiszen Hajdú vármegyében kétszer is főispán 
(1918-1919,1920), majd alispán volt( 1929-1931). Nyugdíjazása után, 1931-től vár
megyéjét képviselte a Felsőházban. Ő tehát pályája utolsó szakaszában a „nagypoliti
kában” is szerepelt. Az alispánok nem függtek közvetlenül a kormánytól sem, mint 
például a főispánok. Ezzel szemben elengedhetetlen követelmény volt a helyismeret: 
beleértve a megye kulturális, gazdasági, helyzetének, birtokviszonyainak, és mindenek
előtt a hatalmi erőviszonyoknak az ismeretét. Ezeket az információkat az alispánok 
neveltetésük, családi hátterük, kapcsolataik és persze hivatali „előéletük” révén szerez
hették meg a legkönnyebben.
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4. A helyismeret hiánya, melyet nem pótolt semmilyen elméleti műveltség, 
önmagában is gyakorlatilag kizárta, hogy valaki kívülről kerülhessen a megye élére. 
Itt azonban többről volt szó. A hivatali lépcsőfokokon való fokozatos előrejutás révén 
a helyi elitcsoportok mintegy lemérhették, hogy az illető mennyire tud alkalmazkodni 
környezetéhez, a megyei erőviszonyokhoz. A vármegye ebből a szempontból rendkívül 
konzervatív testületnek bizonyult, amely irtózott minden hirtelen és kiszámíthatatlan 
változástól. Jelzésértékű, hogy alispánná az esetek túlnyomó részében mindig a 
főjegyzőt, azaz a korábbi alispán már többszörösen bizonyított helyettesét választották 
meg. A megválasztott alispánok tehát egy fontos és nehezen megszerehető tulaj
donsággal is rendelkeztek: bíztak bennük.

Ez a fajta stabilitásra, kiszámíthatóságra való törekvés jól tükröződött a személy- 
cserék jellegénél is. A vizsgált időszakban - 1919-1930 között - a legtöbb vármegyének 
egy, vagy két alispánja volt, egyedül Tolnában fordult elő, hogy hárman váltották 
egymást. Ilyen váltásra összesen 15 alkalommal került sor. Ebből 8 esetben /53 %/ az 
alispán nyugdíjba vonult, vagy betegsége miatt mondott le, négy személy más, ma
gasabb pozícióba került - ketten főispánok lettek, ketten pedig képviselők -, háromnál 
az ok ismeretlen. A kontraszelekció tehát úgy tűnik eredményes volt, a megválasztott 
alispánok nem okoztak komoly csalódást. Ebből következően az 1929. évi általános 
tisztújításkor azokat az alispánokat, akik újraindultak a választáson, kivétel nélkül 
megerősítették tisztségükben. Az alispánok egyébként pozícióba jutásuk idejét illetően 
három fő csoportba oszthatók.

1. 1919 előtt: 9 fő
2. 1919-ben, vagy a román és szerb megszállás megszűnte után: 6 fő
3. 1920-as években: 20 fő
4. nincs pontos adat: 5 fő

Az egyik csoportba azok tartoznak, akik még a történeti Magyarország keretei 
között kerültek vármegyéjük élére. Pozíciójukat az ellenforradalmi rendszer kialakulá
sakor is meg tudták őrizni, de többségük a 20-as években nem maradt sokáig tisztségé
ben, nyugalomba vonult, vagy főispánná nevezték ki. A második csoportba az ún. el
lenforradalmi alispánok sorolhatók. Ok 1919-20 folyamán nyerték el posztjukat: volt 
olyan, aki önhatalmúlag kezdett hozzá a vármegyei közigazgatás újjászervezéséhez / 
Alexander Imre Szolnokban/, volt, aki politikai téren bizonyult aktívnak /a baranyai 
Fischer Ferenc a szerb megszállás elleni fellépésével szerzett érdemeket/, és akadt, 
aki versenytársak híján, a rendkívüli helyzetnek köszönhetően lett alispán.9 Végül a 
harmadik csoportot azok alkották, akiket a 20-as években, már konszolidált viszonyok 
között, elődjük távozása után választottak meg.

Az alispáni feladatok ellátása, vagy a megfelelő hivatalnoki előélet biztosítása, 
jelentős energia és munkaráfordítást igényelt. A pozíciónak viszont csak regionális 
szinten volt komolyabb presztízsértéke. A viszonylag szép fizetésen kívül egyéb,
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nagyobb anyagi előnyöket szintén nem lehetett remélni tőle. A szűkös források miatt 
ugyan egyértelműen nem bizonyítható, hogy az alispánok döntően fizetésükből éltek, 
ám az valószínűnek látszik, hogy jövedelmi helyzetük egyfajta jó középosztályi élet
nívó fenntartását biztosította a részükre. Vizsgált korszakunkban az alispánok - egy 
1922-es belügyminisztériumi rendelet értelmében - az ötödik köztisztviselői fizetési 
osztályba tartoztak, és a „méltóságos” cím viselésére jogosultak. Az 1927/28. évi 
költségvetés szerint ez havi 529 és 672 pengő közötti fizetést jelentett. Ezt 1929-ben 
megemelték, így 1930-31 -ben ebben a fizetési osztályban havi 650-740 pengő volt a 
járandóság. Az alispáni juttatás azonos volt a miniszteri tanácsos, a középiskolai tanár, 
a postai főigazgató, vagy a kerületi rendőrfőkapitányok havi jövedelmével. A vállalati 
compassok szerint csak mintegy harmadrészük került be különböző helyi-regionális 
jellegű cégek igazgatótanácsába.10 Az 1925-ös gazdacímtár szerint pedig soraikban 
mindössze egyetlen nagybirtokost, a közel ezer holdnyi földdel rendelkező, Somogy 
megyei Tallián Andort lehetett találni.11

Számos két világháború közötti kortárs megfigyelő, szociográfus utalt a magyar 
középosztály kettős szerkezetére, mely szerint a tisztviselőosztály Magyarországon 
nem polgári középosztály, hanem csak úri rend. Vélhetően az úri középosztály és a 
köztisztviselői kar párba állítását a keresztény középosztály fogalma tette teljessé. 
„Miután..., az úri középosztály... több is, kevesebb is annál, mint amit köztisztviselő
ként azonosíthatunk. Több amennyiben az úri társaság tagjai között esetenként arisz
tokraták éppúgy találhatók, mint jómódú, magasan képzett, polgári származású értel
miségiek, ritkábban vállalkozó középpolgárok. Kevesebb is nála ugyanakkor, mivel 
nem minden köztisztviselő kvalifikálta magát az úri társaságba, és nem minden tagjuk 
volt képes élethossziglan bent maradni a helyi közösségek úri társaságaiban.”12 Az 
alispáni kar összetételének vizsgálata önmagában nem ad megnyugtató választ a 
kérdésre, viszont rámutat a probléma összetettségére. Egyrészt kétségtelen, hogy az 
alispánok rendelkeztek olyan kevésbé elméleti, mint inkább gyakorlati ismeretanyag
gal, tudással, tapasztalattal, amely nagyobbrészt alkalmassá tette őket feladataik 
ellátására. Alispánnak, tehát vezető köztisztviselőnek lenni, ha nem is a gazdasági, de 
mindenképpen a társadalmi és politikai elithez tartozást jelentette: „Köztisztviselői 
karunk a magyar középosztály gerincét alkotja... Köztisztviselői pályán nemcsak 
hivatali előmenetelt, hanem társadalmi karriert is leheti csinálni hazánkban...”13 
Ugyanakkor valószínűnek látszik, hogy ki- és megválasztásukban, majd alispáni 
tevékenységükben a személyi-rokoni összefonódások, az informális kapcsolatok 
komoly szerepet játszottak. Ez utóbbi feltárása azonban csak részletes karrier és 
családtörténeti kutatások révén lehetséges.
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Róbert Barta - Levente Püski

The social composition of the „alispán” group in Hungary in 1920’s

The authors of the study are analyse the social composition of the so-called alispán 
group /vice-govenors of the counties/ in Hungary in 1920’s. The study follows the 
process and the reasons of occupations and fluctuations in this position. The main 
essence of this work is that this position could be occupy only those persons whose 
long carrier were closely connected to the local administrative hierarchy and they 
were honest and well-known representatives o f zhe local political elites. The authors 
research project contains a group of 32 alispán, most of them were the experts of the 
local goverments and only few of them could reach the top level political elite. But 
they had decisive influence to the process o f the local political decisionmaking.

Finally, the authors emphasize that the group of alispán was rather a part of the 
„privileged order” /Úri rend/ than the part of the modem middle class. Accordingly, 
we may use the phrase of „Christian middle class” to define the group of alispán as 
well.
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