
A kővágóőrsi nemesi közösség igazgatási tevékenysége 
 
 
Feledésbe merülő múlt 
 
A jogászi végzettségű Pogány József az 1934-ben megjelent „Mosolygó 
közigazgatás” c. munkájába felvett nem csak humoros történeteket, hanem 
olyan érdekességeket, apróságokat is, melyek a közigazgatás fejlődésének, 
történetének részét képezték.1 Így a „Két elöljáróság egy községben” alcím 
alatt említette, hogy Sopron megyében 1863-ban volt egynéhány határ, mely 
két politikai községet is foglalt magában: külön egy keresztény és külön egy 
zsidó politikai községet. Szükségesnek tartotta azt is hangsúlyozni, hogy nem 
hitközséget, hanem politikai községet.  
A szöveg szerint Nagy-Mártonban, illetve Kis-Mártonban (sic!) a zsidó 
közösség külön város volt a városban. Más volt a bírája, esküdtje, jegyzője, 
hajdúja a keresztényeknek, és más a zsidóságnak. (Az utóbbi gettója révén, 
annak szűk utcáival, nyirkos házaival területileg is elkülönült.) A vármegyei 
hatóság korábban már egy alkalommal meg akarta szüntetni ezt a jogi 
állapotot, de a minisztérium (vélhetően a belügy) a fenntartás mellett döntött.2 
 
A mai Ausztriához tartozó Kismarton (Eisenstadt) és Nagymarton (Mattersdorf) 
XIX. század közepi népességi és közigazgatási viszonyairól Fényes Elek 
1851-es geographiai szótárából juthatunk legkönnyebben adatokhoz. Eszerint 
Kismarton állt akkor a királyi városból, valamint a hg. Eszterházy Pál 
birtokához tartozó várból és váraljából. A város felső kapuján keresztül 
elérhető Váralja (Eisenstadt am Berg) két részből tevődött össze, a 
tulajdonképpeni Váraljából és a Zsidóvárosból. Lakta 1900 római katolikus, 
900 zsidó és 15 ágostai hitvallású.3 Ugyancsak jelentős számú, 1500 zsidó 
lakosa volt ekkor Nagymartonnak a 3000 katolikus mellett. Földesuraként 
úgyszintén Eszterházy Pál szerepelt.4 Az elkülönült zsidó közösség tekintélyes 
száma nyilván indokolttá tette a külön szervezet létét. 
 
Még egy évszázad sem telt el, Pogány József már a furcsaságok között 
említette, hogy korábban egy településen belül két politikai község létezett. 
Ráadásul eltérő vallásúak, mitöbb, az egyik keresztény, a másik zsidó. Holott 
a feudális kor Magyarországának helyi közigazgatása igen bonyolult képet 
mutatott. Az összetett, sokszínű állapot egyik elemét képezte, hogy bizonyos 
településeken több, rendszerint kettő, területileg és szervezetileg is elkülönült 
közösség igazgatott. Ilyen helyzet kialakulására sokszor ott került sor, ahol 
kisnemesek laktak. 
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Nemesi községek 
 
Csizmadia Andor 1976-ban még azt írta, hogy nincs feldolgozva nemesi 
községeink igazgatástörténete.5  
 
A következő évben azonban megjelent Degré Alajos alapvető tanulmánya6, 
melyet több kapcsolódó publikáció követett. A szerzők közül Hudi József 
tevékenysége különösen figyelemreméltó. Így mára a nemesi (kurialista) 
községek szervezetéről, működéséről lényegesen többet tudunk, mint pár 
évtizeddel ezelőtt. 
 
A feudális Magyarország összlakosságának maximum 5-6 %-át adó 
nemességen belül messze a túlnyomó részt alkották a szerény méretű nemesi 
telkükön vagy jobbágytelken gazdálkodó, illetve a vagyontalan kisnemesek. A 
személyükben szabad, ám valójában parasztsorban élő nemesek egyrészt 
élhettek földesúri joghatóság alá tartozó jobbágyfaluban. A legtöbb 
parasztsorban élő nemes azonban külön községben lakott, melynek nem volt 
földesura. Az ilyen település nemesi, azaz kurialista községnek minősült, azt a 
nemesség maga igazgatta. Úgyszintén ide sorolandók azok a közösségek, 
ahol a település egy része földesúri joghatóság alatt állt, de attól területileg és 
szervezetileg elkülönülten a település másik része tekintetében működött a 
nemesi közösség igazgatása.7 Bár a nemesi községek általában alacsony 
lakosságszámúak voltak, mégis az ország településeinek tekintélyes részét 
adták. 
 
A kurialista község elnevezés eredete ott keresendő, hogy lakói meghatározó 
részben kurialisták, vagyis udvartelkes nemesek voltak, kik a nemesi kúrián 
(udvartelken) kívül nem vagy alig rendelkeztek birtokkal. A kurialistáknak ebből 
következően jobbágyaik sem voltak. Az itt említett kurialisták, azaz kurialista 
nemesek jogállásukat illetően merőben különböztek az ugyancsak 
kurialistáknak nevezett majorsági zsellérektől, akik nem úrbéri, hanem 
majorsági birtokot (kuriális zsellértelket) kaptak – ellenszolgáltatás fejében – 
1848. január 1. előtt a földesúrtól. Rájuk a XIX. század közepi úrbérrendezés, 
földtehermentesítés nem vonatkozott. Jelen tanulmány tehát a kurialista 
nemesek közösségével foglalkozik. 
 
A köznemesi életmód és mentalitás kiváló kutatója, Kósa László is utalt rá, 
hogy az autonómiákban és önkormányzatokban gazdag feudális 
Magyarország sokrétű nemesi intézményrendszerében a kisnemesség 
önszerveződése által létrehozott kurialista községek igazgatása a polgári 
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korban feledésbe merült.8 Ennek okaként mind Degré Alajos, mind Kósa 
László azt jelölte meg, hogy törvényeink és egykorú (nyilván jogi szak-) íróink 
nem sokat foglalkoztak velük.9 
Szerény kivételt képezett az 1836. évi és 1840. évi törvényalkotás. Az ekkori 
jogalkotás sem hagyhatta figyelmen kívül, hogy nemesi községek illetve 
közbirtokosságok léteztek, működtek, ezekről mind a központi, mind a megyei 
hatalom tudomással bírt, ám szervezetükre, működésükre átfogó 
törvényalkotás nem történt. A négy említésre kerülő törvényből csak néhány 
adatot nyerünk a szervezetről, illetve hatáskörről, különösen a tisztségviselők 
szabad megválasztásáról és az ítélkezési jog kereteiről. 
A községeknek belső igazgatásáról rendelkező 1836. évi IX. törvénycikk 1. § 
utolsó bekezdésében megemlékezik azokról a községekről, amelyek 
jegyzőiket és elöljáróikat a földesúr minden befolyása vagy jóváhagyása nélkül 
szabadon választották, illetőleg felfogadták, ebben a szokásukban ezentúl is 
meghagyatnak. 
 
A határbeli közös haszonvételekre nézve gyakorlatból behozandó 
arányuságról szóló 1836. évi XII. tc. a közbirtokosoknak a haszonvételekkel 
kapcsolatos közös használatáról, illetve felosztásáról rendelkezik. 
 
A szóbeli perek bíróságairól szóló 1836. évi XX. törvénycikk 5. §-a szerint az 
olyan nemesi községekben, melyekben rendezett tanács ugyan nincs, de a 
nemesek apróbb pereiben általuk szabadon választott hadnagyok eddig is 
bíráskodtak, vagy amelyekben az ilyen tehetőséggel felruházandó nemesi 
hadnagyok a jövőben választatni fognak, a nemesi lakosoknak 60 forint 
értékét meg nem haladó szóbeli perei azok főhadnagya által, további két 
elöljáró közreműködésével határoztatnak el, azaz születik az ítélet. Ahol sem 
rendezett tanács, sem az említett tehetőségű hadnagy nincs a községben, a 
nemesi lakosok szóbeli pereiben a kerületi szolgabíró és esküdt fog ítélkezni. 
A fellebbvitel mind a két esetben a vármegye törvényszékére tartozik.  
 
A mezei rendőrségről szóló 1840. évi IX. törvénycikk 6. §-a szerint pedig 
nemesi községekben, vagy közbirtokosságokban lévő olyan helybeli rendezett 
tanács vagy hadnagy a mellette lévő esküdtekkel, kiket az 1936. évi XX. 
törvénycikk felruház a nagyobb sommákróli bíráskodás hatóságával, a 
határban történt kártételekről sommás eljárás útján bíráskodnak. Feltéve, ha 
azoknak becsült értéke 24 törvényes forintnál többre nem rúg. A bíráskodás 
kiterjed a kár megtérítésére és a pénzbeli büntetés kiszabására. Kötelesek 
ugyanakkor mind a panaszok beadásának sorrendjére ügyelni, mind pedig 
bírói eljárásukat 15 nap alatt befejezni, továbbá a kézhez vett bírságot az illető 
szolgabírónak kezeihez szolgáltatni. A fellebbvitel a megyei törvényszékhez 
történik. 
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Részletes szabályozást nyújtó törvények, illetve uralkodói, helytartótanácsi 
rendeletek hiányában a nemesi közösségek életét hosszú ideig a szokásjog 
és a szóbeli hagyomány szabályozta. 
 
A szokásjog itt döntően helyi szokásjogot jelentett, de az országos szokásjog 
érvényesülését se lehet kizárni. Mivel a szokásjog érvényesülésének 
legszélesebb területe a bírói gyakorlat volt, Mária Terézia három tagú 
bizottság útján összegyűjttette a felső bíróságok döntvényeit. Az ily módon 
1769-re elkészült Planum Tabulare több helyen is tartalmaz a Királyi Táblától 
származó olyan rendelkezést, mely részben kapcsolódik az általunk vizsgált 
tárgykörhöz. A 12. sz. alatti végzés arról rendelkezik, hogy „ha egy 
Birtokhelységben több Közbirtokosok vagynak” és közülük egy „a falusi Bíró 
vagy Tizedes által”, aki egy másik közbirtokosnak a jobbágya, „idéztetik”, úgy 
mi a követendő eljárás. A 14. sz. végzés pedig arról szól, hogy „midőn 
valamely, több Földesurak által bírt Helyben, minden Közbirtokosoknak 
meghagyásokból, az egész Közönség kisebb Erőszakot tselekszik”, úgy 
bizonyos esetben miként alakul a peres eljárás. Kapcsolódik ide a Királyi 
Tábla 29. sz. alatt említett végzése is.10 A nem könnyen értelmezhető 
felsőbírósági végzések tehát több közbirtokos által uralt helységről szólnak, de 
a közbirtokosság szervezetéről, működéséről nem tesznek említést. Ez nem is 
meglepő, mivel a végzések korábbra tehetők, mint a XVIII. sz. utolsó harmada. 
Azaz a közbirtokossági szervezet kialakulása, megszilárdulása előttiek. 
 
A gyér szakirodalmat 1848 előttről a konzervatív szemléletű, de igen 
felkészült, széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkező Zsoldos Ignácnak a 
„Szolgabírói hivatal” c. alapos munkája képviselte. Mivel a szolgabírónak 
ügyelnie kellett arra is, hogy a közvetlen igazgatása alatt álló nemes tanácsok 
jól legyenek megalakítva, ezért a nemesi renden lévőknél az elöljáróság 
választására részletes iránymutatást adott. (Ismertetésére másutt kívánunk 
sort keríteni.)11 
 
Nemesi közbirtokosságok 
 
A Planum Tabulare birtokos helységet és közbirtokosokat említ. Ezzel a 
nemesi (kurialista) község és a közbirtokosság (compossessoratus vagy 
compossessio) kényes viszonyához értünk el. 
Közbirtokosság alatt leegyszerűsítve azt a szervezetet értjük, melyben a 
tagok, a részes felek összessége ingatlanjaikat vagy azok egy részét közösen 
birtokolja, használja, hasznait szedi meghatározott arányban, és ezen túl 
valamely haszonvételre nézve is közösségben vannak. 
 
Kósa László azt írta, hogy az önkormányzati feladatkörök hasonlósága, 
párhuzamossága a nemesi községet és a nemesi közbirtokosságot könnyen 
összetéveszthetővé teszi. Mindegyik a nemesség önszerveződéseként jött 
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létre. Ám a közbirtokosságnak a birtokigazgatás állt feladatköre 
középpontjában és joghatósága az uradalmi szervezetekére emlékeztetett. 
Nem kurialista falu közbirtokossága, nem is foglalkozott közigazgatással.12 
 
Dominkovits Péter hívta fel a figyelmet, hogy a közbirtokosság azonban, mint 
önálló közigazgatási egység is képviselhette a települést. Önigazgatási 
szervezete sok hasonlóságot mutatott a kurialista községek szervezetével. 
Sok esetben kuriális falvakban is voltak közbirtokosságok. A két intézmény 
pontos fogalmi körülhatárolása még a történettudomány feladatai közé tartozik 
– írta 1988-ban.13 
 
Az elhatárolás szükségességével egyetértve, azt is meg kell állapítani, hogy a 
nemesi közbirtokosság és a nemesi község között – különösen az utóbbi 
kialakulása vonatkozásában – szoros kapcsolat is fennállhatott. Merev 
elhatárolásuk ezért nem mindig indokolt. A két intézmény közötti 
összefüggésről több szerző is említést tett. 
 
Így Csizmadia Andor utalt rá, hogy az 1836. évi XX.törvénycikk három fajta 
községet különböztet meg: a rendezett tanácsot nem tartó, aztán a rendezett 
tanáccsal felruházott, végül a nemesi községet. Ez utóbbi a nemesi 
közbirtokból alakult, terjedelmes önkormányzattal rendelkezett, így elöljáróit a 
nemes compossessorok maguk közül választották. Közbirtokos nemesi 
községek a földesúri hatalom alatt álló jobbágyközségek mellett, vagy 
területileg annak körében is alakulhattak.14 Másutt azt írta a bíróválasztásról, 
hogy „a nemesi (közbirtokos) községekben… a nemesek maguk közül 
választanak egy idősebb személyt a község igazgatójául, aki a főhadnagy, 
hadnagy vagy igazgató (director) címet viseli.”15 
 
Degré Alajos szerint Zala megyében nemesi faluban határozott szervezetre 
Nemeshetésről van először adat: 1724-ben a közbirtokossági vagyont 43 
család birtokolta. A jelentékeny jövedelmet külön gondviselő, perceptor 
kezelte, aki egyben a község politikai vezetését is ellátta. Mellé 1772-ben öreg 
esküdtet, később más esküdteket, vásárbírót, bormestereket választottak. 
Tehát a községi szervezet, több tisztség a közbirtokossági vagyonkezelésből 
alakult ki. Az alsóőrsi nemes közbirtokosság szervezett működésének első 
emléke 1766-ból származik. A község feje nemes volt, kit hol törvénybírónak, 
hol öregbírónak neveztek, és mellette 12 esküdt elöljáró is tevékenykedett.16 
Azt is rögzítette Degré, hogy minden nemesi község, falujában földesúri 
jogokat is gyakorolt. Eszerint a közösséget, közbirtokosságot, mint jogi 
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személyt megillették azok a jogok, melyek a földesurat, így a malomjog, 
mészárszékjog, kocsmajog.17 
 
A nemesi községgé alakulás útjának ha nem is elengedhetetlen, de döntő 
eseménye volt a saját statútum vagy valamilyen egyezség megfogalmazása 
és aláírása. A település lakói ilyen módon kifejezték, hogy közakarattal 
szabályozzák életüket. Ezt a funkciót töltötték be a közbirtokossági 
rendtartások is, melyek közül Muzsaly községé (Sopron megye) 1635-ből 
származik, így ez a legkorábbi dunántúli kurialista statútum – írta Hudi József 
nyomán Kósa László.18 
 
A magunk részéről osztjuk Tárkány Szűcs Ernő véleményét, mely szerint, ha a 
közbirtokosság egy községre terjedt ki, így pl. egy kisnemesi községre, akkor 
a község igazgatási szervezete és a közbirtokosság teljesen egybeolvadt.19 
Hasonló megállapításra jutott főleg Heves megyei példák nyomán Petercsák 
Tivadar: a kuriális faluközösségekben a közbirtokosság közigazgatási, 
rendészeti feladatokat is ellátott, földesúri joghatóságot gyakorolt, és 1848 
előtt el sem választható benne a község, a lokális társadalom önkormányzata 
és a gazdálkodó közbirtokosság tevékenysége.20 
 
A nemesi közbirtokosság és nemesi község összekapcsolódása figyelhető 
meg a Balaton-felvidéki Kővágóőrs esetében is, melyet az alábbiakban 
ismertetünk. 
 
A Káli-medence kurialista települései 
 
Napjaink helyi önkormányzati rendszerének, szabályozó tevékenységének 
kialakulásában a magyar hagyományok, történeti előzmények is szerepet 
játszottak. Az egészen a középkorig visszanyúló alapokat, eredetet illetően 
említeni kell egyrészt a kiváltságokkal rendelkező városokat, másrészt a 
nemesi vármegyéket, harmadrészt a kiváltságos területeket, végezetül a 
nemesi községeket és közbirtokosságokat. Az utóbbiak örökségére azonban a 
szakirodalom alig hivatkozott, döntően kutatásuk említett helyzetéből adódóan.  
 
A jórészt parasztsorban élő kisnemesek (vagy ahogy csúfolták őket: 
bocskoros nemesek, hétszilvafás nemesek) településükön kialakították a 
maguk nemesi közösségeiket, meghatározták azok szervezetét, működését. A 
nemesi (kurialista) községek a történeti Magyarország területén jórészt 
tömbszerűen, csoportosan, egymással határosan helyezkedtek el.21 Így volt ez 
az Őrségben, Göcsejben vagy a jelenleg Veszprém, a korábbiakban Zala 
megye területére eső Káli-medencében. Az utóbbi kistáj magában foglalta 
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többek közt Kővágóőrs, Köveskál, Monoszló és Balatonhenye településeket, 
azok nemesi közösségeit. A medencén belül viszont földesúri hatalom alá 
tartozott Szentbékkálla, Salföld és Mindszentkálla.  
 
Fényes Elek XIX. század közepi, alábbi adatai elsősorban az említett falvak 
lakosságának számára és a felekezet megoszlására utalnak. Kifejezetten 
egyik településnél sem említette meg a jeles statisztikus, hogy az kurialista 
község. Megelégedett annak közlésével, hogy több közbirtokos bírja, vagy 
földesurai többen vannak. Ez bizonyos fokú információt nyújt, de 
semmiképpen nem egyértelműt, nem teljeset. Az első három településnél a 
szövegezésből okkal feltételezhető a nemesi községi jogállás, illetve nemesi 
közbirtokosság léte. A negyedik, nemesi falu (Balatonhenye) földesuraiként 
viszont Fényes éppen úgy többeket jelölt, mint az annak nem minősülő Salföld 
esetében.22 
 
 

Település Katolikus Református Evangelikus Zsidó Földesura 

Kővágóőrs 840 50 860 149 
bírják több köz- 

birtokosok 

Köveskál 350 728 24 40 
bírják 

közbirtokosok 

Monoszló 74 513 - 20 
több 

közbirtokosok 

Balatonhenye 188 472 58 24 többen 

Szentbékkálla 642 - - - 

Gr. Eszterházy 
család 

Veszprémi 
püspök 

Salföld 386 - - 10 többen 

Mindszentkálla 450 - - 10 
Veszprémi 

püspök 

 
 
Kővágóőrsi közösségek 
 
Az elsőként említett Kővágóőrs településen az 1980-as években több 
alkalommal is végeztem a jogtörténettel és a népi jogélettel kapcsolatos 
kutatást. Ennek keretében vizsgálhattam át a helyi Evangelikus Egyháznak a 
parochián őrzött XVIII-XIX. századi iratait.23 

                                         
22

 Fényes, 1851. 
23

 A kutatás feltételeit Éltes Gyula lelkész úr  volt szíves biztosítani. 
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Kővágóőrsön a XVIII. század végén, a XIX. század első felében kisnemesek, 
agilisek és kiváltságokkal nem rendelkezők éltek. Az agilisek némi 
egyszerűsítéssel nemes anyától született, de nem nemes apától származó 
félnemesek voltak, akik anyjuk vagy feleségük jussán nemesi jószágot 
bírtak.24 Lackovits Emőke mutatott rá, hogy 1848-ig a Káli-medencében milyen 
jelentős létszámban éltek, nem elhanyagolható társadalmi tényezőt képeztek 
az agilisek. Köveskálon részben elkülönült szervezetet is létrehoztak.25 
 
A nem nemesek körébe tartoztak a cselédek, szolgák, szolgálók, pásztorok, 
árendások (bérlők). Az utóbbiak részben keresztények, részben zsidók, ezen 
belül főleg iparos és kereskedő foglalkozásúak voltak. 
A településen ennek megfelelően több közösség, szerveződés alakult ki. 
Meghatározó jelentőséggel a vallási alapon elkülönült két nemesi 
közbirtokosság, az evangelikus és a katolikus bírt. Ezek tagjai közt agilisek is 
szerepeltek. Ám mivel az agilisek nem bírtak nemesi jogállással, némileg 
szervezetileg is elkülönültek, amire utal, hogy élükön a XIX. század első 
harmadában agilis bíró állt.26 
 
A településen a XVIII-XIX. század folyamán a nem nemesek, értve ez alatt a 
zsidóságot is, száma egyre növekedett. A zsidó közösség számbeli és 
gazdasági erősödése nyomán hozhatott létre szervezetet, intézményeket a 
XVIII. század végén, a XIX. század elején. A több szempontból külön 
csoportot alkotó zsidóságot világi tekintetben legalább 1834-től zsidó bíró 
vezette, képviselte.27 
 
Az evangelikus, illetve katolikus nemesi közbirtokosság, illetőleg annak 
vezetése a protestánsokra jellemző módon összefonódott az 
egyházközséggel.28 Talán ezt szemlélteti az evangelikus nemesi 
közbirtokosságnál némelykor felbukkanó szóhasználat, amikor az 
általánosabban alkalmazott gyűlés, közgyűlés megjelölés helyett a „Köz 
Gyülekezet”-et említették.29 
 
Az evangelikus és a római katolikus nemesi közbirtokosság egymástól 
szervezetileg elkülönült. Mindegyik külön tartott a tagok részvételével gyűlést, 
hozott ott döntéseket, mindegyik választott törvénybírót és elöljáróságot 
(esküdteket), illetve más kisebb tisztségviselőket, valamint fogadott fel 
meghatározott feladatokra személyeket. A két elöljáróság külön-külön is hozott 
döntéseket. Ami azonban speciális Kővágóőrs tekintetében, az, hogy a két 

                                         
24

 Holub József: Az agilisek. In: Jogtörténeti tanulmányok IV. Bp. 1981. 109-124.109. 
25

 Lackovits Emőke: Köveskál, Bp. 2001. 69. 
26

 Kővágóőrsi Evangelikus Egyház levéltára (KEEl). Vegyes iratok. 
27

 KEEl: Kővágó Eőrsi Ágostai Vallást tartó Nemes Közönségnek Jegyző Könyve 1828-dik Esztendőtől 
kezdve. (Jegyzőkönyv) 1834. év. 
28

 Adorjánháza esetében ugyanez tapasztalható. Degré, 1977. 54. 
29

 Pl.: 1839. február 25-én. KEEl. Jegyzőkönyv, 1839. év. 
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közbirtokosság együtt is ülésezett, amit általában közönséges gyűlésnek 
neveztek. 
 
Az autonómia keretei 
 
Kővágóőrs településen az említett korszakban az ott élőkre a legfontosabb 
döntéseket a két nemesi közbirtokosság hozta. Elsősorban az együttes, illetve 
a külön-külön tartott közgyűlésen. Fontos döntéshozó szervnek számított még 
a két közbirtokosság két elöljárósága. A két közbirtokosság külön-külön 
választott magának törvénybírót, akik esetenként szintén döntöttek. Az említett 
szervek, különösen a testületi szervek között egyértelmű, stabil hatáskör 
elválasztásról, elkülönítésről általában nem beszélhetünk, a hatáskör 
esetenként mozgott, változott.30 Ezért azt vizsgáljuk, hogy összességében 
mire terjed ki az említett szervek kompetenciája. (Nem cél viszont a szervezet 
átfogó ismertetése.) 
 
Hudi József és Kósa László szerint a nemesi falu önkormányzata három 
lényeges funkcióban fejtette ki sokirányú működését és gyakorolta hatalmát:31 
 
1. Igazgatta a községet, azaz gyakorolta helyi politikai jogokat, statútumai 

megalkotását is beleértve.  
2. Szerepet játszott a közös gazdálkodásban. Egyrészt a közös 

ingatlanvagyont kezelte, másrészt a mezőgazdasági üzemszervezetben 
összehangolta a közösségi és egyéni érdeket.  

3. Alsó fokon bíráskodott kihágási, kisebb polgári- és büntetőügyekben. A 
saját hatáskörében hozott büntetések végrehajtásáról is gondoskodott. 

 
A magunk részéről – elfogadva a fentieket – azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy 
az önigazgatás tekintetében egy-egy nemesi közösség, így a kővágóőrsi 
közbirtokosság nagyfokú autonómiával rendelkezett. A közösséget, a 
települést érintő ügyekben nagymértékű önállósággal járt el, élt a helyi 
közhatalommal, döntéseket hozott. Általában a döntések nem kötődtek más, 
külső szerv előzetes engedélyéhez, véleményéhez, de azt nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a nemesi (község és) közbirtokosság is alá volt 
rendelve a vármegyei hatóságoknak. Természetesen az ország törvényeit, a 
király és a kormányzati hatóságok rendeleteit, a vármegyei rendelkezéseket is 
be kellett tartani, azokkal ellentétes döntések nem születhettek. Az önállóságot 
jelzi, hogy a közösség döntéseinek egy tekintélyes részét nem vizsgálta felül a 
vármegye, ám ez utóbbinak a jogosultsága különösen megnyilvánult a 
statútumok jóváhagyása, a pénzügy, a számadások figyelemmel kísérése 
tekintetében, illetve az ítélkezés fellebbviteli fórumaként. Fontosnak tartjuk itt 

                                         
30

 Ehhez hasonlóan Nemesmagasiban a közgyűlés és az esküdtekből álló tanácsülés hatásköre 
között nem volt éles határvonal. Hudi József: Nemesmagasi község önkormányzata a reformkorban. 
In: Comitatus 1996. évi 6. sz. 68-72. 71. 
31

 Kósa, 2001. 137-138. Hudi József: A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII-XIX. századból. 
Veszprém, 1999. 
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kiemelni, hogy a megyei szervek nem csak a nemesi község, hanem a nemesi 
közbirtokosság felett is gyakorolták az őket megillető jogosítványokat. 
Másképp fogalmazva ez utóbbiak közjogi létezését, közhatalmi tevékenységét 
is elismerték, velük kapcsolatban is úgy jártak el, mint a nemesi községekkel. 
 
A közösség hatásköre 
 
A kővágóőrsi nemesi közösség is választott szervei útján fejtette ki 
tevékenységét, melyet befolyásolt a közös érdek, az egymásra utaltság és az 
együttélés. 
 
A kővágóőrsi közbirtokosság nagyfokú önállósága saját belügyei tekintetében 
az alábbi területeken mutatkozott meg:  
 
1. Mindenekelőtt szabályozott, statútumot alkotott, azaz általános érvényű 

rendelkezéseket hozott, normatív tartalommal. A szabályozás a nemesi 
közösség tagjain túl kiterjedt a település valamennyi lakójára (mai 
értelemben vett személyi hatály), illetve a település területére (területi 
hatály). A szabályozás tárgya (tárgyi hatály) általánosan megjelölve a 
közösség saját szervezetére és működésére, a község rendjére és a helyi 
viszonyokra terjedt ki. Részletezve, az alábbi főbb szabályozási 
tárgyköröket érintette: a saját szervezet kialakítása, működési rendje; a 
közrend és a közbiztonság fenntartása; a tűzrendészet; az 
idegenrendészet; a gazdálkodás (növénytermesztés és állattenyésztés) 
rendje; az ünnepek megtartása; az építésügy. Nem bonyolódva a 
statútumalkotás részleteibe, annyit feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az 
általunk ismert első, 1789. évi szabályozást a kővágóőrsi mindkét 
felekezetű nemesi és agilis compossessorok (közbirtokosok) alkották, a 
járási főszolgabíró jelenlétében, jóváhagyásával, hogy „a jó rendtartás 
közöttük helyre álléttassék”. A szabályozást a magukat kötelező 
közbirtokosok, összesen 102-en aláírták, akár Zala vármegye kiküldöttje. 
Beleillik ez a statútum azok sorába, amelyeknél a közösség első 
alkalommal együttesen, közakarattal vetette alá magát az általa 
megalkotott szabályoknak.32 

 
Amíg az öt pontból álló első statútumot mindkét vallású közbirtokosok 
összessége hozta, addig a 12 pontot magában foglaló 1817. évit az 
evangelikus nemesi közbirtokosság. A szabatos megfogalmazás alapján 
joggal feltételezhetjük, hogy a statútum megalkotásánál vármegyei 
mintaszabályzatot vettek alapul. A XIX. század első felében ugyanis több 

                                         
32

 KEEl. Vegyes iratok. Az eddig legkorábbról ismert közbirtokossági, ilyen funkciót betöltő rendtartás 
Muzsaj községé, (Sopron m.) 1635-ből. Hudi, 1999. 26-27. Még egy példa a sok közül: Az 
adorjánházai nemes helységbéli lakosok közönségesen, azaz együttesen kötelezték magukat az 
1778. évi rendtartás aláírásával. Hudi József: Adorjánháza falurendtartása a XVIII. században. In.: 
Comitatus 2002. évi 4. sz. 54-58. 56. 
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vármegye, több alkalommal is kiadott ilyen statútumot, illetve ennek 
módosítását.33 

 
Úgyszintén csak csak az utóbb említett közbirtokosság hozta az 1835. évi 
13 pontos szabályozást. Bár ennek a statútumnak a végén kötelezik az 
evangelikus bírót, hogy a katolikus bíróval egyetértve a másik vallás 
közbirtokosaival közös gyűlést tartson, a pontok megerősítése és egyéb 
kérdések szabályozása ügyében.34 

 
Tehát a szabályozás a közbirtokosok, pontosabban a két közbirtokosság 
részéről együtt és külön is történt. Az eljárás keretében hozott 
rendelkezések részben az addigi szokásjogot, a követett, elfogadott 
gyakorlatot rögzítették, részben az újonnan felmerült életviszonyokat 
szabályozták. A statútumokban keveredtek a normatív szabályok és az 
egyedi döntések. 

 
2. Igazgatott, azaz saját belügyeiben, egyedi ügyekben határozatot, végzést 

hozott. Az ennek keretében meghozott döntések egyrészt a statútumok 
szabályozási tárgykörében felsoroltakra terjedtek ki, másrészt azon 
túlmutattak (pl.: útjavítás, hídjavítás, más közmunka elrendelése, 
végrendelet kiadása). 
 

3. Kialakította szervezetét, megválasztotta tisztségviselőt, alkalmazottait, 
szegődményeseit. Ez alapvetően a statútumok által meghatározottan, 
egyedi döntésekkel történt. A feladatok és a változások részletezése nélkül 
csak utalunk rá, hogy az alábbi legfontosabb intézményeket alakították ki: 
közönséges gyűlés, evangelikus és katolikus közbirtokossági gyűlés, 
törvénybíró, elöljáróság (esküdtek), jegyző, kisbíró, borbíró, 
pálinkabíró, székbíró, patrulbíró, korombíró, kanászbíró, mezőpásztor, 
rétpásztor, erdőpásztor, erdőkerülő. (A településen – a 
közbirtokossághoz kevésbé kötötten, illetve azon kívül – működött még 
hegybíró, agilis bíró, zsidóbíró is.) Az új törvénybíró megválasztásának 
szokások által kialakított, illetve később szabályozott rendjébe tartozott a 
pénzügyi számadás lebonyolítása. A törvénybíró és az esküdtek ellátták a 
közbirtokosság külső képviseletét is. A normatív (szabályozó) és egyedi 
döntések végrehajtásáról a közbirtokosság saját szervei, illetőleg 
alkalmazottai útján gondoskodott. 
 

4. Gondoskodott a közrend és a közbiztonság fenntartásáról, a 
magántulajdon védelméről. A statútumok rendelkezésein túl ezt egyedi 
döntések szolgálták. Különösen megnőtt ennek a hatáskörnek a 
jelentősége bizonyos veszélyhelyzetekben (őrök, éjjeliőrök kirendelése, 
őrség elrendelése), illetve 1848-49-ben. 

 

                                         
33

 KEEl, Kővágóőrs jegyzőkönyve 1817-1874. 1817. év. 
34

 KEEl, Jegyzőkönyv. 1835. év. 
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5. A tűzmegelőzést és a tűzrendészetet jelentőségénél fogva külön is ki kell 
emelni. A statútumok alkotásánál, az egyedi döntéseknél, és az 
igazságszolgáltatási jogkör gyakorlásánál az anyagi javak és az emberi élet 
nagyfokú veszélyeztetettsége miatt rendszeresen visszatérő tárgykör. 

 
6. A megtelepedés szabályozása, engedélyezése, feltételekhez kötése, (az 

idegenrendészet) a helyi illetőség elnyerése, igazolása nem csak a 
szabályozást, hanem a konkrét határozatok területét is érintette. Külön ki 
kell itt emelni a zsidósággal kapcsolatos normatív és egyedi döntéseket. 

 
7. A gazdálkodás rendjének szabályozása és igazgatása kiterjedt a nem 

közbirtokossági tulajdonban lévő területek (döntően szántóföldek) 
gazdálkodására, különösen a mezei munkák sorrendjére, határidejére, 
határnapjára. Valamint az ennél nagyobb jelentőségű állattartásra, a 
legeltetés rendjére. Az utóbbi területen mutatkozó szépszámú kihágás és 
kártétel sok feladatot adott a helyi igazságszolgáltatásnak is. 

 
8. A közösség kezelte a közbirtokossági ingatlan- és ingóvagyont, 

rendelkezett felette, továbbá szabályozta és igazgatta a közös 
gazdálkodást. Erdő, legelő, rét, nádas, telek, épület, kőfejtő, pálinkafőzde 
képezte a tulajdont. Bár közbirtokossági vagyonról volt szó, ám ezek is 
bekerültek a statútumok szabályozási tárgykörébe. (Így az erdők óvása, az 
erdőhasználat szabályozása, a legeltetés rendje.) 
Döntések születtek a használatról, a hasznok szedéséről, a 
karbantartásról, a költségek viseléséről, a hasznosításról (pl.: árendálás), a 
jövedelem beszedéséről, elosztásáról. 

 
9. A közbirtokosság földesúr módjára gyakorolta a királyi kisebb haszonvételi, 

azaz regálé jogokat. Mészárszéket, kocsmát tartott fenn, vásártartási joggal 
bírt. A település élete, ellátása, a közösség bevételei szempontjából ezen 
kiemelkedő jogok gyakorlása, az itt jelentkező gyakori konfliktusok 
indokolttá tették ezeknek az életviszonyoknak a szabályozását, 
szükségessé az egyedi döntések meghozatalát, a szerződések 
megkötését. 

 Különösen a 8. és 9. pontban foglaltak tekintetében mutatkozott meg, hogy 
a közbirtokosság nem csak közhatalomként döntött, hanem tulajdonosként 
is eljárt, ennek keretében magánjogi ügyleteket is kötött, azaz nem csak 
közjogi szereplőként, hanem a magánjog alanyaként is fellépett. 

 
10.Az igazságszolgáltatás, ítélkezés anyagi jogi alapját az országos és helyi 

szabályok, valamint a szokásjog nyújtották. Eljárásjogi vonatkozásban a 
szokásjog mellett a statútumok, helyi döntések is adtak bizonyos 
támpontot. A kihágások, kisebb bűnügyek (pl.: lopás, orgazdaság), körén 
túl az igazságszolgáltatás kiterjedt az egyszerűbb magánjogi ügyekre is. A 
büntetés pénzbírságot és pálcázást jelentett, melyet a közösség be-, illetve 
végrehajtott. 
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Kapcsolódik ide, hogy a közösség ellátott az örökléshez fűződő bizonyos 
feladatokat is. Így végrendeleteket őrzött, ismertetett, a nemesi árvák 
vagyonát leltárba vette, átmenetileg vagyonkezelőt jelölt ki. 

 
11.Gondoskodott a közösség, a közlekedést meghatározó utakról, hidakról is. 
 
Nem tartott viszont a közbirtokosság kompetenciájába az adók beszedése, az 
anyakönyvezés, a temetkezés, az oktatásügy. Nem tekintette feladatnak a 
szegényügyek kezelését, alig foglalkozott közegészségügyi kérdésekkel. 
 
A közösség nagyfokú önigazgatási önállóságát bizonyítja, hogy viszonylag 
kevés feladata adódott az országos törvények, vármegyei rendelkezések 
közigazgatási végrehajtása tekintetében. 

 
A kővágóőrsi nemesi közbirtokosság feladatait, hatáskörét áttekintve 
ismételten megállapítható, hogy nem lehet merev határt vonni a nemesi 
közbirtokosság és a nemesi község tekintetében. A kővágóőrsi és más példák 
is bizonyítják, hogy a nemesi közbirtokosság nem csak gazdasági ügyekben, 
saját gazdálkodása és a regálé jogok tekintetében járt el, hanem szabályozott, 
igazgatta a községet (közösséget) és bíráskodott felette. A két intézmény, a 
nemesi közbirtokosság és a nemesi község között nem a különbségek voltak 
a meghatározóak, hanem az azonosság, az összefonódás. Az eredetben 
mutatkozó különbséget is óvatosan kell kezelni, mert inkább összekötötte 
őket, hogy a nemesi közbirtokosság vezetett a nemesi községgé alakuláshoz. 
A nemesi közbirtokosság szervezetének, működésének jelentősége volt az 
egész település szempontjából. Abban mégis mutatkoztak különbségek, hogy 
a nemesi közbirtokosság milyen mértékben igazgatta a községet, illetve 
bíráskodott-e és milyen mértékben fölötte. 
 
A kővágóőrsi zsidó közösség 
 
Kővágóőrs településnek a vizsgált időszakbeli bonyolult közjogi viszonyainak 
egyik sajátosságát adta az itteni zsidó közösség létezése, szerveződése, 
tevékenysége. 
 
A nemesi közbirtokosságokhoz fűződő viszony részletesebb vizsgálata előtt 
érdemes pár szót szólni a kővágóőrsi izraelita közösségről. 
Az 1735. évi országos összeírás – ellentétben a viszonylag közeli 
Nagyvázsonnyal – nem említette, hogy Kővágóőrsön önálló hitközség lett 
volna.35 Joggal, hiszen a zsidó hitközség 1778-ban jött létre. Alapítói és első 
elöljárói Koblenczer Ignác, Schlesinger József, Bród Ignác, Told Simon és 
Schwartz Jakab voltak. Az első rabbi pedig Pfeifer Zélig Lébi, aki 1868-ban 
halt meg. A közösség szerveződését bizonyítja, hogy a temetkezési egylet, a 
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Chevra Kadisa 1820-ban, a Nőegylet 1838-ban jött létre. Népiskolájuk 
alapítási ideje nem ismert, de 1860-ban magyar tannyelvű lett.36 
A szerveződés további bizonyítéka, hogy a kővágóőrsi evangelikus 
közbirtokosság iratai szerint 1834-35-ben Rózenfeld Ádám a „Zsidóság 
Bírája”, míg 1836-37-ben Mezinger Jákob a zsidó bíró”. A titulus itt a zsidó 
közösségből kikerült vezetőt jelentette. A zsidó bíró intézménye már Nagy 
Lajos király óta országosan ismert volt, de sokszor más értelemben: a zsidók 
felett rendelkezni jogosult személyt is értették alatta. 
 
Az 1735. évi országos összeírásban 30 megye zsidó lakosainál a hitközségi 
alkalmazáson kívül az alábbi foglalkozásokat tüntették fel: árendás, borbély, 
fuvaros, szállító, gombkötő, hamuzsírfőző, kékfestő, korcsmáros, könyvkötő, 
mészáros, pálinkafőző, serfőző, szabó, szűcs, takács, tímár, üveges, boltos, 
házaló.37 
 
Az általunk vizsgált időszakon jóval túl, a XX. század elején a 140 fős 
kővágóőrsi zsidó közösségből 12 kereskedő, 12 iparos, 4 gazdálkodó, 2 
munkás, 1 köztisztviselő, 1 tanító és 1 magánzó foglalkozást űzött.38 
 
A két időpont közé eső, általunk vizsgált korban a mintegy másfélszáz 
kővágóőrsi zsidó közt találni lehetett mészárost, kocsmárost, boltost, 
pálinkafőzőt, és közelebbről meg nem jelölt mesterembereket. 
 
Kérdés ezek után, hogy a kővágóőrsi nemesi közbirtokosságok jogalkotó, 
szabályozó tevékenysége, továbbá egyedi döntéshozatala mennyiben 
érintette a zsidó közösséget, végül milyen magánjogi ügyleteket kötöttek 
velük? 
 
Szabályozás 
 
A kővágóőrsi rendtartások személyi hatályukat tekintve általában minden helyi 
lakosra, így a zsidóságra is kiterjedtek. A statútumok azonban – akár régtől 
fogva az ország törvényei - több alkalommal kifejezetten a zsidóságra, vagy 
egyes zsidó személyekre tartalmaztak normatív, illetve egyedi 
rendelkezéseket. 
 
Az 1789. évi statútum már a bevezetőjében megemlítette, hogy a szabályozás 
egyik indítéka „a házak sorában lévő veszedelmes és könnyen tüzet kapó 
Hajlékokban pálinkát főző helységbéli Zsidóknak” a tevékenysége. 
 
A statútum 2. pontját kizárólag a település zsidósága tekintetében hozták meg. 
Egyrészt rögzítették, hogy az országbéli rendelt ünnepek megtartása nekik is 
kötelességük. Mivel az a tapasztalat, hogy ezt megszegik és áthágják, ezért 
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elrendelték, hogy a boltosok boltjaik ajtaját vasár- és ünnepnapokon csak az 
isteni szolgálat (tehát az egyházi szertartás) végével nyithatják ki és a kitárt 
ajtóknál portékáikat árulhatják. 
A mesteremberek ugyanekkor mások szemlátomása és botránkoztatása 
nélkül mesterségüket gyakorolhatták. Vasár- és ünnepnapokon általában a 
zsidók terhes, megrakott szekerekkel a faluból nem mehettek ki, illetve nem 
jöhettek be, kivéve, ha az ünnep már terhelt szekérrel úton érte őket. Másrészt 
szabályozta az említett pont a bevezetőben is említett pálinkafőzést. Eszerint 
a zsidók konyhában és kamrában folytatott pálinkafőzését megvizsgálták és 
így született a döntés. A Pápai uraság házában lakó Ábrahámnak, mivel 
kéményes és boltíves konyhában végezte a pálinkafőzést, így azt további 
szemes vigyázása mellett, megengedték. Ám a többi „pálinkás Zsidót”, név 
szerint Jónást, Mátyást és Söröst – mivel kémény nélküli, kormos és alacsony 
padlású konyhákban gyakorolták tevékenységüket – a tűzveszély miatt 
eltiltották. Az egyedi döntéseket normatív tartalom követte. Amennyiben az 
említettek vagy mások hasonló hajlékokban, a tilalom ellenére folytatják a 
tevékenységet, úgy pálinkás kemencéik az elöljárók által helyükből 
kirontassanak. Ezen felül, a szabályszegő zsidó személyt első alkalommal két 
forintra büntetik, ha a készpénz beszedése után hasonlót cselekszik, úgy 
érzékenyebb testi büntetésként 12 pálca ütésre ítélik. Hiába is pártfogolná 
földesura, azaz a háztulajdonos nemesi közbirtokos. 
 
A magyar törvényhozás már 1092-ben elrendelte, hogy a zsidók nem 
végezhetnek munkát keresztény ünnepen. A későbbiekben ismétlődő 
szabályozás mögött sokszor a vetélytárs kiszorítása rejlett, itt azonban az 
eltérő kulturális hagyományt, vallási előírásokat kell látnunk. 
 
A pálinkafőzés eltiltása tűzmegelőzést, tűzrendészeti intézkedést szolgált. 
 
Az általános érvényű rendelkezések sorában a következő, a szabatos 
megfogalmazású 1817. december 7-i. Az 5. pont a borbírók és pálinkabírók 
bizonyos kötelezettségeiről szól. Az előbbieknek a közbirtokosság 
kocsmárosával, az utóbbiaknak a pálinkafőzéssel kapcsolatos anyagi-
pénzügyi viszonyairól szól. A normaszöveg nem említi, de tudjuk, hogy a 
bérlők közt zsidók is szerepeltek. 
 
A 12. pont jelzi, hogy a zsidó közösség anyagilag erősödött. A közbirtokosság 
tűzoltási céllal két fecskendő vásárlását határozta el. A költségek – a szokott 
megosztás szerint – 2/3 részben az evangelikus, 1/3 részben a katolikus 
közönséget terhelték, de a költségekbeni segítségnyújtásra, a jó cél 
érdekében, a zsidóságot is megszólították. 
 
Az 1835. évi statútum 13 pontjából 2 említi a helybéli zsidókat. A 7. pont egy, a 
törvénybíró által vétett befizetési hiba végére tett pontot. Az is kiderül belőle, 
hogy „N(emes) Horváth Imréné Zsidaja”, azaz a nála lakó személy incolatust, 
díjat volt köteles fizetni a közbirtokosságnak a letelepedésért. 
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A 8. pontból pedig az állapítható meg, hogy a zsidóság a temetőért, a 
zsinagógáért és a zsidó papi lakás épületekért árendát, bérleti díjat köteles 
fizetni. Az utóbbi pont is alapvetően a törvénybíró számadásával kapcsolatos, 
melyre egyébként évente került sor.  
 
Egyedi döntések 
 
A közbirtokosság egyedi döntései több ismeretet nyújtanak a fentebb említett 
letelepedés díjáról. Közérthető az 1819. december 8-i végzés. Az ekkor 
„tartatott Közönséges gyűlés alkalmatosságával rendeltetett, hogy minden 
vidékrőly lakoképpen szándékozni bé jönni akaró Zsidó minnek utána már a 
Földes Urától lakóházat árendált volna, tartozik az Helység Nemes birajánál 
az Szegényebb Harmintz, a gazdagabb pedig Hatvan Forint Incolatust 
lefüzetni.” Az 1845. február 9-i közönséges gyűlésen, hivatkozva az 1819. 
december 8-i végzésre, ismételten elrendelik, hogy aki Kővágóőrs helységben 
lakos akar lenni, bizonyos taxát, azaz Incolatust köteles fizetni. Az összeg 
szegényeknél 30, tehetősebbeknél 60 váltó forint.39 Másfél hónap múltán, 
március 25-én a közgyűlés módosította az utóbbi végzést. Tovább 
differenciálta a helység közös pénztárába befizetendő incolatust az örökös 
birtokot venni kívánók, továbbá a zsellérképpen lakozók, végül a szegények 
között.40 
 
A taksa megfizetése összefüggésben állt a zsidóság északnyugatról, majd 
északkeletről történő bevándorlásával. A városok a XIX. század közepéig 
tiltották a területükön való megtelepedést, ám a nemesi telken történő 
megtelepedésük, ingatlanbérletük a nemestől függött. Így a zsidók a falvakba41 
vándoroltak. Ahogy számos földesúr befogadta, védelembe vette őket, úgy 
Kővágóőrs nemesei is toleranciát mutattak velük szemben, de a 
közbirtokossági bevételt jelentő összeget, a letelepedés díját megkövetelték. 
Ezen túl természetesen a zsidó bérlők a szerződés keretében bérleti díjat 
fizettek a kisnemeseknek általában a lakásért, a közbirtokosságnak 
haszonvételi jogért és telekért. 
 
Haszonvételi jogok és bérbeadások 
 
A nemesi közbirtokosság és a zsidóság, pontosabban egyes zsidó személyek 
kapcsolatában nagy jelentőséggel bírtak a királyi kisebb haszonvételi jogok. 
A királyi haszonvételek vagy regaliák (iura regalia), vulgálisabban regálék a 
magyar jogban kétfélék voltak: a nagyobb és a kisebb regaliák. A nagyobbak a 
korona jövedelmeihez tartoztak, elidegenítésüket, elzálogosításukat többször 
törvényileg tiltották. (Ide tartozott a harmincadvám vagy a só.) A kisebb 
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regaliák (regolia minora) viszont a nemesi jószágok tulajdonával összekötött 
haszonvételek voltak. Ezek egyik csoportját alkották a földesúri haszonvételek, 
melyek a nemesi jószág tulajdonosát, mint rendes jövedelemforrás illették. A 
másik csoport a kiváltságos haszonvételeket jelentette, melyek 
megszerzéséhez és gyakorlásához külön királyi privilégium kellett. A nemesi 
udvartelekkel a regálék nem jártak együtt, de a kurialista nemesek királyi 
privilégium által megszerezhették. A kurialista községek, nemesi 
közbirtokosságok pedig földesúrként gyakorolták településükön a haszonvételi 
jogokat. A kisebb regálék közé tartozott: az italmérés, korcsmáltatás joga; a 
húsmérési jog; a malomtartási jog; a vám- és révjog; a vásártartás joga; az 
egyházi tized haszonbérlésének joga. 
 
Kővágóőrs nemesi közbirtokosságai az italmérés, a húsmérés és a vásártartás 
jogát gyakorolták, mint kisebb királyi jogot. 
Az italmérési jog vagy korcsmáltatási jog (ius educuilli) a földesúrnak 
kizárólagos jogot biztosított mindenféle szeszes italnak álló vagy ülő vendég 
számára, kisebb mértékben történő kimérésére és e célból korcsma vagy 
vendégfogadó nyitására. A közbirtokosságoknál ez a jog a közbirtokosokat 
illette, akik azonban ezt az 1836. évi XII. tc. 11. §-a alapján csak közösen 
gyakorolhatták. Legegyszerűbb és legcélszerűbb módja ennek a bérbeadás 
volt. 
 
Kővágóőrsön az italmérés bérbeadásáról, a bérlethez kapcsolódó kérdésekről 
rendszerint dobszó után tartott, tehát előre meghirdetett közönséges gyűlésen 
döntött a közbirtokosság. A regálé jogból származó bevétel biztosítása, a 
szerződésben foglaltak megtartása és más feladat ellátása érdekében a 
közbirtokosság két borbírót is választott. Az 1817. évi rendtartás velük 
kapcsolatban kötelező előírást is tartalmazott. Eszerint hivataluk kezdetekor a 
borra bizonyos pénzösszeget kaptak, amiről hivataluk végeztével kellett 
elszámolniuk. A nyereséget viszont minden hónapban a törvénybírónak be 
kellett fizetniük. A kocsmárosokra fokozottan kellett vigyázniuk, hogy a 
közbirtokossággal szemben semmiféle adósságban ne maradjanak. A 
készpénz helyett tőlük adósságlevelet nem fogadhattak el. A kocsmáros 
adósságáért, abban maradásából vagy a bor nem méréséből eredő kárért, 
elmaradt nyereségért a borbírók feleltek, és kötelesek voltak azt megtéríteni. 
 
A közbirtokosság kocsmáját keresztények és zsidók egyaránt bérelték. Így 
1832. április 3-án Perlaki Gábor, aki az az évi Szent György napig járó, a felső 
korcsma utáni árendából fizette be a hátramaradott részt, 15 forintot.42 1838. 
április 29-én ugyancsak a felső korcsmáros volt érintve. Pussinger Andrást – 
mivel húst mért ki, pedig nem volt hozzá joga – az elöljáróság egy pengő ezüst 
forint bírságban marasztalta.43 
Az iratokból az állapítható meg, hogy igen gyakran az italmérési és húsmérési 
jog bérbeadása összekapcsoltan, egyidejűleg, ugyanazon személynek történt. 
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Hasonló módon jártak el szerte az országban. Így a közeli, ugyancsak 
kurialista Mencshelyen.44 Kővágóőrsön 1827-ben a számadáskönyv azt 
rögzítette, hogy a törvénybíró „Marton Moises mészáros és kocsmáros 
zsidótól egy esztendőbeli árendát”, 100 forintot vett fel. Tehát a mészárszék és 
a korcsma együtt került bérbeadásra. Mivel 12 év múlva is így történt, joggal 
feltételezhető, hogy nem egyedi esetekről, hanem gyakorlatról volt szó. 
 
Ezt erősíti, hogy 1839. január 21-én az „Evangelikus Közbirtokosságnak a 
mészáros fogadás eránt dobszó után tartott Köz Gyülekezetében az írt 
Közbirtokosságnak közös két mészárszéke és kortsmája Slesinger Josef 
mészárosnak” adatott bérbe, mégpedig március 19-től (József nap) három 
évre. Az e tekintetben korábban megkötött szerződést ezúttal úgy 
módosították, hogy a mészáros köteles volt évente fizetni 200 váltóforintot, 
szolgáltatni 155 font marhahúst, 50 font faggyút, egy akó bort, egy harmadfű 
tinóbőrt.45 
 
A húsmérési, azaz mészárszék tartási jog, mint földesúri jog azt jelentette a 
közbirtokosság számára, hogy a községben kizárólagos joggal bírt a 
marhahús (és birkahús) kimérésére, árának bizonyos mértékű 
szabályozására. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a székbírák látták el, kik a 
mészárosok tevékenységét és a marhahúsmérést is ellenőrizték. 
 
Az evangelikus közbirtokosság törvénybírái által vezetett számadás 
könyvekben rendszeresen visszatérő bevétel a mészárosok által befizetett 
bérleti díj. 1827-ben „Unger Mihály mészáros Zsidó” először 50, majd 
másodszor 30 forint árendát fizetett. Valószínű, hogy a következő évre nem 
maradt a bérleményben, mert 1828. január 9-én már „Bocher Mihály Alsó 
mészáros Zsidótól” vett fel a törvénybíró 60 forintot.46 
A közbirtokosság az egyik mészárszéket alsó, a másikat felső jelzővel 
különböztette meg. Az utóbbinak két egymást követő évben ugyanaz a – 
vélhetően keresztény – személy maradt a bérlője. Szabó Antal mészáros 
1827-re és 1828-ra egyaránt 100 forintot fizetett. 1828. október 14-én viszont 
már „Lengyel István jövendőbeli Mészárostól” vett fel a törvénybíró 20 forint 
„bánat vagy foglaló pénzt”.47 A változások nyomán feltételezhető, hogy vagy a 
közösség volt elégedetlen a bérlővel, vagy a bérlemény nem nyújtott elég 
jövedelmet a bérlőnek. Az utóbbi feltételezést erősíti több feljegyzés. 
 
1834. március 25-26-án a közönséges gyűlés Weisz Josef árendás mészáros 
folyamodványát tárgyalta meg. A mészáros a szűkös időkre figyelemmel a 
mészárszék árendájának leszállítását vagy a marhahús árának felemelését 
kérte. A gyűlésen „mind az Evang. mint a Rom. Chat. Közönség részéről 
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örökre elhatároztatott”, hogy a marhahús árát felemelik, mégpedig a 
vármegyei limitáció figyelembe vételével a községiről a városi szintre. Az 
indokolás szerint ezáltal mind a helység lakói jobb húshoz juthatnak, mind a 
mészárosok magasabb jövedelemhez. Ezzel a „jobb és vagyonosabb 
keresztyén mészárosokat” is ösztönözni kívánták az árendálásra. Azért pedig, 
hogy a mészárosok jó marhákat vágjanak, minőségi húst mérjenek, 
székbírákat állítottak. (Az áremelés nem vonatkozott a borjú-, az ürü- és a 
birkahúsra.)48 
 
1837-ben a már említett „Slesinger Josef és felesége Spiegel Fruzsina 
árendás zsidó” kérték bérleti díjuk 300 váltó forintról 200-ra csökkentését a 
„mostani mostoha üdők” miatt. Az evangelikus közbirtokosság a kérést 
teljesítette azzal, hogy a következő év bérleti díja változatlanul 300 váltó forint. 
Ám 1838. márciusában a bérlők kérésére ismét elengedett 100 forintot.49 
 
A vásárjog (ius nundiarum) alapján a közbirtokosság, mint földbirtokos a 
területén és meghatározott időpontban vásárt tarthatott. A kővágóőrsi 
közbirtokosságnak közvetlen bevétele a vásári helypénzből és a csap 
árendából jelentkezett. Az utóbbi a vásári italmérés jogának bérbeadását 
jelentette. Aki a bormérés bérleti jogát elnyerte, kizárólagos jogosultként 
mérhette az italt a soron következő vásárban. A közbirtokosságtól zsidó és 
keresztény személyek egyaránt megszerezték ezt a jogot a XIX. század első 
felében. 
1828. augusztusában a Nagyasszony napján tartott vásár bormérési árendája 
20 forint és 45 krajcár bevételt hozott a közbirtokosságnak. A következő 
esztendőben licitálás eredményeként „ifjabb Mihály zsidó” nyerte el a mérés 
jogát, ki mindezért 31 forint 3 krajcárt fizetett. Összehasonlításul említhető, 
hogy a vásári helypénzből ugyanekkor 23 forint 15 krajcár folyt be.50 
 
További magánjogi ügyletek 
 
A közbirtokosság és a zsidó közösség közti további, tartós magánjogi viszonyt 
jól jellemzi egy 1836. november 26-i bejegyzés. Az evangelikus törvénybíró a 
zsidó bírótól, Mezinger Jákobtól felvette a temető és a zsinagóga fundusa 
(területe) után járó árendát, valamint 250 forint kamatját. Az összesen 51 forint 
40 krajcárból 1/3 részt a katolikus közbirtokosságnak adott át. 
 
A zsidóság számára külön jelentőséggel bíró zsinagóga és temető területe 
tehát közbirtokossági tulajdonban maradt. A felépítmény azonban nem 
osztotta a telek sorsát, hiszen a zsinagóga és a síremlékek zsidó tulajdont 
képeztek. A zsidó közösséget tehát földhasználati jog illette, így a föld 
használatáért – már legalább 1826 óta – évente bérleti díjat fizetett.51 
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Vélhetően nem kölcsönről volt szó a 250 forint tekintetében, hanem a 
közbirtokosság a rendelkezésére álló felesleges pénzét bízta hosszabb időre a 
zsidóságra, hogy az kamatoztassa. Ismert, hogy a kései feudalizmusban a 
zsidók többek között pénzkölcsönzéssel foglalkoztak. A részükre átadott pénz 
kamata biztos bevételt jelentett a közbirtokosságnak. 
 
Az említett jogügyletek kapcsán a zsidó bíró a zsidó közösség képviseletében, 
egy elkülönült szervezet élén álló személyként lépett fel. A közeli Mencshelyen 
a nemesi közbirtokosság elöljárósága már a XVIII. század végén a helyi 
zsidóság egyetemét érintő ügyekben mindig konkrét személyeket rendelt 
magához, ami arra utal, hogy valamiféle önálló szervezettel rendelkeztek.52 
 
Kővágóőrsön, mint ahogy erre utalás történt, létezett a jogállásban, vallásban, 
kultúrában, hagyományokban más, elkülönült zsidó közösségnek szervezete, 
melyre vonatkozóan azonban a közbirtokossági források további részletes 
adatokkal nem szolgálnak.53 Az elkülönültség azonban nem jelentette a zsidók 
és a keresztények közötti kapcsolat hiányát, mint ahogy ezt a bemutatott jogi 
tények is bizonyítják. 
 
Összegzés 
 
A kővágóőrsi két nemesi közbirtokosság igazgatási tevékenysége a kései 
feudalizmus korában kiterjedt az egész településre, annak lakosságára. A 
közbirtokosság és a község igazgatási szervezete egybeolvadt. A helyi 
kisnemesség önszerveződéseként létrejött közbirtokosság szabályozó, egyedi 
döntéshozó és bíráskodási jogosultsággal rendelkezett. Közhatalommal bírt, 
de magánjogi ügyletek alanya is lehetett. Tevékenysége jelentős mértékben a 
közbirtokossági vagyonnal volt kapcsolatos. 
 
A nemesi közbirtokosság és nemesi község szervezete, működése, hatásköre 
a későbbi önkormányzati autonómia történeti előzményének tekinthető. Jól 
érezhető ez a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. 
rendelkezéseinél. (Pl. a községek jogairól és teendőiről szóló III. fejezetben.) 
Bizonyos intézmények, megoldások a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv-nél is visszaköszönnek. 
 
 
 
        Gelencsér József 
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