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1945. március 17-én az Ideiglenes
Kormány elfogadta a földreformról
szóló 600/1945. sz. rendeletet, amely
– mint kézikönyveinkbõl ismeretes –
felosztotta a 100 katasztrális holdnál
nagyobb úri, 200 holdnál nagyobb
paraszti és mindenféle 1000 holdnál
nagyobb földbirtokot A történelem-
ben a gazdasági-adminisztratív ren-
delkezések gyakran megelõzik a
társadalmi átalakulásokat. 1945-ben
is így volt. A földrendelet egy társa-
dalmi réteget, az úri felsõ réteget és
ugyanakkor egy társadalmi mentali-
tást fosztott meg gazdasági alapjai-
tól. És mint amikor az adminisztratív
beavatkozások megelõzik a társada-
lom mélyén végbemenõ, mozgalom-
ban testet öltõ változásokat, úgy
most is a társadalom felszínén a tár-
sadalmi-politikai harc csak ezután
kezdõdött. Történészeink néha haj-
lanak már az 1945 elõtti történel-
münkben kimutatni minden 1945
utáni változás megérlelõdését, elõz-
ményét. Törekvés ez, szervessé tenni
minden forradalmi változtatást 1945
után. A valóságban nem így volt.
„Felülrõl”, adminisztratív eszközök-
kel történt az átalakulás kezdemé-
nyezése. A gazdasági létalapjuktól
megfosztott társadalmi rétegek poli-
tikai téren igyekeztek ellenállásukat
érvényesíteni. Természetes. A bal-
oldali erõk politikai téren szálltak
szembe velük. Ez is természetes. Ké-
sõbb – mint szintén kézikönyvekbõl
ismeretes – a politikai eszközöket
felváltotta az önkény. Ez már nem
természetes. A társadalmi szinten
folyó politikai harcot felváltotta a
személyek elleni megbélyegzés. Ez
sem természetes.
A magyar arisztokrácia feudális

eredetû képzõdmény volt. Mint min-
den arisztokrácia. Ha birtokát kor-
szerûsíti, és vagyona alapjainak biz-
tosításában mind nagyobb szerepet
kapnak a tõkés elemek, társadalmi
szerepében, viselkedésében nem pol-
gárosodott, mint egyes nyugati or-
szágok arisztokráciája. A polgári
Magyarországon belül a konzerváló,
feudális politikai és viselkedésrend-
szer megtartója maradt. Nemcsak az
országgyûlés oszlott két házra, a fel-
sõház megõrizve a született arisztok-
rácia politikai elõkelõségét, de tudo-
mányos egyletek, társulatok dísz-

A nagybirtok

Anagybirtok múltjának megítélése a
magyar történet egyik legátfogóbb

kérdése. Hiszen a nagybirtok fennhatósága
alá tartozott az ország területének és
lakosságának többsége.
Ahhoz, hogy a földesúr több száz bir-

tokrészét, faluját, pusztáját össze tudja
fogni, gondosan kiépített szervezetre volt
szüksége. Ez a szervezet intézmények és
emberek csoportja volt; mûködésének célja
az uraság hasznának a növelése. Felépíté-
sét formális elõírások csak kis részben
szabályozták, mégis hierarchikusan felépí-
tett funkcionális rendszert alkotott.

I.
A nagybirtok: mezõgazdasági üzem

A nagybirtok már Mohács elõtt kialakította
igazgatási rendszerét. Feladata volt az adó-
szedés, az uradalom és a hozzá tartozó
falvak irányítása és az igazságszolgáltatás.
A – néha tartományi nagyságú – birtok köz-
pontja egy-egy vár volt, élén a várnaggyal.
Neki alárendelve mûködött a fegyvereseket
vezetõ tiszt, valamint az udvarbíró, a sáfár,
a számvevõ, a deák és a kulcsár. Az udvar-
bíró felügyelt a bírákra, a vámosra és a
majorosra, az erdõõrökre, a gulyásokra, a
csikósokra, a molnárokra és a kocsmáro-
sokra. Amint a rendelkezésünkre álló né-
hány adatból is kitûnik, a Mohács elõtti
magyar nagybirtok szervezete fejlett volt;
nyilvánvalóan megfelelt annak a célnak,
amelyet létrehozói elvártak tõle.
A birtokszervezetnek ez a felépítése

csak a török által meg nem szállt nyugati
területeken maradt fenn. A nagybirtokosok
ide szorulva irányították tovább uradalmai-
kat. Itt jöttek létre azok a szervezeti és
igazgatási formák is, amelyek a többi ura-
dalomnak is példaképévé váltak.
A németújvári uradalom például az

egyre gyarapodó Batthyány birtokok köz-
pontja lett. 1576-ban 66 helységet fogott
össze, amelyek négy tartományra (sáfárság-
ra) voltak felosztva. Élén az udvarbíróval,
négy sáfár és a falusi bírák igazgatták az
uradalmat és a falvakat. 1634 és 1648 kö-
zött a németújvári udvartartás 220 személy-
bõl állott. A szalonaki uradalmat az udvar-
bíró (mindig nemes személy) kormányozta.

Három kerület volt, élén egy-egy sáfárral.
Õk feleltek a robotmunkáért, az úrbéri
szolgáltatások begyûjtéséért, a telepítésért,
a rendért és a békéért. A falusi bírák min-
den szombaton a sáfárnál jelentkeztek a
következõ hétre szóló parancsok átvételé-
re. A majorok személyzete a 17. század de-
rekára a majorosispánból, a majorosnéból,
a szolgálólányból, a juhászból, a pásztorból
és a béresbõl állott.
Az esztergomi fõkáptalan birtokai két

nagy (garamszentbenedeki és esztergomi)
birtokkerületre oszlottak, élén a praefec-
tussal és a mellérendelt udvarbíróval. A
praefectusok – egy–három évi megbízással
– rendszerint papok voltak. A fõkáptalan
évente két-három magas rangú személyt
(commissariust) küldött a praefectus elle-
nõrzésére. A kapuvári uradalomban 1690-
ben 50–100 Ft fizetéssel tiszttartó, számtar-
tó, kasznár, kulcsár és sáfár mûködött. A
birtokszervezet kialakításában fontos sze-
repet játszott a földrajzi széttagoltság. Egy
földesúr birtoka általában szétszórtan fek-
võ, egyedi javakból tevõdött össze. Kivétel-
nek számított, ha a nagybirtok egy össze-
függõ területet fogott át, vagy egymás
mellett fekvõ uradalmakból állt. Ez a szét-
szórtság hozta magával, hogy nem annyira
az ágazati vagy szakmai, hanem a területi
munkamegosztás érvényesült. Az uradalmi
határok sohasem követték a közigazgatá-
siakat: az Esterházy, Batthyány, Károlyi,
Széchényi birtokok kerületi vagy tartomá-
nyi határai inkább a földrajzi, éghajlati
adottságokhoz, mint a megyehatárokhoz
igazodtak.

II.
Új idõszak a 18. század eleje a magyar
mezõgazdaság és nagybirtok történetében:
megteremtette a gazdasága és jövedelmei
iránt érdeklõdõ nagybirtokost és a racio-
nális szervezetet. A birtokosok arra töre-
kedtek, hogy birtokaik kormányzata egyre
jobban igazodjék a piacra termelés, a
majorsági gazdálkodás követelményeihez.

Birtokkormányzat

A birtokkormányzatot nagyrészt a tulajdo-
nos és a birtokokat vezetõ szervek irányítá-
sa mellett mûködõ testületi szervek (család-
ülés, tisztiszék, gazdasági bizottság) végez-
ték. A nem egyéni tulajdonban lévõ, hanem
egy nemzetséghez tartozó birtokoknál dön-
tõ szerepe volt a magánigazgatás egyik
különleges fajtájának, a családülésnek.
Ezen a család felnõtt férfitagjai döntöttek a
család közös ügyeirõl. (Az elsõ ismert
családülést a Kállay család tartotta a 13.
században.)
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elnökségének, gazdasági vállalkozá-
sok névsorának élére is egy-egy elõ-
kelõ, arisztokrata név kívánkozott.
Az 1945 utáni politikai harc

feudalizmus-ellenességéhez szegõ-
dött a marxista történetírás is. Ter-
mészetes. A történelemben feltártuk
a nagybirtok politizálásának minden-
kori osztályjellegét, a feudális ki-
zsákmányolásban betöltött szerepét,
a gazdálkodásban mutatott konzer-
vatív voltát, s ezzel országunk vissza-
maradásában betöltött „funkcióját”.
Túlkerülve a politikai harc fázi-

sán és azon a politizálási perióduson,
amikor a történetírás és politika
viszonyában a direkt harci szolgálat
követelménye határozta meg a törté-
netírás irányait, mást is látnunk kell.
Látni: az, hogy egy ország birtokszer-
kezete hogyan alakul, nem egyszerû-
en a régi birtokososztály megátalko-
dott, pozícióját védõ magatartásán
múlik. Sõt nem elsõsorban azon.
Hiszen minden ország minden ural-
kodó osztálya természetesen védi
kiváltságait minden eszközzel, Nem-
csak ma, de sok száz év óta mindig.
Látni: egy ország világpiaci, világ-
politikai elhelyezkedése erõsebb
konzerváló vagy elõrehajtó erõ, mint
a belsõ társadalmi erõk bármilyen
feszítõ ereje. Nemcsak ma, de sok
száz év óta mindig. Látni: egy
országban az uralmat gyakorló erõ –
politikában vagy akár csak a társasá-
gi életben is – szerves része a társa-
dalmi és osztályszerkezet egészének.
Mondhatja magát a hatalom „birto-
kos”-ának a propagandában, ha nem
az a valóságban. A valóságos vezetõ
erõt – hosszú távon – a társadalom
valós belsõ termelési-gazdasági igé-
nyei „teszik” a társadalom fölé, s
nem az nevezi ki oda magát. Nem-
csak ma, de sok száz év óta mindig.
Látni: a vezetõ funkció nem egysze-
rûen a hatalmon kívül állók sanyar-
gatása, elnyomása, megsemmisítése,
de egyben a társadalom termelésé-
nek, társadalmi életének üzemelte-
tése. Azon a szinten, amely szintet az
ország világpolitikai elhelyezkedése,
termelési-társadalmi ereje megkíván.
S ezt a funkciót addig tölti be, míg
ezek az erõk tõle megkívánják. Sok
száz év óta mindig.
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A nagybirtok kormányzatának gerincét
a fent említett uradalmi tisztek (tiszttartó,
számvevõ, számtartó, kasznár, sáfár, levél-
tárnok stb.) testülete, a tisztiszék alkotta. Az
utolsó tisztiszéket 1943-ban tartották a
csákvári gróf Esterházy uradalomban.
Nemcsak a világi, hanem az egyházi, koro-
na- és kamarai uradalmakban is mûködött.
Mint testületi szerv bekerült a kora kapi-
talista részvénytársaságok szervezetébe is.
A tisztiszék gyakran – rendszerint heten-

te – ülésezett. Elnöke a birtokos bizalmi
embere: valamelyik fõtiszt. Maga a birto-
kos csak ritkán jelent meg az üléseken,
mûködését sem szabályozta. A tisztiszék
hatásköre kiterjedt a birtokgazdálkodásra,
a jogszolgáltatásra és bizonyos közigazgatá-
si feladatokra. Legfontosabb feladata mégis
a termelés üzemének a fenntartása volt.
Nyilvántartotta a mezõgazdasági munkát,
szervezte a munkaerõt, felügyelt az úrbéri
szolgáltatások teljesítésére. Mint ilyen, a
legközvetlenebb kapcsolatban állt a lakos-
sággal, annak helyzetét nagymértékben be-
folyásolta.
Az uradalmak gyakorlati, napi igazga-

tási ügyeivel, az uradalmi hivatalok felügye-
letével, a jószágigazgatóság, jószágkormány-

zóság foglalkozott. A legtöbb nagybirtokon
a kormányzat legfõbb szerve volt. Élén az
igazgató állt, tagjai a fõtisztek közül kerül-
tek ki, de jegyzõk, írnokok, gyakornokok is
voltak hozzá beosztva. A több uradalmat,
birtokterületet is átfogni képes jószágigaz-
gatóságok, kormányzóságok a 18. század
közepétõl kezdve jöttek létre.
A 18. század elsõ felétõl megnövekedett

a levéltár iránti érdeklõdés. A családi-nem-
zetségi és uradalmi levéltárak hivatalszerû-
en a század közepétõl kezdve mûködtek. A
herceg Esterházy hitbizományon az 1750-es
évektõl, a gróf Károlyiaknál 1769-tõl, a gróf
Csákyaknál az 1770-es évektõl. A levéltár
õrizte és rendezte az egyre növekvõ családi
és uradalmi iratanyagot, a levéltáros jegy-
zéket készített, adatokat szolgáltatott, ira-
tokat szerelt, vezette a család genealógiá-
ját. A levéltárnok ugyanakkor, mint uradal-
mi fõtiszt, e feladatok mellett részt vett a
birtokigazgatásban, a közigazgatásban,
bíráskodásban, gazdálkodásban és a pénz-
ügyletekben.
A nagybirtokkormányzat legjobban

szervezett és ellenõrzött ágazata a pénz- és
a természetbeniek kezelése; legfontosabb
szerve a számvevõség. Feladata az uradalmi
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