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Bernáth György adósságkereső pere 
Papszász Eszter és Bónis Johanna ellen

Bihar vármegye a reformkori Magyarországnak több szempontból is a legjelentő
sebb törvényhatóságai közé tartozott. Az országos politikai csatározások meghatá
rozó jelentőségű, állandó résztvevője. A megye egyik nagyhírű követe, Beöthy 
Ödön, az országgyűléseken, mint a liberális oppozició elkötelezett híve fejtette ki 
tevékenységét, s alispánsága (1841-1843) idején az ország egyik legerősebb libe
rális beállítottságú megyéjévé formálta Bihart. Néhány év múlva, a negyvenes évek 
közepén viszont már, az adminisztrátori rendszer és a kormányzati hatalom érvé
nyesülésének példájaként emlegetik a vármegyét, köszönhetően Beöthy nagy el
lenfelének, az adminisztrátorként elhiresült Tisza Lajosnak, s az eszközökben nem 
válogató politikájának.

E két megítélés között lévő éles kontraszt már önmagában jelzi, hogy a megyé
ben milyen erős politikai csatározások folytak a „haladó” és a „maradi” eszmék 
képviselői között.

Az 1843-44-es országgyűlést követően a bécsi kormányzat egy „felülről induló 
reformmal” kívánta megtörni a liberális ellenállókat. Akésöbb adminisztrátori rend
szer néven elhiresült „reform” oly mértékben terjesztette ki a nemesi vármegyék 
élén álló főispánok, illetve helyetteseik, az ún. adminisztrátorok jogkörét, hogy 
azok szinte minden eszközt felhasználhattak az ellenzék ellehetetlenítésére. E rend
szer egyik legkirívóbb példáját adta az. 1845-ös bihari eseménysorozat.

Tisza Lajos a júniusban tartott tisztújító gyűlésen, biztosítandó a kormánypárt 
győzelmét, nyíltan diszkriminálta az ellenzékhez tartozókat, s a szokásokkal ellen
tétes, törvénytelen eszközökkel szorította ki annak tagjait a legfontosabb várme
gyei pozíciókból. Eljárása heves ellenállást szült, s ezt követően a liberálisok tevé
kenységének első és legfontosabb célkitűzése az általuk törvénytelenül megvá
lasztottnak tartott tisztikar leváltása, a restauráció eredményeinek revideálása lett. 
A kormány által támogatott adminisztrátor elleni küzdelem elkeseredett és meddő



politikai csatározássá fajult, akadályozva a vármegye közigazgatási és egyéb alap
vető funkcióinak ellátását is. A pártok közti egyre fokozódó és már tarthatatlan 
szembenállásra Tisza igen drasztikusan tett pontot az 1845 decemberi közgyűlé
sen: háromnapos eredménytelen tanácskozás után, a gyűlés utolsó napján a megye 
liberális ellenzékének ellenállását karhatalommal -  és párthívei segítségével -  tör
te meg, melynek során az ellenzék több tagja és vezető egyénisége is súlyosan 
megsérült.

A történtek ekkor már országosan is ismertek lettek, s több megyében nagy 
részében visszatetszést szültek. A Helytartótanács gróf Andrássy József Eszter
gom megyei főispánt bízta meg az események felderítésével, a történtek tisztázá
sával. Andrássy, királyi biztosi minőségében mintegy két esztendőn keresztül foly
tatta vizsgálatait, melynek eredményét egy igen terjedelmes jelentésben foglalta 
össze. E jelentés, melynek alapján a történtek a legapróbb részletekig rekonstruál
hatóvá váltak, átfogó képet nyújt a megyében ekkor zajló politikai küzdelmekről 
is, azok szereplőiről, az egyes pártokról és céljaikról egyaránt.1

Tisza, elképzeléseinek megvalósulását attól a politikai csoportosulástól várta, 
amelyik a júniusi tisztújításon Papszász Lajos1 2 alispáni jelölését támogatta. Ez a 
konzervatív tömörülés állt szemben a megye liberális ellenzékével, melynek ekko
riban vált vezető személyiségévé a Papszásszal szembeni ellenjelölt, Bernáth Jó
zsef. Miután a választás lezajlott, hosszú időre állandósult a Papszász- és a Bernáth- 
párt szembenállása. A decemberi közgyűlés verekedői is e két „vezér’ nevét skan
dálták.

Nem csoda hát, ha felkelti a figyelmet a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár polgári 
peres iratai között egy dokumentum,3 mely épp a Papszász és a Bernáth család4

1. A jelentésre Veliky János hívta fel a figyelmemet. E fontos iratcsomó az. ő kutatásai 
közben került elő az Országos Levéltárból, ahol a magyar Kancellária iratai között, a 
nádori titkos levéltárban lapult. (ÜL. Kancelláriai Iratok: A45. ) Ez a terjedelmes do
kumentum, bár egyes források említést tesznek a létezéséről, mind a kortársak, mind 
a későbbi szakirodalom számára ismeretlen volt, így minden korábbi híradás a történ
tektől csupán másodlagos információkra támaszkodhatott. Az anyag információ-gaz
dagsága ezenkívül lehetőséget nyújt a szélesebb körű vizsgálódásra is a vármegye 
politikai viszonyait illetően.

2. A család neve Papszász, illetve Pappszász formában egy aránt előfordul az iratokban. 
Mi most az első formát használjuk.

3. HfíML. Polgári peres iratok: P. P. CCV 3509
4. A Bemáthok bihari ágának tagjai a liberális ellenzék meghatározó alakjai a helyi 

politikai küzdelmeknek, később a szabadságharc idején is jeleskednek. Az ügyben 
szereplő családokra vonatkozó adatok: HfíML. IV. A. 4H/d(Reszeghy-hagyaték); ill. 
Hegyesi Mártotr. Bihar vármegye 1848-49-ben, Debrecen, 2000;
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között, a harmincas évek végén zajló per terjedelmes anyagát foglalja magában. 
Ennek adatai ugyanis lehetőséget nyújthatnak a reformkori Biharban zajló heves 
politikai küzdelmek mögött húzódó mikroszociális viszonyok vizsgálatára és ér
telmezésére is.

1833. december 11-én Papszász Eszter egy ún. intő levelet vett át Köböl kúton 
Lakatos Alajos szolgabíró és Fráter Albert esküdt kezéből, amelyben Bernáthfalvi 
Bemáth György, Pest megyei lakos, fent nevezett asszonyságot, a másfél éve el
hunyt Tolcsvay Bonis Ferenc5 özvegyét, valamint leányát, Bónis Johannát, még 
néhai férjét, illetve apját terhelő több rendbeli adósság kiegyenlítésére szólította 
fel. Ennek határidejét a levél keltétől (1833. december 2.) számított 45 napon be
lülre tette, ellenkező esetben törvényes jogaival élve peres eljárás kezdeményezé
sét helyezte kilátásba. Tartalmában megegyező levelet kapott kézhez Bónis Johan
na Pesten a Három Korona utcai lakásában Pániczky Eduárdtól Pest vármegye 
esküdtjétől 1833. december 22-én.

A megintés (admonitio) során a felperes szóban vagy írásban szólítja fel az 
alperest -  ez esetben alpereseket -  a kötelezettség teljesítésére. A megintés lehetett 
csupán baráti (amiciáhs), amikor a felperes a kiegyezés megkísérlése céljából in
tette a másik felet vélt vagy valós kötelességének teljesítésére. Ezt bárki, bármi
lyen formában eszközölhette, mivel jogi jelentősséggel nem bírt. Ez esetben azon
ban nem erről volt szó. Az intő levelet Bihar varmegye alispáni ítélőszéke nevében 
Sztachó Károly másodalispán állította ki, eleget téve a meghatározott jogi és for
mai követelményeknek. Az ilyen ún. bírói (iudicalis) admonitio már a polgári per 
előkészítéseként volt értelmezhető, ez pedig nyilvánvalóvá tette, hogy a felperes 
jogi úton kíván érvényt szerezni követeléseinek.

Bernáth György az intő levélben részletesen kifejtette követeléseit az alpere
sekkel szemben, és azt, hogy milyen minőségben készül őket bíróság elé idézni, 
abban az esetben, ha a megintésre elutasító feleletet kapna. Keresetének alapját a 
periratokban „J” betűvel jelzett irat jelentette, ami négy, az elhunyt által kiállított 
kötelezvény, illetve levél hiteles, s az 1832. évi júniusban tartott Bihar megyei 
generális kongregáción betáblázott másolatát tartalmazta.

Az első, 1810. május 6-án. Pesten kelt kötelezvényben igen szűkszavúan 
Tolcsvay Bónis Ferenc kötelezi magát annak az ezer forintnak a megadására, me
lyet Bernáthfalvi Bernáth Györgytől kért kölcsön. A második kötelezvény (kelt:

A Tolcsvay Bónis család neve szintén nem ismeretlen a reformkor történetében: a 
szatmári liberális követ, majd alispán Bónis Sámuel, aki később Kossuth egyik leg- 
közvetlenebbi híve és társa az emigrációban, szoros rokoni kapcsolatban volt az el
hunyttal, bár e rokonság részletei egyelőre még nem minden szempontból tisztázot
tak. A Bónis család eredetéhez még vő: Turul, 1886/2 27. o.



1811. november 20, Tas) arról a 138 birkából álló nyájról szólt, amit Bónis vásá
rolt, de aminek az árát -  5560 forintot -  Bemáth fizette ki. Bónis e contractuáüs 
levélben kötelezettséget vállalt arra, hogy a következő, 1812. év január 1-jén a 
közöttük lévő computust (elszámolás) elvégzi, ellenkező esetben az összeget, mint 
liquidumot a kölcsönző fél „megvehesse s vétethesse” rajta -  vagyis adóssá lesz. A 
keresetnek e dokumentum, illetve a benne foglalt összeg képezte a fő tárgyát.

Emellett két kisebb mértékű követelést is támasztott a felperes, amelyeknek az 
alapját szintén az elhunyt által kiállított levelek képezték. Az 1817. október 18-án 
kelt levele szerint Bónis egy száz forintot érő paszománt árát Bemáth Györggyel 
fizettette ki készítője, egy Erkel Ferenc nevű pesti katona részére, azzal a kikötés
sel, hogy azt a következő vagy az azt követő napon rendezi. Ezzel megegyező 
tartalmú az 1817. október 24-én kelt levél, a Subesz Antal nevű pesti suszter által 
készített csizmáról.

A tartozás, aminek kiegyenlítésére az. intő levél az alpereseket szólította tehát 
igen régi keletű és tetemes: kamatokkal együtt az intő levél keltéig 16.664 forin
tot6 tett ki. Ez nem volt kevés, ha figyelembe vesszük, hogy egy mázsa búza 10-11 
forintba került, 1 kg zsír 20-25 krajcárért kelt el a Medárd napi vásáron.7 Ezt kí
vánta visszakapni Bemáth György az időközben elhunyt adós örököseitől: özve
gyétől Papszász Esztertől, aki azóta újra férjhez ment, s most Szártory Károly 
táblabíró hitvese, illetve leányától a 20 éves Johannától, aki Benyiczky Adolf fele
sége ekkor. Bár az elhunytnak volt egy fia is, de tekintve, hogy Bónis László ekkor 
még mindössze három esztendős8, Papszász Eszter, az első számú alperes, mint 
egykori hitves társ, és mint az elhunyt „ László nevű, neveletlen fiúnak, természe
tes és törvényes gyám anyja’’ szerepel a periratokban.

Az adinonitiora az alperesek 15 napon belül voltak kötelesek válaszolni. A vá
lasz mindkét fél részéről elutasító volt. Ezt követően nyújtotta be keresetlevelét a 
Bihar vármegyei alispáni ítélőszékhez a felperes, mellyel megindította a jogi pro
cedúrát9 . E keresetlevél alapján állította ki Sztachó Károly a hivatalos perbe idéző

6. Ez a tartozás váltóforintokban számított összege. Bár az iratokban általában feltűnte
tik a pengőforintokba átszámolt összegeket is, a továbbiakban a forint megnevezést a 
váltóforintban használt összegre vonatkoztatjuk. Az ettől eltérő eseteket jelöljük.

7. Az adatok a Magyar Gazda 1845. évi számaiból valók. Idézi: Varga János: A bihari 
nemesség hitelviszonyai a polgári forradalom előtt; Történelmi Szemle 1958/1-2. sz. 
21-53. o.

8. Született: 1830. január 5.
9. Azért itt, mert Bemáth György ugyan Pest vármegyében volt birtokos, de abban az 

esetben, ha egy ügy több megyét érintett, annak a vármegyének volt illetékessége, 
melyben az alperes lakott. Vő: Tarda}’ Lajos: A megyei polgári peres eljárás a 16-19. 
században; Bp. 1933., 19.o.
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levelet, amibe belefoglalták a felperes keresetlevelét is (citaiio cum admonitione), 
aki petíciójának jogosságát bizonyítandó, igyekezett azt minél több és régebbi tör
vények sorával alátámasztani. Az idéző levél, melyet 1834. február 19-én magyar 
nyelven állítottak ki -  tekintettel arra, hogy címzettjei nők voltak -  felszólította az 
első- és a másodrendű alperest, hogy személyesen vagy törvényes képviselő által 
jelenjenek meg Bihar vármegye alispáni bírósága előtt 1834. április 26-án, a per 
felvételének céljából. Az idéző levelet Papszász Eszter március 12-én vette át Kö- 
bölkúton Bige Imre, Bónis Johanna pedig március 7-én Pesten Kónya József es
küdttől.

A per felvétele, a levata -  miután a felperes az előírt törvénykezési díjat, ez 
esetben 5 forintot lefizette -  az idéző levélben kitűzött napon a másod alispán által 
vezetett bíróság előtt meg is történt. Mindkét fél törvényes képviselői, a prókáto
rok által képviseltette magát. A levata során a felperes ügyvédje felmutatta megbí
zó levelét, a keresetlevelet, az annak alapját képező iratokkal együtt, s kérte a per 
felvételét. Ez és az alperesi ügyvédek megjelenése jegyzőkönyvbe került; ezzel az 
aktussal vette ténylegesen kezdetét a per.

Ami eddig történt az a polgári peres eljárás előkészítő szakasza volt csupán, 
amit az eljárás második, immár a bíróság előtt folyó része követett. Eddig ugyanis 
tulajdonképpen a felperes egyoldalú kérelmének hatósági foganatosításáról volt 
szó, ami -  figyelembe véve az akkori közlekedési viszonyokat, s összehasonlítva a 
per további szakaszaival -  meglepő gyorsasággal haladt. Az alperes megjelenésé
vel indul meg a két fél közötti jogi küzdelem, amely viszont általában évekig, jelen 
esetben több mint hét éven át tartott. A magyar polgári peres eljárásoknak -  így 
ennek is -  talán ez a vontatottság a legfontosabb és legismertebb jellemzője. En
nek oka több tényezőből fakadt, ezért mielőtt a per részletes tárgyalásába fognánk, 
érdemes közelebbről megismerkednünk az 1848 előtti polgári peres eljárás leg
főbb jellemzőivel.

Formáját tekintve a polgári per folyhatott szóban és írásban. A szóbeli peres 
eljárás időben rövidebb, lefolyását tekintve gyorsabb volt, mint az írásbeli, de mi
vel az írásbeli perhez való jog, s az ezzel járó nagyobb mozgásszabadság a nemes
embert mindenkor megillette'0, szinte kizárólag csak a jobbágyok peres ügyei ke
rültek szóbeli elbírálásra. A formalitások szigorú betartásával folytatott írásbeli, 
vagy ünnepélyes per azonban eleve vontatottan haladt, mert a felek, illetve képvi
selőik a per folyamán végig írásban érintkeztek személyes megjelenésre ritkán, 
csak kivételes esetben került sor. Emiatt az egyik fél által benyújtott iratra, kérdés- 10

10. Még az úriszék előtt tárgyalt ügyek esetében is, aboi a nem nemesek csak szóbeli 
eljárásért folyamodhattak; Vö: Béli Gábor. Magyar jogtörténet Az államalapítástól 
1848-ig. Pécs, 1995.
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re a másik csak hetekkel később reagált -  ugyancsak írásban - ,  s így a legegysze
rűbb kérdések tisztázása is hónapokat vett igénybe. Tovább lassította a perfolya
mot, hogy a perben a főszerepet a prókátorok játszották, a bíró, minthogy a felelé
sek írásban történtek, szinte teljességgel passzív szereplője az eseményeknek, a 
per menetére vajmi kevés hatással bírt, annak irányt szabni -  eltekintve egy-két 
közbevetett ítélettől -  nem tudott. A vontatottság legfőbb oka mindemellett az volt, 
hogy a magyar eljárásjog a különböző címen eszközölt perhalasztásoknak olyan 
hosszú sorát ismerte, amelyek segítségével egy jól felkészült prókátor szinte min
den helyzetben találhatott alkalmat a per folyamatának lassítására, megakasztásá- 
ra annak érdekében, hogy ügyfelének kellő időt biztosítson.

A bíró előtt folyó perszakasz ugyanis két részre oszlott és ebből csak az egyik, 
foglalkozott érdemben a per anyagával. Az első, a kifogási, vagy exceptionális 
szakasz során a per tárgyát, a meritumot nem érintették. Ennek során az alperes 
ügyvédje a felperes személyével, a keresettel vagy7 a bíróval szembeni kifogásai
nak adott hangot, mellyel elsődleges célja a per érdemi részének elhalasztása -  
innen a név: perhalasztó kifogás (exceptiones dilatoriae) - ,  illetve kereset leszállí
tása, a per megszüntetése (pervesztő kifogás -  exceptio meritoriae) volt. Az alpe
resi prókátor apró formai, sokszor szőrszálhasogató kifogásaival irreális mérték
ben nyújthatta a peres eljárás ezen szakaszát, nem csoda hát, hogy a törvények 
igyekeztek ennek gátat szabni és limitálták a kifogások számát: az 1723:38, az 
1729:43 és az 1792:16. törvénycikkek ezt háromban határozták meg. Ez azt jelen
tette, hogy az alperes prókátora három alkalommal terjeszthette a bíróság elé kifo
gásait, ezt követően viszont köteles volt az ügy tárgyát érdeklő feleletet adni, me
lyet ha nem tett, a „keresetben maradt”, vagyis a bíróság anélkül hozta meg végső 
ítéletét, hogy az alperesek érdemben védhették volna magukat.

A korabeli peres eljárásokban az alperes perbebocsátkozásának (litis contestatio) 
nevezték azt a mozzanatot, amikor az alperes a peres ügy lényegére vonatkozó 
feleletet adott. A litis contestatio, amit Torday Lajos a formalitások és a lényeg 
közötti határvonalként értelm ezett", véget vetett a vég nélküli huzavonának, mert 
ezt követően az alperes már nem élhetett kifogásokkal. E jogfosztó hatást érzékel
ve az alperesek, ameddig csak lehetett tartózkodtak az érdemleges válasz megadá
sától. Az exceptionális szakaszt a per érdemi része, a „dereka” (meritum causae) 
követte. Ez a perbebocsátkozással kezdődött és tulajdonképpen a bíróság ítéletho
zataláig tartott. E szakaszban a felek okiratokkal, tanúvallomásokkal és egyéb módon 
kívánták álláspontjukat érvényesíteni. Miután a felek a megengedett számú felelé
seket -  az 1729:43. te. értelmében négyet -  elhasználták, ügyüket végítéletre bo
csátották. A végítéletet (sententia defínitiva) a bíróság hozta a bizonyítás során 11

11. Torday L: i .m. 76.o.
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szerzett meggyőződése alapján. A végítéletet követő végrehajtás során vagy azt 
megelőzően azonban különböző perorvosiatokkal (ellenállás, fellebbezés) lehetett 
élni, amelyekkel tovább nyúlt az addig sem éppen rövid perfolyamat.

Jelen per soha nem jutott túl az exceptionális szakaszon. Az alperesek ügyvé
deinek sikerült azt közel hét éven keresztül húzniuk anélkül, hogy a pertárgyat 
érdemben érintő kérdésekre rátértek volna. Köncs Antal felperesi prókátornak igen 
fel kellett készülnie, ha sikeresen akart szembe szállni az alperesi ügyvédek, 
Porubszkv István és Pétery Ferenc12 támadásaival, A védők az ügymenet során 
többféle kifogást is emeltek, melyek egy része pusztán formai jellegű volt. Ilyen 
hibára hivatkoztak rögtön a per kezdetén az ún. esküdti bizonyságlevéllel, a 
testimonales-szel kapcsolatban is. A bizonyságlevél az idéző levél felmutatását 
(exhibitio) volt hivatva igazolni, megjelölve a felmutatás pontos helyét, idejét és 
az átadó személyét. Formáját tekintve vagy az idéző levél hátoldalára írták, vagy 
különálló iratként csatolták a többi perirathoz. A polgári peres eljárások során a 
testimonales felmutatásával kapcsolatos formai hibákra hivatkozva emeltek leg
gyakrabban kifogást az alperesek13, mely, ha megalapozott volt, akár a per leszál
lítását is eredményezhette. Jelen esetben azzal a bizonyságlevéllel szemben emel
tek kifogást, mellyel Bige Imre bihari esküdt bizonyította, hogy az idézést átnyúj
totta Papszász Eszternek. Ebben ugyanis két sort valamilyen oknál fogva tollal 
kisatíroztak, ami miatt az alperesek ügyvédei a keresetlevelet olyannak titulálták, 
mely „ítéletnek, határozatnak fundamentoma nem lehet". Amíg tehát nem tisztá
zódik mit és miért ..vakartak” ki a testimonalesböl, addig érdemi feleletet nem 
adhatnak -  fejtegették. Jól érzékelteti a procedúra vontatottságát, hogy ezen apró
nak tűnő, bár adott esetben akár perdöntő hatással bíró formai kérdés többszöri 
levélváltást követően, csak egy évvel a per kezdete után, 1835. május 15-én hozott 
közbevetett bírói ítélettel oldódott fel, mely szerint e „kitörlődések” által támasz
tott nehézségek nem érdemelnek figyelmet.

Jelentős mértékben lassította a per folyamatát -  még a kifogások előadása előtt 
-  az alperesek azon érve a perbebocsátkozás megtagadása mellett, hogy a Bónis 
Ferenc által bírt örökrészük egyelőre még nem került felosztás alá, s így nem áll 
módjukban a „méltánytalanságokkal szembe nézni”. A felperes ezzel szemben 
köztudomásúnak tartotta, majd a bíróság felszólítására iratokkal is bizonyítani pró
bálta, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Az ennek alátámasztására beterjesztett 
dokumentumok egy ike 1836. január 14-én kelt, s ebben Fráter Albert Bihar várme

12. A per folyamán mindkét alperes ügyvédet váltott. Papszász Esztert 1837. november 
24-től Molnár Ferenc védte, Bónis Johanna ügyét Pétery' után előbb Göndöcs István 
(1838. április), majd ugyanezen év augusztusától kezdve Szilágyi Lajos képviselte.

13. Torch}’ L: i.m.



gye tiszti alügyésze, mint az e célból kirendelt küldöttség tagja igazolta, hogy a 
Bónis örökség felosztása már egy évvel korábban, 1835 februárjában megtörtént. 
A másik irat pedig az 1835. február 21 -én tartott közgyűlés 832. számú végzésének 
hiteles másolata, ami arról szól, hogy az örökség felosztására kirendelt deputáció 
az osztást Bónis Zsigmond ismételt meg nem jelenése miatt, nélküle volt kényte
len elvégezni Bónis Johanna és Papszász Eszter között. A közgyűlés végzése alap
ján a fiatalkorú Bónis László örökrészét anyjának adták át, a Bónis Zsigmondot 
illető részről pedig a közgyűlés által kiküldött deputáció jelentése után döntenek 
majd. Éppen erre a közgyűlési végzésre hivatkoztak az alperesek, amikor azt állí
tották, hogy az osztás még nem történt meg, úgy okoskodva, hogy amíg Bónis 
Zsigmond által öröklendő rész nem kerül tisztázásra, addig a felosztást befejezett
nek tekinteni nem lehet. Tehát a végzést ellentétesen értelmezték a felek és egy
mással szembenálló érvek alátámasztására alkalmazták. A dolog tisztázása érdeké
ben respiriumot (haladékot) kértek az alperesek addig, amíg a deputáció befejezi 
tevékenységét és tisztázódik a Bónis-örökség körüli kérdés.

A felperes csupán „kötekedésnek” tartotta az alperesek haladék kérelmét. A bí
róság mindenesetre megadta a kért respiriumot, s ezt egyszer meg is újította, de 
1836. április 29-én már ítélettel szólította fel az őket védelmük előadására, vagyis a 
perbebocsátkozásra. Úgy tűnik a második rendű alperes érveinek legfőbb alapját 
jelentette az örökség fel nem osztott voltára való hivatkozás, mert most, hogy' a 
bíróság az örökség felosztása körüli kérdést levette a napirendről és többé már nem 
lehetett erre hivatkozva a per folyamatát nyújtani, láthatóan ki is merültek Bónis 
Johanna érvei. Védője tett ugyan még egy' eredménytelen kísérletet a keresetlevél 
leszállítására. Az alperesek a keresetlevéllel szemben tett első14 kifogásukban arra 
hivatkoztak, hogy abban nincs pontosan megjelölve kit, milyen címen citáltatott 
bíróság elé a felperes, mert ők ugyan soha nem kértek tőle semmit, mégis mint 
principális adósokat idézték be. Ez azonban eleve hatástalan érvelés volt, ugyanis 
már az intő. csakúgy', mint az idéző levél teljes pontossággal megjelöli milyen mi
nőségben hivattak perbe az alperesek. Akciójukat nehéz egyébnek, mint időhúzás
nak tartani, mert az idéző levél egyértelmű volt és minden formai követelménynek 
megfelelt. Kísérletük mindössze néhány hónap haladékot jelentett és 1836 szeptem
berében ismét ítélettel szólíttattak fel védelmük előadására, ezzel együtt pedig a 
bíróság megállapította a keresetlevelet, vagyis kijelentette, hogy' az világos s azzal, 
illetve a beime foglaltakkal kapcsolatban formai kifogást emelni nem lehet.

14. Az alperesek ezt tartották az első kifogásuknak, azt állítva, hogy az örökséggel és a 
tesíiinonales-szel kapcsolatban felhozott érveik csupán mellékes kérdések voltak, nem 
pedig kifogások.
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A második rendű alperes ezután kifejtette, miszerint továbbra is fenntartja, hogy 
a törvényben biztosított három alkalmat a kifogásai ismertetésére még nem hasz
nálta el -  ezt ugyanis a felperes prókátora többször kétségbe vonta mindkét alpe
resre vonatkozóan - ,  de a következőkben mégis a „meritumot tárgyazólag kíván 
munkálkodni ”, ami nem jelentett egyebet, mint, hogy lemond a további kifogások
kal való élés lehetőségéről, s nem látja akadályát a per tárgyára térni.

Papszász Eszter azonban még korántsem kívánta érdemleges tárgyalás alá ve
tetni a keresetet. Ennek egyik oka minden bizonnyal az a fent említett jogfosztó 
hatás volt, amit a perbebocsátkozás jelentett. Ezenfelül be kívánta bizonyítani, 
hogy a kereset formája alapvetően hibás, ugyanis felperesnek nem volt joga adós
ságbeli keresetet benyújtani, amit a birtokában lévő, s a penratokhoz csatolt doku
mentumok kellően bizonyítanak. E dokumentum egy levél és két kötelezvény má
solatát tartalmazta, melyek segítségével megismerhetők a birkavásárlás részletei 
és nagyjában-egészében rekonstruálhatók a történtek.

Bónis Ferenc 1811 -ben rokona, a Pest megyében lakó Bernáth György segítsé
gével, s anyagi támogatásával 138 birkát vásárolt a pesti vásáron. A 134 birkából 
és 4 kosból álló nyájat összesen 5560 forintért vette, melynek árát a Bernáth fizette 
ki. Bónis a tartozásról pecsétes, hiteles írást állított ki, melyet embere, Perjési Sá
muel által juttatott el „kedves bátyjához”. E tartozás tényét ismerte el a mostani 
kereset alapját képező, fentebb ismertetett kötelezvényben. E jelentős összeget 
azonban nem csupán az „atyafiság” miatt bocsátotta rendelkezésére a későbbi fel
peres, bár ennek is fontos része lehetett benne. Az alperes által most csatolt levél 
és kötelezvény egy másik, a rokonságnál talán nyomosabb okot is megvilágít. 
Bernáth a Bónis Ferencnek 1811. január 20-án írt levelében, a juhok megvásárlá
sának körülményeit ismerteti részletekbe menően. Beszámol arról, hogy milyen 
áron sikerült megvásárolni az állatokat, majd értetlenségét fejezi ki, amiért Bónis 
a nyáj teljes áráról adott át kötelezvényt. A levél egyik félmondata szerint ugyanis 
a felperes 3000 forinttal adósa volt az elhunytnak. Ehhez -  annak ellenére, hogy a 
levél másolatának hitelességét a felperes, később pedig a bíróság is megkérdője
lezte -  nem fér kétség, ugyanis Bernáth az 1811. augusztus 7-én saját kezével írt 
kötelezvényben ismét elismerte, hogy adós maradt „Bonis Ferencz Urnák a tőle 
megvett lovak árába ".

A csatolt iratok adatai alapján nyilvánvalóvá válik, hogy az elhunyt és a felpe
res kölcsönösen adósai voltak egymásnak, mégpedig nem csekély összeggel. A 
fenti levél végén Bernáth az egymással szemben fennálló jelentős összegű adóssá
gok rendezését computus (közös elszámolás) útján tartotta el intézhetőnek, mégpe
dig úgy, hogy követeléseit az általa igényelt összeg egészéről tette volna, nem 
pedig a két összeg közötti különbözeiről. Ezért kötelezte tehát magát az elhunyt 
computusra kötelezvényében, s ezért állította ki azt 5560 forintról, nem pedig 2560-



ról, ami a Bernáth felé lévő tartozásának tényleges összege, ha leszámítj uk az ő 
3000 forintos követelését.

A computus megtartására azonban Bonis Ferenc 1832. március 24-én bekövet
kezett haláláig nem került sor. Ennek okai nem teljesen tisztázottak, de úgy tűnik 
egyik fél sem siettette igazán. Ellenkezőleg, amint az a bíróság elé terjesztett ira
tokból kitűnik, Bónis további kölcsönökkel növelte Bernáth-ta! szembeni adóssá
gát, mégpedig az utóbbi által ajuhok áráról szóló kötelezvényben megjelölt határ
idő (1812) után öt évvel. Úgy látszik Bónis Ferenc és Bernáth György -  már csak 
a rokonságra való tekintettel is -  igen jó  viszonyt ápoltak egymással, s ez nem tette 
szükségessé e vállalt kötelezettségek szigorú betartását15. A jelek szerint az egy
mással szembeni tetemes összegű adósság egyáltalán nem rontotta meg a kettőjük 
közötti viszonyt, aminek szemléletes példái az évekkel később keletkezett,16 -  igaz 
jóval kisebb összegű -  további kölcsönök. Ezt alátámasztani látszik az is, hogy 
Bónis életében -  legalábbis az előkerült adatok alapján -  nem történt kísérlet a 
fennálló követelések jogi úton történő érvényesítésére.

Bernáth csak Bónis halálát követően indította útjára a hivatalos eljárást. Ekkor 
azonban meglehetős sietséggel. Bónis Ferenc halála után három hónappal. 1832. 
júniusában tábláztatta be a„J” jelzetű iratban szereplő kötelezvényeket (amire addig 
több mint húsz esztendeje lett volna), s két év múlva megindult az adósságkereső 
per. Ebből arra következtethetünk, hogy az előbb vázolt feltehetően szoros szemé
lyes kapcsolat már nem vonatkozott Bónis családjára, illetve második feleségére 
Papszász Eszterre; legalábbis a későbbiek ismeretében ez látszik kézenfekvőnek. 
Bónis halálával a felperest vélhetően már nem kötötte az a baráti kötelék, ami 
hosszú ideig követelései kinyilvánításának gátat szabott, s így most már nyíltan -  
és a tényeket elég egyoldalúan értelmezve -  léphetett fel az örökösökkel szemben. 
Bernáth György ugyanis nem egészen tisztességes módon „sima’' adósságként ke
zelte ezt az ügyet, amiben az elhunytat, mint fizetni nem akaró adóst tüntette fel, 
aki egyedüli oka volt a tervezett elszámolás elmaradásának. Az alperesek valószí
nűleg tisztában voltak a Bónis és Bernáth közötti személyes, és anyagi jellegű 
kapcsolat természetével, s ezért sérelmezték, illetve tartották méltánytalannak a 
felperes eljárását. Ha ugyanis figyelembe vesszük azt a kapcsolatot, amit a felpe
res az elhunyttal életében ápolt, nem tűnik megalapozatlannak az a feltevés, hogy' 
a kölcsönös kötelezvények a tartozások mértékéről valóban csupán az ügy tisztá
ban tartását szolgálták, „ hogy a computus sorún juhok árának nyoma legyen ”. Ezt 
az alperesek is hasonlóképpen értelmezték. Ezek alapján tartották tehát jogtalan

15. Bónis a csizma és a paszománt vásárlásának idején is Bemáthnál vendégeskedett.
16. Bernáth is kért 1814-ben kétszáz forintot az elhunyttól, s erről egy kötelezvényt is 

kiállított.
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nak az alperesi ügyvédek, hogy a felperes adósságot kereső pert indított ügyfeleik 
ellen, holott a saját kezével írt levélben, elismerve a Bónissal szembeni adósságát, 
computusra kötelezte magát.

A felhozott érveket -  bár számunkra jó  szolgálatot tesznek annak érdekében, 
hogy valamelyest világos képet kapjunk a történtekről, és megismerjük a szerep
lők közötti viszonyokat -  nem sikerült a jog nyelvére úgy lefordítani, hogy a bíró
ságot meggyőzte volna: az alpereseknek nem sikerült az ügymeneten érdemben 
változtatniuk. A felperes tagadta a levél hitelességét, s azt a bíróság sem fogadta el 
olyannak, ami a per leszállítására, illetőleg annak computuális útra való vezetésére 
alkalmas lett volna. A bíróság 1838. Kisasszony (augusztus) hava 25-én egy köz
bevetett ítélettel eltiltotta az alpereseket a további kifogásokkal való élés lehetősé
gétől, s ismételten felszólította őket védelmük előadására. Majd miután ezt az el
következendő évben még négyszer megtette, de azok továbbra sem kívántak 
perbebocsátkozni, 1840. Boldogasszony (január) hava 23-án, az. 1837-ben alis
pánná választott Tisza Lajos vezette alispáni bíróság ítéletet hirdetett az idősebb 
Bemáthfalvi Bemáth György által indított, majd az 1839-ben bekövetkezett halá
lát követően fia, ifjabb Bemáth György által befejezett, Papszász Eszter és Bónis 
Johanna ellen folyó adósságkeresö perben. Az ítélet kimondta, hogy ifjabb Bernáth 
György, mint a család jogainak fenntartója, jogos az apja által kezdett per folytatá
sára. Elvetette az alperesek azon szándékát, hogy a pert computuális per útjára 
vezessék, mert az ennek érdekében felhozott bizonyítékok hitelessége megkérdő
jelezhető volt, így Bónis Ferenc az általa kiállított kötelezvény értelmében való
ban a felperes adósává vált. A végítélet a felperes által követelt összeg megfizeté
sére kötelezte az alpereseket, és intézkedett az Ítélet végrehajtásáról.

A sententia végrehajtására 1841. nyárhó (július) 21-én került sor Köbölkúton. 
A felperest Szarukán Gergely ügyvéd. Papszász Esztert férje, Szártory Károly, Bónis 
Johannát pedig Szilágyi Lajos ügyvéd képviselte. A törvényesség betartását két 
helybéli esküdt felügyelte, a jegyzői teendőket pedig Kis Sámuel hely beli jegyző 
látta el. A végrehajtási bizottság -  Beöthy Ödön alispán'7, Thurzó János szolgabí
ró és Draveczky Sándor esküdt -  által felolvastatott a bíróság ítélete. Ezt követően 
ismertették a felperes követeléseinek mértékét, amelybe -  a 17. századtól kezdve 
rendszeresen -  a per tárgyát képező összegen felül már belefoglalták a felperesnek 
a pereskedés folyamán felmerült költségeit is. Erről a felperes pontos kimutatást 
készítetett, tételesen feltüntetve a hét éven keresztül húzódó jogi procedúra összes 
költségét, beleértve az ügyvédi díjakat is. Az ebben feltüntetett és a bíróság által 
megállapított adatok összesen 16.863 forint és 18 krajcár megfizetésére kötelezték 17

17. Az 1841 -ben Biharban tartott tisztújítás alkalmával Beöthy Ödönt választották alis
pánná.



az alpereseket, akiket felszólítottak, hogy a követelésnek vagy készpénzben való 
kifizetéssel tegyenek eleget, vagy'jelöljék meg azokat a fundusokat, melyekből a 
felperes kielégíthetné magát.

Ilyeneket azonban Bernáth az első számú alperes részéről nem találhatott Bi
harban. Amint azt Szártory Károly kifejtette, azokat a javakat, melyek az ifjú Bonis 
Ferenc örökségeként kerültek felesége birtokába, már mind bírói végrehajtás alá 
vonták egy korábbi adósságkeresö per ítélete következtében.18 Ami ebből még 
kezeikben van, azt csupán árendába bírják annak új tulajdonosától. Ezen kívül 
semmi mást nem tudott megjelölni, ami a felperes követeléseinek alapját képez
hette volna. Amikor azonban a felperes ügyvédje a bírói zár alatt lévő köbölkúti 
közös erdő és királyi kisebb haszonvételekből származó jövedelem megbecsülését 
és executio alá bocsátását ind ítványozta, Szártory pálcáját felemelve jelezte, hogy 
ellenáll a végrehajtásnak.

Az ellenállás (oppositio) a perorvoslatok egyik fajtája volt, melynek során a per
ben vesztes fél ezzel a szimbolikus cselekedettel (egy pálca felemelésével), akadá
lyozta meg a végrehajtás folytatását. Ezután a biró nem folytathatta az executiót, s ezt 
az ellenfélnek is tiszteletben kellett tartania, ellenkező esetben az volt a büntetése, 
hogy bármilyen igaz ügyét örökre elveszítette. Az ellenállás kinyilvánítására ez eset
ben azért került sor, mert a felperes képviselője olyan javakat kívánt végrehajtás alá 
vonni, melyeket nem vontak perbe, s az ítéletbe se foglalták bele.

Az oppositio megtörténte után tehát megszakadt a végrehajtás. Ezt követően az 
alperesnek az ún. ellentállási per folyamán kellett cselekedetének jogosságát bizo
nyítania. Amennyiben ez nem sikerült, tehát a bíróság megítélése szerint az oppositio 
jogtalanul történt az opponáló felet 200 forint bírság büntetésére kötelezték; erre Beöthy 
Ödön alispán külön felhívta az alperes figyelmét idéző levelében, melyben a pert 
1841. szeptember 3-ra tűzte ki. Az ugyanazon év november 24-én született ítélet ér
telmében az alperes ellenállása jogszerű volt, mert Biharban valóban nem lehetett a 
felperes követeléseinek esetleges alapját képező javakat találni, amiért is az ügyet 
ottani végrehajtás céljából Pest-Pilis-Solt egyesült vármegyék bírósága elé utalták.

Szintén ide került a felperes Bonis Johannával szembeni követelésének kielégí
tése is. A második rendű alperes ítélet alá vont bihari örökrésze ugyanis nem volt 
elegendő a perben megítélt összeg ráeső részének kiegyenlítésére. Eltekintve a

18. A per, amire Szártory itt hivatkozik, az a Fáy Sámuel által indított szintén adósságot 
kereső eljárás volt. Az ebben a perben született ítélet 3345 váltóforiní és 51 1 krajcár 
megfizetésére kötelezte Papszász Esztert, aki a végrehajtás alapjául a fia által apjától 
örökölt ingatlanokat jelölte meg. Mivel erről akkor pontos felmérés készült, módunkban 
áll megismerni a Bónis Lászlóra szállt örökrészt, illetve az azokból származó jövedel
met, ami viszont nem rágott valami sokra: értéke a becsülő bizottság jelentése szerint 
mindösszel35 forint és 20 krajcárt tett ki.
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végrehajtás alá eddig még nem vont és fel nem becsültetett örökség részletes is
mertetésétől, elegendő itt annyit megjegyezni, hogy annak értéke, a becslést végző 
bizottság jelentésének értelmében 498 forintot tett ki, mely a felek kívánata szerint 
megtartott árverésen mindössze 136 forintért kelt el, ami elenyésző része volt az 
ezen az alperesen követelt 8635 forintnak. így a felperes még fennmaradó 8433 
forintos követelését is Pest megyébe utalták.

A törvények értelmében ugyanis az egyes törvényhatóságok bíróságai illeté
kességének köre nem terjedhetett túl a vármegye közigazgatásilag meghatározott 
területén. Ezért a végrehajtást Bihar megkeresésére a Pest-Pilis-Solt egyesült vár
megyék bírósága végezte. E megyebeli Tas nevű helységben feküdtek a néhai Bonis 
Ferencnek Szentgyörgy és Szalk puszta nevű jó szágai”, amelyeket a felperes al
kalmas fundusnak tartott követelései kielégítésére. E két puszta azonban már, mint 
zálogbirtokok idősebb Bernáth György és felesége Wladán Teréz kezelésében ál
lottak. Még néhai Bónis Ferenc és édesanyja, Bernáth Anna zálogosították el ré
szükre, és bár nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozóan, hogy milyen tarto
zás fejében történt a zálogba vétel, így tudomást szerezve e birtok létezéséről, 
egészen új megvilágításba kerül számunkra per a valódi célja.

Az ugyanis nem valószínű, hogy Bernáth György nem volt tisztában azoknak a 
javaknak a mértékéről, amelyekre az alperesek, mint örökségre számíthattak Bónis 
halálát követően. Ez már a közte és Bónis között lévő, korábban már elemzett 
kapcsolat miatt is valószínűtlen. Amennyiben viszont tisztában volt azzal, hogy az. 
általa követelt hatalmas összeget az alperesek a Biharban fekvő birtokokból kielé
gíteni nem lesznek képesek, akkor keresetének eredeti célját már eleve ez az általa 
zálogként bírt birtok megszerzése, illetve megtartása jelentette. Feltehetőleg ezen 
az úton kívánta élete végéhez közeledve e javakat családja számára megerősíteni.

Amennyiben tehát ez volt a felperes szándéka, elmondható, hogy sikerrel járt: a 
Pest megyei végrehajtáskor született ítélet értelmében az alperesek csak akkor 
válthatták volna meg a birtokot, ha egyben fizetik ki tartozásukat, amely a bihari 
ítélet óta felmerült költségeket is hozzászámítva most már 17.776 forint 5 krajcárt 
tett ki, erre pedig a közeli jövőben nem sok esély mutatkozott. Sőt, az ítéletben 
fenntartották a felperesnek, és „osztályos véreinek”, illetve örököseinek azt a jo 
got, hogy „ha időközben más kielégítési fundust is találnak, ezen summára és tör
vényesjárulékaira nézve az alperesek illetve örököseik ellen folytatandó bírói fog
lalás útján maguknak eleget tétethessenek". Annak a 138 birkának az ára, mely 
egyre növekvő adósságként évtizedeken keresztül kísérte Bónis Ferencet, ezt kö
vetően már a leszármazottai számára is jelentős terhet jelent majd, előreláthatólag 
hosszú évekig meghatározó erőként hatva gazdasági viszonyaikra.

1811 -ben, amikor Bónis elhatározta, hogy juhot vásárol -  valószínűleg tenyész
tés céljából -  a Kelet-Közép-Európából származó gyapjúnak jó  piaca volt. A 18.



század végén Nyugat-Európában kibontakozó kapitalizmus e térségben is elindítot
ta a gyapjú tömeges elhelyezésének konjunktúráját, amit a bécsi kormányzat pro
tekcionista gazdaságpolitikája tovább erősített: 1784-ben tilalom alá vette a posztó
behozatalt, hogy ezzel is támogassa az örökös tartományokban kibontakozó posztó
ipart. Néhány éven belül ott is, és Magy arországon is a gyapjútermelés fellendülése 
volt tapasztalható, ami a napóleoni háborúk idején még tovább folytatódott.

A nyersgyapjú könnyű értékesítési lehetőségei erős ösztönzést jelenthettek Bónis 
számára is döntésében, csakúgy, mint a beruházás viszonylag alacsony költségei, 
hiszen a juh ridegen tartható, tenyésztése nem követelte meg az addigi külterjes 
állattartási módszerek gyökeres megváltoztatását19. Bihari birtokain pedig elég puszta 
állt rendelkezésre az arrafelé amúgy sem nagyon elterjedt juhtenyésztés számára20.

A juhok megvásárlásához szükséges pénzhez viszonylag könnyen hozzájutott. 
Anyai rokona és barátja készségesen rendelkezésre bocsátotta az összeget. Láttuk, 
hogy a hitelező maga is adósa volt a kölcsönvevőnek, s kölcsönös kötelezettséget 
vállaltak egymással szembeni tartozásaik rendezésére, mégpedig elég közeli idő
pontra. Optimizmusuk a konjunktúra éveiben nem is volt minden tekintetben túl
zó, bár, mint korábban kifejtettük a közöttük lévő személyes kapcsolat is jelentős 
szerepet játszott pénzügyeik viszonylag kötetlen kezelésében.

A napóleoni háborúk után azonban a gazdaság fellendülését annak hullámzása 
váltotta fel, ami nem kedvezett a termelést elsősorban extenzív úton növelő ma
gyar mezőgazdaság számára. A nemesség egy része lassan azon adósságok foglyá
vá vált melyeket a konj unktúra idején vett fel, s melyeket a megváltozott feltételek 
közepette csak nehezen tudott törleszteni. Elsősorban újabb hitelek felvételével 
próbáltak enyhíteni pénzügyi helyzetükön, de gondjaik inkább megsokszorozód
tak, mintsem enyhültek volna. A nemesség hitelképtelenségének és anyagi lezüllé- 
sének egyik fő oka már a korabeli elemzők, s később a szakirodalom szerint is az a 
kötöttség volt, amit az ősiség jelentett a nemesség birtokaira nézve. A hitelviszo
nyok itthoni fejletlensége, és a Lajtán túli hitelintézmények fedezethiány miatti 
elzárkózása vezette a magyar nemességet az uzsorások kezei közé, ahol szinte semmi 
esély nem maradt a talpraállásra.

A fentiek ugyan nem vonatkoztathatók teljes egészében Bónis helyzetére, de 
általánosságban hasonló utat járthatott be. A tetemes összegű kölcsönt haláláig 
nem sikerült visszafizetnie, ami sejtetni engedi, hogy a juhok vásárlásakor remélt

19. Nem csoda hát, hogy a 19. Század első felében a gyapjú lett a nemesség és a jobbágy
ság legfőbb pénzforrása. Vö. Ungar László: A magyar nemesi birtok eladósodása 
1848 előtt; in. Századok, 1935; 39-60. o.

20. Vö.; Varga János : A bihari nemesség hitelviszonyai a polgári forradalom előtt; Törté
nelmi Szemle 1958/1-2. sz. 21-53. o.
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anyagi gyarapodás nem következett be. Avagy ha mégis bekövetkezett, nem lett a 
gazdaságba visszaforgatva, nem vált tehát a korszerű termelés alapjává, vagyis 
egyszerűen szétfolyt a kezei között. Egyre súlyosbodó anyagi gondjain ö is újabb 
kölcsönök felvételével kívánt segíteni. Bernáthon kívül még két hitelezőről ren
delkezünk adatokkal21, akik szintén az elhunyt özvegyén keresték követeléseiket, 
de ennél bizonyosan többen voltak. Bonis Johanna egy' elejtett megjegyzése való
színűsíti ezt, aki az ítélet után azokat az apja által rászállott javakat bocsátja végre
hajtás alá, melyek még nem „exequáltattak”: tehát az ő örökrészén sem ez volt az 
első bírósági végrehajtás.

Kissé nyersen fogalmazva tehát azt mondhatjuk, hogy Bonis Ferenc az adóssá
gokon kívül nem sok mindent hagyott örököseire. Az örökség részleteit tekintve, 
az erre vonatkozó források hiánya miatt nagyrészt feltételezésekre vagyunk utal
va, de néhány megismert közvetett adat és a per során előforduló érvek adnak 
valamilyen fogódzót erre vonatkozólag. Ezekből arra következtethetünk, hogy az 
elhunyt után maradt ingatlanok nagyobb része az ősiség által kötött, a törvényes 
öröklés szabályai szerint a férfiági örökösöket illető nemzetségi birtokok voltak22. 
Ezeket már korán szétosztották maguk között a férfi tagjai a Biharban igen elter
jedt Bónis családnak. Azok a javak, amelyeket az elhunyt törvényes leszármazot
tai örököltek, s kívül estek az ősiség hatáskörén -  azaz fedezetül szolgálhattak az 
esetleges követeléssekkel szemben -  igen csekély összeget képviseltek. De ezek is 
a hitelezőké lettek. Az e perben született ítélet pedig az elmarasztalt örökösöket a 
jövőre vonatkozóan is tovább terhelte.

Bónis Ferenc eladósodásának folyamata, ami ebből a perből számunkra megis
merhetővé válik, nem egyedülálló a 19. század első felében. Szemléletes és egyes 
aspektusait vizsgálva jellegzetesnek mondható. Jó példa az 1848 előtti nemesi tár
sadalom, azon belül is a Bónishoz hasonló kis- és közepes anyagi és gazdasági 
erőforrásokkal rendelkezők ellentmondásos helyzetére, kiszolgáltatottságára, melyre 
már Ungár László23 felhívta a figyelmet. Az általa megjelölt úton haladva Varga 
János éppen Bihar vármegyére vonatkozó kiváló statisztikai forráselemzése24 meg
győző erővel ismertette azokat a jelenségeket, melyek erősítették gazdasági, és 
nem utolsó sorban politikai függőségét a nemesség jelentős anyagi forrásokkal 
nem rendelkező alsó rétegének.

21. Az egyik, a már említett Fáy Sámuel, a másik pedig egy pesti nemes, bizonyos Kajáry 
Péter. Az utóbbi által indított adósságkereső perben 1835-ben született ítélet

22. A nemesi javakra vonatkozó Öröklésről vö: Csizmadia Andor Kovács Kálmán Asz
talos László: Magyar állam- és jogtörténet. Nemzeti Tanköny vkiadó, Bp. 1995

23. Ungár László: i.m.
24. Varga János: i.m.
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A közép- és kisnemesi réteg anyagi lezüllésére, illetve ennek politikai követ
kezményeire vonatkozó -  a kortársak, majd később a szakirodaiom által szintén 
felismert és elemzett -  adatok mellett, a per anyaga alkalmat nyújt a politikai sze
repvállalások mögött húzódó egyéb tényezők közelebbi vizsgálatára is.

Mint említettük, a per Bihar vármegye két, az 1840-es évek a politikai küzdel
meiben fontos szerepet játszó családja között folyt. A peres felek közeli rokoni 
kapcsolatban álltak az egymással szemben álló táborok vezéregyéniségeivel: 
Papszász Eszter a későbbi alispán nővére volt, Bemáth György pedig nagybátyja a 
liberális ellenzék harcos vezetőjének. Könnyen adódik tehát a kérdés, hogy a szem
benálló politikai erők vezetőinek harcaiban milyen szerepet játszott kettőjük csa
ládjának hosszú ideig tartó pereskedése.

Papszász Lajos az alispánt széket, mint a konzervatív oldal jelöltje és Tisza 
pártfogolja nyerte el. Megválasztását -  csakúgy, mint a tisztviselők többségéét -  
az ellenzék törvénytelennek tartotta és a kormányzati önkény drasztikus megnyil
vánulásaként értelmezte. Őt, magát azonban nem lehet a tisztán konzervatív felfo
gású, antiliberálisok közé sorolni. Az 1839-es diétán, mint ellenzéki követ képvi
selte Heves vármegyét, s bihari alispánsága (1845-48) alatt is inkább haladó szel
lemiségéről, mint maradiságáról tett tanúbizonyságot25. Ennek ellenére mégis a 
megye liberális érzelmű nemességével szemben álló táborba sodródott, melynek 
viszont az a Bernáth József volt az egyik vezéregyénisége, akinek családjával éve
ken át tartó peres eljárás is szembe állította a Papszászokat.

Nem alaptalan tehát a feltételezés, hogy a két „pártvezér’’ politikai szembenál
lásában helyet kapott a személyes jellegű ellentét is, amelynek egyik összetevője 
éppen ez a hosszú ideig tartó jogi procedúra volt. Még inkább erősödik a gyanú, ha 
figyelembe vesszük, hogy a perben Bernáth György, mint felperes, jogilag ugyan 
győzelmet aratott, de a mód, ahogyan követeléseinek érvényt szerzett, morálisan 
megkérdőjelezhető. Ez pedig valószínűleg nyomot hagyott az, alperesekben és azok 
családtagjaiban egyaránt, s m indez véglegesen m egrontotta a Papszászok 
Bemáthokhoz való viszonyát.

Ideológiai nézeteik és politikai előéletük alapján, Papszász Lajos és Bernáth 
József akár egy táborban is tevékenykedhettek volna, de mégis ellenfelek lettek. 
Ebben személyiségük különbözősége, politikai módszereik eltérősége és sok más 
tényező mellett nem kétséges, hogy szerepet játszott adósságperük is. Ez pedig 
szemléletes bizonyítéka a vármegyei nemesség politikai állásfoglalásában szere
pet játszó személyes viszonyok meghatározó voltának. Esetük ugyanis nem egye

25. Papszász Lajos alispáni tevékenységére vonatkozóan vö. még: Hegyesi Márton: Bi
har vármegye 1848-49-ben, Debrecen, 2000; és Noszlopy Antal: Önéletrajz; In. Negy
vennyolcas idők, Bp. 1999
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di, hiszen több, a vármegyére vonatkozó híradásból kitűnik, hogy Tisza Lajos és 
Beöthy Ödön esetleges politikai együttműködésének is, az egymás iránti szemé
lyes ellenszenvük volt talán minden másnál erősebb akadálya. Nem ismeretlen 
jelenség tehát ez Biharban, s valószinüleg más vármegyében is akad rá példa, ami 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyes politikai szerepeket meghatározó motiváció
rendszerben a személyes kapcsolatok milyen jelentős -  ideológiai meggyőződés
nél jelentősebb -  hatással bírtak

Amint azt az ellenzéki követből kormánypárti alispánná váló, de liberális elveit 
fel nem adó Papszász Lajos példája is mutatja, ezeknek a szerepeknek a körülhatáro
lása az 1840-es évek politikai viszonyai közt egyre kevésbé lehetséges. Hozzá hason
lóan sokaknak nem egyértelmű az állásfoglalása a vármegye igen heves politikai csa
tározásaiban, de ezeknek csupán egy részét motiválta elvtelen önérdek. Jelentős há
nyaduk mögött a megváltozott politikai, társadalmi és gazdasági viszonyokhoz való 
alkalmazkodás kényszere állt, olyan szerepköröket alakítva ki, melyek már nem il
leszthetők a rendi-feudális kategóriák határai közé, ugyanakkor a modernizáció foga
lomkörébe sem kapcsolhatók még: egyre erősebb hangsúllyal jelennek meg bennük a 
jövőbe, a modernités felé mutató igények, de ezer szállal kötődnek még a „régihez” 
is. A nemesi társadalomra jellemző átmenetiség reprezentánsai ezek, amelyek min
den törvényhatóságban megtalálhatók de egyelőre még nem alkotnak egy politiko- 
szociolgiailag körülírható réteget, hanem egyes személyekhez kötődve vannak csak 
jelen, mintegy „lebegve” a társadalmi-politikai életben.

A nemesi vármegyék jól körülhatárolt világában részletesen mérhetővé válnak 
azok a gazdasági, ideológiai és szociális forrásból táplálkozó tényezők, melyek eze
ket a „szabálytalan életpályákat” alakítják. Két család évekig tartó adósságperének 
helyi politikai életben játszott szerepéhez hasonló adatok ismerete pedig közelebb 
visz az említett szerepkörök pontos és árnyalt megismeréséhez, a 30-as 40-es évek 
vármegyei viszonyainak, az. egyes politikai csoportokat létrehozó és egyben tartó 
erőknek a feltárásához, melyek közvetlenül vagy közvetve befolyást gyakoroltak 
arra a harcra, amelyet az ország liberális ellenzéke a polgári átalakulásért vívott.
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Leonárd Petró

The Price of 133 Sheep
(The Law-suit of the debt-assumer György Bernáth 

versus Eszter Papszász and Johanna Bonis)

In December 1833 György Bernáth Bernáthfaivi summoned Eszter Papszász and 
Johanna Bonis for the recovery o f a debt run into by Ferenc Bonis, who took up a 
loan already in the years 1810 and 1811, mortgaged on his landed estates. The suit 
between the two parties still lasted in 1841. The paper-besides tracing the differ
ent phases of the suit in detail-strives to introduce how the previously friendly 
relationship between the litigants worsened. The material of the law-suit is not of 
interest in the first place because of the friendly relationship taking a turn over to 
hatred but of the fact that the two families, formerly attached to related principles 
as regards politics and ideology, following the suit joined opposing political camps 
and had not a little part in that in the Refom Age Bihar County the county assem
blies for the re-election of representatives and administrative officials flew into 
bloody fights and carnage.
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