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A hagyományos társadalmakban a felemelkedés egyik fontos jegye a nemesség-
be való bejutás volt. A 18. századi francia társadalomról különösen gyakran 
hangoztatott történetírói vélemény, hogy a gazdag pogárság legfontosabb társa-
dalmi törekvése a nemessé válás volt. A nemesség még a 18. században is jelen-
tős társadalmi tényezőnek számított, annak ellenére, hogy a század második 
felétől státusza kritika tárgyává is vált. Nemesnek lenni a felvilágosodás száza-
dában is vonzó volt a társadalom számára. A „szomszédos” gazdag polgári réte-
gek a nemessé válásban látták társadalmi helyzetük további emelkedését. A pri-
vilégiumok élvezete (kard viselése, megszólítás, törvény előtti előnyök, adózási 
kedvezmény, tisztségviselés előjoga stb.), a köznéptől való megkülönböztetés, 
az érvényesülés lehetősége, a vélt vagy valós társadalmi megbecsülés még min-
dig magasabb státuszt jelentett.1 

Már a 18. században is felvetődött azonban az a kérdés, hogy mennyire nyí-
lott lehetőség a nemességbe való betagozódásra, vagyis mennyire volt nyitott 
vagy zárt a második rend? Sokan vagy kevesen emelkedhettek nemessé? A vá-
lasz a kortársak számára sem volt egyértelmű. Az író G. Sénac de Méilhan a 
forradalom idején úgy vélekedett, hogy XVI. Lajos korában mi sem volt köny-
nyebb, mint sok pénzzel bekerülni a nemességbe.2 

Az angol kortárs, E. Burke a francia forradalomról írt művében viszont a zár-
kózottságot emelte ki. A francia nemesség és a monarchia nagy tévedésének 
tekintette, hogy a vagyonos közembereket nem részesítette a vagyon, az ésszerű-
ség és a belátás szabályai szerint a megfelelő rangban és megbecsülésben. A 
                                                
1 FIETTE, Suzanne, La noblesse française des lumières à la belle époque. Psychologies d'une adap-
tation. Paris, 1997, 8. 
2 SÉNAC DE MÉILHAN, Gabriel, Du gouvernement, des moeurs et des conditions en France avant la 
Révolution, avec le caractère des principaux personnages du régime de Louis XVI, Hambourg, 
1795, 56-57.  
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születés és a vagyon arisztokráciájának szétválasztását a régi nemesség pusztulá-
sának legfőbb okaként jelölte meg. A nemesség megmenthette volna magát a 
pusztulástól, és a polgári rend „kecses dísze” lehetne, ha a közrend vagyonos 
rétegeit részesíti jogaiból.3 

A történeti irodalomban szintén nem találhatunk egyféle választ, mivel a 18. 
századi források is ellentmondóak e tekintetben. Íróik (összeírást készítő hiva-
talnok, jogtudók, demográfusok, filozófusok, politikusok, újságírók stb.) sokfé-
leképpen látták azokat a társadalmi folyamatokat, amelyeknek szemtanúi, eset-
leg részesei voltak. A. de Tocqueville híres művében 1856-ban úgy fogalmazott, 
hogy a nemesség és a polgárság viszonyában egyszerre érvényesült a közeledés 
és az elkülönülés. „Az a határvonal..., amely Franciaország nemességét válasz-
totta el a többi osztálytól, bármi könnyedén át is lehetett lépni, szilárd...maradt... 
Amint átlépte valaki ezt a határt, kiváltságok különítették el korábbi környezeté-
től...”4 

A 19. századi történetírás nagy alakja, H. Taine alapvetően a nemesség és a 
nagypolgárság közötti közeledést vélte kiolvasni a forrásokból. A harmadik rend 
meggazdagodott csoportjai viseletben, kultúrában és életmódban már nem kü-
lönböztek az arisztokráciától. A két réteg „összevegyült,” így az elválasztó privi-
légiumoknak többé nem volt értelme.5 

Ezzel szemben a 20. századi marxista történetírás a nemesség és a polgárság 
közötti összebékíthetetlen ellentétekre helyezte a hangsúlyt. Az egyik legneve-
sebb képviselője, A. Soboul a forradalom szemszögéből visszatekintve közelítet-
te meg a 18. századi társadalmi folyamatokat. Az arisztokráciát kaszttá mereve-
dő rétegnek tekintette, amely monopolizálta az összes fontos pozíciót, és ezzel 
maga ellen fordította a gazdag polgárságot.6 

Az Ancien Régime korának kiváló kutatója, R. Mousnier szerint éles kategó-
riákban nem lehet gondolkodni a társadalmi mozgások megítélésében. A nemes-
sé válásban a vagyon szerepe jelentősen felerősödött a 18. században. A gazdag 
polgárság betagozódása a társadalmi hierarchia csúcsát gyarapította tovább. 
Ugyanakkor az udvari arisztokrácia rangjánál és származásánál fogva bírt hatal-
mas vagyonokkal és jövedelmekkel. Az esetükben a rendi privilégiumok voltak 
a meghatározóak. Ezzel szemben a vidéki kisnemeseknek hiába volt esetleg 

                                                
3 BURKE, Edmund, Töprengések a francia forradalomról. Fordította, a bevezetést, a jegyzeteket és 
a mutatókat írta Kontler László. Budapest, 1990. 234-236. 
4 TOCQUEVILLE, Alexis de, A régi rend és a francia forradalom. Fordította, az előszót írta, a ma-
gyarázó jegyzeteket és a bibliográfiát készítette Hahner Péter. Budapest, 1994. 123. 
5 TAINE, Hippolit Adolf, A jelenkori Franciaország alakulása. I. köt. A régi uralom. Fordította 
Toldy László. Budapest, 1881. 490-494. 
6 SOBOUL, Albert, La France à la veille de la Révolution. Paris, 1966, 73-78. 
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előkelő származásuk, s hiába próbáltak élni privilégiumaikkal, szerény anyagi 
helyzetükön nem tudtak változtatni. A privilégiumok a forradalom előtti évtize-
dekben is határt húztak a rendek között, de ez a határ a társadalom mindennapja-
iban nem mindíg volt nyilvánvaló. Létezett ugyanis egy nemes módján élő réteg, 
amelyet az emberek nem tudtak megkülönböztetni a tényleges nemességtől.7 

Az elmúlt évtizedek történeti irodalmából az eltérő vélemények ellenére is 
kiderül hogy nemességbe való betagozódás a 18. században sem volt lehetetlen, 
de feltételei nehezedtek a korábbi századokhoz képest. A nemessé válás és a 
lesüllyedés végigkísérte a nemesség történetét. A százéves háború korában a 
francia lovagi nemesség jelentős vérveszteséget szenvedett és vagyoni helyzete 
is megrendült. A veszteséget a 16. században és a 17. század első felében jelen-
tős felfrissülés követte. A nemesség nyitott, és viszonylag nagy csoportokat en-
gedett be a soraiba. Katonáskodással, hűbérbirtok szerzésével és nemesi élet-
móddal könnyen nemessé lehetett válni. Először IX. (Szent) Lajos ismerte el, 
hogy közrendű is bírhat hübérbirtokot, és fiúági örökösei három nemzedék eltel-
tével, három hűbéreskü után nemessé válhatnak.8 Az elkövetkező századokban a 
hűbérbirtokos és nemes módján élő közrendűek különösebb akadály nélkül, 
automatikusan a nemesség tagjai lettek. A 16. század végéig a nemesség több-
nyire önmaga szabályozta mobilitását.9  Létszámgyarapodása a 17. század köze-
péig tartott. Valószínűleg ekkor élt az össznépességhez viszonyítva a legtöbb 
nemes a monarchiában. Ennek azonban még a megbecsülésére sem vállalkozott 
a szakirodalom. Csupán egyes tartományokra vonatkozóan vannak információ-
ink. Beauce tartományban 1450 és 1560 között emelkedett fel a legtöbb család, 
de még 1560 és 1667 között is jelentős volt a nemessé válók száma.10 Bretagne-
ban a 16. század első feléig volt dinamikus a nemességbe tagozódás. Ekkor a 
tartomány népességének kb. 3%-át tette ki a második rend.11 

A nemessé válás feltételeiben a 16. század végétől - 17. század elejétől válto-
zás kezdődött. Az abszolút monarchia kiépülésével az állam a nemesi állapot 
szabályozójává, a nemessé emelés meghatározójává vált. Az 1579-es blois-i 
ediktum 258. cikkelye a hűbérbirtokkal való nemessé válást végleg eltörölte. 
Hasonló lett a sorsa a katonáskodással történő felemelkedésnek is. Az 1600-as és 
az 1625-ös ediktum még csupán szigorította a feltételeit, viszont az 1634-es 
                                                
7 MOUSNIER, Roland, Les institutions de la France sous la monarchie absolue. 1598-1789. t. I. 
Société et État, Paris, 1974, 163-167. 
8 JOUGLA DE MORENAS, Henri, Le second ordre. Paris, 1973, 66. 
9 MOUSNIER, Roland, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789. t. II. 
Les organes de l'état et société. Paris, 1980, 355. 
10 CONSTANT, Jean-Marie, L'enquêt de noblesse de 1667 et les seigneurs de Beauce. Revue d'Histo-
ire moderne et contemporaine N°4 1974. 556. 
11 MEYER, Jean, La noblesse bretonne au XVIIIe siècle. t. I. Paris, 1966, 56. 
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eltörölte ezt a módozatot.12  XV. Lajos 1750-es ediktuma ugyan ismét visszave-
zette, de csupán a reguláris hadseregben szolgáló közrendű tisztek számára, igen 
bonyolult feltételekkel. Így a forradalomig összesen 400 tiszt nyert nemesi cí-
met.13 

A nemessé emelésnek gyakorlatilag két módja maradt: a középkorból örökölt 
nemesi levél és a 17. század elejétől megjelenő nemessé emelő hivatal. A nemesi 
levél, régi eredeténél fogva, a 18. században is a legmegtisztelőbb volt a nemes-
sé emelésben. Az uralkodók két megfontolásból bocsátottak ki nemesi pátensle-
veleket: eladás, vagyis pénzszerzés és érdem alapján, jutalmazás céljából. Az 
általunk ismert legrégebbi nemesi levél 1281-ből való, amelyet III. Fülöp ado-
mányozott egy Raoul nevű aranyművesnek. A nemesi levelek árusítása XIV. 
Lajos uralkodásának utolsó évtizedeiben volt a legjelentősebb, de később is elő-
fordult. 6.000 Livre-ért (továbbiakban L) az arra jogosultnak tekintett jelentkező 
nemesi levelet vehetett. Az összeg egy középnemes évi jövedelme volt.14 XV. 
Lajos és XVI. Lajos alatt nem volt árúsítás, csak érdem alapján lehetetett nemesi 
levelet kapni. Katonatisztek, udvari szolgálatot teljesítők és hivatalnokok része-
sültek ilyen kegyben. A 18. század második felében szaporodott azon jutalma-
zottak száma, akik nem a hagyományos szolgálatokért nyertek örökletes nemesi 
címet. A szemlélet módosulását tükrözte, hogy kiemelkedő polgári erényeket 
(vállalkozás, tudományos, művészeti, feltalálói és egyéb közhasznú tevékeny-
ség) is jutalmazni kezdett az állam. Amikor 1783-ban XVI. Lajos személyesen 
tapasztalta, hogy az első léggömb a levegőbe emelkedett, a Montgolfier fivérek 
apját visszamenőleg nemesi levéllel jutalmazta meg. Azért az apa kapta, hogy 
minél régebbinek számítson a nemesi állapot.15 

A nemessé válás új formája, a nemessé emelő hivatal birtoklása volt. Az ál-
lami intézmények kiépülésével a 17. század második felére jócskán megszapo-
rodott a hivatali tisztségek száma. 1573-ban 20.000, 1665-ben  46.000, 1771-ben 
51.000 hivatali tisztség volt a monarchiában.16 Jelentős része adható-vehető és 
örökíthető volt, bevételt biztosítva a kincstárnak. A szép számú hivatalból Nec-

                                                
12 CHÉRIN, Louis Nicolas Hyacinthe, Abrégé chronologique d'édits, declarations, réglements, 
arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race concernant le fait de noblesse. 
Paris, 1788, 65. és 97. 
13 MEYER, Jean, La noblesse française au XVIIIe siècle: aperçu des problèmes, Acta Poloniae 
Historica N°36 1977, p. 11. 
14 BIEN, David D., La réaction aristocratique avant 1789: l'exemple de l'armée, Annales ESC N°1-2 
1974, 44. 
15 CHAUSSINAND-NOGARET, Guy, Nobles médecins de cour au XVIIIe siècle, Annales ESC N°5 
1977, 853-854. 
16 COSANDEY, Fanny et DESCIMON, Robert, L'absolutisme en France. Histoire et historiographie. 
Paris, 2002, 111. 
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ker miniszter becslése szerint csupán 4.160 (8%)  emelte tulajdonosát meghatá-
rozott szolgálati idő elteltével örökletes nemessé, természetesen feleségével és 
törvényes gyermekeivel együtt.17 A legelőkelőbb hivatali tisztségeknél 20 év, a 
többinél 40 év szolgálati időt írt elő az állam a nemessé emelkedés feltételéül. A 
hivatalok tulajdonosai azonban már a hivatalba lépéstől gyakorolhatták a nemesi 
privilégiumok jó részét. A hivatal tulajdonlása a nemessé válás autonómabb útja 
volt, mint a nemesi pátenslevél. Az állam (az uralkodó) ugyan elvehette a hiva-
talt, ha valakit meg akart akadályozni a nemessé válásban, de ebben az esetben a 
hivatal árát a volt tulajdonosának köteles volt a kincstár visszafizetni. Az állam 
csak egyszer avatkozott be a hivatallal való nemessé  válás folyamatába: a hiva-
tal vásárlásakor vagy öröklésekor a hivatal tulajdonosának hűségesküje után 
megbízólevelet adományozott. Ismertek voltak nem vásárolható magas tisztsé-
gek (udvari és állami megbizatások, a privilégizált városok egyes állásai) is, 
amelyek nemessé emeltek.18 

A nemessé válásnak fokozatokat írtak elő. A hagyomány úgy tartotta, és ezt 
az állam is átvette, hogy a „nemessé éréshez” több nemzedékre van szükség. Az 
illető csak így öltheti magára a nemesi kiválóság összes jegyét. Ez a gyakorlat-
ban azt jelentette, hogy mind nemesi hivatallal, mind pedig pátenslevéllel azok 
váltak nemessé, akik már régóta nemes módján éltek. Nem végeztek kétkezi 
munkát, szolgálatokat tettek az államnak, jó társaságba jártak és vagyonosak 
voltak. Mindezt négy nemesnek kellett eskü mellett egybehangzóan tanúsítania. 
Az állam 1767-ben jogi terminusként is elismerte a nemes módján élőket. Kar-
dot viselhettek, és a városi tanácsokban két szék illette képviselőiket.19 

A nemes módján élők járadékos és szabadfoglalkozású polgárok, nagykeres-
kedők és manufaktúra tulajdonosok voltak. Az 18. század második felére jelen-
tős, mintegy 60.000 (családtagokkal együtt 300.000 fő) család élt nemes módján. 
Ez majdnem annyi volt, mint a nemesi családok (kb. 68.000) száma. A 40.000 
lakosú Orléans-ban 500 módos család lakott, amelynek kb. 40%-a nemes mód-
ján élt. 200 kereskedőből 61 (30%), 34 papír-és cukormanufaktúra tulajdonosból 
17 (50%) élte a nemességhez illő életmódot.20 Vidéken is előfordultak ilyen 
családok. Burgundia falvaiban általában egy-két nemesi család lakott, amelyre 
ugyanennyi nemes módján élő jutott.21 

                                                
17 NECKER, Jacques, L'administration des finances de la France. t. III. Paris, 1784, 149-151. 
18 BLUCHE, François et DURYE, Pierre, L'anoblissement par charges avant 1789. Vol. 1., Les Cahi-
ers nobles N°23. Paris, 1961, 34. 
19 TEXIER, Alain, Qu'est-ce que la noblesse? Paris, 1988, 573. 
20 LEFEBVRE, Georges, Études orléanaises. t. I. Contribution à l'étude des structures sociales à la 
fin de l'Ancien Régime. Paris, 1962, 175. 
21 MOUSNIER, R., i. m. 1974, 186.  
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A nemes módján élő családok több generáció alatt jutottak erre a szintre. A 
legnehezebb az első nemzedéknek volt, amely kiszakadt a földműves vagy az 
iparos mesterségből, és urasági járadékbérlő, kereskedő ügynök vagy adóbesze-
dő lett. Jövedelme révén már lehetővé vált, hogy gyermekeit kollégiumba adja, 
akikből így jegyzők, hivatalnokok, pénzügyi előadók, esetleg vállalkozók lettek. 
A vagyonfelhalmozás révén a harmadik nemzedék már nemes módján élhetett, 
nemessé emelő hivatalt vásárolhatott, katonatiszti pályára léphetett, és felirat-
kozhatott a nemesi pátenslevelet kérők listájára.22 

A felemelkedés más nyugat-európai társadalomban, így az angolban is több 
nemzedéken át tartott. A gentrybe többnyire szabad foglalkozású, járadékos 
polgári elemek kerültek be köztiszteletre méltó tisztségek (hivatali, bírósági, 
politikai stb.) viselésével. Az angol gentry azonban sokkal átjárhatóbb volt, és 
gyorsabban cserélődött, mint a francia nemesség. A francia újnemes a régi ne-
mességhez igyekezett igazodni, és így eltávolodott korábbi társadalmi miliőjétől. 
Míg Franciaországban kizárólag az állam szabályozta a nemessé válást, addig 
Angliában épp ellentétes tendencia érvényesült: az állam szerepe a minimálisra 
mérséklődött a társadalmi státusz kvalifikációjában.23 

Kérdés, hogy ebből a kb. 60.000 családból, amely a nemesi állapot előszobá-
jában várakozott, hány lett ténylegesen nemes. Ugyanis ez kelthette a nemesség 
bezárkózásának, pontosabban az állam részéről való bezárásának vagy kinyitá-
sának, nyitottságának az érzetét. Pontosan nem ismert, de valós becslések szerint 
a nemes módján élőknek csupán kb. 16%-a vált nemessé a század folyamán. A 
többi a lehetőséget várta. 1700-1789 között kb. 10.000 fő (családtagokkal együtt 
50.000) vált nemessé. Ebből 69,3% hivatallal, 12,3% udvari szolgálattal, 10,2% 
nemesi pátenslevéllel, 4,1% városi tisztséggel, 4,1% katonatiszti szolgálattal 
emelkedett be a második rendbe. Az udvari szolgálat és a városi tisztség a hiva-
talihoz volt hasonló, de jogilag megkülönböztették.24 

Az arányok egyértelműen mutatják, hogy a nemessé válásban a 18. század-
ban a hivatalnak lett döntő súlya. A hivatal a nemessé válás legköltségesebb 
változata volt, csak a módos polgárok tudták megvenni. A parlamentekben (leg-
felsőbb királyi bíróságok) a kisebb tisztségek 30-40.000 L-be, a bírósági elnöki 
vagy a főügyészi székek kb. 100.000 L-be  kerültek. A magas pénzügyi hivata-
lokért 150-160.000 L-t is adtak. A 100-150.000 L egy szerény közepes vagyon 
volt, amely évente - értékének 3-4%-ával számolva - 4.000-6.000 L jövedelmet 

                                                
22 MOUSNIER, R., i. m. t. II, 1980, 363. 
23 RUGGIU, François-Joseph, Les élites et les villes moyennes en France et en Angleterre (XVIIe-
XVIIIe siècles). Paris, 1997, 86-87.  
24 MEYER, Jean, i. m. 1977, 11. 
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hozott.25 A legkeresettebb a királyi titkári állás volt, mert ezzel nem járt semmi-
lyen tényleges tevékenység. Csupán azért volt 848 ilyen hivatal, hogy nemesé 
emeljen. Királyi titkári hivatallal emelkedtek a legtöbben nemessé. A 10.000 
főből a 18. században 3.300 (33%) királyi titkári hivatallal lett nemes. Egy-egy 
család általában csak addig (20 évig) tartotta meg, amíg nemessé emelte. A szá-
zad folyamán egy királyi titkári hivatal átlagban 3,4 családot emelt nemessé. 
Bretagne-ban volt ismert mondás: „Ha Ádám apánk királyi titkári hivatalt vett 
volna, most minden rendben lenne, mert mindenki nemesi címet viselhetne.”26 

A nemessé emelő hivatalon keresztül tehát a nemesség felső vagyonos rétegei 
töltődtek fel. A gazdag polgárság és a módos nemesség találkozott egymással a 
társadalmi piramis csúcsán. A harmadik rendből a második rendbe többnyire 
csak a társadalom felső szintjein volt átjárás. A hivatalt birtokló nemesség (talá-
ros nemesség) a nemesi társadalom gazdagabb rétegei közé tartozott. 

A nemesi társadalom mozgásának másik, ellentétes iránya a nemesség lét-
számát apasztotta. A fogyás számszerű meghatározása a nemességbe való beta-
gozódáshoz képest is több bizonytalanságot tartalmaz. A lesüllyedést például 
nem tartották nyilván, viszont a korban érzékelhető volt, és a nemesi közvéle-
mény olykor a valóságosnál is nagyobb mérvűnek állította be.27 A fogyásnak két 
folyamata volt: a biológiai kihalás és a harmadik rendbe való lesüllyedés. Egy 
család kihalása nem volt rendi specifikus jelenség, bármilyen rendű-rangú kör-
ben előfordult. Egy olyan társadalmi csoportnál, mint a nemesség, amely privi-
légiumokkal körbebástyázott volt, és a forradalom előtti években a 28 millió fős 
népességnek csupán az 1,2%-át alkotta, a kihalás (és a lesüllyedés is) a létszám-
csökkenését okozhatta, mivel a pótlást az állam  korlátozta. A fogyás demográfi-
ai okaira először a kor egyik legnevesebb szakembere, Auget Montyon mutatott 
rá J.-B. Moheau nevén megjelentetett munkájában. A gyermekhalandóság a 
jóltápláltság miatt ugyan alacsonyabb volt, mint a közrendnél, az átlagéletkor 
pedig magasabb, viszont mindezt ellensúlyozta, hogy a nemes férfiak közül 
minden hatodik a veszélyes foglalkozásnak számító tiszti pályát választotta.28  

Háborús időkben átlagban 14.000, békében 11.000 nemes szolgált a reguláris 
hadseregben. A 18. századi háborúkban három nemzedék alatt kb. 4.000 nemes 
tiszt esett el. A veszteség azonban ennél nagyobb volt, ha figyelembe vesszük a 

                                                
25 BIEN, David D., Les offices, les corps et le credit d'état: l'utilisation des privilèges sous l'Ancien 
Régime, Annales ESC N°2 1988, 283. 
26 MEYER, J., i. m. t. I., 1966. 230. és 250-251., MARION, Marcel, Dictionnaire des institutoions de 
la France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, 1923, 505. 
27 TEXIER, A., i. m. 416. 
28 MOHEAU, Jean-Baptiste, Recherches et considérations sur la population de la France (1778). 
Publié avec introduction et table analitique par René Gonnard. Paris, 1912, 65. 
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hozzájuk köthető gyermekáldás elmaradását.29 A 18. század folyamán legalább 
két esztendővel kitolódott a házasságkötés kora. A késleltetés következménye 
volt, hogy kb. 20 %-kal csökkent a születendő gyermekek száma. Ezt a magatar-
tást az a stratégia váltotta ki, mely igyekezett mérsékelni a családi vagyon elap-
rózódását, hogy minél kevesebb legyen a földönfutó nemes. Ugyanezen oknál 
fogva a hajadonok és az agglegények aránya is magasabb volt a nemesség köré-
ben. Bretagne-ban a nőtlen nemes férfiak aránya a 17. században 10,7%, a 18. 
században 16,3% volt. Az össznépességen belül a nőtlenek aránya 10 % körül 
ingadozott. A családfők gyakorta gördítettek akadályokat a kisebb gyermekek 
házasodási szándékai elé. A vagyoni osztozkodásból való kizárásra a legmegfe-
lelőbb megoldás az egyházi pálya volt.30 

A nemességet apasztó másik folyamat a lesüllyedés volt, amelyet alapvetően 
az elszegényedés és a kétkezi munkáktól való tiltás éltetett. A szegénység fo-
galma a 18. században rendi specifikus volt. A szegény nemes általában nem a 
biológiai szegénység határán élt, mert amíg idáig eljutott volna, már lesüllyedt a 
harmadik rend alsó rétegeibe. Egy átlagos, öt fős család létfenntartásához a 18. 
század második felében pénzértékben kifejezve évente 250-300 L jövedelemre 
volt szükség. Ez 10-12 mázsa búza árával volt egyenértékű. Egy átlagos létszá-
mú családnak évente 6 mázsa búzára volt szüksége kenyérhez és tésztához. Jö-
vedelmének tehát 50-60 %-át kenyérre és tésztára költötte. A megmaradó rész-
ből fedezte az összes többi szükségletét.31 Az állam és a nemesi közvélemény azt 
a nemesi családot tekintette szegénynek, amelynek pénzérték alapján évi jöve-
delme nem haladta meg az 1000 L-t. Az ezen a szinten élő közrendűt még mó-
dosnak tekintették.32 

A nemesnek ugyanis megfelelően illett öltözködnie, táplálkoznia, szolgát kel-
lett tartania, házának tudatni kellett a világgal társadalmi hovatartozását. Gyer-
mekeit megfelelő vagyonnal volt illendő megházasítani. A 18. században meg-
nőtt a műveltség szerepe. Fiait kollégiumba volt tanácsos adni, ha azt akarta, 
hogy tiszti vagy hivatali pályára kerüljenek. Egy nemes ifjú kollégiumi taníttatá-
sa az intézmény hírnevétől függően 250-800 L-be került évente. Egy jó kollégi-
um és a párizsi jogi kar elvégzése összesen 9-10.000 L-t igényelt. A király ugyan 

                                                
29 MEYER, Jean, Noblesse des bocages: essai de typologie d'une noblesse provinciale. Köpeczi 
Béla et H. Balázs Éva, sous la direction de, Noblesse française - noblesse hongroise, XVe-XVIIIe 
siècles. Budapest-Paris, 1981, 54. 
30 MEYER, J., i. m. t. I, 1966, 125. 
31 MORINEAU, Michel, Budgets populaires en France au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire écono-
mique et sociale N°2 et N°4 1972, 452. 
32 MEYER, Jean, Un problème mal posé: la noblesse pauvre. Exemple breton au XVIIIe siècle, 
Revue d'Histoire moderne et contemporaine N°2 1971, 175. 
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néhány száz szegény nemesi ifjúnak ösztöndíjat adott a katonai iskola elvégzé-
séhez, de ez a gesztus az összes szegény nemesen nem segített.33 

Ha egy kisnemes nem tudott nemes módján élni, gyermekeit a lesüllyedés ve-
szélye fenyegette. A vidéki kisnemesnek hiába termett meg a búzája és a bora, 
készpénz híján „röghöz kötött” volt, privilégiumait, a társadalomban élvezett 
lehetséges előnyeit nem tudta kihasználni, csupán falujában élhetett jogaival. A 
módos városi nemes és nagypolgár lenézte a „parasztos illatú” vidéki kisnemest, 
s vagy kigúnyolta vagy szánakozott felette. Beauce vidékén (Párizsi-medence) 
az a mondás járta, hogy „... a beauce-i nemes ágyban marad, amikor térdnadrá-
got kellene felvennie, és eladja a kutyáját, hogy kenyeret vehessen.”34 A gúnyo-
lódó vagy szánakozó írások mellet a 18. század második felében elemző iroda-
lom is született a nemesi szegénységről, többnyire nemesek tollából. Olvasójá-
nak azt sugallta, hogy a nemesség egyre szegényedik, míg a harmadik rend pe-
dig csak gazdagodik.35 A breton tartományi rendi gyűlés adóügyi bizottságának 
1778-as jelentése szerint a tartomány közrendű népességének vagyona érték 
alapján 1735 óta megduplázódott. Mindebből a nemesi rend azt a következtetést 
vonta le, hogy a harmadik rend a nemesség rovására gazdagodik. A nemességről 
nem készítettek ilyen vagyoni becslést. Valószínű azonban hogy a második rend 
felső rétege is gazdagodott ezen idő alatt a nemessé váló nagypolgárok vagyoná-
val. A nemesség szegényedésének és a közrend gazdagodásának vélelme ország-
szerte élt a nemesi közvéleményben.36 A nemesség megközelítőleges jövedelmé-
ről a harmincnégyből tizenhárom adókerületben és intendánsi körzetben marad-
tak fenn adatok. Ezek alapján az 1780-as években átlagban a nemesi családok-
nak csak jó 20%-a bírt évi 1000 L-nél kisebb jövedelemmel. Voltak azonban 
tartományok - például Bretagne -, ahol ez az arány a 30 %-ot is elérte.37 

Európai viszonylatban a szegény nemesség 20 %-os aránya csak Angliában 
számított magasnak. A gentry társadalomhoz csak az tartozhatott, aki módos 
volt. Ezt maga a gentry szabályozta, mivel az állam nem szabott semmilyen 
kritériumot. Más európai országban, főleg a népes nemességgel rendelkezőkben 
(Lengyelország, Spanyolország, Magyarország) a nemesi pórnép a rend zömét 
tette ki. Magyarországon az utolsó nemesi felkelés idején (1809) a hadba vonu-

                                                
33 CARRÉ, Henri, La noblesse de France et l'opinion publique au XVIIIe siècle. Paris, 1920. 284. 
34 CONSTANT, J.-M., i. m. 566. 
35 HECHT, Jacqueline, Une problème de population active au XVIIIe siècle, en France: la querelle 
de la noblesse commerçante. Population N°2 1964, 280. 
36 MEYER, J., i. m. 1971, 187. 
37 CHAUSSINAND-NOGARET, G., i. m. 1976,  92. 
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lók 87,8 %-a nem tudta a költségeit fedezni. Bihar megyében a birtokos nemes-
ség 70,1 %-a egy teleknyi vagy annál kevesebb földdel rendelkezett.38 

Franciaországban tehát viszonylag alacsony volt a szegény nemesség aránya, 
holott a nemességhez való tartozásnak nem voltak vagyoni vagy jövedelmi fel-
tételei. A nincstelen nemes is megtarthatta rendi állapotát. Jogilag a szegénység 
összefért a nemesi állapottal, s a nemesi ideológia is ezt hangoztatta. A társa-
dalmi gyakorlatban már nem teljesen így volt. Az állam vagyoni határ állítása 
helyett más eszközökkel szabályozta a nemesi társadalom alsó rétegének mozgá-
sát. A nemességbe való bekerülést korlátozta, a lesüllyedést viszont ösztönözte. 
Erre szolgált a nemeshez nem illő foglalkozások tiltása. Az 1660-as évektől az 
állam egyre több foglalkozást engedélyezett a nemességnek, és a 18. század 
második felére a nemes minden szabadfoglalkozást, nagybani kereskedést, ipari 
vállalkozást, bankári tevékenységet gyakorolhatott. A kétkezi munka tilalma alól 
azonban a törvények 1789-ig sosem oldották fel a nemességet. Nemes ember 
csak a saját birtokán szánthatott-vethetett, kézműves mesterséget nem gyakorol-
hatott, boltot nem nyithatott.39 

A nemesi pórnép számára pedig a kétkezi munka volt csak többnyire elérhe-
tő, hisz műveltség és pénz híján ügyvéd, orvos vagy nagyvállalkozó nem nagyon 
lehetett. Az állam feloldó rendelkezései a módos nemességet biztatták - nem 
nagy sikerrel - polgári foglalkozásokra, hogy anyagi helyzete még szilárdabb 
legyen. Ennek ellenére a kisnemesi családok másod-és harmadszülött gyerme-
kei, akik alig örököltek a kicsiny vagyonból, kénytelenek voltak hasznos foglal-
kozás után nézni. Következménye az lett, hogy felfüggesztették nemesi jogaik 
gyakorlásából. Az ilyeneket Bretagne-ban „alvó nemeseknek” nevezték.40 Ne-
mesi jogaikat nem veszítették el végleg, de a foglalkozás gyakorlása idején nem 
élhettek velük. A született nemesnek (apai ágon az ősei négy generáció óta ne-
mesek) három nemzedéken (99 év) át lehetett űzni a tiltott mesterséget anélkül, 
hogy nemesi jogait végleg elveszítette volna. A kor jogi felfogása szerint ugyan-
is három nemzedéknyi idő után a nemesi erények elkorcsosulnak. A jövedelme-
ző foglalkozást választó kisnemesség egy része számára így lehetőség nyílott, 
hogy egy két nemzedék múlva visszakapaszkodjon a nemességbe.41 A tiltott 
foglalkozást űző újnemes gyermeke viszont közrendűnek számított. Ha az apa 

                                                
38 KÓSA László: „Hét szilvafa árnyékában”. A nemesség alsó rétegének élete és mentalitása a 
rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Budapest, 2001. 18. 
39 LA BIGNE DE VILLENEUVE, Marcel de, La dérogeance de la noblesse sous l'Ancien Régime. 
Rennes, 1918. 84-86. és 101-102. 
40 MOUSNIER, R., i. m. t. I. 1974, 109. 
41 NASSIET, Michel, La noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne. XVe-XVIIIe siècle. 
Rennes, 1997. 16-17. 
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még az életében nem hagyott fel a kétkezi foglalkozással, a család számára vég-
leg elveszett a nemesi cím. Ezen megszorításnak azonban nem volt különös ha-
tása, mert az újnemesség (három generációnál nem régebben szerezte a nemesi 
címet) többnyire módos volt.42 

A lesüllyedést elősegítő másik állami eljárás a nemesi állapot felülvizsgálata 
volt, amely a nemest származása bizonyítására kötelezte. A származás bizonyítá-
sára gyakran sor kerülhetett egy-egy család számára, amennyiben a született 
(régi) nemes élni akart származási előjogával valamilyen tisztség vagy méltóság 
elnyerése érdekében. Voltak olyan kolostorok és kollégiumok, ahová csak úgy 
lehetett bekerülni, ha a jelentkező igazolta, hogy régi nemes. Mindez önkéntes 
elhatározás volt. Országos felülvizsgálati eljárást XIV. Lajos rendelt el 1664-
ben, s a vizsgálat - időközi megszakításokkal - 1718-ban zárult le. Célja a meg-
szaporodott álnemesek felkutatása és megbüntetése volt.43  

A nemesi állapot vonzó voltát fejezte ki, hogy jelentős számú, nemes módján 
élő módos polgár nemesnek nyilvánította magát, egy idő után a környezete is 
annak tekintette, s származását dokumentumokkal is próbálta bizonyítani.44 A 
18. század második felében sok értekezés panaszolta, hogy hivatalos iratokon, 
keresztleveleken, házassági szerződéseken, közjegyzői iratokon egyre többen 
tüntették fel magukat nemesnek, holott nemesi levelük vagy nemessé emelő 
hivataluk nem volt. Maugard királyi levéltáros és geneológus 1788-ban 20.000-
re becsülte az álnemesek számát. Családtagokkal együtt közel 100.000 fős réteg 
volt, közel egyharmada a tényleges nemesség létszámának.45 A becslés valószí-
nűleg túlzott, de az álnemesek nagy száma valós megállapítás volt. 

A XIV. Lajos által elrendelt revízió ugyan az álnemesek felkutatását célozta, 
de a tényleges nemesség egy részét is hátrányosan érintette. Az eljárás bonyolult 
és költséges volt, olykor több ezer L-be került. A nemes köteles volt hitelesíttet-
ni keresztlevelét, házassági anyakönyvi kivonatát, házassági szerződését, apja 
testamentumát, inventáriumát, a hűbérbirtokára vonatkozó hűségeskü szövegét 
és természetesen nemesi levelét vagy hivatal-birtoklás esetén elismerő levelét.46 
Aki az igazoló eljárásnak nem vetette alá magát, és az állam tudomást szerzett 
róla, a közrendűek adólistájára került. A vidéki nemesség egy része pénz híján 
nem tudott eleget tenni a bizonyítási eljárásnak, s így besüllyedt a harmadik 

                                                
42 LA BIGNE DE VILLENEUVE, M., i. m. 1918, 118-121. 
43 MEYER, J., i. m. t. I. 1966, 52-52. 
44 ESMONIN, Edmond, Montyon, véritable auteur des „Recherches et considérations sur la popu-
lation” de Moheau. Population N°2 1958, 28. 
45 MAUGARD, M., i. m. 135. 
46 BÉLY, Lucien, sous la direction de, Dictionnaire de l'Ancien Régime. Royaume de France. 
XVIIe-XVIIIe siècle. Paris, 1996. 1014.  
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rendbe. Normandiában 15 %-a, Bretagne-ban 17 %-a rekesztődött ki a nemes-
ségnek. A második és a harmadik rend között tehát nem csak a társadalmi pira-
mis csúcsán, hanem az alján is volt átjárás, de többnyire fordított irányú, a har-
madik rend felé tartó.47 

M. Nassiet kutatásai szerint a visszakerülés lehetőségét, a részleges vissza-
áramlást nem szabad teljesen jelentéktelen folyamatnak tekinteni. A szegény 
nemesség nem csupán lesüllyedt, hanem mindíg újra fel is töltődött. Ennek a fő  
forrása a középnemesség kisebb fiainak az elszegényedése volt, mert az atyai 
örökség fele vagy kétharmada a felosztáskor az elsőszülöttnek jutott. Másodla-
gosan a harmadik rendbe lesüllyedt nemesek visszakapaszkodása is gyarapította 
a nemesi társadalom alsó szintjét. Szerencsés foglalkozást választva, nem várt 
örökség vagy sikeres házasodás révén egy-két nemzedék alatt sikerült annyi 
vagyont összegyüjteni, amely ismét lehetővé tette a nemesi életmódot, mégha 
igen szerény formában is.48 

A nemesi családok kihalásának és lesüllyedésének mértékét csak megbecsül-
ni lehet. R. Mousnier szerint öt-hat generáció alatt a nemesség jó fele kicserélő-
dött a monarchiában. Denoiston de Chateauneuf 230 nemesi család sorsát vizs-
gálva megállapította, hogy a családok 85,6%-a kilenc nemzedéknél kevesebb 
ideig maradt fenn. Jougla de Morenas 2000 nemesi család 1701-1789 közötti 
származását feltárva arra a következtetésre jutott, hogy 57,6%-a egyenes ágon 
kihalt vagy lesüllyedt.49  

Az egész nemességre vonatkozóan mindebből nehéz lenne következtetnünk. 
A szakirodalom azonban többnyire azon az állásponton van, hogy a francia ne-
messég létszáma a 18. században fogyott, több család halt ki vagy süllyedt le a 
harmadik rendbe, mint ahány polgár család bekerült a nemességbe. A. Texier 
becslését elfogadva a közel 10.000 felemelkedő családdal szemben a 18. század 
folyamán kb. 12.000, vagyis 20%-kal több család halt ki vagy süllyedt le. A 
francia tehát nem lett nemesi társadalom, mint a magyar vagy a lengyel. Alsó, 
szegény rétegei nem duzzadtak fel, mert szegényesen élő harmadik rendbeli nem 
emelkedhetett be a nemességbe, viszont a francia nemesi pórnép könnyen lesüly-
lyedhetett.50 

Az állam, ahogy megállapítást nyert, a harmadik rendből a második rendbe 
többnyire csak a nemesi társadalom felső, módos szintjébe tette lehetővé a beta-
gozódást. Ez a 18. században a nemesi társadalom csúcsán átrétegződést indított 
el, amely az egész rendre kihatott. A 17. század végén a hierarchia csúcsán még 
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48 U., 16-17. 
49 DURAND, Yves, Les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Paris, 1971. 381. 
50 TEXIER, A., i. m. 82. 
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csak az „aranykalitkába zárt” (Versailles-ba) udvari arisztokrácia foglalt helyet. 
Olyan szűk csoport volt, amely egyesítette a hatalmas vagyont, a magas rangot, a 
régi származást és a nagy társadalmi befolyást. „Nemesség volt a nemességen 
belül,” mert szolgálati és származási előjogaival elkülönült a nemesség többi 
rétegétől. Mindez annak ellenére volt, hogy az állam és a nemesi ideológia egy 
és oszthatatlan nemességet ismert el.51  

A nemessé válás uralkodó útja, a nemessé emelő hivatal birtoklása a 18. szá-
zadra egy újabb felső réteget termelt ki: a hivatali nemesség színe-javából kiala-
kult a parlamenti arisztokrácia. Az 1770-80-as évekre nagy része már régi ne-
mesnek számított. A nancy-i (Lotaringia) és a rennes-i (Bretagne) parlamentnek 
már csak született nemes tagja volt. A legnagyobban, a párizsi parlamentben a 
tagok 63%-a volt született nemes.52 A parlamenti arisztokrácia tehát többnyire 
előkelő származásúvá vált, amelyhez az udvari arisztokráciáéhoz hasonló nagy-
ságú vagyon és befolyás párosult. A parlament a monarchia egyik legjelentősebb 
intézményének számított. A legfelsőbb bíráskodás mellett a törvények bejegyző-
je és felülvizsgálója is volt. Ebből származott a parlamenti arisztokrácia sajátos 
tudata. Közvetítőnek tekintette magát a nép és a király között. Gyakran hangoz-
tatta, hogy a parlament a monarchia fundamentuma, amely nélkül nincs monar-
chia. A párizsi parlament a Fronde (1648-1653) óta a „királyság templomának”, 
a „törvényesség szentélyének” tekintette magát.53 

A 18. század közepére egy harmadik réteg is felemelkedett a csúcsokra: a 
pénzarisztokrácia, az állam pénzügyeit kezelő, főadóbegyűjtőkből, kincstárno-
kokból és főadóbérlőkből álló réteg. A pénzembereket „alantas” származásuk 
miatt - többnyire újnemesek voltak - az udvarban sokáig lenézték, és foglalkozá-
suk is megvetendő volt az udvari arisztokrácia szemében. A társadalomban sem 
voltak szeretettek, „a nép vérszívóinak” nevezték őket.54 A Perzsa levelekben a 
perzsa vendég kísérője a következő szavakkal mutatta be a pénzembert: „Ez az 
ember... közönséges adóbérlő, épp annyival gazdagabb, mint amennyivel alanta-
sabb származású...egész Párizsban nála volna a legjobb asztaltársaság, ha ő 
maga soha nem ebédelne otthon.”55 
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A pénzemberek pénzükkel, foglalkozásukkal és udvari befolyásukkal váltak 
arisztokrata réteggé. Szolgálatuk nélkülözhetetlen volt az állam és az udvar em-
berei számára. A vagyon fokozatosan a rang és a származás szintjére emelkedett 
a társadalom legfelsőbb köreiben, de a nemesi gondolkodásban a vagyon még 
nem önmagáért való volt, csupán eszköznek tekintették életvitelükhöz. A tudós 
J.-J. Expilly abbé 1772-ben részben joggal állapította meg: „... a rendek közötti 
különbségtétel többé már nem más, mint illúzió. A valóságos különbség, amely 
létezhet érdemben a személyek között, nem fejezhető ki csak a gazdagság vagy a 
szegénység mértékével.”56 

A nagy vagyon, a befolyás és az életmód (a luxus) tehát a három réteget kö-
zös nevezőre hozta és részlegesen közös érdeket teremtett közöttük. A század 
második felében műveltségük és kulturális identitásuk is hasonló jellegűvé vált. 
A szalonok, a szabadkőműves páholyok és a tudós társaságok a három arisztok-
rata réteg, a nemes módján élő nagypolgárság és a talentum embereinek közös 
intézményeivé váltak. A későbbi hírneves diplomata, Talleyrand azt írta a visz-
szaemlékezéseiben, hogy a forradalom előtti évtizedekben a „jó társaságot” a 
származás, a rang, a vagyon és a tehetség alkotta. Az átrétegződés viszont fel-
erősítette a nemességen belül eddig is létező különbségeket. A vagyoni és a kul-
turális különbségek élesebben választották el az arisztokrata rétegeket a nemes-
ség többi rétegétől, mint a nemes módján élő nagypolgárságtól.57 

Ezen folyamatokból a történetírók egy része azt a következtetést vonta le, 
hogy a 18. század második felében egy új elit született. Az elit-teória egyik leg-
ismertebb, igen határozott megfogalmazója G. Chaussinand-Nogaret volt. Sze-
rinte a társadalom legfelsőbb köreiben a rendi határok leomlottak, s az említett 
rétegekből egy új uralkodó elit született. Tartós képződménynek bizonyult, ame-
lyet még a forradalom is csak megingatott, de Napóleon alatt ujjászerveződött, 
lényegesen nem különbözve a forradalom előttitől.58 

A felfogással szemben szkepticizmus is fellelhető a történeti irodalomban. Az 
elit-teória egyik megkérdőjelezője M. Vovelle volt: a vagyoni, életmódbeli és 
kulturális közeledés nem biztos, hogy érdekazonosságot, közös cselekvési prog-
ramot szült, amely pedig az elit fontos jegye. Az új elitet szövő szálak még 
gyengék voltak, s a polgári forradalom szétszaggatta ezeket.59 

A nemesi társadalom csúcsán kibontakozó átrétegződés, az új arisztokrata ré-
tegek felzárkózási törekvése a történeti irodalom egyik irányzata számára sem 
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kétséges. Az említett rétegek összeforottsága azonban kétséges. A tartós társa-
dalmi kapcsolatok egyik fontos kialakítója a házasság volt, amelyet úgy fogtak 
fel, mint két család szövetségét. A házasságkötésben társadalmi (származás, 
rang, pozíció) és vagyoni megfontolások döntöttek. A házassági kapcsolatokban 
a 18. században is megmaradt uralkodó jellegűnek az azonos rétegből származó 
házastárs választás. Minden rétegnél a saját körből való házasodás maradt a 
meghatározó. A hercegek és pairek különösen zárkózottak voltak. A hercegek és 
pairek közel fele hercegek és pairek lányait vette feleségül, kb. 40%-a régi szár-
mazású módos nemes lányt keresett, s csak 10%-a házasodott össze parlamenti 
arisztokraták lányaival. A „mésalliance” ugyan megjelent, és szembetűnő volt, 
de nem fordult elő túl gyakran.60 

A parlamenti arisztokrácia szintén saját rétegét részesítette előnyben házaso-
dáskor. A párizsi parlamentet a rokonsági szálak szövevényes hálója fűzte össze. 
Kifelé természetesen szivesen házasodott az udvari arisztokráciával, ha lehető-
ség kínálkozott rá. Ez a réteg már nem zárkózott el a pénzariszokráciával való 
rokonság elől sem, főleg ha jó anyagi üzletet ígért.61 A legváltozatosabb a pénz-
arisztokrácia párválasztása volt. Itt is uralkodott az egymás közötti házasodás, de 
nyitottabb volt az előző két rétegnél. Kapcsolatait házasságkötéssel is igyekezett 
erősíteni a másik két arisztokrata réteggel. A rokonsági szálakat a nagypolgár-
sággal is ápolta.62 

A felső rétegek közötti közeledés, az eddigi rendi választóvonalak tompulása 
a régi arisztokráciát és a vidéki nemességet arra késztette, hogy a folyamattal 
szemben védekezzen is, és olyan terrénumot találjon ahol erősítheti különállását. 
Megszületett a veszélyeztetettség érzése, hogy a gazdag újnemesség és a nemes 
módján élő nagypolgárság elfoglalja társadalmi pozícióit, összeolvad vele, s így 
elveszíti eredeti karakterét. Az elkülönülést a származás privilégium rangjára 
emelése egyengette. Ez volt az egyetlen jegy, amellyel az új arisztokrácia kevés-
bé vagy egyáltalán nem rendelkezett.63 

Az elkülönülést tükrözték a forradalom előtti évtizedekben azok az anakro-
nisztikus törvények, amelyek a katonatiszti pályán kizárólagosságot biztosítottak 
a születési nemességnek az újnemességgel és a nemessé emelkedés útját járó 
nagypolgársággal szemben. Az állam, amely a század folyamán végig lavírozott 
az új és a régi arisztokrácia között, most ezen a téren a régi érdekeinek engedett 
előnyt. A magas állami pozíciók betöltésénél azonban meghagyta az újnemesség 

                                                
60 LABATUT, Jean-Pierre, Les ducs et pairs de France au XVIIe siècle. Étude sociale, Paris, 1972. 
186-188. 
61 FIETTE, S., i. m. 26. 
62 DURAND, Y., i. m. 338-344. 
63 DE TOCQUEVILLE, A, i. m. 1994. 118. 



Papp Imre 

 

116 

érvényesülési lehetőségét.64 Az 1751-es királyi rendelkezés előírta, hogy az 
újonnan felállított katonai iskolába csak azt a növendéket lehet felvenni, akinek 
a családja legalább négy nemzedék óta nemes. A katonai iskola elvégzése nélkül 
senki sem lehetett tiszt. A legsúlyosabb korlátozás az 1781-es Ségur-féle rendel-
kezés volt, amely kimondta, hogy hadnagy ezután csak az lehet, aki apai ágon 
bizonyítani tudja minimum négy generációs nemesi múltját.65 

A rendelkezések tragikus baklövésnek bizonyultak, mert az újnemességet és 
az érvényesülést kereső polgárságot politikai síkon szembeállították a régi arisz-
tokráciával. A nemes módján élő nagypolgárság amúgy is szűknek vélte az ál-
lam által korlátozott utat, amely a nemességbe vezetett. A nemessé válást váró 
polgári rétegek feladták eddigi „harcukat”, hogy nemesi cím szerzésével emel-
kedjenek minél nagyobb számban egyenlő szintre a nemességgel. Helyébe egy 
másik alternatívát állítottak: nem a születési arisztokráciához kell ezután igazod-
ni a társadalomban, hanem fordítva, azt kell igazítani hozzájuk, vagyis lebontani 
különleges jogaikat, megszüntetve a közöttük lévő különbségeket. Az új törek-
vés, sok más tényezővel együtt az 1789-es forradalom előkészítője volt.66 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Imre Papp 
 
Nobility and Social Mobility in 18th-century France 
 
The article scrutinizes the possibilities of integrating into French nobility and 
seeks the answer to the question what circumstances prompted the going down 
from its ranks. Furthermore, it investigates the extent and nature of changes the-
se processes induced within the noble society. Not even the contemporary litera-
ture could agree whether the nobility constituted an open or a closed social gro-
up. It was obvious, however, that by controlling the conditions of becoming a 
nobleman, the state let only wealthy social elements with gentleman’s lifestyles 
into the nobility, thus strengthened the upper, rich layers of it. At the same time, 
it promoted the going down of its poor layers by prohibiting manual labor and 
by revising the state of nobility. As a result of this, the proportion of the poor 
noblemen was considerably lower than in Poland or Hungary. Due to the above-
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mentioned process of becoming a nobleman, by the end of the 18th century two 
new groups of aristocrats joined the old Court aristorcracy: the parliamentary 
aristocracy and the capital aristocracy, which was added up by the major tax 
renters, treasurers and major tax collectors. These three layers were different in 
their origins, however, their culture, immense wealth and great social influence 
was rather similar. A new social elite was being formed, the process of which 
was, however, interrupted by the French Revolution. 



 

 




