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117Bácskai Vera : Elkülönülés és közeledés: a nyugat-dunántúli váro si elitek
átalakulása a 18–19. században *(1)

A vizsgált korszakban Dunántúl városhálózatát 6 (majd 8) szabad királyi és mintegy 200 mezıváros
alkotta: közülük csak egy tucat töltött be egy-egy nagyobb régió gazdasági, állami és egyházigazgatási,
valamint kulturális központjaként valódi városi szerepkört. További 10-12 sorolható jelentıs
piacközponti szerepkörük révén a fontosabb kereskedelmi csomópontok közé.

A Dunántúl a kisvárosok világa volt. E minısítés alapjául nem annyira csekély népességszámuk
szolgál, hiszen akadt közöttük tízezernél népesebb város, mint Gyır, Pápa, Pécs, Sopron és
Székesfehérvár. Inkább az ıstermelés továbbélése, helyenként növekvı jelentısége, az ipari termelés
céhes, kézmőves kereteinek megmerevedése és egyre inkább helyi jelentıségővé válása utasítja
többségüket európai léptékben a kisvárosok körébe. Ebbıl következik, hogy a városi vezetıréteg „elit”
megjelölése nem felel meg a szociológia elit fogalmának: helyi elitrıl, a városi társadalmi hierarchia
csúcspozícióit betöltı csoportról van szó, amelynek tagjai (kevés kivételtıl eltekintve) makroszinten
nem felelnének meg az elit kritériumainak. 

A városi elit meghatározó tényezıinek a vagyon, hatalom (mármint a városvezetésben elfoglalt pozíció)
illetve a nemesi rendi állás tekinthetık. A polgári oldalon a 18. század végéig vagyon és hatalom
nagyjából egybeesett: a magisztrátus tagjai, illetve a városvezetés fıbb hivatalnokai többnyire a
vagyonos polgárok közül kerültek ki, vagy gazdag polgárcsaládok tanult fiai voltak. A hatalmi pozíció
tekintetében alárendelt szerepet játszó külsı tanácsba, illetve választópolgárságba (Ehrsame
Bürgerschaft, electa communitas) túlnyomórészt a középrétegek képviselıi kerültek. Mivel a század
elsı felében a városok piaci kapcsolataiban és gazdasági fellendülésében a kézmővesipar vezetı
szerepet játszott, a városvezetést is a vagyonos kézmővesmesterek uralták. Az akkor még fıleg a helyi
lakosság igényeit kielégítı, kevéssé vagyonos kiskereskedıknek csak egy-egy képviselıje jutott a
városvezetésbe, többnyire a külsı tanácsba. A polgári elit legfıbb törekvése a privilégiumok
sértetlenségének biztosítása volt, ami a városi autonómia megırzése szempontjából a földesúrral, illetve
a szabad királyi városok esetében a kormányhatóságokkal szembeni fellépésben pozitívumnak
bizonyult, a város gazdasági fellendülése szempontjából – például a céhszabályzatok merev
alkalmazása esetén – rendkívül károsan hatott. 

Bár a városban élı nemesek mindegyike rendi állása révén magasabb rendőnek érezte magát a
polgároknál, jelentıs részük, a rendszerint kevéssé jövedelmezı mesterségeket 118őzı, vagy
ıstermeléssel foglalkozó kisnemesek sem tevékenységük, sem vagyonuk vagy életmódjuk alapján nem
különböztek a városi középrétegektıl. Legfeljebb a túlnyomórészt a szabad királyi városokban és
megyeszékhelyeken nagyobb számban élı birtokos nemesség (többségüket megyei tisztségük kötötte
huzamosan a városhoz) sorolható a városi elithez. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a városban élı nemesség vajon a városi társadalom szerves részének
tekinthetı-e, vagy csupán történészi konstrukcióról van-e szó. Úgy vélem, hogy rendi különállásuk
ellenére a város részének tekintették magukat, ezt bizonyítja, hogy az egész korszakban a belsı tanács
tagjainak nagy része közülük került ki. Nemcsak a jogi képzettséget, szakszerő ügyintézést igénylı
posztokat töltötték be, de sok esetben a legerısebb döntéshozói csoportot ık alkották. A nemes
tanácstagok egy része a birtokos nemesek tanult fiaiból került ki, más részük nemesített polgár volt. A
polgári érdekekkel való azonosulásukat bizonyítja, hogy a város ügyeiben eljárva, néha nemes
városlakó társaikkal is szembekerülve, a városi érdekeket képviselték, mint például Szombathelyen.
Rokoni és egyéb kapcsolataik révén közbenjárásuk a megyénél, de sok esetben a kormányszékeknél is



5

jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint a polgári tanácsnokoké. Társadalmi betagozódásuk tényét
támasztja alá az is, hogy egyre több nemes (sıt fınemes is) kérte felvételét a polgárok közé, nemcsak a
jelentısebb királyi városokban, de olyan kis népességő püspöki mezıvárosban is, mint Szombathely. 

A várospolitika területén a nemesség és a polgárság érdekközösségét erısítették a városi élet
kellemeinek, kényelmének növelésére irányuló törekvések, a város csinosítását célzó intézkedések is.
Nem egy esetben éppen a megyei urak sürgetik az utcák kövezését, tisztítását, s a polgárokkal együtt
szorgalmazzák színtársulatok meghívását, mert egyre többen töltik a téli szezont a városban, amely
érdekesebb eseményeket, szórakozási (és bevásárlási) lehetıséget nyújtott számukra, mint falusi
kúriáik. A nemesség tartósabb jelenléte a városokban nemcsak az igényesebb fogyasztóközönséget
növeli, de építkezéseik, életformájuk, szórakozási szokásaik mintául szolgálnak a város vagyonosabb
polgárai számára is.

Mindezek ellenére a városi elit két csoportja, a nemesek és polgárok közötti érintkezés inkább hivatali,
politikai, mint társadalmi jellegő volt. Társasági életük feltehetıen elkülönült, érintkezésük többnyire a
városi ünnepségeken, körmenetekben, tisztújítási közgyőléseken való közös (de elkülönült)
részvételükre korlátozódott. Házassági kapcsolatok többnyire csak a nemesített polgárok és a birtokos
nemesek között jöttek létre. Az egyes elitcsoportok között etnikai különbségek (magyar nemesség és –
Gyır kivételével – túlnyomóan német polgári felsı réteg), és a vallási különbségek is határvonalakat
húztak.

A 18. század végétıl figyelhetı meg módosulás a városi elitek összetételében és a különbözı
elitcsoportok egymás közötti viszonyában. Az átalakulás a 19. század elsı felében, a társadalmi
hierarchiának a gazdasági változások hatására történt átrendezıdése és nem utolsósorban a reformkor
(Vormärz) politikai indíttatásainak 119hatására öltött pregnáns formát. E korszakot a politikai elittıl
elkülönülı, fıleg nagykereskedıkbıl és vállalkozókból álló gazdasági és vagyoni elit kialakulása, a
képzettség presztízsének felértékelıdése, a tisztviselık és értelmiségiek sorainak polgári és plebejus
származásúakkal való feltöltıdése, az úgynevezett „mővelt közönség, mővelt polgári réteg” még elég
diffúz kategóriájának megjelenése, a nemesség és a mővelt polgári felsı réteg közötti közeledés
jellemzi. 

A városigazgatás összetételében e társadalmi változások csak lassan, késedelmesen tükrözıdtek, mivel
mind a belsı, mind a külsı tanács vagy az Ehrsame Bürgerschaft tagjai életük fogytáig töltötték be e
tisztet, a tisztújításkor csak a megüresedett helyeket töltötték be. Ennek ellenére a belsı tanácsból
mindinkább eltőnnek a kézmővesek, helyüket szakértelemmel rendelkezı, képzett tisztviselık foglalják
el, nemcsak a királyi városokban, de kisebb mértékben a jelentısebb mezıvárosokban is. Pápán például
1848-ban egy kereskedıt és egy gyárost is beválasztottak a belsı tanácsba, 1849-ben pedig a városi
tisztikar 15 ismert foglalkozású tagja között 10 ügyvéd, 1 kereskedı és 1 építész található, a
kézmővesek száma mindössze 3 volt. A tanácstagok mindinkább fizetett hivatalnokokká váltak, anyagi
helyzetüket és presztízsüket nem annyira javadalmazásuk, mint a család vagyona, tekintélye és saját
képzettségük alapozta meg. Az Ehrsame Bürgerschaftban a kézmővesipar gazdasági szerepvesztése
következtében csökkent a mesterek dominanciája, a megüresedett helyeket növekvı számban
kereskedık, hivatalnokok és értelmiségi foglalkozásúak töltötték be. Gyırött 1831-ben a
választópolgárság 35%-át tették ki a kézmővesek, 1846-ban ez az arány 28%-ra csökkent: a testületnek
több mint a fele kereskedıkbıl és vendéglátókból állt. Székesfehérváron nemcsak nemes, de két
arisztokrata tagja is volt a testületnek. A kézmővesek nagyobb arányban csak a hanyatló, vagy városi
szerepkörüket elvesztett települések vezetésében maradtak meg (például Kıszegen, Kismartonban,
Ruszton). Ezekben, más városoktól eltérıen, a gazdálkodók is jelentıs szerephez jutottak a
városvezetésben. 

Ha korábban a vagyonos polgárok szinte kivétel nélkül a városvezetésbe kerülve igyekeztek gazdasági
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pozícióikat és befolyásukat megerısíteni, a 19. századi nagykereskedık és vállalkozók egy része nem is
pályázott ilyen babérokra. Egy részük – elsısorban a zsidó nagykereskedık – számára ez a lehetıség
meg sem adatott, más részük felismerte, hogy újszerő, vállalkozói tevékenységük feltételeinek
megteremtését a városvezetés inkább fékezi, mint elısegíti. Több támogatást remélhetett a liberális
nemesség helyi és országos képviselıitıl, ezért támogatta azok reformelképzeléseit, gazdasági
vállalkozásait. A soproni születéső, nagykereskedıi pályáját Pesten kezdı, majd szülıvárosába
visszatért Tschurl Eduard 1844-tıl egyik kezdeményezıje, majd vezetıje volt a Sopron–bécsújhelyi
vasút építésére alakult társaságnak, és e minıségében szoros kapcsolatba került gróf Széchenyi
Istvánnal. Gyırött a Thoma János kereskedı által alapított Gızmalom Részvénytársaság zömmel
kereskedıkbıl álló igazgatóságában részt vett a liberális nemesség két képviselıje, gróf Zichy Ottó és
Lukács Sándor is. Ugyanitt a gabonakereskedı társaságoknak is számos városi nemes 120volt tagja
(köztük az említett Zichy Ottó). Azaz a polgári és nemesi elitek között ekkor már nemcsak a hivatali,
hanem a gazdasági tevékenység is kapcsolatot teremtett, a vállalkozó szellemő nagykereskedık egy
része elszakadt a városvezetıi politikai rétegtıl, újabb elitcsoportot alkotva, amely azonban
kapcsolatban volt mindkét régi elitcsoporttal.

A 19. században felértékelıdött a képzettség, a szellemi, az értelmiségi munka presztízse. Képviselıi,
mint az egész országban, a Dunántúlon is elsısorban a jelentısebb városokban, elsısorban a
megyeszékhelyeken, az iskolavárosokban tömörültek nagyobb számban. Itt volt a legnagyobb az igény
ügyvédekre, orvosokra, tanárokra és jobb képzettségő tanítókra. A nagyobb népesség több papot és
lelkészt igényelt, különösen a püspöki székhelyeken volt jelentıs a számuk. Az értelmiséghez tartoztak
még a nagyrészt megyei szolgálatban álló mérnökök is, a honoráciorok számát szaporították az
uradalmi alkalmazásban álló tisztviselık. Elsısorban ennek az értelmiségnek, hozzájuk számítva a
fıiskolák és a gimnázium felsıbb osztályainak tanulóit is, szellemi igényei ösztönözték a városok
kulturális életének fellendülését. E helyeken alapítottak nyomdákat, nyitottak könyvkereskedéseket, ık
voltak a kölcsönkönyvtárak legfontosabb tagjai, a reformkorban gombamód szaporodó olvasó-egyletek,
majd egyéb egyesületek fı kezdeményezıi. Rendi állásukat tekintve heterogén csoportot alkottak,
nemesek mellett növekvı számban találhatók közöttük a polgárság, kisebb mértékben jobbágyok fiai is.
Összekapcsolta ıket mőveltségeszményük, tudásvágyuk, információ-igényük, s nem utolsósorban az a
körülmény, hogy rendi állásuktól függetlenül alkalmazottak, fizetésbıl élık voltak. Ez a vegyes
összetételő értelmiség mind nemesi tagjai mind mőveltségük révén befogadást nyert a városi nemesség
részérıl, de otthonosak voltak a jobb, „mőveltebb” polgári körökben is, így közvetítı szerepet töltöttek
be a két elitcsoport között. Presztízsük növekedését tanúsítja az a tény is, hogy a kaszinók, már
amelyek nem zárták ki kategorikusan a zsidókat, közülük elsısorban a diplomásokat, az orvosokat
vették fel.

A reformkorban a társasági élet területén is közeledtek egymáshoz a városi elitek. Egybeolvadásról
persze nincsen szó: nemcsak a házassági kapcsolatok maradnak ritkák, az érintkezés is a nyilvánosság
és félnyilvánosság keretében marad. A nemesség vacsoráira, házi estélyeire ritkán hivatalosak a polgári
elit tagjai, és az utóbbiak is saját körükbıl fogadják vendégeiket, egymás közt tartják
házimulatságaikat. Az érintkezés, „vegyülés” fı színhelye az egyesületi élet, a jótékonysági, vagy
farsangi bál. 

A liberális reformer nemesség nemcsak gazdasági szempontból tulajdonított nagy fontosságot a városok
fejlıdésének, hanem azért is, mert ezeket tartotta a mőveltséget és tudást elımozdító civilizációs
központoknak. E küldetésük teljesítéséhez, valamint az érdekegyesítés politikai célkitőzése
megvalósításához elengedhetetlennek érezte a túlnyomórészt németajkú városi polgárság
magyarosítását. Ez az oka annak, hogy az 1840-es évek publicisztikájában olyan nagy súlyt kapnak a
társas élet, a kultúra és mővelıdés, azaz a városok civilizatórikus szerepének kérdései. A folyóiratok –
pozitív, vagy elrettentı példaként – gyakorta értékelik a dunántúli városok társas- 121és egyesületi
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életét is. Sopront például a nemesség és a vagyonos polgárság egymástól és a város középrétegeitıl
való elzárkózása miatt ostorozták. Pozitív példaként említették viszont Szombathelyet, ahol „… a jobb
gondolkozású nemesi családok örömmel fogadják társasköreikben a mőveltebb polgári rendbélieket”. 

A nemesi és polgári elitek közeledése azonban nem volt akadálytalan folyamat. Szinte minden
jelentısebb dunántúli városban megalakultak a nemességet és a mővelt, jómódú polgárokat egyesíteni
hivatott kaszinók. A polgárságot többnyire a vagyonos kereskedık és a diplomások: orvosok, ügyvédek
képviselték, példa erre a soproni kaszinó. A nemes felbuzdulást követıen a legtöbb helyen a nemesek és
polgárok hamarosan feszélyezınek érezték az együttlétet, ezért sorra alakultak meg a külön polgári
kaszinók. Így például Szombathelyen alig négy évvel a kaszinó megalakulása után 1837-ben újabb
olvasótársaságot alakítottak, alapító tagjai közül tíz jómódú kézmőves volt, három kereskedı és két
városi tisztviselı mellett. A tisztviselık és értelmiségiek másutt is mindkét kaszinó társas életében részt
vettek. Az alapszabályok ugyan hangsúlyozták, hogy a tagfelvételt rendi, vallási különbségek nem
befolyásolhatják, a zsidó elit tagjai elıtt azonban túlnyomó többségük zárva maradt. Sajátos módon a
ritka kivételek a nemesi kaszinók közül kerültek ki, a Dunántúlon példa erre a pápai kaszinó, vagy az
1837-ben alapított nagykanizsai olvasótársaság, amelynek vezetıségébe is bevettek zsidókat. Kevésbé
feszélyezett, kötetlenebb érintkezést tettek lehetıvé a szaporodó, és egyre elegánsabb külsıt öltı
kávéházak.

Az elitek közeledése szempontjából eredményesebbek voltak a kulturális, tudományos, a színházépítési
vagy színpártoló egyletek, vagy az olvasótársaságok. Közös volt részvételük a jótékonysági, és
városszépítı, csinosító egyletekben, amelyek befolyást gyakoroltak a városi szociálpolitikára, illetve
városrendezési, fejlesztési tervekre. Míg a 18. században a várost érintı döntések mind felülrıl, a
magisztrátustól eredtek, a 19. században az egyesületek révén, az elitek civil kezdeményezésekkel
tudták erıteljesebben befolyásolni a tanácsi döntéseket.
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A Treskovitz levél forráshelye

Elfeledett levélrıl szólunk és nem ismeretlenrıl. Azért van ez így, mert Chernel Kálmán, a város
historikusa 1878-ban már közölte Wolfgang Treskovitz (Treskovics) levelét.2(2) Feltőnı, hogy a szerzı
úgy tárta olvasói elé ezt a felettébb érdekes írást, hogy tartalmával közönségét egy kicsit magára
hagyta. Azt hisszük, tudjuk, hogy mi volt ennek az oka. Chernel ezt a levelet az ún. kıszegi
ostromnaplóban találta,3(3) mely forrás valójában oklevelek másolatát tartalmazó könyv. Az 1532. évi
ostrommal pedig csak néhány oldala foglalkozik. Nem is ezt a címet viseli, hanem azt, amire készült:
„Abschrifften der Kö[niglichen] Kay[serlichen] Statt Günsz allten Freyhaytn”, azaz „K ıszeg királyi,
császári város régi kiváltságleveleinek másolatai”. Hogy miért kapta ezt a titulust, errıl még lesz szó. 
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