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  TILCSIK GYÖRGY 

SZAPÁRY ANTAL GRÓF MURASZOMBATI URADALMÁNAK 1849 JANUÁRJÁBAN 

KÉSZÜLT LELTÁRA 
 

Az alább, teljes terjedelmében közlendő, több oknál fogva is értékes és érdekes 

leltár létrejöttének körülményei arra szolgálnak bizonyítékul, hogy az egykor 

lejátszódott események során a későbbi történeti kutatások számára olykor 

igen hasznos források születhettek valójában véletlenül, pontosabban 

látszólag-ténylegesen azonban persze egyáltalán nem - feleslegesen. 

Esetünkben ugyanis, amint erről lentebb bővebben szó lesz, a szóbanforgó 

forrás, a történeti Vas vármegye délnyugati csücskében, a stájer határ 

közvetlen közelében, ma pedig teljes egészében Szlovéniához tartozó területen 

fekvő muraszombati (ma: Murska Sobota) uradalom leltárának 1849. január 

végén történt elkészítése nem sokkal annak létrejöttét követően lényegében 

okafogyottá vált, ám ennek ellenére - tekintettel az uradalom rendeltetésszerű 

működése során keletkezett iratok megsemmisülésére - igen jelentős értéket 

képvisel, hiszen a benne található adatok más, ma rendelkezésre álló 

forrásokból nem ismerhetők meg1.  
 

Mielőtt azonban előbb a leltár megszületésének körülményeit, majd pedig 

annak legfontosabb adatait ismertetnék, mindenképpen érdemes áttekinteni az 

uradalom tulajdonosa, Szapáry Antal gróf életének 1848 végéig tartó szakaszát, 

mely összefoglalás azonban a rendelkezésre álló szakirodalmi és levéltári 

források szűkössége miatt kényszerűen rövid és felületes lesz. 
 

Az uradalom tulajdonosa: Szapáry Antal gróf 
 

Szécsiszigeti, muraszombati és szapári Szapáry József gróf (1754-1822) 

császári és királyi kamarás, Szerém, majd Moson vármegye főispánja, a 

Pozsonyi Királyi Tankerület főigazgatója és második felesége, Johanna von 

Gatterburg házasságából 1802. augusztus 27-én, Pozsonyban született Szapáry 

Antal. Miután huszárhadnagyként kilépett a hadseregből, 1826. május l-jén 

házasságot kötött Keglevich Auguszta grófnővel (1808-1879). E házasságból 

három gyermek-Erzsébet (1827-1890), Géza (1828-1898), aki 1848-ban és 1849-

ben huszárkapitány, 1867 és 1872 között Zala megyei főispán, 1873-tól 1883-ig 

fiumei kormányzó, valamint Georgina (1831-1854) született. Szapáry Antal és 

neje 1847-ben elváltak, és Keglevich Auguszta még abban évben Batthyány 

Kázmér gróf (1807-1854) felesége lett.  
 

Szapáry Antal annak a Szapáry Péter bárónak (1630-1703) az ükunokája, akinek 

nevéhez fűződik többek között a muraszombati uradalom 1687-ben, valamint a 

szécsiszigeti uradalom 1689-ben történt megvásárlása. A reformkorban többek 

között a muraszombati uradalom tulajdonosa volt Szapáry Antal.  

                                                           
1  A Szapáry család irataiból csupán egy igen csekély, 1722 és 1833 között keletkezett iratokból 

álló, alig 0,15 folyóméternyi töredék maradt meg, amelyet ma a Magyar Országos Levéltár a P 

813 fondszámon őriz. A család történetére, felemelkedésére, egyes tagjainak az ország 

közéletében betöltött szerepére, birtokaik elhelyezkedésére és kiterjedésére egyetlen, 

nemrég megjelent áttekintés áll rendelkezésre: DONADELLO-CSEH-POZSONYI, 2007. 271 p. 



Az 1830-as évek közepétől Széchenyi Istvánnal (1791-1860) közeli baráti 

viszonyt ápoló, de Batthyány Lajos (1807-1849) köréhez tartozó, a liberális 

ellenzéki főrendek között számontartott Antal gróf részt vett az 1832/36., az 

1839/40., az 1843/44. és az 1847/48. évi országgyűlés felsőtáblájának 

munkájában. Vas megye 1845. november 3-ai közgyűlésen a főispáni helytartó, 

Zichy-Ferraris Bódog gróf (1810-1885) a megye táblabírájává nevezte ki, majd 

az 1848. május 1-jei közgyűlésén a megyei közgyűlés funkcióját átvevő megyei 

képviseleti bizottmány és a választások lebonyolítására alakult ún. központi 

választmány tagjává is megválasztották. 
 

Szapáry Antal a muraszombati választókerületben jelöltette magát az első 

népképviseleti választásokra, és 1848. június 23-án Berke Józsefet megelőzve 

országgyűlési képviselői mandátumhoz jutott. Aktívan politizált az 

országgyűlésen, mígnem a ház 1848. augusztus 24-ei ülésén több képviselővel 

együtt - mondván, részt kívánnak venni a Szenttamás elleni harcban - 

eltávozásért folyamodott, és az engedélyt meg is kapta. 1848. szeptember 16-

án pedig - arra való hivatkozással, hogy István főherceg (1817-1867) nádorral 

együtt táborba száll-eltávozási engedélyt kért és kapott. István főherceg 

mellett volt, amikor a nádor 1848. szeptember 21-én, Balatonszemesnél a 

Kisfaludy gőzös fedélzetén találkozni akart Jellacictyal (180 l-l 859), aki 

azonban erre nem volt hajlandó. Miután István főherceg nem sokkal később 

elhagyta Magyarországot, Szapáry előbb Móga János (1785-1861), majd Görgey 

Artúr (1818-1916) parancsőrtisztjeként teljesített katonai szolgálatot, és az 

előbbi tény következtében szeptember 28-án jelen volt a sukorói haditanácson, 

majd másnap a pákozdi ütközetben, és egyike volt a bánnal szeptember 30-án 

megkötött fegyverszünet aláíróinak. A bán Bécs felé menekülő csapatait üldöző 

sereg tagjaként - bár érdekes módon, nem uniformisban, hanem civil ruhában - 

részt vett az október 30-án lezajlott schwechati ütközetben. 1848. november 

16-án pedig honvéd őrnaggyá nevezték ki. December 29-én még jelen volt a 

népképviseleti országgyűlésen, Debrecenbe azonban már nem követte a 

törvényhozást, és 1849 elején elhagyta a honvédsereget is2. 
 

A leltár keletkezése 
 

1848 karácsonyát közvetlenül megelőzőleg az osztrák csapatok megkezdték 

Nyugat-Magyarország, azon belül is Vas vármegye elfoglalását, és megtették az 

ilyenkor szokásos első intézkedéséket. Az óév utolsó napjaiban már a 

megyeszékhelyen, Szombathelyen berendezkedett csapatok parancsnoka 

Ferdinand Althann (1808-1890) alezredes elrendelte az 1848-ban fontosabb 

szerepet játszott és Vas megyében birtokokkal rendelkezett személyek - így 

Batthyány Lajos (1807-1849) a sárvári választókerület országgyűlési 

képviselője, volt miniszterelnök, Vidos József (1805-1849), Vas megye 

1847/1848. évi utolsó rendi országgyűlésre delegált követe, majd a Vas megyei 

nemzetőrség parancsnoka, Bezerédy László (1813-1871) a kőszegi, Horváth 

Boldizsár (1822-1898) a szombathelyi, Reiszig Alajos (1821-1853) a felsőőri és 

Szabadíy Sándor (1822-1868) a szentgotthárdi választókerület képviselője-

                                                           
2  KÁROLYI, 1932.1.16-17. p.; TILCSIK, 2002.822-824.  p.; DONADELLO-CSEH-POZSONYI, 

2007.129. p. 



javainak zár alá vételét3. Ezen intézkedések részeként - bár már 1848. 

december 31 -én meghozta a döntést4 – Althann „csak" 1849. január 5-én, 

Szombathelyen kelt levelében utasította Zarka Sándort (1808-1894), Vas 

vármegye első alispánját, hogy intézkedjen a „rebellis" Szapáry Antal-akiről 

érthető módon ekkor még nem volt ismert és nyilvánvaló, hogy nem tartott az 

országgyűléssel Debrecenbe és elhagyta a honvédsereget ismuraszombati 

birtokainak zárlatáról, az ott található ingóságok és ingatlanok, valamint a 

fellelhető pénzek és papírok kincstár részére történő lefoglalásáról. Althann 

egyúttal tájékoztatta Zárkát, hogy Laval Nugent (1777-1862) táborszernagy 

hadtestparancsnokságának egyik szakasza készen áll, hogy Muraszombatra 

menjen és Szapáry javainak zárolásában segítséget nyújtson. Althann végül 

felszólította az alispánt, hogy küldjön ki megfelelő tisztviselőt a zár 

végrehajtására, továbbá, hogy Rohonczy Ignác (1802-1867) királyi biztosnak 

tegyen javaslatot a kinevezendő uradalmi zárgondnok személyére5.  
 

Althann levele még keltezésének napján Zarka alispán kezébe került, aki 

gyorsan intézkedett, és még ugyanezen a napon továbbította annak másolatát 

Agustich Sándorhoz, a muraszombati járás főszolgabírójához, és egyrészt 

utasította őt a muraszombati uradalom zár alá vételére, másrészt tájékoztatta, 

hogy Rohonczy Ignác királyi biztos őt nevezte ki az uradalom zárgondnokának6. 

Minden bizonnyal a főszolgabíró nem késlekedett az alispán utasításának 

végrehajtásával, ám sajnos nincs pontos adat arról, hogy mikor történt meg 

ténylegesen az uradalom zár alá vétele. Az azonban biztos, hogy Nugent 

táborszernagy - akiknek katonái közreműködtek a zár végrehajtásban január 

14-én, Nagykanizsán kelt levelében azt már tényként közölte Althann 

alezredessel7. A zárlatot követően - az eredeti paranccsal egyezően - 

nyilvánvalóan megkezdődött az uradalomhoz tartozó ingatlanok és ingóságok 

összeírásának nem egyszerű feladata, ám még ennek lezárulását megelőzően, 

egészen pontosan január 23-án Szapáry Antal öccse, Szapáry Ferenc (1804-

1875) egy németnyelvű írásos nyilatkozattal fordult az általa „Cs. Kir. Katonai 

Zártartó Bizottmány"-nak titulált testülethez. Ebben bevezetésként leírta, hogy 

azért kényszerült írásos nyilatkozatot tenni, mert amikor azt szóban az 

uradalmi hivatalnál megtette, kérvényét nem méltatták figyelemre. Szapáry 

beadványában ezt követően kijelentette, hogy a muraszombati uradalomnak 

csak a fele képezi Antal fivére tulajdonát, amely kölcsönökkel alaposan 

megterhelt állapotban van, míg a másik fele az övé, amely tehermentes, és 

amelyet Antal meghatalmazottként és adminisztrátorként kezelt. Ezért Szapáry 

                                                           
3  Vas Megyei Levéltár (= VaML) Vas vármegye alispánjának iratai. Elnöki iratok (= AEI). 1/1849., 

19/1849., 20/1849., 25/1848., 53/1849.; Vas vármegye beligazgatási jegyzőkönyve 6/1849., 

23/1849., 30/1849., 41/1849.; Vas vármegye beligazgatási iratai 6/1849., 23/1849., 30/1849., 

41/1849. 

4  Althann 1848. december 31-én keltés Franz Ludwig Weiden (1782-1853) táborszernagyhoz 

küldött jelentésében úgy foglalt állást, hogy Batthyány Lajoshoz hasonlóan Batthyány Kázmér 

és Szapáry Antal javait is zár alá kell venni, „... mivel ezek a legerősebben kompromittált 

vezető forradalmárok közé tartoznak." KÁROLYI, 1932.1. 23. p. 

5  VaML AEI. 34/1849. 

6  Uo. 36/1849. 

7  NOT II., 2000. 25. p. 



Ferenc egyrészt azt kérte, hogy oldják fel az ő uradalomrészének zárlatát, 

illetőleg kapjon jogot az uradalom irataiba való betekintésre és az uradalmi 

alkalmazottak irányítására, másrészt pedig azt kérelmezte, hogy szabadítsanak 

fel számára 2 lakószobát az uradalom központi épületét képező muraszombati 

kastélyban.  
 

Nincs adatunk arról, hogy az uradalom valamely képviselője, a zárgondnok, 

vagy éppen a zár foganatosításához és az összeírás elkészítéséhez kísérőként 

kivezényelt katonaság bármely képviselője valamilyen módon érdemben reagált 

volna Szapáry Ferenc e nyilatkozatára, az azonban biztos, hogy az uradalom 

leltára 1849. január 29-ére elkészült, majd pedig azt másnap kiegészítették. 

Érdekesség, hogy azt január 29-én Agustich Lajos alszolgabíró, Keresztury 

Alajos járási esküdt és Ludwig Wolf kapitány, a zár és az összeírás 

lebonyolításában résztvevő katonák parancsnoka január 30-án pedig Agustich 

Lajos, Schaffer József uradalmi számtartó és Ludwig Wolf látta el kézjegyével 

és pecsétjével. Az inventáriumból - amelynek felvételében és összeállításában 

e szerint a zárgondok, Agustich Sándor nem vett vészt - egy német- és két 

magyarnyelvű példány készült, melyekből az elsőt a lebonyolításban résztvevő 

katonák felettesei kaptak, utóbbi kettőből egy a zárgondnoknál maradt, míg a 

harmadikat másnap Agustich Sándor jelentése mellékleteként megküldte Zarka 

Sándornak, Vas vármegye első alispánjának. Agustich e levelében hivatalos 

tájékoztatást adott arról, hogy a 47. Kinsky gyalogezred kapitánya, Ludwig Wolf 

kapitány és katonái közreműködésével megtörtént a zár alá vett muraszombati 

uradalomban lévő ingó- és ingatlan javak összeírása, és az így létrejött és 

jelentéséhez mellékelt leltár német nyelvű verzióját Wolf kapitány feletteseihez 

továbbította. Emellett a zárgondok egyrészt közölte az alispánnal, hogy az 

uradalmi pénztárban talált pénzösszeget - miután az még az előző évre szóló 

konvenciók és nyugdíjak, valamint az esedékes adók kifizetésére sem 

elégséges - nem tudták lefoglalni a kincstár részére, másrészt azt is megírta, 

hogy bár a megtalált és átvizsgált iratok között gyanúsat nem találtak, a gróf 

magánszobájának asztalában fellelteket egy almáriumba zárták, és azt 

valamint az almáriumnak helyet adó szobát lepecsételték.  
 

Agustich Sándor jelentése mellett természetesen megküldte Zarkának Szapáry 

Ferenc 1849. január 23-án kelt nyilatkozatát is, és levelében kijelentette, hogy 

a maga részéről örömmel lemondana az uradalom irányításáról, már csak azért 

is, mivel a robot megszűnése miatt a bevételek lényegesen lecsökkentek, és 

csak szorgalmas gazdálkodással lehet azokat pótolni. Ezért Agustich - 

elkerülendő annak látszatát, hogy a felmerülő nehézségek következtében a 

bevételek csökkenésének fő oka a zártartó, azaz ő maga lenne - arra kérte az 

alispánt, hogy pontosan határozza meg a zárgondnok feladat- és hatáskörét, 

továbbá jelölje meg a zár alatt maradó uradalomrészt8.  
 

Ugyanakkor abból a tényből, hogy nincs nyoma annak, hogy Agustich 

főszolgabíró és zárgondnok január 31-én kelt jelentésében megtalálható fenti 

adatok, továbbá a jelentés mellékletét képező iratok Zarka Sándorhoz való 

                                                           
8  VaML Vas Vármegye Törvényszékének iratai. Zár alatt volt javakat illető iratok, 1849. A 

muraszombati uradalom iratai. 



megérkezése után bármilyen intézkedés történt volna, arra következtethetünk, 

hogy az alispán nem adott helyt Szapáry Ferenc kérésének, azaz a teljes 

muraszombati uradalom továbbra is zár alatt maradt.  
 

Közben az országgyűlést és a honvédsereget is elhagyó Szapáry Antalt 1849. 

január 6-án Károlyi György gróf (1802-1877) pesti palotájában - tehát pontosan 

ott, ahol két nappal később Batthyány Lajost is - letartóztatták, ám Alfred 

Windisch-Grätz (1787-1865) tábornagy, az osztrák hadsereg főparancsnoka 

hamarosan szabadon bocsátotta. Miután Szapáry 1849. március 1-jéig nem 

jelent meg az országgyűlésen és távolmaradását sem igazolta, március 23-án 

lemondottnak nyilvánítottak. Azt követően, hogy Pest-Budát a magyar 

honvédsereg visszafoglalta, útlevéllel előbb Bécsbe, majd Grácba ment, és a 

világosi fegyverletételig osztrák felségterületen maradt9. Ezután visszatért 

Magyarországra és nyilvánosan segítette a fogságban lévő, majd halálraítélt 

Batthyány Lajos feleségét, Zichy Antóniát (1816-1888). Azon kevesek közé 

tartozott, akik igyekeztek közbenjárni annak érdekében, hogy a kivégzés előtti 

napon elbúcsúzhasson férjétől a börtönben, és elkísérte őt 1849. október 5-én 

az Újépületbe, amikor Batthyány Lajost utoljára felkereshette10. Szapáry Antal 

1848-ban és 1849-ben tanúsított tevékenységét a Pesti Cs. Kir. Hadbíróság 

kivizsgálta, de nem ítélték el, és visszakapta minden, korábban zárolt birtokát, 

közöttük a muraszombati uradalmat is.  
 

1861-ben, majd 1865-től a főrendi ház tagjaként részt vett a politikai 

közéletben, és 1861-ben, majd 1865 és 1881 között hat cikluson át a főrendi 

ház háznagyi teendőit látta el. 1869-ben valóságos belső titkos tanácsosi címet 

kapott, 1880-ban királyi főajtónálló-mesterré nevezték ki, és a Nemzeti Kaszinó 

elnöke volt. Szapráy Antal 1883. október 4-én Budapesten hunyt el, és négy 

nappal később Muraszombaton, a családi sírboltban helyezték végső 

nyugalomra11. 
 

A leltár szerkezete és legfontosabb adatai12 
 

Amint az alább látható, a leltár készítői azzal kezdték, hogy Muraszombaton 

mindvégig folyamatos sorszámozást alkalmazva először a számtartósági 

pénztár és Szapáry Antal magánpénztárának pillanatnyi állapotát rögzítették, 

illetőleg pontos kimutatást kértek a számtartótól a még 1848. évre esedékes 

kifizetésekről. A rendelkezésre állt készpénz és a mindenképpen szükséges 

kifizetések egyenlege 1332 pengőforint 35 7/10 krajcár hiányt mutatott. Ezután 

a sorszámozást folytatva, a szám tartói hivatalban lévő, egyrészt használatban 

lévő, különféle számadási, illetőleg pénztári könyvek és naplók, valamint a 

vetés, a betakarítás és cséplés adatait rögzítő kimutatások, továbbá az 

uradalom és a család különféle régebbi - közöttük Komárom, Moson, Nógrád, 

Pozsony, Trencsén, Veszprém és Zala megyei birtokaira, valamint az Erdődy 

családra vonatkozó - iratainak, majd pedig az a számtartói hivatal két 

                                                           
9  KÁROLYI, 1932.1. 28.; TILCSIK, 2002. 823. p.; DONADELLO-CSEH-POZSONYI, 2007. 129-130. p. 

10  KÁROLYI, 1932.1. 564-566. p.; URBÁN, 1981. 609-610., 613., 618-619. p. 

11  TILCSIK, 2002. 823. p.; DONADELLO-CSEH-POZSONYI, 2007. 130. p. 

12 Tekintettel arra, hogy az alább következő adataink kizárólag a lentebb teljes egészében 

közlendő leltárból származnak, a továbbiakban csak az ettől elérő hivatkozásokat közöljük. 



helyiségében megtalálható volt bútorok és berendezési tárgyak megemlítése 

következett. 
 

Ezzel azután már meg is kezdődött a leltár egyik legfontosabb, legérdekesebb 

és legterjedelmesebb része, mely nem más, mint a kétemeletes muraszombati 

kastélyban - amelyet az inventárium amúgy „vár"-nak nevez - és az ahhoz 

tartozó épületekben megtalálható volt bútorok, képek, könyvek, berendezési, 

használati és dísztárgyak, eszközök stb. megnevezése és számuk rögzítése. 

Mindez oly módon történt, hogy helyiségről helyiségre haladva végezték a 

számbavételt és a leírást. Sajnos Szapáry Antal muraszombati kastélyának 

építési és átépítési időpontjairól nincsenek pontos adatok, és tudomásunk 

szerint sem tervrajz, sem pedig leírás nem maradt fenn róla. A háromszintes 

kastélyban a leltár alapján elvégzett számításaink szerint 1849-ben - beleértve 

az előszobákat és a szalonokat - 34 szoba, 3 ebédlő, egy konyha, 2 szám tartói 

irodahelyiség és 3 pince volt, továbbá a kastély közelében állt egy lóistálló, egy 

kocsiszín egy kocsisszobával, valamint egy konyhakerti üvegház.  
 

Miközben az összeírás minden egyes szekrényt, asztalt, széket, ágyat, lámpát, 

tükröt vagy éppen spanyolfalat regisztrált, sajnos a kastélyban lévő 

könyveknek sem a szerzőit, sem a címét nem tartalmazza, hanem summásan 

csupán annyit közöl, hogy 3 kötet törvénykönyvön kívül - 175 darab, különböző 

nyelvű, zömében zöld színű kötéssel ellátott könyvet találtak a leltár 

készítésekor.  
 

Természetesen a Szapáry család tagjait naponta körülvevő tárgyak is 

árulkodnak gazdáik szokásairól vagy esetleges kedvteléseiről. A Szapáry Antal 

első emeleti dolgozószobájának - a leltár írószobának nevezi - tárgyjegyzéke 

többek között arról tudósítja a késői olvasót, hogy egyrészt a gróf pipázott, 

másrészt valószínűleg otthonában szívesen viselt kötött sapkát, hiszen 4 is volt 

neki e ruhadarabból, amelyek elhelyezésére a gróf egy öntöttvasból készült 

sapkatartót is beszerzett. A dolgozószoba szokásosnak mondható használati 

tárgyai mellett-miközben Szapáryt 4 családi és 8 további egyéb kép, valamint 7 

térkép vette körül itt - összeírtak egy távcsövet, 2 légnyomás mérőt, és nem 

kevesebb, mint 9 ostort, ami arra utal, hogy a gróf valószínűleg gyűjtötte 

azokat. Könnyedén magunk elé tudjuk képzelni Szapáry Antal idősebbik leánya, 

a már 21. életévét betöltött Erzsébet szobáját, amikor a baldachinos ágyról, a 

pamlagról, a felül tükörrel ellátott fiókos írószekrényről, az aranyozott 

falitükörről, az ékszertartóról és a rajta lévő porcelán és üvegcsészékről, 

valamint a 21, közöttük 5 aranyozott rámájú képről olvasunk, és ezt az igazi 

leányszobát a zongora és az a könyvtartó szekrény vagy polc tette teljessé, 

amelyben vagy amelyen a kottákat helyezte el a zongorázni tanuló 

grófkisasszony. Ugyanakkor feltűnő és megemlítendő, hogy az inventárium - 

miközben természetesen számba vette az azok elhelyezésére szolgáló 

bútortmeg sem említette Erzsébet ékszereit. Húga, Georgina szobája nem volt 

ennyire dekoratív, de érdekesség, hogy a család hölgytagjainak szobái közül 

csak ebben volt kalaptartó. Az ifjú gróf szobája leánytestvéreiével 

összehasonlítva inkább puritánnak minősíthető, de az itt talált földgömb arra 

utal, hogy Szapáry Géza komolyabb érdeklődést tanúsíthatott földrajztudomány 

és az utazások iránt. Szapáry Antal egykori feleségének - bár neki 



természetesen külön szalon is rendelkezésére állt - hajdani hálószobája a leltár 

leírása szerint nem volt díszesebb, mint leányaié, ám ebben is leltárba vettek 

egy tárgyat, amely régi gazdájáról, ha nem is túlságosan sokat, de valamit 

elárul: ez pedig a papagáj vagy papagájok számára rézből készült kalicka. Azt 

azonban sajnos nem tudjuk meg az inventáriumból, hogy volt-e lakója e 

kalickának 1849 januárjában. 
  

Az azonban a szobák felsorolásából és funkciójuk megnevezéséből kiderül, 

hogy a kastély személyzetét adó egy-egy komornyik, komorna, inas, szakácsnő, 

szobalány és huszár is az épületben lakott, és ugyancsak volt itt egy kisebb - 

ebédlőszobából és lakószobából álló - lakrész az uradalmi számtartó számára 

is. Az 5 vendégszoba, valamint azok bútorai és berendezési tárgyai pedig arra 

engednek következtetni, hogy Szapáry Antal muraszombati kastélyát 

rendszeresen és hosszabb időre is látogatták rokonaik, vagy keresték fel 

barátaik és ismerőseik.  
 

A minden szükséges eszközzel és szerszámmal rendelkező konyhában - 

amelynek felszereléséről szóló rész alapján elmondható, hogy a Szapáry család 

tagjai szívesen fogyasztottak tésztaféléket, süteményeket vagy éppen 

fagylaltot is - elkészített ételeket a leltár által kisebédlőnek nevezett, 

ugyanakkor másféltucat étkezőt befogadni tudó helyiségében szolgálták fel, 

amelyben ha szükséges volt, egy függő üveg- és egy érclámpa mellett 8 darab 

tükrös és 3 darab háromágú gyertyatartóban elhelyezett gyertyák biztosították 

a szükséges pompát és persze a megkívánt fényt. Érdekesség, hogy 

ugyanakkor az ebédlőben mindössze egy nagyméretű aranyozott képet és 

egyetlen, a különféle, ezüstből vagy porcelánból készült edények elhelyezésére 

szolgáló tálalószekrényt vettek leltárba.  
 

Az inventáriumot böngészve - leszámítva a régiségek elhelyezésére szolgáló 

szobában lévő kínai edényeket, valamint a grófi szalonban leltárba vett 

aranyozott kőasztalt, és a rajta álló 2 aranyozott díszedényt, valamint az alább 

említendő képeket nem találunk a család vagy egyes tagjainak tudatos 

műgyűjtő-szenvedélyére utaló tárgyakat, ugyanakkor szembeszökő, hogy a 

kastélyban 20 tükröt - ebből kettőt szekrény, egyet pedig asztal részeként - 

írtak össze. Ugyancsak feltűnő, hogy - jóllehet a leltár által „Régiséget mutató 

szobá"-nak nevezett helyiségben talált arcképek számát nem adja meg, még 

így is - nem kevesebb, mint 160 darab különféle, részben rámában lévő képet 

vettek számba, melyekből 41 a télikertben, 2-2 pedig a szakácsné szobájában, 

illetőleg a tiszti ebédlőben, míg a többi a családtagok által használt 

helyiségekben volt. Sajnos a leltár sem a képek festőit, sem pedig címét vagy 

témáját - egy-két kivételtől eltekintve - nem közli.  
 

Az inventáriumnak a kétemeletes kastély bútorairól és belső berendezéseiről, 

azok számáról és milyenségéről tudósító része alapján összességében 

elmondható, hogy Szapáry Antal és családja a társadalmi hierarchiában 

elfoglalt helyüknek megfelelő módon, és a kor szokásai szerinti feltételek 

között élték életüket, azaz nagyjában-egészében olyan számú és minőségű 

bútorok, berendezési, használati és dísztárgyak vették őket körül a 



muraszombati kastélyukban, mint amilyen más, magyarországi arisztokrata 

családokat saját otthonukban.  
 

A kastély három pincéjében tárolták az uradalom bor-, valamint 

szemestermény-készletét. A mindösszesen 849 akóból'13 387 akó volt seprős 

bor, azaz olyan, amely még átfejtésre várt, és a legidősebb évjárat csaknem 

másfél évtizeddel korábbról, egészen pontosan 1834-ből származott. A szemben 

őrzött gabona- és takarmánykészlet mennyiségi adatait tartalmazó leltárrész 

arról tanúskodik, hogy Szapáry Antal uradalmában az 1840-es évek második 

felében a szokásosnak mondható gabonanemüek - búza, rozs, árpa, zab és 

köles - mellett a környékre jellemző hajdinát, illetőleg csicseri borsót és 

kukoricát is termesztettek, és nyilván az ezekből készült ételeket is 

fogyasztottak.  
 

A lóistállóban 15 ló, a kocsiszínben egy hintó, 3 négykerekű kocsi, 2 kétkerekű 

kordé és 5 szekér állt, a kastélyon belüli télikertben pedig 47 citrom- és 

narancsfát, 3 aloét, 2-2 babérfát és szobahársat, egy négybordájú kaktuszt és 

3000 darab - ami nyilvánvalóan csak hozzávetőleges szám - különféle cserepes 

virágot, míg a jól felszerelt konyhakerti üvegházban további 10 citrom- és 

narancsfát, valamint 1050 cserepes virágot neveltek.  
 

A leltár ezt követő része a muraszombati majorban lévő állatok fajtáiról és 

számáról, valamint és szalmásgabona- és takarmánykészlet nagyságáról 

tudósítja a késői olvasót. E szerint a majorban 40 jármosökröt, és további 79 

szarvasmarhát (bikát, tehenet, üszőt, borjút) - ebből 40 tehenet az ún. 

svájcerájban - tartottak, míg a két juhászaiban összesen 1134 birkát őriztek. 

Fontos megemlíteni, hogy az uradalomban takarmányozás céljából az árpa és a 

zab mellett kukoricát, bükkönyt és lóherét is termesztettek, és ugyancsak 

figyelemreméltó, hogy a muraszombati majorban egy - ekkor még meglehetősen 

ritkaságnak számító - cséplőgép is működött, amely amúgy az uradalom 

egyetlen gépe volt. A kukorica és az említett két pillangós növény termesztése 

azt valószínűsíti, hogy az uradalomban ekkor már a háromnyomásos 

gazdálkodás mellett annak javított, fejlettebb változatát is alkalmazták. Ez azt 

jelentette, hogy felhagy tak az ugar pihentetésével vagy csupán legelőként való 

alkalmazásával, és az ugarba takarmány- és kapásnövényeket vetettek.  
 

Az inventárium következő része - folytatva a folyamatos sorszámozást - az 

uradalom többi településén megtalálható volt állatok és eszközök számát, 

valamint a szalmásgabona és szálastakarmány milyenségét és mennyiségét 

rögzítette, és ezzel le is zárult az összesen - a sorszám szerint 557 tételből álló 

leltár, amely három példányban készült, és mely példányokra a készítők - 

Agustich Lajos, a tótsági járás alszolgabírája, Keresztury Alajos járási esküdt 

és Ludwig Wolf, a Kinsky gyalogezred kapitánya aláírásai és pecsétjei 1849. 

január 29-én kerültek rá.  
 

Vélhetően ezt követően vették észre a leltár összeállítói, hogy abból 

egyszerűen kimaradt az uradalmi földek felsorolása, ezért - miután nyilván nem 

akarták az addig elkészített inventárium három példányát újramásoltatni - úgy 

                                                           
13 Űrmérték. 1 pozsonyi akó = 53,72 liter. BOGDÁN, 1991.34-36., 145-147., 586. p. 



döntöttek, hogy a hiányzó adatokat egy pótlásban szerepeltetve 

hozzákapcsolják a leltár már elkészült részéhez.  
 

Ezért valószínűleg másnap, de az is lehet, hogy még aznap, de január 30-ra 

datálva, az uradalomhoz tartozó 23 településen elterülő földterületeket vették 

leltárba, ám ettől kezdődően a sorszámozást az addigi folyamatos helyett 

településenként újrakezdték. Minden bizonnyal a leltár ezen, mindössze 44 

tételből álló része a rendelkezésre álló földkönyvek adatainak felhasználásával 

és nem a „terepen" készült. Nem valószínű ugyanis, hogy az elrendelt zárlat és 

az ahhoz szükséges inventárium elkészítése miatt aktuálisan felmérték volna 

az uradalom belső telkeit, szántóföldjeit, rétjeit, erdőit, legelőit és szőlőit.  
 

A leltár kiegészítésének zárórészében annak készítői egyrészt úgy nyilatkoztak, 

hogy Szapáry Antal muraszombati uradalma 6 éves átlagot figyelembe véve, 

esztendőnként 20 000 pengőforintot jövedelmez, ám miután a robot megszűnt, 

a következő esztendők jövedelmét nem lehetséges meghatározni, másrészt 

közölték, hogy az uradalom adósságai 47 899 pengőforint 44 krajcárra rúgnak. 

Végezetül Agustich Lajos alszolgabíró, Scheffer József, a muraszombati 

uradalom számtartója és  Ludwig Wolf kapitány - miután írásban kijelentették, 

hogy az inventárium készítése során az abban szereplő iratokon kívül 

semmiféle gyanús vagy olyan irományt nem találtak, amely Szapáry Antal 

felségárulásban vagy zendülésben való részvételére utalna - a főrész mögé 

illesztett pótleltár három példányát aláírták és pecsétjükkel is ellátták.  
 

A leltár ezen kiegészítő részéből tudjuk, hogy Szapáry Antal muraszombati 

uradalma - amely teljes egészében a ma Szlovéniához tartozó területen feküdt - 

a reformkor végén egy mezővárosra - Muraszombat (ma: Murska Sobota) 18 

falura Bokrács (ma: Bokraci), Barkóc (ma: Bakovci), Borhida (ma: Borejci), 

Muracsernec/Muracsermely (ma: Murski Crnci), Dankóc/Orfalu (ma: Dankovci), 

Gederóc/Kőhida (ma: Gederovci), Lehomér (ma: Lemerje), Kosárháza (ma: 

Kosarovci), Kupsinc/Murahalmos (ma: Kupsinci), Lukasóc/Lukácsfa (ma: 

Lukacevci), Márkusóc/Márkusháza (Markisavci), Nemsóc/Lendvanemesd (ma: 

Nemcavci), Pucinc/Battyánd (ma: Puconci), Szemtbiborc/Szentbibor (ma: 

Sebeborci), Tessanóc/Mezővár (ma: Tesanovci), Véghely (ma: Krajna), Vaslak 

(ma: Vaneca) és Völgyes (ma: Dolina)-, egy ún. házcsoportra, amely az őrségi 

szeres településhez hasonló településforma - Gorenscsák (ma: Gorenscek), 2 

pusztára - Buzinc (ma: Budinski Mlin) és Obrankóc/Obrancsakóc (ma: 

Obrancaski), valamint egy promontóriumra - Habornak (ma: Gabernik) - terjed 

ki, és mindösszesen 4717,075 hold14 nagyságú volt. A teljes uradalmi, azaz a 

jobbágyfelszabadítás után a földesúr kezén maradt földterület településenkénti 

- amelyek nevét az inventáriumban szereplő formában és azok sorrendjében 

szerepeltetjük - és azon belül művelési ágak szerinti megoszlását az 1. táblázat 

mutatja.  
 

                                                           
14 Területmérték. Sajnos miután a forrás nem közli, csupán feltételezhetjük, hogy esettünkben 

valószínűleg a magyar holdról van szó. 1 magyar hold = 1200 bécsi négyszögöl. 1 bécsi 

négyszögöl = 3,5966 m2. 1 magyar hold = 4315,9824 m2. BOGDÁN, 1990. 37., 294., 408., 578., 

585. p. 



A településenként a különböző művelési ágakhoz tartozó földterületeket 

felsorakoztató számsor első pillantásra elárulja, hogy Szapáry Antal a 23 

helység közül ténylegesen mindösszesen nyolcban - Muraszombat, Barkóc, 

Muracsernec, Krajna, Lehomér, Obrankóc, Kupsinc és Buzinc - rendelkezett 

érdemleges nagyságú földmennyiséggel, míg a többiben legfeljebb 70, közülük 

nyolcban azonban csupán egészen jelentéktelen, 10 holdnál kevesebb birtoka 

volt. Az adatok azt mutatják, hogy települések között messze a legfontosabb 

szerep az uradalmi központnak jutott, hiszen az összeírt belső telki állomány, 

továbbá a szántóföldek és rétek több, mint fele, és az összes uradalmi 

földterület 36,20%-a, egészen pontosan 1707,625 hold itt terült el. E 

tekintetben a sorban a második helyen Kupsinc következett, ahol számottevő, 

mindösszesen 590,20 hold kiterjedésű szántófölddel, réttel, erdővel és 

legelővel rendelkezett Szapáry Antal. Alig maradt el Kupsinc mögött Krajna, és 

az adatok azt tanúsítják, hogy ez csak az itteni, a kupsincinál kisebb 

szántóföldek következménye volt, hiszen a rétek nagysága a két faluban 

azonos volt, míg Krajnában a kupsincinál lényegesen több uradalmi erdőt és 

legelőt vettek számba. Érdekességként említjük meg, hogy az uradalmi földek 

kiterjedését tekintve a következő három helyet két puszta, Buzinc és 

Obrankóc, és a nagyságát tekintve közéjük ékelődő Barkóc foglalta el. A két 

puszta közül az előbbiben 554 hold erdőt, legelőt és rétet, utóbbiban azonban 

csak erdőt, abból viszont 288 holdat találtak a leltár készítésekor.  
 

Bár az a tény, hogy a leltár az egyes településeken lévő különféle módon 

hasznosított földek nagyságát sajnos olykor nem tisztán, hanem együtt és 

összesítve adja meg, s ezáltal kissé megnehezíti az adatok gyors áttekintését, 

a földterületeket művelési ágak szerinti összegző adatsor egyértelműsíti, hogy 

az 1840-es évek végén Szapáry Antal muraszombati uradalmában - jóllehet az 

említett okoknál fogva nem ismerjük egészen pontosan a földterületek 

művelési ágak szerinti kiterjedését - a szántóföldek amelyek nagysága 

csaknem elérte az összes földterület felét - voltak a legkiterjedtebbek, de ezek 

mellett az állattenyésztésben oly fontos legelők és rétek, valamint az erdők 

területe is számottevő volt, bár nagyságuk lényegesen elmaradt a szántókétól.  
 

Sajnos a szőlőterületek pontos nagyságát sem tudjuk az inventáriumban 

szereplő adatok alapján megállapítani, ám az a tény, hogy az uradalom 7 

településén - melyek közül e tekintetben Habornak, Bokrács és Szentbiborc 

voltak a legfontosabbak - csaknem 89 hold szőlőt, valamint 3 hold szőlőt és 

rétet vettek leltárba, továbbá, hogy a mu raszombati pincékben 849 akó bort és 

2 akó égettbort - amely romlott borból, seprőből és törkölyből készült tömény 

szesz volt - őriztek, mindenképpen arra utal, hogy ugyancsak érdemleges 

szerep jutott az uradalomban a szőlőgazdálkodásnak és borkészítésnek. 

(Természetesen a pincékben talált borkészlet egy része származhatott 

borkilencedből is.) 
 

Az összeírt állatállomány településenként és fajták szerinti számadatait 

tartalmazza a 2. táblázat. 
  

A leltár készítése során a muraszombati uradalomhoz tartozó 23 település alig 

egynegyedében, egészen pontosan 6 helységben - Muraszombat, Kupsinc, 



Krajna, Lehomér, Muracsernec és Barkóc - tartottak és neveltek állatokat. Az 

uradalmi központ e területen is nyomasztó túlsúlyban volt, hiszen az összeírt 17 

ló, 280 szarvasmarha és 1584 juh, azaz összesen 1881 négylábú több, mint 

kétharmadát (1268 darab 67,41 %) Muraszombaton, a kastély istállójában és a 

majorban találták a leltár készítői. Az itt működő ún. svájcerájban feltehetőleg 

külföldről vagy külföldről is behozott tenyészállatok segítségével igyekeztek a 

szarvasmarha-állomány tulajdonságait javítani. Megemlítendő, hogy az 

uradalom három településén - Kupsincon, Muracsernecen és Barkócon - 

összesen 77 ridegmarhát, Lehoméreren pedig 450 ridegjuhot is tartottak. 

Utóbbi településen kívül csak az uradalmi központban volt juhászat, igaz ott 

kettő is, ahol összesen 1134 állatot neveltek. Az 1584 darab juh a teljes 

állatállomány 84,21%-át jelentette, és már a birkák puszta száma is arról 

tanúskodik, hogy Szapáry Antal muraszombati uradalmának bevételei között 

vélhetően jelentős tételt képviseltek a gyapjúeladásból befolyt összegek. 
 

Összegzés 
 

A Vas vármegyét 1848 decemberének végén elfoglaló osztrák katonaság 

parancsnoka, Ferdinand Althann 1849. január 5-én kiadott utasítására Zarka 

Sándor megyei alispán még aznap intézkedett Szapáry Antal gróf, a 

muraszombati kerület országgyűlési képviselője muraszombati uradalmában 

található ingó- és ingatlan javak zár alá vételéről. Jóllehet az 1849 elején a 

magyar országgyűlést és honvédsereget is elhagyó Szapáry hamarosan 

visszakapta a birtokát, a zárlat és az azt követően végrehajtott összeírás 

nyomán 1849. január végére elkészült leltár jelentősége és forrásértéke az 

uradalom iratainak későbbi megsemmisülése miatt alaposan felértékelődött. A 

pontosan 601 tételből álló inventárium felsorolja a 23 települést érintő és 4717 

holdra kiterjedő uradalom központját képező, 34 szobából, 3 ebédlőből, egy 

konyhából, 2 számtartói irodahelyiségből és 3 pincéből álló, háromszintes 

kastélyban megtalálható volt bútorokat, képeket, eszközöket, berendezési, 

használati és dísztárgyakat, továbbá településenként az uradalom földjeit, 

állatállományát, bor-, szemes- és szalmásgabona-, valamint 

takarmánykészletét. A leltár alapján és segítségével többé-kevésbé részletes 

és igen érdekes kép, pontosabban pillanatkép tárul elénk a muraszombati 

uralom tulajdonosainak közvetlenül a jobbágyfelszabadítás előtti és utáni 

életéről. 
 

Az inventárium adati szerint az uradalomhoz tartozó településeken igencsak 

eltérő nagyságú területek voltak Szapáry Antal tulajdonában, és így azok ennek 

megfelelően nem egyformán vették ki részüket annak gazdasági életéből, 

hiszen a 23 településből minden tekintetben meghatározó jelentőségű 

Muraszombat mellett hozzávetőlegesen csupán 10-ben folyt olyan jelentőségű 

szántóföldi termelés, amely érdemi hozzájárulást jelenthetett az uradalom 

bevételeihez.  
 

Az 1840-es évek második felében Szapáry Antal muraszombati birtokán a 

szántóföldi gazdálkodás meghatározó fontosságú volt, a szokásos kalászos és 

a tájegységre jellemző hajdina mellett kukoricát és takarmányozás céljából 



pillangós növényeket csicseri borsót, lóherét és bükkönyt - is termesztettek, és 

cséplőgépet is használtak.  
 

Sajnos a rétek, a legelők és az erdők pontos kiterjedéséről és hasznosításának 

konkrét módozatairól nincsenek pontos adatok a leltárban, az állatállomány 

összetétele és száma viszont azt igazolja, hogy az állattenyésztés is jelentős 

szerephez jutott az 1840-es évek második felében Szapáry Antal muraszombati 

gazdaságában. A muraszombati majorban felállított ún. svájceráj és az 

uradalomban összeírt további 240 közöttük 77 ridegen tartott - szarvasmarha, 

valamint az összesen 1134 birka, melyből 450-et tartottak ridegen, arra enged 

következtetni, hogy az állattartás, azon belül is a már korszerű módszereket is 

alkalmazó szarvasmarha-tenyészet, valamint a juhászat, és azzal 

összefüggésben a gyapjúeladás fontos elemét képezték a muraszombati 

uradalom bevételeinek.  
 

Az uradalmi pincékben őrzött borok mennyisége és a szőlőtermesztésre 

használt, bár csupán hozzávetőlegesen ismert területek elhelyezkedése és 

kiterjedése jelentős borgazdálkodásra és -kereskedelemre enged 

következtetni.  
 

A muraszombati kastély bútorairól, berendezési és használati tárgyairól szóló 

leltárrész alapján elmondható, hogy Szapáry Antal és családja társadalmi 

rangjuknak minden tekintetben megfelelő körülmények között élt az 1840-es 

évek második felében, és - bár a leltár készítése utáni időszakban 

természetesen már nem számolhattak az egykori jobbágyok pénz-, termény- és 

munkajáradékával, ráadásul uradalmukat közel 50 000 pengőforint adósság is 

terhelte - az inventárium adatai ugyanakkor arra is következtetni engednek, 

hogy a Szapáry család tagjait és muraszombati gazdaságukat semmiféle anyagi 

nehézségek nem fenyegették a jobbágyfelszabadítást közvetlenül követő 

években. 



 
 
 
 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 







 


