
előéletű legyen, keresőképességét igazolja és községi illető
ségbe fel legyen véve vagy legalább is kilátásba legyen he
lyezve felvétele a kérelmezőnek. A honosítás tartományi ha
tóságok ügykörébe tartozott és csak vitás esetekben avatko
zott be a belügyminiszter. A honosításról okiratot állítottak ki 
és esküt kellett tennie az illető személynek. A kiskorúaknak 
nem kellett vagy nagykorúságuk idejére halasztották el az es
kü letételét. EÖTTEVÉNYI NAGY Olivér: Osztrák közjog. 
(Bp.. 1913. 47. p.); Lásd.: Emanuel MILNER: Die österrei- 
chische Staatsbürgerschaft und dér Gesetzartikel L: 1879 über 
den Erwerb und Verlust der ungarischen Staatsbürgerschaft. 
(Tübingen. 1880. 47-48. pp.).

22 Megjelenik ilyen irályú szabályozás az Amerikai Egyesült Ál
lamok állampolgársági jogában, amely nem egyszer problé
mát okozott a honosítás alkalmával. Vö: GÖNCZI Katalin: A 
magyarok az amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt. (Bp., 2000. 
46-51. pp.); FERENCZY Ferenc: i. m. 59-60. pp.

23 Az elmebeteget csak akkor lehetett honosítani, ha nem volt 
esküttképtelen. 26.538/1904. IM. átirat in.: FERENCZY Fe
renc: i. m. 164-165. pp.

24 FERENCZY Ferenc: i. m. 63. p.
25 NAGY Ernő: i. m. 110. p. Hasonló egyezmény volt érvényben 

Magyarország és Szerbia között is (I882:XXX. te.).
26 Ferenczy Ferenc nem tartja megfelelőnek a visszahonosítás 

szó használatát, mivel az illető személy nem a „régi, elvesz
tettjogát szerzi vissza,” hanem új jogot szerzett. „Az ún. visz- 
szahonosítás által nyert állampolgárság nem restitutio in integ- 
rum, hanem egy új állampolgári jogosítvány.” Ezt az eskü le

tételével és a hasonló eljárási szabályokkal látta indokoltnak. 
FERENCZY Ferenc: i. m. 66. p.; PONGRÁCZ Jenő: Magyar 
állampolgárásg és községi illetőség. Törvények, rendeletek, 
elvi határozatok, dijak és illetékek, magyarázata, iratminták. 
(Bp.. 1938. 28-29. pp.).

27 FERENCZY Ferenc: i. m. 65. p.
28 Uo. 66. p.
29 Egyébként a nagykorú gyermek az apa jogán nem szerezhetett 

állampolgárságot. 1556/1887. BM. hat. in.: FERENCZY Ferenc: 
i. m. 157. p.; PONGRÁCZ Jenő: i. m. 30-31. pp.

30 Az ilyen bizonyítványnak időbeli hatálya nem volt, amennyiben 
azonban az illető személy tíz évi távoliét következtében veszí
tette el magyar állampolgárságát akkor a bizonyítvány is hatály
talanná vált. Az ellenkező bebizonyításáig hitelesen tanúsította 
az állampolgárságot. 44.451/1900. BM. sz. átirat in.: FEREN
CZY Ferenc: i. m. 152. p.

31 PONGRÁCZ Jenő: i. m. 31-32. pp.; FERENCZY Ferenc: i. m. 
67. p.

32 BESNYŐ Károly. HORVÁTH János: A magyar állampolgár
ság megszerzése és elvesztése. Gyakorlati útmutató az állam
polgársági ügyek intézéséhez. (Bp., 1966. 309. p.)

33 Az amerikai állampolgársági jogról bővebben lásd.: Albert H. 
PUTNEY: United States Constitutional History and Law. (Little- 
ton, 1985. 599 p.); James H. KETTNER: The Development of 
American Citizenship, 1608-1870. (Chapel Hill, 1978. 391 p.); 
Stephen A. CONRAD: Citizenship and Common Sense: the Prob- 
lem of Authority in the Social Background and Social Philosophy 
of the Wise Club of Aberdeen. (New York, 1987. 486. p.)

A  kolozsvári Állami Levéltárban az 1950-es évek 
végén indult az a kutatás, amely az 1829 és 1838 
közötti időszak Szatmár vármegyei iratanyagá

ban fellelhető „Kölcsey-nyomok” felderítésére és azo
nosítására vállalkozott. Kiss András, a kolozsvári levél
tár azóta már nyugalmazott főlevéltárosa önnön beval
lása szerint „tiszteleti-kegyeleti” okokból kezdett e 
munkába, a levéltárosi tevékenység során felszínre buk
kanó vármegyei közigazgatási iratok sajátos szempon
tú rendszerezésével.

Az évtizedek alatt áttekintett mintegy 20 folyómé
ternyi anyagból Kiss András kézírás alapján azo
nosította a Kölcsey Ferenctől mint a várme
gye akkori al-, majd főjegyzőjétől szárma
zó fogalmazványokat. Az átnézett soro
zatokból a legbőségesebb anyagot az 
ún. Acta publico-politica (a -  régies 
műszóval -  kormányzati köztárgyak 
III/l. sorozatszámú iratanyaga1) 
szolgáltatta, de másutt is akadtak 
Kölcsey keze nyomát hordozó, ed
dig ilyen szempontból nem vizsgált 
iratok.

Az elismerésre méltó kutatómun
ka betetőzéseként a fehérgyarmati 
Kölcsey Társaság kiadásában lát nap
világot az a kötet, amelynek sajtó alá 
rendezési munkálatai jelenleg befejezé
sükhöz közelítenek.* A gyűjteménybe felvett 
fogalmazványok közül Kiss András szíves en
gedélyével az alábbiakban Kölcsey 1830-ból szárma
zó, a Helytartótanácshoz címzett előterjesztését fogom 
ismertetni, a saját átírásomban2 és jegyzeteimmel.

FORRÁS
Durczi Zsuzsanna:

A  szatmári adózó nép 
állapotáról

A bemutatandó írás első pillantásra csupán egy, a kor 
színvonalán túlmenően kölcseysta precizitással fo

galmazott hivatalos levelek közül. Megítélésem 
szerint mégis érdemessé teheti a szélesebb 

közönség figyelmére a szatmári adózó nép 
állapotáról szóló híres beszéddel felmu
tatható tematikus és időbeli kapcsolata. 

A beszédhez hasonlóan Kölcsey 
ebben az egészen más rendeltetésű 
szövegben is a Szatmárra kivetett 
adó csökkentése mellett érvel: a 
Helytartótanácsnak az adóhátralé
kok behajtása ügyében kibocsátott 
rendelkezésére aszerint reagál, hogy 

az adók nem fizetésének oka nem a 
behajtás módja, hanem az, hogy „az 

adózó nép állapota napról napra rosz- 
szabb, és jövedelme napról napra cseké

lyebb” (15-17. sor). Az előterjesztés feltárja 
a szatmári adózó nép adófizetési képtelenségének 

okait és javasolja az adóhátralékok csökkentését, más
részről a vármegye lakóinak függetlenítését a mára- 
marosi sókamarától.



lörténeli uemle

íme a levél:
SatuM Publ. pol. 1830 Fasc. 104. Acta 61.

1
2
3
4

Consiliumnak! Fennséges stb.3 
Mind azon módok, mellyek a NMlgu M.
K. H. Tanács f. e. Junius 8dikárol4

1 5 6 3 9 sz' a ' s az adóbeli restantiákat
5 tárgyazó Kegyes Intimatumában5 az adó-
6 behajtás könnyebbé tételére parancsoltat-
7 nak6 Megyénk részéröl már régtől fogva
8 híven elszoktak követtetni. De
9 hosszú tapasztalás tanított meg benünket,

10 hogy a' bajnak kútfeje nem a' behajtás'
11 módjában, ’s nem is abban fekszik, mintha
12 a beszedett adómennyiségek az illető
13 helybeli Bírák által a' hadi tárba
14 be nem adatnának,7 hanem abban, hogy
15 az adózó nép’ állapotja napról napra
16 roszabb, 's jövedelme napról napra cse-
17 kélyebb. Kenyeret a' hasonlatlanúl
18 nagyobb rész boldogabb esztendőkben is
19 pénzen vesz; dohányának mázsáját
20 egy ezüst forintért kénytelen elvesztegetni,8
21 sófuvar által, a' mostani környűlállások-
22 bán semmit nem kereshet;9 's általában a’
23 kereset' minden útai zárva lévén előtte,
24 még azon felül a' birtokosokat is nyomó
25 pénzszűkétől terheltetik. Lehet e képzelni,
26 hogy az adózó ember, az élet' legelső
27 szükségeit magátol megtagadná, ha módja
28 volna pénzt szerzeni? Tapasztalás bi-
29 zonyítja hogy a' szegény a' só nem léte
30 miatt, kevés számú marháját elsenyved-
31 ni hagyja, elégtelen lévén, a' házához
32 kívántató mennyiséget megvásárolhatni111
33 Mind ezen tekintetek bizonyossá tesznek
34 ugyan benünket, hogy a' dolog illy fekvé-
35 sében, nem az adóbehajtás' módjai, hanem
36 egyedül a' nép’ munkásságának előmozdí-
37 tása, ’s a' kereset' kútfejeinek, mellyek
38 most Speculánsok és Monopolizálok által
39 zárva tartatnak, megnyitása fognának
40 használni:11 azon alázatos tiszte-
41 létből mindazáltal, mellyel a' NM'gu H.
42 Tanács kegyes parancsolatainak tartozunk,
43 a' fenntiszteltt k. intimatum' értelmében,
44 Deputatiókat küldöttünk ki, ’s minden
45 lehetséges orvoslások elkövetésére készek lé-
46 vén, igyekezeteink' sikeréről a' parancsoltt
47 feljelentést, annak idejében, mély tisztelettel
48 megteendjük12. Addig is pedig mivel a' kör-
49 nyűlállások mostani fekvésében főképen
50 a' Sófuvar volna az, a' mi adózó
51 népünknek a' restantiák' szállítására
52 segedelmet adhatna, könyörgünk Cs. K. Fennsé-
53 ged és a' N. Mgu H. Tanácsnak, méltóztassa-
54 nak erre nézve fennforgó nehézségeinket
55 kegyesen figyelembe venni. Ugyan is az
56 esztendőnként adózóink által kihozatni rendelt

sómennyiség
57 felette csekély, úgy mint közép calculussal
58 36060 mázsa, noha az egész Megye' mindennapi 

szükségeire megkí-
59 vántató mennyiséget 48000 mázsára tehetni, 's 

igazságos-
60 nak látszik, hogy adózó népünk legalább
61 e' mennyiség' kihordhatására engedel-
62 met nyerjen; sőt valamint ez előtt úgy most is az 

ország
63 távolabb eső részeire kívántató só szállításból is 

részt
64 vegyen. Mivel az Ország' nagy része Mára- 

marosi13 sóval élvén, an-
65 nak TiszaÚjlakig szállításáért más kevesek vesz

nek nyereséget.14
66 Ide járúl az is, hogy a’ Sófuvar' felosztása rendsz

erént olly
67 későn érkezik hozánk, hogy adózóink a' fuvart a' 

nyári mezei
68 munkák ideje előtt meg nem tehetik; ’s még az is, 

hogy a' szegény
69 fuvarozók a' Sótisztségek sokféle csonkításainak 

's illetlen
70 bánásmódjának védelem nélkül ki vannak téve. 'S 

mindezen bajo-
71 kát neveli az, hogy a' Sófuvarozás' kimutatása 

majd mindenkor
72 azon hozáadással küldetik le, hogy a' Máramarosi 

Kamarai
73 igazgatástól15 várjunk újabb felosztást; ’s ebből 

azon kívül hog[y]
74 a’ Megye a' Máramarosi Kormány tetszésétől
75 mintegy függésbe tétetik, azon káros következés 

is foly, hogy
76 népünk, mint a' folyó esztendőben is, annyi Sófu

vart, mint
77 a' felsőbb helyeken megállapítva van, nem kaphat; 

a' [mejgállapított summából külömbféle
78 színek alatt bizonyos mennyiségek húzatván le,
79 mellyek már mások által előre kihozattak, leg-
80 alább kihozattaknak lenni mondatnak. Könyör

günk
81 Cs. K. Fő Hgednek ’s a' NMgu H. Tanácsnak, hogy 

ezen alázatos
82 előterjesztésünkhez képest k. rendeléseket tévén, 

egyfelől adózó
83 népünk könnyebítésének ez úton az adórestantiák 

kevesítését
84 előmozdítani, másrészről benünket a' Máramarosi 

Camarai
85 Kormánytol való ebbeli függéstől megszabadítani 

méltóztas-
86 sanak.

Az 1829-es keletkezésű16 beszédhez képest egy év
vel későbbi vármegyei irat hivatalos hangvétele ellené
re is felmutat valamit a Kölcseyre leginkább politikai 
pályája kezdetén jellemző „rejtett személyességből”:17 
frissen kinevezett aljegyzőként a felelős tisztviselő és
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gyakorló földbirtokos obiigát aggodalmát meghaladó 
érzékenységgel -  mégis tárgyszerűen -  ír az adózó nép 
helyzetéről.

A viszonylag szűk terjedelem ellenére gondosan fel
épített szerkezetű írásművei van dolgunk, amely nem 
mentes a szónoki stílus bizonyos jegyeitől sem (ld. a 
25-28. sorok kérdésfelvetését). A politikai rendelteté
sű beszéddel összevetve a vizsgált iratban kézenfek
vőbbnek gondolnánk a statisztikai módszer -  esetünk
ben ugyanakkor mégis csupán jelzésszerű -  használa
tát (a sómennyiség vonatkozásában, 55-62.). A „szer
ző” általános társadalomjobbító elképzeléseit (33-40.) 
konstruktív javaslattal támasztja alá (48-55.), eleget té
ve ugyanakkor a fensőbbség óhajának is (40-48.).

További hasonlóságok a tematikában:
A 17-25. sor a szófordulatok szintjéig menően mu

tat rokonságot a beszéd következő részletével: „Az az 
adózó nép, mely kenyeret pénzen vészén, számához ké
pest felette kevés marhát tart és tarthat, s a kereskedés 
útait maga mindenfelé bezárva találván, legtöbb eset
ben csupán kézi munkájával érdemli meg azt a pénzt, 
mellyel adóját időről időre szállítgatja.” 18 Ugyanide 
kapcsolhatók az alábbiak is: „Ott, hol a legszüksége
sebb hibádzik, könnyű általlátni, hogy a boldogulásnak 
útai már előre ketté vágattak. Az adózó háznép (...) ma
gának elég kenyeret nem termeszthet (...)  szekerezés 
pedig a nagybányai vidéken kivűl nálunk úgy szólván

Rövidítések jegyzéke__________________________
SatuM = Satu Maré (Szatmárnémeti, az irat keletkezési helyé
nek román neve)
Fasc. =fasciculus (latin, szó szerinti jelentése: nyalábnyi, ma
roknyi, itt: csomónyi)
Consilium = Tanács 
Nmlgu = Nagyméltóságú
M. K.H. Tanács = Magyar Királyi Helytartó Tanács 
Sz. a. = szám alatt 
Intimatum = leirat

Jegyzetek------------------------------------------------------
* Szerk. megjegyzés:

A kötet e tanulmány megjelenésének idejére már megjelent!
1 Részletesen ld. Szaimúr vármegye lévéliára: Fondul „Prefectura 
judef/uluiSatu Maré" 1402-1919, szerk. KISS András, Lucia-Augus- 
ta ERDAN, HENZSEL Ágota, Nyíregyháza-Kolozsvár, Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára és a Romániai Or
szágos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, 2002 (A Szabolcs-Szat- 
már-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai. V, Segédletek, 2), 35-41. pp.

2 Az átírásnál a kritikai kiadások szabályzata alapján igyekeztem 
eljárni, azzal az eltéréssel, hogy mellőztem a kéziratot illető szö
vegkritikai jegyzeteket és nyelvi magyarázatokat. A sorok szá
mozása az eredetit követi.

3 A Helytartótanácshoz címzett fogalmazványok között magyar és 
latin nyelvfleket egyaránt találunk; a követutasítások és a más 
vármegyékkel folytatott levelezés nyelve következetesen a ma
gyar. A kancelláriai iratok körében az 1830-as évek végétől ta
pasztalható a magyar nyelv kizárólagos használata, mintegy a 
nyelvügyi kérdésben való állásfoglalásként.

4 A fogalmazvány 1830. június 8. utáni időpontra datálható; kelet
kezési helye Szatmár vármegye ez idő szerinti székhelye, Nagy
károly. [A székhely-kérdésre részletesebben ld. TAKÁCS Péter: 
A reformkori Szatmár vármegye = Csorba Sándor, T. P., Köl
csey és Szatmár megye: Tanulmányok és források Kölcsey Fe
renc Szatmár megyei életéhez és tevékenységéhez, (Nyíregyháza,

semmi sincs.” 19 A dohányról (19-20.) valamint a mo- 
nopolizálókról (38.) is történik említés: „ ... a méz és 
dohány, mellyel egy-két idegen kereskedőnek örök mo
nopóliumot űzni engedünk.”20 A 24-25. sorbeli pénz
szűkét illetően már a beszédből megtudjuk, hogy ke
nyérnek való gabonát „ ... a vármegye háromnegyed
részében a jószágbirtokosok közt is csak a gazdagab
bak adhatnak el.”21 A 72-80. sorok szót ejtenek a mára- 
marosi kamara vármegyei nézőpontból eléggé el nem 
ítélhető, spekulánsoknak kedvező magatartásáról; a be
széd a tiszaújlaki kamarát említi csupán, nem túl ked
vező színben mutatva be a területi igazgatásnak e má
sik szervét sem: „... ezen vidék [ti. a Tisza felé eső rész] 
az Ugocsában fekvő Tisza-Ujlakkal jővén közösülés
be, a föld produktumaira nézve egyedül az ott lévő ka
mara liferánsainak22 önhasznú kinézéseiktől függ, s 
örökre passivus állapotban tartatik.”23

Ha egy szolgálati utat bejáró hivatali irat jelentősé
ge nem is mérhető az összevetés alapját adó „nagyívű 
dokumentum”24, „klasszikus szociográfiai munka”25 
súlyához, reményeim szerint nem minden tanulság nél
kül való a beszédbeli elemek későbbi felbukkanásainak 
efféle számbavétele. Különösen, ha ezek a „nyomok” 
egy lezáráskész életműhöz való hozzátoldás lehetősé
gét jelölik ki, olyanformán, mint Kölcsey utolsó évti
zedének retorikából epikába hajló, a Kölcsey-hagyaték 
talán máig legizgalmasabb -  ha nem is legelismertebb 
-  szegmensét adó kísérletei.

Speculánsok = ügyeskedők
Monopolizálok = egyeduralkodók, egyeduralomra törők 
NM'gu H. = Nagyméltóságú Helytartó 
k. = kegyes
restancia = elmaradás, hátralék 
Cs. K. = Császári Királyi 
Calculus = számítás, számvetés 
Hgednek = Hercegségednek

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 1988) (Szabolcsi 
Téka, 6), 20-21. pp.]

5 A hivatkozott helytartótanácsi iratok az Országos Levéltár C6I - 
es szekciójában az 1830. F 11. p 375. jelzetű, 16 levél terjedel
mű iratcsomóban találhatók.

A Helytartótanács az 1783-as reformot követően ún. departa- 
mentumok, ügyosztályok útján járt el. A hadiadóval kapcsolatos 
ügyeket alapvetően a közadói osztály (departamentum exac- 
torale-contributionale) intézte, a fenti intimatumot azonban az 
országos biztossági osztály (departamentum commissariaticum) 
adta ki, amelynek hatáskörébe tartozott többek között a hadsereg 
ellátásának biztosítása is. Magyarország nyolc biztossági kerüle
te közül Szatmár vármegye a debreceni székhelyűhöz tartozott.

Mindkét irat Végh István országos biztossági aligazgató neve 
alatt készült, címzettéi Ferenc császár, József nádor, valamint a 
Helytartótanács tagjai.

A 15639-es iktatószámú iratban Végh arról tesz jelentést a fen- 
sőbbségnek, hogy a kassai, a debreceni, valamint a temesi kerület
ben az elmúlt téli időszakban különböző nehézségek folytán felme
rült adófizetési képtelenség (ld. 6. lábjegyzet) továbbra is fennállni 
látszik. (Az 1830-as év rendkívül kemény teléről és a nyomában járó 
éhínségről a kortársak közül többek, így PODMANICZKY Frigyes 
és KOSSUTH Lajos is megemlékeznek.) A debreceni körzet kap
csán megállapítja, hogy néhány törvényhatóság időközben befizette__
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a Biztosság által megállapított hátralékot, még ha az nem is volt túl
ságosan jelentős összeg. Ezeken a településeken kívül Nagybányá
nak mindössze csak a tárgyévre nézve áll fenn restanciája. A többi 
törvényhatóság egy része kifejezte már szándékát az elmaradás telje
sítésére. mis részük viszont új -  nyilván csökkentett összegű -  köte
lezést („novissime contractis") szeretne.

A 15607-es ügyiratszámú (de alacsonyabb száma ellenére az 
iratcsomóban mégis később szereplő) levélben Végh arról ír, 
hogy a fenti kerületek a hadiadó befizetésére eredetileg 1830 áp
rilisáig kaptak haladékot, ezért a biztosság most lezárta az aktuá
lis számvetést -  leveléhez mellékeli a részleges eredmény kivo
natát - ,  így e kerületek ügye „sua via effective” került a hatás
körébe. A többi kerületet illetően tájékoztatja a címzetteket, hogy 
a tervezett összeg mindenünnen rendben befolyt; csatoltan meg
küldi a problémás kerületek helyhatóságainak a hátralékokat il
lető panaszait.

A Kölcsey-fogalmazványon alapuló levél helytartótanácsi ér
keztetésének és ügyintézésének mindezidáig nem sikerült nyo
mát találnom az Országos Levéltárban, ugyanígy a fenti iratok
ban hivatkozott -  és az általunk tárgyalt fogalmazvány motívu
mát jelentő -  rendelvényeknek sem.

A Helytartótanács szervezetére, feladat- és hatáskörére bőveb
ben ld. FELHŐ Ibolya, VÖRÖS Antal, A helytartótanácsi levél
tár, (Bp., Akadémiai, 1961) (A Magyar Országos Levéltár Kiad
ványai, I, Levéltári leltárak. 3), 7-34. pp., 67-70. pp., valamint 
EMBER Győző, A m. kir. helytartótanács ügyintézésének törté
nete 1724-1848, (Bp.. Magyar Királyi Országos Levéltár, 1940.)

Köszönet Acél Zsoltnak a nyelvi segítségért.
A kor legjelentősebb adóneme az ún. hadiadó, amelynek össze
gét esetről esetre az országgyűlés szabta meg. kirovása és besze
dése pedig a törvényhatóságok útján történt, a Helytartótanács 
felügyeletével. A hadiadó alanyai -  városok, jobbágyok és armá- 
lis nemesek -  ezen túl az annak kb. egyötödét kitevő, a megyei
városi önkormányzat költségeinek fedezésére szolgáló háziadó 
fizetésére is kötelesek voltak. Mindkét adónem beszedését ma
guk a törvényhatóságok látták el; előbbi azonban a vármegye há
zipénztárába folyt be, míg a hadiadó összegét az elkülönített ha
diadó pénztárba kellett befizetni.

A hadiadóról részletesen ld. FELHŐ. VÖRÖS i. m„ 240-242. pp.
A korabeli adórendszer hiányosságainak orvoslására több elkép

zelés is született: érdemes közülük kiemelni B a l á s h a z y János 
1831-ben kiadott Az adó és még Valami c. művét [szemelvények
ben ld. Magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági iroda
lom kezdeteitől a II. világháborúig), szerk. BEKKER Zsuzsa. (Bp., 
Aula. 2002) (Gazdaságelméleti olvasmányok. 2), 161-163. pp.].

7 Ld. a 6. sz. lábjegyzetnél mondottakat.
8 A dohány termesztése a korban egészen az 1850. november 29-i 

császári nyíltparancsig nem volt engedélyhez kötve (onnantól jö
vedéki termék), a törvényhatóságoknak azonban negyedévente 
jelenteniük kellett a Helytartótanács felé a leveles dohány vásá
rokon kialakult átlagos árát (Felhő, VÖRÖS i. m„ 249. p.).

Összehasonlításképpen: 1830-ban egy pozsonyi mérő (54,3 1) 
búza 4 forintba került; 1825-ben 4 tál étel kenyér és bor nélkül 2 
forint; az 1830-as években vidéki városokban a báli belépő 1 fo
rint körül mozgott, és Szatmárnémetiben a 3 ezüst forintnyi bün
tetés megfizetése után a kifogásolható mesterremek készítőjét is 
felvették a céhtagok sorába [az adatok forrása: „Mi mennyibe ke
rült a XIX. században?” (www.majoshaza.com/html- 
ek/kepek/penz/mennyi), Numismatics Hungary honlapja 
(www.numismatics.hu/metrologia). Szatmári Friss Újság inter
netes kiadása (www.hhrf.org/frissujsag/00jul/fu00729)].

9 A XIX. század elején még számos máramarosi és erdélyi sóbánya 
állt művelés alatt, úm. Aknaszlatina, Aknasugatag, Rónaszék, va
lamint Désakna. Parajd, Vízakna, Marosújvár, Torda, Kolozs és 
Szék [DR. SCHMIDT ELIGIUS Róbert, A magyar só geológiá
ja, bányászata és nemzetgazdasági jelentősége, Bp., Királyi Ma
gyar Egyetemi Nyomda, 1942 (A Mérnöki Továbbképző Intézet 
kiadványai, XIII. kötet, 11. füzet), 2.]. Az Erdélyből származó 
évi 50 ezer tonna só a Monarchia össztermelésének egyharmadát 
tette ki [Erdély története 1830-tól napjainkig, szerk. SZÁSZ Zol

tán, (Bp., Akadémiai, 19872 -  Erdély története, III), 1254. p.].
A só termeléséről érdemes tudni, hogy a kősót sóvágással termel

ték (vágták), nem „bányászták". A termelés felügyeletét a bányaka
maráktól független sókamarák (erdélyi, máramarosi) látták el, mint
egy érzékeltetve a kősóbányiszat különállását, privilégiumát.

Ekkoriban a só kitermelése és kereskedelme egyaránt kincstári 
monopóliumnak számított. A sóigazgatás a kamara hatáskörébe 
tartozott ugyan, de a Helytartótanács is foglalkozott ilyen típusú 
ügyekkel, mivel a kamara nem utasíthatta a törvényhatóságokat. 
A sószállításhoz szükséges közmunkáról a vármegyéknek kellett 
gondoskodniuk. (Bővebben ld. FELHŐ, VÖRÖS «'. m., 177. p.)

10 Bár a kérdés csak érintőlegesen hozható kapcsolatba a sót terhe
lő fogyasztási adóval, érdemes itt felidézni Széchenyi István vo
natkozó nézeteit az indirekt (vagyis a fogyasztás utáni) adózás
ról a jövedelmi-vagyoni alapon álló direkt adózással szemben: 
.Az indirect adó (...) áltálján véve nem látszik Magyarország mai 
körülményeihez még illőnek. Sokan azonban azon vélekedésben 
lehetnének, hogy csalatkozom, s honunk aránylag nincs olly ke
veset fogyasztó, azaz olly sínylő állapotban, mint én teszem fel; 
mikép tán még is célszerű lehetne használni honunk felvirágzása 
végett az indirect adót. S igaz, ha például Boszniával hasonlítjuk 
össze constitutionális Hunniát, akor meglehet igen virágzó álla
potban fog ezen utolsó mutatkozni előttünk, s hogy felette sok 
kellemszerűeket fogyaszt. Ámde itt nem az forog kérdésben, ma
gunkat a leghátulabb állókkal hasonlítgatnunk össze...” (Sz. I., 
Adó és két garas, Buda. Egyetemi Nyomda. 1844, 100-101. pp.).

11 Hasonló gondolatmenetet találunk SZÉCHENYI Stádiumában is: 
a polgárosodás csak akkor mehet végbe, ha -  többek között -  a 
„Monopóliumok, czéhek, limitatiók ’s egyébb illyes a' köz szor
galmat és concurrentiát akadályozó intézetek eltörültetnek" 
(BEKKER i. m„ 270. p.).

12 A deputációk kiküldését és munkájukról jelentéstételt előíró ren
delvényekről ld. az 5. sz. lábjegyzetben mondottakat.

13 Az írásmód itt és a 72., 74., 84. sorokban is eltér a beszédben 
gyakrabban alkalmazott 'Marmaros' alaktól.

14 A sóhajósok számát és mentességeik körét illetően többször ke
rült sor vitára az országgyűlésben [Erdély története 1606-tól 1830- 
ig, szerk. MAKKAI László, SZÁSZ Zoltán. (Bp., Akadémiai, 
I9872-  Erdély története. II), 986]. Kölcseytől tudunk arról is. nem 
kizárt, hogy éppen a sószállító oroszok terjesztették el a megyé
ben a kolerát azzal, hogy Tiszaújlakon a vízbe dobták halottaikat 
(Kölcsey levele BÁRTFAY Lászlóhoz 1831. július 2-űn. in K. F. 
Összes művei, kiad., jegyz. SZAUDER József. SZAUDER 
Józsefné, (Bp., Szépirodalmi, 1960, III, 392. p.). Az idegenek túl
zott befolyásától való félelem nem új keletű; ld. az Aranybulla 
1231-es megújításának 31. cikkelyét: „A pénzverde, a sókamarák 
és más állami hivatalok élére zsidókat és szaracénokat ne állítsa
nak.”

15 A sóigazgatás területi szerve (sóhivatal), amelynek illetékességi 
körébe tartozott Szatmár vármegye is.

16 BARTA István kutatási eredménye szerint; idézi SZAUDER Jó
zsef, in Sz. J., Kölcsey beszéde a szatmári adózó nép állapotáról 
= Sz. J., A romantika útján, (Bp., Szépirodalmi, 1961, 282. p.).

17 SZAUDER i. m., 284. p.
18 KÖLCSEY Ferenc, A szatmári adózó nép állapotáról = K. F. 

Összes művei, kiad., jegyz. Szauder József, Szauder Józsefné, 
(Bp., Szépirodalmi, 1960, II, 34. p.)

19 Uo„ 30. p.
20 Uo„ 33. p.
21 Uo„ 32. p.
22 Am. szállító. Korszakunkba vágó előfordulása JÓKAINÁL: „Di

csőült I. Ferenc császárunk arany szavai, úgy hiszem, minden li- 
feráns emlékkönyvébe fel lesznek jegyezve, miket őfelsége egy 
szegényen maradt élelmezési biztosnak mondott: »az ökör a já
szolhoz volt kötve, miért nem evett?«” (Az arany ember, Bp., 
Szépirodalmi, 1991, 151. p.)

23 KÖLCSEY m., 34. p.
24 TAKÁCS i.m .. 19. p.
25 KULIN Ferenc kifejezése, in: Kölcsey Ferenc, vál., bev., jegyz. 

K. F., (Bp., Új Mandátum, 1998 (Magyar Szabadelvűek), 18. p.)
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