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Barta Gábor emlékére

,,Barta Gábor. Élt 52 évet. " Pusztán egy személy- és egy keresztnév, valamint
három közönséges szó, mégis mily szívszorongató érzést kelt mindazokban, akik
ismerték és szerették Barta Gábort - a rokont, a barátot, a kollégát, a tanár urat...
A Farkasréti temetőben január 30-án ezektől a fájdalmas szavaktól megbénulva
kísérte a végeláthatatlan tömeg utolsó útjára a XVI-XVII. századi magyar történelem egyik legavatottabb ismerőjét és kutatóját. Az öt szó azóta is nap mint nap
szomorúan csendül fel az ember lelkében, tudván, hogy az intézeti közös asztal
barátian megosztott másik fele ezentúl üres.
Barta Gábor rövid élete ellenére hosszú és eredményes utat járt be. Budapesten
született 1943. február 2-án, 1961 és 1966 között Debrecenben végezte egyetemi
tanulmányait, hogy a számára később is oly fontos egykori cívisvárosból negyedszázadra visszatérjen a fővárosba, első és mindörökre megmaradó munkahelyére,
a Történettudományi Intézetbe. A kiváló mesterek irányításával hosszú esztendők
alatt folytatott kutatás a XVI. századi Erdély történetének legkiválóbb ismerőjét
faragta belőle. Jóllehet a hetvenes évek közepén Dózsa György „kereszteseinek
áldott népéről" jelentek meg első önálló munkái, figyelme már ekkor is egyértelműen a Mohács utáni zűrzavaros évtizedekre és mindenekelőtt a korszak két meghatározó személyiségének, Szapolyai János királynak és György barátnak a pályájára irányult.
A kitartó kutatások hamarosan meghozták a méltó eredményt. 1979-ben elkészült a kiútkeresés sodrában két évszázadon át hányódó erdélyi fejedelemség keletkezéstörténetéről szóló alapvető összefoglalása (Az erdélyi fejedelemség születése),
melyet a nyolcvanas években újabb és újabb kötetek (A Sztambulba vezető út
[1526-1528] /1983/, Vajon kié az ország? /1988/) követtek. A nevezetes Erdély
története (1986) egyik legkiválóbb társszerzője az évtized közepén végül arra is
lehetőséget kapott, hogy előbb Pécsett, majd 1991-től immáron tanszékvezetőként
egykori debreceni alma materében történészgenerációk nemzedékeinek adhassa át
tudását.
A kihívásoknak mindig becsülettel megfelelni kívánó tudós magát sem kímélve
vállalta fel az újabb és újabb megterhelő feladatokat. Az intézeti munka, az ingázó

életet követelő vidéki tanítás, a tudományos élet irányításában való aktív részvétel
számára mégsem terhet, hanem örömet jelentett. Munkaszeretete mellett közvetlensége és szókimondó természete ezért ébresztett rokonszenvet és hamarosan barátságot az őt régóta ismerő, majd 1994 őszétől vele egy asztalnál kuporgó fiatal
kutatóban. A XX. század rohanó világában Barta Gábor ugyanis képes volt megmaradni igazi embernek, tanárnak, barátnak. Szeptember elején még a vilniusi
Báthory-konferenciára vezette a kis magyar küldöttséget, és szórakoztatta esténként fáradhatatlan lelkesedéssel a vidám társaságot. Egy hónapja még néhány délvidéki végvár azonosításán fáradoztunk együtt, majd egy készülő tanulmány okmánytárához olvastunk össze néhány iratot az Országos Levéltár Nagykutatójában.
Január 20-án pénteken beszélgethettünk utoljára...
Barta Gábor halála nemcsak számtalan barátja és kollégája számára jelent óriási
veszteséget. Elhunyta felmérhetetlen veszteség az egész magyar tudomány, a szívügyének tekintett és általa felkarolt vidéki egyetemi történelemoktatás, s nem utolsósorban az Erdély históriájának kutatását művelők számára. De egyúttal figyelmeztető jel a modern világunk sodrásában újabb és újabb feladatokat vállaló idősebb generáció számára: vigyázzanak magukra, hiszen nem szeretnénk elveszíteni
azokat a mestereket és tanárokat, akiktől még oly sokat kell tanulnunk.
Barta Gábor eltávozott közülünk - miként az általa jól ismert korszak gyönyörű
latin kifejezése mondja:,, vitám cum morte commutavit". A testvériesen megosztott
asztal túlsó fele mégsem üres: Barta Gábor szellemisége és emléke megmaradt,
köztünk él minden pillanatunkban. Őrizzük meg mindörökre emberséggel!
Pálffy Géza

KENYERES ISTVÁN
A TRENCSÉNI VÁR A XVI. SZÁZADBAN
Bevezetés
A trencséni vár a középkorban mind stratégiai-hadászati, mind gazdasági szempontból a legjelentősebbek közé tartozott. Az alábbiakban arra a kérdésre igyekszem választ adni, hogy a XVI. század első felében alapvetően megváltozott körülmények hatására miképpen alakult át Trencsénnek a várak és várbirtokok „hierarchiájában" betöltött szerepe. A tanulmány első részében felvázolom a vár szempontjából legfontosabb XVI. századi eseményeket, külön kitérek az 1528. évi
ostromra és annak diplomáciai vetületére. Nagy hangsúlyt fektetek a vár birtoklástörténetére, részletesen ismertetem az elzálogosítások feltételeit és a várátadási
eljárásokat. A tanulmány második felében több szempont alapján megkísérlem elhelyezni Trencsént a század közepétől kiépülő végvárrendszerben. Vizsgálatom
kiterjed a vár építkezési munkálataira, behatóan foglalkozom a várbirtokkal, majd
felsorakoztatom a vár őrségére és tűzfegyvereire vonatkozó adatokat.
Középkori előzmények
Mielőtt belemerülnénk a vizsgált korszak szövevényes történéseibe és a fennmaradt források adathalmazába, szükséges röviden kitérni a vár történetének középkori előzményeire. A trencséni vár egyike a legrégibb várbirtokoknak. Első
okleveles említése 1111-ből való, mint várispánsági központ valószínűleg az 10261042 közti években épült ki. A vár a tatárjárás idején már falazott erődítés volt. A
XIII. század végén (1296-1297 körül) Csák Máté tulajdonába került, akinek halála
(1321) után ismét királyi birtok. 1375-től Bebek György, 1424-től Borbála, majd
1439-től Erzsébet királynék birtokai. Albert király Ciliéi Ulrichnak zálogosította

1

Trencsén első említésére: DHA, 382-388. p. A trencséni vár és várbirtok középkori
előzményeire: Fekete, 1941. 13-14. p., 34-35. p., 79-81. p.; lványi: Trencsén, passim; Károlyi,
1910. 8-48. p.; Kristó, 1986. 90. p., 158-159. p„ 197. p.; Kristó, 1988. 363-364. p.; Id. még:
Engel Pál - Feld István: Trencsén szócikkét In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század).
Főszerk.: Kristó Gyula. Bp., 1994. Szlovák nyelvű szakirodalomra ld.: Menclová, 1956. 758. p.; Trenöiansky hrad. 1991. 23-50. p.
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cl, akitől Hunyadi János kormányzó váltotta ki. Mátyás király pedig Hági Ferenc
trencséni főispánnak adta zálogba, majd a zálogjogot 6200 aranyért 1477-ben a
Szapolyai családra ruházta át, amely 1493-ban donációt szerzett rá.
Ebből a korszakból két fontos jellemzőre kívánom felhívni a figyelmet: egyrészt, amint a fentiekből kiderült, a vár szinte végig királyi (királynéi) kézen volt,
és inkább zálogba adták, semmint eladományozták volna (egészen 1493-ig) vagy
pedig hosszabb-rövidebb ideig egy-egy kimagasló jelentőségű család kezében volt.
Másodszor, a trencséni vár stratégiailag fontos helyen terült el, a nyugati határ
védelme szempontjából kulcsfontosságú volt. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyik
legfontosabb láncszeme volt annak a Vág-menti védővonalnak, amely már Szent
István uralkodásának utolsó évtizedében, illetve halála utáni években az itteni várispánságok létrejöttével kialakult. Trencsén így a legészakibb pontja lett az országot északnyugat felől védő várispánság-vonalnak (Komárom, Sempte, Szolgagyőr, Galgóc, Bánya, Bolondóc, Trencsén).
I.
Trencsén fontosabb XVI. századi eseményei
A Szapolyai család Szepesvár helyett Trencsént tette meg családi központnak. 2
A székhelyváltoztatásnak egyaránt lehettek gazdasági és kényelmi okai. A
Szapolyai birtokok ugyanis két nagy tömegben helyezkedtek el, egy-egy országrésznyi területen. Szapolyai János mint erdélyi vajda birtokolta méltósága alapján
(honorként) a vajdai várakat, mint pl. Dévát, Görgényt, Törcsvárat és saját jogon
is volt Erdélyben birtoka: Szentlélek. A Szamos és a Maros vidékén övé volt Szatmár és Németi, illetve Lippa és Solymos. (Tehát Erdély és az oda vezető útvonalak
kulcsfontosságú várai.) A másik nagy birtokcsoport északon terült el, melynek
súlypontja Szepes, Árva, Turóc, Liptó, Torna vármegyék területén volt, de jelentős
birtokokkal rendelkeztek Veszprém, Nyitra, Trencsén, Abaúj és Zemplén vármegyékben is. A család valószínűleg azért tette át székhelyét Trencsénbe, mert rangjukhoz jobban illő, kényelmesebb hely volt, azonkívül nem esett messze a fent
említett négy vármegyétől, ahol a törzsbirtokok voltak. 3

2

Károlyi,

3

Az 1494-1495. évi számadások szerint az összeírásban szereplő 41 vármegyében 157.131
adózó porta volt, ebből Szapolyai István 25 vármegyében 12.308 portát birtokolt, ami országos
szinten kb. 8 %-ot jelent. Ezzel az ország legnagyobb birtokosa volt, jellemző, hogy az utána
következő Corvin János „csak" 5.937 portát bírt. Acsády szerint a Szapolyaiak ennél is több
birtokkal rendelkeztek, a fenti adat csak az ingatlan vagyonuk minimumát jelenti. Acsády,

1910. 49. p.

Szapolyai trónrajutásával Trcncsén történetében is új fejezet kezdődött. Miután
I. János az 1527. szeptember 27-i tokaji, majd a következő év március 8-i szinai
csatában is vereséget szenvedett és kiszorult az országból, a győztes Hans Katzianer
I. Ferdinánd parancsára Szapolyai felvidéki várai ellen indult.
Az 1528. évi ostrom
Nem volt véletlen, hogy Ferdinánd, kihasználva az alkalmat, győztes csapatait
rögtön Szapolyai várai ellen küldte, amelyek közt Trencsén nagy stratégiai jelentőséggel bírt. A vidék Szapolyai egyik legerősebb támasza volt, maga a vár pedig
mint a család központja az ország északnyugati részének legnagyobb és legerősebb vára volt. Mivel közel feküdt a morva határhoz, Ferdinándnak mindenképpen
meg kellett szereznie, ha nem akarta magát elvágni az ország északkeleti részétől.
Az ostrom részletes és minden bizonnyal leghitelesebb leírását Istvánffy Miklós
művében találhatjuk meg. 5 Katzianer tavasz elején indult el Kassáról, előbb Szepesvár ellen vonult, ahol az őrség hamar megadta magát. Időközben alvezére, Pekry
Lajos bevette Likavát és Hradeket (Liptóújvár). Katzianer csapatai a nagy esőzések
miatt csak igen lassan tudtak előrejutni. Szalay László szerint április közepére értek
Trencsén alá, és májusban kezdtek hozzá nagyobb erővel a vár ostromához. 6
A vár parancsnokai Baracskay Pál és Kozár Benedek voltak,7 akik megfelelően
felkészültek az ostromra. Hadiszer8 és élelem volt bőven, a 2000 főnyi legénység
pedig tekintélyes létszámnak tűnt. Annál is inkább, mert az ostromlók viszonylag

1894. 30-35. p. Demkó Kálmán szerint Szapolyai János 72 várat birtokolt, ebből Felső-Magyarországon 27 várat. Demkó, 1914. 212. p. Barta Gábor szerint a vajdai várakat leszá mítva
mintegy 30 várat biztosan, hatot pedig valószínűsíthetőleg birtokolt. Barta, 1983. 42-43. p.,
39. sz. jz.: 211. p. Vö: Hómun - Szekfű, 33. p.: „Zápolyai családi birtokok Imre, István és
János kezén a XV. század végén és a XVI. század elején." című térkép szerint a kisebb
birtokoktól eltekintve a 9 vajdaival együtt 41 vár volt a család kezén. Véleményem szerint
Szekfű adatai a legmegbízhatóbbak, ld. az általa felhasznált forrásokat: i. m. 577. p.
4

Károlyi, 1910. 52. p.

5

Istvánffy, 92-93. p. Az ostrommal foglalkozik még Szerémi, 223-224. p. is, de szavahihetősége
kérdéses, mivel Szerémi György ekkor saját bevallása szerint Tarnovban tartózkodott (222. p.),
és csak hallomásból értesült az eseményekről, előadását - Istvánífyval ellentétben - más források nem támasztják alá. Vö. még: Károlyi, 1910. 54-58. p.; Vlahovics, 1883. 3-1 1. p.; Starek,
1852. 23-24. p.

6

Szalay, 1854. 78. p. 150. jz.

7

Szerémi szerint a vár parancsnoka Kápolnay Ferenc volt, aki még az ostrom előtt elhagyta
Trencsént és helyette Puich Mihály vette át a védelem irányítását, aki - miután Szapolyai

csekély erőkkel érkeztek Trencsén alá: 3700 német zsoldossal és néhány száz magyar lovassal.9 A sereg vezetői között ott találjuk Pekry Lajoson kívül még Török
Bálintot és Czobor Gáspárt is. A vár csak a déli, délkeleti oldalról volt ostromolható, de erről a részről jól meg volt erősítve.10 Katzianer itt állíttatta fel tüzérségét
és egy hónapig sikertelenül lövette a várat." Czobor Gáspár javaslatára, aki jól
ismerte Trencsént, mert többször vendégeskedett itt, úgy döntöttek, hogy megpróbálják felgyújtani a várat. Globics János ágyúmesternek 12 adták ki ezt feladatul,
aki azt szerencsésen végre is hajtotta. Gyújtó golyókat (,,globi igniti") lőttek a
tetőkre, éppen akkor, amikor az itt tárolt élelem szellőztetése miatt kinyitották a
tetőablakokat. 13 Rövid idő alatt lángba borult a tető, és a feltámadt szél révén továbbterjedt tűz belekapott a közeli puskaporos toronyba, amely felrobbant. Súlyosbította a védők helyzetét, hogy Katzianer ekkor ágyúztatást rendelt el. A tűzvész
jelentős károkat okozott, 14 a védők közül sokan estek áldozatul, a készletek nagy
része megsemmisült, a vár nem volt tovább tartható.15

nem nyújtott segítségei - átadta a várat Katzianernek. Szerémi, 223. p. Károlyi János szerint
Puich Mihály azonos lehet azzal a Piskey Mihállyal, aki egy ideig várnagyként szolgált Trenesénben. Károlyi, 1910. 58. p.
8

Az ostrom után a vár átadásakor (1528. június 30.) készített inventárium szerint összesen 32
darab különböző típusú ágyút és 193 darab szakállas puskát írtak össze. ÖStA KA AFA
1528/6/5. b. A Kriegsarchiv anyagából származó adatokért köszönettel tartozom Pálffy
Gézának.

9

Károlyi, 1910. 54. p.

10

Istvánffy, 92. p. tévesen nyugati oldalt ír. Erről Id. alább ,,A vár erődítményei és az erődítési
munkálatok" c. részt.

11

Mária özvegy királyné 1528. június 7-én erősítést sürgetett Katzianer számára Ferdinándnál,
nehogy abba kelljen hagynia az ostromot. Szalay, 1854. 78. p.

12

Istvánffy, 93. p. Globics Jánost „excubiarum tormentorumque praefectus"-nak nevezi. Vö.:
Holub, 1909. 57-58. p.

13

Istvánffy, 93. p. „Erant in summis tectorum contignationibus complures fenestellae prominentes, et tunc ad captandum aerem et lucem forte apertae, in quibus omnis generis commeatus
servabantur. In eas quum a magistris tormentorum globi complures igniti conjicerentur, forte
fortuna unus aut altér praegrandi lariceae trabi inhaesit, aridaque matéria puncto temporis
flammam corripiente, priusquam ab obsessis animadverti, aut sucurri potuissent, magna vis
ancendii totis tectis pervagari coepit." A „tüzes golyóbisok" („globi igniti") elnevezés
használatára ld.: Holub, 1909. 76. p.

14

Károlyi, 1910. 55. p. jz. szerint a tűzvész június 20. körül lehetett.

15

Istvánffy előadását a források is igazolni látszanak. A vár átadásakor készített inventáriumok
alapján megállapítható, hogy valóban nagy tűzvész lehetett, így például több ágyú eltört, lafet-

Török Bálint közvetítésével megindultak az átadásról szóló tárgyalások, 16 és
1528. június 24-én megállapodtak, hogy amennyiben Szapolyai egy héten belül
nem küld segítséget, akkor a várat átadják Ferdinándnak. A kitűzött várakozási idő
minden bizonnyal csak formalitás volt, hiszen mindkét fél tudta, hogy Szapolyainak nem áll módjában Trencsént megmenteni. 1 ' Egyébként Ferdinándnak is érdekében állt a gyors megegyezés. A katonák zsoldját nem tudta megfizetni, ezért azok
a környéket pusztították és rabolták, ami miatt még a nádor, Báthori István is szót
emelt. 18 Mind a védők, mind Katzianer számára nagy megkönnyebbülést jelenthetett, amikor 1528. június 30-án a várat a védők átadták.19 Ezzel komoly sikert ért
el Ferdinánd, hiszen így egészen Trencsénig a Vág partján lévő többi vár is a kezébe
került, az északnyugati országrész ezzel biztosítva volt számára.

tája elégett: „Mer ain gegosser. valkhanet davon ist das gefass verprunen", vagy: „ M e r ain
khurz gegossen ganz Stainpuxl ist verprunen" stb., ÖStA KA A F A 1525/6/5. b. A robbanásra
utal, hogy két bástya is romos állapotban van, a törmelékek között megégett ágyúkat is találtak:
„ M e r funff verbrunnene kuppffere haufínitz vnd Valkhanet sein verbrunnen liegen in der
schutt in zwayen polwerchen." ÖStA KA AFA 1528/6/5. c. A lőportorony felrobbanásával
kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy n e m csak egy helyen őrizték a puskaport, mert az
átadáskor három különböző helyen is találtak összesen 22 hordó lőport. ÖStA KA AFA
1528/6/5. b. Abban is igaza lehet Istvánffynak, hogy Katzianer Trencsénbe vonulása idején
esős, sáros idő lehetett, ez valószínűleg tovább tarthatott az ostrom idején is: „ain gross Eisnes
stukh ligt lm Khott" ÖStA KA AFA 1528/6/5. c.
16

Hans Katzianer 1528. június 25-én „im Veldleger vor Trenschin" kelt levelében tudatja Ferdinánddal, hogy egy roham után a védőket felszólította a vár átadására, és azok hajlandóak
voltak tárgyalni. A várban lévő lőszereket és ágyúkat illetően még nem jutottak egyezségre,
de reméli, hogy hamarosan kezükben lesz a vár. Biztos, hogy Szapolyai nem tud segítséget
adni, de gondot okoz, hogy a katonák morgolódnak a fizetetlenség miatt. ÖStA KA AFA
1528/6/4.

17

Szerémi szerint Trencsénből még az év első harmadában követ érkezett Tarnovba, aki szerint
nem lehet a várat Pünkösdnél (1528. május 31.) tovább tartani, hacsak nem kapnak segítséget.
Szapolyai azt válaszolta, hogy a vár megfelelően van ellátva, ezért nincs szükség segítségre.
Szerémi, 223-224. p. Ebben az esetben elképzelhető, hogy hiteles Szerémi elbeszélése, bár
meg kell jegyezni, hogy - tekintve az erőviszonyokat - I. Jánosnak nem is állt módjában
segítséget nyújtani.

18

Báthori István 1528. június 10-én Ferdinándhoz írt levelében felsorolta az ország sérelmeit,
különösen a királyi hadak pusztításait. Külön kitért Katzianer trencséni csapataira, melyek 13
falut dúltak fel és fosztottak ki. Közli: Kiss István, R. 1908. 339-341. p.

19

A várfeladási feltételeket 15 pontban állapították meg. A védők szabadon elvonulhattak, minden értéküket magukkal vihették. A várat minden hadiszerével együtt kellett átadni: „alles
Geschucz, Kugl, puluer, Swetl, Saliter und anndem Zum Geschucz gehorig". ÖStA KA AFA
1528/6/4. c.; SOKA, Trenőín MG Trenőín, Listiny. Cista III. Fasc. 10 No. 15. Capitulacio

Trencsén és ostroma a diplomáciában
Az ostrom mindkét fél számára nagy jelentőséggel bírt, így aligha meglepő,
hogy a diplomácia színterén is epizódszereplő lett Trencsén vára és ostroma, ez
még akkor is igaz, ha az utóbbi valójában csak egy diplomáciai diverzió keretében
történt.
1528. június 28-án Ibrahim nagyvezír váratlanul maga elé hívatta Ferdinánd már
április vége óta Konstantinápolyban tartózkodó követeit: Johann Hoberdanaczot
és Sigismund Weichselbergert. Egy váratlan kérdést tett fel nekik: vajon tudják-e,
hogy urukat (ti. Ferdinándot) Szapolyai legyőzte? A meglepett követek valószínűleg nagyon csodálkozhattak, amikor megtudták, hogy urukon - miközben az 40
ezer katonával Trencsént ostromolta - János vajda rajtaütött 36 ezer emberével, és
elszedve tőle ágyúit elkergette a vár alól.20 A követek tájékozatlanságát az ostromot
illetően meg lehet érteni, Gévay Antal szerint ugyanis ők 1528. február 13. és
március 3. között indultak Esztergomból, április 8-án lépték át a török határt,"1 így
nem nagyon tudhattak arról, hogy Katzianer Trencsénnel miképpen boldogul, hiszen Ferdinánd hadvezére ekkor még nem is ért a vár alá. Viszont az erőviszonyokat
illetően jól értesültek voltak: szerintük Ferdinánd képes volna ekkora sereget küldeni, de tudtukkal aligha küldött 8000 embernél többet, míg „János pedig ha valamennyi jobbágyával és emberével, akiket mostani birtokában bír, tyúkjaival és

Castri Trinchiniensis. A szerződést kivonatosan közli Károlyi, 1910. 56-58. p. A szerződésből
megtudjuk az ostromló sereg tisztikarának névsorát is: Hans Katzianer, aranysarkantyús vitéz,
királyi főkapitány és tanácsos („Cozianer Eques auratus. Regie Maiestatis Hungarie et Bohemie etc. Consiliarius et Capitaneus generális"); Nagy Imre, alnádor („Emericus Nagh
Vicepalatinus Regni Hungarie"); Pekry Lajos, a könnyűfegyverzetű katonaság főkapitánya
(„Ludovicus Pekry de Ragyna Capitaneus Supremus levis armature"); Leonhard Vels, királyi
tanácsos és kamarás, a gyalogság főkapitánya („Leonardus Junior liber Baro de Vels. eius
Maiestatis Consiliarius. Cubicularius et Capitaneus Supremus peditatus Vniversi"); Thurm
Miklós, aranysarkantyús vitéz, a nehézfegyverzetű katonaság főkapitánya („Nicolaus de
Thurm Eques auratus Capitaneus Supremus gravis armature"); Hans Lephzalter, tábori fővezér
(„Johannes Lephzalter Eques auratus Supremus Campi Marsalkus"); Ulrich Leysser, a tüzérség
főkapitánya („Vdalricus Leysser Capitaneus Municionum et Ingeniorum bellicorum Supremus") - ő készítette az említett inventáriumok közül az elsőt: ÖStA KA A F A 1528/6/5. b;
„Julius Comes de Hardek"; „Rupertus Comes de Manderschud"; Czobor Gáspár; „Lucas
Zackel Baro in Frydaw", Thurm Kristóf, zólyomi főispán és Zólyom kapitánya.
20

Gévay, 1837. 20. p.

21

Uo. HI-IV. p.

csirkéivel együtt felkelne, még akkor sem rendelkezhetne 36 ezer emberrel." 22 így
nem tudták őket meggyőzni a hír igazáról, viszont figyelmet érdemel megállapításuk a trencséni vár erejét illetően: szerintük erősebb, mint Nándorfehérvár. 23
Vajon kitől származhatott az álhír? Szalay László szerint János király „csúcsdiplomatájától", Hieronimus Laskitól, aki áprilisban tért vissza előző portai útjáról
urához Lengyelországba, majd egyből indult is vissza, és mint láttuk, már június
28. előtt oda is ért; tehát az ostromról tudott, de a végkifejletről nem.24 Nem kétséges, hogy tudatos diplomáciai diverzióról van szó, Laski ezzel próbálta Szapolyait jobb színben feltűntetni a porta előtt. Amennyiben János vajda ilyen nagylétszámú sereggel rendelkezik, Ferdinánd országaihoz ilyen közel csapást tud mérni az ellenségre, és meg tudja védeni ezt a kulcsfontosságú „Nándorfehérvárnál is
erősebb" várat, akkor még sincs annyira kiszolgáltatott helyzetben.25
Hogy Ferdinánd számára milyen fontos volt továbbra is Trencsén megtartása,
az kiderül a Hieronymus de Zara követnek adott, 1532. október 3-án Bécsben kelt
követutasításából. 26 Az 1529-1532 -es évek eseményeinek hatására Ferdinánd úgy
döntött, hogy beleegyezik abba, hogy Szapolyai a magyar királyságot mindazon
várakkal és birtokokkal, melyeket addig uralma alatt tartott, magyar királyként
élethossziglan megtarthassa. Amennyiben Szulejmán ezzel nem lenne megelégedve, a követ ajánlja fel Esztergomot vagy Visegrádot. „ H a a Török császárt ez sem
elégítené ki, hanem valamennyi birtokunkban levő várat és helységet követelné [ti.
Szapolyai számára — KI], azokat is, melyek örökös tartományaink határaihoz közel
fekszenek... akkor Követünk folytassa tovább a tárgyalásokat a többi vár ügyében
... és igyekezzen minél többet megtartani, főleg azokat, melyek Tartományaink

22

„Non dubitamus quin dominus noster tot gentes contra Wayuodam mittere possit sed hactenus
vltra 8(XX) virorum aduersus ipsum non misit. Iohannes autem si cum omnibus colonis et
hominibus quos in tota ditione sua nunc habét vnacum gallinis et puellis suis insurget vix aut
non posse facere numerum 36.000." Uo. 20. p.

23

„Castrum per se munitissimum, cui Nandoralbense aut aliud quoddam in tota Hungaria simile
esse non affirmaremus." Uo. 20. p.

24

Szalay, 1861. 136. p. Itt jegyezem meg, hogy Szalay ebben a művében közli Hoberdanacz és
Weichselberger Ibrahimmal folytatott tárgyalásának szövegét magyar fordításban, de csak
kivonatosan (129-138. p.). Laski szereplésére ld.: Bárdossy, 1943. 6-71. p., 78-81. p.

25

Nem zárható ki teljes bizonysággal, hogy volt valamilyen felmentő akcióra kísérlet, de ez
semmi esetre sem történhetett Szapolyai János részéről. Károlyi János szerint erre vagy
Kosztka Miklós, Likava ura, vagy inkább Podmaniczky János és Rafael, Beszterce urai tehettek
kísérletet, de jelentősebb felmentési akcióról nem tudunk. Károlyi, 1910. 58. p. jz.

26

Közli: Thuretschek,

1968. 367-380. p.

mellett fekszenek, vagyis Pozsonyt, Magyar-Óvárt, Dévényt, Sopront, Szombathelyt, Trencsént [kiemelés tőlem - KI], Győrt és Komáromot... ezeket a várakat ne
kezdetben javasolja átadásra, hanem utoljára, s ha lehet, ne mondjon le róluk". 2 Itt
egyértelműen tetten érhető, hogy mely magyarországi várak voltak Ferdinánd
szempontjából ebben az időszakban a legfontosabbak, és közöttük szerepel Trencsén is, Esztergom és Visegrád előtt.
A vár zálogbirtokosai és főbb tisztjei a XVI. században
A fentiekben részletesen kitértem Trencsén történetének legmozgalmasabb időszakára. Most végig kívánom követni további sorsát, elsősorban a (zálog)birtokviszonyok alakulása szempontjából. Megvizsgálom, hogy az egyes időszakokban
kinek a kezén volt, milyen feltételekkel vették át és mennyi ideig birtokolták Trencsént, és amennyiben a források lehetővé teszik, felsorolom a vár kapitányait és
provizorait (udvarbíróit).
Keveset tudunk az ostrom utáni évekről, viszont ismerjük a vár kapitányait. Az
1528-1535. évekközöttelőbbHans Katzianer, utánaGeorgRaisczer, majd Gábriel
Kraytzer, császári és királyi tanácsos, Alsó-Ausztria helytartója, végül Ryby Sebestyén látta el a parancsnoki tisztet. 28
Ezekben az években is fontos volt Trencsén megtartása, mert a megye északi
részén birtokos Podmaniczkyak Szapolyai pártján maradtak és igen sok gondot okoztak Ferdinándnak. 29 A helyzet a polgárháborús viszonyok miatt már kezdett tarthatatlanná válni, ezért a megye igyekezett békét kötni a Podmaniczkyakkal.
1534. január 12-én ez ügyben írtak a kamarához és tanácsot kértek. A kamara
viszont közölte, hogy a különbéke ügyében a helytartóhoz (azaz Thurzó Elekhez)
forduljanak. 30 Katzianer íókapitány is elismerte, hogy a megye sokat szenvedett

27

Uo. 374. p„ idézi még: Rázsó, 1983. 65-66. p.

28

MOL E 554 Fol. Germ. 843. föl. l l r . Katzianer kapitányságáról közelebbi adatokat nem
sikerült fellelni. Raisczert I. Ferdinánd 1531. április 3-án kelt okiratában nevezi trencséni
kapitánynak. Podmaniczky Okit. II. köt. 440. p. Kraytzer kapitányságáról az első biztos adat
Francisci Tamás, trencsén megyei dikátor 1534. március 24-i, a magyar kamarához szóló
jelentésében található. Podmaniczky Okit. II. köt. 488. p. Ryby Sebestyén trencséni
kapitányként először 1534. november 17-én szerepel. Podmaniczky Okit. II. köt. 512. p.

29

Podmaniczky Mihály fiai: János, Rafael és Burján 1528-ban még nem voltak nyíltan Szapolyai
János mellett, azonban 1529 végén már egyértelműen az ő pártjára álltak. Lukinich, 1943.
141-142. p.

30

Kárffy, 1912. 131-133. p.; Podmaniczky Okit. II. köt. 481-482. p.

Podmaniczky János miatt, azonban ő az uralkodó engedélye nélkül nem akart hozzájárulni a békekötéshez, sőt további erősítést kívánt küldeni Trencsén vidékére. 31
A megye védelmére küldött katonaságot - amint az említett jelentésekből kiderül
- sem a megye, sem a kamara nem tudta már fizetni, ezért célszerűbbnek látszott
a sok bajt okozó főúrral kiegyezni, aki hajlott is az egyezségre. Mint említettem, a
kamara Thurzó Elekhez utasította a megyét, aki valószínűleg közreműködött a tárgyalások megindításában. Az 1534 nyarán Vágbesztercén kötött megállapodással
Katzianernek sikerült Ferdinánd pártjára állítani a rakoncátlankodó Podmaniczkyakat. 32
A közvetlen veszély megszűntével a folytonos pénzhiánnyal küzdő uralkodó
már nyugodtan elzálogosíthatta a várat egyik legodaadóbb hívének, Thurzó Elek
országbírónak, királyi helytartónak. 33 Tekintve, hogy a Podmaniczkyak átpártolásáról szóló okirat 1534. szeptember 29-én kelt, ehhez képest feltűnő gyorsasággal
került sor az elzálogosításra. Mind az uralkodó, mind helytartója érdekelt volt az
ügylet gyors lebonyolításában. A Thurzó birtokában levő Pápát34 Ferdinánd már
korábban is meg akarta szerezni, azonban mindeddig nem tudott mit felajánlani
ellenértékül. 35 Az uralkodónak azért kellett Pápa, mert azt Török Bálintnak kívánta
adni. 36 November ! 1-én sikerült az érdekelteknek megegyezniük: Pápa várát és

31

Kárffy, 1912. 134-135. p.; Podmaniczky Okit. II. köt. 484-485. p.

32

A megállapodásról szóló irat 1534. július 27-én kelt. Podmaniczky Okit. II. 502-506. p. Ferdinánd 1534. szeptember 29-én Bécsben kelt okirata szerint: mivel Podmaniczky János, Rafael
és Burján Szapolyai oldaláról visszatértek az ő hűségére, kegyelemben részesülnek. Az uralkodó megerősíti őket Beszterce (Vágbeszterce), Bán, Borosjenő stb. birtokában. M O L E 227
1. köt. 171-172. p.; Podmaniczky Okit. II. 509-512. p.

33

Thurzó 1523-1527 között tárnokmester, 1527-től országbíró, 1532-től királyi helytartó, mindkét tisztségét haláláig, 1543. január 25-ig viseli. (A közügyek intézésétől már 1542 novemberében betegsége miatt visszavonult). Fallenbüchl, 1988. 69. p., 72. p., 80. p.

34

Thurzó 1528. február 22-én kapta meg Ferdinándtól Pápát, az egykori Szapolyai-birtokot.
MOL A 57 1. köt. 102-103. p.

35

Batthyány Ferenc is meg akarta Pápát szerezni: Thurzó Elek 1533. július 25-én Pozsonyban
kelt, Batthyánynak szóló levelében választ kér a címzettől, hogy megveszi-e tőle Pápát vagy
sem, mert Ferdinánd király is igényt tart rá. Középkori leveleink, 277-280. p.

36

Török Bálint már évek óta meg akarta szerezni Pápát. Először Vágbesztercét ajánlotta föl
cserébe, amit el akart foglalni a Podmaniczkyaktól. Ezt a tervét azonban Ferdinánd nem
fogadta el, azonban 1533-tól már maga is szorgalmazta Pápa átadását Töröknek. Sebestyén,
1911. 23-24. p.; Lukinich, 1943. 149-150. p.

városát Thurzó átadta az uralkodónak, és cserébe - beszámítva a király eddigi tartozásait is - 40 ezer magyar forint értékben zálogba kapta Trencsén és Szucsa várát
minden tartozékaikkal. 37
Az inscriptiós (elzálogosítási) pontok közül a mi szempontunkból a következők
a legfontosabbak: Thurzó az összes - inventárium (leltár) szerint összeírt - várban
lévő tűzfegyvert megőrzésre („pro tuitione") átvette. Meghatározott létszámú katonaság tartására kötelezte magát, de háborús veszély esetén a teendőkről, illetve
a védelemhez szükséges várbeliek számáról az uralkodó fog dönteni, és az ezzel
járó többletkiadásokat a visszaváltás idején meg fogja téríteni. Ezek szerint a
Thurzó által tartott katonaság létszáma nem elegendő a vár védelmére, és szükség
esetén a király fizeti a „békelétszámon" felüli őrséget. A vár állapotát illetően mivel minden bizonnyal az ostrom óta nagyobb javítások nem történtek- az uralkodó úgy döntött, hogy azt alkalmas építészek vizsgálják felül és a javítások költségeit
majd a visszaváltáskor fogja megtéríteni. Az inscriptió idejét nem határozták meg,
csak azt, hogy amennyiben az uralkodó vissza akarja váltani Trencsént, akkor ezt
fél évvel előbb jeleznie kell.38 Thurzó mindenképpen jól járt Trencsénnel, hiszen
az ő birtokainak nagy része Alsó-Magyarországon volt, 39 így az azoktól viszonylag
távolabb fekvő Pápa helyett - igaz, csak zálogba - egy jóval nagyobb várbirtokot
és várat kapott meg.
A vár átadására csak a következő év második felében került sor. Hogy nem
zajlott minden a megállapodásnak megfelelően, azt jelzi Ferdinánd 1535. április
21-én kelt levele, amely szerint Thurzót Bécsbe várja, hogy többek között megtárgyalja vele Trencsén és Pápa ügyét. 40 A megegyezés végrehajtásának elhúzódásában az játszhatott közre, hogy Thurzó csak 1535 nyarán adta át Pápát. 41 Ennek
ellenére Thurzó 1535. október 6-án átvette Trencsént Ryby Sebestyén várkapitánytói. 42

37

MOL A 57 1. köt. 237-239. p.; Podmaniczky Okit. III. 19. p. Thurzó a birtokokon kívül
zálogba kapta még a trencséni és nagyszombati harmincadokat, filiáléikkal együtt.

38

Thurzó a zálogokirat kiadása napján (ld. előző jz.) kötelezvényt adott ki az inscriptiós pontok
betartásáról („Obligatio áomini Thursonis in negotio castrorum Trinchinienm et Zuchan"
MOL A 57 1. köt. 239-242. p.), majd pár nappal később - valószínűleg december 2. és 4.
között - a reverzálist is kiadta. M O L A 57 1. köt. 243. p.

39

Thurzónak ekkoriban csak Alsó- és Felső-Magyarországon 8 vármegyében 13 vára volt, közöttük: Bajmóc, Likava, Árva, Vámos, Gölnicz, Richnó és Szepes. Demkó, 1914. 213. p.; Acsády,
1894. 42. p.

40

ÖStA HHStA UA AA Faszikel 26. IV: tol. 59-60.

41

Ferdinánd Pápa várát és városát csak 1535. szeptember 3-án kelt okiratában adományozta

Thurzó Elek unokaöccsét, Györgyöt állította a vár élére, aki praefectusi címen
1535 és 1543 között működött Trencsénben. 41 1543-tól már az a Baracskay Pál
szerepel az elszámolásokban, aki az 1528. évi ostromkor Szapolyai híveként a vár
egyik parancsnoka volt. O egy személyben volt provizor és castellanus, azaz várnagy.44 Az utóbbi tisztséget nem egyedül viselte, mellette még egy várnagy szerepelt: Nagy László.45 1546 első felében rövid ideig Septenczky György tiszttartó
látja el az udvarbírói teendőket, majd 1548 végéig Vladislavai Márton deákaprovi-

Török Bálintnak, így csak Pápa átadása után vehette át Thurzó Trencsént. MOL A 57 1. köt.
289-290. p.
42

A vár átadásakor készült inventárium címe: „Inventarium Castri Trinchiniens/s, tempore
Resignationis domino Comiti Alexio Thurzó, feria v'idelicei quarta post festum Beati Francisci
confessoris, per Egregium Dominum Sebastianum Ryby, capitaneum dicti castri, in manus
ipsius úomini Comitw hominum Dátum" MOL E 156 Fasc. 99. No. 25. tol. l r . A megjelölt
dátum két lehetséges feloldása: május 26. vagy október 6. Az utóbbi dátumot látszik igazolni
egy, a Thurzó család levéltárában fellelhető trencséni számadáskönyv 1535. október 20-i bejegyzése: „Tempore Resignationis Castri Lancigeris qui tunc tempore domini Joannis Kaczyaner aderant, pro tugurioris prope portám Castri inferiorem facti soluti fl. 7 d. 50" MOL E
196 Irr. Fasc. 12. fol. 159 r .

43

Thurzó György első és utolsó említése ebben a minőségében: MOL E 196 Irr. Fasc. 12. fol.
149 r , 546 r .

44

Baracskay az 1543. és 1546. évek közötti számadásokban szerepel. 1543-tól 1545-ig provizor
és várnagy egy személyben, utána csak provizorként említik 1546. év végéig. MOL E 196
Irr. Fasc. 12. fol. 524 r -534 r , MOL E 211 III. ser. 22. t. fol. 146 r -152 v . Baracskayt 1535-től
1545-ig trencséni alispánként említik. Podmaniczky Okit. II. köt. 515. p.; III. köt. 334. p.
Fallenbüchl szerint Baracskay Pál 1545-től 1548-ig, majd 1554-től 1559-ig adminisztrátorként
Trencsén vármegye hatóságának élén állt. Fallenbüchl, 1994. 103. p. Birtokai voltak Trencsén
vármegyében: Msenne és Újfalu. Maksay, 1990. II. köt. 814. p. Nyitrában is voltak a családjának birtokai: I. Ferdinánd 1539. december 17-én új adománylevelet adott Baracskay két
Nyitra megyei birtokára ( „ W y c h a p et Apáthy"), amelyekről azt állította, hogy szüleitől kezdve
család-ja birtoka volt. M O L E 227 1. köt. 285. p. (Maksay, 1990. I. köt. 542. p. csak Apátit
említi). Baracskay tehát tipikus példája volt annak a köznemesi-szervitori rétegnek, aki aszerint
állt egyik vagy másik fél szolgálatába, hogy éppen melyik birtokolta a hatalmat az adott
területen.

45

Nagy László már 1543-44-ben Trencsénben szolgált, 1544-től castellanusként szerepel. M O L
E 196 Irr. Fasc. 12. fol. 546 r , 547 r .

46

Septenczky György 1546. március 14-től augusztus 4-ig látja el a teendőket mint officialis,
utána Márton litteratus provizorként szerepel 1548. év végéig. MOL E 211 III. ser. 22. t. fol.
141 r -I44 r .

Thurzó Elek halála után Trencsént és birtokait rövid ideig a család árvái ágához
tartozó Thurzó Ferenc nyitrai püspök, a későbbi kamarai elnök 47 kezelte, majd
1548-ban a magyar kamara visszaváltotta a hajdani helytartó özvegyétől, Székely
Magdolnától. 48 A várat 1549. január 31-én vette át Niklas Salm főkapitány, 49 az
átadásnál közreműködött Kisserényi Ferenc kamarai tanácsos és számadásmester
•

IS.

50

Ez az az időszak, amikor az uralkodó minél több várat igyekezett a maga kezébe
venni, mint például Szigetet, Kanizsát, Véglest, Gyulát, Murányt, Csábrágot stb.51
Ebbe a sorba illeszthető Trencsén visszaváltása is, ami mindenképpen azt jelenti,
hogy a végvárrendszer kialakításakor számításba vették.52
A vár élére királyi kapitány került, a visszaéléseiről méltán hírhedt Görtschacher
Kristóf személyében. 53 Az uralkodó a várbirtok igazgatására Ostrosith Jánost nevezte ki provizornak, aki számára a magyar kamara adott ki utasítást, előbb egy
ideiglenest 1549. február 12-én, majd egy véglegest ugyanazon év május 8-án. 4
Ostrosith egyben Trencsén vármegye főispánja is volt. Nem tudni pontosan, hogy
meddig töltötte be posztját, még ugyanezen év végén vagy a következő év elején
elhalálozott. 5 ' 1550-től újból egy régi ismerős: Baracskay Pál trencséni alispán, 56

47

Thurzó Ferenc a fent említett György öccse volt. Nagy Iván, XI. köt. 201-202. p. Kamaraelnök:
1549-1556, főudvarmester: 1569-1574. Fallenbüchl, 1988. 141. p„ Ember, 1946. 131. p.

48

Károlyi, 1910. 63. p. Székely Magdolna Thurzó második felesége volt, utána Pernstein Jánosnak, Morvaország helytartójának neje lett. Nagy Iván, X. köt. 560. p.

49

Niklas Salm 1545-1550 fokamarás. Fallenbüchl, 1988. 83. p.

50

Székely Magdolna a vár átadásakor már mint Perstenczky János özvegye szerepel (Nagy
Ivánnál Pernstein Jánosné.). MOL E 554 Fol. Lat. 1368/1. fol. l r .

51

Szegő,

52

Ludwig Starek és Károlyi János szerint a vár átvételének közvetlen oka, hogy Szapolyai János
özvegyét, Izabellát és fiát, János Zsigmondot többek között Trencsén várával akarták kárpótolni. 1553 tavaszán járt Trencsénben Izabella egyik várnagya is. Starek, 1852. 24. p., Károlyi, 1910. 63. p.

53

M O L E 554 Fol. Lat. 1368/1. A forrásokban a Görtschacher névalakon kívül szerepel még a
Gertschacher, Gerschaker, Görtschacher névírás is, de a legtöbbször az első alakban fordul
elő, és ő maga is ezt használta (MOL E 554 Fol. Germ. 843. föl. l r -7 r .). A Görtschacher
család Alsó-Ausztriában volt birtokos (Gross, Harras, Kreuzstatten, valamint Hefflein birtokok). A Trencsénben szolgáló kapitány mellett még egy Görtschacher is szerepelt Magyarországon, Hans, aki császári titkos tanácsos volt Ferdinánd idején és mint mustramester tevékenykedett. Siebmacher, 128. p.

54

M O L E 136 Irr. 6. t. 54-56. p., 57-61. p.

1911. 33-38. p.; Szántó,

1980. 36-37. p.

majd 1555-től Prandorffer Tamás látta el az udvarbíró tisztét.57 Prandorffer és Gortschacher kapitány viszonya nem volt éppen baráti, a közöttük lévő összetűzésekre
és hatásköri vitákra a várbirtok igazgatása kapcsán részletesen ki fogok térni. Görtschacher halála, illetve Prandorffer távozása után (1558) Garai Jakab lett a provizor,
és ideiglenes jelleggel a vár kapitányságát is ellátta. 58 Ezután Miksa főherceg mindkét tisztségre 1559-ben familiárisát és pohárnokmesterét, Proskovszky Jánost nevezte ki,59 aki a várat még ugyanezen év júniusában átvette.60
Nem sokáig maradt Trencsén királyi kézen. 1564-ben újból elzálogosították,
ezúttal Széchy Margitnak, aki annak a Székely Magdolnának volt a lánya, aki
Thurzó Elek, majd Pernstein János özvegyeként a várat korábban (1549-ig) zálogban bírta.61 Széchy Margit első férje az a Niklas Salm volt,62 aki a várat 1549-ben
királyi kézbe vette, és akinek halála (1555) után Pyrho ab Arcóhoz ment feleségül. 63

55

Ostrosith János Pozsega vármegyéből származott, Ferdinánd idején jött át Alsó-Magyarországra. O volt a X V n . században magas pozíciókba (királyi tanácsos, kamarás) jutott család első
jelentősebb tagja. Nagy Iván, VII. köt. 301-302. p.; M O L E 186 4. t. fol. 1-2. Ostrosith
birtokolta Trencsén vármegyében az illavai uradalmat, amihez hat falu és 50 adózó porta
tartozott. Maksay, 1990. 816. p. Fallenbüchl szerint Ostrosith 1549. március 3-tól 1553-ig
viselte a trencséni főispáni címet. Fallenbüchl, 1994. 103. p. A kezdő dátum helyesnek tűnik,
de a végső dátum nyilvánvalóan téves. Nagy Iván szerint Ostrosith János 1549-ben halt meg.
Tudjuk, hogy Ostrosith 1549 novemberében már súlyos beteg volt, december 2-án még biztosan élt, 1550. május 18-án azonban már mint halottat említik. Podmaniczky Okit. IV. köt.
187. p., 220. p., 288. p

56

A számadáskönyvekben 1550 májusától szerepel Baracskay mint provizor. M O L E 554 Fol.
Lat. 1368/1. fol. 83r.

57

Ferdinánd 1555. április l-jén Augsburgban adott ki utasítást Prandorffer Tamás trencséni
provizor számára. MOL E 136 1. köt. fol. 119 r -125 r .

58

Garai Jakab provizorátusáról az első biztos adat 1558. október 28-i. M O L E 554 Fol. Lat.
1367. fol. 22 r -23. v

59

Miksa főherceg 1559. május 15-én Bécsben kelt levelében értesíti Garai Jakab udvarbírót
Proskovszky kinevezéséről. M O L E 554 Fol. Lat. 1367. fol. 58 r -59. v

60

MOL E 156 Fasc. 96. No. 5. 13-14. p.

61

Felsőlendvai Széchy Margit apja, Széchy Tamás Vas vármegye főispánja volt, elesett a mohácsi csatában. Nagy Iván, X. köt. 528. p.

62

Salmnak Széchy a második felesége volt. Newald, 1879. 108. p.

63

Pyrho ab Arco Miksa főherceg udvari embere volt, 1562. április 13-án halálozott el. HHStA
UA Fasc. 84. IV: 100-101. p.

A geneológiai adatok alapján úgy tűnik, hogy Széchy Margit számára anyja és első
férje kapcsán nem volt ismeretlen Trencsén, sőt elképzelhető - mivel anyja Thurzó
Elek halála után egy ideig itt lakott hogy gyermek korában itt is élt.
Az inpignorációs okiratot a nemrég (1564. június 26.) trónra lépett Miksa magyar király adta ki Bécsben, 1564. november 5-én.64 Mivel a későbbi elzálogosítások is hasonló feltételek mellett történtek, ezért érdemes a fontosabb pontokat
felsorolni. (1.) A zálogösszeget 60 ezer rénes forintban határozták meg, amelyet
Széchy Margit ki is fizetett Christopher Ganabitzer hadi fizetőmesternek. 65 Ezt az
összeget az özvegy néhai férjének, Pyrho ab Arcónak érdemeire való tekintettel a
király megtoldotta még 5 ezer rénes forinttal, amelyet két lánya: Anna és Júlia
nevére írtak, így tehát a teljes zálogösszeg 65 ezer forintot tett ki. (2.) Széchy Margit
Trencsén és tartozékai mellett megkapta Szucsa várát és tartozékait, Bán mezővárost, valamint Ujhely és Csejte decimájának felét. (3.) Az inscriptió idejét 12 évben
harározták meg. (4.) A várat minden tartozékával és haszonvételével adják át, beleértve minden ottlévő ágyút, tűzfegyvert, ezek tartozékait, az élelmiszert stb. Mindezek átadása a királyi biztosok által készítendő inventáriumok szerint történik. (5.)
A várat „kapitányság és zálog" („capitaneatus ac pignoris titulo") címén kapja
meg Széchy Margit. (6.) Annyi katonát kell tartania, mint amennyi az előző kapitány (Proskovszky János) idején volt a várban. (7.) Az özvegy a zálogról szabadon
(végrendelkezhet (kivéve az említett 5 ezer forintról, amely mindenképpen a lányait illeti), de a király csak az elzálogosítási idő letelte (12 év) után váltja vissza
a birtokot. (8.) Amennyiben a vár épületein saját költségükönjavításokat végeznek,
ezt az összeget a visszaváltáskor a király megtéríti. (9.) A király tartozik a várat
saját költségén megvédeni, (10.) amennyiben pedig idegen kézre kerülne (legyen
az török vagy keresztény), tartozik a zálogbirtokost kárpótolni.
A vár átadását igen körültekintően végezték e l Miksa 1564. december 3-án
Bécsben kelt utasításában intézkedett a Trencsén átadása körüli teendőkről. 66 Az
átadására kiküldött bizottság tagjai a következők voltak: Gersei Pethő János, királyi
főkamarás, 67 soproni főispán, Sopron városának és Komárom várának kapitánya,

64

M O L E 719 1. köt. l r -5 r '

65

Miksa király Trencsén elzálogosítását Magyarország legsürgősebb szükségleteivel, azaz csapatok felállításához szükséges feltételek előteremtésével indokolja, ezért fizette a pénzt Széchy
Margit közvetlenül a hadi fizetőmesternek. M O L E 719 1. köt. fol. 1.

66

M O L E 136 Fasc. 1. No. 11.

67

Gersei Pethő János 1561. szeptember 15-től 1577-ig királyi főkamarás. Fallenbüchl,
83. p.

1988.

királyi tanácsos, Paul Wilhelm von Zelking, a testőrség kapitánya, 68 Hosszútóthy
György kamarai tanácsos. 69 Az utasítás részletesen megszabta a királyi biztosok
feladatait. Eszerint az átadást december 1 l-ig le kell bonyolítaniuk. Proskovszky
János kapitánytól inventárium szerint vegyék át a vár minden tartozékát, hadi és
más eszközeit és Széchy Margittal közösen vizsgálják végig. Hívják össze a várhoz
tartozó falvak bíráit és mutassák be nekik a mellékelt királyi okiratot, majd az
összes birtokot és a hadiszereket adják át Széchy Margitnak. (Az átadáskor készült
két inventárium közül az egyiket a királynak vigyék el, a másikat pedig hagyják az
új tulajdonosnál. 70 ) Ezután meg kell állapodniuk Széchy Margittal, hogy ugyananynyi katonát tartson, mint Proskovszky, a katonák tartásának feltételeiről is tárgyaljanak. Nézzék át a vár épületeit, mérjék fel az esetleges javítások költségeit. A
továbbiakban az eddigi kapitány költségeinek megtérítéséről is tárgyalniuk kell,
így az általa begyűjtetett takarmányról, a saját költségén emelt csűr és a neki tartozó
alattvalók ügyében. Az eddig Trencsénhez nem tartozó Bán mezővárost pedig csatolják a várhoz, de ezt olyan feltételekkel bírja Széchy, mint korábban Proskovszky
(a magyar kamara felé külön számadási kötelezettséggel). 71
A királyi biztosok december 10-én délután értek Trencsénbe, 72 és a királyi utasítás szerint másnap már hozzá is láttak a teendők elvégzéséhez. Az 1557-ben készült
inventárium 73 szerint végigjárták a várat, összeírták a fegyver- és más készletekben
mutatkozó hiányokat. 74 1564. december 14-én elkészítették az inventáriumot 75 és

68

Miksa instrukciójában „Arcigerorum nostrorum Praefectus"-nak nevezi Paul Wilchelm Freiherr von Zelkinget, aki 1564-1576 között mint „Hauptmann der Hartschieren-Leibgarde",
azaz Miksa testőrségének kapitánya fordul elő a forrásokban. Zivkovic, 1976. 41. p.

69

Hosszútóthy György kamarai tanácsos 1557-ben és 1586-ban, titkár 1558-ban. Ember,
129., 131., 133. p.

70

A vár fegyverkészletének szakszerű összeírására Miksa saját szervitorát, Sigismund Huefnaglt
rendelte ki. MOL E 136 Fasc. 1. No. 11. föl. 47 v .

71

A biztosoknak még egy, nem Trencsén átadásával kapcsolatos feladatuk is volt. Mivel az
uralkodó Zrínyi Györgynek adta a trencséni főispáni címet, hűségesküt kellett venniük tőle.
M O L E 136 Fasc. 1. No. 11. fol. 47 r .

72

„Venimus Thrincinium die 10. Decembris ad Vesperam circa horam sexta." M O L E 160 8. t.
fol. 609 r .

73

M O L E 156 Fasc. 99. No. 22.

74

„Defectus munitionum et aliarum rerum in arce Thrinciniensi prius inventatarum et nunc
conscriptarum" M O L E 160 8. t. föl. 623 r -624 r .

75

„Inventárium omnium munitionum, Bombardaruwi maioru/n et minorum, pulverum, globorum,
aliorumqwe armoru/n et Instrumentorum militarium, in Arce Thrincinien existenííwm, tempore

1946.

átadták Trencsént új tulajdonosának, majd másnap a reverzálist76 is megkapták
Széchy Margittól. December 16-án elkészítették a várhoz tartozó birtokok összeírását.77 Hozzácsatolták Bán mezővárost és birtokait, ezek haszonvételeit külön is
összeírták. 78 Felmérték mindazon élelmiszert és állatállományt, melyet Széchy
megvásárolt Proskovszky kapitánytól. 79
Mivel Széchy Margit Trencsént az uralkodótól,,Capitansagwul es zalogwl"S0
kapta meg, így neki kellett a megfelelő számú katonaság tartásáról, illetve ezek
számára - mivel a kapitányi címet elvben ő viselte - közvetlen parancsnokokról
gondoskodnia. Az inscriptióban általában nem határozták meg a tartandó őrség
számát, mert ez a várak zálogbaadásakor mindig komoly alku tárgya volt. Fel kellett
mérni, hogy mennyi katona kell feltétlenül a vár őrzésére, de azt is figyelembe
kellett venni, hogy a várbirtok jövedelméből fedezhető-e az őrség zsoldja. Trencsénben a várőrséget illetően a biztosoknak sikerült megállapodniuk Széchyvel,
aki a maga és utódai nevében kötelezte magát 40 katona tartására. A katonaság
irányítására két alvárnagyot (vicecastellanust) fog kinevezni. A két al várnagy közül
az egyik a felső, a másik az alsó várban teljesít szolgálatot. 81

assignationis Magnificae dominae Margarethae Zechy confectum, Anno Domini Millesimo
sexagesimo quarto, die decima quarta Decewibris." M O L E 156 Fasc. 99. No. 22. fol. l r -10 r .
76

A reverzálisnak fennmaradt a latin nyelvű eredeti fogalmazványa, amely részletesen tartalmazza Széchy és a biztosok megállapodásáról szóló pontokat. MOL E 160 8. t. fol. 61 l r -614 r .
A magyar nyelvű reverzális eredeti fogalmazványa nem tartalmazza a pontokat. M O L E 200
59. t. fol. 3 r .

77

,,Regestum super connumeratione colonorum sessionatum ac Inquilinorum, sessionum desertarum, proventuum, munerum, servitiorum, ad Arcem Thrynchyn ab antiquo pertinenrium,
tempore impignorationis conscriptorum. Anno 1564 die 16 Decembris." M O L E 156 Fasc.
99. No. 23.

78

MOL E 160 8. t. fol. 62 l r .

79

,,Limitatio rerum et animalium allodialium Magnifici domini Joannis Proskowsky, quae per
Magm/icam dominam Comitissam Margaretam Zechy ementur, facta per Commissarios Sacratissimae Caesaeae Ma/eítatis ad assignationem arcis Thrincin expeditos." Az összeírt állatállomány, élelmiszer és egyéb takarmányok értékét 473 magyar forintra és 50 dénárra
becsülték. M O L E 160 8. t. 604 r -605 r .

80

MOL E 200 59. t. fol. 3 r .

81

MOL E 160 8. t. fol. 611r"v.

A forrásokból kitűnik, hogy a biztosok alapos munkát végeztek, így betekintést
kaphatunk Trencsén várának és várbirtokának XVI. század közepi állapotába. A
vár átadása Trencsén történetében lezárt egy szakaszt, többé már nem került királyi
kézbe.
Széchy Margit idejéből nem sok forrás maradt fent, ~ annyit tudunk, hogy 1576ban Trencsén zálogjogát fele-fele részben lányai83 férjeinek, Lobkovici Poppel
Lászlónak 81 és Ernfried von Ortenburghnak 85 hagyományozta. 86 Ortenburgh csak
1582-ig szerepel mint Trencsén felerészbeni birtokosa. 87
Lobkovici Poppel László Trencsén zálogjogát eladta Gymesi Forgách Imrének
és feleségének, Zrínyi Katalinnak. Az erről szóló királyi inscriptiós okiratot 1582.
július 12-én Augsburgban állították ki. 88 Az inscriptio idejét 8 évben, a zálogösszeget 60 ezer forintban határozták meg. Ebből 40 ezret a vár átvételének napján, 20
ezret három hónappal ezután kellett kifizetni. Forgách nagyjából ugyanazon feltételekkel kapta meg a zálogjogot, mint korábban Széchy Margit. Különbség csak
ott mutatkozik, hogy Forgách a trencséni kapitányi címmel együtt honorként megkapta Trencsén vármegye főispáni címét is, úgy tűntetve fel ezt a tisztséget, hogy
ez mindenkoron a várhoz tartozott.89

82

I. Miksa 1566-ban megparancsolta Széchy Margitnak, hogy ne akadályozza Trencsén várost
a legelő szabad használatában és a szénégetésben. Károlyi, 1910. 65. p. ***jz.

83

Széchy Margitnak első házasságából, Niclas von Salmtól született két lánya: Erzsébet és Magdolna. Newald, 1879. 108. p. I. Miksa az 1564. évi inscriptióban Pyrho ab Arcotól származó
Anna és Júlia nevű lányait említi. M O L E 719 fol. l v . Ludwig Starek szerint Széchy Margit
Salmtól származó Magdolna nevű lányát Lobkovici Poppel László, míg Pyrho ab Arcótól
származó Anna nevű lányát Ernfried von Ortenburgh vette feleségül. Starek, 1852. 25. p.

84

Lobkovici Poppel László Trencsén vármegye főispánja, királyi főkapitány. M O L E 554 Fol.
Lat. 1367. fol. 41 r .

85

„Ernfridus, Comes ab Ortenburgh, liber Baro in Freydenstain et Carlspach, ac dominus in
Erncrüert et Tyll." MOL E 554 Fol. Lat. 1367. fol. 46 r .

86

Demkó,

87

Károlyi János szerint Ortenburgh csak 1578-79-ben volt Trencsén várának fele részben birtokosa. Károlyi, 1910. 64. p. Ezzel szemben a forrásokban 1577. március 12. és 1582.
augusztus 31. között fordul elő mint Trencsén felerészbeni birtokosa. MOL E 554 Fol. Lat.
1367. fol. 31 r -46 r .
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1914. 583. p.

A vár átadására kirendelt biztosok 1583. február 15-én értekTrencsénbe, de nem
találták ott sem Poppelt, sem Forgáchot. Forgách csak négy nap múlva érkezett
meg, Poppel pedig maga helyett egyik szervitorát, Zekolcy Márton litterátust küldte
el. A biztosok jelenlétében átadták a zálogösszeget (40 ezer forintot), majd február
23-án sor került a vár átadására. Előbb végigjárták a vár épületeit a Széchy Margit-féle átadáskor készült inventárium 90 szerint, és összeírták a vár hadi szereit,
készleteit, 91 valamint a várhoz tartozó allodiumokat és egyéb haszonvételeket.
Ezután Forgách kiállította a reverzálist, 92 amelybe belefoglalták felesége, Zrínyi
Katalin nevét is, nehogy annak esetleges özvegysége esetén ne kelljen betartania
az inscriptiós pontokat. Ezután pecséttel megerősített urbárium szerint átadták
Trencsén várát tartozékaival együtt, majd Forgáchtól és officiálisaitól esküt vettek.
A királyi biztosok visszatértek Pozsonyba, és 1583. március elsején jelentést tettek
Rudolfnak Trencsén átadásáról.
Forgách Imre nem várta ki az elzálogosítási idő, a 8 év leteltét, hanem már 1588.
január 18-án „nova inscriptio"-1 eszközölt ki. A zálogösszeget felemelték 78.229
forintra és az impignoratio idejét 1591. február 23-tól számítva újabb hat évvel
meghosszabbították. Forgách az új inscriptióról 1588. április elsején adott ki reverzálist.94
Forgách Imre alig 11 évig, 1594 elejéig maradt meg Trencsén birtokában, ekkor
zálogjogát eladta Illésházy István Trencsén és Liptó vármegyék főispánjának, királyi főudvarmesternek 95 és tanácsosnak. Mátyás főherceg 1594. január 3-án utasítja
Kubinyi László kamarai tanácsost96 és Lippay János kamarai titkárt,97 királyi biztosokat, hogy adják át Trencsént Ulésházynak. A biztosok január 11-én értek Tren-
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70. p., 85. p.
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csénbe, és négy napon át dolgoztak az inventárium98 és az urbárium összeírásán.
Január 14-én adták át a várat új zálogbirtokosának. Forgách Imre átadta a vár kulcsait és javait Illésházy Istvánnak, aki pedig lefizette a zálogösszeget. A biztosok
ezután visszaadták Forgáchnak két korábbi (az 1583. február 23-i, és az 1588.
április 1-i) reverzálisát. Összeírták a korábbi inventárium szerinti hiányokat, és
január 18-án be is fejezték a vár átadását. 99
Illésházy - mint ahogy azt a biztosok külön ki is emelték - nem új inscriptio
címén kapta meg Trencsént, hanem csak azon feltételek mellett, melyek szerint
eddig Forgách zálogban bírta, és csak a még három évig (1597. február 23-ig)
érvényben lévő inscriptiós időre.100 Ezért Illésházy - Mátyás főherceg közbenjárásával - 1595. március 3-án Rudolftól új záloglevelet101 eszközölt ki, amelyben az
elzálogosítás idejét újabb hat évvel (1603. február 23-ig) meghosszabbították. A
zálogösszeget - miután Illésházy lefizetett 4 ezer forintot készpénzben, amelyhez
hozzászámították még azt a 4 ezer forintot, amellyel az uralkodó tartozott neki - 8
ezer forinttal megemelték, így az már 86.229 forintot tett ki.
Illésházy István Trencsént már nem zálogként, hanem örökjogon is meg akarta
szerezni, és ezért hajlandó volt jelentős anyagi áldozatokat hozni. 1599-ben „ad
praesentes rerum bellicarum necessitates" lefizetett 10 ezer magyar forintot - szintén Mátyás főherceg közbenjárásával - Rudolfnak, amit az eddig felhalmozódott
adósságokkal együtt hozzáírtak a zálogösszeghez. Ezen összegről a magyar kamara
1599. március 18-án állított ki elismervényt. 102 Az új inscriptiós okiratot Rudolf
császár 1599. május elsején, Prágában adta ki.103 Az elzálogosítás idejét még hét
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„Inventárium rerum bellicarum, clenodiorum et omnium supellectilium, nec non victualium
arcis Trinchiniens'íí conscriptum anno domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo Quarto,
die decima quarta January, quando nempe arx ipsa Thrincinienjw, Magm'/ico domino Stephano
Illésházy etc. de manibus Mag/ii/ici domini Emerici Forgách assignata est." MOL E 156 Fasc.
99. No. 22. fol. 24 r -28 v .
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évvel, 1610. február 23-ig hosszabbították meg. A magyar kamara által kiadott
elismervény alapján a zálogösszeget 23.376 forinttal emelték meg,104 így az már
109.605 magyar forintra rúgott. Azonban az új inscriptio kieszközlése csak előkészítése volt a vár örökjogon való megszerzésének, amelyről a tárgyalások Mátyás
főherceg, a magyar kamara és Illésházy részvételével még ebben az esztendőben
megindultakés sikeresen be is fejeződtek. Mátyás főherceg 1599. december 18-án
Bécsben adott ki elismervényt Trencsén és Surány várának örökjogon (,,collatio
perennalis") való eladományozásáról. 105 A végleges adományról szóló okiratot
Rudolf császár Pilsenben, 1600. február 21-én adta ki. 106 Illésházy ezen birtokok
végleges eladományozásáért összesen 201.065 forintot fizetett. Trencsént ugyanolyan feltételek mellet birtokolhatta, mint az eddigi zálogbirtokosok, de most már
örök jogon. A birtokba való beiktatás előtt saját maga és örökösei nevében a császárnak és az uralkodóháznak esküt kellett tennie, hogy Trencsént mindvégig megtartja a Habsburgok hűségén. Ezt az esküt 1600. április 16-án Pozsonyban Kutassy
János esztergomi érsek és királyi helytartó előtt le is tette.107 Ezzel Trencsén véglegesen magánkézbe került.
A fentiek során végigkísértem a vár történetét, elsősorban a zálogbirtokosok
szempontjából. Ahol lehetett, kitértem arra, hogy kik álltak a vár élén, kik voltak
a kapitányok, várnagyok, provizorok. Ezek alapján megállapítható, hogy amíg a
zálogbirtokosok a maguk szervitorait alkalmazták a különféle tisztségekre, addig
a kamara - amennyiben módja volt rá - hozzáértő szakembereket bízott meg a
várbirtok kezelésével, például Prandorffer Tamást. Eontos kiemelni a helyi, elsősorban köznemesi rétegből származó tisztviselőket, akik alaposan ismerték a helyi viszonyokat. Ezek közé tartozott Baracskay Pál, aki előbb Szapolyai híveként
védte a várat Katzianer ellen, majd Ferdinánd hűségére tért. Ezután Thurzó Elek
alkalmazta őt várnagynak és udvarbírónak, majd Ostrosith halála után a már királyi
kézben lévő vár provizora lett, tehát mindvégig elismerték hozzáértését.
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Az összeg három részből tevődött össze: az említett 10 ezer forintból, az ún. csábrági tartozásból („ex stipendio suo militari Chabragiensi"; „debitum Chabragianum"), ami ekkor 9496
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A másik fontos tényező a trencséni főispáni cím, melyet, mint láttuk, 1582-ben
a várhoz tartozó tisztségként említik. A források alapján megállapítható, hogy a
trencséni főispáni címet a XV. század végétől a mindenkori zálogbirtokos vagy amennyiben királyi kézben volt - a várkapitány viselte. így volt trencséni főispán
Hági Ferenc (1473-1476), 108 majd Szapolyai György. Miután a vár Ferdinánd birtokába került, Hans Katzianer főkapitány lett a főispán, majd Thurzó Elek viselte
ezt a címet. Trencsén visszaváltása után nem a királyi kapitány, Görtschacher kapta
meg a főispánságot, gyaníthatóan azért, mert nem volt birtoka a megye területén
(és magyar indigenátusa sem), ezért a mellette működő udvarbíró töltötte be ezt a
tisztséget. (Ezzel kapcsolatban meg kívánom jegyezni, hogy míg például Baracskay alispánként volt udvarbíró, addig Ostrosith már mint főispán töltötte be ezt a
funkciót. Ez azt is jelentheti, hogy a provizor esetenként - mint például Trencsénben Ostrosith idején - jelentősebb szereppel bírhatott, mint a (királyi) kapitány.) A
Görtschacher halála után kinevezett új kapitány, Proskovszky természetesen megkapta a főispáni címet. A vár újbóli elzálogosítása után a mindenkori zálog birtokos
volt a főispán, ez alól csak Széchy Margit volt kivétel, hiszen a kor felfogása szerint
nő nem viselhetett tisztséget. Az örökös főispáni címet (comes perpetuus) pedig
Illésházy István kapta meg akkor, amikor Trencsén örök-jogon került tulajdonába.109
A részletes birtoklástörténetre azért tértem ki, mert a nagybirtok a korszak folyamán kiemelkedő fontosságú volt. Az itt birtokos családok pozíciói, kapcsolatai
mind-mind fontos adalékokat szolgáltatnak a vár történetének alapos megismeréséhez és a többi várbirtokhoz való viszonyának jobb megértéséhez. Az olyan birtokos családok, mint a Thurzók, a Forgách vagy az Illésházy család nagy jelentőséggel bírtak országos szinten is. Ezért fontos, hogy kik birtokolták - igaz hosszú
ideig csak zálogban - Trencsént, és milyen feltételek mellett vették át.
Áttekintve a várátadási procedúrákat megállapítható, hogy a kamara igen gondosan járt el. Az elzálogosításokkal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy az uralkodó mindig körültekintéssel határozta meg az impignoratio feltételeit, elvben a század végéig fenntartva magának a lehetőséget egyben a visszaváltásra, és megfelelően gondoskodott a vár őrzéséről is.
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Fekete, 1941. 415. p.
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A trencséni főispánokat ld. Fallenbüchl, 1994. 103. p. Fallenbüchlnél több adat pontatlanul
szerepel (Ostrosith esetében már kitértem erre), a hibákat ki lehetett volna küszöbölni, ha a
szerző felismeri a trencséni vár és a trencséni főispáni cím közötti összefüggést.

II.
A trencséni vár szerepe a XVI. századi végvárrendszerben
Miután nyomonkövettem a vár XVI. századi eseményeit és részletes birtoklástörténetét, megkísérlem Trencsént elhelyezni a végvárrendszerben.
A végvárvonal szélességben és mélységben is tagolódott. Szélességben védőkörzeteket hoztak létre, amelyekben egy-egy főbb vár körül számos kisebb (góré,
vigyázó ház, fiókvár stb.110) ellenőrizte a területet. Mélységben is tagolt volt a védelem. Már az első - a török kihívásra válaszul megkezdett - építkezésekkor, az ún.
hevenyészett vagy szükségépítkezések korában (1541-1556) megkezdték az első
vonal mögötti várak erősítését (például Szigetvár mögött Kanizsát, a Balaton-vidéki várak mögött Pápát). A folyamatosan kiépülő végvárrendszer várait általában
első- és másodrendű várakra szokás osztani. Van olyan felosztás is, amely külön
veszi az első és második vonal jelentősebb és kisebb várait, s így összesen négy
kategóriába sorolja az erősségeket. Egy-egy vár besorolása természetesen korszakonként - a török hódítás terjeszkedésének megfelelően - váltakozott. 11 '
Szegő Pál szerint a két legfontosabb központ Felső-Magyarországon Kassa,
Nyugat- és Közép-Magyarországon Pozsony. Ezek között helyezkedtek el az elsőrendű várak (1550-es évek állapota szerint): Szigetvár, Pápa, Győr, Léva,
Zólyom, Eger, Kassa.112 Gerő László szerint az elsőrendű várak: Győr, Komárom,
Eger; a másodrendűek: Tata, Pápa, Veszprém, Gyula stb.113 Marosi Endre—elsősorban a várerősítési munkálatok alapján - három korszak szerint osztja fel az elsőés második vonalbeli várakat jelentősebb és kisebb erősségekre. így például az
óolasz rendszerű építkezések korában (1555-1568) szerinte az első vonal jelentősebb várai: Szigetvár, Kanizsa, Komárom, Győr, Eger, Gyula; az első vonal
kisebb várai: Tata, Érsekújvár. 114
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1974. 39. p. Marosi Trencsént mindvégig a második vonal kisebb várai között szere-

A fenti felsorolással csak azt kívántam érzékeltetni, hogy mennyire bizonytalan
egy-egy vár kategóriákba sorolása. Az bizonyos, hogy vannak olyan várak, melyek
jelentősége a század folyamán végig elsőrendű, és amelyek az alappillérét adták a
végvárrendszernek (Szigetvár ill. Kanizsa, Győr, Pápa, Pozsony, Komárom, Léva,
Zólyom, Eger, Kassa és a század vége felé Érsekújvár).
Vizsgálatom Trencsén szerepének meghatározására irányul. Több tényező határozza meg azt, hogy milyen szerepet töltött be egy vár a végvárrendszerben. Ilyen
tényező, hogy milyen földrajzi környezetben, mekkora távolságra volt a török hódítás határától (1.); milyen jellegű, mennyire megerősített hely volt, és milyen építkezések folytak (2.); mekkora várbirtokkal rendelkezett, és azt hogyan kezelték
(3.); mennyi katonaság állomásozott falai között (4.); milyen volt a felszereltsége
(5.). Mindezek együttes vizsgálata alapján próbálom Trencsént elhelyezni a végvárrendszerben.
1. Földrajzi tényezők
Ha ránézünk egy olyan térképre, amely a XVI. századi Magyarországot ábrázolja, első pillantásra az tűnik fel, hogy Trencsén viszonylag távol fekszik a török
hódítás határától. Valóban, ha a drinápolyi béke korabeli helyzetet nézzük, Trencsén az akkori török-magyar határzónától légvonalban mintegy 100-120 km-re
helyezkedik el. Trencsén előtt a Duna vonalától északkeleti irányban egy hatalmas
félköríven elhelyezkedve ott volt Komárom, Érsekújvár, Léva, Bakabánya,
Csábrág, Zólyom, Végles, Besztercebánya, Murány - hogy csak a fontosabbakat
említsük. Trencsén ezektől viszonylag jelentős távolságban terül el.
Azonban a földrajzi környezet vizsgálatakor más tényezőket is figyelembe kell
venni, olyanokat, mint például milyen fontos útvonalak mentén helyezkedik el az
adott vár, ezeket az utakat milyen módon tudja ellenőrizni, valamint meg kell vizsgálnunk a vár közvetlen környezetét, a terepföldrajzi adottságokat is.
Trencsén egy igen fontos középkori kereskedelmi útvonal egyik jelentős állomása volt. Ez az út Budáról indult, majd Esztergomon és Udvardon keresztül a
Vág völgye felé fordulva a Sempte, Galgóc, Csejte, Bolondóc (Beckó), Trencsén,
Léva, Kassza, Puhó, Beszterce (Vágbeszterce), Biccse, Hricsó, Budetin, Újhely
útvonalon a Jablunkai-hágón át Szilézia felé folytatódott. Ezen a fontos úton Trencsén főharmincadhely volt. 115
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Trencsén vára a Vág bal partján fekszik. A várhegy folyóra néző északi oldalán
meredek sziklafal húzódik. A sziklafal és a folyó között terül el Trencsén városa.
Az említett út a városon keresztül haladt és a várhegy lábánál folytatódott tovább.
A vár - tekintve a folyópart és a sziklafal közötti szűk területet - teljesen uralta az
utat, valamint a Vágón átívelő fahidat is.
Összegezve a fentieket: Trencsén a Vág völgyének legnagyobb és legerősebb
vára volt. Egy fontos útvonal legjobb ellenőrzési pontján feküdt, és egyben főharmincadhelyül is szolgált.116 Morvaország és Szilézia előtt ez volt a legközelebbi
erős vár, ezen tartományok rendjeinek is érdekében állhatott Trencsén megerősítése. Annak ellenére, hogy nem ez volt a török támadás fő iránya, egy esetleges
Vág-völgyi betöréssel (portyával) számolni kellett, és egy ilyen támadásnak leginkább Trencsén tudott volna megálljt parancsolni. Hogy egy ilyen eshetőségre is
komolyan számítani kellett, jelzi az a tény, hogy a törökök két alkalommal is betörtek a Vág völgyébe, először 1599-ben, majd 1663-ban, és mindkétszer Trencsén
állította meg őket.117
2. A vár erődítményei és az erődítési munkálatok
Mint ahogy a fentiekben utaltam rá, Trencsén fekvése igen kedvező volt. A vár
három oldalról ostromolhatatlan: északon és nyugaton a város terül el alatta, teljesen a Vág partján. A várost a vártól meredek sziklafal választja el, amely a keleti
oldalon is folytatódik, erről az oldalról az akkor még meglévő holtág is védte.
Egyedül déli, délkeleti irányból volt ostromolható, 1528-ban is itt állította fel ágyúit
és lövette a várat Katzianer. Ezt az oldalt azonban még Szapolyai István idején
megfelelő védművekkel látták el. Szapolyai kettős falgyűrűt építtetett, közötte
mély árokkal, 118 és ezt egy előretolt toronnyal (az ún. Malomtorony) is megerősíttette,119 így ez a védelmi szakasz is ostrombiztossá vált. Az ő idejében illesztették
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Marosi Endre szerint Trencsén megerősítését a fontos kereskedelmi útvonal biztosítása indokolhatta. Marosi, 1974. 63. p. Könyöki József szerint: „Fekvése [ti. Trencsén várának - KI]
bizonyítja, hogy Magyarország északnyugati határvédőrendszerében kiváló szerepe volt.
Észak, kelet s déli irányban fekvő kisebb váraknak mintegy támaszpontul szolgált." Könyöki,
1887. 294. p.
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Károlyi,

118

„ V e r u m Stephanus Zapolianus Joannis páter, vir bellicosus et experiens, re animadversa, constructo duplici muro, maximeque ílrmo, nec non profundiore fossa utrinque parietibus saxeis
suffulta, multis impendiis magnoque laboré ita vitium correxerat, ut ea quoque ex parte non
nisi summis longissimae obsidionis viribus superari posse censeretur." Istvánffy, 92. p.
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bele a várost egy falgyűrűvel a védelmi rendszerbe. 120 A vár alsó és felső várra
oszlott. Hat kapun keresztül lehetett a vár közepébe, a palotába jutni. A vár öt tornya
és hét bástyája kiterjedt és erős védelmi rendszert alkotott.
Az 1528-as ostrom után a vár romokban hevert. Ferdinánd - mint ahogy említettem - a Thurzó Eleknek történt elzálogosításkor ígéretet tett alkalmas építészek
kiküldésére és az építési költségek visszaváltáskor való visszafizetésére. A kiküldött biztosok a legszükségesebb munkálatok - a romos falak kijavítása, az épületek
befedése - elvégzésének költségeit legalább 5000 forintra becsülték. 121 Fennmaradtak azok az elszámolások, melyek a Thurzó-féle inscriptio szinte teljes idejét pontosabban 1535. október 16-tól 1548. augusztus 7-ig - felölelik. 122 Ezek alapján
az állapítható meg, hogy a vár jelentős részét helyrehozták, kijavították a falakat,
alkalmassá téve tűzfegyverek felállítására is (lőrések építése), befedték az ostrom
során leégett épületeket és egy új bástyát is emeltek. 123 Átépítették a Jeremiás-tornyot, a város felőli bejáratot kis ikertoronnyal is megerősítették és átépítettek egy,
az alsó várban lévő tornyot is. Az építkezések számadások szerinti összköltsége
közel 8850 forintot tett ki, ám a ténylegesen várfel újításra költött összeg nem sokkal
haladta meg az 5500 forintot. 124
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Trenőiansky hrad, 1991. 46-47. p.

120

Mivel kutatási témám csak a várral kapcsolatos eseményekre és jelenségekre szorítkozik, nem
térek ki részletesen a város védelmi rendszerére, valamint a vár és a város - esetenként igen
feszült - kapcsolatára. A város erődítéseiről röviden annyit, hogy I. Ferdinánd 1546-ban elengedte az adó egy részét, hogy ezt falainak megerősítésére fordíthassa. Még 1528-ban megerősítette Mátyás király adományát, miszerint a város a trencséni harmincadból évente 200 forintot
kap, ez az összeg később (az 1570-es években) 300 forintra emelkedett. Ezt az összeget „ad
municionem Civitatis Tinchiniensis" kapták meg. A várost 1543-ban egy új kaputoronnyal és
két bástyával erősítették meg, 1568-ban fegyvertárai, majd 1573-ban még egy tornyot építettek.
Károlyi, 1910. 65-66. p.; Szegő, 1911. 29. p.; M O L E 554 Fol. Lat. 1367. fol. 29 r -30 r „ 50 r .
Könyöki szerint a város birtoka nem döntő egy esetleges ostromnál. Könyöki, 1887. 303. p.
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Az 1535-1543. közötti évek építkezési elszámolásai: M O L E 196 Fasc. 12. fol. 149 r -304 r .;
az 1544-1548. közötti évek számadásai: MOL E 211 HL ser. 22. t. fol. 139 r -152 v .
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1540. évi bejegyzés: „Pro reformatione et Noviter fundate Bastie per Georgiuw Thurzó penes
porta/n Eundo propter fossatum ad fortalicium expositi sunt fi. 112 d. 42." M O L E 196 Fasc.
12. fol. 159 r .
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A teljes költség 8846 forint 4 3 dénár volt. Ám ez a szám kissé csalóka, mert beleszámították
az ideiglenes jelleggel a király által a vár védelmére kiküldött katonaság zsoldját is. Ez az
összeg 3213 forintot és 80 dénárt tett ki. Ha ezt levonjuk a teljes összegből, nagyjából megkapjuk a biztosok által becsült összeget.

Mindezek a munkálatok csak a részleges helyreállításra szorítkoztak. A vár királyi kézbe kerülése után rögtön megkezdték Trencsén védműveinek teljes rendbehozását. Ferdinánd 1549. július 5-én Prágában kelt utasítása szerint, mivel a pozsonyi kamara nem tudott alkalmas egyént kiküldeni a trencséni vár épületeinek
felülvizsgálatára és a költségek felbecsülésére, ezért a király az udvari kamara útján
küldött ki Bécsből jártas építészt.125 Ez az alkalmas személy Ambrogio Brasco olasz
„architectus" volt, akinek kiküldését a király 1549. augusztus 17-én rendelte el. 126
Ambrogio Brasco készítette el a vár részleges korszerűsítésének tervét.127 (A munkálatok már az ő megérkezése előtt elkezdődtek egy Joannus Italus nevű mester
vezetésével. 128 ) A helyreállítási költségek felmérése után Ferdinánd 1550. május
23-án utasította a magyar kamarát, hogy a vár legszükségesebb helyreállítási munkálataira utaljon ki Görtschacher Kristóf kapitánynak 1000 forintot. 129 A kapitánynak ezt az összeget Niklas Salm főkapitány utasításai szerint kellett volna felhasználnia. Ez az összeg azonban nem volt elegendő a munkálatok folytatására, ezért
a király 1551. szeptember 5-én - mivel Görtschacher kapitány jelentése szerint a
vár sürgős helyreállításra szorul, „falai itt-ott az alapokig leomolván" - utasította
a magyar kamarát, hogy a Trencsén körüli harmincadokból utaljon ki 1000 forintot.130 A kamara ezután utasította a verbói, újhelyi, trencséni, illavai, puhói, zsolnai
és turdossini harmincadhivatalokat, hogy „ad certa aedificia et reparationes arcis
suae Trinchiniensis" fizessék ki a fenti összeget Baracskay Pál trencséni provizornak.131 Ferdinánd 1553. március 2-án 600 magyar forint kiutalását rendelte el a
magyar kamaránál, ezúttal az erődítési munkálatok befejezésére. 132 Ezekből az adatokból kiderül, hogy a vár átvétele után megkezdett munkálatok folyamatosak voltak, az ehhez szükséges anyagiakat is sikerült - elsősorban a környékbeli harmincadok bevételeiből - biztosítani.
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Lényeges volt azonban az is, hogy ezeket az összegeket hogyan használták fel.
Az eddig elvégzett munkálatok minőségéről képet kaphatunk az 1557-es várvizsgáló bizottság jelentéséből. 133 Az uralkodó a biztosoknak adott utasításában 134 előírta, hogy a bizottság vizsgálja felül a számadásokat és ebbe beletartoztak az építkezési költségek is. Jelentésük szerint a kapitány az építési költségekre összesen 3760
forintot vett fel, „miről azonban igen csudálatosan számolt el." A kapitány csak a
kőműveseknek fizetett, az udvarbírótól kapta a cementet, a jobbágyokkal hordatta
az építéshez szükséges anyagokat, velük végeztette a munkálatokat is. Az ácsoknak
a kapitány tetszése szerint kellett ingyenmunkát végezniük, és nekik kenyeren kívül
semmit sem fizetett. Az építkezésekről a biztosok egy részletes összeírást is készítettek.135 Ebből kiderül, hogy az építkezéseket a vizsgálatok előtti időszakban három építészmester végezte: Vincentius Italus, nagyszombati mester, Leonhardus
és Mihály mesterek. A munkálatok nagy részét az előbbi kettő végezte, az utóbbi
pedig csak a kút építésén dolgozott. A biztosok szerint a kapitány haszontalan
építkezéseket folytatott. így például lebontatta a konyhát és helyette alkalmatlan
helyen egy kisebbet építtetett. A felső várban alkalmatlan helyen egy házikót építtetett, szűkebbé téve a vár piacát. A maga hasznára fürdőcskét építtetett, a váron
kívül pedig több istállót. A biztosok több épületről is azt írták, hogy alkalmatlanok,
és inkább a kapitány, semmint a király hasznára vannak. 136 A kúttal kapcsolatban
megállapították, hogy folytatni kell a Katzianer által megkezdett, Thurzó Elek és
özvegye, illetve Görtschacher által folytatott munkálatokat, mert még nem jutottak
le a vízig és a várban egy kis ciszternán kívül máshol nem tudnak ivóvizet tárolni.13'
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Illésy, 1894. 78-95. p.; ÖStA KA AFA 1557/11/6. Jelen fejezetben a vizsgálatnak csak az
építkezésekre vonatkozó eredményeit említem meg. A várvizsgálattal részletesen a várbirtok
kapcsán fogok foglalkozni.
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I. Ferdinánd utasítása a várvizsgáló bizottságnak, Bécs, 1557. augusztus 20. M O L E 136 1.
köt. fol. 23 r -46 v .
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„Assignatio aedificiorum in arce Thrinchiniensi, per Cristoferum Gertschacher arcis eiusdem
Capitaneum erectoruw." MOL E 554 Fol. Lat. 1367. fol. 16 r -20 r .
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Egy példa a haszontalan építkezésekre: „Item. In ipso ingressu, in arcem superiorem, a parte
sinistra habitatio ex argilla facta, et dealbata. Cuius nullus est vsus, et in loco minimé apto
erecta magis in convnodum Capitanei, quam in vtilitatem Regie Maiestatis." M O L E 554 Fol.
Lat. 1367. fol. 19v.
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Érdekes, hogy a korábbi szakirodalom szerint a kút sokkal régebbi, valószínűleg a XV. század
közepén, de legkésőbb Szapolyai István idejében elkészült. így például Stefan PozdiSovsky
szerint a kút 1430 körül épült. Pozdisovsky, 1978. 19-20. p. Károlyi János szerint elképzelhetetlen, hogy egy ekkora vár lakói és védői számára a vizet csupán a ciszternákban felfogott
esővíz szolgáltatta volna. Károlyi, 1910. 146-147. p.

A század folyamán mindvégig akadt egy probléma, melyet sokáig nem tudtak megoldani, s ez a lőpor biztonságos őrzése volt. Ezzel kapcsolatban azt jelentették, hogy
teljesen alkalmatlan, mindenfelől faépületekkel körülvett házban van elhelyezve,
„ s ha tűz támadna a várban, vagy (amit Isten távoztasson) az épületbe a villám
beleütne, baj érhetné a várat." Végigvizsgálták a várat, de megfelelő helyet nem
találtak, ezért egy új, alkalmas épület építését javasolták. 138 Az adatok alapján úgy
tűnik, hogy az építési munkálatok nem megfelelően zajlottak, és sok volt a visszaélés is.
A várvizsgálat után is tovább folytak a munkálatok, ezt jelzi az is, hogy Flórián
Antal 1559-ben elkészítette a vár átépítésének modelljét. 1559 és 1566 között pedig
Trencsénben működött Gulio Baldigara olasz építész.139
Az építkezéseket a vár újbóli elzálogosítása után is folytatták. Miksa a vár átadására kiküldött biztosoknak meghagyta, hogy vizsgálják át a vár épületeit, és amenynyiben javítást igényelnek, becsüljék fel ennek költségeit. 140 A biztosok jelentése
nyomán Miksa 1565. április 23-án értesítette a magyar kamarát, hogy a trencséni
vár épületei rombadőléssel fenyegetnek, ezért ezek felülvizsgálatára Thomas Eiseler ,,munitionum nostrarum Viennensium praefectus"-t és Benedikt Kölbel „architectus"-t küldte ki.141 A biztosok jelentése után küldték ki Martino Remiglio
olasz építőmestert Trencsénbe. 142 Ezután kissé alábbhagyott az építkezések intenzitása, majd Miksa 1569. március 16-án utasította a kamarát, hogy a trencséni vár
romos épületeinek felülvizsgálatára küldjön ki bizottságot. 143 Ugyanezen évben
visszatért Trencsénbe Giulio Baldigara, 144 azt nem tudjuk, hogy a bizottság tagjaként vagy pedig annak jelentése nyomán küldték ki. Ezután újabb szünet következett, majd 1577. november 6-án Ernő főherceg utasította a kamarát, hogy a trencséni vár egyikromos tornyát vizsgáltassa felül, tegyen javaslatot a helyreállításhoz
szükséges összegről.145 Ezután valószínűleg nem folytatódtak a munkálatok, amire
az is bizonyíték, hogy amikor Forgách Imre átvette a várat Poppel Lászlótól (1583.
február 23.), a kiküldött biztosok mindent igen romosnak találtak {„nihil in se
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habent integri"). Különösen a fából készült dolgok, például a tetőszerkezetek vannak rossz állapotban, de a falak és a bástyák is javításra szorulnak. Egyes részeket
az alapoktól kell újra építeni. Megállapították, hogy a vár hegy felé néző oldalán
(azaz a délkeleti oldalon) szükséges lenne erősítést építeni. Javasolták, hogy küldjenekki egy ,,magister munitionum"-ot, aki felülvizsgálja a lőszertárolási helyeket,
valamint egy építészt, aki a költségeket méri majd fel." 6 Az udvari kamara 1583.
április 21-én cl is rendelte, hogy a trencséni vár felülvizsgálatára haladéktalanul
küldjék ki Pietro Feraboscót,147 aki korábban Kanizsa és Eger várainak megerősítésén is dolgozott. Az építési költségek felmérése után Forgách 2000 forintot
kapott a munkálatokra, majd 1584. június 8-án Ernő főherceg utasította a kamarát,
hogy újabb 1000 forintot utaljon ki az építkezés folytatására. 149 Augusztus 14-én
kelt utasításában pedig egy újabb bizottság kiküldését rendelte el ,,ruinas dictae
arcis" felülvizsgálatára. 150 1585-ben elsősorban a belső várban lévő Máté-torony
helyreállításán dolgoztak: 1585. április 29-én Ernő főherceg leküldte a kamarának
Forgách azon jelentését, amelyben a trencséni vár tornyának helyreállításáról számolt be. A jelentés szerint a főherceget rosszul tájékoztatták, mert szó sem volt a
hatalmas, négyszögletű, a belső vár fő erősségének falaiba vágandó négy ablakról,
ezzel a torony meggyengítéséről, a helyreállítás új tetőzet építésére és a falainak
kivakolására irányult.151 1586. november 20-án a főherceg bekérte a magyar kamarától Forgách számadásait az építkezésekről.152 1587. november 6-án Ernő főherceg
arra utasította a kamarát, hogy a vár megrongálódott tornyát vizsgáltassa felül. A
bizottság előterjesztése után az udvari kamara december 4-én elrendelte, hogy a
torony helyreállításának költségeit (108 forint) Forgách viselje, ezt hozzáírták a
zálogösszeghez. 151 1589. március 18-án a főherceg leküldte a magyar kamarának
Paulo Catteano kimutatását a végzendő helyreállítási munkálatokról, és elrendelte,
hogy a költségeket a zálogbirtokos állja, és hogy ezt a kiadást majd írják hozzá a
zálogösszeghez. 154 Forgách ezután is több alkalommal szorgalmazta a romos falak,

146

MOL E 137 Fasc. 2. No. 22. fol. 154.

147

Kapossy,

148

Marosi,
1974. 71. p. Leone Andrea és Florio Banfi szerint Ferabosco 1580-82-ben
Szentgyörgy, Bazin és Trencsén várait vizsgálta felül. Maggiorotti - Banfi, 164. p.

149

Kapossy, 1956. 325. p. 529-531. reg.

150

Uo. 325. p. 534. reg.

151

Uo. 325. p. 538. reg.

152

Uo. 327. p. 571. reg.

153

Uo. 327. p. 571-572. reg.

1956. 324. p., 505. reg.

tornyok és bástyák helyreállítását, ezért 1591. március 27-én Mátyás főherceg utasította a kamarát, hogy építészekkel vizsgáltassa felül Trencsént, majd - mivel
valószínűleg jelentős költségek merültek fel - az iránt kért választ, hogy nem tűr-e
halasztást a helyreállítás és hogy ennek költségeit honnan lehetne fedezni.155 Azonban Forgáchnak valahogy sikerült a munkálatok folytatásához szükséges anyagiakat előteremteni, így 1593. szeptember 14-én az elvégzett munkák felbecslésére
bizottságot küldött ki Mátyás főherceg. 156 Az biztos, hogy amikor Forgách átadta
Trencsént Illésházynak, a király jelentős összegekkel tartozott neki.157 A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy Forgáchnak elévülhetetlen érdemei vannak a
sokáig elhanyagolt vár rendbehozatalában.
Az őt követő Illésházynak már nem sokat kellett tennie a vár megerősítéséért,
de ő is ügyelt rá - tekintettel a már zajló 15 éves háborúra —, hogy Trencsén megfelelő állapotban legyen. Erre utal az is, hogy Mátyás főherceg 1594. június 16-án
az Esztergom alatti táborból utasította a kamarát, hogy vizsgáltassa felül a vár romos falait és tornyát, 1594. július 4-én pedig a vizsgálat alapján elrendelte az Illésházy által kért 200 forint kifizetését a beomlott falak és a torony tetőzetének helyreállítására. 158
Összegezve az építkezéssel kapcsolatosan leírtakat, megállapítható, hogy Trencsén várával a század folyamán - igaz, különböző intenzitással - végig foglalkoztak. A vár adottságai révén könnyen megerősíthető volt, a század folyamán csak
kisebb jelentőségű építkezések történtek, viszont folyamatosan korszerűsítették
erődítéseit. Az 1528-ban félig rombadőlt várat Thurzó Elek hozatta rendbe. A királyi kézbe került várat rögtön az átvétel után szakértő építészekkel vizsgáltatták felül
és korszerűsítették, ami a végvári rendszerbe való beillesztés folyamatában nélkülözhetetlen volt. A következő nagy építési hullám már Forgách idejére tehető, amikor nemcsak a romos falakat és tornyokat hozták helyre, hanem reneszánsz stílusban több kisebb-nagyobb átalakítási munkálatot is elvégeztek. A költségeket akkor,
amikor a vár királyi kézben volt, a környékbeli harmincadok bevételeiből fizették,
míg a zálogbirtokosok általában saját forrásból fedezték az építési kiadásokat, ezeket az összegeket hozzáírták a zálogösszeghez. így Trencsén a század végére nagyon j ó állapotba került, joggal írhatta Illésházy 1605. június 6-án kelt levelében
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Kapossy,

1956. 330. p. 659. reg.

Bocskainak, hogy
osztán Trincsén oly erős ház, hogy Magyarországban nem
sok vagyon ollyan Isztergamnál erősb, sok lövő szerszám is vagyon benne, az törek
császár hadának is gond volna megvonni erővel, hanemha megadják vagy éhséggel
•l
veszik
meg... )> . 159
3. A várbirtok
Véleményem szerint a végvárak fenntartásában kiemelkedő szerepe volt a várbirtokoknak. Az alábbiakban nem törekszem a trencséni várbirtoki gazdálkodás
egészének bemutatására - hiszen ez külön tanulmányt igényelne - , hanem a rendelkezésre álló adatok alapján igyekszem felvázolni az általam fontosnak vélt jelenségeket.
A végvárak fenntartása jelentős terhet rótt az uralkodóra. Az óriási költségeket
azzal is igyekezték csökkenteni, hogy a végvárak szükségleteit a lehetőségek szerint a hozzá tartozó várbirtok jövedelméből fedezték. A trencséni várbirtok a legnagyobbak közé tartozott, egy szinten említhető például Szigettel vagy Kanizsával.160 A váruradalom kiterjedéséről az első adataink 1439-ből valók, ekkor két
város (Trencsén és Léva) mellett 30 falu tartozott hozzá. A lévai uradalom kiépülésével a birtokok száma valamelyest csökkent: 1493-ban már csak Trencsén város
és 14 falu tartozott hozzá, 12 másik faluban részbirtokkal rendelkezett.161 Az 1532es dica-jegyzék szerint Trencsénhez összesen 33 falu tartozott, mintegy 382 adózó
portával.162 Az 1549. évi dicaösszeírás szerint a vár birtoka 26 falu volt 257 adózó
portával, ebben a számban nincs benne az éppen a Podmaniczkyak kezében lévő
Szucsa vár uradalma, amelyhez 6 falu tartozott (1532-ben 55,5 adózó portával,
1549-ben már csak 30 portával).163 1564-ben 38 falu tartozik hozzá 343,5 portával,
de ekkor már Trencsénhez tartozott a szucsai uradalmon kívül Bán mezőváros és
tartozékai is.164 Összehasonlítva több alsó-magyarországi várbirtokkal (Csábrág,
Érsekújvár, Fülek, Léva, Somoskő, Murány, Zólyom, Végles) kiderül, hogy a tren-
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Szilágyi, 1878. 8. p.
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Szegő, 1911. 213-217. p. Szántó Imre szerint a legnagyobb várbirtokok: Sziget, Kanizsa, Eger,
Gyula, Szatmár, Sárospatak, Tokaj, Sáros, Likava, Trencsén, Murány, Makovica, Munkács,
Zólyom. Szántó, 1980. 76. p.
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Maksay, 1990. 814. p.
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1914. 583-584. p.

cséni várbirtok nagyságát tekintve jónéhány fontosabb várét felülmúlja (például
Érsekújvár, Zólyom). 165 Úgy tűnik, hogy a békésebb viszonyok között lévő Trencsén várbirtoka jelentősebbnek mondható, mint a határhoz közelebb fekvő, esetenként nagyobb területű - ám a török portyák által jobban veszélyeztetett várbirtokoké.
Ezek az adatok azonban a várbirtok tényleges jövedelméről nem sokat árulnak
el, sok múlt a birtok kezelésén is. Ezzel már kényesebb területhez értünk, hiszen a
közvetlen források (összeírások, számadáskönyvek) esetenként nem világítanak rá
a tényleges helyzetre (mint például az emberi tényezőre), és ez különösen igaz
Trencsénre. Az alábbiakban felvázolom a várbirtok jövedelmeinek és kiadásainak
mérlegét (a Thurzók idejében), majd igazgatásának szervezetét, megvizsgálom a
birtok igazgatásával megbízott provizor (udvarbíró) feladatkörét, végül kitérek az
1557-es várvizsgáló bizottsági jelentésre.
A következő források állnak rendelkezésre: Thurzók idejéből az 1543 és 1546
közötti évek elszámolásai, 166 valamint a kamarai kezelésben lévő vár 1549 és 1553
közötti évekből való számadáskönyvei. 167 Nem törekedtem a számadáskönyvek
részletes feldolgozására, hanem csak a legjellegzetesebb motívumokra kívánom
felhívni a figyelmet.
Az 1543^16 közötti elszámolásokat Baracskay Pál provizor készítette. Ezekből
kitűnik, hogy a vár bevételeit helyben elköltötték a kiadásokra, de ez az összeg
közel sem fedezte a szükségleteket, ezért a Thurzók által bérelt trencséni és újhelyi
harmincadokból jelentős összegeket kellett még Trencsénre fordítani. Ez érthető,
hiszen a várfelújítási munkálatok jelentős többletkiadásokat jelentettek.
A várbirtok bevételei a következőkből tevődtek össze 1543 és 1546 között: a
jobbágyok cenzusából 943 forint 18 dénár; vámokból, hídpénzből, malmokból,
különféle termékek (például bőr) eladásából 468 forint 94 dénár; a nyitrai püspök165

Demkó, 1914. 577-606. p. A trencséni birtok területét Demkó 85.937 kat. holdra teszi. Demkó
számítási módszereit többen is kétségbe vonták, hiszen a korabeli hold mérete országrészenként változott attól függően, hogy az adott területen a jobbágy egy nap alatt egy ekével mennyi
földet tudott felszántani, ennek ellenére hivatkozom az általa megadott adatokra, mivel relatív
összehasonlításra azok alkalmazhatóak. A felsorolt várbirtokok Demkó által megadott adatai:
Fülek (1548-ban) 19 község, 81 porta, (40.362 kat. hold); Somoskő (1545-ben) 17 község,
142 porta, (44.480. kat. hold); Léva 49 község (127.063 kat. hold); Csábrág 10 község, 57
porta, (29.937 kat. hold); Murány 25 község, (120.239 kat. hold); Zólyom 13 község, 49 porta,
(30.346 kat. hold); Érsekújvár 13 község, 133 porta, (33.406 kat. hold); Végles (1553-ban)
10 község, 124 porta, (44.657 kat. hold).
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ségtől bérelt tizedekből 576 forint 35 dénár; a trencséni harmincadtól közvetlenül
643 forint 32 dénár; további, várhoz tartozó tizedekből 1397 forint 33 dénár; a
borkimérésből 1175 forint és 64 dénár; egyéb bevételekből további 165 forint. Ez
összesen 5369 forint és 80 dénár bevételt jelentett.
Most nézzük, hogy milyen kiadásokra fordították ezt az összeget: a familiárisok
fizetésére 429 forint 37 dénár; az esztergomi érseknek a tizedek bérléséért 100
forint; követek küldésére (,,Admissiones nunciorum et censorum\
,,Adlegationes
In Morcivtam") 281 forint 7 dénár; a várnagyok és a provizor fizetésére 355 forint
22 dénár; a napszámosok és egyéb munkások bérére 1418 forint 64 dénár; a fürdő
javítására 50 forint 80 dénár; a kút építésére és az ehhez szükséges anyagok beszerzésére 505 forint 30 dénár; egyéb kisebb kiadások 67 forint; a konyha költségeire:
1681 forint 2 dénár; sóvásárlás 134 forint 18 dénár; gabona, zab, hüvelyes növények vásárlására 338 forint 18 dénár. Ez összesen 5360 forint 78 dénár. Ezek szerint
a vár bevételeit gyakorlatilag helyben fel is használták, bár meg kell jegyezni, hogy
voltak olyan kiadások, melyek nem tartoztak szorosan a vár szükségleteihez, például a morvaországi követjárások költségei. 168
A további költségek fedezésére - mint említettem - a trencséni és újhelyi harmincadok bevételeiből utaltak át összegeket. Ez alatt a három év alatt összesen
4044 forintot és 29 dénárt fordítottak Trencsén szükségleteire az említett harmincadbevételekből. Ebből fizették a várőrséget és kapitányukat („Ad pedes et capitaneo peditum") 2942 forint 77 dénár, a várnagyot (Nagy Lászlót) 168 forint, további familiárisokat összesen 102 forint 50 dénár; a vár egyéb szükségleteire (,,Ad
usum et necessitatem castri") 830 forint és 85,5 dénár összegben. 169 Ez tehát azt
jelenti, hogy a vár bevételei önmagukban nem voltak elegendőek a vár fenntartásához, bár — mint utaltam rá - jelentős összegeket igényeltek az építkezések is,
ezeket külön írták össze, mert a király visszaváltáskor tartozott ezt megtéríteni.
Most röviden megvizsgálom, hogy mit jelentett egy vár történetében a kamarai
igazgatás. Először áttekintem, hogy milyen utasításokat kaptak az udvarbírók, milyen szervezetben és hogyan kellett igazgatniuk a várbirtokot. Ezután részletesen
kitérek a kapitány és az udvarbíró között felmerülő hatásköri problémákra, majd a
vár és a várbirtok kezelése során elkövetett visszaélésekre.
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M O L E 196 Fasc. 12. fol. 513 r . Az említett szervitorok: Zongor Máté és Bernárd, Horváth
András, Pekry János, Septenti György.

Az uralkodó a királyi kézbe vett vár élére Ostrosith Jánost nevezte ki provizornak, aki számára a kamara a végleges utasítást 1549. május 8-án adta ki.170 Az
utasítás pontjai a következők:
1. Hívja össze a birtokok és falvak bíráit és Trencsén város esküdteit, mutassa
be nekik a királyi mandátumot, majd hagyja meg nekik, hogy minden jövedelmet
neki vagy megbízottjának (viceprovizornak) adminisztrálják, írják össze a munkajáradékot és a szállítási kötelezettségeket. 2. Ezekről a jövedelmekről Ostrosith
számadással tartozik a kamarának. 3. A király más alattvalóinak kára és a jobbágyok elnyomása nélkül („sine oppressione") szorgalmasan és hűségesen kezelje
és gyarapítsa a vár jövedelmeit. 4. A jobbágyokkal kapcsolatos ügyeket és vizsgálatokat ne a várban intézze. 5. Kiváltképpen ügyeljen, hogy ne legyenek a király
veszteségére „ártalmas tárgyalások", és tudja meg az ilyen ártó szándékot, és a
kapitánnyal együttműködve akadályozza meg ezek szerencsétlen következményeit. 6. Minden olyan élelmet, amelyet más helyen őrizni nem lehet, szállíttassa fel a
várba, és emberei által szorgalmasan felügyeltesse azt. Azon mennyiségről, amelyet a kapitány és a katonák használatára kiutal, vezessen külön elszámolást és
minden alkalommal kérjen nyugtát a kapitánytól. 7. Nézzen utána, hogy hol lehetne
az egyéb élelmiszerek és dolgok tárolására alkalmas hely a váron kívül. 8. Az
allodiumokat ne hanyagolja el, hanem vegyen ide szükséges állatokat, és ha a földművelést haszonnal lehetne művelni, erről is gondoskodjon. 9. Gondoskodjon róla,
hogy minden faluban írják össze a census ordinariust, munerát (ajándékot) és a
munkajáradékot (labores). 10. Őriztesse a folyókat, nehogy azokat - kiváltképp a
parasztok - lehalásszák. 11. Őriztesse az erdőket, nehogy azok a fák illetéktelen
kivágásával, a vadak elfogásával, elűzésével és pusztításával elhagyatottak legyenek. 12. Gondoskodjon a halászóhelyek és tavak őrzéséről. 13. Tartson egy viceprovizort és egy kulcsárt. 14. A jobbágyoktól befolyó bírságpénzeket királyi jövedelemként kezelje, és vezessen külön számadást róluk. 15. Mivel a királynak Trencsénben, Léván, Zsolnán és Turdossinon harmincadhelyei vannak, ezért Ostrosith
tisztjeivel felügyelje ezeket, nehogy a kereskedők a harmincad lefizetése nélkül
titkon továbbszökjenek vagy a harmincadosok csalárdul működjenek. Hogy a harmincadosok helyesen járjanak el, Ostrosithnak a kamara által lepecsételt harmincad
cédulákat (,,scheda sigillata") kell szétosztania közöttük, ezekről számadást kell
vezettetnie. 16. Ostrosith évi fizetésként és viceprovizor, kulcsár, sáfár (dispensator) és lovasok tartására 300 forintot kap, ezt a király a harmincadok felügyelete
miatt még 100 forinttal megtoldja.
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A terjedelmes utasítás szinte mindenre kiterjedt. A provizor nemcsak a bevételeket felügyelte, hanem igazgatási funkciókat is ellátott, felügyelte az erdőket, halászóhelyeket és ehhez járult még a harmincadok igazgatása is. Viszont az is kiderül,
hogy igyekezték tevékenységét a váron kívülre korlátozni. A katonák közvetlen
ellátását át kellett adnia a kapitánynak, akit viszont nyugtaadásra köteleztek. Csak
szükség esetén kellett a felhalmozott élelmet a várban tartani, és inkább egy, a
városban emelendő épületet akartak számára biztosítani. A „rendőri" funkcióban
(ld. 5. pont) pedig a kapitánnyal kellett együttműködnie.
Most nézzük a várbirtok szervezetét: az udvarbíró után a viceprovizor (aludvarbíró) következett a rangsorban, utána az officiálisok (tiszttartók), majd a kulcsár,
szakács, molnár stb. Ostrosith idején a várbirtok három kerületre (districtus) volt
felosztva, élükön az udvarbíró officiálisai (tiszttartói) álltak. 171 Az Ostrosith után
következő Baracskayról tudjuk, hogy volt viceprovizora, hat lovast, egy kulcsárt,
egy szakácsot és egy molnárt tartott. Prandorffer az aludvarbírón kívül tartott egy
írnokot, egy szakácsot és négy lovast.172
Mind Ostrosith, mind pedig az őt követő Baracskay Pál idején csak a kapitánnyal
való kisebb összeütközésekre vannak adatok. 171 A hatásköri viták és összetűzések
Prandorffer Tamás provizorátusa idején kerültek napvilágra. Prandorffer korábban
már több helyen is töltött be udvarbírói és kapitányi tisztet is, ezért valószínűleg
nagy tapasztalattal rendelkezett a várbirtokok igazgatásában. Saját bevallása szerint
Katzianer idején a Trencsén körüli harmincadoknál működött öt évig, majd Niklas
Salm egyik szlavóniai várában töltött be tisztet. Ezután 11 évig a pozsonyi vár
provizora és kapitánya (praefectusa) volt, majd Léván három évig kapitányként
(capitaneus) és provizorként tevékenykedett, de volt udvarbíró Komáromban is.174
Trencsénben 1555 áprilisa óta szolgált. Utasítása nagyjából megegyezett Ostrosith
Jánoséval, de akadtak eltérő pontok is, melyek a felszínre kerülő ellentétek során
a leginkább vitatottak voltak.' 75 Az egyik leglényegesebb módosítás, hogy a kapi-
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A három districtus és officiálisaik 1549-ben: dubnicai (élén Á d á m ofliciális), turnai (Márkus)
és zlatóci (András) kerületek. MOL E 554 Fol. Lat. 1368. I. fol. 55 r .
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1549 decemberében Görtschacher kapitány nem volt hajlandó a neki megőrzés végett átadott
2000 forintot Ostrosith provizornak és Baracskay Pál alispánnak átadni. Vladislavai Márton
trencséni viceprovizor jelentése 1549. december 2. Podmaniczky Okit. IV. 219-223. p.
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Prandorffer provizori utasítása 1555. április 1-én, Augsburgban kelt. MOL E 136 1. köt. fol.
119 r -125 r .

tány nem szólhat bele a vár jövedelmének kezelésébe, és a jobbágyoknak sem parancsolhat, „qui soli provisori subesse debebunt". A kapitánynak pedig szabad az
udvarbíró tudtával saját használatára halászni és vadászni (kivéve a szarvasokat,
melyeket Szapolyai János ideje óta tilos elejteni).
Görtschacher Kristóf kapitány és Prandorffer Tamás udvarbíró között hamar
kitörtek a hatásköri viták, melyek esetenként atrocitásokhoz is vezettek. A helyzet
1557 elején kezdett tarthatatlanná válni, és a szembenálló felek panaszaikkal Ferdinándhoz fordultak, tiki felszólította őket, hogy a kiküldendő várvizsgáló bizottságnak írásban is adják elő sérelmeiket. 1 ' 6
Prandorffer fő vádpontja, hogy a kapitány az ő provizori utasítása ellenére beleavatkozott tisztségébe, és ezáltal sok jogtalanságot is elkövetett. Az erdőkben 27
nagyvadat ejtett, erőszakkal elvette a felső várban lévő szobáját, ahol addig embereivel a katonák élelmezését felügyelte, és az alsó várban adott neki szállást. Az
udvarbíró sérelmezte, hogy a kapitány úgy kezelte őt, mintha egy katonája lenne,
és folyamatosan beavatkozott tisztébe. Hiába hivatkozott a kamarától kapott utasítására, mert a kapitány kijelentette, hogy az ő (ti. Görtschacher) utasítását - ellentétben az udvarbíróéval - az uralkodó adta ki, ezért az övé érvényes, eszerint pedig
joga van az udvarbírónak parancsolni a birtokigazgatást illetően is. Prandorffer
szerint a kapitány a maga hasznára műveltetett szántóföldeket, a jobbágyokat jogtalan szállításokkal terhelte. A várkatonaság élelmezésében visszaéléseket követett
el, nem engedte az udvarbíró embereinek az élelemkiosztás ellenőrzését. Drágábban adta a katonáknak a bort, a húst és a kenyeret, és nem az udvarbíró által szolgáltatott bort mérte ki, hanem a sajátját. Az élelem elszámolásában is visszaéléseket
követett el, a ténylegesnél több költséget számolt el. 177 Ezenkívül a kapitány az
allodiumon haszontalan építkezéseket folytatott. A jobbágyokat és a trencséni polgárokat sokat zaklatta és szidalmazta.
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Görtschacher 1557. április 12-én Trencsénben kelt irata: „Römische Khunigliche Majestát
Haubtman zu Trenntschin Cristoffer vom Görtschachs Verantworttung vnd verrer antzaili auff
Thomasch Brandorfers, Hofrichter daselbs Chlag Articln" MOL E 554 Fol. Germ. 843. fol.
2 r -7 r .; Prandorffer viszontválasza 1557. júniusa: „Thomae Brandorffer Romanae Regiae maiestatis etc. Provisoris Arcis Trinchiniensis replicatio, adversus Christophori Görtschacher,
Capitanei ibidem, illatam responsionem, super grauaminibus et articulis ipsius Prouisoris,
Dominis Commissarys exhibitis. Mense Junio, 1557." M O L E 554 Fol. Ger. 843. fol. 9 r -16 r .
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Prandorffer szerint a kapitány két év alatt a katonák élelmezésére 2163 Ft-ot vett fel, a kimutatásban viszont több mint 6(XX) Ft-ot számolt el. M O L E 554 Fol. Ger. 843. fol. 12v.

Görtschacher kapitány 1 s kijelentette, hogy a királyi felség által neki adott utasítás szerint rá tartozik az erdők és a vizek kezelése. Csak saját hasznára vadászott,
viszont a provizor „csapatostul" vadászott, és legalább 24 nagyvadat öletett meg.
A provizor felső várban lévő szállásával kapcsolatban a kapitány megjegyezte,
hogy Prandorffer ritkán jött fel a várba, inkább csak az élésmestereit küldte fel. A
szállás pedig túl távol van a pincétől és egyéb tárolóhelyiségektől, és túl közel a
„titkos helyekhez". 179 A kapitány szerint a provizor egy alkalommal puskával felszerelt embereivel bejött a várba és lövöldözött is, ezért kénytelen volt a szabadon
járást-kelést a várban megtiltani. Elrendelte, hogy a kapunál a fegyvereket az udvarbírónak és kíséretének le kell tenniük. Prandorffer egyébként tagadta ezt a vádat,
és a kapitány gyűlölködésének tudta be ezt a lépést is. 180 Az élelmezéssel kapcsolatban a kapitány kijelentette, hogy azért nem engedte a provizor élésmesterét egyedül a kiosztáshoz, nehogy az megkárosítsa a királyt. Külön panaszkodott, hogy
Prandorffer nem látja el megfelelően tisztét, mert több alkalommal nem volt elég
élelem a várban. Görtschacher szerint nem ő zaklatja a jobbágyokat, hanem éppen
ellenkezőleg, az udvarbíró teszi ezt. Egyébként neki jogában áll az udvarbíró ellenében is a jobbágyoknak a várhoz szükséges dolgokban parancsolni (pl. vármunka).
Mint láttuk, a hatásköri problémák - túl a személyi ellentéteken, melyek esetenként még fegyveres összetűzésekhez is vezettek- abból adódtak, hogy a két tisztség
hatáskörét nem választották szét egyértelműen. A kapitány és az udvarbíró is a
kamarától, illetve az uralkodótól kapott utasításaikra hivatkoztak. Az már más kérdés, hogy nem tudtak együttműködni, és úgy tűnik, mindkét fél követett el szabálytalanságokat és visszaéléseket. Tagadhatatlan viszont, hogy a nagyobb vétségeket
Görtschacher követte el, míg Prandorffer szemére esetleg bizonyos dolgok elhanyagolását (illetve a túl sok vadászatot) lehetne vetni. Az egymás személyét érintő
vádak és ellenvádak valós voltáról, valamint a trencséni várbirtok kezelésének minőségéről az 1557-es várvizsgálat alapján nyerhetünk képet.
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Görtschacher így ír magáról: ,.Ich bin Nun In das Neundt Jar alhie, vnd ... Neben meiner
haubmansaffth selbst vnd allain Paumaister, Zeugwandt, vnd vber Sechs Jar Profandt Verwalter ... gewest" MOL E 554 Fol. Ger. 843. fol. 7'. A felsorolt tisztségein kívül tudjuk róla,
hogy 1553-ban Erdélyben hadi fizetőmesterként is működött. „Cristoffcr Vonn Görtschach
Zw Harraíí, Römischer Khuniglicher Majestát etc. Haubtman Zw Trentschin Vnnd Khriegs
Zallmaister Inn Sijbenburgen", 1553. március 7. Nagyszeben, MOL E 554 Fol. Germ. 728.
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,,es ist dem obern Schloss ... gar weit von den grossen Kheller vnd zu Nahendt bey dem
heimlichen orten" MOL E 554 Fol. Germ. 843. fol 3 r .
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MOL E 554 Fol. Germ. 843. fol. 10v.

I. Ferdinánd a várvizsgáló bizottságnak szóló utasítását 1557. augusztus 20-án
adta ki. 18 ' A bizottság tagjai között a következők szerepeltek: Thurzó Ferenc, az
udvari kamara elnöke, Francisco Salamanca, I. Ferdinánd tanácsosa, Tozy Gábor,
Pesti Ferenc, Johannes Tázgern, komáromi provizor, Eördögh Péter, a magyar kamara számadásmestere és végül, de nem utolsó sorban: Görtschacher Kristóf, trencséni kapitány. Tehát Görtschachernek sikerült elérnie, hogy bekerüljön azon királyi biztosok közé, akiknek többek között az ő parancsnoksága alatt levő Trencsént
is felül kellett vizsgálniuk! Ez némileg meglepő azután, hogy a bizottság tagjainak
kinevezésekor és az utasítás kiadásakor - valószínűleg a kapitány és a provizor fent
említett iratai nyomán - már bizonyosan tudtak a Trencsénben levő visszás állapotokról, és ez az utasítás Trencsénre vonatkozó részéből is kiderül.
Az utasítás általános része is kiemeli, hogy a biztosok fő feladata a várak jövedelmeinek kivizsgálása, a tisztviselők számadásra szorítása. Feladatuk, hogy a bevételek felhasználásának helyes rendet szabjanak, hogy a várbeli katonaságot ne a
kamarák által, hanem a helyi jövedelmekből tudják eltartani és elkerüljék, hogy
ezen jövedelmeket a kapitány vagy a katonaság megkárosítsa.
Trencsénre vonatkozóan az uralkodó megszabta, hogy írják össze a vár minden
fegyverét, jövedelmét és bevételeit, majd így folytatta az utasítást: „Miután elhatároztuk, hogy trencséni várunkba, ahogy más várakba is, olyan másik kapitányt
fogunk állítani, aki nemcsak a várat igazgatja és őrzi, hanem a contrascriba [számvevő] segítségével minden bevétel és kiadás kezelésének gondozását és tisztét magára vállalja. A biztosok gondosan minden jövedelmünkről tudják meg, hogy mi
módon és mire lettek fordítva, hogy mi ezekről informálva olyan módot és rendet
tudjunk megszabni, mely szerint a jövőben bevételeink ne a kapitányok hasznára,
mint eddig, hanem a miénkre fordítódjanak [kiemelés tőlem - KI], és hogy megtudván pontosan minden jövedelmet a kapitánynak utasítást tudjunk adni." 182 Tehát
már a biztosok vizsgálata előtt elhatározták, hogy új kapitányt neveznek ki, aki a
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M O L E 136 1. köt. fol. 23 r -46 v .
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„POITÜ cum decreverimus in Trinchiniean quoque arce nav/ra, sicuti in alys talem constituere
Capitaneum, qui non solum arcem gubernet et custodiat, sed administrationis omnium proventuum ac erogationis servata ratione, adiuncto ei contrascriba, curam et officium suscipiat.
Commissary diligenter de omnibus proventibus no.víris inquirant, et quomodo, et ad quos usus
sint insumpti, ut nos de illis informati, possimus modum instituere, et ordinem, quo in posterum
proventus nosfri, non in commodum Capitaneorum, ut hactenus, sed in nos/rum proprium
convertantur, et ut cognitis exacte proventibus omnibus, dare possimus Instructionem Capitaneo." MOL E 136 1. köt. fol. 36/b v .

kapitányi tiszt mellett a provizori tisztséget is ellátja, és tudtak arról, hogy a kapitány a maga hasznára fordítja a jövedelmek egy részét. Ezek után különösen érdekes, hogy Görtschacher - mint említettem - bekerült a biztosok közé.
A biztosok 1557. október 3-án értek Trencsénbe.183 Görtschacher azonban még
Sárosból előre ment Trencsénbe, „hogy dolgait jó rendbe hozza", de mire a bizottság többi tagja odaért, már csak hűlt helyét találták a kapitánynak. A bizottság
először a várban lévő készleteket mérte fel. Összeírták a vár fegyverkészletét, 184 és
ezzel kapcsolatban - a már említett lőporelhelyezést kivéve - mindent rendben
találtak. Megállapították, hogy a várban a katonák élelmezésére csak közepes
mennyiségű liszt van, a bor pedig „nyúlós", romlott. Prandorffer provizor erre azt
felelte, hogy a búza a vár alatt lévő raktárban van, a kapitány pedig ritkán engedte
be őt a várba. A bizottság rögtön utasította őt az élelem behordatására, és az ezek
tárolására szolgáló épületek rendbehozására.
Ezután számba vették a trencséni vár és a hozzá tartozó romba dőlt Szucsa vár
tartozékait, jobbágyait, és összeírták jövedelmeit. Eszerint 533 jobbágy telket, 22
adózó népes pusztát és 230 házas zsellért írtak össze. Trencsén város adója évente
470 magyar forint, valamint meghatározott mennyiségű búza, árpa, bab, malac,
tyúk, sajt, vaj, sör stb. A vámbevételekből évente alig több mint 100 forint folyt
be. A várbirtok felmérésekor megállapították, hogy a majorság igen elhanyagolt,
pedig a legelők megfelelőek, viszont nincs elegendő állat. A szántóföldek műveletlenek, pedig azok viszonylag jelentős kitérjedésűek, mintegy 2218 holdra becsülték, „ami azon a vidéken jelentősnek látszott". A biztosok úgy látták, hogy a várat
kenyérrel és sörrel jórészt el lehet látni, „de csak úgy ha a kapitány nem avatkozik
a tiszttartó [udvarbíró] hatáskörébe", és nem a saját hasznára művelteti a földeket,
„mint eddigelé". Ugyanis a termékenyebb 188 holdat a maga javára foglaltatta le.
A halastavak is rendkívül elhanyagoltak, nagyrészt lehalászták. A biztosok utasították az udvarbírót, hogy hozassa rendbe ezeket. Az erdők szintén lepusztultak, ezért
a biztosok megtiltották a kapitánynak a vadászatot, és az építéshez alkalmatlan fák
kivágását.
Ezután sorra vették Görtschacher kapitány többi visszaéléseit. A jobbágyokat
sokat zaklatta különösen azzal, hogy többször is fuvaroztatott velük Trencsénből
a saját, Ausztriában lévő várába, Heffleinbe. A várbeli katonasággal kapcsolatban
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A biztosok Trencsénre vonatkozó jelentése: Illésy, 1894. 78-95. p.
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„Inventárium Municionum et tormentorum Bellicorum, tam maiorum quam minorum in Arce
Trinchiniensi in Vtrisque domibus Armamentarys ac propugnaculis et alys locis ut sequitur
existeníium." M O L E 156 Fasc. 99. No. 22. 44-52. p.

a biztosok megállapították, hogy több nevet Íratott a zsoldlistákra, mint amennyi
ténylegesen a várban szolgált. (Esetenként felíratta a zsoldosok közé a kulcsárt, a
péket, a mészárost is.) A kapitány nem is akarta, hogy tudják, hány katona van a
várban. A katonaság élelmezése terén is sok visszaélést követett el. Az udvarbíró
élelmezési tisztjeit nem nagyon engedte be a várba, és az ott lévő házukat is elvette.
Az élelmiszert áron felül adta. Azt is megtudták a biztosok, hogy a kapitány egyszer
16, majd máskor 20 katonát elbocsátott, mert azok nem akarták elfogadni a rossz
minőségű posztót és a romlott bort azon az áron, amit ő megszabott. Az időközben
megérkezett Görtschacher az elszámolásait csak nagy nehezen volt hajlandó előadni, majd ezek alapján kijelentette, hogy az uralkodó 8000 forinttal adós neki. (Az
építkezések kapcsán már kitértünk az általa végeztetett haszontalan munkálatokra
és a költségek „igen csodálatos" elszámolására.) A bizottság viszont - igazat adva
a provizornak - úgy találta, hogy éppen ő tartozik a királynak.
Végül a biztosok azt javasolták, hogy az újonnan kinevezendő kapitányt ruházzák fel az udvarbírói tiszttel, és rendeljenek mellé egy számtartó tisztet, de ne adjanak neki olyan kiterjedt hatalmat, mint Görtschachernek.
A bizottsági jelentés, mint láttuk, több ponton is alátámasztotta az udvarbíró,
Prandorffer Tamás fent említett vádjait, de a majorság, az erdők és halászóhelyek
lepusztulása részben az ő hanyagsága által következett be (igaz, sokszor beavatkozott és hátráltatta munkájában a kapitány is). Prandorffer egyébként a vizsgálat után
rövid időn belül elkerült Trencsénből, és kamarai tanácsosként, 185 majd pozsonyi
főharmincadosként 186 működött tovább. Görtschacher Kristóf kapitány visszaéléseire teljes egészében fény derült. További sorsa bizonytalan, valószínűleg még az
év végén elhalálozott. 18
Azt is látnunk kell, hogy - mint a bizottság is hangoztatta - az összeütközések
és bizonyos dolgok elhanyagolásának jelentős része valóban a kapitány és az udvarbíró nem pontosan szabályozott hatásköréből származott. Ezért döntöttek úgy,
hogy a két tisztséget összevonják. Garai Jakab, majd az őt követő Proskovszky
János már mint kapitány és provizor működött Trencsénben. 188
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Prandorffer 1559-ben kamarai tanácsos (Ember,
biztos (Podmaniczky Okit. V. 327-332. p.).

1946. 131. p.), ebben a minőségében királyi
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Prandorffer Tamás „Oberdreissizigers Zu Prespurg" jelentése az Alsó-Ausztriai Kamarának
1563. június 22. M O L E 137 Fasc. 2. No. 6.
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A bizottság Trencsénből távoztakor (november végén) Görtschacher még bizonyosan élt
{lllésy, 1894. 85. p.;), de a bizottsági jelentés hátralevő részében már mint elhunytat említik
(Uo. 93-95. p.).
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Miksa főherceg 1559. május 15-én, Bécsben kelt utasítása Garai Jakabnak: „Quoniam nos ex

A fentiekben a trencséni várbirtok néhány jellemzőit igyekeztem felsorolni. A
vizsgált időszak csak az 1543-1557 közötti évekre terjedt ki. Az első időszakban,
a Thurzók birtoklása idején, az 1543-46 közötti évek mérlegét próbáltam megvonni, és látható volt, hogy annak ellenére, hogy Trencsén számszerűleg a legnagyobb
birtokok közé tartozott, mégsem hozott hasznot. (A vár újjáépítése jelentős költségeket emésztett fel, de ez az összeg a visszaváltáskor megtérült.) A királyi kézbe
került várnál már azt vizsgáltam, hogy milyen formák között igazgatták a birtokot,
és ennek során milyen hatásköri problémák merültek fel. A várvizsgáló bizottság
jelentése pedig betekintést nyújtott a birtok gazdálkodásába és ez alapján már érthető, hogy miért nem voltak elegendők a bevételek a vár fenntartására. Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a várbirtok igazgatása és kezelése során felmerülő
problémák közrejátszhattak abban, hogy — felismerve Trencsén stratégiai jelentőségének hátlérbeszorulását - az uralkodó a biztos bevétel fejében (ti. a zálogösszeg)
elzálogosította Trencsént.
4. A várbeli katonaság
A várbeli katonaság létszámát illetően kevés adattal rendelkezem. Az kitűnik,
hogy két fajta adat van a katonaság számára vonatkozóan. Az egyik az állandó őrség
száma, a másik a „szükség idején" („tempore necessitatis.") a vár védelmére kirendelt katonaság létszáma.
1528-ban a várat Istvánffy szerint több mint 2000 „válogatott puskás gyalogos
katona" védte.1*9 1536. december 13. és 1537. március 13. között, amikor Thurzó
Elek az újra Szapolyai pártjára állt Podmaniczkyak által megszállt Zsámbokrét
várát ostromolta, 50 gyalogos állomásozott Trencsénben, igaz, nem a vár, hanem
a város védelmére.191 1541-ben, Buda török kézre kerülésekor 52 gyalogost ren-

clementi deliberatione et voluntate Sacrae Caesareae Regieqwe Maie.statis, Domini et genitoris
nostri observandissimi, Capitaneatum et Praefecturam, simulqwe etiam Provisoratum seu administrationem proventuum arcis istius Trinchinieroíj, quorum perceptionis et erogationis cura
ex clementi voluntate et durante beneplacito suae Caesareae MűiVítatis , tibi luit commissa,
salva eius Ma/estatis erga te gracia, fideli nostra Egregio Joanni Pruskovsky, Aulae nostrae
familiari, et Pocillatori nostro contulimus." M O L E 554 Fol. Lat. 1367. fol. 58r.
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„Praeerant ejus custodiae Paulus Barascainus, ac Benedictus Cosarus, viri acres et strenui,
c u m bis mille et amplius peditibus sclopetariis selectioribus ..." Istvánffy, 92. p.
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A Podmaniczkyak Szapolyaihoz való átpártolására és Zsámbokrét ostromára ld.:
1943. 162-166, p.
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M O L E 196 Fasc. 12. fol. 152v.

Lukinich,

deltek ki „pro necessitate et defensione Civitatis Thrinchiniensis et arcis eiusdem". 192 1543-ban, júliustól augusztusig, amikor a törökök - többek között Esztergomot is elfoglalták, 150 gyalogos és 200 lovas volt kirendelve a vár és a
város védelmére. 193 Ezek az adatok azonban csak a veszély esetén kirendelt katonaság létszámadatai.
Sokkal nehezebbnek tűnik az állandó őrség adatait meghatározni. Azt tudjuk,
hogy 1549. március 15-én Niklas Salm főkapitány 21 magyar gyalogost küldött
Trencsénbe az ott állomásozok mellé.194 A következő adat 1554-1555-ből való,
amikor Trencsénben 94 gyalogos szolgált.195 Meg kívánom jegyezni, hogy még a
várvizsgáló bizottság sem tudta pontosan megállapítani a ténylegesen itt szolgálók
számát.196 Az 1559 elején kinevezett Proskovszky kapitányról tudható, hogy 40
katonát tartott, és ezt a létszámot Miksa főherceg elegendőnek ítélte a vár védelmére.197 Az elzálogosításkor, 1564-ben, Széchy Margit, 198 majd az utána következő
zálogosok is elvállalták a 40 katona tartását.
Most vessük össze adatainkat néhány bányavidéki váréval:
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Uo. fol. 159 r .
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MOL E 211 ü l . ser. 22. t. fol. 147 v .
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MOL E 554 Fol. Lat. 1368/1. fol. 9V.
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Acsády,

196

Illésy, 1894. 90-91. p.
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Miksa főherceg datálatlan utasítás-tervezete N. (minden bizonnyal Proskovszky János) trencséni kapitánynak: „Ex proventibus igitur Praefectus ad eius Arcis custodiam, et vigilias alterius vicibus in ea exercendas quadraginta pedites bonos viros militares, et probatae fidei
continue et sine diminutione conseruet, qui numerus peditum hoc tempore ... ad custodiam
sufficere videtur." MOL E 136 Fasc. 6. fol. 352 v .
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MOL E 160 8. t. fol. 61 l r .

1888. 72. p.

Néhány bányavidéki vár őrségének létszáma 1554—1555199
lovas

A vár neve
Bakabánya

-

gyalogos
53

Kékkő

50

Korpona

400

189

Léva

400

200

Murány

6

118

Szitnya

8

29

Trencsén

-

94

-

A fenti várak nagy része - kivéve Lévát és Korponát - másodrendű, kisebb vár,
csak Bakabányán, Kékkőn és Szitnyán volt kevesebb katona, mint Trencsénben. A
táblázat adataiból kitűnik, hogy Trencsénben az állandó őrség létszáma viszonylag
kevésnek mondható, ez különösen az 1559-től állandónak tűnő 40 katonára vonatkozik. Még kevesebbnek tarthatjuk a katonaság számát, ha tekintetbe vesszük a vár
kiterjedt voltát is.
5. A vár felszereltsége
(A vár tűzfegyverei)
Trencsén felszereltségének vizsgálatakor a vár készleteiről fennmaradt inventáriumok adataira támaszkodom. Összesen hét inventárium adatait dolgoztam fel.
Táblázatokba gyűjtöttem a vár tűzfegyvereit, feltüntetve azok pontos őrzési helyét
is.200 Az alábbi összesítő táblázat alapján képet kaphatunk a vár tűzfegyverei számának alakulásáról az egyes időszakok szerint.
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Acsády, 1888. 72-73. p.; Bakabánya az 1556. évi állapota szerint van feltüntetve. Végváraink
őrsége 1556-ban. In: HK 1895. 262. p.
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A táblázatokat ld. a Mellékletekben.

A különböző típusú ágyúk számának alakulása 1528--1594 között
Év

1528

1535

1549

1557

1564

1583

1594

db

32

16

16

38

26

18

16

A szakállas és egyéb (kézi, cseh, nürnbergi)
puskák számának alakulása 1528-1594 között
Év

1528

1535

1549

1557

1564

1583

1594

db

193

207

149

639

513

500

523

Összehasonlításként az alábbi táblázatot közlöm, amely a bányavidéki főkapitányság néhány várának tűzfegyverkészletetéről nyújt képet az 1577-es állapotuk
szerint:
A bányavidéki főkapitányság néhány várának
tűzfegyverkészlete 1577-ben"
Összes ágyúk száma

Szakállas és egyéb
puskák száma

Murány

9

227

Végles

11

59

Zólyom

9

47

Léva

16

117

Csábrág

17

124

Bakabánya

6

38

Korpona

12

90

Érsekújvár

17
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A vár neve

Az 1528. évi adatok véleményem szerint a többi évhez képest különlegesek,
mert nyilván az ostromra készülve töltötték fel ilyen sok tűzfegyverrel Trencsént.
Ezután, főleg az ágyúk számában, erős visszaesés tapasztalható. Amikor a vár
201

Adatok: Geöcze, 1894. 704-706. p.

királyi kézbe került, mind az ágyúk, mind a szakállas és egyéb puskák számában
ugrásszerű növekedés figyelhető meg, ami a csúcspontját 1557-ben érte el. A vár
tehát akkor volt a legjobban felszerelve, amikor királyi kézen volt (1549-1564).
Ezután fokozatosan csökken a vár tűzfegyverkészlete; a szakállas és egyéb puskák
számában viszonylag csekély, az ágyúk számában viszont jelentős a visszaesés. Az
utóbbiak esetében különösen feltűnő, hogy a nagyobb kaliberű ostromágyúkat
(bombardae murifragae) szállították el. Figyelemre méltó azonban, hogy még a
század végén is jelentős készletek voltak Trencsénben.
Összehasonlítva több, a bányavidéki főkapitányság területén lévő várral, az tapasztalható, hogy Trencsén készletei jelentős mértékben meghaladják ezen várak
felszereltségét. (Az itt közölt 1577. évi állapotkor Trencsénben már erős visszaesés
tapasztalható a tűzfegyverek számában, azonban a fenti dátumhoz legközelebb lévő
1564. és 1583. évi készletek is felülmúlják a felsorolt végvárakét.) Az adatok alapján úgy tűnik, hogy Trencsén - különösen amikor királyi kézben volt (1549-1564)
- hadszertárként működhetett. Ezt az indokolatlanul sok - a környező várak készleteit messze felülmúló - fegyver, főképpen a szakállas puskák nagy száma is alátámasztani látszik. A források alapján kiderül, hogy az ágyúk és szakállas puskák
jelentős része nem a vár közvetlen védelmére szolgált, nem a védműveken volt
elhelyezve, hanem ezeket az alsó és felső várban lévő fegyvertárakban tárolták.
Ez azonban még kevésnek tűnhet a feltételezés alátámasztásához, hiszen Trencsén csak akkor működhetett hadszertárként, ha innen más várakat is elláttak. Erre
néhány esetben közvetlen adat is van. A magyar kamara 1551. január 23-án I.
Ferdinándhoz írt jelentése szerint Érsekújvárra egy ágyút (falkonétát) akartak vinni, és ezt Trencsénből szándékoztak odahozatni.' 0 ' A következő adat 1559-ből való,
ekkor Zermegh János és Prandorffer Tamás kamarai tanácsosok Miksa főherceg
utasítására Thelekessy Imre főkapitány lednicei várába annak átvételekor szakállas
puskákat, ahhoz való golyókat és puskaport szállítottak Trencsénből, igaz, azzal a
feltétellel, hogy amint Thelekessy Lednicét megfelelő módon fegyverekkel ellátja,
ezeket majd visszaszállítja. 203 A következő adat 1560—1561-ből való, ekkor Gyula
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Iványi, 1927. 18. p.
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Lednice várát a királyi biztosok 1559. április 3-án vették át Podmaniczky Rafael özvegyétől.
Jelentésükben a biztosok javaslatot tettek arra, hogy a vár megerősítésére Trencsénből hozzanak 2 falkonétát, 40 szakállaspuskát és 10 mázsa lőport. A biztosok megjegyezték, hogy:
,,ex arce Thrinciniensi maiori numero munitionum facilius arci ipsi prospici possit". A fegyverek szállítására június végén került sor. A biztosok a fegyverekről Thelekessytől elismervényt kaptak, amelyet Miksa főherceg rendeletére a trencséni kapitánynak, valamint a trencséni
fegyvertár praefectusának („praefectus domus armamentariae Trinchiniensis") kellett átadniuk.

várába Trencsénből is szállítottak hadfelszerelést, 100 mázsa lőport és 100 darab
nagyobb szakállas puskát.204 Véleményem szerint ezek az adatok még tovább szaporíthatok, de igen nehéz nyomon követni a fegyverek útját egyik helyről a másikra. Jellemző, hogy a kor legjobban működő közigazgatási szerve, a kamara sem
tudott esetenként kiigazodni a fegyverszállításokat illetően. Erre példa, hogy amikor Trencsént Forgách Imre átvette Poppel Lászlótól, a királyi biztosok felmérték
a fegyverkészletben mutatkozó hiányokat. Jelentésük nyomán a magyar kamara írt
I. Rudolfnak, hogy a hiányzó ágyúkról és golyókról információt kérnek, olyan
személytől, akinek tudomása van arról, hogy I. Miksa visszakért-e ezekből valamit.205
Véleményem szerint Trencsénnek ez a szerepe főleg arra az időszakra jellemző,
amikor a vár királyi kézben volt, vagyis 1549-től 1564-ig. Az uralkodó azonban az
elzálogosítás után is gondoskodni kívánt arról, hogy a saját tulajdonában lévő, itt
őrzött, még mindig tekintélyes mennyiségű fegyvert szükség esetén igénybe lehessen venni. Széchy Margit ezért re verzál isában kötelezettséget vállalt arra, hogy az
ágyúkat, azok felszerelését, a hozzá való golyókat, amikor az uralkodónak arra
szüksége van, minden ellenszegülés nélkül átadja. 206 Mint az adatokból látható,
ezután is szállítottak el fegyvert Trencsénből, de a vár fegyverkészlete a század
végén is jelentősnek mondható. 207

Podmaniczky Okit. V. köt. 181. p., 328. p., 343. p.
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A fegyver szállítását végig lehet követni. I. Ferdinánd 1560. november 25-én utasította a
magyar kamarát, hogy az gondoskodjon a gyulai lőszernek Pozsonytól Trencsénen át Kassáig,
és onnan Gyulára szállításáról. I. Ferdinánd hasonló értelemben írt november 13-án Turóc
vármegye hatóságának, majd december 31-én Pesthy Ferenc bihari adórovónak. A szállítmányt
az új gyulai kapitány, Kerecsényi László és a királyi biztosok kísérték. A Gyula várában
általuk 1561. március 6-án felvett inventárium felsorolja a Bécsből, Trencsénből és Kassáról
hozott fegyvereket. A Trencsénből ideszállított fegyverek: „ E x Trinchinyo: Pulveris tormentarii centenaria 100. Pixides barbatas maiores 100.". Veress, 1938. 333-336. p.
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MOL E 137 Fasc. No. 22. fol. 159 r .
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„Bombardas autem murifragas et falconetas maiores quas Sacratissimű caesarea Maiestas in
usu belli ... reservare voluit eas quandoqunque Caesarea Maiestas mandavérit u n a cum suis
globulis ferreis funibus catenis ferreis ac alys attinentys sine ulla remitencia et difficultate ...
auferri paciar et co«cedam heredesque mei paciantur et concedant." MOL E 160 8. t. fol.
612 r .
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Marosi Endre tévesen jegyzi meg, hogy „Trencsén készlete 1577-ben csak néhány ágyú és
golyó volt." Marosi, 1974. 63. p. 55. sz. jz. Tévedése minden bizonnyal a Geöcze István által
közölt jelentés szövegén alapul: „Trencsénben ... is van még néhány ágyú és golyó, a mi
Flged. tulajdonát képezi; ezért is az udvari kamara a magyar kamara segítségével kutatni fog

Trencsén stratégiai szerepének alakulása és helye a végvárrendszerben
(Összegzés)
A tanulmány első felében végigkövettem a vár fontosabb XVI. századi eseményeit, részletesen foglalkoztam birtoklástörténetével, felsoroltam tisztjeit. A második részben megvizsgáltam Trencsén földrajzi elhelyezkedését, természeti adottságait, foglalkoztam az itt folytatott építkezésekkel, a várbirtokkal. Felsoroltam a
várbeli katonaságra, illetve az itt tárolt tűzfegyverekre vonatkozó adatokat. Az
alábbi összegzésben nyomon követem Trencsén stratégiai szerepének alakulását és
megkísérlem a fentebbiek alapján elhelyezni a végvárrendszerben.
Trencsén Mohácsot megelőzően a nyugati határvédelem szempontjából kiemelkedő szereppel bírt. Jelentőségét növelte az a tény is, hogy az ország legbefolyásosabb és leggazdagabb családja tette meg családi székhelyül. Szapolyai trónra jutásával a megkezdődött polgárháború során szintén fontos volt Trencsén, különösen
a Vág völgyének birtoklása szempontjából. Erre példa az 1528. évi ostrom is. Ferdinánd számára - miután Trencsén a kezére jutott - szintén fontos volt annak megtartása, egyrészt az ország északnyugati részének birtoklása miatt, valamint Morvaország és Szilézia védelme érdekében. Miután nagyjából kialakultak a „frontvonalak" Szapolyai és Ferdinánd között, illetve az utóbbinak sikerült a János-párti
Podmaniczkyakat a maga pártjára állítani, került sor Trencsén elzálogosítására.
Ferdinánd nyugodt lehetett Trencsén birtokát illetően, hiszen egyik legmegbízhatóbb hívének, Thurzó Eleknek adta zálogba.
Szapolyai János halála, majd Buda és azután több fontos vár török kézre kerülése
után megkezdték a végvárrendszer kiépítését. Első lépésként az uralkodó igyekezett minél több fontos várat a maga kezébe venni, mint láttuk, ez történt Trencsénnel
is. Azonnal megkezdték a királyi kézre jutott vár beleillesztését a végvárrendszerbe. Királyi katonaságot - többnyire német gyalogosokat - vezényeltek a várba,
szakértő építészmesterekkel vizsgáltatták felül védműveit, fegyverkészletét jelentősen megnövelték. Ezek a lépések is azt igazolják, hogy fontos szerepet szántak
Trencsénnek. Véleményem szerint elsősorban a környező végvárak ellátásában
volt kiemelkedő jelentősége, de a fontos kereskedelmi út, valamint Morvaország
és Szilézia biztosítása is indokolttá tette a végvárrendszerbe illesztést. Különösen
ebben az időszakban (1549-1564) hadszertár szerepe lehetett Trencsénnek, erre
utal az is, hogy az itt tárolt tűzfegyverek magas számához képest nagyon kevés
katonaság állomásozott falai között.

utána és a í'őhadi szertárnak ezen holmiknak utána lenni, hogy mindezek is javára és rendes
inventáriumába jussanak." Geöcze, 1894. 707. p. Vö.: Mellékletek, VII. és VIII. táblázat.

Miután az 1560-as évekre kiderült, hogy a török előrenyomulása közvetlenül
nem fenyegeti a Vág völgyét,208 a folytonos pénzhiánnyal küzdő uralkodó elzálogosította Trencsént, ami mindenképpen azt jelenti, hogy a vár vesztett jelentőségéből. Ennek oka lehetett még a várbirtok gazdaságtalan kezelése, illetve az is, hogy
a fokozatosan kiépülő Érsekújvár megfelelően tudta ellátni a Duna vonalától északnyugatra eső területek védelmét is.209 Trencsén ezután mint kiemelkedő családok
központja és mint kiterjedt várbirtok volt jelentős, stratégiai szerepe csak a Vág
felső folyásának védelmére szorítkozott.
A fentiek alapján úgy tűnik, hogy Trencsén akkor, mikor királyi kézen volt
(1549-1564) - elsősorban kiépítettsége és jelentős fegyverkészlete révén — a végvárrendszer második vonalának jelentősebb várai közé tartozhatott. Ezt a kérdést
azonban addig nem lehet véglegesen tisztázni, amíg nem ismerjük a környező bányavidéki várak jelentőségét, szerepét. Amennyiben sor kerül ezen várak részletes
felmérésére, lehetőség nyílik az összevetésre. A másik, szinte önkéntelenül felvetődő kérdés az, hogy amennyiben Trencsénnel a század 50-es, 60-as éveiben hadszertárként számoltak, akkor miért mondott le róla az uralkodó és miért nem építették ki a bányavidéki főkapitányság meghatározó elemévé? Egyelőre konkrét forrás
nincs a kérdés megválaszolására, csak - mint a fentiekben - következtetni lehet
arra, hogy miért került sor Trencsén újbóli elzálogosítására. A kérdés végleges
megoldásához remélhetőleg segítséget nyújthat majd az Udvari Haditanácsnak a
Haus-, Hof- und Staatsarchivban és a Kriegsarchivban található anyagának Trencsénre vonatkozó részeinek áttanulmányozása.
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Ezt a megállapítást tükrözi Miksa főherceg már idézett, valószínűleg Proskovszky Jánosnak
szóló datálatlan (1559 körüli) utasítás-tervezete: „Cum scilicet adhuc Deo Volente, castrum
Thrynchyen, in tali loco situm, ut nulla aperta vis hostilis timenda sit: Idcirco non magnus
militum numerus ad custodiam eius requiri videatur." MOL E 136 Fasc. 6. fol. 352 r .

209

Marosi, 1974. 48-49. p. Trencsén és Érsekújvár védelmi szerepének összefüggését az is bizonyítja, hogy miután Érsekújvár török kézre került (1663. szeptember 27.), a török és tatár
csapatok Trencsénig és Nagyszombatig is eljutottak. Az újonnan létrehozott vilajet határai
északon Trencséntől 10-15 kilométerre húzódtak. Ortutay, 1993. 169-170. p.

MELLÉKLETEK
I.
A táblázatok készítésének módszere
Az alább közölt táblázatok a Trencsén váráról készült hét inventárium adatait
tartalmazzák. A táblázatokba a vár tűzfegyvereit gyűjtöttem ki. Az első rubrikában
az év szerepel, a másodikban a tűzfegyver elhelyezése, majd pedig a tűzfegyver
elnevezése következik. Ez utóbbinál feltüntetem a tűzfegyverre vonatkozó megjegyzéseket is (pl. ágyazott vagy ágyazatlan, törött, minden felszereléssel ellátva,
használhatatlan stb.). Az elnevezéseket az inventárium rendje szerint adom meg,
mindvégig betűhív átírásban. (A rövidítéseket feloldottam és kurzív betűvel jelöltem, az "e"-kaudátát ae-vel írtam át.) Az 1528. évi inventárium feldolgozása eltér
a többitől, itt nem a tárolási helyek szerint írták össze a fegyvereket. A táblázatok
nem tartalmazzák a Trencsénhez tartozó Szucsa vár felszereléseit, ezeket az 1535.
és az 1549. évi inventáriumokban tüntetik fel (az utóbbiban csak egy adat szerepel
erre vonatkozólag), de mivel nem tartoznak a trencséni várban lévő készletekhez,
nem vettem figyelembe. A felhasznált inventáriumok adatai:
Az inventárium
felvételének
dátuma

Az inventárium felvételének oka

Levéltári jelzet

1528. június 30.

Hans Katzianer átveszi a várat Baracskay Pál és
Kozár Benedek várkapitányoktól.

ÖStA KA AFA
1528/6/5b.
1528/6/5c.

1535. október 6.

Thurzó Elek átveszi a várat Ryby Sebestyén
várkapitánytól.

MOL E 156
Fasc. 99. No. 25.

1549. január 31.

Niklas Salm főkapitány átveszi a várat Székely
Magdolnától.

M O L E 156
Fasc. 75. No. 41.

1557. október

A várvizsgáló biztosok által felvett inventárium

M O L E 156
Fasc. 96. No. 5.
Fasc. 99. No. 22.

1564. december 12.

Széchy Margit átveszi a várat
I. Miksa biztosaitól.

M O L E 156
Fasc. 96. No. 5.
Fasc. 99. No. 22.

1583. február 23.

Forgách Imre átveszi a várat Lobkovici Poppel
Lászlótól.

M O L E 156
Fasc. 96. No. 6.
Fasc. 99. No. 22.

1594. január 14.

Illésházy István átveszi a várat Forgách Imrétől.

M O L E 156
Fasc. 96. No. 7.
Fasc. 99. No. 22.

II.
Év
1528

Ágyúk

db

Törött ágyúk

db

ain gegossenn haubstugkh...
von Kayser Friedrichen
herkohommendt

1

Ain schone viertlstainpuxen

1

Ain gegossene quartaunen..
genandt wegkhauff von
Trenzsch

1

ain schone grosse gegossne
vnnd geprochne haufnizl
schenst Stain

1

Nothschlangen

1

ain geprochne viertl gegossne
Stainbuxen

1

Ain alte gegossne halbschlang

1

ain klains khurz gegossens ...
Stainpuxl

1

Ain gegossne viertlpuxen auf
Redern

1

ain geprochne grosse gesjossne
haufniz

1

Zway haufnizl gegossenn auf
Redern in Registern

2

ain gegossne geprochne
haufniz Stainpuxen

1

ain gegossen haufniz in ainem
Register

1

ain khurz gegossen ganz
Stainpuxl

1

ain alts haufnizl gegossen Vast
khurz in ainem Register

1

ain khurz ganz gegossens
verprunnens Stainpuxl

l

zwo gegossen Stainpuxen
toplhauffniz in Registern

2

zway gegossne verprunnen
khurz alte klaine valkhanet

2

ain gegossen valkhanet

1

ain groB Stukh von ainer
gegossnen Viertlpuxen

1

zwo gegosen haufnizain
gegossen klaines Stainpuxl
khurz in ainem Register

1

ain Stugkh von ainer
toplhaufniz gegossen

1

zway klaine gegossne
Morsterlein

2

ain klainer allter Morser
gegossen

1

ain gegossner grosser hakhn

viertlpuxen mit Raiffen

1

Behemisch gesthifft toplhakhen

17

Ain grosse eisnene haufniz ...
mit eisnen Raiffen

1

Behemisch gemain hagkhen
gestifft vnd vngestifft

18

zwo khurz groB eisnen
Stainpuxen*

2

Alt gemain klain vnd groB
hacken gestifft vnd vngestifft

156

*A felsorolt fegyverek után a következő b e j e g y z é s t a l á l h a t ó : „ N o c h
sollen in den verprunnen Schutten
etliche Stugkhlein verfallen sein".

Szakállasok

Eysnen Scherpentinll ains
vngesthifft

1

1

III.

Év

A tűzfegyver elhelyezése

A tűzfegyver elnevezése
pixides Barbatae vulgo
zakaloss

1535

db
200

tormenta Erea vulgo
Seregbonthyo

2

In cacumine magne thurris
Bombarda

super currum vulgo
pathianthiu

1

In nova domo Bombardaria

Bombardi ferreae super rotas
que in vulgari Tarazk
vocantur

4

Ibidem

Bombarda kewethew
pathanthyw

1

Ibidem in terra

Bombardae ex Ere fuse
lapides iacentes absque rotis

2

Ibidem

Bombardae ferreae maiores
lapides iacentes

3

Ibidem

mosar pathanthyw ex ferro

2

Ibidem

ingenia magna

2

in turris

pixides Bombardarum

7

In muro exteriori

Bombarda Erea super rotas
lapidem iacens

1

IV.

Év
1549

A tűzfegyver elhelyezése

A tűzfegyver elnevezése

db

In propugnaculo exteriori in
sumnitate montis

pixides Barbatae

80

In turri que vocatur Matthyws thornya

pixides Barbatae

10

In testudine prope puteum

pixides Barbatae

30

penes fluvium wagh supra murum

pixides Barbatae

18

In superiori domo portariorum

pixides Barbatae

4

In Turri inferioris porté

pixides Barbatae

7

supra turrim
[turris intra minorum portám]

Bombarda wulgo Tharaczk vocata
cum instrumento

1

in Turri Matthwssa

Bombarda

1

Ibidem super terram

Ingenia Vetera ferrea, sine sede

Ibidem

keweabombarda in formám mortary
[mosar panthangyw ferrea]

1

Tbidem

Bombarda ferrea super rotas

1

In sacello

tormentum parvum ferreum Siska
vocatum

1

Ibidem

Siska simplex et vilis

1
1

In propugnaculo super fluvium

Bombarda wulgo Tharaczk

Ad fluvium wagh

Tharaczk ferrea

Ibidem

Bombarda instar mortary erea
[Mosar pathangyw aereurn]

1

Ibidem

Bombarda ferrea cum rotis ligneis

1

Ibidem

Bombarda cuprea

1

In turri magna superiori

Bombarda cum Instrumentis omnibus

1

Sub porta inferiori

Tharaczk fracta

• !

V.

Év
1557

A tűzfegyver elhelyezése

A tűzfegyver elnevezése

db

In maiori domo Armamentaria

Bombardae murilragae maiores

2

Ibidem

Bombardae murifragae cum omnibus
earum attinentys et curribus ad
Vehendas ceptis

4

Ibidem

Bombarda Magna, Nympha silvestris
dicta, a Podmaniczky in Arce relicta
c u m attinentys admodum vilibus

1

Ibidem

Barbatae mediae Norrinbergenses
c u m omnibus earundem attinentiis

In armamentario Superioris Arcis
minori

Bombardae falkaun mediae

2

Ibidem

talkanctac dupplae

4

Ibidem

falkanetae dupplae

4

Ibidem

Sarffendindl

4

Ibidem

Sartfendindl parva

]

Ibidem

Barbatae ferrae

100

Ibidem

pixides Bohemicae

180

In contusorio pulverorum in cjuo
Magistri Bombardariorum habitant

Bombarda parva ferrea antiqua

1

Ibidem

parva Bombarda ferrea

1

Ibidem

Barbatae dupplae bonae

13

Ibidem

Barbatae dupplae lignea manubria
habentes

54

Ibidem

Barbatae dupplae in antiquis sedibus
locatae

32

Ibidem

Barbatae dupplae cum fractis sedibus

6

Ibidem

Barbatae dupplae ferreis Manubrys,
inutiles

4

In Propugnaculis et Muris
In Turri arcis superioris in qua
Tubicines habitant

Bombarda ferrea

1

| Bombarda ferrea

1

In propugnaculo supra cellarium
Cervisiae

201

Év
1557

A tűzfegyver elhelyezése

A tűzfegyver elnevezése

db

In muro quem longum vocant

Barbatae dupplae lignea manubria
habentes

12

In propugnaculo Exteriori ad hortum

Barbatae dupplae ferrea Manubria
habentes

11

Ibidem

Barbatae dupplae sine manubrys et
sedibus

2

In propugnaculo rotundo ad allodium
sub arcé sito Matthys Thorna dicto

falconeta ferrea

2

Ibidem

Barbatae ferreae dupplae ferrea
Manubria habentes

12

In propugnaculo in rupe ad fluvium
Wagh sito

Bombardae ferreae Stainbixen dictae
in Rotis

2

Ibidem

falkonetae ferreae in Rotis

3

Ibidem

falconeta ferrea média

1

Ibidem

Bombardula ferrea

1

Ibidem

Bombardae Stainpixen

2

Ibidem

falconeta ferrea sine sedibus

1

In turri Arcis ad portám Inferiorem

Barbatae dupplae ligneas sedes
habentes

6

In porta craticulata Infimia ad
Civitatem

Barbatae ferreae ligneas sedes
habentes

2

VI.

Ev
1564

A tuzfegyver elhelyezese

A tuzfegyver elnevezese

db

In domo Armamentaria

Bombardae maiores Murifragae

2

Ibidem

Bombardae murifragae cum omnibus
eorum attinentys et curribus ad
vehendum aptis

4

Ibidem

bombarda magna, Nympha sylvestris
dicta, per dominum Podmanyczky
relicta admodum vilibus attinentiis

1

Ibidem

pixides manuales Norimbergenses

In Armamentario minori

Bombardae falconum mediae

2

Ibidem

falconetae duplae

4

Ibidem

Barbatae ferrei

100

Ibidem

Sarfetina parva

1

Ibidem

Pixides manuales Bohemici

In propugnaculo in Rupe versus
tluvium Vagh construetum

Bombardae ferreae breviores ad
eyciendum globum lapideum

4

Ibidem

parva bombarda

1

Ibidem

Machina ferrea magna mortarium
vocata

1

In propugnaculo Matyas vcx;ato

falconeta ferrea

1

In contusorio pulverum

Pixides barbatae sine manubrys
veteres

lbidem

Falconetae ferrei absque ullis
attinentiis

3

in propugnaculo Cervisiae

Falconeta super rotis

1

In superiori arce in turri

falconeta ferrea

1

201

180

32

VII.

Ev
1583

A tuzfegyver elhelyezese

A tuzfegyver elnevezese

In domo armamentaria, quae est in
arce inferiore

Pixides manuales Norimbergenses
integrae

Ibidem

falconetae cum suis attinentys

Ibidem

Pixides barbatae integrae

63

Ibidem

Pixides manuariae Bohemicae
mim>res superioribus
Norimbergenses

180

Ibidem

Falconeta ferrea parva fracta

1

Ibidem

Mosar pattantiu ferreum

1

In domo Castellani supra portam
arcis inferioris

Pixides barbatae integrae

38

[Pixides barbatae| Fractae

2

In propugnaculo super rupem Vago
flumini impendentem sito

Bombardae ferreae breves, vulgo
Mosar patantiu maiores

3

Ibidem

[Bombarda ferrea brevis, vulgo
Mosar patantiu| minor

1

Ibidem

Falconeta ferrea parvula

1

Ibidem

Mortariolum ferreum

1

Ibidem

Falconcta parva, paulo maior pixide
barbata

1

Ibidem

falconeta ferrea integra super rotas

1

In arce superiore
In propugnaculo ad hortum spectante

Falconeta una bene instructa

1

Ibidem supra tectum

pixides barbatae

In alio propugnaculo interiore, supra
conservatorium cervisiae

Falconeta

1

In summa Turri arcis

Falconeta ferrea vetus super rotas

1

db

200

5

17

1

VIII.

Ev
1594

A tuzfegyver elhelyezese

A t u z f e g y ver elnevezese

db

In domo armamentaria quae est in
arce inferiori

Pixides manuales Norinbergenses

Ibidem

falconetae c u m suis attinentys

Ibidem

Pixides barbatae

63

Ibidem

Pixides barbatae aliae fractae

25

Ibidem

Pixides manuariae Bohemicae
ininores superioribus Norinbergenses

180

Ibidem

Falconeta ferrea parva fracta

1

Ibidem

Mosar pattiangiw ferreum

1

In domo Castellani supra portam
arcis interioris

Pixides barbatae

In propugnaculo super rupem Vago
Flumini impendentem

Mosar pattiangiw maiores

2

Ibidem

(Mosar pattiangiw| minor

1

Ibidem

Falconeta ferrea parvula

1

Ibidem

Mortariolum parvum

1

Ibidem

Falconeta parva paulo maior pixide
bombarda

1

Ibidem

falconeta ferrea integra super rotas

1

In arce superiori in propugnaculo ad
hortum spectante

Falconeta bene instructa

1

Ibidem supra tectum

pixides barbatae

In alio propugnaculo interiore supra
conservatorium

Falconeta

1

In Summa Turris Arcis

Falconeta ferrea vetus super rotas

1

200
5

38

17
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Trencsén vára a XVII. századi metszeteken

A címlapon és az alább közölt rézmetszetek lelőhelye Galeazzo Gualdo Priorato: „Continuatione deli' história di Leopoldo cesare Nella quale si descrive la
Ribellione d' Ungheria E quanto é successo dal principio della Congiura sino all'
Anno 1676." című, 1676-ban Bécsben megjelent műve. Gualdo Priorato, Comazzo
grófja 1606-ban Velencében született, és Menclová szerint 1663 szeptemberében
- a Vág-völgyi török betörés idején - járhatott Trencsénben Souches tábornok
kíséretében. Vélhetően ekkor keletkeztek azok a rajzok, melyek alapján Gérard
Bouttats a metszeteket készítette 1676-ban. A metszetek ugyan a XVII. század
második felében készültek, de a XVI. század végi állapothoz képest lényeges
eltérés nem tapasztalható, jól látható rajtuk a vár fekvése és erődítményei. A címlapon lévő rézmetszet a várat kelet felől mutatja, felirata: „Trencsén a domb felől
nézve", az előtérben a Vág holtága látható. A mellékletben közölt váralaprajz a
fennmaradt legkorábbi, és jól mutatja Trencsén várának és városának elhelyezkedését. Ez kevésbé tükrözi a XVI. századi állapotokat, mert a XVII. század
folyamán - elsősorban az alsó várban - több új épületet is emeltek. (1. kép) A két
rézmetszet a várat északkelet illetve északnyugat felől ábrázolja. Az előbbinél jól
látható a Vág folyó fő- és mellékága és az azokon átívelő hidak. (2. kép) Az utóbbi
metszet Trencsén várát és városát mutatja a Vág túlsó partjáról nézve. (3. kép)
Mindkét metszeten tévesen - Trencsén helyett - a „Gununo" elnevezés szerepel.
A metszeteket a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Történeti Képcsarnoka bocsátotta rendelkezésünkre. Szívélyes segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.
A metszetek jelzetei: T 4190, T 4189, T 4158, T 4157.

1. kép Trencsén
Gérard

Bouttats

várának
rézkarca.

alaprajza

a XVII. század

második

felében.

2. kép Trencsén vára a XVII. század második felében. Gérard Bouttats rézmetszete.

3. kép Trencsén vára és városa a XVII. század második felében. Gérard Bouttats rézmetszete.

István Kenyeres: Die Burg von Trentschin (Trencín, Trencsén)
im XVI. Jahrhundert. (S. 5-72.)
Das Thema der Studie ist die in erster Linie auf Archivquellen basierende Bearbeitung der Geschichte der Trentschiner Burg im XVI. Jahrhundert. Der Themenkreis wurde bisher noch keiner gründlichen Untersuchung unterzogen, da der
bedeutende Teil des Archivguts dieses Themas im Ungarischen Staatsarchiv zu
finden ist, und sich vielleicht gerade deshalb die Aufmersamkeit der slowakischen
Forscher nicht auf ein gründlicheres Studium der frühen Neuzeit der Burg am
Waagufer erstreckte. Der Burg gebührt nach der Geschichte von Mohács bedeutend
mehr Aufmerksamkeit, denn unter ihren Besitzern sind solche bedeutende Persönlichkeiten zu finden, wie der Statthalter (locumtenens) ElekThurzó oder der spätere
Palatin István Illésházy.
Der erste Abschnitt der Studie liefert einen Beitrag über die Belagerung im Jahre
1528, die auch bedeutende Auswirkungen auf den Zweikampf zwischen Szapolyai
und Ferdinand hatte und deren diplomatische Auswirkungen, danach gewährt er
einen Einblick in die Geschichte der Pfandbestellung.
Im zweiten Abschnitt prüfe ich, wie sich die nach Mohács wesentlich veränderten Verhältnisse auf die historische Rolle von Trentschin auswirkten, und wie sich
die im Mittelalter so wichtige Burg zu dem Grenzfestungssystem verhielt, das ab
der Mitte des Jahrhunderts ausgebaut wurde. Ich habe die Burg fünf Gesichtspunkten gemäß einer Untersuchung unterzogen: 1. geographische Faktoren, 2. die Befestigungen und die Wehranlagenarbeiten der Burg, 3. Burgbesitztum und
Verwaltung, 4. Besetzung in der Burg, 5. Ausrüstungen, Feuerwaffenbestand in
der Burg. Aufgrund der vorgenannten Gesichtspunkte kann festgestellt werden,
daß Trentschin an dem gut kontrollierbaren Punkt einer wichtigen Handelsstraße
lag; eine weit ausgedehnte und gut ausgebaute Burg war; der Burgbesitz zu den
bedeutendsten gehörte; obwohl während dessen Verwaltung auch Mißbräuche
vorkamen; innerhalb ihrer Mauern nur wenig Besetzung stationiert war; ihr Waffenbestand jedoch als bedeutend bezeichnet werden kann, besondere Aufmerksamkeit verdient die große Anzahl von Hackenbüchsen und sonstigen Gewehren,
woraus anzunehmen ist, da in der Zeit, wo Trentschin in der Hand des Königs war
(1549-1564), die Burg als Zeughaus funktionierte.

TÖRÖK ENIKŐ
EGY XVIII. SZÁZADI POLIHISZTOR: MIKOVINY SÁMUEL
Mikoviny Sámuelről már számos cikk és tanulmány megjelent, ismeretterjesztő
lapok (Búvár, Elet és Tudomány, Természet Világa) és szakfolyóiratok is foglalkoztak életével és munkásságával. Ennek ellenére, ha képet akarunk alkotni Mikoviny tevékenységéről és jelentőségéről, nehéz helyzetben találjuk magunkat, mert
a cikkek és tanulmányok többsége munkásságának csak egy-egy területével foglalkozik. A Térképészeti Közlöny, valamint a Geodézia és Kartográfia lapjain térképészeti tevékenységéről olvashatunk, és egyes honismereti folyóiratokban is találunk térképeiről ismertetőket.1 Bányászati és kohászati munkásságáról elsősorban a Bányászati Lapokban és a Bányászati és Kohászati Lapokban jelentek meg
cikkek, vízmérnöki tevékenységéről pedig a Hidrológiai Tájékoztatóban olvashatunk. Teljességre törekvő Mikoviny-életrajzot Bendefy László, Deák Antal András
és Hrenkó Pál2 írt. Velük ellentétben nem kronologikusan, hanem tematikusan
igyekszem összefoglalni eddigi ismereteinket és adatainkat Mikoviny Sámuel pályájáról, így talán jobban át lehet'látni polihisztori munkásságát.
Magyarországon a XVIII. század első felében kis számú, de európai viszonylatban is színvonalas értelmiségi réteg volt. A tudományos érdeklődésű értelmiség
az országnak főleg azon részeiből került ki, melynek lakói korábban nem éltek
török uralom alatt, mint Erdély és a Felvidék. A felvidékiek között egyaránt voltak
magyar, szlovák, német és vegyes anyanyelvűek, akik mindannyian Hungarusnak
tartották magukat, ezzel fejezték ki a szülőföldhöz, a magyar királysághoz való
ragaszkodásukat. 3
Mikoviny Sámuel is a Felvidéken, soknyelvű környezetben nőtt fel, több nyelvet
is beszélt anyanyelvi szinten. Ábelfalva, ahol 1700-ban született, teljesen szlovákok lakta Nógrád megyei falu volt, ezért már gyerekkorában megtanulhatott szlovákul. Apja, id. Mikoviny Sámuel is jól kellett, hogy beszéljen ezen a nyelven,
különben nem lehetett volna evangélikus lelkész olyan szlovák településeken, mint
Rózsahegy, Turicska és Ábelfalva. 4 Szintén gyerekkorában, szüleitől tanult meg
1

Ld. ehhez pl.: Bendefy L„ Hrenkó,

2

Bendefy, Hung. Nova és Hrenkó,

1978, Hrenkó, 1986.
1984.

3

Kosáry, 140-142. p., Waczulik, 10. p.

4

Bendefy, 7-8. p„ Bendefy, 1975. 393-394. p.

FONS n. (1995) l.sz. 73-89. p.
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magyarul, később ezen a nyelven folytatta magánlevelezését. 5 Tanulmányai során
újabb két nyelvvel ismerkedett meg, a némettel és a latinnal, melyeken később
hivatalos levelezéseit kellett folytatnia. Műveltségének így fontos része lett a soknyelvűség. 6
Társadalmi helyzetét tekintve nemesi címet nyert polgári családból származott.
A Felvidéken a családnak Zólyom, Trencsén, Nyitra és Nógrád vármegyékben
voltak birtokai.7
A felvidéki kisnemesség általában nagy gondot fordított gyerekei iskoláztatására, főleg racionális meggondolások alapján, hiszen számolniuk kellett azzal, hogy
a birtok nem biztosít mindegyik gyereknek megélhetést. Ezenkívül számukra a
tanulás felemelkedési lehetőséget is jelentett. A 17. századi értelmiség nagyrészt
egyházi jellegű volt, id. Mikoviny Sámuel is a papi pályát választotta. A XVIII.
században egyre többen készültek világi pályára, s ezek közé tartozott a polihisztor
Mikoviny is.8
Tanulmányait valószínűleg Abelfalván, az evangélikus egyház elemi iskolájában kezdte, s közben apja még latinra is taníttatta Bulovszky Ferenc magántanárral. 9 A továbbtanulni szándékozó felvidéki diákok helyzetét megkönnyítette az a

5

Mikoviny Mátyás, a Mikoviny nemzetség eddig ismert legrégibb őse, aki 1575 körül született
és Zemplén megyei nemes volt, szintén magyarul írta magánleveleit ld. Bendefy, 251-259. p.,
Bendefy, 1975. 393-394. p. és Bendefy L, 1976. 175. p.

6

Néhány kutató az anyanyelvűség kérdésére helyezi a hangsúlyt Mikoviny műveltségének ismertetésekor, pl. Baker szerint német anyanyelvű volt ld. Faller, 1939. 272. p. Ezt TárczyHornoch Antal az alapján cáfolja, hogy a Hofkommissionhoz írt beadványai tele vannak „elírási hibák"-kal ld. Tárczy-H, 1942. 233. p. 5. számú jegyzet. Purgina szlovák anyanyelvűségét
bizonygatja ld. Tárczy-H, 1960. 64. p., Bendefy pedig magyar anyanyelvűségét ld. Bendefy,
7-8. és 254. p., Bendefy, 1975. 394. p.

7

Bendefy, 1. p., Nagy /., VII. kötet 605. p. és Tárczy-H, 26. p. N e m tudjuk, hogy mikor szerezték meg a nemességet, de van adatunk arról, hogy Breznóbányai Mikoviny Jakab egy 1600.
szeptember 25-i felségfolyamodványban maga, gyermekei, fiútestvérei, valamint mindkét nembeli örökösei számára nemességet kért ld. Faller, 1939. 271. p. Következő adatunk 1652-ből
való, amikor Mikoviny Sámuel Nyitra megyei nemesnek, a térképész Mikoviny dédapjának
ü l . Ferdinánd (1637-1657) megerősítette régi nemességét és címét, a nemeslevél pusztulása
miatt ld. Bendefy, 7. és 9. p., Faller, 1939. 271. p., Nagy /., VII. kötet 605. p., Tárczy-H,
26. p. és Tárczy-H, 1936. 65. p., de Fallernél és Nagy Ivánnál tévesen n . Ferdinánd szerepel.
A Mikovinyek „Breznóbányai" előneve azzal magyarázható, hogy a család a források szerint
már 1594-től rendelkezett földbirtokokkal Breznóbányán, Mikoviny Sámuelnek és apjának is
volt még ott egy kis birtoka ld. Tárczy-H, 1960. 64. p.

8

Benda,

9

Bendefy,

12. p., R. Várkonyi,
10. p., Bendefy

63. p., Waczulik,

12. és 19. p.

L, 1976. 175. p. és Hung. Nova, 6. p.

körülmény, hogy a fejlett városokban elég erős polgárság alakult ki, mely már a
17. század közepétől támogatta evangélikus iskolák létrehozását (pl. Bártfa, Besztercebánya stb.). Nincs adatunk arról, hogy Mikoviny hol tanult tovább. Mivel
korán baráti kapcsolatba került Bél Mátyással, lehetséges, hogy a besztercebányai
evangélikus gimnáziumba járt, ahol 1708-1711 között Bél Mátyás is tanított. 10
Egyetemi tanulmányait azonban nem végezhette Magyarországon, mert bár az
evangélikusok az 1660-as években próbálkoztak egyetem felállításával Eperjesen,
de annak tényleges létrejöttét a Habsburg-kormányzat megakadályozta. így a
XVIII. század elején is csak egy egyetem volt az országban, a nagyszombati, ahova
protestáns diákokat nem vettek fel. Ezért erre a korszakra is jelemző a peregrináció,
a magyar diákok külföldi egyetemjárása. A külföldi tanulmányok nagyon sokba
kerültek, komoly kiadásokat jelentettek még a nemesi családok számára is, ami
miatt szükség volt patrónusokra. A patrónus szerepére vagy egy város, vagy az
egyház, vagy egy-egy világi földesúr vállalkozott. Annak ellenére, hogy költséges
volt, a peregrináció fontos szerepet játszott az európai látókör és a modernebb gondolkodás magyarországi terjesztésében."
Valószínűleg Mikoviny is patrónus segítségével végezte külföldi tanulmányait.
Először 1719-ben Nürnbergben bukkant fel a neve, ahol rézmetszeteket készített
Bél Mátyás „Hungáriáé antiquae et novae Prodromus"-ához,
melyben Bél későbbi műve, a ,,Notitia..." tervét ismerteti. Ebben a könyvben található egy ifjú
magyar nemest ábrázoló kép, mely egyes feltételezések szerint Mikoviny képmása
lehet. 12
1721. június 30. és 1722. június 30. között Mikoviny matematikát tanult a Nürnberg melletti Altdorf egyetemén. Itt ismerkedhetett meg a csillagászattal is, hisz
hallgathatta Johann Heinrich Müller profeszor előadásait - aki csillagászattal is
foglalkozott —, valamint látogathatta az egyetem obszervatóriumát. 1722 nyarán
rézmetszést tanult Georg Johann Puschernél, ugyancsak Nürnbergben. Bél Mátyás
fent említett könyvében található metszetein kívül 1723-ban egy Altdorfot bemu-
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A felvidéki iskolákról ld. Zombori, 83. p. Mikoviny tanulmányairól ld. Bendefy, 11. p., Bendefy
L., 1976. 175. p., Hung. Nova, 6-8. p., Tárczy-H, 27. p. és Tárczy-H, 1936. 66. p. Baker és
Faller szerint Losoncon végezte középfokú tanulmányait ld. Faller, 1939. 271. p.

11

Kosáry,
83. p.

12

Bendefy, 10. és 12. p., Hung. Nova, 8. p., Tárczy-H, 27. p. és Tárczy-H, 1936. 66. p. Faller
az ifjú magyar nemest ábrázoló képet nem tekinti Mikovinyről készültnek, szerinte a Bél
Mátyás ,,Compendium Hungáriáé Geographicum" című művében, a bevezető illusztráción
levő portré ábrázolhatja őt ld. Faller, 1961. 67-68. p.

126. és 129. p., Waczulik,

16. p., Benda, 9. és 12. p., R. Vúrkonyi, 63. p., Zombori,

tató metszetsorozata is megjelent. Szintén egyetemi évei alatt készítette Nürnberget
ábrázoló metszeteit.
Mikoviny 1723 elején Jénában folytatta tanulmányait, a földmérésben tökéletesítette magát, és október 4-én matemetikai oklevelet szerzett. Nem egyedi eset,
hogy két egyetemen is járt, hiszen akkoriban egy diák több egyetemen is megfordult, ha volt rá lehetősége. 13
1724 tavaszán a kor szokása szerint nyugat-európai tanulmányútra indult. Utvonalát nem ismerjük, de lehetséges, hogy ekkor ismerkedett meg Marinonival, alsóausztriai tartományi mérnökkel, a bécsi udvar matematikusával. Tárczy-Hornoch Antal feltételezése szerint Mikoviny nála szerezhetette gyakorlati képzettségét a csillagászatban és a térképészetben. Ennek csak közvetett bizonyítékai vannak, például az, hogy Mikoviny első térképe az 1717-ben Marinoni által készített
felvételi lapok egybeszerkesztésével keletkezett. Az Ausztria és Magyarország közötti határ egy részéről, a Szarvkő, Borostyánkő, Fraknó, Kőszeg stb. környéki
uradalmak hovatartozásának eldöntése céljából készült térképen a következő mondat olvasható: „Anno 1728 Marinoni úr originalisábul parialtatott Mikoviny
Sámuel magyar ingenier által mp.".
Marinonival való kapcsolatának további bizonyítéka lehet az, hogy Mikoviny
két tanulmányában is Marinoni védelmére kelt. Az 1739. április 24-én befejezett
„Epistola ad D[ominum] Io[annem] Iac[obum] Marinonium de quadratura circuli..." és az ugyanezév június 6-án írt,,Nucleus controversiae de quadratura circuli" című műveiben bebizonyította a kör négyszögesítésének lehetetlenségét.
Ugyancsak kettejük kapcsolatát bizonyíthatja egy harmadik, korábban készült
és sajnos elveszett tanulmánya, mely a Föld alakjával foglalkozott, s melyet szintén
Marinoninak ajánlott. Ebben bebizonyította, hogy a földi délköröknek a sarkoknál
és nem az egyenlítőknél kell laposabbaknak lenniök. Álláspontját később a lappföldi mérések is igazolták. 14
Európai körútjáról 1725-ben tért haza, és Pozsonyban telepedett le. Már 1725ben munkát kapott Pozsony vármegyétől, honoráriumát a Sárfő folyó „revíziója"
alkalmával végzett térképezési munkájáért kapta. Ezt követően a megye „hites

13

Külföldi tanulmányairól ld. Bendefy, 12. p., Bendefy L„ 1976. 175. p., Hrenkó, 1984., Hung.
Nova 10-12. p., Tárczy-H, 1975. 713. p. A z egyetemjárással kapcsolatban ld. Kosáry, 128. p.

14

Bendefy, 14-15. és 160-161. p„ Faller J„ 1951. 48. p„ Hung. Nova 12., 17-18. és 35. p.,
Tárczy-H, a 2. ábrához írt jegyzet és 36. p., Tárczy-H, 1936. 76. p., Tárczy-H, 1950. 46. p.
és Tárczy-H, 1975. 716. p. Az említett térkép és matemetikai tanulmányok alapján H r e n k ó
Pál véleménye szerint Mikoviny részt vett a „bécsi hadmérnöki iskola magánkurzusán", ahol
Marinonitól tanulhatott ld. Hrenkó, 1984.

matematikusa és geometrája" lett. Elsősorban a megye árvízvédelmével foglalkozott, a Csallóköz és a Vág töltéseit rendszeresen ellenőrizte, javításukat tervezte és
irányította. 1725-26-ból, 1729-30-ból, 1732-ből és 1742-ből van forrásunk arról,
hogy a vármegye szolgálatában tevékenykedett, és ezért a vármegyétől fizetést
kapott.15
E feladatok mellett azoktól a magyar főuraktól is kapott megbízásokat, akik
birtokuk korszerűsítésére törekedtek: így Eszterházy József gróf kérésére 1727-30
körül felmérte a tatai várat, és a környező mocsarak lecsapolásával, az Öreg-tó és
Cseke szabályozásával foglalkozott. Szintén mocsárlecsapolást végzett 1725-27
körül Festetich Kristóf Somogy megyei birtokain. 1730-ban, Károlyi Sándor gróf
naplójának tanúsága szerint, Mikoviny Csongrádon és Nagykárolyban térképezte
a gróf uradalmát. Gróf Balassa Pál csejtei és berencsei birtokait 1734-ben mérte
fel. 1737-ben pedig Erdődy György kérte fel egy halastó kijelölésére. Bendefy
szerint a fraknói Eszterházy család, melynek a Csallóközben nagy birtokai voltak,
szintén foglalkoztatta Mikovinyt. A bécsi gyűjteményekben található térképek
alapján Hrenkó Pál azt állítja, hogy Mikoviny a Batthyányak körmendi uradalmában is dolgozott. 16
1729-ben a bécsi Udvari Kamara mérnöke lett. Mivel az Udvari Kamara egyetlen mérnöke volt, sokféle feladatot kellett megoldania. A különböző jellegű megbízásoknak azért tudott eleget tenni, mert szinte egész életében polihisztorként tevékenykedett. Polihisztorrá válása már-már szükségszerű volt. Ebben az időben
ugyanis Magyarországon a tudományok differenciálódása épphogy elkezdődött, és
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Hung. Nova, 13-16., 18-21., 24-25., 36. és 117-137. p., Hrenkó, 1984., Tárczy-H, 1975. 713. p.
Eltérő évszámok találhatók a szakirodalomban azzal kapcsolatban, hogy Mikoviny mikor lett
Pozsony vármegye mérnöke: 1725. ld. Bendefy, 15. p.; 1726. dec. 5. ld. Hrenkó, 1984; 1726.
ld. Hung. Nova, 13. p. és Tárczy-H, 1975. 713. p.; 1727. ld. Bendefy L„ 1976. 175. p.;
,, 1728-től Pozsony város mérnöke" ld. Klinghammer 78. p.; „Pontos adat nem maradi lenn,
de különböző források alapján nagy valószínűséggel állítható, hogy „ n e m e s Pozsony vármegye
hites matemetikusa és geometrája" lett." ld. Papp-Váry-Hrenkó,
17. p.

16

Bendefy, 16. és 260-266. p„ Bendefy, 1975. 394-395. p„ Bendefy L., 1976. 175. p., Faller,
1932. 257-258. p„ Hrenkó, 1984., Hrenkó, 1982. 3. p., Hrenkó, 1983. 46. p„ Hung. Nova,
16., 25., 32. és 134-135. p. Eszterházy József gr. (1682-1748) Komárom vármegye főispánja,
1733-tól Horvátország, Szlavónia és Dalmácia bánja, 1741-től országbíró, ld. Nagy /., III. köt.
90-91. p. Balassa Pál gr. (7-1770) 1740-től Gömör megye főispánja, a helytartóságnál tanácsos,
kir. főpohárnokmester és belső titkos tanácsos, ld. Nagy /., I. köt. 126-127. p. Károly Sándor
gr. (1668-1743) szatmári főispán, a szatmári béke egyik kieszközlője, 1723-tól belső titkos
tanácsos, 1724-től a helytartótanács tagja, ld. Nagy /., VI. köt. 100. és 105. p. Erdődy György
(7-1758) Bars megyei főispán, koronaőr és 1748-tól országbíró, ld. Nagy /., III. köt. 62. és
68. p.

az értelmiségieknek heterogén feladatokat kellett megoldaniuk. A tudományok különválását helyi gazdasági és társadalmi igények szabták meg. A török uralom alól
felszabadult országot újjá kellett építeni, ehhez elengedhetetlen volt a korabeli ország adottságainak minél jobb megismerése, az állam politikai, földrajzi, gazdasági
és történeti adatainak rendszerezése. Ehhez járult a hon- és államismeret tudománya is, amelynek hazai fejlesztésében az evangélikus értelmiség fontos szerepet
játszott, mivel jelentős részük a német egyetemeken megismerkedett az ún. államismereti iskola céljaival és módszereivel. E tudomány magyarországi úttörője és
kiemelkedő alakja Bél Mátyás (1684-1749) volt, akinek munkatársi gárdájához
tarozott Mikoviny is.17
Bél Mátyás felkérésére Mikoviny megyetérképeket készített a „Notitia Hungáriáé Novae..." című művéhez, amely Magyarország megyénkét való leírását tűzte ki célul. Mikoviny terve megvalósításához császári „parancsot" kért az ország
feltérképezésére. Az uralkodó támogatta a tervet, hisz a kormányzatnak is érdekében állt, hogy jó térképei legyenek, elsődlegesen a hadsereg számára. Végül a
helytartótanács gróf Pálffy Miklósnak, az ország nádorának, a helytartótanács és a
hétszemélyes tábla elnökének aláírásával az 1731. évi rendeletében felszólította a
vármegyéket, hogy segítsék Mikoviny munkáját.
A ,,Notitia..." nyomtatásban közreadott öt kötetében tizenkét megye térképe
jelent meg. Az első kötetben (1735) szerepel Pozsony megye térképe, a másodikban
(1736) Turóc, Zólyom és Liptó megyéké, a harmadikban (1737) Solt, Pest és Pilis,
valamint a negyedikben (1742) Nógrád, Bars, Nyitra és Hont megyéké. Az ötödik
kötetben található Moson megyei térkép Bendefy szerint Mikoviny alkotása,
Hrenkó Pál azonban e felfogást cáfolja.19
A,,Notitia... "-ban megjelent térképeken kívül Mikovinytől fennmaradtak még
kiadatlan, kéziratos megyetérképek 20 is. Ezek arról tanúskodnak, hogy Mikoviny-
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Bendefy, 20-21. p., Hung. Nova, 18. p. Az értelmiségről általában ld. Kosáry,
150-152. p., R. Várkonyi, 60. p.

18

Bendefy,

19

Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé Novae historico-geographica... Accendunt Samuelis Mikovinii
mappae... 1-5. köt., Bécs, 1735-1742. Bendefy a 3. és a 4. kötet térképeit összekeveri ld.
Bendefy, 35-36. és 294-296. p. Faller, 1932. 262-263. p„ Hrenkó, 1984.,
Papp-Váry-Hrenkó,
18. p. Bél Mátyás ,,Notitia... "-jának 5. kötete a szerző halála után jelent meg. A majdnem
tejesen elfogyott 5. kötetet Zichy Jenő gróf 1893-ban száz példányban újra kinyomtatta, ld.
Pallas, 17. p. A Moson megyei térkép a címfelirat szerint Kovács János munkája.

20

Bendefy László szerint Mikoviny ma ismert megyetérképeinek száma kb. 140, de ennél több,
legalább 197-200 készülhetett el. Azonban egyéb elfoglaltságai miatt valószínűleg nem saját-

29-30. és 33. p., Hrenkó,

138-139. és

1984., Hung. Nova, 18. és 21. p.

nek szándékában állt folytatni az ország térképezését. Ki akarta javítani a meglévő
megyetérképeket, és el akarta készíteni a többi megye és az ország egészének topográfiai térképét. Ez ügyben, valószínűleg 1746-ban írta a,, Conditiones"-t, melyben e munka hasznosságát bizonygatta, és anyagi támogatást kért a terv megvalósításához. Céljai közé tartozott a régészeti emlékek és a természeti adottságok
feltárása, valamint ezen adottságok javítására irányuló tervezetek kidolgozása, például a szántóterületek növelése, vizek lecsapolása, árvizek elhárítása stb. 1747-ben
gróf Balassa Pált arra kérte levelében, hogy támogassa az „Előterjesztés"-ben foglaltakat. Végül nem kapott parancsot a munka elvégzésére, s a megvalósításban
korai halála is megakadályozta. 21
Megyetérképeken kívül Mikoviny számos egyéb térképet is készített. Korográfiai, a földfelszínt szemléltető térképein kívül tematikus térképei is vannak, például a háromszögelés menetét vagy a pestisjárvány elterjedését szemléltető térképei.
Mikoviny Sámuel agyakorlati térképészet mellett elméleti kartográfiával is foglalkozott. Először egy Bél Mátyáshoz írott nyílt levélben (Epistola ad Methodo
Concinnandarum Mapparum Hungáriáé Topographicum, Pozsony, 1732) fogalmazta meg térképészeti alapelveit. Szerinte a korszerű térképkészítést négy alapra
kell helyezni: asztronómiai, geometriai, magnetikus és hidrográfiai alapra. Az első
azt jelenti, hogy a helységek szélességi és hosszúsági fokait csillagászati észlelések
alapján kell megállapítani. Az,,Epistola"-ból megtudjuk, hogy már 1728-tól végzett megfigyeléseket, de még csak a szélességi fokok kiszámításáról ír. Pozsonyban, Besztercebányán, Nagykárolyban, Jászberényben, Kecskeméten, Szegeden,
Budán és Pesten, Bátorkeszin, valamint Rácszentmiklóson végzett csillagászati
észleléseiből közöl adatokat, melyeket geometriai úton is ellenőrzött.
A geometriai alap „geometriai-trigonometriai műveletekre támaszkodik", melyekhez megfigyelőhelyekre van szükség. Ezek kiemelkedő pontok, hegycsúcsok,

kezűleg csinálta az összeset, hanem tanítványai végezték a szerkesztést és a rajzolást, ő pedig
ellenőrizte munkájukat, ld. Bendefy, 38. és 278-289. p., Bendefy L., 1976 176-177. p. Ezzel
ellentétben Hrenkó Pál szerint a ,,Notitia..."-ban megjelent 11 térképen kívül csak 5-10, többékevésbé befejezett megyetérképet tekinthetünk Mikoviny alkotásának, ld. Hrenkó, 1984. A
vita eldöntéséhez elengedhetetlen a térképek részletes elemzése és összehasonlítása, ugyanis
csak így állapítható meg, hogy Mikovinynek milyen szerepe lehetett létrejöttükben.
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Bendefy, 261-269. és 273-275. p., Bendefy, 1975. 397-398. p„ Hung. Nova, 41-42., 110-114.
és 139. p., Papp-Váry-Hrenkó,
18. p. Bendefy szerint a ,,Conditiones" 1736 táján készült, ld.
Bendefy, 268. és 273. p., valamint Bendefy, 1975. 398. p.

templomtornyok stb. lehetnek. Ezek segítségével egy előre meghatározott távolságból kiindulva háromszöghálózatot kell kiaklakítani, a háromszögek oldalainak
hossza a szögek ismeretében kiszámítható. Az „Epistola"-hoz csatolt térképmelléklet a Pozsony és Besztercebánya között végzett háromszögelés menetét szemlélteti. Mikoviny az úttörők között volt a háromszögeléssel megalapozott térképezés megindításában. A Cassini család e módszerrel készített, Franciaországot
ábrázoló térképei után ő kezdett hasonló munkába, megelőzve a legtöbb európai
nemzetet.
Ezt az első két alapot Mikoviny elsőrendűnek tekintette, s a másik kettőt szerinte
csak ezekkel együtt lehet alkalmazni. A mágneses alap a nehezen megközelíthető
helyek irányának iránytűvel való meghatározása, melyhez azonban ismerni kell az
északi és a mágneses irány által bezárt szöget. Pozsonynál Mikoviny 12° 30'-es
mágneses elhajlást mért északtól nyugatra.
A hidrográfiai alap szerint a folyók futását csónakra erősített iránytűvel kell
megállapítani.
Az ,,Epistola" a külföldi tudósok figyelmét is felkeltette, megjelenése után nem
sokkal a Porosz Királyi Tudós Társaság tagjai közé választották a szerzőt. A benne
megfogalmazott alapelveket a gyakorlatban is következetesen alkalmazta, matemetikai alapra támaszkodó térképeket készített. Tevékenységét méltán tartják sokan korszakalkotó jelentőségűnek. 22
A fenti elvek érvényesítése mellett döntő kérdés volt a kezdőmeridián meghatározása és az ehhez viszonyított térképkészítés. Mikoviny első térképein m á r az
általa kifejtett módszereket alkalmazta, de még a korabeli meridián-számozási
rendszereket használta. A kezdőmeridián körüli bizonytalansága 1732-1733 között
oldódott meg. Bél Mátyás „Nototia..." c. művének első kötetében jelent m e g
,,Monitio" c. tanulmánya, melyben ezzel a problémával foglalkozik. Mivel nem
volt nemzetközileg elfogadott kezdőmeridián, a pozsonyi hosszúsági kört jelölte
ki annak, és megadta a pozsonyi délkör hat európai nagyvárostól, Párizstól, Nürnbergtől, Bolognától, Berlintől, Bécstől és Szentpétervártól mért távolságát.
1737-ben, Bél művének harmadik kötetében jelent meg Mikoviny harmadik,
térképezésről szóló tanulmánya, a , , M o n i t u m II.", melyben asztronómiai észle-
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Bendefy, 30-32. p., Faller, 1932. 256. p., Fodor, 87-88. és 93. p., Hrenkó, 1984., Hrenkó P.,
1978. 37. p„ Hrenkó P„ 1986. 202-203. p., Hung. Nova, 22-23., 49-51. és 81-91. p., IrmédiMolnár, 78-81. p., Klinghammer, 76-79. p., Papp-Wáry-Hrenkó,
17-18. p., Tárcy-H, 1950
43. p. Mikoviny korszakalkotó tevékenységéről a fent említett Faller-, Fodor- és Tárczy-Hornoch-műveken kívül ld. Tárczy-H, 28-29. p. és 29. p. 28. számú jegyzet.

léseiből ad ízelítőt. Közli Pozsony, Selmecbánya, Buda és Pest szélességi és hoszszúsági méréseinek adatait. 23
A térképezésen kívül élete során sokféle egyéb feladata is volt, térképezési munkálataihoz ezért munkatársak segítségét is igénybe vette. Közülük sokan később is
készítettek térképeket, és a térképkészítés és a térképi ábrázolás módszereiben mesterüket követték, ezért beszélhetünk Mikoviny-féle térképészeti iskoláról. A Mikoviny-iskola tagjai közé tartoztak Fritsch András Erik, Zeller Sebestyén, Kovács
János, Gömöry Izrael, Schultz Ádám.24
A kartográfia Mikoviny munkásságának csak az egyik területe. Mint polihisztor
fontos tevékenységet fejtett ki a bányászattal kapcsolatban is. Magyarországon a
bányaművelés régi hagyományokkal rendelkezett és nemzetközi színvonalon állt.
Selmecbányán III. Károly 1735. június 22-i rendeletére létrehozták a bányatisztképző tanintézetet, mely az egyetlen állami tanintézet volt a korban. Az Udvari
Kamara saját hatáskörén belül akarta biztosítani a kincstár bányászatának szakemberutánpótlását. A király Mikovinyt nevezte ki a tanintézet vezető tanárává, évi
600 forintos fizetéssel. Ekkor Mikoviny átköltözött Pozsonyból Selmecbányára. A
téli hónapokban a „matematika" néven összefoglalt elméleti tárgyakat adta elő. A
gyakorlati képzésben is részt vett, a nyári félévben ő vezette a szélaknai bányamérnökséget, évenként két-két tanulót osztottak be mellé, akik kötelesek voltak őt utazásaira, tehát térképezéseire is elkísérni.25
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Bendefy, 32. p„ Deák, 83-KX). p„ Hrenkó, 1984., Hrenkó P„ 1978. 37., 40. és 47. p„ Hung.
Nova, 25-26., 32. és 92-109. p., Irmédi-Molnár, 78. p., Papp-Váry-Hrenkó,
17. p.
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Bendefy, 36. és 279-280. p., Bendefy L, 1976 176. és 178. p., Fodor, 94-95. p., Papp-VáryHrenkó, 18. p. Fritsch András Erik (1715-1778) mérnök és térképész. 1753-ban egy Magyarország-térképet készített, 1750-1760 között pedig több, mint egy tucat megyetérképet, például
Sopron, Vas és Zala megye térképeit, ld. Bendefy, 304. p., Fodor, 95. és 185. p., Papp-VáryHrenkó, 18. p. Gömöry Izraeltől Hont megye térképe maradt fenn, ld. Fodor, 98-99. p., PappVáry-Hrenkó, 18. p. Kovács János az esztergomi érsekség és a kamara mérnökeként dolgozott.
Főleg kéziratos birtoktérképeket készített. Moson megyei térképe, mely a ,,Notitia..." ötödik
kötetében jelent meg, Mikoviny hatását mutatja. 1764-ben hunyt el. ld. Fodor, 97. és 185. p.,
Papp-Váry-Hrenkó,
18. és 94. p. Schultz Ádám körmöcbányai mérnök volt. Ő készítette az
O S Z K Térképtárában található TK 12-es jelzetű térképet az Epistola térképe alapján. Hrenkó
Pál 443. p. 1770 táján Sopron megye kéziratos térképét is elkészítette, ld. Fodor, 99. p.,
Papp-Váry-Hrenkó,
26. p. Zeller Sebestyén pozsonyi rézmetszőként 1735-1777 között dolgozott. Térképeket is metszett és szerkesztett. Az 1753-ban megjelent Sopron megyei térképet
maga készítette, ld. Fodor, 95. és 185. p., Papp-Váry Hrenkó, 18. és 99. p., Pataky, 27. és
251. p.
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Bendefy, 20. p„ Bendefy L., 1976. 175. p., Faller, 1932. 262. p., Faller, 1936. 278. p., Faller,
1939. 272. és 274. p., Faller, 1950. 267. p., Hrenkó, 1984., Hung. Nova, 28-32. és 49. p „

A bányavidéken különben már korábban is dolgozott, az 1720-as években, a
selmeci kamaragrófi hivatal felkérésére különböző feladatokat oldott meg, majd a
hét alsó-magyarországi királyi bányaváros mérnökeként és a selmeci főkamaragrófság bányamérnökeként végezte munkáját. Legfontosabb feladata az volt, hogy
újra művelhetővé tegye a vízzel elöntött bányákat, és biztosítsa az ércelőkészítő
gépek hajtóerejét. Ennek érdekében hatalmas méretű víztároló rendszert tervezett
és épített, mellyel megmentette a selmeci arany- és ezüstbányászatot a pusztulástól.
Ehhez hasonló mérnöki munkát a világ más bányahelyén ekkor még nem végeztek.
Bányagépészettel is foglalkozott, 1743-ban feltalálta a váltóvízikekeret. Ezenkívül az ő nevéhez fűződik egy hidraulikus préstípus feltalálása is. A kohászatban
is több újítást vezetett be: Magyarországon ő alkalmazta először a csurgatókemencét és a csurgató lángkemencét, meghonosította az amalgációs ércelőkészítést, valamint a zúzóművek teljesítőképességét lépcsőzetes elhelyezésükkel növelte.26
Mikoviny korában az ország területén széles vízivilág terült el, ezért a gazdasági
fejlődés érdekében a mocsáriecsapolásnak, a folyószabályozásnak, az ármentesítésnek, a víziutak kiépítésének és a hajózásnak a problémái megoldásra vártak.
Ilyen körülmények között lett Mikoviny az első képviselője és nevelője annak a
vízmérnöki gárdának, amely a XVIII. század folyamán kezdett tevékenykedni.
Vízépítő tevékenységéről már volt szó a Pozsony vármegyétől és az egyes főuraktól
kapott megbízásai, valamint a selmeci vízgazdaság kiépítése kapcsán, de még két
fontos munkája említésre méltó.
A XVIII. század folyamán a bécsi udvar számára a hajózás egyre fontosabbá
kezdett válni, hisz ez olcsóbb lehetőséget jelentett a hadi és kereskedelmi szállításokra. 1744. júniusában Mikoviny utatsítást kapott az udvari kamarától, hogy
készítse el a Tisza-Duna-Sió-Balaton-Dráva hajózható csatorna tervét. Egyes vélemények szerint már 1744-ben megkezdte a terv kidolgozását, mások szerint az
örökösödési háborúban való részvétele miatt valószínűleg csak 1745-ben látott
munkához. Ekkor a Dráva-Balaton szakasszal foglalkozott. Térképeiről látható,
hogy elképzelései megoldására két tervet is kidolgozott. Ebben az időben a Balatont

Kosáry, 111., 184. és 636. p., Mihalovits, 9-11., 14. és 23. p., Tárczy-H, 32-34. p., Tárczy-H,
1936. 71-74. p., Tárczy-H, 1950. 44. p„ Tárczy-H, 1975. 714-715. p„
Papp-Váry-Hrenkó,
18. p.
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Bányamérnökként folytatott munkájáról ld. Faller, 1932. 256. és 262. p., Faller, 1936. 279280. p„ Faller, 1939. 273-276. és 288-291. p„ Faller, 1950. 265-267.p„ Faller J„ 1951.
47-49. p„ Hrenkó, 1984., Hung. Nova, 30., 49., 137-138. és 141-143. p., Kosáry, 184. p „
Tárcy-H, 32-35. és 41. p., Tárczy-H, 1936. 72., 75. és 77. p„ Tárczy-H, 1950. 44. és 46. p „
Tárczy-H, 1975. 715. p.

is felmérte, mélységméréseket is végzett, s térképein vonallal jelölte a tó legmélyebb részét (6 bécsi öl=l 1,38 m). Egy korábbi, 1739-es Bács-Bodrog megyei térképén a Duna-Tisza közti csatorna tervezett nyomvonalát is ábrázolta, azonban
feltételezhető, hogy erre a szakaszra vonatkozóan sem ez volt az egyetlen elképzelése.
1746-ban újabb vízépítő feladatot kapott Mária Teréziától, aki felszólította őt,
hogy csapolja le az ószőnyi, tatai és almási mocsarakat, és vizüket vezesse a Dunába. 1746-1747 folyamán teljesítette a parancsot. Itteni tevékenységének emlékét
őrzi a Mikoviny-árok neve.
Utolsó munkája is folyószabályozás volt. A Vág trencséni szakaszának szabályozása közben betegedett meg, s 1750. március 23-án meghalt. 27
Mindezzel azonban nem fejezhetjük be polihisztori tevékenységének számbavételét. Az osztrák-porosz örökösödési háborúban (1740-1748) is számított rá az
udvar, mérnökőrnagyként kapott feladatokat. 1742-ben parancsot kapott arra, hogy
járja be a bányavárosokat, és készítsen tervet az esetleges ellenséges betörések
megakadályozására. 1744. augusztusában Mária Terézia személyesen bízta meg az
egész sziléziai és morva határ felmérésével, valamint a hágók megerősítésére vonatkozó tervek kidolgozásával. Ez év őszén a sziléziai és morva hágók védelmét
szervezte mindaddig, míg gróf Eszterházy József vezette nemesi felkelő sereg meg
nem érkezett. Ezután csatlakozott a nemesi felkelő sereghez, s a háború végén a
gróf 1745. június 5-i keltezésű dicsérő oklevélben tanúsította helytállását.28
Kartográfiai, mérnöki munkái mellett régészeti tanulmányokkal, római kori romok leírásával is foglalkozott. O volt az első, aki megfigyelte, térképein feltüntette
és megnevezte a Duna-Tisza közti földsáncokat, gátárkokat, melyek a Római Birodalom határán húzódtak. Az ószőnyi, tatai és almási mocsarak lecsapol ás akor a
brigetiói és az almási római romokat tanulmányozta, térképén is jelölte őket, vala-
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Vízmérnöki tevékenységéről ld. Bendefy, 20., 33. és 196-203. p„ Bendefy L„ 148. és 152. p.,
Dóka, 6-7. p„ Faller, 1932. 256. és 263. p., Faller, 1939. 272., 274. és 289. p., Faller, 1950.
267. p„ Hrenkó, 40. p., Hrenkó, 1977. 34-35. p., Hrenkó, 1982. 3. p „ Hrenkó, 1983, 45-46. p„
Hrenkó, 1984., Hung. Nova, 36., 38., 41., 44., 46., 49. és 140. p., Kosáry, 184. és 633-634. p.,
Papp-Váry-Hrenkó,
18. p„ Tárczy-H, 1936. 77. p„ Tárczy-H, 1942. 715-716. p., Tárczy-H,
1950. 45. p„ Tárczy-H, 1975. 715-716. p.
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Bendefy, 20. p., Faller, 1939. 272., 275-276., 288. és 291-293. p., Faller, 1950. 267. p„
Hrenkó, 1984., Hung. Nova, 36., 38-39., 140-141. és 143. p., Papp-Váry-Hrenkó,
18. p.,
Tárczy-H, 38-39. p., Tárczy-H, 1936. 79. p., Tárczy-H, 1942. 235. és 249-252. p. Állítólag
alezredesi rangot is kapott Mikoviny ld. Bendefy, 14., 20., 97. p., Bendefy L., 1976. 175. p.

mint 1747. március 24-én jelentést küldött róluk az udvari és a magyar kamarának,
de javaslataival nem igen törődtek. 29
Mérnöki ismereteit az építészetben, az út- és hídépítési munkálatokban is kamatoztatta. így 1744-ben ő készítette el a Jézus Társaság Selmecbányái rendházának
átépítési tervét, és ő építette a szlenói fürdő kupoláját. Az osztrák-porosz örökösödési háborúban várépítéssel és megerősítéssel is megbízták. Mária Terézia kívánságára 1749-ben a magyarországi várak és erősségek állapotának felülvizsgálatára
kiküldött bizottság tagjává választották. Szintén az uralkodó bízta meg 1748-ban
a budai királyi vár újjáépítésének irányításával. A következő évben, az építés igazgatójaként és tervezőmérnökeként elvégezte az alapozó munkálatokat.
A XVIII. században az ország gazdasági egységének megteremtéséhez feltétlenül szükség volt a közlekedés, az útviszonyok fejlesztésére is, de természetesen
katonai szempontok és a postaszolgálat érdeke is ezt parancsolta. 30 Mikoviny is
részt vett a közlekedés javításában, az ő nevéhez fűződik a karkóci és a Galgócra
vivő út megépítése és a bányavárosok egész postaúthálózatának kiépítése. Hídépítéssel többek között Komáromnál, Liptóvár és Galgóc között, valamint Garamszentkeresztnél foglalkozott. 31
Sokoldalú tevékenységének áttekintése is érthetővé teszi, hogy még nem sikerült munkásságát teljes mértékben elemezni, így például térképvázlatai, kész térképei máig sem eléggé feldolgozottak, adataik, szerkezetük korántsem kellően értékeltek, pedig ezek a történészek számára is sok érdekes információt rejtenek.
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A XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról (OTDK)
Az egyetemi és főiskolai hallgatók tanulmányaik mellett végzett tudományos
tevékenységének egyik megmérettetési alkalma a tudományos diákköri konferencián való szereplés. Az OTDK-t más-más felsőoktatási intézmény szervezi minden
második évben, idén a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem adott otthont
a rendezvénynek.
Az 1995. április 10-12. között lezajlott konferencián az ország 19 felsőoktatási
intézménye, valamint a kolozsvári Babe§-Bolyai Egyetem és az Újvidéki Egyetem
képviselte magát: 11 szakon 28 szekcióba sorolva közel 380 dolgozatot mutattak
be. Nagy számban születtek történelmi témájú dolgozatok: ókori, középkori és kora
újkori magyar és egyetemes, új- és legújabbkori egyetemes, XIX. századi illetve
XX. századi magyar történelem szekciókban összesen 70 pályamunkát ismertettek
a szerzők.
A Fons támogatandónak ítélve az egyetemisták tudományos munkáját, a konferencián különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a folyóirat profiljába illeszkedő (segédtudományi téma vagy levéltári kutatások eredményeinek összefoglalása) kiváló dolgozattal indult. Az előadásokat meghallgatva a szerkesztőség a különdíjat Homonnai Sarolta szegedi történészhallgatónak ítélte,, Cum sigillis abbatis et capituli Sancti Martini..." (A pannonhalmi apátság pecséthasználata a hiteleshelyi tevékenység rendszeressé válásáig) című dolgozatának bemutatásáért.

BAK BORBÁLA
A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA
(TERMÉSZETI TÁJAK ÉS KÖZIGAZGATÁS)
Kandidátusi értekezés tézisei. Bp., 1994.*

L
Az értekezés tárgya a címben is jelzett történeti Magyarország földrajzának,
természeti tájainak és a tájakhoz köthető, illetve az azokhoz egykor szorosan kapcsolódó és az azok által nemegyszer meghatározott közigazgatási egységek változásának bemutatása. A témára vonatkozó kutatások során egyértelművé vált,
hogy szükséges mind az egész ország - politikai értelemben vett, koronként változó
- fogalmának, területének, mind annak kisebb, hagyományos igazgatási egységeinek (a vármegyéknek, a vidékeknek, a székeknek, a kiváltságos kerületeknek, és a
katonai beosztási egységeknek), valamint a városhálózatnak topográfiai jellegű bemutatása, ismertetése.
A történeti Magyarország mint politikai egység 1920-ig kapcsolódott szorosan
a Kárpát-medence területéhez. Hogy a jelen értekezés, időhatárait tekintve, mégis
1950-ig foglalkozik a témakörrel, azt részben az indokolja, hogy a két világháború
között a trianoni határokat Magyarországon nem tekintették véglegesnek és annak
megváltoztatására folytonos kísérletek történtek. A korszakhatár választását mindezek mellett az is befolyásolta még, hogy 1950-től, a tanácstörvény életbe lépésétől
kezdődött a vizsgált közigazgatási rendszerben új, a korábbiaktól gyökeresen eltérő
korszak.
Napjaink történészeinek, történeti jellegű stúdiumokkal foglalkozó kutatói jelentős részének a Kárpát-medence természeti földrajzáról rendkívül kevés ismerete
van. Az e téren mutatkozó hiányok pótlása nem kis gondot jelent. A jelenlegi földrajzi kézikönyvek ugyanis - elsődlegesen — a mai politikai határok által meghatározott egyes államok földrajzát tekintik tárgyuknak. így természetes, hogy a Magyarországgal foglalkozó földrajzi monográfiák is a mai politikai határok által közre-

Abban a reményben bocsátjuk közre az 1995. január 25-én sikerrel megvédett disszertáció
téziseit, hogy az egész mű - mely mind a középiskolai, mind a felsőoktatásban régóta hiányzó
alapvető történeti földrajzi kézikönyv lehet - hamarosan megjelenik, és e könyvre ily módon
felhívhatjuk az érdeklődők figyelmét. A Szerk.

FONS II. (1995) l . s z . 91-98. p.

91

zárt, földrajzi, szerkezeti szempontból korántsem szerves egységet alkotó terület
vizsgálatát tekintik feladatuknak. Az Európa egészével foglalkozó munkák a Kárpát-medence kétségtelen zártsága, egysége helyett inkább annak tagoltságát, az
egyes résztájai közötti különbségeket hangsúlyozzák.
Az egész Kárpát-medence földrajzának monografikus igényű feldolgozására a
II. világháború után utoljára 1947-ben Bulla Béla és Mendöl Tibor vállalkoztak.
Munkájuk ma a legjelentősebb könyvtári gyűjteményekben is szinte elérhetetlen,
így alapgondolatuknak, amely a Kárpát-medence egységét és nem az e térségben
az 1920 után kialakult politikai tagoltságot hangsúlyozta, hatása mind halványabbá
vált és válik.
Az 1947 óta eltelt időszakban történészek, történeti stúdiumokkal foglalkozó
szakemberek nemzedékei nőttek fel úgy, hogy a történeti eseményekben, a gazdaság, a gazdálkodás változásában, az egykor volt valóság mindennapjaiban és a
mindennapok kultúrájában, valamint a jogi kereteket is biztosító közigazgatási egységek alakulásában a Kárpát-medence, a földrajzi környezet szerepét, jelentőségét,
ennek nemegyszer meghatározó voltát nem is érzékelték.
Mindehhez járul még az a körülmény, hogy a napjainkban mind tartalmilag,
mind külső megjelenését illetően is egyre igényesebb térképeket — a fiatal történészek jó esetben csupán „nézegetik", de az ezeken felhalmozott információkat
értelmezni, hasznosítani egyre nehezebben tudják.
A fent említett két alapvető hiányosság eredményeként egyre kevesebb olyan
munka is születik, amelynek szerzője - érezve a térben, a földrajzi környezetben
való látás, láttatás szükségességét - az írott források adatait térképre vetítve, új,
nem egy esetben minőségileg is magasabb szintű eredményre juthatna, jutna.
Magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy a múlt feltárása, megismerése, bemutatása, a „téren kívüliség" módszerével igazán igényes eredményre nem
vezethet. Mind az egykori, a magyar államnak is keretet adó Kárpát-medence földrajzának ismeretét, mind az írott források adatainak e térségben való lokalizálását,
térképen való lehetséges ábrázolását a történeti megismerés elengedhetetlen eszközének és módszerének tartom.
Mivel jelenlegi történeti, földrajzi szakirodalmunkból hiányzik a fenti módszerek megalapozásához szükséges ismeretek összefoglalása, és mivel a fentiek alapján mindezeket alapvetően nélkülözhetetlennek gondolom és vallom, ezért vállalkoztam annak a kutatási feladatnak elvégzésére és az eredmények összefoglalására,
amely a jelenlegi hiányt pótolja és a történeti stúdiumokban a földrajzi, topográfiai
szemléletnek méltó helyet biztosít.

n.
A kutatás megkezdésekor - mivel a megoldandó feladathoz minden előzmény,
„minta" hiányzott - először az egyes részkérdéseket feldolgozó, vagy a földrajzi
vonatkozású adatokat is tartalmazó szakirodalom áttekintése volt az elsődleges
teendőm.
Az áttanulmányozott szakirodalom egyik csoportját alkotják azok a munkák,
amelyek elsődlegesen földrajzi szempontú feldolgozások. Ezek főként a XX. századi természeti viszonyok, gazdaságföldrajzi sajátosságok áttekintését tették lehetővé, bár voltak közöttük olyanok is, amelyek az elmúlt korok viszonyaira is
utaltak.
A természeti tájak, ezek sajátosságainak megismeréséhez az összefoglaló munkák vonatkozó részletei mellett igen jó segítségül szolgáltak azok a néprajzi feldolgozások, amelyek egy-egy etnikai, táji csoportot mutatnak be.
Igen fontos körét képezik az áttekintett feldolgozásoknak a történeti földrajzi
munkák. Ezek elsődlegesen az 1526 előtti Magyarország egyes megyéinek földrajzi, gazdasági, településtörténeti és társadalmi megismerését teszik lehetővé. Sajnálatos módon a megyénkénti feldolgozások nem adnak az ország egészére vonatkozóan, még „mozaikokból" összeállíthatóan sem teljes képet, és a történeti Magyarország egészéről csak Teleki József, 1863-ban közreadott 24 oldalnyi terjedelmű, rövid áttekintése áll rendelkezésünkre.
A közigazgatás-történeti földrajz anyagának kutatása során az összefoglaló történeti, jogtörténeti művek vonatkozó fejezeteiben szereplő adatok mellett, természetesen a részkérdések feldolgozásait is lehetett és kellett hasznosítani. Ez utóbbiak sorában voltak olyanok, amelyek egy-egy kérdés megközelítéséhez alapvető
ismereteket foglaltak össze, míg mások az értekezés témájához csupán néhány, de
igen fontos adattal szolgáltak. Olyan feldolgozás, amely a kutatás témájának egészéhez vezérfonalat adott volna, sajnos nem állt rendelkezésemre.
A szakirodalom áttekintésével párhuzamosan, természetesen forrásanyagot is
használtam. Munkám során egyrészt elvégeztem a feldolgozásokban is idézett forrásrészletek ellenőrzését, esetenként ezeknek új értelmezését is adva, másrészt az
eddigi adatokat egészítettem ki újak vizsgálatával. A források között, számukat
tekintve is, jelentősek a törvények, a rendeletek, a nemzetközi szerződések, a békekötések, amelyeket - szakirodalmi hivatkozás esetén - valamennyi esetben összevetettem az érintett szövegekkel.
Az előzőekhez hasonlóan kiemelkedő fontosságúak voltak számomra a leíróstatisztikai iskola képviselőinek munkái, majd a matematikai statisztika korszakában a helységnévtárak sorozatai.

A fentiek mellett használtam még olyan okleveles anyagot, humanista szerzők
„országleírásait, -ismertetéseit", emlékiratot, útleírást, amelyek adatai egy-egy fejezet témájának kifejtéséhez szinte természetesen kapcsolódtak és mintegy kínálták
a földrajzi jellegű elemzést.
Ugyancsak a források közé sorolhatóak azok a térképek, atlaszok, amelyek Lipszky János 1804-1808 között megjelent Mappa generalis-ától a ma használatos és
használható történelmi atlaszokig nélkülözhetetlenek a földrajzi, topográfiai megközelítés esetében.
Az értekezés elkészítése során a forrásokat úgy igyekeztem hasznosítani, hogy
azok ne csupán önmagam számára adják munkám alapját, hanem egyben a feldolgozás olvasóit is a földrajzi látásmód és szemlélet kialakítására, a térképek tudatos
használatára, „olvasására" és forrásként való kezelésére ösztönözzék.

m.
Az értekezés anyagát két nagyobb egységre tagolva tárgyalom. Az első, rövidebb rész a Kárpát-medence természeti földrajzának áttekintését tartalmazza, míg
a második, terjedelmesebb fejezet Magyarország közigazgatás-történeti földrajzát
foglalja össze.
A Kárpát-medence természeti földrajzának bemutatása során igen hangsúlyosnak érzem egyrészt azt, hogy maga a medence Európában centrálisán helyezkedik
el, másrészt, hogy földrajzi szempontból zárt egységet képez.
Az Európában elfoglalt központi fekvés a későbbi alfejezet, a környezettel kapcsolatot teremtő külső úthálózat, valamint a kereskedelemtörténeti vonatkozások
tisztázásánál is megerősítést nyer.
A Kárpát-medence zártságát jól bizonyítja és mutatja vízrajzi zártsága is. A
vízrajz változásai, változtatásai ugyanakkor a medence legnagyobb módosulást
mutató természetföldrajzi elemét vetítik elénk.
Az egyes természeti tájak bemutatása során nemcsak ezek lokalizálása volt a
célom. Meggyőződésem szerint ugyanis csak ezek kellő ismeretében képzelhetőek
el biztonságos, nemcsak az általánosságokban és a verbalitások szintjén mozgó
gazdaságtörténeti ismeretek. A bányászat szoros kapcsolódása a Kárpátok egyes
hegységeihez, vagy a források alapján bemutatható „történelmi borvidékek" és
ezek tájai, mind a földrajzi és a gazdaságtörténeti összefüggések elmélyítését szolgálják, szolgálhatják. Törekvésem volt, hogy az egyes földrajzi kistájak gazdasági
jellegzetességeinek áttekintése mellett, ezeknek a közigazgatási (vármegyei) beosztással való kapcsolata is érzékelhetővé váljék. A fejezet áttanulmányozása so-

rán kialakul az a kép, amely egyrészt a történeti megyék nevének hallatán azt a
földrajzi „hátteret" is megjeleníti, amelyet az magában foglal, másrészt érthetővé
is válik bizonyos igazgatási tagoltság kialakulása, így például a Székelyföldön.
Az értekezés nagyobb része foglalkozik a közigazgatás-történeti földrajzzal. Az
egyes alfejezetek értelemszerűen kapcsolódnak elsősorban a jogtörténet, a közigazgatás-történet egyes, térben is bemutatható, térhez is köthető kérdéseihez. A
teljes értékű kép kialakításához azonban természetesen szorosan kapcsolódnak a
bel- és külpolitika történetének, a hadtörténetnek egyes mozzanatai, eseményei is.
Bizonyos kérdések tisztázásakor sor kerül ezek mellett még gazdaságtörténeti, művelődéstörténeti, egyházszervezési kérdések bemutatására is, amennyiben földrajzi, topográfiai vonatkozásaik ezt szükségessé és lehetségessé teszik.
A közigazgatás-történeti földrajz alfejezeteinek belső tagolását korszakolással
jeleztem. Az egyes periódusok meghatározásánál nem törekedtem az egész anyagban azonos korszakhatárokra, hanem mindig a tárgyalt kérdéskör szempontjából
fontos évkorokét választottam meghatározóaknak.
A fejezetben vannak olyan kérdések (a szerveződő magyar állam fogalmának
értelmezése, a korai magyar városhálózat alakulása, vagy ezzel kapcsolatban akár
a korai „város" fogalmának értelmezése, a megyerendszer létrejötte), amelyekkel
kapcsolatban a történeti szakirodalom nem alakított, nem alakíthatott (még) ki akár csak a források jellege, a forrásbázis adottságai miatt sem - egységes, véglegesnek mondható álláspontot. Viták fogalmazódnak meg és jelennek meg az említett kérdésekkel kapcsolatban, és a közigazgatás-földrajzi szempontú feldolgozás
során mindinkább az a vélemény alakult ki bennem, hogy ezeket az egymástól
eltérő felfogású nézeteket, feltétlenül egymás mellett kell szerepeltetnem, anélkül
- természetesen - , hogy a felmerülő kérdések megválaszolására, a viták eldöntésére
akár kísérletet is tennék. Úgy gondolom ugyanis, hogy valamennyi álláspont lehetőséget teremt arra, hogy ezek topografikus ábrázolására sor kerüljön, ugyanakkor valamennyi ábrázolás a vitakérdések jobb megértését szolgálhatja, és lehetséges, hogy egyszer, éppen e módszer alkalmazásának jóvoltából is, végleges megoldás születhet.
A közigazgatás-történeti földrajz alapkérdésének tekintem és éppen ezért a fejezet kezdetén tárgyalom Magyarország fogalmának értelmezését, majd az ország
határainak alakulását a különböző korokban. A téma forrásainak áttekintését a honfoglalás utáni, rekonstruálható állapotok bemutatása követi. Külön tárgyalást igényelt az Erdélyi-medence, valamint a Dráva-Duna vonalától délre levő területeknek a Magyar Királysággal való (ugyancsak vitákra is okot adó) kapcsolata.
Az 1526-1699 közötti korszak magyar államfogalmának tisztázásakor a területileg, politikai érdekszférákat is tekintve, három részre szakadó ország egyes ré-

szeinek a fenti periódusban bekövetkezett (szinte folytonosan változó) alakulását
kellett végigkísérni.
1699, a karlócai béke után veszi kezdetét az a korszak, amelyben az egyes háborúk „eredményeként" a békeszerződések szövegei a vitatott kérdéseket, rendre,
pontos határvonal kijelölésével tisztázzák, és így Magyarország fogalmának tárgyalásakor, 1947-ig az országhatár alakulásának vizsgálata válik az elsődlegessé.
Az értekezés következő alfejezete Magyarország városhálózatának alakulását
vizsgálja. A téma fontosságát - a tartalmi kérdéseken túlmenően - abban is megragadhatónak vélem, hogy a városhálózat alapos ismerete is erősíti a térképen való
megfelelő biztos tájékozódást, a kellő topográfiai megalapozottságot.
A magyarországi városok 1526 előtti történetének földrajzi, topográfiai vizsgálata számtalan terminológiai kérdést vet fel. A korszak egyes szakaszaiban a
településhálózattal kapcsolatban, a forrásanyag alapján is, más-más kérdésre adhatunk választ, más-más kérdést tekinthetünk hangsúlyosnak. A kiváltságolás folyamata, a privilégiumok, a gazdasági szerep jellege, a városok jogi helyzetének
változása mind új lehetőséget kínált a városhálózat rekonstruálására.
Az 1526-1870 közötti korszak várostörténetének egyik igen fontos kérdése a
városok számának alakulása. Ebben a periódusban, bár állandó, látványos és viszonylag jól megragadható számbeli növekedés figyelhető meg, e mellett a jelenség
mellett látni kell a városok gazdasági, katonai, politikai, közigazgatási és egy-egy
tájban betöltött szervező szerepének folytonos változását is.
Az 1870 utáni időszakra, a polgári értelemben vett, önálló törvényhatóságoknak
megalkotására, és ezek területi megoszlására, majd az ország egészén belüli ésszerű
„elosztására" való törekvés figyelhető meg.
A közigazgatás-történeti földrajzi fejezet utolsó egysége a vármegyék, a székek,
a vidékek, a kiváltságos kerületek, azaz a középszintű igazgatási egységek változásait kíséri figyelemmel.
A Mohács előtti időszak kétségtelenül legfontosabb kérdése a megyék megszervezésének, kialakításának folyamatáról vallott, egymástól eltérő, de egymást ki is
egészítő elméleteknek áttekintése. A korai megyerendszer, a különböző jellegű
világi igazgatási egységek változásának rekonstruálása máig nem tekinthető véglegesen lezárt kérdésnek. Külön tárgyalást kívánt a vármegyék és a XI-XIV. századi
várispánságok mellett - a privilégiumaikkal feljogosított - önálló igazgatási szervezetben élő népek, etnikai csoportok területi elhelyezkedésének, sajátos önkormányzati rendjének vizsgálata.
A középszintű igazgatás 1526 utáni időszakában egyrészt, az oszmán hódítás
folytonos változásának következtében, a megragadható és területileg is köthető
megyei változások bemutatására, másrészt a katonai igazgatás egyre fontosabbá

váló és a polgári, rendi jellegű intézményektől gyökeresen különböző szervezetének kiépítésére és ennek ugyancsak állandó, a napi élet követelte változásaira kell
a figyelmet felhívni.
Az ország közigazgatásában, az oszmán hódoltság alóli felszabadulást követő
időszakban, a rendi alapokon nyugvó, de a központi kormányzat által meghatározott újjászervezés volt a fő kérdés. A XVIII. században végrehajtott változtatások,
kialakult változások a vármegyék területének olyan szabályozását jelentették, amelyek az 1876. illetve az 1886. évi megyerendezésig, azaz az egységes, az ország
egész területére kiterjedő polgári igazgatási rend kialakításáig, lényegesebb változás nélkül éltek tovább.
Nem tekinthetőek hosszabb távon meghatározóknak, de feltétlenül említést érdemelnek azok a kísérletek is (II. József, a neoabszolutizmus rendszere), amelyek
a történeti hagyományok figyelmen kívül hagyásával, teljesen új, (de csupán néhány esztendőt megélő) közigazgatási beosztást szándékoztak kiépíteni az országban.
A polgári jellegű, egységes, középszintű törvényhatósági rendszer kialakítása
1876-tól 1886-ig húzódott. A polgári megyék területének változása 1920 után szorosan kapcsolódott az ország határainak változásaihoz. Az 1950-ben életbe lépett
tanácstörvénnyel pedig már nemcsak területileg változott meg középszintű igazgatásunk, hanem ennek jellegét tekintve is új korszak vette kezdetét.
Az értekezés szövegének végleges formába öntésekor, mivel a választott téma
eddig szinte minden előzményt nélkülöző volt, szerkezetileg olyan megoldást választottam, hogy a feldolgozást kézikönyvként is lehessen hasznosítani. így valamennyi kérdéskör tárgyalását egy-egy összefoglaló jellegű bevezetéssel kezdem,
amelyben a legfontosabb alapfogalmak tisztázására törekedtem. E mellett utalok a
bevezetésben előforduló, lokalizálható fogalmak Kárpát-medencén belüli térbeli
elhelyezkedésére, szervezeti, területi sajátosságaira is. Az áttekintéseket olyan kellő forráskritikával összeállított - adattári résszel egészítettem ki, amely a kézikönyv használóit mentesíti a gyakran nehezen elérhető forráskiadványok, helységnévtárak, leíró-statisztikai munkák átnézése, adataik összevetése alól. Végül — mivel meggyőződésem szerint a földrajzi, topográfiai ismeretek szemléletet is befolyásoló tényezőkké csak az aktív munka, a mintegy „társszerzői tevékenység"
révén válhatnak - az egyes fejezetek lezárásaként az olvasót az anyag újragondolására, önálló feldolgozására is késztető forrásszemelvényeket, az ezek feldolgozásához segítséget adó lehetőségek ismertetését és feladatokat is kapcsoltam.
Úgy érzem, hogy ezzel az értekezés „elméleti" fejezeteit sikerült a „gyakorlatban"
kézikönyvi, segédkönyvi használatra is alkalmassá tenni.

Az értekezés témájául választott kutatási feladat lezárásaként elkészült disszertáció - megítélésem szerint - egy, a történeti szakirodalmunkból ma még hiányzó
kézikönyvtípust képvisel. Munkám nemcsak szerkezetét tekintve ítélhető újnak,
hanem olyan tényezőnek, a földrajzinak, topográfiainak érvényesítését törekszik
szervesen a történeti ismeretekhez kapcsolni, amely tényezők hosszú éveken keresztül méltatlanul voltak háttérbe szorítottak és elhanyagoltak.
Az értekezés - kézikönyv jellege következtében - hasznosítható lehet nemcsak
a történelemmel foglalkozó szakemberek, érdeklődők, kezdő kutatók, a történelem
szakos, felsőoktatásban tanuló hallgatók mindennapi munkájában, hanem valamennyi olyan, történeti jellegű tudományágban (pl. levéltár, néprajz, régészet, művészettörténet, magyar nyelvészet) is, amelyben a térbeli tájékozódásnak fontos,
meghatározó szerepe van.

PÁLFFY GÉZA
ARCHONTOLÓGIAI KÉZIKÖNYV V A G Y SZÁZAD ELEJI
ISMERETEINK ÖSSZEGZÉSE?
(Gondolatok Fallenbüchl Zoltán: Magyarország

főispánjai.

Die Obergespane Ungarns 1526-1848 című könyvéről1,)
A Magyarország középkori és koraújkori történetére vonatkozó archontológiai
kutatások az elmúlt évtizedekben és esztendőkben igazán jelentős eredményeket
hoztak. A kormányzat-, igazgatás- és társadalomtörténet stb. magas szinten való
műveléséhez nélkülözhetetlen történeti segédtudomány fejlődésének, továbbá néhány szenvedélyes kutató kitartó munkájának köszönhetően az ezredfordulóra remélhetőleg már nem szűkölködünk majd azokban a kézikönyvekben, melyek
hiányát az említett korszakok avatott kutatói és a hazájuk vagy családjuk múltja
iránt érdeklődők egyaránt tapasztalhatják. A Mohács előtti kutatások előrehaladását kiválóan példázza Engel Pál 1992-ben elkészült - és remélhetőleg hamarosan
mindannyiunk kézikönyvpolcára kerülő - doktori disszertációja, mely Magyarország világi archontológiájának eddigi legteljesebb adattárát nyújtja az 1310 és
1457 közötti esztendőkből. 2 Munkája követőkre talált a középkori magyar történelemmel foglalkozó iíjabb generáció körében is, melynek köszönhetően minden
remény megvan arra, hogy hamarosan kézbe vehessük mind az Árpád-kori, mind
pedig az I. Mátyás uralkodásának kezdetétől a magyar középkor végének tekintett
mohácsi csatáig terjedő időszak (1458-1526) világi archontológiai adattárát. 3
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Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai. Die Obergespane Ungarns 1526-1848. Budapest,
1994. Argumentum Kiadó, 171 p.
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Engel Pál: Magyarország világi archontológiája /1310-1457/. Doktori értekezés tézisei. Bp.,
1992. A középkori archontológiai kutatás eredményeinek összefoglalását lásd ezekben a tézisekben, valamint Havassy Péter 1987-ben megjelent archontológiai bibliográfiájában: Havassy Péter. A magyar világi archontológiáról (historiográfiai és bibliográfiai áttekintés). In:
levéltári Szemle XXXVII/2. (1987) 27-46. p. (a továbbiakban Havassy, 1987.) Legújabban
Fenyvesi László a temesi ispánok, alsó részekbeli főkapitányok és szörényi bánok jegyzékét
állította össze. Fenyvesi László: A temesközi-szörénységi végvárvidék funkcióváltozásai
(1365-1718). Különlenyomat a Studia Agriensia 14. kötetéből. Eger, 1993. 260-263. p.
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A középkori kutatások mellett jelentős eredmények születtek a másfélszáz esztendős török hódítás időszakára vonatkozóan is,4 melyek jelentős része az életét a
tisztség- és hivatalviselők kutatásának szentelő Fallenbüchl Zoltán nevéhez fűződik. 5 Nemzeti könyvtárunk egykori munkatársa az 1960-as és 1970-es évek fordulóján közzétett tanulmányaiban jelentős levél- és kézirattári kutatómunka eredményeként a Magyar és Szepesi Kamarák tisztviselőit gyűjtötte össze,6 majd 1988ban a Magyarország főméltóságai [1526-1848] című kötet megjelentetésével hiánypótló adattárral gazdagította a segédtudományi kézikönyvek tárházát. 7 Mindez
annak ellenére is kijelenthető, hogy utóbbi munkája - miként azt maga is elismeri
(,,E kötet elsősorban forráskiadvány. ") 8 - inkább tekinthető forráskiadásnak, mint
saját kutatásai eredményének. A főméltóság okról szóló kézikönyv alapjául szolgáló kéziratos kötet 9 összeállítója, a XVIII-XIX. század forulóján élt Lendvay Márton Ignác kamarai tanácsos és levéltárnok (illetve néhány későbbi kiegészítője)
ugyanis olyan alapos munkát végzett — elsősorban a Magyar Kancelláriai Levéltárban őrzött Királyi könyvek (Libri regii) bejegyzéseinek felhasználásával - , hogy
annak eredményeit (még olykor jelentős hibái ellenére is) bizonyára még hosszú
ideig nagy haszonnal kamatoztatják mind Magyarországon, mind külföldön.
Fallenbüchl munkássága mellett nem feledkezhetünk meg Benda Kálmán
példaértékű vállalkozásáról (A királyi Magyarország tiszti címtára 1607-1608,),10

Hunyadi- és Jagelló-kori archontológia összeállításán dolgozik.
4

Az alább következő néhány gondolat és kiegészítés elsősorban a XVI-XVÜ. századra vonatkozik, jómagam ugyanis ennek a korszaknak a történetét kutatva a későbbi másfél évszázad
adatainak pontosságához a forrásanyag alapos ismeretének hiányában nem kívánok hozzászólni.
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Zoltán:

Magyarország főméltóságai. Bp., 1988. (a továbbiakban

Fallenbüchl,

melyben egy leendő koraújkori arehontológiai lexikon két esztendőre terjedő vázának megrajzolására tett figyelemfelhívó kísérletet. Az egy-egy kormányszerv egészére kiterjedő és országos archontológiák mellett néhány újabb munkával gazdagodott a XVI-XVII. századi megyei arehontológiai irodalom is. Pásti Judit
1979-ben Bihar vármegye főispánjait sorakoztatta fel a legelső, XI. századi említéstől 1950-ig,11 míg Gecsényi Lajos immár kifejezetten koraújkori ismereteinket
gazdagította a győri városi önkormányzat kapcsán a bírák, a vármegyére vonatkozóan pedig az alispánok és szolgabírák jegyzékének összeállításával. 12 Különösen
örömteli, hogy Trócsányi Zsolt XVI-XVII. századi erdélyi kutatásainak 11 is akad
folytatója: Sunkó Attila éppen a jelen folyóirat hasábjain tette közzé az ez ideig
szinte teljességgel ismeretlen erdélyi fejedelmi testőrség XVI. századi archontológiáját. 14 Benda Kálmán már említett tanulmányának hatására a katonai közigazgatás tisztségviselőinek kutatása is hozott már néhány szerény eredményt. Nagy
László 1978-ban elkészítette a „Híresebb végvári tisztek és katonák (1593-1699)"
jegyzékét, 15 Müller Veronika pedig az egerszegi végvár XVII. századi tisztikarának
tagjait kutatta fel.16 Emellett rendelkezésünkre áll az egri vár 1564 és 1596 közötti
kapitányainak, provisorainak és XVI. század közepi katonai és gazdasági személyzetének, 17 a szigetvári és veszprémi stb. kapitányoknak jegyzéke, 18 sőt a törökkori

11

Pásti Judit: Bihar vármegye főispánjai. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve VI. (1979)
163-167. p.

12

Gecsényi Lajos: Városi önkormányzat Győrött a XVII. században. In: Anabona. A Győri
Múzeum Evkönyve 22-23. (1986) 123-125. p. és uő: Győr megye közigazgatása és tisztikara
a XVII. században. In: Levéltári Szemle XXXVIII/3. (1988) 33-34. p.

13

Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540-1690. Bp., 1980. passim. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai ül. Hatóság- és hivataltörténet 6.)

14

Sunkó Attila: Az erdélyi fejedelmi testőrség archontológiája a XVI. században. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 1994/2. 186-214. p.

15

Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978. 233-252. p. Adattára azonban inkább
tekinthető népszerűsítő összefoglalásnak, mint a tudományos igényeknek megfelelően összeállított archontológiának, hiszen adatai, melyeket mindennemű forrás- és irodalomjegyzék nélkül tár az olvasó elé, teljességgel ellenőrizhetetlenek, pedig éppen a végvári archontológia
követelné meg a lehető legpontosabb levéltári és irodalmi hivatkozást. A végvárrendszer kutatója számára ugyanis nem áll rendelkezésre olyan homogén jellegű forrásanyag (kivéve talán
a bécsi Kriegsarchivban őrzött haditanácsi mutatókönyveket /Protokolle des Wiener Hofkriegsrates/), mint amilyen Fallenbüchl Zoltánt a kamarai tisztviselőjegyzékek összeállításában
segítette.

16

Müller Veronika: Az egerszegi vár a XVII. században. Zalaegerszeg, 1976. 25-27. p. (Zalaegerszegi füzetek n . )

magyarországi katonai igazságszolgáltatás több mint nyolcvan oldalnyi adattára
•

IS.

19

Az archontológiai kutatások ilyen jelentős fejlődésének közepette igazán komoly érdeklődésre tarhat számot Fallenbüchl Zoltán régóta ígért és várt munkája,
a magyar és német kétnyelvű kiadásban 1994 végén megjelent Magyarország főispánjai. Die Obergespane Ungarns 1526-1848. Az Argumentum Kiadó gondozásában igényes kivitelben megjelentetett kötet hátlapjának szövege az olvasó várakozásának megfelelően kínálja a könyvet mind a történeti kutatást mesterségként
űzők, mind a magyar múlt iránt érdeklődők számára: ,,A szerző hosszú levéltári és
könyvészeti kutatások alapján állította össze a történelmi Magyarország s vele
Erdély és Horvát-Szlavónország területi közigazgatása legfontosabb tisztségviselőinek jegyzékeit megyénkénti rendben. [...] A kézikönyvként készült kötet magyar
és német nyelvű, hogy azt a magyarul nem tudó közép-európai kutató vagy érdeklődő is használhassa: a táblázatok latin szövege pedig — alkalmazkodva az eredeti
forrásokhoz is - ezt a használhatóságot még csak fokozza. [...] A kötet nem hiányozhat a könyvtárak referensz-polcairól sem."
Fallenbüchl Zoltán vállalkozását egy koraújkori megyei archontológiai kézikönyv elkészítésére és kétnyelvű kiadására - mely a főméltóság-kötethez hasonlóan a magyar nyelvet csak ritkán bíró külföldi kutatók számára is alapvető és
nélkülözhetetlen segédeszközül szolgálhat-csak pozitív jelzőkkel illethetnénk, ha
a fent idézett sorok első mondatában megfogalmazott módon, azaz valóban
,,hosszú levéltári és könyvészeti kutatások alapján" készült volna. A munka bevezetőjének legvégén, jelképesen a könyv legrejtettebb zugában (24-25. oldal) azon-

17

Az egri vár főkapitányainak, helyetteseiknek és az udvarbíráknak táblázatba foglalt adattára:
Szabó János Győző: Az egri vár főkapitányainak rövid életrajza. In: Az Egri Vár Híradója
17. (1982) 32-33. p.: Függelék. A „Felvidék kapujának" XVI. század közepi katonai és gazdasági személyzete elsősorban a várszámadások alapján: Sugár István: Az egri vár gazdasági,
adminisztrációs és katonai szervezete. In: Agria (Annales Musei Agriensis) XXIX-XXX.
(1993-1994) 67-101. p.

18

Szigetvár 1546 és 1566 közötti kapitányainak jegyzéke: Timár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1565. Pécs, 1989. 16. p. (Baranya török kori forrásai I.)
A veszprémi vár kapitányainak közel sem teljes archontológiája: Hungler József: A török kori
Veszprém. Veszprém, 1986. 169. p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 4.)

19

Páljfy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században.
Szakdolgozat. Bp., 1994. 227-308. p. (Kézirat, ELTE B T K ) Vö. még a horvát és vend végvidéki főkapitányok 1976-ban elkészült archontológiájával: Zivkovic, Georg: Alt-Österreichs
Heerführer. Stellenbesetzung in Heer, Landwehr und Kriegsmarine. 1541 bis 1918. Wien,
1976. 47-48. p. (Maschinenschrift in der Bibliothek des Kriegsarchives in Wien.)

ban a fenti szavakkal merőben ellenkező és szerfelett meglepő sorokra bukkanhat
a figyelmes olvasó: ,,A magyarországi főispánok arc honto lóg iájának elkészítéséhez alapul az a kézirat szolgált, melyet Lendvay Márton Ignác nyugalmazott magyarkirályi kamarai tanácsos (1739, Ebergőcz, Sopron vm. - 1814. okt. 23. Buda,
Vár) készített, s amelynek címe: Catalogus comitum comitatuum. " Majd a szerző
a következőképpen zárja a kötete megjelentetésének körülményeit taglaló gondolatsort: ,, Hézagoktól, hiányosságoktól, esetleges tévedésektől egyetlen monografikus munka sem mentes. Nem lehet ilyen a jelenlegi sem. Az egyes források adatai
sokszor ellentmondanak egymásnak. Ilyenkor a legbiztosabbnak látszó adatot vettük fel a kötetbe. A valószínű hiányosságok és esetenkénti pontatlanságok ellenére
a Lendvay-hagyaték, Somogyi Zsigmond munkái, a Borovszky-kötetek főispáni archontológiái, az 1730 óta megjelent tiszticímtárak (Calendarium Jaurinense, Calendarium Tyrnaviense, Schematismus Inclyti Regni Hungáriáé) adatai, továbbá
Nagy Iván Magyarország családai (1857-1866) és Szinnyei József Magyar írók
élete és munkái (1891-1914), valamint néhány megyei monográfia és e sorok írójának saját levéltári kutatásai révén ma, ha talán nem is teljes, de a további feltáró
munkához és a viszonylag megbízható tájékozódáshoz alkalmas adatsorok állnak
rendelkezésünkre." A hosszú levéltári kutatások alatt tehát - miként ez a szerző
most idézett soraiból kiderül — az e sorok papírra vetője által is átnézett Lendvaykötet néhány nap alatt megvalósítható kijegyzetelését, a hosszú könyvészeti munka
alatt pedig néhány alapvető, a múlt század második felében, illetve századunk elején megjelent kézikönyv valójában egy-két hónapos munkát igénylő átnézését kell
értenünk. A kötet népszerűsítésének a hátsó borítón alkalmazott, fentebb említett
módja jelen esetben - úgy érzem - átlépte mindazokat az alapvető Íratlan szabályokat, melyeket a tudományos kutatómunka szelleme és egy ,,a könyvtárak referensz-polcairól" valóban nem mellőzhető kézikönyv méltó és színvonalas elkészítése megkövetel.
A lektorálás nélkül kiadott kötet szerzője az ilyen jellegű kézikönyvek elkészítéséhez általa is több ízben hangoztatott 20 nélkülözhetetlen levéltári kutatásoktól jelen esetben tehát teljességgel eltekintett - jóllehet korábban a kamarai archontológiák összeállításával maga mutatott elismerendő példát az archívumokban és kézirattárakban folytatandó adatfeltáró munka jelentőségéről és szerepéről. A koraújkori főispánok archontológiai lexikonjának elkészítése ugyanis mindenképpen

20

Lásd például: ,,A munkálatnak ez a része [ti. a tisztségviselők nevének és hivatali működésük
évkörének pontos megállapítása - P. G.] elsősorban levéltári munkával folytatható; ezért legtöbbször levéltári feladatnak is tekintik." Fallenbüchl Zoltán: Archontológia. In: A történelem
segédtudományai. Szerk.: Kállay István. 2. bőv. kiad. Bp., 1986. 126. p.

megkövetelte volna néhány olyan, nagy mennyiségben rendelkezésünkre álló homogén foirástípus felhasználását, mely sokban kiküszöbölhette volna a szerző által
is jelzett bizonytalanságokat és pontatlanságokat. Elsőként természetszerűleg a
vármegyei közgyűlési jegyzőkönyveket és a megyei írásbeliség gyakorlása során
keletkezett egyéb iratcsoportokat kell kiemelni, melyek felhasználása nélkül megbízható megyei arehontológiai adattár aligha készülhet - miként ezt 1990-ben éppen Fallenbüchl Zoltán hangsúlyozta: ,,a fő források: a megyei
közgyűlési
jegyzőkönyvek [...] A jegyzőkönyvek feldolgozása nélkül csak a Helytartótanács és
a Kamara állagában lévő, szórványos adatok és a megyék helytörténeti irodalma
jöhetne szóba mint feldolgozási segédlet, de ez természetesen hézagtalan összeállításokat nem tesz lehetővé. "21 Jóllehet a XVI. században a főispánok kinevezésének és beiktatásának még kevesebb nyomát találjuk a protokollumokban miként erre már századunk húszas éveiben Föglein Antal is felfigyelt 22 - , a következő században azonban már nem pusztán kinevezésükkel, hanem működésükkel
kapcsolatban is bőséges információ áll rendelkezésünkre. Az ilyen jellegű adatok
ismerete annál is inkább elvárható egy kézikönyvnek szánt munkától, mert napjainkra a török hódítás korából már számos megyei jegyzőkönyv látott regesztakiadásban napvilágot. 23 Pusztán ezek segítségével is számos esetben kiegészíthe-

21

Fallenbüchl,

1990. 15. p.

22

,,E század főispánjainak kinevezése vagy beiktatása a vármegyei jegyzőkönyvekben,
ahogy ezt
a XVII. századbeliekben már láthatjuk, még nincs megemlítve." Föglein Antal: XVI. századi
közigazgatástörténeti adatok Zólyom vármegyéből. In: Századok 57-58. (1923-1924) 469. p.
(a továbbiakban Föglein, í 923-1924.)

23

A x v i - x v n . századra vonatkozó kötetek a megjelenés sorrendjében: Borosy András: PestPilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711. I. köt. 1638-1644,
1656-1665., II. köt. 1666-1680., ÜL köt. 1681-1697., IV. köt. 1698-1702. Bp., 1983., 1984.,
1985., 1986. (Pest megyei levéltári füzetek 6-7., 10-11.); Balogh István: Regeszták Szatmár
vármegye jegyzőkönyvéből 1593. május 1-1616. augusztus 6. Nyíregyháza, 1986. (SzabolcsSzatmár Megyei Levéltár Közleményei II. Közlemények 1.); Bilkei Irén-Turbuly Éva: Zala
vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. köt. 1555-1609. Zalaegerszeg,
1989. (Zalai Gyűjtemény 29. sz.); Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek
regesztái. I. 1595-1600. h. n. 1989. (Vas megyei levéltári füzetek 2.); Gecsényi Lajos: Győr
vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái. I. köt. 1580-1616.
Győr, 1990. (a továbbiakban Gecsényi, 1990.); Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési
jegyzőkönyvei (tartalmi kivonatok). I. 1558-1560. Miskolc, 1990.; Tóth Péter: Vas vármegye
közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. II. köt. 1601-1620, 1631-1641. Szombathely, 1992.
(Vas megyei levéltári füzetek 5.); Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek
regesztái. I. 1579-1589. Sopron, 1994. (a továbbiakban Tóth, 1994.) A Zala megyei újabb
kötet kiadásán tudomásom szerint Turbuly Éva, Szatmár vármegye XVII. század első feléből

tők, illetve pontosíthatók a kötet adatai — csak néhány példát említve: Az uralkodó
ugyan valóban kinevezhette Nádasdy Ferencet 1588. január 31-én Sopron vármegye főispánjává — miként ez Fallenbüchl adattárából megtudható —, a főispánt
,, megegyező akarattal és egyhangú szavazással, valamint őfelsége beleegyezésével
és tetszésével" azonban csak a vármegye 1588. december 19-én Csepregen tartott
közgyűlésén választották meg, ahol Nádasdy beiktatása során ünnepélyesen letette
hivatali esküjét. 24 Hasonló esetre bukkanhatunk Győr vármegye jegyzőkönyvében
is. Noha Kutassy János uralkodói kinevezése már 1592 márciusának első napjaiban
megtörtént, ténylegesen csak április 23-án, a megye közgyűlésén letett esküjét követően lépett tisztébe. 25 Ezek az adatok annál is inkább figyelmet érdemelnek, mert
rámutatnak egy igen jelentős, az archontológia összeállításával kapcsolatos módszertani problémára, nevezetesen: a kinevezés és a beiktatás közötti olykor igen
jelentős időbeli különbségre! A szerzőnek bevezetőjében erről a kérdésről mindenképpen szólni kellett volna, és ahol ezt az adatok lehetővé teszik, ott mindkét
időpont feltüntetendő.
A megyei közgyűlési jegyzőkönyvek, iratok és egyéb, a megye tisztségviselőinek működéséről összeállított régi segédletek26 mellőzéséhez hasonlóan érthetetlennek tűnik: miként feledkezhetett meg a szerző legalább a jelentősebb főnemesi családok gépelt mutatókkal bőségesen ellátott levéltári anyagának áttekintésétől. Mindez számos család (például Batthyányak, Csákyak, Esterházyak, Károlyiak stb.)27 esetében aligha jelentett volna nehézséget, hiszen az egykori levéltárosok gondos rendező munkájának köszönhetően a családi archívumokban a jelentősebb családtagok hivatal- és tisztségviselési iratai külön tételekben, illetve fas-

való közgyűlési jegyzőkönyvén Künstlerné Virág Éva dolgozik, míg Nógrád megye protokollumát Oborni Teréz rendezi sajtó alá. Vö. még a régebbi irodalomból: Aldásy Antal: Pozsony vármegye jegyzőkönyvei az 1650-1657. és 1665-1671. évekből. In: Történelmi Tár
1905. 62-87. és 233-256. p. és Korponay János: Abaujvármegye monographiája. II. köt. Kassa,
1878. (A vármegyei jegyzőkönyv kivonatos közzététele 1644-ig. A továbbiakban Korponay,
1878.)
24

Tóth, 1994. 235. p.: No. 1022.

25

Gecsényi, 1990. 182. p.: No. 497. Kutassy eseténél még hosszabb idő telt el Náprágyi Demeter
győri főispán kinevezése (1606. december 21. Fallenbüchnél) és beiktatása (1607. április 26.
Gecsényi, 1990. 217. p.: No. 583.) között. Benda Kálmán tiszti címtárában Náprágyi Demeter
főispánságát beiktatásától, azaz 1607 áprilisától számította. Benda, 1972. 280. p.

26

Ezek használatát Fallenbüchl már említett módszertani tanulmányában ugyancsak szükségesnek vélte egy megyei archontológiai lexikon elkészítéséhez. Fallenbüchl, 1990. 14-15. p.

27

Lásd ezekre a M O L Nagykutatójában található levéltári segédleteket és leltárakat.

ciculusokban találhatók. Ezek a levéltári egységek őrzik ugyanis az egyes főispánoknak megküldött uralkodói kinevezési iratokat, melyek jelentőségét egy megyei
archontológiai adattár szempontjából legyen elegendő a Csáky család néhány
XVII. századi neves tagja kapcsán bemutatni. Fallenbüchlnek az e században Szepes és Bereg vármegyei főispáni tisztséget viselt Csáky családtagok közül idősebb
Istvánra, Ferencre és ifjabb Istvánra vonatkozó adatai a családi levéltár személyekre vonatkozóan jól elkülönített néhány kis fasciculusának átnézése révén a
kinevezések (és olykor még a beiktatás) pontos megadásával könnyen kiegészíthetők (Szepes vm: id. István kinevezése 1638. június 13-án, Ferenc kinevezése
1663. január 13-án, ifj. István kinevezése 1670. december 22-én, beiktatása 1671.
május 25-én; Bereg vm: iíj. István kinevezése 1659. március 22-én).28
Az itt megnevezett forrástípusok, illetve forrásegységek átnézése - melyek mellett még továbbiakat (például MOL E 142 Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara
Archívuma, Acta publica; MOL A 32 Magyar Kancelláriai Levéltár, Litterae privatorum vagy Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Ungarische Aktén /Hungarica/) vehetnénk számba pusztán a legfontosabbak közül
- valóban csak esztendőkig tartó, hosszú levéltári kutatómunka révén valósítható
meg, de ez egy ,, kézikönyvként készült kötet" esetében - úgy vélem - elvárható.
Az archontológiai lexikonok alapvető követelménye ugyanis a minél nagyobb teljességre és pontosságra való törekvés. Az alapos kutatómunka a levéltári források
mellett természetszerűleg vonatkozik a forráskiadványokra és okmánytárakra éppúgy, mint a korábbi irodalom által feltárt eredményekre. A szerző sajnos ez utóbbiak kapcsán is jelentős hiányosságokon érhető tetten. Mindez annál is inkább érthetetlen, mert Fallenbüchl mind a főméltóságok bevezetőjében, mind a már említett, 1990-ben megjelent közleményében tud azokról az alapvető tanulmányokról,
melyek nyomát a főispánok jegyzékében hiába keressük. Elgondolkoztató továbbá,
miként kerülhette el a szerző figyelmét Havassy Péter már említett világi archon-
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A kinevezési okiratok az említés sorrendjében: MOL P 71 Családi Levéltárak, Csáky család
levéltára, Központi levéltár. 172. fasc. No. 6. (,,Az szepesi feö Ispansagrol ualo leuel."), 173.
íasc. No. 1. (,,Donatio pro domino comite Francisco Csakj ratione officii Supremi
Comitis
Comitatus Scepusiensis."),
174. fasc. No. 18. (a beiktatásra a kinevezés külzete utal: ,,Die
25. Maii peracta est instellatio Leuchoviae, per Dei gratiam honeste.") és uo. fasc. No. 1.
(,,Donatio az Bereg-Uarmegiei feö Ispansagrul."). Ifj. Csáky István 1659. március 22-én kelt
beregi főispáni kinevezéséből az is megtudható, hogy a korábbi főispán, Barkóczy László
elhalálozott („per mortem el decessum magnifici quondam Ladislai Barkoczij de Zala"), amiről a szerző szintén nem tud. Továbbá Fallenbüchl adattárában összekeveri Bereg vármegyénél
az itjabb és idősebb Csáky Istvánt, az uralkodói oklevél azonban egyértelművé teszi, hogy
1659 tavaszán már ,,Stephanus Junior de Chak" kapott kinevezést a főispáni szék betöltésére.

tológiai bibliográfiája, mely a megyék alfabetikus rendjében sorolja fel az eddigi
hivataltörténeti kutatások eredményeit. 29
Havassy bibliográfiai tanulmányának és az újabb - nem pusztán a millenniumi
évforduló kapcsán keletkezett, illetve XX. század eleji - archontológiai szakirodalomnak az ismeretében ugyanis számos, már-már goromba hiányosság és pontatlanság lett volna elkerülhető. Példaként most is csak egy-egy vármegye
XVI-XVII. századi adatsorára vonatkozóan kívánok néhány megjegyzést tenni.
Zólyom vármegyében 1526 és 1587 között Fallenbüchl egyetlen főispánt sem ismer, jóllehet ezek jegyzékét Föglein Antal már 1923-1924-ben közzétette a Századok hasábjain. 30 Hasonlóan meglepő, hogy a kötetben Torna vármegye első ismert főispánjaként 1598 és 1609 között Rákóczi Zsigmond bukkan fel, jóllehet
Kassa városának levéltárosa, Kemény Lajos Abaúj-Torna vármegyéről írott monográfiájában ha nem is teljes, de jóval bővebb jegyzékét adja a megyei ispánoknak.31 Kemény archontológiájából az is megismerhető, hogy Torna vármegye főispáni székét 1606 és 1609 között nem Rákóczi Zsigmond, hanem Mágochy Ferenc
foglalta el. Ugyanez megtudható lett volna Benda Kálmán már többször idézett
tiszti címtárából is, melynek felhasználása még mintegy tucatnyi helyen nem pusztán pontosabb adatokkal, hanem újabb személyekkel egészíthette volna ki a most
megjelent adattárat. A horvátországi és szlavóniai főispánok jegyzékét vizsgálva
rövid könyvészeti munka eredményeként még a zólyominál és tornainál is jelentősebb hiányosságokra derül fény. Kőrös (és nem ,,Körös") és Zágráb vármegye
első főispánját a kötet összeállítója 1715-ből, illetve 1736-ból ismeri, jóllehet a
horvát országgyűlési törvénycikkek kiváló mutatókkal ellátott gyűjteményéből
könnyen megtudható, hogy ezen vármegyék főispáni tisztét a XVII. században a
mindenkori vicebán töltötte be.32 Az Abaúj vármegyei főispánok jegyzékének
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Havassy,

1987. 39-44. p.
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Föglein, 1923-1924. 469-476. p. Vö. még Matunák Mihály 1564-ig terjedő jegyzékével: Matunák Mihály: Török-magyar harczok az északnyugati Magyarországon. In: Katholikus Szemle
XIII. (1899) 49. p.: 1. jegyz. (a továbbiakban Matunák, 1899.)
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Kemény Lajos: Abauj-Tornavármegye történelmi monográfiája. II. köt. 2. rész. Abauj-Tornavármegye története 1527-1648. Kassa, 1915. 96. p. Sőt Nagy Ivánnak a szerző által használt
munkája is említést tesz arról, hogy a XVI. század második felében Mágochy Gáspár is betöltötte a tornai ispáni tisztséget. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, (a továbbiakban Nagy /.) VII. köt. Pest, 1860. 239. p.
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Lásd például 1638. okt. 12.: 3. cikkely: ,,Posteaquam Magnificus dominus Caspar
retroactis compluribus annis, Vicebanatus, et Comitatuum Zagrabiensis et Crisiensis,
ojficijs, laudabiliter sit perfunctus ..." vagy 1640. nov. 22-23.: 2. cikkely: ,,Hoc

Konzkij,
Comitis,
peracto,

„káosza" pedig Korponay János 1878-ban közreadott vármegyei jegyzőkönyvkivonatainak átnézésével - legalábbis 1644-ig - teljességgel megszüntethető lett
volna. 33
Mindezen hiányosságok mellett a kötetben közölt adatokkal kapcsolatban is
számos módszertani kérdés merül fel az arehontológiai kutatások iránt érdeklődő
olvasóban. Megmagyarázhatatlan következetlenségek sorával kerülünk szembe
ugyanis, ha egy-egy személy tisztségeit vagy egy-egy megye adatait vesszük számba. Zrínyi Miklósról ugyanis Baranya megye alatt kiderül, hogy 1566. szeptember
7-én 34 halt hősi halált (azaz eddig viselte a főispáni tisztet), a Tolna megyei jegyzékben viszont hiába keressük Zrínyi e megyebeli tisztségviselésének végső dátumát.
Hasonló a helyzet Losonczy István, Nógrád és Temes vármegyék ispánjának esetében is. A nógrádi jegyzékből megtudhatjuk halálának pontos időpontját (1552.
július 27.), ezt azonban hiába keressük a Temes megyei adatok között. Még furcsább Illésházy Gáspár árvái, liptói és trencséni főispán esete, aki Trencsén vármegye legmagasabb tisztségviselőjeként már 1647-ben, liptóiként és árváiként viszont csak egy esztendővel később, 1648-ban távozott az élők sorából. 35 A szerző
egyéb pontatlanságaira elegendő idősebb Csáky István tisztségviselése utolsó napjának és egyúttal halálának időpontja kapcsán utalni: Fallenbüchl a főméltóságokról írott munkájában pontosan ismeri a tárnokmester és egyben szepesi főispán
halálozási időpontját (1662. november 5.),36 jelen archontológiában viszont pusztán az 1662-es évszám szerepel.

Generosi Domini Stephani Berizlauijch, de Kijs Mlaka, Regnorum praetactorum
Dalmatiae,
Croatiae, et Slauoniae Vicebanj, ac Comitatuum Zagrabiensis et Crisiensis Comitis, per memoratum Dominum Comitem Banum, pro eodem officio repraesentati, solenne per ipsum praestitum, Juramentum, exauditum est." Zakljuőci hrvatskog sabora. Svezak I. 1631-1693. Zagreb,
1958. 80. p.: No. XX. és 83. p.: No. XXII., illetve passim.
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Korponay,
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A történeti kronológia (és számos kézikönyv) egyébként nem szeptember 7., hanem 8. napjára
teszi Zrínyi hősies szigetvári kivonulását. Magyarország történeti kronológiája. Főszerk.: Benda Kálmán. H. köt. 1526-1848. 3. kiad. Bp., 1989. 396. p.

1878.
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Nagy Iván szerint Illésházy Gáspár 1648-ban halt meg. ( N a g y /., V. köt. Pest, 1859. 226.)
Illésházy szinte bizonyosan 1648 áprilisának második felében hunyt el, miként ez fiának,
Gábornak éppen a trencséni és liptói főispáni tisztség betöltése kapcsán az uralkodóhoz intézett
1648. április 30-i leveléből megtudható: ,,proximis hisce praeteritis diebus illustrissimus condam comes, dominus Caspar lllieshazi, genitor meus charissimus, post multas
aegritudinum
passiones vitám cum morte commutasset". MOL A 32 Magyar Kancelláriai Levéltár, Litterae
privatorum, No. 636.
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Fallenbüchl,

1988. 80. p.

A Sáros megyei ispánok között felsorolt Hans Rueber esetében a szerző feltünteti annak egyidejűleg viselt felső-magyarországi főkapitányi tisztét is („főkapitány; gener. capitaneus"), más személyeknél azonban jóval ritkábban és teljesen
rendszertelenül akadunk hasonló adatokra. Ez az egyéb tisztség megnevezésére
utaló adalék Rueber kapcsán a megyei archontológia szempontjából semmiféle
infomációval nem bír. A szerzőnek a megyék címét követően inkább azokat a tisztségeket kellett volna megadnia, melyekhez bizonyos időszakokban a (fő)ispáni
hivatal kötődött. Ennek feltüntetése ugyanis számos igazgatástörténeti problémára
már önmagában is ráirányította volna a figyelmet. (Például Zólyom megye ispánjai
a XVI. században a zólyomi kapitányok voltak, 37 Liptó ispáni tisztségét
pedig ugyanebben az időszakban Likava várának mindenkori birtokosai töltötték
be - miként ez a Királyi könyvek bejegyzéseiből megtudható. 38 ) Emellett azt is
érdemes lett volna feltüntetni, hogy az 1526-ot követő évtizedekben az adott megye
ispánja Szapolyai János király vagy I. Ferdinánd kinevezése révén viselte tisztét.
Lendvay kéziratában ezt gyakran megadta, így ezeket a fontos információkat érdemes lett volna munkájából átvenni.
Ugyancsak jelentős problémával állunk szemben, ha vizsgálat alá vonjuk az
archontológiában szereplő személyek halálozási adatait. A XVII. században ugyanis - véleményem szerint - ha napnyi pontossággal nem is, de hónapra vonatkozóan
csaknem minden főispán elhunytának ideje megadható. A pontos halálozási dátumok megállapításában nagy segítségünkre lehet számos kiadott okmánytár, családés nemességtörténeti összefoglalás, valamint természetesen Nagy Iván közismert
tizenkét kötetes vállalkozása, melyet a szerző már idézett bevallása szerint maga is
felhasznált a főispánok jegyzékeinek összeállításához. Ebben az esetben ellenben
csodálkozással konstatálható, hogy a jeles múlt századi genealógus munkája szerint39 161 l-ben meghalt Mágochy Ferenc miként tölthette be még 1614-ben is Be-
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Föglein,
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1556: ,, offitium Comitatus honoris Lijpthowiensis ex veteri consuetudine per dominos et possessores Arcis dictae Lijkowa administratum esse dicitur" és 1569: szó szerint ugyanez. (MOL
A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii, 3. köt. 338-343. és 935-937. pp.) Az ilyen
jellegű esetekben is óvatosságra int a következő példa: a XVI. század második felében Trencsén vármegye főispáni tiszte — miként azt 1564-ben az uralkodói kinevezés írja - „semper
hactenus ad praedictam arcem nostram Thrinchiniensem pertinuit et adhuc pertinet et per
illius possessores semper administratus extitit", mivel azonban ebben az esztendőben a vár
Széchy Margit zálogbirtokába került, az ő kérelmére Zrínyi György kapta meg a tisztséget.
Uo. 820-821. pp.

1923-1924. 469-476. p. és Matunúk, 1899. 49. p.: 1. jegyz.
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Nagy /., V E . köt. Pest, 1860. 239. p.

reg vármegye vezető tisztét. Hasonlóképpen pontatlan a már említett Hans Rueber
és Csáky Ferenc halálának időpontja, jóllehet a XVI. században élt felső-magyarországi generális elhunytát Carolus Wagner éppen az egyik legkorábbi megyei
archontológiai összefoglalásban már 1774-ben pontosan megállapította (1584.
március 12.).40 Csáky Ferenc életének utolsó napja (1670. november 19.) pedig
megtudható a napjainkra már magyar nyelven is kiadott Lőcsei krónikából.41 Ilyen
jellegű hibák tucatjait lehetne még tovább sorolni pusztán a kiadott források és
irodalom alapján, nem is beszélve a családi levéltárak igazán jelentős XVII. századi
anyagának felhasználásáról.
A kötetet böngésző kutatót mindezek mellett a gondos kivitelt háttérbe szorító
durva nyomdahibák bosszantják fel. A mohácsi csata időpontja a Szabolcs vármegyeijegyzékbenjúnius 29-ként szerepel, míg a vármegye latin comitatus alakja
nyolc megye címében ,,comitatis" alakban olvasható. Hasonlóképpen zavaró,
hogy a bevezetőt követő jegyzetek felett a ,, Források és irodalom - Quellen und
Literatur" megjegyzés áll, míg a tartalomjegyzék fejlécében a mindenképpen elismerést érdemlő számítógépes szerkesztés ellenére megmaradt a korábbi szekció
fejlécszövege:,,Kifejezések - Ausdrücke". Bizonyára sajtóhibáról lehet szó Forgách Zsigmond pusztán egyetlen napig (1631. július 14.) tartó borsodi főispánsága
esetében is, noha a Lendvay-kéziratban szereplő adat ellenére nincs feltüntetve a
hivatalviselést lezáró időpont sem. Ugyanakkor aligha csak a nyomda ördögének
róható fel az a szerfelett különös latinsággal megfogalmazott mondat, miszerint
Pest vármegye főispáni tisztét a mindenkori nádorok, illetve helytartók töltötték
be:,,Comitatis [sic!] Pest Pilis etSolt... gubernatus ab palatinis seu locumtenentes
[sic!] regiis." Mindezek után a főispáni tisztség kialakulásáról és fejlődéséről szóló
bevezetőt sem fogják azon alaptanulmányok között említeni,42 melyek hosszú éveken át folytatott levéltári és könyvészeti munka eredményeként foglalják össze
egy-egy tisztség, illetve intézmény történetét, elsősorban az archontológiában felsorakoztatott adatok alapján.
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Wagner, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profani. Pars II. Vienna, 1774. 62. p.
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Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára. Összeállította
Gáspár. Szerk.: Véber Károly. Bp., 1988. 328. p. (Magyar Hírmondó)
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A bevezetőt külön nem kívánván értékelni, azért megjegyezendő, hogy a középkori vármegye
és ispáni tisztség eredetének és fejlődésének bemutatása kapcsán legalább a címükben erre
utaló munkákat illett volna ismerni és felhasználni. Lásd a legfontosabbak közül: Györffy
György: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. In: Századok 92/1-4.
(1958) elsősorban 27-47. p. és Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp.,
1988. (Nemzet és emlékezet)

Hain

A fenti gondolatokat és észrevételeket összegezve megállapítható: Fallenbüchl
legújabb kötete a legkevésbé sem felel meg mindazoknak a kívánalmaknak, melyeket korábbi kutatásainak tapasztalatait összefoglalva 1990-ben éppen ő fogalmazott meg. Pedig ,,a megyei és a városi archontológiák elkészítése a történettudomány művelői, de a laikus érdeklődők számára is hasznos, kivált ha az megfelelő
színvonalon történik".
Az utolsó tagmondatban meghatározott követelménytől
jelen munka sajnos igen távol áll, sőt adatsorai nemhogy nem teljesek, de még a
viszonylag megbízható tájékozódást sem teszik lehetővé. A most megjelent megyei
archontológiai összefoglalás ugyanis - miként azt a fentiekben nyomon követhettük - nem lép túl a XX. század elejének ismeretein, 44 így aligha felelhet meg egy
modern kézikönyv kívánalmainak. Pedig a szerző felelőssége a kötet közrebocsátásával két szempontból is óriási volt. Egyrészt, mert a tudományos szakkönyvek
kiadásának lehetőségeit ismerve, az elkövetkezendő időben nemigen remélhető,
hogy egy valóban hosszú levéltári és könyvészeti kutatómunka eredményeként a
jelenleginél lényegesen pontosabb megyei archontológiai lexikon megjelenhessen;
másrészt, mert elgondolkoztató, milyen következményei lesznek annak, ha a kétnyelvű kötet hazai és külföldi forgatói a munkát valóban kézikönyvnek tekintvén,
évtizedeken keresztül fogják átvenni azokat a hibás adatokat, melyek szinte mindegyike csakis eredeti forrásokon alapuló ellenőrzéssel és korrigálással használható.

43

Fallenbüchl, 1990. 16. p.
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Fallenbüchl megyei archontológiai lexikonja lényegében nem más, mint Somogyi Zsigmond
1902-ben megjelent munkájának (Magyarország főispánjainak története 1000-1903. Szerk.:
Medgyesi Somogyi Zsigmond. Bp., 1902.) a Lendvay-kéziratban és néhány egyéb múlt századi
munkában található adattal való szerény kiegészítése.

„...im az clavist is megküldöttem..."
Mindennapok emlékei a Magyar Országos Levéltár kiállításán
A Magyar Országos Levéltár munkatársai, Trostovszky Gabriella é s Vissi
Zsuzsanna érdekes, a nyugat-európai levéltárakban már megszokott kiállítást rendezett az Országos Levéltárban. A kiállítás anyagának válogatásakor arra törekedtek, hogy lehetőség szerint bemutassák a levéltárban őrzött iratanyag sokszínűségét, mégpedig úgy, hogy a különféle korszakokban tipikus ügyek és iratfajták közül
azokat az egyedi darabokat válasszák ki, amelyek megjelenésük, különleges mellékleteik révén leginkább alkalmasak arra, hogy történész és a történelem iránt csak
érdeklődő látogatóban még jobban elmélyítse azt a rácsodálkozást, amely során a
múltban élő ember problémáiban és „ügyeskedéseiben" a 20. század emberének
életére ismerhet.
A Magyar Országos Levéltár 1945-ig terjedő iratanyagának „kincseit" két fő
részre osztva tárták a rendezők a látogatók elé.
Az anyag kétharmadát teszik ki a hivatalok és a lakosság állandó „küzdelmét"
bemutató iratok, melyeket a következő lazán meghatározott témakörök szerint csoportosított a kiállítást szervező két levéltáros: diplomácia, politika, hadügy, közigazgatás, egészségügy, oktatásügy, mezőgazdasági termelés, kézmű- és gyáripar,
kereskedelem és pénzforgalom. A kiállítás címét kölcsönző Lippay György veszprémi püspök, később esztergomi érsek és főkancellár által I. Rákóczi Györgyhöz
írt levél nyitja meg a bemutatandó tárgyak hosszú sorát. A levélhez Lippay mellékelte az általa a jövőben használt „clavist", azaz titkosírás kulcsot. Ezt követően a
sóvári sóbánya 1570 körül készített tervrajzától kezdve, a Theresianum hallgatóinak és a Bach-huszárok egyenruháinak rajzán és a 16-20. századig tartó korszak
hivatalaiba beérkező különféle tervekhez, tervezetekhez és perekhez csatolt mellékleteken és a hozzájuk tartozó iratokon keresztül a kor furcsa ötleteit és fontosabb
eseményeihez fűződő melléktermékeit ismerheti meg az érdeklődő látogató.
A bemutatott levéltári anyag egyharmada - mely többnyire a családi levéltárak
kimeríthetetlenül gazdag állagaiból került elő - a családi élet mindennapjait, a születésnapok, házasságok és temetések levéltárunkban található tárgyi emlékeit kívánja megismertetni a közönséggel. Közülük is kiemelkedik az Esterházy Pál és
Thököly Éva esküvőjére 1682-ben készült selyemre nyomtatott üdvözlőlap és az
1832-ben Berlinben készített, iskolai szemléltető eszközként használt felfújható
földgömb.
A kiállítást 1995. június 2-ig kedd-péntek 10-15 óra között, a későbbiekben
pedig előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni, előreláthatólag az év végéig.
Németh

István

Hermann Róbert: A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok.

Székesfehérvár,

é. n.

[1994] (História klub füzetek 10., Fejér Megyei Levéltár Közleményei 17.) 98 p.
Ha a 48-as szakirodalmat csak felületesen is ismerő olvasó kezébe veszi ezt a
könyvet, a cím láttán önkéntelenül is megfogalmazódik benne a kérdés: lehet-e
még e témában újat, érdeklődésre számot tartót mondani? Hermann Róbert ugyanis
1848-49 egyik sokat vitatott, sok publikációt inspiráló, ám máig nem eléggé tisztázott eseménysorát taglalja: gróf Zichy Ödön Fejér megyei adminisztrátor kivégzését követően ingóságai a magyarok kezébe kerültek és kulcsszerepet játszottak
1849 március-áprilisban Madarász Lászlónak, az Országos Rendőri Hivatal vezetőjének hűtlen kezeléssel való (minden bizonnyal nem alaptalan) vádolásában és
megbuktatásában, a radikális baloldal háttérbe szorításában, egyáltalán a szabadságharc belpolitikai csatározásainak történetében.
A kötet olvasása közben az olvasóban minden bizonnyal „igen" fogalmazódik
meg az említett első impresszió nyomán feltehető kérdésre. A szerző újdonsága és
egyben művének legnagyobb erénye ugyanis az események pontos ismertetése
iránti őszinte elkötelezettsége. Egészen az „Összegzés" címet viselő utolsó fejezetig nem méltat, nem értékel, egyszerűen aprólékos gonddal - és tegyük hozzá:
imponálóan gazdag levéltári forrásanyag és sokrétű szakirodalom alapján — bemutatja, hogy hogyan zajlottak a „gyémántpör" eseményei. Mindez azért nagyon fontos, mert szemléletét (és ezáltal olvasóiét) nem árnyalják az elmúlt másfél évszázad
politikai és történetírói megítélései, elfogult értékítéletei, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy 1848-49 lekerüljön a helyenként hamis misztikum magasságából a realitás szintjére: a sodró történelmi eseménysornak hús-vér emberek, politikusok
voltak a (fő)szereplői, akik bármennyire is közös célokat vállaltak, egyéni ambícióik és politikai magatartásuk gyakran feloldhatatlan szembenállássá, egymás
ellehetetlenítésének programjává alakult. Amögött, hogy a környezete által féltfélve tisztelt-gyűlölt „rendőrminiszter" kikerült a hatalomból, a szerző nem emleget tragikus sorsszerűséget vagy a „békepárt aknamunkáját", konklúziója egyszerű és világos: a bukást emberi gyengeség és a döntő pillanatokban elkövetett
taktikai hibák okozták, amelyet a politikai ellenfelek mindig és mindenkor kíméletlenül, de logikusan használtak ki. Kézzelfoghatóvá teszi az elbeszélteket Kossuth szerepének méltatása is: nyilvánvaló, hogy Madarászra csak akkor mondhatták ki a verdiktet, amikor Kossuthnál is kegyvesztett lett, de ebben a döntésben is
könnyen lehet, hogy a későbbi kormányzó elnök feleségével kapcsolatos személyes
sérelem is fontos szerepet játszott.

A szerző még a kulcsfigurák (Zichy Ödön, Madarász László) jellemét, egyéniségét sem annyira későbbi működésükön vagy minősítésükön keresztül közelítette
meg, hanem a kortársak szemével és értékítélete alapján. A kötet lényegében két
tartalmi egységre osztható: rövidebb, bevezető jellegű részében Zichy kivégzésének történetét örökítette meg, majd ingóságainak, különösen értékes ékszereinek
útját követi Debrecenig és a belpolitikai csatározás taglalásával, Madarász bukásával zárja az ismertetést. A fő rész értékét növeli, hogy a hangsúlyokat nemcsak
a politikai tényezőkre és látványos jeleneteket, fordulatokat megörökítő forrásokra
helyezte (képviselőházi jegyzőkönyv, naplók, emlékiratok stb.), hanem a kevésbé
„izgalmas", ám éppen az igazság megközelítése szempontjából figyelemreméltó
momentumokra (pl. a vizsgálatra kirendelt bizottmány jelentésére és munkájára)
is. Tanulságosan rámutat továbbá a sajtó eddig talán ilyen módon nem érintett
fontos szerepére, arra, hogy a különböző orgánumok jelentős közvéleményformáló
szerepe szabaddá válásuk első hónapjaiban is jelentős volt, többek között a Madarász-ügyben is.
Műve végén a szerző ismerteti a kérdés historiográfiai áttekintését is, bemutatva,
hogy az egyes korok politikai elvárásai hogyan gátolták az érintett probléma feltárását, torzították a szabadságharcról kialakult képet. Következtetése világos és biztató: „...a történetírás feladata nem egykor élt személyiségek politikai indítékú
mentegetése vagy kultuszának ápolása. S tudomásul kell vennünk, hogy az első
magyar polgári demokratikus állam vezetői között nemcsak feddhetetlen és tévedhetetlen poltikusok voltak, hanem olyanok is, akik pozíciójuk révén felmentve hitték magukat az egyéni tisztesség erkölcsi parancsainak betartása alól." Összességében Hermann Róbert munkája a politikai indítékoktól mentes, reális 1848-49es szakirodalom figyelemre méltó, módszereiben és szemléletében követendő darabja, amely nemcsak a történész közvélemény, hanem — tartalmi erényei és gördülékeny, élvezetes stílusa révén - a nagyközönség érdeklődésére is számot tarthat.
A könyvet jól válogatott illusztrációk és német nyelvű rezümé egészíti ki.
Fazekas Csaba
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani. Mellékeljék egy példányban a kinyomtatott anyagot is, ez segít a szerző formai elképzélésének megvalósításában (mit kíván aláhúzni, táblázatba szerkeszteni stb.)
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek (nem a dolgozatba beleszerkesztve, lap aljára vagy az írás
végére tördelve!)
3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti
előfordulásának kivételével - római számmal tüntessék fel.
4. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük, (egy ív kb. 22 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés).
5. A kézirat lapjainak számozása folyamatosan és arab számokkal történjék.
6. Idegen nyelvű forrásokból az idézeteket magyarra fordítva kérjük, és csak olyan
esetekben eredeti nyelven, amikor értelmezésük problematikus lehet.
7. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk (csak a szerző nevét kurzíváljuk, összeállítókét és a címet nem!)
8. Recenzió esetében pontos bibliográfiai adatok szükségesek (szerző, szerkesztő,
válogató, kiadó, megjelenés helye, éve, száma, sorozat, terjedelem is), idegennyelvű kiadvány esetén a cím magyar fordítása is. A recenzió max. 5 kéziratoldal
terjedelmű legyen.
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THOROCZKAY GÁBOR
A Z ANONYMUS-KÉRDÉS KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
(1977-1993)
II. közlemény 190
IV. A GESTA SZERZŐJÉRE VONATKOZÓ KUTATÁSOK
P. mester „Gesta Hungarorum"-ának vizsgálata során történetírók nemzedékei
próbálták meg a mű szerzőjét — valamelyik néhai Béla királyunk jegyzőjét —
azonosítani. A kutatások az elmúlt évtizedekben is elsődlegesen Anonymus hovatartozására, élete során betöltött tisztségeire, életpályájának földrajzi kereteire terjedtek ki, de többen foglalkoztak P. magister feltételezett kancelláriai tevékenységével, illetve a gesta szereplőiben esetleg megjelenített kortársaival is. Problémát
jelentett ugyanakkor az is, hogy a Névtelen munkájának kezdősorában szereplő P
iniciáléról máig kétséges, hogy egy P betűvel kezdődő személynév jelölésére szolgált (P. dictus magister, azaz „mesternek mondott P."), avagy a 'prae' előtag rövidítése és az utána következő 'dictus'-szal tartozik egybe (Praedictus magister, azaz
„előbbmondott mester"), s így a fennmaradt kódex nem hagyományozta ránk a
m ű v e t író magister nevének még a kezdőbetűjét sem 191 . Anonymus-historiográfiánk jelen közleményében a fenti szempontok figyelembevételével elvégzett, s az 1960-1990-es években született szerzőazonosítási kísérleteket próbáljuk
meg bemutatni.

1. Szerzőjelöltek az 1960-1970-es évek történeti kutatásában
Mint a „Gesta Hungarorum" keletkezési idejére vonatkozó kutatások elemzésénél láthattuk, a 'quondam bone memorie gloriosissimi Bele regis notarius'-t az
1930-as évek végétől döntően egy valaha III. Béla király (1173-1196) szolgálatá-

190

A tanulmány első harmada a Fons 1994. évi 2. számában, a 93-149. oldalon jelent meg.

191

Silagi, 1991. 28. p. (prologus). A P sigla és az iniciálé kérdésére összefoglalóan uo. 1-3.,
134-135. p.

F O N S II. (1995) 2. sz. 1 17-173. p.

117

ban álló, környezetében élő klerikusként képzelték el történetíróink. Különösen így
volt ez az 1960-1970-es évek magyar medievisztikai vizsgálódásaiban 192 .
1966-ban jelentette meg tanulmányát az Irodalomtörténeti Közleményekben itj.
Horváth János professzor és Sólyom Károly, s különböző módszerekkel ugyanazt
a személyt azonosították a Névtelen Jegyzővel: Pétert, aki királyi kancellár (12021204), majd győri püspök (1205-1217) volt' ". A két kutató azonban a jelölt életpályájának más-más szakaszát jelölte meg mint a gesta megírásának időpontját194.
Jelen áttekintésünkben azért szerepel a két döntő jelentőségű tanulmány —jóllehet
megjelenésük időpontjából következően az 1960-as évek tudománytörténetéhez
tartoznak —, mivel későbbi tudományos tevékenysége során mind Horváth, mind
Sólyom fenntartotta Péter püspököt mint megnevesült jelöltet Anonymus személyére195.
Horváth János kiindulópontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a hadi vállalkozások sorozatából építkező honfoglalás-ábrázolásban kiemelt helyen, bizalmas és
fontos feladatokban szerepel „Szalók apja Ösbő meg Velek, akinek ivadékából
származik Torda püspök" (Pais Dezső ford.)196. Ez után vonta be vizsgálódásába
II. András király (1205-1235) 1225-ben kiadott oklevelét, amelyben Welekduxról
és leányáról, Domonkos bán fia Bors comes feleségéről olvashatunk 197 . A szerző
meghatározásához a diplomában említett Welek dux vihet közelebb minket, hiszen
a gestában is említenek azonos nevű szereplőt, kiemelt helyzetben — mivel Velek
és Ösbő tevékenysége egyfajta keretbe foglalja az anonymusi honszerző harcokat
—, és ugyanígy fontos lehet a szerző személyének felderítéséhez a tőle származó
Turda püspök is. A professzor Turda püspökben látta a mű szerzőjét, aki rokoni
elfogultságból szerepelteti kiemelt helyen Veleket, miként Borsot198 is, aki szintén
fontos eseményekben, részletező elbeszélésben szerepel a történetben. Miután P.
mesternél Velek Zaránd megyét kapja meg birtokul199, ezért a tanulmány írója Pais
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Bővebben ld. Csapodi,
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Horváth,

1966.; Sólyom,

1978. 109-150. p.
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Ld. jelen tanulmány I. közleményét (A továbbiakban I. közi.) 104-107., 119-120. p.
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Horváth,
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Silagi, 1991. 66. p. (cap. 19.): 'Usubuu, páter Zoloucu, et Velec, a cuius progenie Turda
episcopus descendit.'
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Sopron vm. I. 9. p.; Reg. Arp., nr. 420.
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Bors szereplésére ld. Silagi, 1991. 48. p. (cap. 10.), 64-66. p. (cap. 18.), 82. p. (cap. 31.),
86-88. p. (cap. 34-35.)
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Uo. 120. p. (cap. 52.): 'Dux Árpad ... Veluquio dedit comitatum de Zarand'.

1974. 100. p. 60. jz.; Sólyom,

1979.; Sólyom, 1982-1983. = Sólyom,

1994. 78. p.

Dezsőt követve itt feltételezte a XIII. századi Velek-nemzetség birtokait is. Mivel
a gestaíró láthatóan a Tisza vidékén, a Körösök táján, Csanád megyében és egyes
erdélyi területeken érzi otthon magát, a gesta fent említett szereplőit is e tájakra
helyezi, s nem az északi és dunántúli régióba.
Horváth János két nehézséget említett Turda püspökkel kapcsolatban: nevét (ti.
ilyen nevű főpapot nem ismerünk az Árpád-korból) és tisztségét. Az elsőt olyan
példák felsorakoztatásával próbálta semlegesíteni, amelyben XII-XIII. századi,
pogány-nemzetségi és nem keresztény nevű püspökök szerepelnek (Izbegh, Katapán, Ugrin stb.), illetve bizonytalanabb példákat is hozott kettős (pogány, illetve
keresztény) nevű prelátusokra. Ezután szilárdan leszögezte, hogy ,,a Gestában említett ... Velek utóda Turda episcopus magát a mű előszavában a P. sigla alatt,
keresztény nevén nevezi meg, s eszerint P. magister azonos egy, keresztény nevén
P(etrus) vagy P(aulus) nevű püspökkel". Mivel a tudós filológus a gesta keletkezését III. Béla halála utánra keltezte, így természetesen az ő és/vagy két fia, Imre
(1196-1204) és II. András korában élt főpapról lehet csak szó. Feltételezte, hogy
Velek vezér követi, leánykérő ténykedése" 00 a kései utód, Turda püspök tevékenységének egyszerű visszavetítése, s így az egyetlen számbajöhető személy, P. kezdőbetűs főpap Péter győri püspök, aki Konstantinápolyból elhozta András számára
második feleségét, Courtenay Jolantát (1215), s kora ifjúságától hűségesen szolgálta királyát201. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy az azonosított szerző, P(etrus)
episcopus pogány-nemzetségi neve Turda 202 .
A bizonyítás további szakaszában Horváth János a szerzőkeresés fő problémáját
próbálta megoldani. Mivel véleménye szerint a „Gesta Hungarorum" szerzője II.
András uralkodása első időszakának egyik legbefolyásosabb főpapja volt, magyarázatot kellett keresnie arra, miért nevezi magát alkotása előszavában csupán a
néhai III. Béla egykori jegyzőjének. A kérdést bonyolítja, hogy III. Béla formálódó
kancelláriájából egyetlen P. kezdőbetűs nótáriust, Pált, a későbbi és forrásainkból
1188 után eltűnő kalocsai választott érseket 0 3 ismerünk, aki — mivel még III. Béla
halála előtt valószínűleg elhunyt — nem szerepelhet szerzőjelöltként. Szilágyi
Loránd jelöltjét, Péter esztergomi prépostot" 01 pedig azért utasította el, mert bár
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esetleges kancelláriai működése lehetséges, de az 1937-es tanulmány szerzője
„nem vizsgálta a mű és a szerzője között feltétlenül kideríthető személyi vonatkozásokat, és a műben megnyilatkozó társadalmi-politikai tendenciát". Horváth szerint a gesta „történet-ábrázolásához mintául szolgáló felkínálkozó, sőt tolakodó
példák Imre király életének utolsó félévére, de még inkább II. András király uralkodásának első 10 évére utalnak".
A professzor hosszas fejtegetések után szögezte le, hogy az anonymusi vérszerződés20^ az uralkodó által bevezetett új berendezkedés „politikai tükörképe", és az
egész gesta a király „politikájának történeti és ideológiai síkon való igazolása és
annak alátámasztása". A gesta fontos vezérelve még a birtokláshoz való jognak a
biztosítása a 'iustum servicium'-ok, egyfajta hűbéri jellegű szolgálatok fejében. Az
egész 'nove institutiones'-nek azonban komoly ellenzéke is volt (vezéralakjuk
János esztergomi érsek /1205-1222/, a feltételezett szerző, Péter metropolitája), s
több érdekcsoport együttes törekvése végül is az 1222-es Aranybulla cikkelyeivel
bukásra ítélte a Horváth János-tanulmányban kiválóan és máig leglényeglátóbban
ábrázolt királyi politikát. „Mindebből következik, hogy P. mester »Gesta Hungarorum«-a II. András király uralkodásának első felében készült s... az »új politikai
berendezkedés«-nek a szolgálatában állott ... A mű 1222 után semmilyen körülmények között nem jöhetett létre. Legvalószínűbben 1215 és 1217 között írhatta a
király legszűkebb környezetéhez tartozó szerző, akinek a neve P. kezdőbetűs volt
s már III. Béla király kancelláriájában is szolgált nótáriusként" 206 . Miután a professzor bizonyítottnak vette Turda és Péter azonosságát, illetve a gesta célzatosságára vonatkozó érveit, rátért arra, hogy mindezt egymásra vonatkoztatva is hihetővé tegye. A szerzőjelölt csak II. András uralkodása kezdetén lett püspök (1205)
a győri egyházmegyében, korábban fehérvári prépost és 1202-től Imre király kancellárja, 1202 előtt pedig nincs biztos értesülésünk Péter sorsáról. Adatok nem
szólnak III. Béla alatti udvari működéséről, de Horváth szerint a főpap valószínűsíthető élettartamából adódó következtetések alapján elképzelhető, hogy fiatal
korában még szolgálhatott III. Béla utolsó éveiben (1194—1195) a kancelláriában
nótáriusként. II. András uralkodása alatt többször járt külországi követségben püspöktársaival, életét pedig legnagyobb valószínűséggel a király szentföldi útján
(1217-1218) végezte be (1219-ben már más ül a győri püspöki székben). Péter
püspök jogban jártas, széles nyelvtudású — hiszen a professzor munkája első részében bizonyítani próbálta görög, török és esetleges szláv nyelvtudását — , követ-
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ségekre valóban alkalmas, művelt — bár a magisteri fokozat megszerzését nem
tudta a tanulmányíró igazolni — középkori személyiségként mutatkozik be
Horváth János ábrázolásában. Az utolsó kérdés, amelyet a tudós filológusnak még
egyszer fel kellett tennie: „miért nem mondja meg a Gesta szerzője, hogy mi ő a
Gesta írása idején, miért csak azt mondja meg, mi volt egykor, a megboldogult Béla
király idejében?"
Horváth János szerint „ennek fő oka politikai, mégpedig egyházpolitikai és világi politikai volt". A „Gesta Hungarorum" a király „új berendezkedésének" ideológiai alátámasztását szolgálta, a műben megjelenő eszme és „helyzetbe hozott" társadalmi csoportok még az uralkodó réteg nagyobb felét is — akik nem a hét magyar
és hét kumán vezér leszármazottai voltak207 — kizárták a jogokból, miként az egyházat is. Ugyanígy az anonimitás megőrzésére késztethette a szerzőjelöltet az a
tény, hogy a mű megírása idején viselt tisztségeinek megjelölésével a 'nove institutiones' ellenfeleinek legmeghatározóbb személyiségével, egyházi felettesével,
János esztergomi érsekkel kerülhetett volna szembe. Péter püspök is kapott javakat
az új politika 'generális distributio'-ja folyamán, dc művének néhány tétele (a vérszerződésben megfogalmazott egyes szankciók) akár a királyi hatalommal is szembeállíthatták volna, ha művében felfedi kilétét. A prelátus-szerzőt neve elhallgatására sarkallhatta még a műben megjelenített — s már nem a XI—XII. század magyar
krónikásainak elhatárolódó szemléletét tükröző 208 — kép a magyarság pogány korszakáról. Horváth szerint főként a fentebb kifejtettek miatt döntött úgy P. magister,
hogy magát a mű megírása előtt több mint két évtizeddel korábban viselt — s
kortársai emlékezetéből már kihullott — tisztségének, Béla király kancelláriai
jegyzőjének hivatalával és csak neve kezdőbetűjével jelölje meg 209 .
Nem kis feltűnést okozott 1966-ban, hogy a Horváth János-tanulmány után az
ItK szerkesztősége egy másik — Sólyom Károly (1914-1982) váci gimnáziumi
tanár tollából származó — terjedelmes, szintén a Horváth-féle szerzőjelölt, Péter
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győri püspök mellett érvelő Anonymus-tanulmányt is közölt. Sólyom munkájában
először Szilágyi Lorándnak saját, 1937-es szerzőjelöltjére, Péter esztergomi prépostra vonatkozó érveit vette kritika alá, de datálását (a gesta 1196 és 1203 közötti
keletkezését 210 ) elfogadta.
Szilágyi jelöltje, Petrus magister először 1183-ban szerepel Miklós esztergomi
érsek (1181-1183) oklevelében, olyan klerikusokkal együtt, akik később III. Béla
kancelláriájában működtek. Az 1937-es dolgozat szerzője valószínűsítette jelöltjének párizsi tanulmányait (a Sainte Geneviéve apátság iskolájában), s véleménye
szerint az 1180-as években dolgozott a kancelláriában mint III. Béla nótáriusa.
Utána 1198-ban találkozunk Péterrel mint esztergomi préposttal III. Ince pápa
(1198-1216) egyik levelében, amelyből nem sokkal korábbi római útjáról is értesülünk, majd 1204-ben az esztergomi érsekválasztás ügyében voltak feladatai a
Szentszéknél. Ezután 1209-1210 között említik oklevelek, s ő is adott ki diplomát.
1210-ben találkozunk vele utoljára, de Szilágyi szerint feltételezett halála évéig,
1218-ig ő állt az esztergomi káptalan élén211.
Sólyom szerint „semmi nyoma annak, hogy az esztergomi prépost a királyi
udvarban vagy a kancelláriában valaha működött volna"; a gesta szerzője Esztergomot, a király székhelyét nem is említi művében, s arra sincs példa, hogy az
esztergomi káptalan tagja a kancelláriában vagy a királyi udvarban működött volna.
Az 1966-os tanulmány írója úgy vélte, hogy életkori kombinációk alapján Péter a
gesta megírásának alsó időpontjában (1198) már több mint egy évtizede viselte
praepositusi tisztségét, s így érthetetlen, hogy a gestában „miért nem használja ezt,
miért csak a régi, jóval igénytelenebb és szerényebb magister címét"? A kutató nem
látta bizonyítottnak párizsi tanulmányait sem, s a „Gesta Hungarorum" olvasójának benyomásaira appellálva tette immár végleg kétségessé Szilágyi azonosítását. Véleménye szerint a szerző „büszke saját magára, büszke litterátor mivoltára,
büszke királyára és annak őseire, továbbá a foglaló ősökre hivatkozó nemzetségekre. Alaposan ismeri az ország földrajzát. Kitűnően ért a stratégiához! Nagyvonalú
és tud nagy arányokban gondolkodni. Jellemzi egy sajátos vallási közömbösség,
természetesen a kor adta és saját klerikusi mivoltának a keretei között. Az egyházzal
és vallással szemben csak konvencionális kifejezései vannak, stílusa azonban átmelegszik, ha pogány ősökről, azok tetteiről van szó, s ez nincs bizonyos mélabú,
nosztalgia nélkül. Mindannyi olyan jellemvonás, amelynek esztergomi prépost hal-
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vány alakjában nyomára sem akadunk. Ez utóbbi — úgy látszik — sohasem nőtt
ki egyházmegyéje kereteiből" 212 .
Sólyom Károly úgy vélte, hogy el kell vetni az addigi irodalomban tényként
kezelt sztereotípiákat, mármint hogy a gestaíró III. Béla uralkodásának kezdetén
volt kancelláriai jegyző, s hogy művét öregkorában írta volna. A szerző megkereséséhez a következő kiinduló tételeket ajánlotta: a gestaíró III. Béla utolsó éveiben
volt kancelláriai alkalmazott, annak halála után más hivatalt töltött be213, és a már
Szilágyi által megjelölt, s általunk is idézett időszakaszban írta meg a magyarok
történetét.
Már Szilágyi is két személy közül választhatott a XII-XIII. század fordulójának
Péter nevű egyházi vezetői közül. A későbbi győri püspök Petrus és az esztergomi
prépost nem egy generáció tagjai voltak, amint azt II. Andrásnak már idézett, Péter
püspökkel együtt töltött fiatalságára utaló oklevele is bizonyítja 214 , s Péter püspök,
aki — mint láttuk — korábban székesfehérvári prépost volt, nem azonos az 1184ben szereplő Péter nevű székesfehérvári éneklőkanonokkal 2 ' 5 , aki tényleg kortársa
volt az esztergomi káptalan fejének. Sólyom bizonyítása bravúros, hiszen András,
a későbbi király az 1170-es évek közepén születhetett, s ha a későbbi püspök már
'a primeuis iuventutis sue temporibus' neki szolgált, sőt a tanulmányszerző szerint
együtt is nevelkedhetett vele, akkor aligha lehetett már gyermekként az ország
legfontosabb társaskáptalanának dignitáriusa. Tehát a későbbi király és a későbbi
győri főpap nagyjából egy időben születhettek, azaz 1170-1175 körül. Péter püspök így — életkorából adódóan — III. Béla utolsó éveiben lehetett csak a király
jegyzője. Sólyom valószínűsítette, hogy Péter is azon királyi klerikusok közé tartozott, akik külhoni tanulmányok után a formálódó kancelláriában kezdtek el tevékenykedni, s innen került a szerzőjelölt — e korban megszokott karrier — a királyi
prépostságok legrangosabbikának élére. Tény, hogy Péternek — az esztergomi
préposttal szemben — nem ismerjük magisteri címét, de ezt magyarázhatjuk azzal,
hogy első feltűnésekor már fehérvári prépost, s e titulusukat ,,a püspökök és fehérvári prépostok általában el szokták hagyni"216.
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Sólyom szerint—aki ittHóman Bálint nyomdokain halad — feltűnő az egyezés
a gesta helynevei és az egri püspökség birtokai között, illetve az egri egyházmegye
területén, a püspöki birtokok szomszédságában terült el a műben említett nemzetségek birtokainak jelentős hányada. Véleménye szerint ,,az adatoknak ilyen nagyszámú megfelelése nem lehet véletlen. A Gesta írója olyan jól ismeri az egri egyházmegyét és annak a birtokait, hogy hosszabb időt kellett eltöltenie az egri püspök
környezetében". Ezt már fiatal korában is ismernie kellett — hiszen akkor ígérte
meg barátjának a gesta megírását—, vagyis a mű szerzője Egerben nevelkedhetett.
Mivel a jelölt Sólyom Károly szerint Péter, a későbbi győri püspök, s róla feltételezte, hogy a későbbi II. Andrással töltötte fiatal éveit, adódik a következtetés: a
leendő király is Egerben nevelkedett. A XIII. század második felében több diplománk is beszél az egri püspökök azon jogáról, amely a király gyermekeinek nevelésére vonatkozott. IV. Béla 1261. szeptember 9-én kiadott jogbiztosító oklevele a
mindenkori uralkodó negyedik fiának nevelését biztosította az egri főpapnak 21 , de
V. István (1270-1272) 127 l-es megerősítése 218 már általánosságban szólt az egri
püspökök királyfi-nevelési jogáról, elhagyva a negyedik fiú utódra vonatkozó megszorítást. Véleményünk szerint ez Sólyom elméletének leggyengébb pontja, mivel
nem sikerült bizonyítania, sőt valószínűsítenie sem III. Béla kisebb fiának egri
nevelkedését, tehát a későbbi győri püspöknek egyfelől máshol kellett együtt lennie
ifjúkorában Andrással, másfelől más életszakaszában kellett kétségtelenül feltűnő
egri tájékozottságát megszereznie, már ha bizonyítottnak vesszük szerzőségét 2
Sólyom Károly, miután a későbbi győri püspök születésének időpontját és neveltetését, a későbbi királlyal való kapcsolatának kezdeteit megvilágította, kísér-
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Az egri püspökök biográfusa, Sugár István az 1261-es privilégium kapcsán így ír a nevelői
jogokról: ,,... csak kilenc magyar királynak volt négy nevelésképes korra felnőtt fia, de nincs
adatunk arra, hogy a magyar uralkodók valaha is igénybe vették volna Eger püspökének e
kötelezettségét". (Sugár, 1984. 78. p.). Az 127l-es oklevél pedig — véleményünk szerint —
csak veszély esetére (in tempore insultus infidelium et iniquorum) vonatkozó őrizetről és
védelemről (in custodia et defensinne) beszél, illetve ilyen esetre erősíti meg a püspök
„nevelői" jogkörét minden királyutódra vonatkozólag. A diploma fenti értelmezést gyámolító
fordítását ld. Pauler, 1899. i. h. Közhelyszerű megjegyzésnek hangzik, de érdemes volna a
szűkös forrásadottságú kérdés lehetőség szerinti végleges tisztázását megkísérelni!
Sólyom, 1966. 64 69. p. Idézet: 67. p. Hóman Bálint vonatkozó munkája: Hóman, 1912. A
tudós vetette fel egyébként először a győri püspök szerzőségét is, bár nála több e korszakbeli
Péter életútja is keveredik: Hóman, 1925. 44. p. 1. jz.

letet tett Péter magister későbbi életpályájának felvázolására. Fontos — és Horváth
János által nem részletezően vizsgált — problémára mutatott rá akkor, amikor választ keresett a későbbi püspök Imre király alatti kancelláriai működésére, s II.
András alatti fontos és bizalmas feladataira. A két testvér súlyos küzdelmet vívott
egymással a hatalom minél nagyobb hányadának megtartásáért (Imre), illetve megszerzeseert (András) , tehát a szerzőjelöltnek bizonyos kompromisszumokat is
vállalnia kellett karrierje érdekében. Sólyom szerint „azok közé tartozhatott, akik
a testvérek kibékülését óhajtatták, s a félreértések okát nem egyéniségük és törekvéseik ellentétességében, hanem tanácsadóik nagyravágyásában látták".
A tanulmányíró szerint „az a gondosság, amellyel Anonymus a Gestában előforduló számos hírnök- és követjárást, azok küldését és fogadását szinte a szertartás
részleteiig leírja, arra mutat, hogy jól ismerte az ezzel kapcsolatos szokásokat és
volt kedve meg érzéke ezek külsőségeihez és pompájához. Feltehető, hogy maga
is részt vett hasonlókon, tehát tartozhatott a királyi udvar — ma úgy mondanánk
— diplomáciai testületéhez". Sólyom valószínűnek tartotta, hogy Péter 1197-ben
részt vett az Imre király feleségét, Konstanciát Magyarországra hozó aragóniai
követségben (ekkor még nem volt fehérvári prépost), itt ismerkedett meg az aragón
krónikákkal" 1 ; 1205-ben frissen megválasztott győri püspökként ő kísérte haza a
Bécsben elhunyt III. László (1204-1205) holttestét és a koronázási jelvényeket;
1214-ben pedig Bertold kalocsai érseket vezette ki az országból; majd 1215-ben a
konstantinápolyi latin császár rokonát, Courtenay Jolantát hozta el uralkodója második feleségének. Ezek az adatok kétségkívül a kor vezető magyar diplomatájának
szerepét biztosítják a szerzőjelöltnck22".
A bizonyítás következő szakasza az, amely véglegesen összekapcsolta Horváth
János és Sólyom Károly kutatásait, hiszen a váci gimnáziumi tanár is a Veleknemzetség tagját látta a gestaírónak tartott Péter püspökben. Sólyom szerint, ha
elhisszük Péter püspök és a mű szerzőjének azonosságát, akkor annyi „már a Gesta
tanúsága alapján feltehető, hogy nemzetségének a hagyományai visszanyúltak egészen a honfoglalásáig. Az is feltehető, hogy ennek a Gestában is jelentős szerepet
juttatott". Mivel Péter püspököt a középkori magyar nemzetségek máig alapvető
corpusa" 3 szerint egy genus sem tartotta számon elődei között, így „nemzetségét
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csak azok közt kereshetjük, amelyek szerepelnek ugyan a Gestában, de a XIII.
század második felében valamilyen okból kifolyólag nyomuk vész". Sólyom hét
ilyen jellegű gestabeli szereplőt jelölt meg — akiktől a későbbi történeti emlékezetből kiesett nemzetségek eredhettek —, de közülük csak egy jöhet számításba:
Velek, hiszen így tudjuk csak magyarázni annak,,bőséges és bizonyos szempontból centrális szerepét a Gestában", s ily módon ,,a gestaíró, illetve Péter győri
püspök nemzetsége egy Velek nevű, a honfoglalás hagyományaiban szereplő vezérre vitte vissza eredetét". A tanulmány szerzője is felfigyelt II. András király
1225-ös, Welek duxot említő diplomájára, illetve Welek leányának, Bors comes
feleségének, Annának 1231-ből származó végrendeletére 224 . Sólyom a testamentumból arra a következtetésre jutott, hogy Welek felesége görög nő volt, s esetleg
III. Béla első feleségének, Antiochiai Annának (t 1184 k.) volt az udvarhölgye.
Miután Anna még III. Bélától kapott nászajándékot, Bors comesszal való házassága
1196 előtt megtörténhetett. A tanulmányszerző szerint Weleknek két leányán kívül
(a másik leány, Margit István bán felesége volt) fia(i) is lehettek, köztük Péter, a
,,Gesta Hungarorum" szerzője. Hogy Weleknek több fia lehetett, arra abból a feltételezett tényből következtetett Sólyom, hogy egyébként nem adták volna egyházi
pályára az egyetlen férfi utódot.
A gestában szereplő Velek nemzetségének nevét frazeológiai vizsgálatok alapján (ti. hogy hogyan fejezik ki a gestában a valakitől való leszármazást) Sólyom
így határozta meg:,,... a 19. fejezet következő mondata: »...Velec, acuius progenie
Turda episcopus descendit« egy Torda nevű nemzetséget jelent, amely nemzetségnevét valamely régi, nevezetes tagjától, a különben ismeretlen Torda nevű püspöktől származtatta". A tanulmány írója itt tökéletesen félreértette forrását, hiszen az
általa adott magyarázat pont ellentétes az adott locus értelmével, ti. hogy Turda
episcopus volt Velek nemzetségének leszármazottja 225 . így ezen idézett hely jelen
sorok írója szerint nem elégséges alap egy Turda nevű nemzetség meglétének bizonyítására. Anonymus szövegéből — Zaránd odaadományozásából és bizonyos,

223

Karácsonyi

1900-1901.

224
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Ez annál is inkább feltűnő, hiszen grammatikailag is jól értelmezhető (ablativus originis).
Sólyom Károly értelmezése akkor lenne helyes, ha a gestában megközelítőleg ez szerepelne:
'Velec, a quo progenies Turda episcopi descendit', azaz „Velek, akitől Torda püspök nemzetsége származik". E formájában emlékeztetne (progenies=genus) a 6. fejezetben szereplő leszármazás-megjelölésekre, ld. 206. jz. A latinul író gcstaszerző a magyar személyneveket többnyire
nem ragozza, vagy csak magyarul (!) (Pl. magyar dativusi rag: 'Tosunec' - Silagi, 1991. 98. p.
/cap. 41./).

az ország délkeleti részein tömörülő hely névcsoportokból — Sólyom is arra a gondolatrajutott, hogy ,,a Velek-féle (Torda?) nemzetség birtokai Zaránd megye területére estek". E területhez fűzték Péter püspököt nemzetségének szálai is, s ehhez
bizonyítékul a tanulmányíró Horváth Jánoshoz hasonlóan helynév-személynév
megfeleléseket is felhasznált, mint pl. a főpap királyi diplomákban szereplő
Pechsa" 6 , Pechse" névváltozatait, amelyeket a történeti Csanád megyében fekvő
Pécska 228 helységgel rokonított. Velek nevét egyébként Pais Dezső, a neves nyelvész már korábban kapcsolatba hozta Zaránd vármegyével, miszerint a névből ,,a
szókezdő v-nek a magyarban nem ritka lekopásával ... lett ... a mai Elek helység
neve, most Békés megyében, korábban Arad megye nyugati szélén, azelőtt Zaránd
vármegyében, tehát ott, ahol Anonymus szerint Velek vezér Árpádtól földet és
megyét kapott" 229 . Ezt az azonosítást Sólyom Károly is ismerte, s saját elméletének
erősítésére fel is használta230.
A tanulmányszerző által megvizsgált utolsó kérdés már csak részben vonatkozott a gesta írójának személyére. Itt az anonymusi mű előszavában említett, N.
kezdőbetűvel jelölt személyt — akinek P. magister a művet mintegy ajánlotta —
próbálta meg azonosítani 23 '. Az N. sigla a szerző szerint egy Nicolaus (Miklós)
nevű személyt rejt, aki identifikálható Csák nembeli Miklóssal, a XIII. század első
harmadának egyik legbefolyásosabb világi előkelőjével. A főember rokona (testvére, unokaöccse, unokatestvére?) volt Ugrin zágrábi (1185?), majd győri püspöknek
(1188?-1204), aki élete végén rövid ideig esztergomi érsekként (1204) a magyar
egyházat is vezette. Miklós feltétlen támogatója és egyben haszonélvezője volt II.
András politikájának, az 1230-as évek végén bekövetkező haláláig több megye
ispáni tisztségét is betöltötte, de élete utolsó szakaszában leginkább az iíjabb király,
a későbbi IV. Béla (1235-1270) meg-megújuló birtok-visszavételi törekvéseinek
volt szenvedő alanya 232 . Ezen időszak világi nagybirtokának felépítését a múltban
és jelenben sok történészünk nagyrészt Miklós ránk maradt végrendeleteiből (1231,
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Csák nb. Miklóssal részletesen foglalkozik a Magyarország története 1/2. kötetében Kristó
Gyula (Kristó, 1984. 1040-1041. p.).

1237, 1239) próbálta meg rekonstruálni, s a testamentumoknak kiemelkedő jelentőséget tulajdonított az itt ismertetett Anonymus-cikk szerzője is233. Családi viszonyai is kiemelik Miklóst a korszak szereplői közül, mivel mindkét felesége idegen
— görög, illetve francia — eredetű volt.
Sólyom a következőkkel indokolta azonosítását: Miklós életkori kombinációk
alapján egyidős lehetett mind II. Andrással, mind Péter püspökkel, együtt is nevelkedhettek, s a főpappal Párizsban együtt is tanulhatott; 123l-es, személyes hangú
végrendelete rokonságot mutat a „Gesta Hungarorum" nyelvezetével, sőt a tanulmányszerző szerint „a végrendelet szövegén határozottan érezhető a Gesta szövegének hatása"; végül Miklós ispán kedves birtokai, tartózkodási helyei az anonymusi mű keletkezése szempontjából a fentiek értelmében kiemelkedő fontosságú
régióban, azaz a Maros vidékén terültek el, s a Csák nemzetség ősi birtokai (Vértes
erdő stb.) is szerepelnek a gestában. Fontos megállapításra jutott Sólyom Károly
akkor, amikor kifejtette, hogy a műben található nyelvi célzások, szójátékok, szófejtések, magyai- raghasználat miatt sohasem tartotta valószínűnek, „hogy a Gesta
előszava külföldinek szól". A tanulmányszerző utolsó, Miklóssal kapcsolatos megállapítása szorosan kapcsolódott Hadrovics László kutatásaihoz 234 . Miután a gesta
prológusában olvashatunk arról, hogy a mű szerzője —jórészt N. barátjával együtt
töltött tanulmányai hatására — írt egy Trója-történetet 235 , Hadrovics feltételezte,
hogy ez szolgált forrásul egy szintén elveszett, XIII. század első feléből származó
magyar ősszöveghez, amelyből végső soron a szerb, horvát, bolgár regény variánsok származnak. A magyar változat fordítóját a neves szlavista külföldön iskolázott, klasszikus műveltségű, az ókori mitológiában jártas egyénként állította
elénk236. Ez a személy Sólyom szerint Csák nembeli Miklós volt, s így jól magyarázhatóak a latin, illetve magyar Trója-regény elkészültének körülményei is237.
Véleményünk szerint a gestabeli N. azonosítását Csák nembeli Miklóssal számos probléma terheli. Tény és való, hogy családi körülményei — a két idegen
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feleség — már azonnal érdekessé teszik személyét, de ez nem lehetett igazán ritka
e korban, elég ha Welek dux példájára utalunk. Csák nembeli Miklós, ha egyfajta
jellemrajzot kívánnánk róla adni, inkább II. András olyan kedvelt hívének mutatkozik, aki igazi hasznot húzott a 'nove institutiones'-t bevezető uralkodó politikájából, s méltán került az apja politikájával már korán szembekerülő Béla herceg
birtok-visszavételi akcióinak első kárvallottjai közé. Sólyom által felvetett párizsi
tanulmányait semmiképpen sem látjuk még valószínűnek sem, s klasszikus, Horatiustól származó idézetet is hordozó 123l-es végrendeletének íróját inkább egy
művelt káplán, mint egy birtokai gyarapításával elfoglalt előkelő személyében tudjuk elképzelni. A tanulmányszerző által felmutatott, a gestában és a végrendeletben
mutatkozó szövegegyezések pedig a Csóka J. Lajosnál"' 8 oly sokat vitatott 219 szövegpárhuzamokat is megszégyenítő, sztereotip, a viszonylag iskolázott latinságban
általában hasonlóan használt nyelvi-stilisztikai kifejezések (divina gratia, originem duceré). Végezetül érdemesnek látszik megjegyezni, hogy N. 'venerabilis
vir'-ként van a gesta előszavában megjelölve, s valószínűsíthető, hogy itt egyházi
személyről, mégpedig valamilyen komoly tisztséget viselő klerikusról lehet szó,
tehát a feltételezett gestaíró Péter püspök valamelyik „kollégájában" kellene a prológusban megjelölt személyt keresnünk 240 .
Miután más helyen már tárgyaltuk, hogy Sólyom a szerzőjelölt életének mely
szakaszát képzelte el a gesta megírása korának241, a tanulmány függelékeként szereplő rövid, dátumok szerint felvázolt biográfiában csak egy kérdésre kell még a
választ megkeresnünk: mikor és hol halt meg a forrásainkból 1217 után eltűnő győri
főpap? A tanulmányíró hasonló következtetésre jutott, mint korábban Pauler
Gyula242 és vele egyidőben Horváth János: Péter püspök a király szentföldi útján
— valószínűleg már az uralkodó hazatérte után —, esetleg Damietta 1219-es ostromakor vesztette életét243.
A két — a szerzőjelölt tekintetében azonos megoldásra jutó — értekezés eredményeit felemásan fogadta be a magyar medievisztika. Horváth János munkája
máig a talán leggyakrabban idézett szakirodalmi tétel a Névtelen Jegyzőt érintő
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monográfiákban, tanulmányokban, míg Sólyom Károly dolgozatával csak kevesen
(így például Györffy György és Szovák Kornél) foglalkoztak érdeme szerint 244 . Az
általuk valószínűsített szerzőjelöltet azonban — nevük említése nélkül — nem
kisebb tekintélyű középkortörténész, mint Mályusz Elemér (1898-1989) látszott
elfogadni egy, a kutatási eredményeik közzététele után nem sokkal napvilágot látott
monográfiájában 245 . Négy évvel a két dolgozat megjelenése után az Irodalomtörténeti Közlemények viszont egy, a Horváth-Sólyom-féle azonosítást elutasító, s egyidejűleg egy új szerzőjelöltre javaslatot tevő értekezést közölt Györffy György tolIából246.
A honfoglalás- és Árpád-kor neves kutatója munkásságának korábbi szakaszában még a Szilágyi Loránd által szerzőként megjelölt Péter esztergomi prépostot
fogadta el a gesta írójaként 247 . 1970-ben megjelent cikkében a gestára vonatkozó
ismeretek tömör összegzése után Horváth és Sólyom írójelöltjére vonatkozóan
Györffy a következőképpen nyilatkozott meg: ,,Az Anonymus-kutatás történetében először fordult elő, hogy két szerző egyszerre azonos jelölttel lépett elő, s egy
ideig sokak előtt úgy tűnt, hogy az Anonymus-rejtély megoldódott. A megoldás
azonban nem volt olyan szilárd érvekkel körülbástyázva, hogy minden ellenvéleményt elhallgattatott volna ... Horváth János és Sólyom Károly tanulmányának
legnagyobb érdeme, hogy újabb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a Gesta minden szálával a XII-XIII. század fordulójának magyar társadalmához kapcsolódik,
s ez az érdem akkor is megmarad, ha az író személyének azonosítása nem is bizonyul maradandónak". A tudós szerint a szerző megtalálásához három tényező
segített hozzá: az íróra vonatkozó, gestából kinyerhető információk; a műben szereplő személyekre és nemzetségekje vonatkozó ismeretanyag; illetve a munkában
említett földrajzi vonatkozások. E két utóbbi tényező egymással szoros kapcsolatban áll, hiszen ,,a legjobban kiemelt főúri nemzetségek ősei a hét magyar és hét
kun vezér sorában kaptak helyet, s Anonymus a legjobb földrajzi tájékozottságot
többnyire a kiemelt nemzetségek lakterületén árulja el".
Györffy szerint „ahhoz, hogy Anonymus valódi helyismeretét megismerhessük,
olyan térképet kell szerkesztenünk, amelyen a jelentéktelen helyek nevei ugranak
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ki, és közismert »váras« helyek, folyók szinte eltűnnek". A Névtelen Jegyző geográfiai ismeretanyagát a kutató így három csoportra osztotta: „1. Országos hírű
helyek, amelyekről egy kancelláriai írnoknak tudomása volt
2. Helyek, amelyeknek ismerete legalábbis rövid ott-tartózkodást tételez fel ...; 3. Jelentéktelen
helyek, amelyek csak huzamos ott-tartózkodással ismerhetők meg". Az első kategóriára példának hozhatjuk a királyi udvarhelyeket vagy egyházakat, a második
csoportban a falvak, révek eml í( hetőek, míg a harmadik ismeretbázist többek között
a határnevek és kisebb folyóvizek alkothatják. Györffy György a fenti elvek alapján
elkészítette a gesta térképét, s ennek tanúsága szerint „két hely ugrik ki legjobban:
Óbuda a Csepel-szigettel együtt, valamint a Felső-Tiszavidék". P. mester ezeken
kívül jól ismeri Székesfehérvár környéket, Esztergomot viszont nem (a tanulmányszerző szerint ez is kizárja a Szilágyi Loránd által megjelölt Péter prépost szerző
mivoltát). A gestaíró a főpapi székek közül nem látszik ismerni sem Győrt (ellenérv
Horváth és Sólyom azonosításával szemben!), sem Gyulafehérvárt, míg Eger környékén „némileg tájékozottabb volt", de „nem áll fenn a Sólyom Károly által hangoztatott egybevágás az egri püspök birtokai és Anonymus helynevei között"248.
Miután egyfelől a gesta keletkezésének idejében — Györffy az 1200-1204 közötti időszakaszt jelölte a mű írásának időszakaként249 — a királyi jegyzők általában
valamelyik királyi egyház (Székesfehérvár és Óbuda) prépostságát, illetve esetlegesen valamelyik (fő)egyházmegye kormányzását nyerték el; másfelől pedig a
királyi főegyházak közül a gestaíró leginkább Óbudához kapcsolható, logikusnak
látszott Györffy azon hipotézise, hogy az óbudai prépostok között keresse a „Gesta
Hungarorum" szerzőjét. A XII. század második felében valóban (korábbi) királyi
jegyzők (illetve kancellárok) álltak a budai egyház élén (Barabás, Boleszló, Adorján), ez utóbbira 1186-ból van adatunk250. Mivel Adorján 1190-ben már erdélyi
püspökként szerepel251, s az utána következő prépost (Jakab) csak 121 l-ben tűnik
fel a forrásanyagban 252 , Györffy György szerint a két időpont között fungáló —
volt királyi nótárius — prépost „azonos lehet a névtelen jegyzővel, aki a nagy
egyházas helyek közül Óbudát ismeri legjobban".
Az azonosítás további szakaszában a kutató a név szerinti identifikálást is megkísérelte. Egy 1124-re hamisított XIII. század végi oklevélben szerepel egy Péter
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nevű budai prépost — aki már az őbenne II. Béla jegyzőjét látó Jakubovich Emil
Anonymus-j elöl tje volt 253 — mint a diploma megpecsételője (presentem paginam
per Petrum prepositum ecclesie Budensis sigillo nostro proprio iussimus communiri)254. A fenti corroboratiós formula Györffy szerint az oklevél hamis keletkezési
évére „teljesen korszerűtlen, viszont Imre király korának felel meg" (1202, 1203),
s II. András uralkodása alatt teljesen átalakul. A tudós nézete szerint Péter prépost
nevét az oklevél hamisítói a fenti jellegzetes oklevél-megerősítő záradékkal együtt
egy 1200 körüli királyi diplomából meríthették, s „mivel más Péter budai prépostot
az Árpád-korban nem ismerünk, valószínű, hogy abból a 25 évből való, amelyből
nem ismerjük a prépost nevét, s amelyre a corroborációs formula mutat". Az eredetileg oklevélre vonatkozó, Imre király korára hiteles 'presens pagina' elnevezést
Anonymus saját alkotására is használta255, s ez az azonosság is a fenti többszálú
identifikálási kísérlet helyességéről győzte meg Györffy Györgyöt. Szerinte „ a
fenti megoldásnak az az előnye, hogy nem a P. szigla azonosításából indul ki",
hanem egy tulajdonképpen két szálon futó helyismereti és intézménytörténeti bizonyítás adja ki az azonos végeredményt. Lehetséges, hogy a gestaszerző — igaz,
a tanulmányíró ezt csak érzékeltette — az Aba nemzetség bodrogkeresztúri ágából
származott, hiszen „valójában a Takta tágabb környéke, Dél-Zemplén és Dél-Borsod az a terület,... amelyről elmondható, hogy e helyütt P. mester »otthon van«" 256 .
Horváth és Sólyom azonosításának a tudós véleménye szerint az is ellentmondott,
hogy Zaránd megyét — Velek genusának szállásbirtokát — a gesta térképes megjelenítésénél üresen találjuk, s Velek kiemelt szereplése a történetben is csak a történeti Welek dux esetleges III. Béla alatti közismert diplomáciai tevékenységével,
de nem a gestaszerző családi kapcsolataival magyarázható. A Györffy-féle datálási
elképzelés ismertetésénél láthattuk, hogy a kutató Imre-párti ideológiát sugárzó
munkaként határozta meg P. mester művét, s Óbuda odaadományozását a prépostságnak — illetve annak II. András általi visszavételét — is kapcsolatba hozta a
fiktív Péter prépost tevékenységével 257 .
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Anonymus e tájakat érintő feltűnő tájékozottságáról ld. legújabban: Rimóczi-Rimócziné,
1992.
Györffy szerint az is a szerző Abákkal való rokonságát — amire már Hóman is utalt —
támaszthatja alá, hogy a genus gestában megnevezett tagjait (Ed, Edum, Sámuel, Oba: Silagi,
1991. 84. p. /cap. 32./) a műben szinte egyedüliként az isteni kegyelemmel kapcsolatban
emlegeti, s nevük is egyfajta utalás a Szentírásra (vö. Sámuel II. könyve 6, 11): Györffy,
1970. = Györffy, 1988. 36-37. p.

1991. 100. p. (cap. 42.): 'presentis pagine'.

Györffy György szerzőjelöltjét és szerzőkeresési metódusát súlyos kritikák érték az 1970-es években. Elsőként Kumorovitz Lajos Bernát (1900-1992) profeszszor, a történeti segédtudományok európai hírű szakértője nyilatkozott meg az
1970-ben született Anonymus-tanulmány ellenében. A tudósnak — aki Györffy
Budapest Árpád-kori történetét feldolgozó akadémiai doktori értekezésének opponense volt — a könyvrészletként megjelent disszertációban 2 " többségében figyelembe nem vett, Óbuda Árpád-kori történetére vonatkozó, diplomatikai jellegű
megjegyzéseinek közzététele szolgáltatott alkalmat az Anonymus-kérdéshez való
hozzászóláshoz 259 . Kumorovitz Györffy eredményeiről a következőképpen fogalmazta meg véleményét: „a fent kifejtett elgondolás és a belőle eredő következtetések bizonyíték nélküli kombinációk maradnak legalábbis addig, ameddig kétségtelen hitelű adat nem igazolja a XII-XIII. század fordulóján Péter nevű budai prépostlétét. Ilyen ingatag premisszából aligha lehet jogosan és eredményesen Anonymus kilétére következtetni. Módszertani szempontból sem helyeselhető P. mesternek olyasvalakivel való azonosítása, akinek puszta létezése is csak merő okoskodáson alapul. Ha Péter nevű budai prépostnak 1124-ben való létezése tagadásba
veendő azon az alapon, hogy mindössze hamis oklevél tanúskodik mellette, akkor
fokozottan így kell eljárni Péter budai prépostnak a XII-XIII. század fordulójára
tétele esetén, mert ezt eddig még hamis oklevél sem igazolja". A tudós szerint
inkább az első, 1228-ban kelt hiteles forrásból260 megismerhető Péter nevű óbudai
prépost Anonymusszal való identifikálásának lehetőségét kellett volna megvizsgálni.
Kumorovitz szerint a 'presens pagina'-t említő corroboratiós formulák elterjedése sem korlátozódott csupán ,,Imre korára és okleveleire", s állítását számos
hiteles okleveles — még az 1240-es évekből is származó — adattal igazolta. A
professzornak a megerősítő formulákra vonatkozó bizonyításából tehát kiderült,
„hogy a kifejezésnek P. mester művében és az 1124. évre hamisított oklevélben
való feltűnéséből semmiféle megnyugtató következtetést nem lehet vonni arra nézve, hogy a hamis oklevél korroborációs formulája és Péter óbudai prépostnak benne
való említése ténylegesen valamilyen Imre-kori oklevélen alapul, sem pedig arra
nézve, hogy a feltett oklevél állítólagos korroborációja valamilyen kapcsolatban
állt a gesta 'presens pagina'-jávai, sem pedig arra nézve, hogy P. mester művét
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1200 körül írta, és nem később. A 'presens pagina' kifejezés dokumentált, széles
körű több évtizedes elterjedése következtében a XII—XIII. század fordulója a 'presens pagina' szempontjából csak terminus post quemnek tekinthető"2''1.
Horváth János 1974-ben megjelent tanulmányában 262 főként Györffy György
földrajzi jellegű érveit vitatta. Véleménye szerint Óbuda és a Felső-Tiszavidék
„éppen a Gesta szerzőjének vallomása alapján királyi udvarhely, illetve vadászóhely volt, ahol a Gesta szerzője mint a király környezetébe tartozó személy nyilván
számos esetben megfordult. E két földrajzi »csomópont« tehát csak annyit »bizonyít«, hogy a Gesta szerzője a király környezetéből került ki — amit e bizonyítás
nélkül is tudtunk. Hogy ilyen körülmények között milyen bizonyító értéke van a
Gesta szerzőjét illetően egy magát 1124-ből datáló hamis ... királyi átíró oklevélnek, amelynek pecsételője egy bizonyos Péter budai prépost volt /de hogy mikor
azt nem lehet tudni!/ — akinek az oklevél szerint II. István korában ... kellett volna
működnie, de sem abból az időből, sem notáriusi vagy budai préposti minőségében,
sem a Györffy által önkényesen feltett 1186—1211. évi időközből még a neve sem
maradt fenn —, azt még elképzelni is lehetetlen!". Horváth szerint a geográfiai
szempontú vizsgálódásoknál inkább azt kellett volna figyelembe venni, hogy Anonymus ismeri „Vélek dux jelentéktelen megyéjét, az oklevélben először 1232-ben
említett... castrum Zarandot, továbbá Csanád és Torontál megye jelentéktelen helységeit is". Mint láttuk, Györffynek Péter püspökkel szembeni ellenérve az volt,
hogy a gesta szerzője — legalábbis igazán alaposan — nem ismeri Győr környékét.
Ezzel kapcsolatosan Horváth János így vélekedett: „... az sem jelentőség nélküli
körülmény, hogy a gestaíró említi a Győr megyében Györffy szerint is jelentéktelen
fons Pannoniét, a mai Pándzsa patakot, a nem jelentéktelen, de Győrre mégis a
legjellemzőbb folyót, a Rábát és Rábcát vagy Répcét, holott hiteles oklevelek ezeket is csak a XIII. század elejétől emlegetik gyakrabban". A neves filológus tudóstársa nézeteire vonatkozó határozott hangú konklúziója pedig így fogalmazódott
meg: „Györffynek tehát a Gesta szerzőjét »meghatározó« földrajzi elve tetszetős
ugyan, de teljesen félrevezető, és önmagának is ellentmond"2''3.
Legalaposabb vizsgálat alá nézetünk szerint Sólyom Károly vette a Györffytanulmányt. A kutató 1979-es dolgozatában a szorosan vett kritikán kívül saját
1966-os gondolatainak „keletkezéstörténetéhez" is fontos adalékokat találhatunk"'4. Sólyom szerint Györffy tanulmánya csak az általa több szálon bizonyítani
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kívánt, a gestaszerző Péter püspök és Eger közötti kapcsolatrendszer egyetlen komponensével, a földrajzi vonatkozásokkal vitatkozott, nem véve figyelembe többi
argumentumát. Az 1966-ban megjelent tanulmányban ugyanis ő azanonymusi műben jól dokumentált, hosszas ott-tartózkodást feltételező földrajzi tényezőknek
nemcsak a gestaíróval, hanem a kor uralkodójával, II. Andrással való kapcsolatát
is vizsgálta, s így számos más — nem geográfiai — meggondolás alapján (a püspök
királyfi-nevelési joga stb.) került Eger kiválasztásra. Sólyom szerint „Eger fontosságát ... statisztikai kimutatások is jól megvilágítják". A vitacikk szerzője a gestában említett helynevek, személyek, birtokadományozások átlagosan 20-22%áról tudta kimutatni az Egerhez való kötődést, s a város tágabb környékével hozható
kapcsolatba a műben található nemzetségek — köztük olyan genusok, amelyek a
honfoglaló harcokban is jelentős szerepet vittek —- 28%-a. A kutató fenntartotta
Péter püspök és a Velek nevéhez kapcsolható nemzetség kapcsolatáról kifejtett
nézeteit is, sőt érzékeltette, hogy Zaránd vármegyének is van kapcsolódási pontja
Egerrel, hiszen a valóságban egyházi tekintetben az egri egyházmegye egyik
enklávé-szerű főesperességeként létezett"65.
Sólyom Károly cihatárolódott Horváth Jánostól is, legalábbis a gesta megírásának időpontját tekintve. Györffy ugyanis azt állította, „hogy Péter győri püspök
már csak azért sem lehet a Gesta szerzője, mert a Gestában Győr és környéke ...
üres". Sólyom azonban fenntartotta azt az álláspontját, miszerint Péter nem győri
püspökként, hanem még udvari klerikus-jegyzőként alkotta meg művét, mivel „a
győri püspök 1215 körül aligha írhatta meg a Gestát: már más, országos jelentőségű
dolgokkal volt elfoglalva ... Ha valamilyen módon mégis kiderülne, hogy a Gesta
1215 körül készült, akkor ez Péter győri püspök szerzőségét erősen kétségessé
tenné". Györffy szerzőjelöltjének vitatására rátérve, Sólyom nyomós ellenérveket
sorakoztatott fel a fiktív XIII. század eleji óbudai prépost ellenében. Elsősorban
JakubovichEmil idevágó munkásságának értékelését — aki Péter prépostot II. Béla
jegyzőjének vélte266 — hiányolta kutatótársa dolgozatából, citálva Jakubovich sorait, aki szerint az 1124-ben keltoklevél „hamisítvány ugyan, de hamisítója nagyon
ügyesen egykorú oklevelekből szedegette ki a hamisítványban szereplő személyeket: érsekeket, püspököket és comeseket. Mind egytől egyig megtalálhatók egykorú eredeti okleveleinkben és a Gesta Ungarorum István-kori folytatásában. Tehát
Péter ó-budai prépost, királyi jegyző is kétségtelenül történeti személy""67. Sólyom
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szerint élhetett a XIII. század elején is egy Péter nevű óbudai prépost, mivel sem
pro, sem contra nem szólnak érvek létezése mellett, „azonban adós maradt Györffy
annak megokolásával, hogy a hamisító a gondosan megválasztott méltóságnevek
közé miért csempészte be egy 70-80 évvel későbbi jegyző nevét, amely az oklevél
hitelét csak kockázatossá tehette". Polemizált Györffy azon állásfoglalásával is,
miszerint a XII. században mindig az óbudai egyház prépostjai viselték volna a
kancellári tisztséget, hiszen nézete szerint a XII-XIII. század fordulóján Adorján
voltaz„utolsó óbudai prépost, aki jegyző volt, majd kancellár lett"(l 185). A kutató
összeállításából kiderült, hogy Adorján után már egy óbudai prépost sem viselte e
magas udvari tisztséget.
Sólyom tanulmánya summázataként a „Gesta Hungarorum" szerzőjének kiderítését célzó kutatások állásáról, értékeléséről fontos, teoretikus állásfoglalásnak is
beillő véleményt tett közzé: „Minden történész tisztában van azzal, hogy a Gesta
... szerzőjének kiderítése nem csupán elméleti jelentőség nélküli feladat. A gestában található gazdag történeti, művelődéstörténeti és társadalomtörténeti anyag helyes értékelése a legnagyobb mértékben függ attól, hogy ki volt a szerző, mi volt a
helye a társadalomban, milyen forrásokhoz juthatott. Életkora, képzettsége, az
eseményekbe való betekintése lehetővé tette-e, hogy anyagát összegyűjtse, rendezze? Állíthatjuk, hogy az általunk kidolgozott elmélet véglegesen megállapította
a szerző személyét? Korántsem! A Gestából és egyéb forrásokból kihámozható
adatok annyira szűkszavúak, hogy ezekben a találgatásokban mindig sok a bizonytalanság. Tulajdonképpen csak a különböző feltevések kisebb-nagyobb valószínűségéről beszélhetünk — legalábbis addig, amíg a forrásadatok még gondosabb
vizsgálatával, vagy esetleg új adatok felbukkanásával egy még valószínűbb, sőt
biztos eredményre nem jutunk. Azt azonban határozottan állíthatjuk, hogy jelenlegi
ismereteink alapján legnagyobb valószínűsége az Anonymus-Péter győri püspök
azonosításnak van" 268 .
A Györffy-féle szerzőjelöket érintő kritikai megjegyzések egy irányba mutatnak: a diplomatika tudományát segítségül hívó, valóban kombinatív és egyfajta
briliáns logikát felmutató identifikálási kísérlet forrásos megalapozottság nélkül a
kortárs medievisták számára nem volt elfogadható. Ez a bizonyos mértékben
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,,communis"-nak nyilvánítható „opinio" azonban nem vezetett arra, hogy az elkövetkező évtizedekben Györffy György módosítsa álláspontját.
Röviden ki kell még térnünk Csóka J. Lajosnak (1904-1980) a „Gesta Hungarorum" szerzőjére vonatkozó kutatásaira. A pannonhalmi főapátság levéltárosának munkásságát címszavakban már megpróbáltuk értékelni a gesta keletkezési
idejének meghatározását célzó kutatások bemutatásánál 269 , s tanulmányunk előző
közleményében megkíséreltük annak érzékeltetését is, hogy Csóka a gestát II. Béla
(1131-1141) korára datáló álláspontjával meglehetősen elszigetelődött a korszak
hazai középkorkutatói között 270 . A gesta keletkezésének koráról vallott elavult nézete azonban még nem jelentette azt, hogy a mű szerzőjéről kifejtett állásfoglalása
ne tartalmazott volna jó néhány megfontolandó észrevételt.
Csóka először 1962-ben, majd bővebben 1967-ben közzétett nézetrendszere annak valószínűsítésére törekedett, „hogy a Gesta Hungarorum szerzője a pannonhalmi monostorból 1139-ben került a királyi udvarba, ahol mint nótárius szolgált
II. Béla 1141-ben bekövetkezett haláláig. Az új király, II. Géza trónralépése után
kénytelen volt visszatérni Pannonhalmára, ahol a monostori iskola mestereként
dolgozott s ebben az állásában írta meg az 1150-es évek elején a Gesta Hungarorumot... P-vel kezdődő nevét nem tudjuk megmondani, mert nem nevezte meg magát,
illetőleg nevét a szerénykedő P siglával jelezte. Érthető is ez, hisz a XI-XII. századból egyetlen legenda- vagy történetíró bencés nevét sem ismerjük". A fenti végeredményt számos, bizonyítónak szánt adat felsorakoztatása előzte meg. így Csóka
a gestaíró ' magister' -i címét nem a XII. század közepén — tehát a gesta megalkotásának általa feltételezett időszakában — még egyébként sem használatos egyetemi tudományos fokozatnak, hanem „tényleges iskolai foglalkozásnak" tekintette.
Tagadta a magyar történetírás királyi-udvari jellegét is, s a magyar történeti munkák keletkezését bencés monostorokhoz, főként Pannonhalmához kötötte (ahol
tényleg számottevő könyvtár állhatott írói hajlammal megáldott szerzetesek rendelkezésére). A tudós szerint „Anonymus szoros kapcsolatban állott a bencés szerzetességgel, illetőleg maga is ahhoz tartozott, s ezért, amikor elképzelte és megalkotta a honfoglalás lefolyását, azt főleg a bencés életből és írásokból ismert előkelőbb személyekre és nemzetségekre, ott talált hely-, és folyó- és hegynevekre ala-
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pozta... A hadi cselekmények során szerepeltetett kb. 25 személy, illetőleg utódaik
többségénél látható a bencés érdekeltség""71.
Az Irodalomtörténeti Közleményekben 1976-ban közzétett — egyébként az
utolsó Anonymusra vonatkozó — tanulmányában a „dictus" szerénykedő formulát
— amelyet már Jakubovich Emil alapos vizsgálatai a középkori latin stilisztika
egyik ismert toposzaként határoztak meg 272 —, illetve ennek a magisteri címmel
való kapcsolatát magyarázta újszerűen: ,,A »P dictus magister« értelmezésével
kapcsolatos észrevételeinket abban foglaljuk össze, hogy a szerénykedő dictus jelző eredete a bencés regulára vezetendő vissza, mely jelzőnek az alkalmazása a XII.
század elején tűnt föl s a század közepére bontakozott ki — főleg a bencés apátok
és apátnők levelezésében ... a mi Anonymusunk mint dictus magister nem lehetett
olyan személy, aki valamelyik francia, pl. a párizsi egyetemen szerezte magisteri
címét és minősítését, mert az nem használta volna a szerénykedő dictus jelzőt. O
minden bizonnyal olyan tényleges iskolamester volt, aki kora bencés színezetű,
szerénykedő stílusát követve mondotta magát magisteri állásra méltatlannak. A »P
dictus magister ac quondam bone memorie gloriosissimi Bele regis notarius« bemutatkozást a mondottak alapján mi tehát úgy értelmezzük, hogy Anonymus egykor a jó emlékezetű Bélának, Magyarország dicsőséges királyának volt a jegyzője,
műve készítésekor pedig valamelyik neves, minden bizonnyal a pannonhalmi iskola mestereként működött ... Azt a kérdést azonban, hogy a »Bele regis notarius«
kinek: II. vagy III. Bélának volt-e jegyzője, már nem lehet ilyen egyértelműen
eldönteni"" .

2. A gestát III. Béla kora utánra keltezők szerzőjelöltjei
az 1980-1990-es években
Az elmúlt másfél évtized az Anonymus-kutatásban jelentős eredményeket hozott. Ezek egy részét — a gesta datálására vonatkozó új nézeteket — már bemutattuk, más kutatásokat — a gesta forrásait, forrásértékét stb. érintőket — pedig tanulmányunk záróközleményében fogunk értékelni. Ennek fényében érdekes — de az
anonymusi mű megismerése szempontjából talán bizonyos mértékben megnyug-
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tató — fejleménynek lehet tekinteni, hogy a Névtelen Jegyzőt III. Béla kortársaként
elképzelő kutatók közül csak néhányan vállalkoztak új (esetleg már korábban szóba
került) szerzőjelölt keresésére-azonosítására. Ezek közül a legnagyobb figyelmet
mindenképpen Szovák Kornél identifikálási kísérlete keltette, hiszen a mű szerzőjét meghatározni kívánó érvei — legalábbis jelen sorok írójának véleménye szerint— az addig szóba került személyekkel azonos valószínűségi fokon tettékelképzelhetővé, hogy a ,,Gesta Hungarorum"-ot Pál erdélyi püspök írta. Ezzel szemben
néhány más jelentős medievista Anonymusszal kapcsolatos munkásságában nem
foglalkozott a szerző identifikálásával, sőt annak valószínűségét is meglehetősen
szkeptikusan ítélte meg, hogy az író azonosítása valaha is eredménnyel járhat, illetve hogy ez jelentősen hozzájárulhat a gesta jobb megismeréséhez. E nézet legjelentősebb képviselőjének Kristó Gyulát tekinthetjük. Utoljára említhetjük azokat
a történészeket, akik vagy saját korábbi szerzőjelöltjüket, vagy mások korábban
azonosított — esetleg ismét mások által már nyomós érvekkel kétségessé tett —
írójelöltjét határozták meg P. magisterként. Részletesebb tárgyalásunkat ez utóbbi
két álláspont képviselőinek bemutatásával kezdjük.
Horváth János professzor 1977-ben, Csóka J. Lajos 1980-ban, Sólyom Károly
pedig 1982-ben elhunyt. Horváth és Csóka végső, a gestával kapcsolatos megnyilatkozásait már tárgyaltuk jelen dolgozatban, így Sólyom utolsó, már halála után
megjelent értekezéséről kell csak szót ejtenünk"74. E tanulmányában a kutató valójában nem a szerzőjelölttel — Péterrel, a későbbi győri püspökkel — foglalkozott,
hanem a gestában említett, s korábbi tanulmányaiban szóba hozott személyek azonosítását kísérelte meg elvégezni. így nála is megnevesült Turda episcopus, akit ő
Péter egri püspökkel (1181-1 197) azonosított és Velek dux, akit feltételesen egy
1217-ből említett III. Béla-kori Elek (Alexius) bánban" perszonifikált. E két személyt testvéreknek tartotta, s őket a gestában Almos személyében megjelenített III.
Béla kortársainak, vele egy generációba tartozó történeti szereplőkként határozta
meg. A következő — a fiak — nemzedékének tagja lehetett Péter mester, akiről
továbbra is feltételezte, hogy gyermekkorában Egerben nevelkedhetett, együtt a
műben Zoltaként megszemélyesített későbbi II. András királlyal2'6.
Györffy György — mint már utaltunk rá — nagyhatású 1970-es tanulmányának
megjelenése óta lényegében változatlanul, nem véve figyelembe és munkáiban
többnyire nem említve a jelöltazonosítást ért bírálatokat, továbbra is a fiktív Péter
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óbudai prépostot tekinti a „Gesta Hungarorum" szerzőjének 277 . Egy 1988-as könyvének — a korábbi Anonymus-dolgozatait tartalmazó gyűjteményes kötetnek —
előszavában azonban néhány ponton finomította álláspontját. Horváth János szerzőjelöltjét említve kiemelte, hogy az 1217 után forrásainkból eltűnő győri püspökhöz képest a továbbra is az óbudai prépost Péterrel azonosított „Anonymus egy-két
évtizeddel korábbi generációhoz tartozott. Személyes ismerősként említi Szemere
semptei ispánt278, aki 1177-ben szerepel279, s a középkori halandósági viszonyok
ismeretében nem valószínű, hogy sokkal élte túl ura, III. Béla halálát, az 1196.
évet". A tudós saját identifikálási kísérletének egyetlen forrásos „bizonyítékáról"
pedig a következőképpen nyilatkozott: „Sajnálatos, hogy forrásaink hiányossága
miatt éppen ebből az időből, az 1186-tól 121 l-ig terjedő évekből nem ismerjük a
budai prépostok nevét, s igen csekély a bizonyító ereje annak a tatárjárás után
gyártott hamisítványnak 280 , mely az 1124. évet tünteti fel, de 1200 körüli formulába
foglalva említ egy Péter budai prépostot. Ezt mások ugyanilyen joggal, II. Béla
mellett kardoskodva is felhozhatták a Gesta szerzőjeként" 281 .
Egyes külföldön született munkák viszont nem vettek tudomást az 1960-1970es évek magyarországi középkorkutatásának a „Gesta Hungarorum" szerzőjének
azonosítására irányuló erőfeszítéseiről, az egyes szerzőjelöltek körül zajló szakmai
polémiáról. így a jeles szlovák medievista, Peter Ratkos 1983-ban megjelent nagy
Anonymus-tanulmánya " a mű szerzőjeként — bár Karsai és Csóka munkásságát
ismerte — Szilágyi Loránd sokak által vitatott és a hazai szakirodalomban már
többé-kevésbé „leírt" jelöltjét, Péter esztergomi prépostot határozta meg283.
Sólyom Károly 1979-ben megjelent tanulmányában fontos — általunk is idézett
— állásfoglalást tett közzé a gestaszerző személyét érintő vizsgálódások fontosságáról. Ugyanabban az évben Kristó Gyula, a szegedi tudományegyetem magyar
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középkori történetet előadó professzora e kérdésről egészen ellentétes gondolatokat
közölt. Az anonymusi mű keletkezési idejét újszerűen, s napjainkban leginkább
elfogadottan megállapító értekezés 284 így nyilvánított véleményt a gestát 1210 körül megalkotó Névtelen Jegyzőről: „Ha nem is tudjuk meghatározni, hogy személy
szerint ki volt Anonymus, s meg kell elégednünk továbbra is az Anonymus névvel
(s egyáltalán a gesta helyes megítélését biztosító alapkérdések sorában sem tudunk
helyet szorítani a »Ki volt Anonymus?« kétségtelenül izgató, de megnyugtató módon különböző, itt nem részletezhető okok folytán szinte megoldhatatlan kérdésének), annyi valószínűnek látszik: a névtelen jegyzőt származásából adódó társadalmi állása bírta rá a történetiség elvének fokozott érvényesítésére". A Kristó-tanulmány fontos — általunk részletesen később tárgyalt — megállapításokat közölt a
gesta célzatosságáról, s annak lényegét a történetiség, anciennitás jogforrásként,
társadalomrendező elvként való felhasználásában jelölte meg. Ez a gestában lépten-nyomon tettenérhető tendencia a tanulmányszerző szerint így a gestaíró eredetére is fényt deríthet, azaz „feltehető, hogy Anonymus magát honfoglalónak tartó
atyafiságból származott"283.
Kristó professzor ugyanabban az évben, a tágabb olvasóközönségnek szánt cikkében286 még egyértelműbben foglalt állást a gesta szerzőjének kiderítésére irányuló kutatásokról: „III. Bélának egyetlen P-betűs jegyzőjét ismerjük. Pál prépostot,
utóbb erdélyi püspököt, aki azonban nem élte túl királyát, így nem lehet a geszta
szerzője. Valamennyi III. Béla korabeli Anonymus jelölt »életrajzából« hiányzik
tehát a bizonyítható királyi jegyzőség. De különben is: mit érünk egy puszta névvel? Mennyivel vinné előbbre tudásunkat, ha mégis sikerülne megállapítani: Péternek, Pálnak vagy Pósának hívták P. mestert, amikor életéből, nevén és tisztségén
kívül semmit sem ismerünk. Éppen száz éve írta le Marczali Henrik Anonymusszal
kapcsolatban az alábbi megszívlelendő sorokat: »Nem is tartom fontosnak a nevet,
míg hozzá pontosan körülményeiben és életében ismert személyt nem köthetünk^ 287 Erre viszont a XII-XIII. század fordulója forrásanyagot nem szolgáltat.
Hiába röppen fel időről időre a sajtóban a reményt keltő hír: nem névtelen többé
Anonymus, hiába hatalmasodik el időnként még szakembereken is az optimizmus
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..., az »igazi« Anonymus nincs meg, s hogy valaha is meglelhetjük, erre alig van
„288

remeny
Kristó Gyula is utalt rá, hogy III. Béla P-vel kezdődő nevű kortársai közül egyedül egy személy, Pál esetében bizonyítható a királyi jegyzőként való működés. Ez
a Pál, aki először 1177-ben szerepel forrásainkban, mint az ismert Caba-oklevél
kiállítója és „regalis nótárius" 289 , 1 181-ben a még híresebb Froa-oklevél kiállítójaként tűnik fel, s ekkorra már préposti címét is felcserélte az erdélyi püspöki tisztséggel290. Van még — igaz nem kétségtelen hitelű — adatunk arra, hogy viselte a
székesfehérvári préposti méltóságot (1178) 29 ' is, majd utoljára 1188-ban találkozunk vele kalocsai választott érsekként292. Utána eltűnik a magyarországi kútfőkből, s 1192-ben már más személy, Saul áll a kalocsai főegyházmegye élén293. Ez a
tény — bár jónéhány korai historikus benne látta Anonymust — nyomasztó súlyú
akadályként állt P. mesterrel való azonosításával szemben, mivel a kutatásban megerősödött az a nézet, hogy Pál 1188-1192 között meghalt, s így nem élhette túl a
gestában néhai, jó emlékűként említett Béla királyt294, s ebből következőleg a gestát
sem alkothatta meg295. Az életrajzi adatok fenti összeállítását Szovák Kornélnak, a
„Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungáriáé" egyik szerkesztőjének köszönhetjük"96, aki néhány, általa feltárt új összefüggés után mégis lehetségesnek tartotta
Pál szerzőségét.
Szovák legfőbb bizonyítéka diplomatikai jellegű. Szilágyi Loránd 1937-es Századok-beli tanulmánya jórészt tisztázta a gesta és a XII-XIII. század fordulója ok-
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leveles anyagának kapcsolatait, azonban egy fontos és meglepő formula-párhuzam
elkerülte a figyelmét. Ez a formula „besteht aus einem Verb mit der Bedeutung
»herrschen«, »regieren«, »besitzen« (beziehungsweise dessen Derivat), dem Namen und Titel des Herrschers, des weiteren aus einem oder gar zwei Adverbien,
die sich auf die Art oder den Ursprung des Herrschens, Regierens, Besitzens beziehen. Sie wird gebraucht im Zusammenhang mit weltlichen als auch kirchlichen
Würdentrágern" . Ez a kifejezés a XII. században a magánoklevelek 'regnante'formulájában, illetve a királyi diplomák intitulatiójában általánosan használatos
volt297. Ez a fajta okleveles frázis rövidebb298 és hosszabb299 változatban többször
előfordul a „Gesta Hungarorum" -ban is! A hosszabb variációkban a két adverbium
— amely oklevélbeii formularészként a békés és nyugodt uralkodásra, illetve birtoklásra vonatkozhat — a négyszer előforduló 'potenter et pacifice', illetve az egyszer megjelenő 'pacifice et feliciter'. A három adverbium közül a 'potenter' 1200
előtt nem tűnik fel a forrásokban, s az elkövetkezőkben is negatív értelemben használják; a 'pacifice' határozószóval már 1200 előtt is találkozunk magyarországi
kútfőkben, általában a 'libere et pacifice' adverbiumpár részeként; a 'feliciter' frázis pedig már a XI. századtól általánosan elterjedt a hazai latinságban 300 . Ami pedig
a három határozószó párban való szereplését illeti, a 'feliciter' a 'potenter'-rel
együtt csak Anonymus művében található meg, páros előfordulását a tanulmányszerző magyarországi diplomákban nem találta, viszont a 'feliciter et pacifice' a
gestán kívül ismeretes egy oklevelünkből is, mégpedig éppen Pál nótárius által
kiállított Caba-féle diplomából, ahol csak az adverbiumok sorrendje fordított301.
Szovák Kornél szerint a gestaszerző — aki nótáriusként biztosan tagja volt az
udvari írásbeliség szervezetének — bizonyára nyomot hagyott a korszak viszony-
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lag szegényes diplomatikai anyagában. Ez a momentum az eddigi szerzőjelöltek
életútjából vagy hiányzott, vagy ha kancelláriai tevékenységükre volt is bizonyíték,
Anonymusszal való identifikálásuk lehetősége más érvek alapján már valószínűtlenné vált. így a Horváth János és Sólyom Károly által javasolt Péter püspök
1202-1205 közötti kancelláriai tevékenységének fennmaradt okleveleiről éppen az
199l-es dolgozat írója igazolta, hogy ezek és a „Gesta Hungarorum" között semmiféle stilisztikai-frazeológiai hasonlóság nem mutatható ki. Szovák szerint ugyanez a megállapítás érvényes a III. Béla utolsó éveiből (kb. 1190-1196) fennmaradt
diplomákra is302.
A fentiekkel ellentétben a Pál által írt oklevél, illetve az anonymusi mű adverbiumpárja közötti feltűnő egyezés megengedi annak feltételezését, hogy esetleg a
későbbi erdélyi püspök volt á gestaszerző. Szováknak azonban ezen azonosítás
esetén számos problémával kellett szembenéznie. A legnagyobb súlyú ezek közül
mindenképpen az a tény, hogy a „néhai, jóemlékezetű" király jegyzője jó pár évvel
az uralkodó halála előtt eltűnik a magyarországi forrásokból. A tanulmányszerző
szerint ez nem jelenti feltétlenül a szerzőjelölt halálát. Elképzelhető, hogy a pápa
megtagadta Paulus magister kalocsai érsekké való választásának megerősítését;
esetleg a főpap önként lemondott és visszavonult szerzetesnek avagy tanulmányokat folytatni; harmadik lehetőségként pedig a pápai kúriában való tisztségviselést
vetette fel Szovák. Kétségtelen, hogy a XII-XIII. századi magyar egyház történetében mindhárom feltevést analóg példákkal alá lehet támasztani (így példának
okáért Bertalan pécsi püspök /1219-1251/ is „emeritus" -ként Franciaországba vonult vissza 303 ). Emellett III. Béla 1192-ben I. László (1077-1095) szenttéavatásával
kapcsolatban követet küldött a szentszékhez, a tanulmányíró pedig elképzelhetőnek tartotta, hogy ezt a feladatot Pál magister kapta meg304.
A magyar diplomatika régi megállapítása, hogy az a két oklevél, amely éppen
Pál kezenyomát is viseli, a magyar udvari írásbeliség fontos korszakhatárán ke-letkezett. A Caba-féle diploma még ún. magán szerkesztésű királypecsétes oklevél,
míg Froa asszony diplomájával „a királyi pecsétet használó jogi magán-írásbeliség
az udvari oklevéladásba torkollik" 305 . A Caba-féle oklevél megerősítő formulájából
kirajzolódó kép — miszerint Béla király egy tölgyfa alatt ülve, kíséretétől körül-
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László — kéziratunk lezárása közben megjelent

—

véve rendelkezik a diplomában foglalt jogügyletről — Szovák szerint nagyfokú
hasonlóságot mutat a gestából előtűnő Árpád-ábrázolással. A tanulmányszerző rámutatott arra is, hogy az oklevél társadalmi terminológiája is egyező a gestáéval,
miként Szemere ispán is szerepel benne, a 'negotium' szó pedig mindkét oklevélben megtalálható, mégpedig a gestában is alkalmazott jelentésben. Érdekes egyezésnek tartotta azt is, hogy a Froa-diplomában P. siglával jelölte magát a püspök.
Ugyanezen oklevél sanctio-formulája és a gesta sokat vitatott, Thonuzobáról szóló
57. fejezete között pedig ótestamentumi eredetű gondolatpárhuzamra hívta fel a
figyelmet. A kutató következtetése szerint a III. Béla által az angol uralkodónak
küldött levél (1188 k.) 306 és a gesta között jelentkező — kétségtelenül feltűnő —
kifejezésbeli azonosságok is egy irányba mutatnak: a levél írója a gestaíró Pál püspök lehetett.
Szovák korrekten elősorolta a diplomatika talaján született identifikálás további
nehézségeit is. A Caba-, illetve Froa-oklevél magyar szavainak helyesírása eltér az
anonymusi gesta magyar szórványaitól, s ugyanez részben érvényes a latin ortográfiára is. Ez utóbbi kifogás azonban semlegesíthető annak feltételezésével, miszerint Paulus nótárius kétféle feladatkörben — seriptorként, illetve dictatorként
— működött közre a két oklevél kiállításában. Összegezve Szovák Kornél elképzeléseit: a szerzőjelölt az udvari írásbeliség átmeneli szakaszában, a kancellária kialakulása során tevékenykedett uralkodója szolgálatában, az akkor még komoly befolyást hordozó notáriusi tisztségben, s hosszú évek alatt írta meg művét (a prológust
biztosan királya halála után készítette, az adverbiumpár-egyezés viszont az 11701180-as évek fordulójára mutat). A tanulmányíró szerint jelöltjének későbbi erdélyi
püspöki működésének is nyoma maradt a gestában. Az anonymusi mű 24—27. fejezetéről — ahol Erdély megszállásáról olvashatunk — már régóta gyanítják, hogy
a gesta eredeti szövegállagába később interpolálták307. A közelmúlt magyarországi
kutatásában Györffy György elfogadta 308 , míg Kristó Gyula elutasította309 a betoldás lehetőségét, az 199l-es dolgozat írója szerint Paulus nótárius ottani főpapi
működése viszont magyarázhatja az (észak-)erdélyi események utólagos és hangsúlyos elbeszélését310.
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Szovák Kornél értekezésére két reakciót ismerünk. Gábriel Silagi Veszprémy
László közreműködésével összeállított Anonymus-editiójának kommentárjában
kevéssé meggyőző bizonyítéknak nevezte a gestában és az adott oklevélben egyébként is fordított sorrendben feltűnő adverbiumpárt 1 , Vékony Gábor pedig a gestát
IV. Béla korára keltező tanulmánysorozata függelékében tért ki az általa még kéziratban megismert tanulmányra. Vékony szerint „Szovák azonosítása figyelemreméltó" , bár ő a Caba-oklevélben megjelenő 'feliciter et pacifice' szókapcsolatot
III. Béla-kori, a császári oklevelek akklamációjából eredő bizánci behatásként értékelte. Ami pedig a gesta vonatkozó helyét illeti, az Életünk-beli tanulmány szerzője
szerint „Anonymus tanulhatta a határozópárt az általa gondosan olvasott Ősgesta
Béla-kori történetéből, mert I. Béla 'episcopis feliciter est coronatus. Tenuit autem
regnumpacifice' 3 1 2 , szóval a püspököktől szerencsésen megkoronáztatott és békével birtokolta a királyságot (ezt a helyet Szovák nem idézi)" . Vékony észrevétele
kétségtelenül valós párhuzamra hívta fel a figyelmet, de ez jelen sorok írója szerint
még nem feltétlenül zárja ki a Szovák-féle szerzőjelöltet, hiszen Pál nótárius is
olvashatta, sőt biztosan olvasta is a királyi székhelyen őrzött korai magyar krónikás
alkotásokat, s a fenti két határozószót ő is átvehette az ősgesta szövegéből. De azt
sem szabad elfelejtenünk, hogy az ún. XIV. századi krónikakompozíció szövegének igen kevés részletét tudjuk keletkezését tekintve konkrét időponthoz kötni,
s végső soron erről a részletről is elképzelhető, hogy később átdolgozták, s akkor
került textusába a két adverbium, esetleg éppen Anonymus gestájából vagy az oklevelek egyre inkább formulárissá váló nyelvezetéből 313 .
Az 1966-os Horváth-, illetve Sólyom-tanulmányok közzététele óta erősen foglalkoztatja az Anonymus-kutatást a gestabeli Vélek és Torda püspök történetisége,
azonosítása a gestakeletkezés korának szereplőivel. Személyükről — egy új Anonymus-jelöltet is felsorakoztatva — legutoljára Fehértói Katalin, a korai magyar
személynévadás ismert kutatója közölt tanulmányt 314 . Fehértói szerint a „ki lehetett
a Gesta szerzője? kérdés megválaszolásához az egyik út a ki lehetett Velek? megfejtésén keresztül vezethet" . Ennek első lépéseként új etimológiát adott az addig
már sokféleképpen magyarázott Velek névnek, véleménye szerint „ a z Árpád-kori
Velek személynév a szláv eredetű Vlk 'Farkas' változata is lehet". Fehértói Katalin
szerint a Györffy-féle helyismereti „csomópontok" — mint láttuk, ezek Buda, a
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Csepel-sziget, Dél-Borsod és Csongrád voltak— mellett a gestaíró jól ismeri Békés
megyét is. A tanulmányszerző a földrajzi lokalizáció után így fogalmazta meg a
történeti Velek személyére, illetve a szerzőjelöltre vonatkozó feltevését:,, A Váradi
Regestrum egyik periratából kiderül, hogy 122 l-ben a Békés megyei tordai monostor kegyura Wilc volt, aki rokonával Péterrel esküt tett a monostor Apátiba való
jobbágyai ellen indított perben315... Ha e perirat szövegét párhuzamba állítjuk P.
magister kifejezésével: Velek ivadéka, leszármazottja volt Torda püspök, és Vékony Gábor felismerésével: Torda itt nem személynév, hanem csak utalás valamire 316 , véleményem szerint valamilyen egyházi intézményre, akkor igazán nem
szükségeltetik különösebben nagy fantázia arra a lehetőségre gondolni, hogy a Békés megyei tordai monostor kegyura, létrehozója, megalkotója Wilc (~ Veik ~
Velek?) előképe, mintája, ihletője lehetett a Gesta Velek nevű vitézének" .
A kutató szerint a II. András oklevelében 1225-ben említett Velek dux317 azonos
lehetett a Váradi Regestrumban említett Wilccel, akinek, „a tordai monostor kegyurának volt egy Petrus nevű rokona. Hátha ő volt P. magister?" Mivel a tordai
monostor határleírásában 318 említenek egy Peterd (Peturd) egyházát, Fehértói szerint „ha Peturd-ot Wilc kegyúr Petrus nevű rokonával, illetőleg P. magister személyével azonosítanánk, akkor a Tordai monostorral szomszédos és annak határleírásában előforduló »isten háta mögötti« kis falu, mint P. magister lakóhelye vagy
munkahelye megoldhatná azt az eddig megmagyarázhatatlan rejtélyt, hogy a Gesta
írója miért csak azt írta le, hogy ő volt III. Béla nótáriusa, de azt nem közölte, hogy
a Gesta írása idején milyen tisztséget töltött be. A tordai monostor és Wilc kegyúr
árnyékában meghúzódni, élni, egyszerű papi tisztséget betölteni nem dicsekedni
való körülmény, és ezért is idézte fel P. magister, alias Petrus, Peturd nosztalgiával
és nem kevés büszkeséggel életének talán legkiemelkedőbb időszakát, III. Béla
király mellett eltöltött notáriusi beosztását" . A tanulmányszerző feltételezte, hogy
a gesta így megjelölt szerzője párizsi tanulmányai után Velek kíséretében diplomáciai küldetésekben is részt vehetett (Bizánc stb.), majd királyi jegyző lett. Fehértói még felvetette azt is, hogy „ha azonban Velek dux nem volt a Békés megyei
tordai monostor kegyura, P. magister még lehetett Wilc kegyúr Petrus nevű rokona,
aki a fent leírt tulajdonságok birtokában nótáriusa volt III. Bélának. Majd a király
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halála után — valamilyen oknál fogva — visszavonult Békés megyébe" . A tanulmányíró szerint azonosítási hipotézise esetén még két régi kérdésre is választ kaphatnánk: miért hasonlít a Gesta és a Váradi Regestrum hangállapota annyira egymáshoz, illetve hogy „miért nem lehet a királyi kancelláriákból kikerült oklevelek
és a Gesta nyelvezete között párhuzamot találni"319.
Fehértói azonosítása — amely a gestaszerző földrajzi kapcsolatait tekintve legjobban Sólyom Károly elméletéhez közelít — számunkra leginkább azért tűnik
elfogadhatatlannak, mivel nem vesz tudomást az eddigi kutatások P. mester forrásait, műveltségét, társadalmi kapcsolatait, udvari kötődését tisztázó eredményeiről. Hogy egy példát is említsünk: teljességgel valószínűtlennek tartjuk, hogy a
XIII. század első éveiben egy jelentéktelen békési monostorban megtalálhatóak
lettek volna Anonymus eddig már cím szerint is azonosított forrásai: az Excidium
Troiae, az Exordia Scythica és még sorolhatnánk. Pedig ezeket a műveket P. mester
olykor szó szerint is idézi, tehát egy meglehetősen jól felszerelt bibliotheca közelében kellett munkáját megírnia, s ennek lehetősége Fehértói Katalin identifikálási
kísérlete és datálása esetén — miszerint Péter nótárius már békési magányában
alkotta volna meg gestáját — teljességgel elképzelhetetlen 320 .
A „Gesta Hungarorum" szerzőjét III. Béla jegyzőjeként elképzelő, szerzőjelöltet is megnevező, az 1970-1990-es években született kutatások bemutatásának a
végére értünk. Néhány hazai medievista azonban Anonymus személyének keresése
helyett fontos megfigyelésekkel gazdagította a náluk továbbra is anonimitásba burkolózó gestaszerző iskolajárásáról, műveltségéről kialakult képet.
P. mester feltételezett tanulmányairól számosan írtak már. Leginkább franciaországi iskolázottsága tűnik valószínűnek (Párizs vagy Orléans)321, de felvetették
esetleges itáliai tanulmányait is322, főként az általa felhasznált történeti alkotások
kézirati hagyományozódásával argumentálva. Bár a gestaszerző jogi ismereteit,
műveltségének mibenlétét később — a gesta tendenciáira vonatkozó kutatások bemutatásánál — tárgyaljuk, annyit mindenképpen fontos megemlíteni, hogy az
1970-1980-as évek hazai szakirodalmában P. magister egyik tanárát is sikerült
valószínűsíteni. Legújabban Gerics József, a budapesti tudományegyetem profeszszora hívta fel a figyelmet a „Gesta Hungarorum" -ban megjelenő római és kánon-
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jogi elemekre, s ezen belül is az államszuverenitás védelmére vonatkozó passzusokra. A feltételezett magister pedig Stephanus Tornacensis (Étienne de Tournai),
a Szent Genovéva kolostoriskola apátja, a XII. század második felének Itáliában
tanult, de Párizsban működő nagyhatású kanonistája, aki Gratianus Decretumának
kommentálásával a középkori kánonjogtudomány XIII. századi fellendülésének
egyik előfutárává lett323. A magyar klerikusok III. Béla alatti párizsi tanulmányai,
Stephanusszal való kapcsolatai közismertek 324 , de az apát jogtudósi jelentőségére
Gerics professzor hívta fel a magyar történetírás figyelmét. Amennyiben az 11601180-as években Párizsban tanult magyar diákok között Anonymus is ott volt,
akkor így a kor mércéjével mérve korszerű jogi ismereteinek valószínűsíthető kútfejét is sikerült azonosítani325.
Horváth János 1966-os tanulmányának egyik fő eredményét sokáig annak kimutatásában látták, miszerint „P. mester művében több helyütt találjuk annak a félreismerhetetlen bizonyítékát, hogy P. mester a latin és magyar nyelven kívül ismerte
a középgörög (bizánci) nyelvet, továbbá valamely török (kun-kumán?) nyelvet, és
valamilyen szláv nyelvet is" . A professzor erre vonatkozó bizonyítása szerint a
gestaszerzőt éppen középgörög nyelvismerete segítette hozzá, hogy Bizánc államberendezkedését, politikai célkitűzéseit (példának okáért a pronoia-rendszer gestabeli visszatükröződését) ábrázolhassa. Horváth e feltevéséi többek között bizánci
terminus technicusok latin megfelelőinek gestabeli meglétével próbálta igazolni,
Anonymus török nyelvi ismereteit pedig a gestában feltűnő török népekkel kapcsolatos tájékozottságában, illetve néhány szó (pl. az Oluptolma 326 ) etimológiájával
kísérelte meg bizonyítani. P. magister szláv nyelvtudásának hipotézise viszont már
korábbi kutatók (C. A. Macartney, I. Tóth Zoltán) bizonyítékain alapult, akik a
vlachok 'Blasii' 327 névváltozatát eredeztették valamelyik balkáni szláv nyelvbőlnyelvjárásból 328 . Horváth János ábrázolásából a fentiek értelmében egy poliglott
személyiség képe bontakozott ki, akinek tág nyelvismerete is hozzájárulhatott a
határozott politikai tendenciájú mű megalkotásához 329 .
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Az elmúlt két évtizedben Horváth János (és elődei) fenti kutatásait néhányan
meglehetősen szilárd ellenérveket felsorakoztatva vitatták. Váczy Péter 1974-es, a
gestát újszerűen keltező tanulmánya a vlach-névvariáns francia nyelvi eredetét mutatta ki, s ezzel újabb bizonyítékot szolgáltatott P. mester párizsi vagy orléansi
tanulmányainak feltételezéséhez 330 . A gestaíró esetleges török nyelvismeretéről pedig Vékony Gábor nyilatkozott meglehetős szkepszissel " . Részletes elemzésnek
azonban csak Anonymus feltételezett görög nyelvi ismereteit vetették alá. Kapitánffy István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem görög filológiai tanszékének
vezetője kéziratos kandidátusi értekezésében 332 tárgyalta Horváth János erre vonatkozó érveit. A kutató Horváthnak a szerző görög nyelvi ismereteit bizonyítani
hivatott argumentumait így foglalta össze:,, 1. A Sobamogera szót a Gesta szerzője
a görög nyelvből magyarázza: dictus est soba secundum Grecos, ideststultus populus (c. 45.)333. 2. Anonymus latin szövegében találkozunk az arpalice3*4 és az embola 35 szavakkal; az első a szerző egyéni szóalkotása, méghozzá görög szótőből,
a második is lehet az, de ha mégsem az ő leleménye, akkor a hozzá kapcsolt szójáték
mutatja, hogy görög tudása alapján átlátta jelentését. 3. Végül találunk nála néhány
olyan kifejezést, illetve szókapcsolatot, amelyek görög kifejezés tükörfordításának
tekinthetők" . E harmadikként felsorakoztatott jelenségcsoporttal kapcsolatban
Kapitánffy bebizonyította, hogy a gestaszerző a bizánci államszervezettel kapcsolatba hozható kifejezéseket nem tükörfordítással alkotta meg, hanem valószínűleg
latin, ezen belül is biblikus eredetűek, illetve a műben található „intézmények" jogi
mibenlétüket tekintve sem felelnek meg feltett görög másuknak. Az 'arpalice' szóról pedig a disszertáció írója már évtizedekkel korábban kimutatta336, hogy nem
Anonymus szóalkotása, hanem két helyen is megtalálható egy középkori latin nyelvű Trója-történetben, az Excidium Troiaeban, s a mitológiai utalást rejtő adverbiumot — „vadászosan" jelentésben — P. mester valószínűleg szójáték céljából al-
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kalmazta Árpád neve mellett. Az 'embola' szóval kapcsolatosan Kapitánffy viszont — e helyen Veszprémy Lászlóval is polemizálva"137 — latin római jogi forráshelyre visszavezethető jelentésre ('militum superhabuntantia'), s az egyik XII.
századi krónikafolytatásból 338 való átvételre voksolt. A 'Sobamogera' szó vonatkozásában pedig a tanulmányíró csak azt tudta elképzelni, hogy az etimológiát
illetőleg P. mesternek „alkalma volt görögül beszélő személytől tájékozódnia" .
Összegezve: Kapitánffy nyomós érvekkel lette kétségessé Horváth Jánosnak P.
mester görög nyelvtudását igazolni hivatott bizonyítékait 339 .
Jakubovich Emilnek az 1920-as években elvégzett vizsgálatai kimutatták, hogy
a gesta szövegét őrző kódex üresen maradt első oldalán nem egy véletlenül lemaradt
díszes címlap, hanem a gesta ma is ismert, csak onnan levakart prológusa volt
eredetileg olvasható. Kutatásai azt is meggyőzően igazolták, hogy a sziglával rövidített nevet tartalmazó, 'dictus'-os szerénykedő formula (Apátnak mondott N. stb.)
már a XII. században bevett szokás volt a levelek írásakor, s a „Gesta Hungarorum"
szerzője azt különböző korabeli iskoláskönyvekből is megismerhette. Jakubovich
tanulmányainak közzététele óta az Anonymus-kutatásban kizárólagos nézetté vált,
hogy a gesta bevezető szavai csak „mesternek mondott P." jelentésben, s nem
„Előbbmondott mester" értelemben oldhatók fel (mivel a fentiek fényében sohasem létezett a szerzőt teljes nevén „bemutató" díszes címlap) 340 . A jeles tudós eredményeit méltatva joggal írhatta Csapodi Csaba, miszerint „az Anonymus-kérdés
... történetében végre tehát van egy pont, amelyet úgy látszik, véglegesen el lehet
fogadni. A »mesternek nevezett P« olvasást, a »praedictus« helyett, Jakubovich óta
senki sem vonja kétségbe. Végleges megállapításnak számít az is, hogy a gestaíró
neve P-vel kezdődik" 341 .
A tudományos kutatás sajátja, hogy minden „végleges" megállapítást egy újabb
„végleges" -nek szánt állásfoglalás követ. Az Anonymus-kutatásnak a fenti kérdéssel kapcsolatos 'consensus'-át Gábriel Silagi törte meg, aki először 1989-ben, majd
bővebben szövegkiadásának előszavában és kommentárjában fejtette ki különvéleményét 342 . Silagi szerint a gesla eredeti szövegében megtalálható volt egy magas
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rangú személyiséghez szóló ajánlás, ahol Anonymus is neve szerint szerepelt. Ez
az ajánlás a ma csak másolatból ismert mű kéziratának elkészültekor már nem lévén
aktuális, nem került lemásolásra. Tehát a 'P. dictus'-t újból 'P<re>dictus'-nak
(Előbbmondott) kell értelmezni, s a fenti olvasatot a szövegkiadó paleográfiai érvekkel is megtámogatta. Nézete szerint a P iniciálét a 'dictus' szó annyira szorosan
követi, hogy azt — bár a rövidítésjel elmaradt a P fölül — csak egybetartozóként,
azaz 'P<re>dictus'-ként lehet feloldani. Silagi szerint az is emendációját — vagyis
az egyedüli helyes olvasatot — támasztja alá, hogy a szerző kedveli a 'praedictus'szal való mondatkezdést. Ugyanígy az is a javítás szükségességét jelzi, hogy a P
mellől hiányzik az effajta névrövidítésnél mindenképpen szükséges pont.
Gábriel Silagi a fentiek értelmében — vagy inkább a fentiek kedvéért — a gestaszerző 'magister' titulusának is új értelmezését nyújtotta. Véleménye szerint a
gesta keletkezésének időszakában — ez Silaginál az 1196-1222 közötti korszak
— a 'magister' nem egyetemi végzettséget jelentett, hanem csak egy általánosan
használt kancelláriai megkülönböztető cím (Ehrenname) volt. Az Ars dictandikban
található szerénységi formula használata (V. licet indignus, solo nomine magister
...) pedig csak gyakorló iskolamesterekre, tanárokra voltjellemző, nem egy királyi
nótáriusra. Mivel ennek fényében Anonymus tényleg csak neve szerint tartható
mesternek, a szerénység kifejezésére nem a legjobb módszert választotta volna,
tehát Jakubovich (és tegyük hozzá: Csóka J. Lajos) bizonyítása alapját vesztette, s
így egyedül e paleográfiailag is helyes 'predictus' olvasat maradt. Mindezekből a
fejtegetésekből természetesen az is következik, hogy a továbbiakban helytelen
Anonymust P. mester néven emlegetni — legalábbis Silagi szerint343.
A német kutató fenti állásfoglalása nem kevesebbet eredményezhet, mint azt,
hogy a mérvadó magyar medievisztikai kutatás az 1930-as évek után először nemcsak P betűvel kezdődő nevű személyekkel is megpróbálhatja a „Gesta Hungarorum" íróját azonosítani. Ha Silagi nézeteit elfogadja a magyar középkortudomány,
akkor véleményünk szerint az elkövetkező években új Anonymus-jelöltet felsorakoztató szaktanulmányok és dilettáns vélemények tucatjaival fognak megtelni
folyóirataink és egyéb sajtóorgánumaink. Mivel a jeles szövegkiadó — majd őt
követően Wehli Tünde és Veszprémy László — érdeméből mára már bizonyosak
lehetünk abban, hogy a gesta szövegét egyedül őrző kódex IV. Béla (1235-1270)
halála előtt keletkezett 344 , így az esetleg szóbajövő jelöltek — egy néhai Béla király
jegyzőinek — körét valószínűsíthetően döntő többségben III. Béla kortársai fogják
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alkotni. A fentiekből következik, hogy nem tűnik haszon nélkül való foglalatosságnak, hogy Silagi régi-új megoldási javaslatának eddigi magyarországi visszhangjáról rövid áttekintést adjunk.
Györffy György új kiadásban megjelent korszakos monográfiájának (.Krónikáink és a magyar őstörténet) függelékében a következőképpen nyilvánított véleményt a fenti emendációról: „Gábriel Silagi... kiadásában a gesta kezdő P dictus
magister szavaiban visszatért a meghaladott P<re>dictus olvasathoz, anélkül, hogy
eljárását analógiákkal támasztotta volna alá. Mivel e korban az iniciálé általában
nem tartalmazott rövidítést, h a n e m a rövidített betűket minuszkulával kiírták Pre
módján, a szerzőnek nézete bizonyítására facsimilében példák sorát kellett volna
közzétennie olyan P iniciálék fényképével, amelyek magukban rövidítést is kifejeznek. Enélkül javaslata elfogadhatatlan" 345 .
Szovák Kornél hasonló megjegyzéseket fűzött Silagi javaslatához az új editióról
megjelent ismertetésében. Mint láttuk, a szövegkiadó szerint a 'praedictus'-os
mondatkezdések gestabeli száma (5) is javítási javaslatát erősítik, míg Szovák szerint „a mű 452 mondatra tagolható: hogy ehhez képest jelentős-e statisztikailag 5
mondatkezdet, illetve hogy a praedictus szó tekinthető-e olyan jelentős kifejezésnek, amire ily nagy ívű érvelést lehet építeni, döntse el a tisztelt olvasó" . A 'magister' titulusra, illetve a 'dictus' formulára vonatkozó Silagi-elmélet vonatkozásában pedig Szovák így fogalmazta meg véleményét: „ A recenzens mindenesetre
elbizonytalanodott az érvelés olvastán, Jakubovich óriási összehasonlító anyagot
felsorakoztató érveléséhez képest Silagié messze nem meggyőző, kombinációját
láthatólag nem is kívánta egzakt módon bizonyítani. Ezek után persze kérdéses az
is, volt-e joga, hogy a szövegkiadásban a vitatott kifejezést ,,P<re>dictus"-szal adja
vissza. Amíg a szakma nem nyilvánított véleményt a kérdésben, illetve amíg a
szövegkiadó nem bizonyította meggyőzően tételét, az ilyesfajta eljárás teljességgel
indokolatlan és félrevezető" 346 . Kristó Gyula pedig recenziójában arra utalt, hogy
Silaginak a gesta kezdő szavairól kifejtett véleménye tulajdonképpen „Fejérpataky
László nézetének megismétlése" 347 . Az 199l-es Anonymus-kiadás 'predictus'-os
megoldását tehát — legalábbis ez idáig — hazai medievistáink részéről nagyfokú
elutasítás kíséri 348 .
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3. A gestát IV. Béla kora utánra keltezők szerzőjelöltjei
az 1980-1990-es években
Dolgozatunk első közleményéből — ahol a gesta keletkezési idejét érintő kutatásokat értékeltük — már kiderülhetett, hogy az 1980-1990-es években többen
újból a XIII. század utolsó harmadára, tehát IV. Béla uralkodása utánra keltezték
Anonymus „Gesta Hungarorum"-ának születését. E kutatók többségénél a kései
datálás természetesen együttjárt a keltezési időponthoz illő szerzőjelölt keresésével
is. E helyen viszont újból fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az anonymusi mű
ilyen kései datálását célzó érvrendszerüket többé-kevésbé romba döntötte a gesta
egyetlen — másolati — kéziratának 1992-ben publikussá vált paleográfiai és
könyvfestészeti vizsgálata, amely a kódexet meggyőzően keltezte az 1250-es évek
tájékára. Ez a tény megkerülhetetlen akadályként tornyosul azon kutatói állásfoglalások elé is, amelyek P. mestert a néhai IV. Béla jegyzőjeként kísérlik meg
-349

azonosítani .
Süpek Ottó, a budapesti tudományegyetem francia irodalomtörténetet előadó
professzora először 1979-ben tette közzé a Magyar Nemzet hasábjain Anonymus
gestájáról vallott nézeteit. A tudós már ekkor is a számmisztika és szimbolikus
szemantika módszereivel határozta meg az anonymusi mű keletkezési időpontját,
az 1279-es évet. A gesta újszerű datálásának megfelelő írójelöltet azonban szerzőtársa, Katona Imre, a neves etnográfus azonosított. A kutató Süpek Ottó évszerinti keltezését, illetve bizonyos földrajzi kapcsolatokra vonatkozó észrevételeit
elfogadva kutatta Anonymus kilétét. Süpek szerint a gesta 48. fejezetében leírt
események (Veszprém elfoglalása a római katonáktól) a dunántúli püspöki székhely 1276-os Csák Péter nádor általi feldúlása irodalmi visszatükröződésének tekinthető 350 . Katona — aki szerzőtársa elképzeléseit e földrajzi vonatkozás terén is

monográfiájában: „Kiterjedt vizsgálatok folytak annak megállapítására, hogy a Pdictus magisler megjelölést miként értelmezzük. Mivel ezt általában P. dictus magisterként ('mesternek
mondott P.') oldották fel, a P. szigla okán P kezdőbetűs személyeket kerestek a gesta írójaként.
Ha azonban a ránk maradt egyetlen (másolati) példányon szigorúan írástörténeti szempontból
vizsgáljuk e megnevezést (márpedig alapvetően ilyen szempontból kell vizsgálni), akkor Fejérpataky László véleményének kellene igazat adnunk, aki szerint a Pdictus
predictusnak
('előbbmondott') oldandó fel". (Kristó, 1994. 8. p.)
349
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akceptálta — Anonymust Szécsi Pál veszprémi prépostban, későbbi pécsi adminisztrátorban, illetve püspökben (1287-1306) identifikálta.
A prépost családja a külföldi eredetű Balog nemzetségből eredt, s Pál unokaöcscse volt a IV. Béla utolsó éveiben működő — és később Vékony Gábor Anonymus-jelöltjeként szereplő — Pál veszprémi püspöknek (1263-1274). Katona Imre
szerint a király mellett az országot járó, birtokvizsgálatokat is végző rokonai —
Szécsi Miklós étekfogómester, illetve a veszprémi püspök — utazásaikra magukkal
vihették ifjú rokonukat is, aki így szerezhette meg a gestában megmutatkozó országos helyismeretét. Veszprém kapcsán válik értelmezhetővé a 'dictus magister'
megjelölés is. Nagybátyjának püspöki működése alatt a veszprémi iskolában tanító
Pál prépost — IV. Béla esetleges korábbi nótáriusa — a város és az intézmény
pusztulása és a Kőszegi családba tartozó Péter püspöksége idején (1275-1288)
távozni kényszerülhetett Veszprémből, s miután oktatói tevékenysége megszűnt, a
gesta megírásának évében (1279) már csak névleg lehetett mester. A gestaíró rokonszenvezhetett a Csákokkal, erre a gestában is találunk utalásokat. Katona azonosította Pál prépostnak a gesta prológusában említett N. barátját is Kán Miklós
erdélyi prépost, választott esztergomi érsek (1273, 1276-1278) személyében, akinek sürgetésére kezdhette el írni a gestát 1273 körül, s 1277 körül kívánta befejezni,
Miklós érseki megerősítésének idejére, de végül csak 1279-ben készült el vele. E
dátumból pedig Turda püspök személye is megfejlhetővé vált — legalábbis Katona
Imre szerint —, aki valószínűleg az új érsekkel, Lodomérral (1279-1298) azonosítható. Katona összegző véleménye szerint a gestaszerző „főúri származású, öntudatos, művelt és meglehetősen világias gondolkodású egyházi férfiú lehetett, akinek töretlen királyhűsége, a németekkel szembeni ellenszenve és a kunok iránt
érzett rokonszenve egyaránt kimutatható" 351 .
Az új szerzőjelölt életpályáját korrekten ismertető Katona Imre nézetünk szerint
egy perdöntő érvet sem tudott felhozni a tényleg komoly műveltségű Pál352 szerzősége mellett, s több felvetése teljességgel igazolhatatlan. Erre csak egy példát
említenénk: Kán nembeli Miklóst a mérvadó magyar történetírás — korabeli források tanúságára építve — nem irodalompártoló főpapként, hanem az 1270-es évek
egyik igen világias életvitelű, hatalomvágyó prelátusaként ábrázolja353.
Süpek Ottó professzor 1989-1990-ben franciául, majd 1992-ben magyarul is
közzétett nagyszabású Anonymus-dolgozatában 354 viszont — elvetve Katona Imre
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javaslatát — újabb szerzőjelöltet léptetett fel. Már első megállapítása is egy addig
általánosan vallott nézettel való szakítást jelentett, miszerint a gestaíró világi személy volt. Süpek szerint a középkori francia irodalom első történeti énekének (Gormont et Isembart) példáját tartva szem előtt, ahol a lényeges mondanivalót (a francia lovagok halálát) rímessé váló sorokban beszéli el az énekszerző, ugyanígy Anonymus is „maga hangsúlyozza világi minőségét", mikor a prózát versre váltva
jelenti ki, „hogy litterátor deákként megajándékozza hazáját egy írásművel" 355 . A
kezdő P betű Süpek szerint a gesta zárótételében — pontosabban: zárószavában (in
perpetuum)356 — konkrét személynévvé teljesedik: „ez ugyanis a középkor etimologizálási szokása ..., ami nem követelte meg a betűk vagy a szótagok teljes
azonosságát, s ezért rímelhet a négyszótagú »in eternum« az ötszótagú, ám négyszótagúan ejtett »in perpetuum«-mal, ez a jelentés ugyanis a »per Petum«, a »per
Petrum«, ami azt mondja, hogy a gesztát Péter írta, akit magyaros latinul Petus-nak,
azaz Petrusnak neveznek. Az ilyen retorikai eljárás általános a középkorban". Azt
jelen tanulmány olvasóinak értékelésére bízzuk, hogy a fenti érvelés mennyiben
mérhető össze a gestát III. Béla korára datáló kutatók szerzőkeresési metódusával,
saját Anonymus-jelöltjük mellett bizonyító argumentumaik súlyával.
Süpek Ottó a 'P. dictus magister ac ... nótárius' kifejezésnek is újszerű értelmezését nyújtotta: „A »dictus« jelző ugyanis az »ac« kötőszó mellérendelő természete miatt a »notarius«-nak is minősítője, s ez azt jelenti, hogy Péter magiszteri
címe nem egyetemi rangként szerepel, nem a »magister artium«-ra vonatkozik,
hiszen ezt a »dictus« attributum nélkül is használhatta volna; viszont olyan főúri
rangot jelölhet, amelyben a mester szó a funkcióra utal, mint például a főlovászmester, a »magister agazonum« esetében is, s a »dictus« jelző mutatja, hogy csak e
funkció betöltésének idején nevezték magiszternek". A 'dictus ... nótárius' kitétel
pedig a tanulmányszerző szerint — mivel Péter nevű nótáriusa nem volt IV. Béla
királynak sem — csak egyfajta tapasztalatszerzés céljából folytatott „félhivatalos"
kancelláriai jegyzősködést jelezhetett. A szerző Süpek szerint a fentiek értelmében
„magyar főnemes volt, s az arisztokrácia egyik csoportjának, egyik politikai pártjának érdekében írta meg művét". A professzor — miként már bemutattuk — a
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gesta megírásának időpontját is 1279 őszére, az Abák általa feltételezett hatalomátvételi törekvéseinek csúcspontjára helyezte 357 , s a szerzőjelöltet is a korszak egyik
ismert oligarchájában, Aba nembeli Péterben, a későbbi országbíróban (12801281) határozta meg. Süpek Ottó szerint Péter családja törekvéseinek egyfajta irodalmi propagátora volt, s a gesta több szereplőjében — a kun Edumenben, Potában,
Turda püspökben — is önmagát jelenítette meg. A tanulmányíró a gesta (s főként
a kódex P iniciáléjának) egész általa elképzelt szimbólumrendszerét — bizton állíthatjuk: tendenciózusan — a fenti koncepció alapján kísérelte meg magyarázni. A
Süpek-féle módszerrel szembeni szkeptikus állásfoglalásunkat talán az alábbi példa is megvilágíthatja.
A professzor szerint a P iniciálé szimbolikája is a korszak egyik botrányának:
IV. (Kun) László királyunk (1272-1290) házassági nehézségeinek, utódnélküliségének, felesége eltaszításának illusztrálásában csúcsosodott ki358. „Magister Petrus tehát a geszta illuminátorával, aki valószínűleg párizsi eredetű volt, a »P« szigla
szárára két egymásba ölelkező csigát stilizáltat, ami a szimbólumok nyelvén azt az
óhajt, az Aba és a Csák dinasztiának azt az állásfoglalását jelzi, hogy a király békéljen meg feleségével a trónörökös létrehozása végett: a csiga ugyanis az örök visszatérésnek és szerelemnek, a bő termékenységnek s az okosságnak jelképes állata
volt a középkor hite szerint".
Nézetünk szerint a fenti magyarázatot — eredendő valószínűtlensége mellett —
a következő problémák terhelik: a kódex bizonyosan korábban keletkezett az 1279es időpontnál, illetve a P iniciálé díszítésének konkrét jelentéssel való felruházását,
ideológiai tartalommal való azonosítását — amelyet Karsai Géza kezdeményezett
— a mérvadó magyarországi kutatás, s különösen az arra leginkább illetékes művészettörténészek máig nem igazolták359. Úgy hisszük, Süpek Ottó több szálon futó
és olykor önellentmondásoktól sem mentes bizonyításának argumentumai a gesta
keletkezésének időpontját meghatározni kívánó érveihez 360 hasonlóan nem tá
masztják alá azon feltételezését, hogy a „Gesta Hungarorum"-ot 1279-ben Aba
nembeli Péter alkotta volna meg361. Azt viszont továbbra is meggyőződéssel állít-
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juk, hogy Süpek professzor egyes irodalmi tárgyú megfigyelései nagyban elősegítik a „Gesta Hungarorum" európai — és különösen franciaországi — mintáinak
megismerését, azonosítását.
Az anonymusi gesta keletkezését IV. Béla kora utánra datáló kutatói állásfoglalások közül a legnagyobb figyelmet kétségkívül Vékony Gábor 1991-ben több
részben megjelent tanulmánya keltette362. Az ELTE régészeti tanszékének munkatársa minden eddiginél nagyobb számú — régészeti, történeti, filológiai — bizonyíték bevonásával kísérelte meg Anonymus művének születését a XIII. század
hetvenes évtizedére — pontosabban 1273 tavaszára — keltezni. A magyar középkorkutatás több jeles képviselője (Kristó Gyula, Veszprémy László) azonban Vékony számos bizonyítékát megkérdőjelezte, s jelen sorok írója is megpróbálta felhívni a figyelmet a tanulmányszerző néhány érvének kevéssé hihető voltára363. E
helyen viszont nem a Vékony által adott kormeghatározás buktatóival, hanem a
nagyhatású tanulmányban megjelölt új szerzőjelölt bemutatásával kell foglalkoznunk.
Vékony Gábor szerint Anonymus munkája egy tudatosan I. Béla korára hamisított apokrif ősgesta, a gesta születésének időszakára való utalásokkal. A munka
megírásának politikai célja volt: az Anjouk által támadott Árpád-ház jogának
védelme. Az 1270-es évek nagy oligarcha-csoportosulásai közül a gestaszerző a
Csákok oldalán állt, főként a Kőszegiek ellenében, s művében számos helyen vitatkozott történetíró elődeivel, különösen az V. István-kori krónika szerzőjével,
Ákos mesterrel. A tanulmányszerző szerint a kódex paleográfiai és szerkesztésbeli
következetlenségei sem egy másoló hibáinak tudhatók be, hanem az autográf kéziratot tudatosan szerkesztette töredékesnek a gesta szerzője364.
A kutató szerint „meglehetősen kétséges", hogy a szerzőkeresés folyamatában
„a P kezdőbetűvel juthatunk-e valamire, amikor szerzőnk egy apokrif munkát ír,
azt akarja elhitetni, hogy a XIII. századi mű a XI. században keletkezett. Természetesen minél kevesebb árulkodó nyomot fog maga után hagyni, így még azt is kérdésesnek kell tartanunk, hogy neve egyáltalán P betűvel kezdődött. Láthattuk azonban, hogy Anonymus hibák sorát követi el, bizonyára találhatók művében olyan
jellemzők, amelyek árulkodnak is a szerzőről". A prológus bevezető soraiból —
ahol a gesta szerzője önmagáról, s N. barátjáról szól — a tanulmány írója Csóka J.

361

Süpek,

1992. Idézetek: 8., 10., 12., 13., 16. p.

362

Vékony,

363

Veszprémy,

364

Vékony,

1991.
1993.; Kristó, 1994. 24-35. p.; vö. I. közi. 128-147. p.

1991. 58-73., 135-158., 263-275. p.

Lajost követve arra következtetett, hogy P. mester esetleg valamelyik hazai káptalani iskolában taníthatott (erre utalna a 'scholare studium' kifejezés). Mivel a
bevezető egy, a korban szinte kötelező irodalmi forma, a fiktív levél műfajába
tartozik, így Vékony szerint a gestaszerző barátjának valós mivolta is megkérdőjeleződhet. A szerző nem tartotta problémamentesnek a gestaíró feltett párizsi tanulmányait sem, de egyetemi végzettségének hipotézisét mindenképpen elfogadta.
Az Eletünk-beli tanulmány írójának is feltűnt Bors, Velek és Turda püspök szereplése a gestában, s András 1225-ös, Welek duxot említő oklevele165. Vékony a
két kútfőből arra a sejtésre jutott, hogy gestaírónak — főként Bors kiemelt szereplése okán — „valami kapcsolata lehetett a Miskolc nemzetséghez", de ennek
mibenlétét nem tudta meghatározni. Turda említését pedig a szó török vagy szláv
etimológiájának figyelembevételével rejtett utalásnak fogta fel, amelyet esetleg a
püspökök állhatatosságára kell vonatkoztatnunk. A tanulmányíró további bevezető
megállapításai is csak a szerzőkeresés problematikájának körüljárását célozták. így
a fiktív N. barát 'venerabilis' címe alapján arra gondolt, hogy az illető bizonyosan
főpapi méltóságot viselt, s mivel Anonymus először magát említi a prológusban,
ezért a középkori levélírás szabályai szerint neki is hasonló — vagy még magasabb
— rangban kellett állnia. A következtetés helytálló, bár nézetünk szerint a fiktív
levél fiktív címzettjének — ezek Vékony állításai! —• 'venerabilis' titulusa is lehet
fiktív, s így elesik annak a feltételezésnek a szükségessége, hogy Anonymus püspök volt.
„ H a N. létezésében kétségeink is lehetnek, azért nem mernénk komolyan gondolni, hogy szerzőnk még nevének kezdőbetűje helyett is mást írt volna" — fogalmazta meg a fentiek fényében kissé meglepő módon véleményét Vékony Gábor, s
így végül ő is az 1270-es években élő P kezdőbetűs püspökök között kezdte el
keresni a „Gesta Hungarorum" szerzőjét. A korszakból két Péter és egy Pál nevű
főpapot ismerünk. Héder nembeli (Kőszegi) Péter veszprémi püspök éppen a gestának a tanulmányszerző által megállapított Kőszegi-ellenes tendenciája miatt nem
kerülhetett szóba, míg Monoszló nembeli Péter erdélyi püspököt (1270-1307) szintén családjának Csák-ellenes állásfoglalása és a gestabeli gyér erdélyi vonatkozások miatt nem lehetett P. mesterrel azonosítania. A harmadik prelátus, Pál veszprémi püspök (1263-1274) — Pray György egykori Anonymus-jelöltje 366 — azonban
felkeltette Vékony Gábor érdeklődését.

365

Ld. 196. jz.

366

Pray, 1774. Ti. p.

Pál püspökről — akinek nemzetségi hovatartozása vitatott — első adatunk
1256-ból való, ekkor pozsonyi prépost volt367 és 1259-től királyi alkancellár368.
1260 decemberétől fehérvári prépost 369 , majd 1263-ban került a veszprémi egyházmegye élére 370 . Egyházi tisztségein kívül királynéi (1263-1270), majd 1272-től
több megszakítással királyi kancellárként is működött. Utolsó adatunk 1274 decemberéből 371 van rá, ezután valószínűleg meghalt. V. István alatt diplomáciai tevékenységet is kifejtett 372 , s gondos főpásztorként ő adott szabályzatot a későbbi pálos
remetéknek. Vékony feltevésekbe is bocsátkozott Pál 1256 előtti — biztos forrásadatokat nélkülöző — életpályájáról. így — Hajnal István nyomán — vele azonosította azt a Pál papot, aki 1237-ben a Hahót nembeliek birtokügyében volt királyi kiküldött 373 , s feltételezése szerint a későbbi veszprémi püspökkel identifikálható az 1251-1255 között szereplő Pál mester, esztergomi olvasókanonok 374 is.
A tanulmányszerző szerint bizonyos adatok arra mutatnak, hogy Pál azonosítható a gesta szerzőjével. A gestában szereplő veszprémi vonatkozások — Ösbő
és Őse szereplése, a vár elfoglalása stb.375 — „Anonymus közvetlen kapcsolatát
sejteti Veszprémmel". Ösbő Szalók apjaként szerepel a gestában 376 , s a későbbi
Szalók nemzetség is Veszprém megyében volt birtokos. A Veszprémre utaló adatok mellett Vékony szerint azt sem „gondolhatjuk véletlennek, hogy Pál veszprémi
püspök testvérének, Benedeknek birtoktömbje szomszédságából a Gestában minden birtokos szerepel, kivéve e XIII. században beköltöző Bajótiakat 377 . Különösen
akkor nem, ha éppen egy Benedeknek adott oklevélben a Tordos nemzetség neve
váratlanul Turda alakban jelenik meg378, s az oklevél kiállítója a Pál püspök irányí-
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totta királynéi kancellária, s Anonymus művében egyetlen magyar püspök szerepel,
azt pedig éppen Turdának hívják".
Vékony szerint a Pál nevéhez kapcsolható pálos szabályzat és a gestabeli vérszerződéspontok között figyelmen kívül nem hagyható szövegegyezések figyelhetőek meg (Quorum nomina haec sunt/fuerunt, subiacere). A tanulmányszerző
szerint a már más kutatók által is kimutatott azonosság a százdi apátság 1067-es
keltezésű alapítólevele és a gesta egyes hely névcsoportjai között379 is annak köszönhető, hogy Pál jelen lehetett az oklevél 1267-es átírásánál és megerősítésénél.
Ugyanígy azonos frazeológia figyelhető meg IV. Béla ún. „tatárlevele" (1248?) 380
és a gesta viszonylatában (contradicere, dimicare contra aliquem). Vékony Gábor
szerint ez „azt is jelentené, hogy a gesta szerzője 1248-ban IV. Béla környezetében
található", s az esetleg rá vonatkoztatható 1237-es időpont és az 1248-as dátum
között végezhette külhoni egyetemi tanulmányait.
Anonymus műve elkészítéséhez számos korabeli történeti, illetve jogi munkát
felhasználhatott, s ehhez bizonyára egy viszonylag gazdag könyvtárra volt szüksége. Csóka J. Lajos Pannonhalmára gondolt, Vékony Gábor szerint ez a megfigyelés is Veszprémhez vezet. A tanulmányszerző szerint „egyenes adatunk van
arra, hogy Veszprémben a XIII. század hetvenes éveiben egyetem működött". Ezt
mindenképpen túlzó állításnak kell tartanunk, hiszen az utóbbi évtizedekben ezt a
nézetet csak a jeles veszprémi helytörténész, Gutheil Jenő vallotta381, míg a kutatás
már régen tisztázta, hogy a dunántúli püspöki székhelyen „csak" magas színvonalú
káptalani studium működött, ahol folyt jogoktatás is382. A város már említett 1276os elpusztításával az iskolát is tönkretették s ekkorról van adatunk a már elhunyt
püspök unokaöccsének — Katona Imre szerzőjelöltjének —, Pál prépostnak 'ex
successione suorum progenitorum' származó megsemmisült gazdag könyvtáráról 383 . Ez a könyvgyűjtemény Vékony szerint természetesen Pál püspöké lehetett,
akinek ez nyújtott segítséget a pálos szabályzat, a gesta és talán a prológusban
említett Trója-történet elkészítéséhez is.
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Vékony szerint nemcsak a püspökkel sokat pereskedő óbudai prépost és a „Gesta Hungarorum" lapjain oly sokat vitatott történetíró-előd Ákos mester, hanem az
anonymusi művet krónikája írásakor biztosan felhasználó Kézai Simon 384 is Veszprémen át kapcsolódhatott P. mesterhez és gestájához. Kun László krónikása külföldi tanulmányainak problematikáját kimerítően tisztázta a hazai kutatás 385 , viszont
Vékony szerint stúdiumait éppen a Pál püspök alatt virágkorát élő veszprémi „főiskolán" kezdhette, „s 1276 után, amikor a veszprémi főiskola elpusztult, Franciaországba indult, de végül Itáliában fejezte be tanulmányait. 1273-1276 között itt
olvashatta a Gestát, de az sem kizárt, hogy itt hallott valamelyik tanítójától részleteket a Gestából, amelyeket gondosan lejegyzett. Mivel a Gesta használatának
nyomait Kézain kívül sehol sem találjuk a magyarországi középkori irodalomban,
bizonyosra vehető, hogy a mű — egyébként — ismeretlen külföldi sorsa 1276-ban
kezdődött, amikor Csák Péter feldúlta Veszprémet".
Vékony Gábor filológiai érvei alapján Pál püspök csak Ákos mester 1270-1272
körül elkészült gestájának ismeretében írhatta meg munkáját. Erre a kancellári tisztségből való időleges eltávolítása és Kán nembeli Miklós választott érsekkel való
felváltása (1273 február-június) teremthetett alkalmat. A tanulmányszerző szerint
ez a „helycsere" magyarázhatja meg Pál püspök azon elfogult eljárását, hogy a
„Gesta Hungarorum"-ban ismeretlen nemzetségek rokonságában 386 szerepelteti az
V. István-kori krónikásnál még az erdélyi Gyuláktól származó Kán genust 387 .
Vékony hatalmas „bizonyító" anyagot felmutató szerzőazonosításában jelen sorok írója azt tartja elsődlegesen problematikusnak — a megcáfolt premisszán: a
gestakeletkezés 1273-as datálásán kívül —, hogy a korábbi kutatások néhány általánosan elfogadottnak számító eredményével (ilyennek tekinthetjük például a
gestában megmutatkozó felső-tiszavidéki hagyomány feltárását) meg sem próbált
vitatkozni. Filológiai, a magyar krónikairodalmat érintő vizsgálódásait — az Ákos
mester-Anonymus-Kézai történetírói láncra vonatkozó eredményeit — semmiképpen sem látjuk igazoltnak, hasonlóképpen az olykor igen erőltetettnek tűnő
szöveg-összehasonlításokhoz. Ervelése sokszor elvarratlan szálakat is tartalmaz
(lásd az általa feltételezett tanári-magisteri tevékenységet, amelyet Pál püspök ese-
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tében meg sem kísérelt bizonyítani), s a források tanúságától elrugaszkodó kombinációk is elég valószínűtlen megoldásokhoz vezettek (ilyennek tekinthető IV.
Béla „tatárlevele" szerzőségének kérdése is). A gestakézirat autográf mivoltára
vonatkozó — általunk részletesen nem tárgyalt — észrevételei pedig szakmai megalapozottságuk vonatkozásában semmiképpen sem tekinthetőek azonos minőségűnek Veszprémy Lászlónak a kódex másolat voltát bizonyító érvelésével.
Az 1970-1990-es évek Anonymus személyének kiderítését célzó kutatásainak
bemutatását itt lezárhatjuk. Áttekintésünkből kiderülhetett, hogy az elmúlt évtizedek vizsgálódásaiban egyaránt fellelhetőek voltak komoly érveket felvonultató
azonosítási kísérletek és az igazolatlan teóriák világába utalható megközelítési próbálkozások. A szerzőkeresés több évszázados előtörténetét tekintetbe véve, teljesen
jogosultnak tarthatjuk a felmerült Anonymus-jelöltekkel szembeni szkepszist, de
a közelmúlt egyre inkább szakszerűbbé váló, főként filológiai-szövegkritikai indíttatású identifikálási törekvései némi reményt nyújthatnak arra, hogy a jövőben talán név szerint is megismerhetővé válik a „Gesta Hungarorum" szerzője.
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Gabriel Thoroczkay: Quaestionis Anonymianae historica adumbratio
(1977—1993)
Pars II
Summarium
Tractatus tripertiti pars haec secunda difflcillimae quaestioni, quinam Gestam
Hungarorum scripserit, solvendae impensa studia complectitur.
Primum ii describuntur auctores, quos viri docti circa annum 1970 sub Anonymi
nomine latere dicebant: Petrus scilicet cancellarius regius et episcopus Iaurinensis
( 1 2 0 5 - 1 2 1 7 ) , quem IOHANNES HORVATH et CAROLVS SOLYOM induxerunt, et
Petrus non tam Budensis praepositus ( 1 1 8 6 7 - 1 2 1 1 ? ) quam a G E O R G I O GYORFFY
propositus nullo fontium testante documento.
Deinde ex decennio sequenti cum CORNELII SZOVAK argumenta explicantur,
qui Paulum regalem notarium et episcopum Transilvanensem (seu Ultrasilvanum;
1 1 8 1 - 1 1 8 8 )
scriptorem Gestae fuisse cum maxima omnium admiratione monstravit, tum illa ab IVLIO KRIST6 prolata sententia, spem reperiendi veri auctoris
inanem prorsus esse, tractatur. Etiam GABRIELIS SILAGL opinio discutitur textum
novissime recensentis, qui verbis «P. dictus magister» propter quasdam palaeographicas rationes in «Predictus magister» mutatis peritorum medii aevi praeceptum antiquum, quod tenet littera P. nomen ipsum significari, emendatione dubia
delere conatus est. Hic agitur de scriptis reliquis, quorum altero IOSEPHVS GERICS
studia magistri P. exploravit, altero STEPHANVS KAPITANFFY Graece loquendi
facultatem inspexit.
Ultimo loco enumerantur, qui Belae non III, sed IV aetate Anonymum vixisse
c o n t e n d e r i n t . L u c u b r a t i o n e s OTTONIS SUPEK e t GABRIELIS V E K O N Y q u a m v i s m a -

gnae eruditionis multis tamen argumentis infirmantur eoque praesertim, quod unicus Gestae codex inter annos 1 2 5 0 - 1 2 6 0 videtur scriptus esse.
(Latine interpretatus est Zoltanus

Rihmer)

HAMAROSAN MEGJELENIK

Pálffy Géza
Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon
a XVI-XVII. században
A Fons 1994. évi 1. számában Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században címmel (79-89. p.) jelent meg Pálffy Géza előadása, melyben a szerző készülő nagyobb terjedelmű összefoglalása vázával ismertette meg olvasóit. A fiatal történész — jelenleg a MTA Történettudományi Intézetének tudományos ösztöndíjasa — azóta befejezte kutatásait, és elkészítette a
törökkori királyi Magyarország hadi bíráskodásának monográfiáját.
Munkájában mindenekelőtt azt a folyamatot követi nyomon — az európai katonai igazságszolgáltatás fejlődésének tükrében —, melynek során a XVI. század
végére a magyar végvári katonaság megszerezte az önálló bíráskodás privilégiumát. A hadi bíráskodás szervezetének és ítélkezési gyakorlatának ismertetésén túl
a szerző számos új adalékkal gazdagítja a „vitézlő rendre", mint speciális társadalmi rétegre vonatkozó eddigi ismereteket. Kötete ennek köszönhetően érdeklődésre
tarthat számot a törökkori had- és jogtörténet avatott ismerői mellett a társadalomés a katonai közigazgatás-történet kutatói számára egyaránt. Annál is inkább, mert
Pálffy Géza a koraújkori magyar történelem különleges útjára kalauzolja olvasóját,
melyről összefoglaló fejezetének legvégén a következőt írja: „mégsem állítható,
hogy — a német hadi bíráskodástól való eltérések, a valóban kezdetlegesebb bírósági szervezet és a speciálisabb joggyakorlat ellenére — a magyar katonai igazságszolgáltatás XVI-XVII. századi fejlődése zsákutcát jelentett volna. Helyesebben
fogalmazunk akkor, ha egyedi, a helyi lehetőségekhez igazodó külön útról beszélünk ... "
A kötet a téma csaknem teljességre törekvő feldolgozása mellett — egy leendő
végvári archontológiai lexikon egyik fejezeteként — magában foglalja a katonai
igazságszolgáltatással foglalkozó tisztségviselők mintegy hatvan oldalnyi adattárát, ezért a végvári harcok időszaka iránt érdeklődőkön kívül a történeti segédtudományok művelői is nagy haszonnal forgathatják.
A monográfia Győr-Moson-Sopron megye Győri Levéltárának kiadásában kb.
330 oldalnyi terjedelemben, előreláthatólag 1995 őszén lát napvilágot. A B5 formátumú, puha kötésű könyvet olvasóink a szerkesztőség címén (1052 Budapest,
Piarista köz 1.) korlátozott számban megrendelhetik.
Ára (postai utánvétel nélkül): 500 Ft.

MOLNÁR ANTAL
PIETRO MASSARECCHI ANTIVARI ÉRSEK ÉS SZENDRŐI APOSTOLI
ADMINISZTRÁTOR EGYHÁZLÁTOGATÁSI JELENTÉSE A HÓDOLT
DÉL-MAGYARORSZÁGRÓL (1633) 1

Bevezetés
A hazai történettudomány néhány fontos új eredményének köszönhetően ma
már közismert a római levéltárakban őrzött források (misszionáriusok levelei és
jelentései, missziós püspökök egyházlátogatási jegyzőkönyvei, lélek-összeírások
stb.) páratlan jelentősége a hódolt Magyarország, Erdély, de sokszor a királyi országrész története szempontjából is.2 A Vatikáni Titkos Levéltár (Archivio Segreto
Vaticano) és a Jezsuita Rend Római Levéltára (Archívum Romanum Societatis
lesu) mellett a Hitterjesztés Szent Kongregációjának Történeti Levéltára (Archivio
Storico della Sacra Congregazione ,,de Propaganda Eide") nyújtja a legbőségesebb
anyagot a koraújkori magyar (elsősorban hódoltsági és erdélyi) egyház- és művelődéstörténet számára. Jelen munka a hódoltság történetének ismeretéhez kíván hozzájárulni római levéltári források (túlnyomórészt a Propaganda Kongregáció anyagának) feldolgozásával és közlésével, abban a reményben, hogy Pietro Massarecchi
antivari érsek négyesztendős (1631-1634) magyar országi tevékenységének bemutatásával és összefoglaló jelentésének publikálásával a hódoltsági katolicizmus
több történeti problémájának megoldásához is közelebb kerülünk.
Pietro Massarecchi (albánul Pjetér Mazrreku) Prizrenben született 1584 körül,
albán családból. Tanulmányait Rómában, a Collegio Romanóban végezte nyolc

1

A kutatásokat a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány „Diákok a tudományért"
szakalapítványának támogatásával végeztem.

2

Itt csak a három nagyobb szabású vállalkozást idézem. Tóth István György: Relationes missionariorurn de Hungaria et Transilvania (1627-1707). Roma-Budapest, 1994.; Balázs Mihály-Fricsy Ádám-Lukács
László-Monok
István: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók.
1/1-2. (1609-1625). Szeged, 1990. (a továbbiakban EHJM); Sávai János-Pintér Gábor: Miszsziós dokumentumok Magyarországról és a hódoltságról. I. A Propaganda Fide Kongregáció
levéltárából I. (Acta vol. 1-12. és S O C G vol. 56-79.). Szeged, 1993. Ez utóbbi kiadványt a
rendkívül hiányosan összeválogatott közölt forrásanyag és a nagyszámú olvasati hiba miatt
nem használtam. Vő.: Benda Kálmán-Tóth
István György: „ A jezsuiták mecsetje" (Egy forráskiadvány margójára). In: Budapesti Könyvszemle, 6. (1994) 1. sz. 20-25. p.

FONS II. (1995) 2. sz. 175-219. p.

175

éven át, és noha doktori fokozatot nem szerzett, mégis j ó egyházjogásznak és a
filozófiában tájékozottnak számított. A Balkánra visszatérve Prokupljében és
Szófiában káplánkodott, majd az antivari és a szófiai érsekek általános helynöke
lett.3 Előbbi minőségében 1617-ben a szerbiai plébánosok számára zsinatot tartott,
amelynek határozatai elsősorban a tridentinumi normák szerinti szentségi gyakorlatra, az istentiszteletek rendjére és a példás papi életre helyezték a hangsúlyt. 4
1623-ban apostoli vizitátori minőségben látogatta meg Bulgáriát, Szerbiát, a hódolt
Magyarország déli végeit (Szlavónia, Szerémség) és Boszniát, majd 1624-ben
Rómába utazott tájékoztatni a Propaganda Kongregációt balkáni tapasztalatairól. 5
Vizitációs körútjáról készített beszámolójának nagy szerepe volt abban, hogy a
Szentszék a hódoltsági katolikusok számára 1624-ben felállította a belgrádi missziós püspökséget. 6 Még az év szeptemberében elnyerte az antivari (Bar) érseki széket
a többi szerbiai püspökség adminisztrációjával együtt a lemondott Marino Bizzi
utódaként. Mint a szerbiai katolikusok főpásztora rendszeresen látogatta szétszórtan élő híveit és háromszor tartott papjainak egyházmegyei zsinatot.7
Massarecchi a hódolt Magyarországgal 1630-ban került újra kapcsolatba. 1630
márciusában elhunyt Albert Rengjic ragúzai ferences, szendrői püspök. A püspöki
címre több önjelölt is akadt: a belgrádi bosnyákok egy bosnyák ferences ordináriust
szerettek volna, és a később említésre kerülő szerémségi világi pap, Don Simoné
Matkovic is igyekezett elnyerni a püspöki széket. Még II. Ferdinánd is kivette a
részét a tülekedésből, kinevezve tábori vikáriusát, Henrik Fastroyert a szendrői
püspökségre, aki nem nyert pápai megerősítést. 8 Ebben a szituációban került szóba
ismét a volt apostoli vizitátornak és jelenleg Szerbia prímásának, Pietro Massa-
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Premrou, 1925. 34. p.; Galla Ferenc: Mamavics Tomkó János boszniai püspök magyar
vonatkozásai. Bp., 1940. 179-180. p. (a továbbiakban Galla, 1940.)

recchinek a neve, először csak szakértőként, majd látva megnyilatkozásaiban a
bonyolult helyzet miatt szükséges megfontoltságot, jelöltként is. A Kongregáció
ugyanis Rengj ic halála után több (elsősorban a bosnyák ferencesek működésével
kapcsolatos) kérdésben kikérte Massarecchi véleményét, amely ügyekben a volt
vizitátor — nyilván nem minden számítás nélkül — igen lojálisnak mutatkozott a
ferencesek iránt: dicsérte áldozatos munkájukat, templomaik állapotát, védte adománygyűjtő gyakorlatukat, plébániai lelkipásztorkodásukat stb. 9 Állásfoglalása
sem 1623-as jelentésével, sem egyetlen későbbi megnyilatkozásával sincs összhangban, viszont arra igencsak megfelelt, hogy Róma benne lássa (a világi papság
miatti elkötelezettsége és a bosnyák ferencesek iránti látszólagos jóindulata miatt)
a megfelelő embert a régóta dúló viszálykodások lecsillapítására. így a Kongregáció végül fél év széküresedés után az antivari érsekre bízta a szendrői püspökség
és a hódolt Magyarország egyházkormányzatát administrator apostolicus, illetve
delegátus apostolicus címmel 10 , és azzal a kötelezettséggel, hogy évente hat hónapot Magyarországon, hatot pedig Szerbiában kell töltenie (1630. október 1.). A
rendelkezést a pápa 1631. február 3-án erősítette meg, a brévéket március l-jén és
április 12-én állították ki.
Már a fentiekből nyilvánvaló, hogy az új adminisztrátornak nem volt könnyű
dolga a hódoltságban lelkipásztorkodó papság érdekellentétei és konfliktusai miatt,
amelyeket a politikai, etnikai és felekezeti feszültségek még megoldhatatlanabbá
tettek. Massarecchi tevékenységének ismertetése előtt nem haszontalan tehát röviden kitérni azokra a fontosabb tényezőkre, amelyek az 1630-as évek hódoltsági
egyháztörténetét formálták és befolyásolták.
Az általunk vizsgált terület a belgrádi misszióspüspökök (1647-ig szendrői püspökök belgrádi székhellyel) joghatósága alá tartozó országrészek: a Dráva-Száva
és a Duna-Tisza köze, és különösen a Bácska Temesvárig. 11 A gyakorlatban azonban a püspökök kevés kivételtől eltekintve inkább a déli végeken tevékenykedtek,
és csak néhányuk (pl. Marijan Ibrisimovié vagy Matej Benlic) vállalta az Alföld
északabbra eső részeinek vizitációját.12 A Szerémség, Szlavónia, Baranya és
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a Bácska legfontosabb etnikai változása a XV. századtól kezdve a nagyszámú délszláv menekült és telepes beköltözése. Magyar lakosság nagyobb számban csak
Baranyában, a Dráva mellékén és Észak-Bácskában maradt.13 Az etnikai különbségeknél is jelentősebb szempontunkból a felekezeti sokszínűség: a katolikus lakosság mellett erősen megnövekedett az orthodox szerbek száma (különösen a
Szerémségben és Kelet-Szlavóniában), a délszláv etnikumú muzulmán elem pedig
Szlavóniában és a Szerémségben a XVII. század folyamán relatív többségbe is
került (elsősorban a városi lakosságot alkották, de Pozsega környékén a falvakban
is találkozunk velük). A reformátusok Valpovo, Eszék és Vukovár környékén (Podravina) és Baranyában éltek, kisebb számban horvátok, nagyobbrészt magyarok
voltak. 4 A hódoltsági protestantizmus történetének érdekes színfoltja ezen túl az
unitárius közösségek Pécs környéki jelenléte. 15
Európa katolikus országaiban a koraújkori egyháztörténet legfontosabb alakító
tényezője a Trienli Zsinat nevével fémjelzett katolikus megújulás. A protestáns
államokban ez az egyúttal társadalmi-kulturális reformfolyamat igen sok akadályba ütközött és szinte teljesen átadta a helyét a protestáns reformációnak. Egészen
más jellegű problémákkal nézett szembe a megújuló és expanzív katolicizmus a
tengerentúli missziókban, ahol történelmi előzmények nélkül tért nyerve jelentős
akkulturációs tevékenységet fejtett ki. A trienti reform egészen sajátos helyzettel
találta szembe magát a Balkán-félsziget északi részein, ahol komoly katolikus tradíciókkal rendelkező területek voltak oszmán politikai fennhatóság alatt. A török
uralom politikai, társadalmi és jogi feltételrendszere miatt a katolikus reform megvalósításáról csak igen korlátozott mértékben lehetett szó, ugyanakkoraagyszámú
(igaz egyre fogyó) katolikus élt szinte minden lelki ellátást nélküzve az óriási paphiány miatt. Mivel a hódítók jogrendje az egyházi fejlődést gúzsba kötötte (gondoljunk csak a templomépítési tilalomra, az oktatás korlátozására vagy a keresztény
országokból érkező püspökökre vonatkozó tiltásokra) 16 , így az egyházi struktúrák
sajátos kényszerpályára kerültek, és egy félig a középkori tradíciókra épülő és az
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új hatalomhoz alkalmazkodó, félig pedig az újkori katolikus hitterjesztés jellegzetességeit felmutató missziós egyház jött létre, kettősségéből adódóan igen sok
konfliktust hordozva magában.
A XVI. század első évtizedeiben az ország déli vidékein a török hódítás az
egyházi intézményeket is elsöpörte, ennélfogva a lelkipásztorkodás jórészt a boszniai ferencesek kezébe került. A ferencesek Boszniában a XIII. század végén jelentek meg mint a boszniai eretnekeket térítő misszionáriusok. Sajátos megbízatásuknál ( o f f i c i u m inquisitionis) fogva kezdetben a politikailag jelentősebb székhelyeken telepedtek meg, később azonban — felvállalva a ragúzai és szász polgárság
lelkigondozását — tevékenységük súlypontja a gazdaságilag jelentősebb városokba helyeződött át. Ily módon nem csak kísérői, hanem alakítói is voltak az ország
urbanizációjának, elsősorban a bosnyák eredetű polgárság létrejöttében játszott
szerepükkel. A XV. századra a rend annyira megerősödött Boszniában, hogy a
szomszédos országok felé is képes volt terjeszkedni. Részben ennek a körülménynek, részben pedig a török hódítók gazdaságpolitikai megfontolásainak 17 köszönhetően a ferencesek az oszmán hódítás után is — a szultáni kiváltság értelmében
— legálisan működhettek Boszniában a középkori egyházi és politikai struktúrák
egyetlen örököseiként. A bosnyák ferencesek sikeresen alkalmazkodtak az 1463
után teljesen megváltozott viszonyokhoz, és egyrészt szultáni, másrészt (elsősorban még középkori eredetű) pápai kiváltságaikra18 támaszkodva a hódolt ÉszakBalkán legfontosabb katolikus egyházi tényezőjévé váltak. 19 A Szentszéktől kapott
privilégiumaik sorában a legnagyobb jelentőségű kétségkívül a plébániák betöltésére vonatkozó engedmény volt, amely értelmében a plébániák betöltésének joga
a ferences tartományfőnököt és a kormánytanácsot illette meg, a püspök vagy apostoli vikárius csak a megerősítés jogával bírt. Ez a sok vitára alkalmat adó kiváltság
eredményezte a boszniai katolikus egyház egészen sajátos (a tridentinumi episzkopális egyházmodelltől erősen eltérő) szerzetesrendi jellegét. 20 A bosnyák ference-
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sek egyik legfontosabb expanziós iránya a Szávától északra fekvő területek voltak.
A szlavóniai, szerémségi és bácskai fennmaradt települések plébániáit már a XVI.
század folyamán elfoglalták, és jórészt az itteni gazdag egyházközségek jövedelmeiből tartották fenn a boszniai kolostoraikat. 21
A trienti reform balkáni megjelenése magával hozta a világi papság súlyának
megnövekedését a vizsgált területeken. Különösen a Propaganda Kongregáció
megalapítása (1622) után érkeztek nagyobb számban apostoli misszionáriusi felhatalmazással itáliai kollégiumokban végzett horvát papok, akik rögtön konfliktusba kerültek a számukra a plébániákat átengedni nem akaró bosnyák ferencesekkel. 22 Elsősorban Baranya magyarlakta vidékein jelentős számban működtek—
kényszermegoldásként a paphiány miatt — licenciátusok, akik világiként végezték
a legfontosabb, papi rendet nem igénylő egyházi funkciókat. 23
Szintén a katolikus reform hódoltsági térnyerését jelezte a jezsuiták megjelenése
a XVII. század második évtizedében. A jezsuita misszió szervezése két szálon kezdődött el: egyrészt a magyar Vásárhelyi Gergely részéről indult ki a kezdeményezés, aki ekkor az alsólendvai Bánffy-birtokokon működött, és tapasztalatai alapján
lehetőséget látott a hódoltság területén való megtelepedésre. A másik szervező a
bosnyák származású szerémségi világi pap, Don Simoné Matkovic volt, aki óriási
ambícióval és munkabírással dolgozott a hódoltsági katolicizmus újjáélesztésén,
és ezért igen hamar összetűzésbe került a ferencesekkel. Az ő hatásuk ellensúlyozásárajezsuita és kapucinus missziók alapítását tervezte, így került kapcsolatba
Ragúzában Bartol KaSic horvát jezsuitával. A két szál végül Rómában kapcsolódott
össze, ahol maga V. Pál pápa is felkarolta a hódoltsági misszió tervét. Alapos előkészítő munka után, 1612 végén érkeztek a jezsuiták Belgrádba és Pécsre. Az előbbi
helyen rögtön összetűzésbe kerültek az ott működő bosnyák ferencesekkel, akik a
pozíciójukat és nem utolsósorban jövedelmeiket féltették a jezsuitáktól. A viták
során a jezsuiták a ferencesek szabados életmódját, teológiai felkészületlenségét,
a törökkel való szoros kapcsolataikat kifogásolták, míg a ferencesek a jezsuiták
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megjelenését tartották minden viszály és a török hatóságok részéről bekövetkező
zsarolások okának. Az egyháziak torzsalkodásához járult még a két katolikus kereskedő natio, a ragúzaiak és a tizenötéves háború után megerősödött bosnyákok ellentéte, amely a gazdasági versengésen túl egyházi színezetet is nyert, mivel a
ragúzaiak a jezsuitákat, a bosnyákok pedig a bosnyák ferenceseket támogatták. A
konfliktusok a későbbiekben sem csitultak, és tetőpontjukat éppen Massarecchi belgrádi tartózkodása idején, 1632-ben értékel, amelyre az alábbiakban még
részletesen visszatérünk. 24
A fentebb vázolt konfliktusok kísérik végig a hódoltsági missziós hierarchia
történetét is. A Szentszék a hódolt Észak-Balkán egyházszervezetének újjászervezését a boszniai püspökséggel kezdte a XVI. század második felében, ezt követte
a XVII. század elején a belgrádi missziós püspökség betöltése. Míg a boszniai
püspökök, illetve apostoli vikáriusok a bosnyák ferencesek közül kerültek ki, addig
a belgrádi püspökségre csak 1647-től kezdve nevezett ki a Szentszék bosnyák ferencest a ragúzaiak ellenállása miatt.25 Az első Belgrádban rezideáló missziós püspök a sebenicói származású Petar Katic prizreni püspök volt (1618-1622). Őt követte Albert Rengjic, ragúzai ferences, szendrői püspök (1625-1630), aki kinevező
bullájában megkapta a Dráva-Száva és Duna-Tisza közötti területek feletti joghatóságot mint apostoli adminisztrátor, illetve apostoli delegátus. Rengjié halála
után a püspöki székért folytatott vetélkedések leszerelésére nevezte ki Róma Pietro
Massarecchi antivari érseket ideiglenesen a szendrői püspökség és mindazon területek, amelyek felett elődje joghatósággal bírt, apostoli adminisztrátorává, illetve
delegátusává (1631-1634). Mivel a belgrádi székhelyű püspökök a bosnyák ferencesek ellenlábasai közül kerültek ki, így a hódoltsági papság viszályaiból (elsősorban a plébániák feletti harcból) ők is jócskán kivették a részüket. Ehhez járult még
a boszniai és belgrádi püspökségek közötti határ bizonytalansága, amely közvetlenül ez utóbbi megalapítása után komoly konfliktusokat okozott a két főpásztor
között. A harc elsősorban a gazdag szlavóniai és szerémségi plébániák feletti joghatóság miatt folyt, amelyet az 1626-os határrendezés sem tudott megszüntetni. 26
Milyen szerepet játszott tehát Massarecchi kormányzásának négy éve alatt a
fentebb vázolt bonyolult érdekharcban? A Propaganda Kongregáció az új kor24
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mányzótól — mint a helyzet alapos és elfogulatlan ismerőjétől — az elmérgesedett
konfliktusok lecsillapítását és megoldását várta, 27 ennek megfelelően két utasítással (egy nyílttal és egy titkossal) látta el.28 Ezek értelmében Massarecchinek Belgrádba kellett utaznia és a helyszínen alaposan tájékozódnia a helyzetről. Próbálja
meg elcsendesíteni a belgrádi kápolna ügyében kitört viszályokat az ott élő ragúzai
és bosnyák kereskedők között, és gondoskodjon a kápolnákban működő ferencesek
ordináriusi megerősítéséről. Vizitációja során tájékozódjon a helyszínen a szendrői
és a scardonai 29 püspökök közötti határokról és erről számoljon be a Kongregációnak. Ugyancsak küldjön tájékoztatást egy esetleges kapucinus és jezsuita misszió
és a hódoltsági papi utánpótlást biztosító iskola lehetőségeiről. Keressen megfelelő
jelöltet a szendrői püspökségre (aki nem ragúzai, bosnyák vagy dalmát), hogy ő
visszatérhessen saját egyházmegyéjébe. A titkos utasítás a misszió jelentősebb szereplőivel való bánásmód tekintetében igazította el az új adminisztrátort. Különösen
Don Simoné Matkovic és Fra Andrea da Camengrado bosnyák ferences ügyében
intette óvatosságra. Vigyázzon, nehogy bármelyik fél (ragúzaiak vagy bosnyákok)
részrehajlással vádolják meg, és végül az 1626-os egyházmegyei határrendezést
tiszteletben tartva ne látogassa a scardonai püspöknek ítélt plébániákat a Kongregáció új rendelkezéséig.
Massarecchi 1631 őszén már Szerbiában, Novo Brdóban tartózkodott, amikor
megkapta a szendrői adminisztrátorságra szóló brévét. Október 14-én indult Prokupljén át Szendrőre (Smederevo), ahová november elsején érkezett meg. Innen
november 6-án utazott Belgrádba a Duna-menti ragúzai karavánúton, amelynek
szépségéről levelében elismerően szól.30 Belgrádban igencsak ambivalens fogadtatásban volt része a helyi katolikus lakosság részéről, amelynek oka az ekkorra
tetőző kápolna-viszály (s az emögött rejlő egyházi és ugyanakkor gazdasági rivalizálás) volt. Mi is volt ez a szakirodalomban annyiszor emlegetett, ámde részleteiben nem igazán ismert konfliktus? 31
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Srecko M. Dzaja, a bosnyák egyháztörténet talán legkiválóbb (és legelfogulatlanabb) ismerője
szerint ennek az histoire scandaleuse-nek
a pontos feltárása és elemzése fontos ismereteket
nyújtana a hódolt Balkán katolikus egyháztörténete szempontjából. (D%aja, 1984. 171. p.)
Jelen bevezető keretében csupán egy rövid áttekintésre vállalkozhattam.

1994. 281. p.

A legjelentősebb és legnépesebb ragúzai kereskedő-kolónia a Balkánon a belgrádi volt. A XVII. század elején mintegy 350 ragúzai üzletember élt a városban, ez
a szám a század közepére 120 főre csökkent. A bosnyák kereskedők és iparosok
száma csak a tizenötéves háború után növekedett meg, natio-juk az 1630-as években már mintegy 1500 főt (130 család) számlált. '2 A ragúzaiak minden kolóniájukon, így Belgrádban is a töröktől kapott kiváltság értelmében kápolnát tartottak
fenn, és a káplánt a kolónia tagjai közösen tartották el.33 Belgrádban is kialakították
saját kápolnájukat, és lelkipásztort a bosnyák ferences provinciától kértek. Massarecchi szerint a bosnyák barátok az 1520-as évektől kezdve működtek Belgrádban, ami azért is valószínű, mivel a török foglalás után közvetlenül rajtuk kívül más
pap nem is igen dolgozhatott a városban. A bosnyák iparos- és kereskedő-réteg
azonban számában és súlyában megerősödve ki akarta sajátítani a kápolnát, amelyben ráadásul saját honfitársaik, a bosnyák ferencesek végezték az istentiszteletet.
A bosnyák barátok természetesen partnerek (ha nem kezdeményezők) voltak ebben
az akcióban, már csak a jelentős bevételek miatt is. A ragúzai kereskedők minden
követ megmozgattak a kápolna megtartása érdekében, és végül az oszmán hatóságok segítségével ez sikerült is nekik. Mivel a bosnyák ferencesek ebbe nem nyugodtak bele, ezért a ragúzai kereskedők végül megváltak tőlük, és a ragúzai ferences
provinciából hívtak két papot a lelkigondozásuk ellátására. A bosnyák ferencesek
erre a kápolna melletti helységet (amely az ő tulajdonuk volt) alakították át kápolnává, és elleniéleik szerint kötelezővé tették valamennyi honfitársuknak az új kápolna látogatását, kiközösítéssel sújtva azt, aki a ragúzaiak kápolnájába megy.34 A
város harmadik kápolnája a jezsuiták házában volt. A jezsuiták 1612-ben telepedtek meg a városban, és nagy szerepük volt a barokk vallásosság terjesztésében
(iskola, Mária-kongregáció, barokk ájtatosságok, térítőutak stb.). Néhány évvel
letelepedésük után Gaspar Graziani bécsi török követ, a misszió legbuzgóbb támogatója házat vásárolt számukra, ahol kis kápolnát is berendeztek. Támogatóik elsősorban a ragúzai kereskedők voltak, akik mind pénzadományokkal, mind a török
hatóságok előtt sokat segítették a jezsuita missziós állomást.35
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A kápolnák körüli torzsalkodások éppen 1631 őszére érték el csúcspontjukat. A
ragúzaiak kérték a Kongregációt: utasítsa a bosnyákokat, hogy legalább tíz lépésnyi
távolságra állítsák fel az övékétől a kápolnájukat. Jelenleg ugyanis — érveltek a
kereskedők — a két kápolna alig van elválasztva, és ebből a törökök arra fognak
következtetni, hogy a ragúzaiak engedély nélkül megnagyobbították a templomukat. Félő, hogy a bosnyákok miatt elveszítik saját kápolnájukat, amelyet pedig ők
állítottak, gondoztak és védelmeztek. 36 A bosnyákok ezzel szemben panaszkodtak
a ragúzaiakra, akik akadályozzák a — szerintük legalábbis — megfelelően elkülönített kápolnájuk építését, sőt a török hatóságokhoz fordulva sokat ártottak nekik.
A belgrádi bosnyákok elkeseredve vették tudomásul 1631 tavaszán Massarecchi
kinevezését és kereken kijelentették a Kongregációhoz írott levelükben: nekik a
scardonai püspökön (a bosnyák ferences Ivkovic) kívül más püspök nem kell, tehát
Massarecchi sem.37 A Kongregáció megpróbálta elcsitítani a viszályokat azzal,
hogy 1631. április 12-i határozatával utasította a ragúzaiakat, hogy osszák meg a
kápolna felszerelését a bosnyákokkal, akik viszont kötelesek legalább tíz lépés
távolságra felépíteni az új kápolnát. 38 A bosnyákok azonban — mint azt látni fogjuk
— nem engedelmeskedtek, így novemberre a helyzet valóban elmérgesedett.
Massarecchit Belgrádban nem várta osztatlan lelkesedés. A ragúzaiak örömmel
fogadták, a bosnyákok azonban gyanakodva, mivel azt gondolták (tegyük hozzá:
nem minden alap nélkül), hogy az ellenlábasaiknak jött kedvezni, és ellenük szóló
jelentéseket fog a Szentszéknek küldeni. Massarecchi úgy értékelte a helyzetet,
hogy túlzott szigorral nem fog sokat elérni, ezért megpróbált engedményeket tenni
a bosnyákok felé. Rögtön felajánlotta tehát a bosnyák káplán, Fra Lorenzo feloldozását a Matkovic által (többek között a jubileumi breve engedély nélküli kihirdetése miatt) kimondott kiközösítés alól. Ezt a bosnyák kereskedők nem akarták
elfogadni, mivel nem ismerték el a Don Simone-féle excommunicatio jogszerűségét. A helyzet bonyolultságát mutatja, hogy ebben a kérdésben maga az érsek
sem tudott határozottan állást foglalni, mindenesetre kételyei voltak a büntetés jogosságát illetően márcsak a per elmaradása, Don Simoné esztelenséggel határos
szenvedélye és a bosnyákok kiváltságai miatt is. Erőfeszítéseit végül siker koronázta, mivel hosszas rábeszélés után a barát bűnbánatot gyakorolt, és öt tanú jelenlétében in privato feloldozta. 39 Első (és tegyük hozzá: utolsó) sikereit a Kongregá-
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ció is nagy elismeréssel nyugtázta, és körültekintést javasolt a két féllel való tárgyalásban. 40
Massarecchi, miután Belgrádban legalább időlegesen lecsillapította a szenvedélyeket, még azon a télen a Szerémségbe indult vizitálni. Körútját januárban fejezhette be, mert már február 11-én hosszú levélben számolt be a Kongregációnak
az egyházlátogatás tapasztalatairól. Mivel instrukciója alapján a scardonai püspök
által bírt plébániákra nem mehetett, ezért csupán hét szerémségi plébániát keresett
fel, ahol mintegy kétezer hívőt (köztük 50-60 éveseket) bérmált meg, továbbá
kisebb sikereket ért el az új naptár elfogadtatásában. 41 Véleménye szerint a mostani
helyzet tarthatatlan, ugyanis a scardonai püspök Boszniából nem tudja megfelelően
ellátni az általa elfoglalt területeket (majdnem az egész Szlavónia: a Pozsega, NaSice, Djakovo környéki plébániák, a Podravina egészen a Bosut folyóig és Tovarnik
faluig). Massarecchi szerint a Dráva-Száva közében a középkorban csupán két
egyházmegye volt: a szerémi és a zágrábi, a kettő közötti határ a Pozsega-Orahovica vonal lehetett. 42 A megoldás tehát az lenne, ha a szendrői püspök kinevező
iratában benne foglaltatna a szerémi adminisztrátor címe, és ezzel megkapná a
szlavóniai plébániákat (Eszék, Kuzminci, Valpovo, Krizevci, Ivankovo, NaSice és
Djakovo környéki falvak), meghagyva a scardonai püspöknek Pozsega vidékét.
Szendrő és Belgrád számára ugyanis nem annyira fontos a püspök jelenléte, hiszen
az előbbiben mindössze 50 katolikus lakik, Belgrádban pedig a hívek nagy része
bosnyák, akik úgyis a bosnyák provinciálistól kérnek lelkipásztort. Massarecchi
szerint a barátok a török szandzsák-beosztáshoz akarják igazítani az egyházkormányzatot is, ami — tekintve a bosnyák ferencesek összefonódását a török berendezkedéssel — valószínűleg nem áll messze a valóságtól. Az érsek összességében
igen fárasztónak, ugyanakkor meglehetősen eredménytelennek értékelte útját, mivel a joghatóság és a határok ügyében semmi biztosat nem sikerült megtudnia. 43
1632 folyamán még minden valószínűség szerint vizitált a két folyó közében és
Baranyában, Pécsett augusztusban járt és sokakat megbérmált. 44 Több levelében
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visszatért a szlavóniai helyzetre, és a megoldást továbbra is a szendrői püspök
joghatóságának kiszélesítésében látta. Szinte minden levelében panaszkodott a
bosnyák ferencesekre, akik erőszakkal és török segítséggel elűzik a világi papokat
a szlavóniai plébániákról, őt pedig nem fogadják el főpásztoruknak. Véleménye
szerint a viták kizárólagos oka a plébániák (és tegyük hozzá: az onnan származó
jövedelmek) birtoklása. A bosnyákok ennek érdekében a törökkel is összefognak,
kolostoraikban csak ferences jelölteket hajlandóak tanítani, a boszniai adminisztrátor nem is szentel világi papokat. A provinciális a legvadabb barátokat küldi
a Szávától északr a, és itt elkövetett botrányaik után ahelyett, hogy büntetést kapnának, inkább kitüntetik őket. Massarecchi szerint nem igaz, hogy a szlavóniai
plébániák jövedelme nélkül nem tudnák eltartani boszniai kolostoraikat, ugyanis
megreformálván életmódjukat (pl. kevesebb jelentkező felvétele, kicsapongásaik
megszüntetése) nem lenne szükségük ezekre a bevételekre. A megoldás — írja az
adminisztrátor — egyedül a bosnyák ferencesek távoltartása a szlavóniai plébániákról, amely ezután a szendrői püspök alá tartozna. A Kongregációnak ugyanakkor utasítania kellene a bosnyákokat, hogy tartsák tiszteletben a Szentszék küldötteit és soha ne forduljanak az oszmán hatóságokhoz. Az érsek szerint kiváltságaikat sürgősen felül kellene vizsgálni, ugyanis rengeteg a visszaélés, különösen
a fenntartott esetek alóli feloldozás, a búcsúkiváltságok, a hordozható oltár és a
ferencesek életmódja kérdésében. "
Ha a másik fél, a bosnyák ferencesek és püspökük, Toma Ivkovic érveit megvizsgáljuk, az érsek által nyújtott kép kissé árnyaltabbá válik. Először is nyilvánvaló, hogy a scardonai püspök által kormányzott terület aránytalanul nagy volt a
szendrői püspöknek juttatott részhez képest, de az 1626-os egyházmegyei határrendezés értelmében ezek a falvak jogilag a scardonai püspökhöz tartoztak. Másrészt az sem igaz, hogy a bosnyák kolostoroknak nem volt szüksége a Száván túli
plébániák jövedelmére. A kolostorok a török hatóságok állandó zsarolásai miatt
ugyanis annyira eladósodtak, hogy csak ezekből a bevételekből tudták fenntartani
őket. 46 Ivkovic szerint ő mindig betartotta a Kongregáció rendelkezését, és ugyanakkor szerinte a szendrői adminisztrátornak nincs is annyi papja, hogy a jelenleginél nagyobb területet el tudjon látni. Ezért kér a lakosság bosnyák ferences plébánost a rendtartománytól. 47 Massarecchi azon kijelentését, hogy a ferencesek fellá-
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zítják ellene a népet, és nem tud az általuk birtokolt plébániákon vizitálni, jól alátámasztják a „belgrádi és bácskai nép" aláírással (nyilván a ferencesek által fogalmazott) Rómába küldött levelek, amelyek kertelés nélkül kimondják: nekik csak a
scardonai püspök kell főpásztorul, az antivari érsek nem.48
A Propaganda Kongregáció valóban nem volt könnyű helyzetben az eltérő információk sűrűjében. A belgrádi bosnyákokat semmiképpen sem kívánta a scardonai püspök joghatósága alá helyezni, mivel Belgrád a szendrői adminisztrátorhoz
tartozik. Dicsérte Massarecchinek a vizitáció során kifejtett erőfeszítéseit, a továbbiakban is körültekintésre intette, ugyanakkor a határok kérdésében egyenlőre nem
kívánt állást foglalni, megvárva az összefoglaló vizitációs jelentés elküldését vagy
az új szendrői püspök kinevezését. 49
1632 februárjában újra felbolydult a belgrádi méhkas. Az új budai basa, Muszá
vezír50 rögtön Belgrádba érkezése után szétcsapott a veszekedő kereskedők között.
A hodzsák panaszára először a ragúzaiakat büntette meg kápolnájuk megnagyobbítása miatt, majd a bosnyákokkal fizettetett mintegy 1500-2000 tallért az új templom állításáért. Ezek után embereit elküldte a jezsuiták házába, amelyről kiderült,
hogy Gaspar Graziani, a hűtlenné vált és 1620-ban kivégzett volt bécsi követ vásárolta. A pribékek feldúlták a házat és megtalálták a kápolna felszerelését (újabb
engedély nélküli templom!), P. Tugolininak csak azért nem esett bántódása, mert
járóképtelen beteg volt. Massarecchi utasítására később elhagyta a házat és ragúzai
kereskedőknél húzta meg magát. Egy ideig félő volt, hogy az ingatlan visszaszáll
a török kincstárra, a ragúzai kereskedők csak úgy tudták megmenteni, hogy igazolták (persze hamisan): ők vették. Ezzel azonban a jezsuita missziónak és vele az
iskolához fűzött reményeknek jó időre vége lett. Nem úgy a török zaklatásoknak.
A basa rájött, hogy a bosnyákok a nagyszámú bevándorló után nem fizettek fej adót,
aminek óriási pénzbüntetés (mintegy 5000 tallér) lett a következménye. 51 Nem
nehéz elképzelni, hogy az amúgy sem barátságos viszonyokra az újabb fejlemények
milyen hatással voltak. A bosnyákok szidták a ragúzaiakat, hogy ők árulták el az
új kápolna építését, a ragúzaiak pedig meg voltak győződve, hogy a jezsuiták elleni
akció hátterében a bosnyákok álltak, akik így akarták megszerezni az árverésre
kerülő házat. Massarecchi szerint a ragúzaiaknak van igazuk a vitában, de hosszú
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távon az állandó perpatvarokkal maguk a felek szoktatták hozzá a törököt a zsarnokoskodás és pénzgyűjtés eme formájához. 52
A török hatóságok zaklatásai szinte törvényszerűen vezettek a marakodás teljes
elmérgesedéséhez: Nagyhéten a török hatóságok egy névtelen feljelentés alapján
keresték Massarecchit. A vád az volt, hogy a hitetlenek földjéről érkezve a pápa
papjainak adja a plébániákat, és ezzel elárulja az országot. Az érseket a ragúzai
kereskedők vették védelmükbe, akik kimentették a töröknél és kiderítették, hogy a
feljelentő az olovói kolostor bosnyák ferencesei közül került ki. Massarecchi személy szerint a gvardiánra gyanakodott, akivel volt némi nézeteltérése márciusban
a nijemci plébánia körül. 53 A feljelentés végképp elvágta a békülés lehetőségét. A
ragúzaiak elkeseredve panaszkodtak a Kongregációnak a bosnyákok mindenkit
veszélybe sodró akciójáról, míg ez utóbbiak mindent tagadtak, mondván, az egészet a ragúzaiak művelték lefizetve a törököt, hogy fogja a gaztettet a bosnyákokra.
Érvelésük jól mutatja saját maguk értékelését a törökhöz fűződő viszonyukról: ha
tényleg ők jelentették volna fel az érseket, bizony nem úszta volna meg ilyen könynyen. 54 A Kongregáció inkább hitt az érseknek és pártfogóinak, mint a bosnyákoknak, ezért utasította a scardonai püspököt, hogy indítson vizsgálatot az ügyben,
mélyen elítélve az akciót. A kápolnák ügyében ugyanakkor mindkét felet önmérsékletre intette.55 A feljelentés ügyének kivizsgálását a bosnyák ferences provinciális, Fra Martin Brguljanin vezette Fojnicán 1633 pünkösdjén. Kihallgatták a
három gyanúsított barátot (az olovói gvardiánt, a morovici és egy bácskai plébánost), akik azonban — értelemszerűen — tagadták, hogy bármi közük is lett volna
az ügyhöz. A provinciális öntudatos hangú levél kíséretében küldte Rómába a vizsgálati jegyzőkönyvet a barátok ártatlanságáról. 56
Nemcsak a Kongregációnak, de a mai történésznek sem könnyű ennyi ellentmondó vádaskodás között kiigazodnia. Nyilvánvaló, hogy a törökkel majd kétszáz
éve együttélő bosnyák ferencesek adott esetben nem vonakodtak az oszmán igazságszolgáltatás segítségét is igénybe venni céljuk eléréséhez, bár ezt a jelentős
kiváltságokkal rendelkező ragúzaiak is megtették. 57 A Massarecchi elleni feljelentés esetében talán a belgrádi bosnyákok (kereskedők vagy ferencesek?) magának-
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ciójával van dolgunk, bár nem kizárt, hogy egy összehangoltabb lépésről volt szó.
Annyi biztos, hogy a ferencesek egymás között lefolytatott vizsgálata semmit sem
bizonyít, hacsak nem azt, hogy zárt világukban idegen befolyás és joghatóság nem
érvényesülhetett.
1632 tavaszának viharos eseményei több meghatározó következménnyel is jártak a belgrádi katolikus egyház életében. Egyrészt a nagy tervekkel induló jezsuita
misszió további munkája gyakorlatilag befejeződött. A magatehetetlen P. Giacomo
Tugolini ugyan meghúzta magát az őt befogadó ragúzai kereskedők házában, azonban a misszió felélesztése lekerült a napirendről. Massarecchi különösen a hódoltság papi utánpótlását biztosítani hivatott iskola lehetetlenné válását sajnálta, ugyanakkor úgy látta, hogy ezek után a ragúzaiak sem vállalják a felelősséget a jezsuitákért, ezért a misszió megszüntetését és a ház eladását javasolta. 8 A másik következmény az ellenfelek még hevesebb gyűlölete egymás iránt, és maga Massarecchi
is elvesztette azon csekély objektivitását, amellyel 1631 őszén békíteni igyekezett
a szembenálló feleket. Itt nemcsak leveleinek egyre durvább kifejezéseiről van szó,
amikor a bosnyákokat jellemzi, 59 hanem a másik irányba, a ragúzaiak felé való
egyre szorosabb elkötelezettségéről is. Míg 1623-as vizitációja alkalmával még
több kivetnivalót talált viselkedésükben, 60 addig szendrői adminisztrátorként a neki
tett szolgálataik miatt egyre jobban ki lett szolgáltatva támogatásuknak. Ennek
fejében minden vitás kérdésben melléjük állt a Kongregációhoz írott leveleiben,
elismerve, hogy az ő segítségük nélkül sem ő, sem más püspök nem tudna létezni
ezeken a területeken. 61 Ehhez járul még az az igen fontos körülmény, hogy Massarecchi, hódoltsági püspök-társaihoz hasonlóan, a ragúzai érseken és a kereskedőkön keresztül kapta Rómából a leveleket, pénzt, egyházi felszereléseket, Itáliába
menet itt szállt meg, Ragúza és Belgrád között a városállam kereskedőkaravánjával
utazott stb. 62 Tehát Ragúza a keresztény világ felé a kaput, az oszmán birodalomban
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pedig a védelmet és biztonságot jelentette a hódoltsági főpapok számára, így a város
polgárainak jóindulata valamennyiük számára létkérdés volt.
Az érsek eredetileg a hat hónap lejártával, húsvét után szeretett volna Szerbiába,
eredeti egyházmegyéjébe utazni, 63 azonban az események megakadályozták ebben,
és csak ősszel indulhatott útnak. Belgrádba mindenképpen vissza kívánt térni, már
csak azért is, nehogy a bosnyák ferencesek elbízzák magukat, és a Szentszék tekintélye csorbát szenvedjen. Indulása előtt még egyszer konfliktusba került a szlavóniai bosnyák ferencesekkel. Május 31-én ugyanis Belgrádba érkezet Pietro Sabbatini zárai pap, a Kongregáció által küldött apostoli misszionárius. Massarecchi —
a világi papi jelenlétet erősítendő — elhelyezte őt a nijemci plébániára, amelyre
azonban az olovói gvardiánnak is fájt a foga. Sabbatini később fontos szerepet
játszott a szerémségi egyház életében mint vikárius és jelölt a belgrádi püspökségre.64 Még az év tavaszán a szlavóniai invidia clericalis régi szereplője jelent meg
újra a színen: az öregedő, ámde fáradhatatlan Don Simoné visszatért Rómából. Már
Ragúzából sietett értesíteni a Kongregációt a bosnyákok újabb gaztetteiről, és hazaérve egy percig sem szűnt meg patvarkodni honfitársai ellen. Ivkovié scardonai
püspök elkeseredve írta több ízben Rómába: a török zsarnokságát örömmel viselik
Don Simoné jogtalanságaihoz képest, aki egyszerűen nem törődik az érvényben
levő egyházmegyi határokkal. Stílusán a római tartózkodás sem változtatott —
vonta le a szomorú következtetést a bosnyák főpap. 65
Ilyen körülmények között indult útnak 1632 őszén Massarecchi Szerbia felé, és
Belgrádba csak egy év után, 1633 októberében tért vissza. Közben 1633 tavaszán
Rómába utazott az esedékes ad limina látogatásra, 66 valamint beszámolni a Kongregációnak hódoltsági tevékenységéről és segíteni az 1626-os határrendezés revízióját. Ekkor nyújtotta be összefoglaló jelentését a hódolt Magyarországon végzett
lelkipásztori munkájáról és egyházlátogatásainak tapasztalatairól, valamint részletesen előadta a joghatósága alá tartozó területeken felmerülő problémákat és ezek
kiküszöbölésére tett javaslatait.' 7 Ez a beszámoló egyik legértékesebb ilyen jellegű
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forrás a Szerémség és Baranya törökkori történetéről, valamint összefoglaló képet
ad az antivari érsek álláspontjáról és elképzeléseiről a hódolt Dél-Magyarország
egyházigazgatásával és lelkipásztorkodásával kapcsolatban.
Jelentését olvasva rögtön szembetűnik a szerző fokozott érdeklődése a hódoltsági táj és lakói iránt. Nem csupán a bejárt helységek nevét, a hívek számát, a
templom és a plébános adatait közli, mint püspöktársai általában, hanem színes
leírást nyújt a szóban forgó területekről. Különösen székhelyének, Belgrádnak a
leírása tarthat számot az érdeklődésre: a város fekvésén túl olvashatunk egy hatalmas magtárról, amelyet a tizenötéves háború idején építettek; a Dunán levő vízimalmokról és a folyóban található halfajtákról. Emellett érdekes adatokat közöl
Szendrőről, Zimonyról, Mitrovicáról, az egyes szerémségi falvakról és Pécsről. Ez
utóbbi igen szép fekvésű, fallal övezett három mérföld kerületű város. Elragadtatással ír a mecsetté lett katedrális egykori szépségéről, keseregve a középkori
Magyarországon olyannyira virágzó katolikus egyház pusztulása felett. Érdekes
adalékkal szolgál a baranyai magyarság fejlett mezőgazdasági termeléséről. Az
itteni református iskolákról írva kiemeli, hogy a gyermekek csak latinul beszélhetnek, ennélfogva már igen korán jól beszélik a nyelvet. Ez a közlés mindenesetre
fontos adat a külföldi utazók által a királyi országrészben megfigyelt élő latinság
hódoltsági jelenlétéhez. 68 A licenciátusokról szólva a pécsi jezsuiták felelősségét
hangsúlyozza, akik nem tudták vagy nem akarták őket papokkal felváltani. Baranyában négyezer embert bérmált, a szertartás során ő beszélt horvátul, míg a jezsuita páter magyarul. A magyarok számára — írja — rendkívül fontos a magyar
nyelvű egyházi ének, ezért a jezsuiták, a licenciátusok és az iljúság magyarul énekelte az egyházi énekeket, amit a nép nagy odafigyeléssel hallgatott. Az énekek
összességében hosszabbak voltak a misénél. A magyaroknak ezt a tulajdonságát az
érsek a reformáció hatásának tartja — ami valószínűleg nem állja meg a helyét,
sokkal inkább a paphiány miatt a szentségi élet helyébe lépő paraliturgikus elemről
van szó. 69 Nagyon fontosak az egyes szerémségi és dél-baranyai plébániákra vonatkozó adatai, mivel ezeket a helyeket személyesen is bejárta. Minden esetben közli
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a hívők számát, ezek a lélekszámadatok azonban minden valószínűség szerint csupán durva nagyságrendi becslések, ugyanis csak ezerre kerekített számokat ad meg.
A plébániák esetében közli a plébános hovatartozását: a tíz szerémségi plébánia
felében volt csak világi pap, a többit bosnyák ferences látta el. Néha más egyháztörténeti érdekességű adatot is hoz, például a három belgrádi konfraternitásról, amelyek a barokk vallásosság hódoltsági hatását igazolják. A jelentés beszámol a
podravinai viszonyokról is, noha oda az egyházmegyei határok miatt nem tudott
személyesen ellátogatni, míg rövid bácskai leírását minden bizonnyal személyes
tapasztalatból merítette.70
A jelentés a leíró részeken túl összefoglalja Massarecchi megoldási javaslatait
a fentiekben részletezett problémákra. A szerémségi és dél-magyarországi papok
tudatlanságán úgy lehetne segíteni, ha a horvátoknak helyet biztosítanának a loretói
illír kollégiumban, a pécsi jezsuiták által nevelt magyaroknak a Collegium Germanicum et Hungaricumban. A barátokat a Szentszék küldöttei iránti engedelmességre kell kényszeríteni, és a Dráva-Száva közötti területekre csak a példás életű
szerzeteseket szabad engedni, így elkerülhetőek az állandó botrányok. A határkérdésben Massarecchi szerint a megoldás az a kompromisszum lenne, hogy a Szerémség és a Podravina teljes egészében a szendrői püspökhöz (aki egyúttal szerémségi
adminisztrátor) tartozzon, a Pozsega-Djakovo-Na§ice vidék plébániái pedig a
boszniai adminisztrátorhoz kerüljenek.
A Kongregáció két lépésben reflektált az érsek beszámolójára. 1633. április
12-én Antonio Barberini bíboros ismertette a jelentést, amellyel kapcsolatban a
testület a következő döntést hozta: Először is a szerémségi adminisztratúrára vonatkozó javaslatot elfogadta Nijemci székhellyel. A határok ügyében a Kongregáció
megvárja a Perugiából érkező két bosnyák ferencest. A szerémségi bosnyák ferences plébánosok ügyében figyelmeztetni kell a scardonai püspököt, hogy a Massarecchi által jelzett visszaéléseket (romos templomok, adományok túlzott hajszolása, szerzetesi fegyelem elhanyagolása, botrányok, tiszteletlenség a Szentszék küldötteivel szemben, török hatóságokkal való együttműködés, plébánosok kinevezése ordináriusi megerősítés nélkül) szüntessék meg. A jezsuiták tanítványaikat
szenteltessék pappá, és velük váltsák fel a licenciátusokat. A belgrádi bosnyákok
építsenek különálló kápolnát a ragúzaiakétól.71 Május 11-én, a bosnyák küldöttek
jelenlétében végre határozat született az egyházmegyékről is, amely Massarecchi
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javaslatát alapul véve a Dráva folyót és Eszéket jelölte ki a két egyházmegye határául. 72 A döntés azonban nem volt egyértelmű, és egyik felet sem elégítette ki. Nem
adott pontos határvonalat a Podravina-DjakovStina vidék és a Szerémség között,
ugyanakkor Massarecchi nem kapta meg az annyira reklamált Podravinát, Ivkovié
pedig elvesztette az Ivankovo és Tovarnik közötti területet. A határozat pontatlansága és a felek elégedetlensége miatt az új rendelkezést mindkét részről megsértették.
A helyzet tehát semmit sem javult, amikor Massarecchi 1633. október 29-én,
közel kéthónapi fárasztó utazás után, megérkezett Belgrádba. 71 A bosnyákok úgy
próbáltak tőle megszabadulni, hogy a bécsi udvar által szendrői püspökké kinevezett rendtársukat, Toma Mrnavicot ismerték el főpásztoruknak. Mrnavic ugyan
pápai megerősítést nem kapott, azonban császári kinevezése és a barátok mozgolódása elegendő volt a szenvedélyek újbóli fellángolásához. 74 A szerémségi plébániák ügye sem mozdult előre, ugyanis amikor Massarecchi 1634 elején két bolgár
világi papot akart plébániához juttatni, és Massarecchi vikáriusa, Don Michaele az
ellenszegülő barát oltárát egy vasárnapi mise előtt feldöntötte, a bosnyákok ismét
a török hatóságoknál próbáltak érvényt szerezni igazuknak. Massarecchi ugyan
megint győztesen került ki a kellemetlen helyzetből, de a bosnyákok ellen vizsgálatot indított, amelynek lefolytatásával hű emberét, Sabbatinit bízta meg.75 1634 május első napjaiban tért vissza Szerbiába, azonban itt sem szűnt meg a Kongregációt
ostromolni leveleivel a bosnyák ferencesek ellen. Ujabb határmódosítást tartott
szükségesnek, amely szerint az új scardonai püspök csak Pozsega környékét kapná
meg, és az egész Szlavónia a szendrői püspök joghatósága alá kerülne.76 A négy
éve békebíróként Belgrádba küldött érsek maga is harcoló féllé vált. Október végére tervezte visszatérését Magyarországra, 77 amelyből azonban már nem lett semmi:
november 27-én székhelyén, Novo Brdóban meghalt, hívei a skopjei templomban
temették el78.
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Összegzésképpen megállapíthatjuk: a fentiekben bemutatott hódoltsági invidia
clericalis egy bonyolult, soktényezős konfliktus volt. A vitában álló felek között
éppúgy találunk világiakat, mint egyháziakat. Az okok között a plébániák jövedelmeiért való küzdelmen és a kétlele egyházmodell és mentalitás közti különbségen
túl kitapintható a két kereskedő-náció gazdasági és társadalmi rivalizálása. A Propaganda Kongregáció a tridenti numi megújulás jegyében küldte a missziós főpásztorokat a hódoltságba, ahol a püspökök egy évszázados egyházi struktúrával, a
„bosnyák ferences egyházzal" találták szembe magukat, amelyet a hódoltsági lelkipásztorkodásban nem tudtak ők sem megkerülni. A viták alapképletét tehát a katolikus reformot képviselő új erők és a helyi viszonyokba belegyökeresedett régiek
szembenállása jelentette. A két fél (világi papok, jezsuiták, missziós püspökök és
ragúzai kereskedők az egyik oldalon, bosnyák ferencesek és világiak a másikon)
viszályaiban a Kongregáció ugyan az előzők mellé állt, azonban kénytelen volt
minduntalan kompromisszumot kötni a bosnyákok javára, és akaratát a helyszínen
soha sem tudta érvényesíteni. Ennélfogva a Szentszéket képviselő prelátusok többnyire igen kevés pénzzel79 és elhagyatva rá voltak utalva — már csak a puszta
túlélésért is — valamelyik fél (nem ferences püspök esetében a ragúzaiak) támogatására. Massarecchi ennek következtében egyre kevésbé tudta objektivitását megőrizni, és az eredeti békítő szerep helyett rövidesen az egyik leghangosabban veszekedő fél lett. Azon a kényszerpályán, amelyre idegenként 80 került, nem is nagyon
volt más választása. Nem ő tehetett róla, hogy amikor meghalt, még több viszályt
és keserűséget hagyott utódaira, mint amennyivel ő találkozott annakidején ezen a
vidéken.
* * *

Az alább közreadott iratok közül az összefoglaló jelentést nagy kihagyásokkal
kiadta Marko Jacsov. 8 ' A forrásszövegek közzétételénél a „Monumenta Historica
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FORRASOK
I.

A Sacra Congregatio de Propaganda Fide utasftasa Pietro
Massarecchi antivari ersek szamara a szendroi piispokseg
es a hodolt magyarorszagi teriiletek kormanyzasahoz. [1631]
APF Istruzioni vol. l.fol.

164., 165r-166r.

(regisztrum)

A)
Istruttione a parte per 1'arcivescovo d'Antivari che dovra tener secreta
Prima. Havendo la Sacra Congregatione de Propaganda Fide certa cognitione
che fra Don Simone Mattheocovich 83 e li frati Bosnesi passa grand'inimicitia, Vostra Signoria non si valera ne del consiglio, ne delFaiuto di detto Don Simone in
quei luoghi et in quelle materie, nelle quali li frati Bosnesi e li mercanti, che li
seguono, havranno interessi, ne per lo contrario ai frati Bosnesi, ove Don Simone
sara interessato, accio per le passioni degli uni contro Faltro non naschino discordie
e rivorti alli tribunali degli infedeli, come piu volte con mal essempio e stato fatto
nel negotio della capella di Belgrado 84 . Negli altri luoghi poi, ove non saranno ne
Bosnesi, ne Don Simone interessati, potra valersi degli uni e deH'altro, e massime
di Don Simone, che s'intende haver molto potere alli Turchi; e quanto alli frati
Bosnesi, avverta di non servirsi del padre Andrea di Camengrado 85 , per esser nimico
di Don Simone e de signori Ragusei, ma vedra d'haver dal vescovo di Scardona 86
e dal provincial di Bosna Argentina 87 soggetti di qualche letteratura, e sopra il tutto
di bonta di vita.
2° Essendo tra signori Ragusei e mercanti Bosnesi grand'emulationi non tanto
per le passate discordie della capella di Belgrado, quanto per interesse di mercantie,
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Vostra Signoria si deportera di maniera cogli uni e cogli altri, quando le tratteranno
di questa materia, che le parte non entrino in sospetto che ella favorisca piu una,
che 1'altra, e per lo piu se ne sbrighera con dire che e stata mandata per servirli nello
spirituale, e per tinerli in pace, unione e charita christiana, la quale per niun interesse
deve da essi violarsi, dovendo ciascuna contentarsi del giusto, che per quanto potra,
glielo mostrera sempre e gli essortera a quello.
3° et ultimo. Se bene nel breve dell'aministratione si concedono a Vostra Signoria molte parochie tra il Savo e Dravo, tuttavia perche furno stabiliti dell'anno
1626 nuovi contini tra il vescovo di Scardona e di Samandria 88 , come vedra dall'incluso decreto, Vostra Signoria non s'ingerisca nella cura delle sudette parochie che
si sono dato per detto decreto al vescovo di Scardona, sinche la Sacra Congregatione non fa altra determinatione colle notitie, ch'ella le dara della giustitia
o ingiustitia de detti confini in vigor dell'ordine [fol. 164 v .] che se le da nell'istruttione publica al capo 4°.

B)
[fol. 165r.] Istruttione per monsignore arcivescovo d'Antivari fatto administratore del vescovato di Samandria e d'altri dell'Ungaria sotto il Turco
Prima. Dovra Vostra Signoria ricevuto il breve dell'aministratione del vescovato di Samandria et altri dell'Ungaria sotto il Turco; transferirsi a Belgrado per
informarsi dello stato delle chiese, delle quali la cura s'era comessa a fra Alberto
vescovo di Samandria 89 ultimamente morto, e secondo li bisogni spirituali di quelle,
dar quegli aiuti che li pareranno necessarii, e se potranno esseguire, e se per avertarsi
maggiormente de sudetti bisogni, sara di mestiere di far una visita. Vostra Signoria
la faccia in virtu dell'autorita che havra coine amministrator delegato apostolico
rispetto a certe chiese, come s'esprime nel detto breve, che con tal titoli e non
visitator apostolico dovra fare tal visita.
2° Circa la capella di Belgrado non fara altra provisione o decreto, massimamente se li signori Ragusei e Bosnesi colli loro frati fossero in pace per la nuova
capella, che s'intende haver eretta li sudetti Bosnesi, quando poi trovi che durino
tuttavia le antiche discordie tra le dette parti, procurera di comporli al meglio che
potra, e non potendo cio fare di esse, ne dara conto alla Sacra Congregatione con
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avvisar il suo parere circa il modo di terminarle piu pratticabilc alla sudetta Sacra
Congregatione.
3° Vedra, se li frati, che servono li signori Ragusei nella capella di Belgrado,
hanno havuta 1'approvatione dal fra Alberto gia vescovo di Samandria overo dal
suo vicario, e non l'havendo havuta avvertira detti signori che detti frati secondo
li sacri canoni non hanno potuto, ne possono legitimamente amminis-[fol.
165\]trarli li sacramenti senza 1'approvatione, la quale le offerira, quando siano
idonei. II medesimo avvertimento dara alli Bosnesi rispetto alli frati che hanno cura
della loro capella, affinche anch'essi piglino 1'approvatione, non potendoli suffragar quella del provintiale, ne quella del vescovo di Scardona, perche hanno limitata
autorita al regno et alla provincia di Bosna Argentina.
4° Essendosi dalla Sacra Congregatione stabiliti tra il vescovo di Samandria
morto et il vescovo di Scardona per confini delle loro diocesi li due fiumi Savo e
Dravo e le terre di Tarnovich91 et Ezich92, et essendosi piu volte doluto detto fra
Alberto, mentre viveva, e poi il suo vicario, che detti confini non ben posti, perche
si levono molte parochie al vescovo Samandriense 91 che non possono in modo
alcuno appaitenere al vescovo di Scardona, Vostra Signoria s'informera de sudetti
termini con andar anche in faciem loci per poter poi alla medesima Sacra Congregatione certificar con certezza, come convenga di nuovo per il giusto stabilir li
confini delli sudetti vescovati, accio possano nell'avvenir viver in pace e quiete li
sudetti vescovi di Samandria e di Scardona.
5° Essendosi decretate due missioni per servitio dell'Ungaria sotto il Turco, una
di due padri cappucini e 1'altra di due padri giesuiti. Vostra Signoria vedra, ove si
potranno fruttuosamente collocare li missionarii, massime li giesuiti, li quali
dovranno anche tener una schola per allevar soggetti dell'Ungaria sotto il Turco
per farli a suo tempo sacerdoti e parochi in quelle parti.
6° et ultimo. Eara per loro diligenza nelle sudette parti d'Ungaria sotto il Turco
per trovar qualche sacerdote secolare over anche regolare, ma che non sia ne Raguseo, ne Bosnese, ne Dalmatino, il qual si possacon fruttopromover al vescovado
Samandriense, accio ella se ne possa poi ritornare in Servia a servir li cattolici di
quel regno, poiche s'e data a lei questa amministratione per interim, non havendo
la Sacra Congregatione alle mani soggetto che possa esser grato a Bosnesi e Ra-
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gusei, e sappia la lingua necessaria. [fol. 166r.] Nel resto si rimette la medesima
Sacra Congregatione alla prudenza di Vostra Signoria, tenendo per certo ch'ella
con questo nuovo honore e carico, conferitoli dalla Sede Apostolica, avvanzera se
medesima in far con ogni essatta diligcnza 1'uffitio suo per servitio di Dio e per la
salute dell'anime, che sotto il duro gioco degli infideli hanno tanto bisogno d'aiuti
spirituali.

II.
Pietro Massarecchi antivari ersek hodoltsagi
vizitacios jelentesenek kivonata [1633]
APF Vis. e Coll. vol. ll.fol.

117r-118v.;

120r-121v. (egykoru

kivonat)

Inconvenienti trovati nella visita delli 3 vescovati di Samandria, Sirmio 94 e
Cinquc Chiese95 fatta dall' Arcivescovo d'Antivari.
Prima. Che li frati bosnesi, posti dal vescovo di Scardona e dal provinciale loro
alla cura dell'anime, sono ignoranti e frontosi, e persecutori de preti, e volenti
nelFestorquere le limosine, et anche scandalosi, alli quali se non si rimedia dalli
sudetti vescovi e provinciali, perche facilmente assolvono li delinquenti.
2. Le chiese sotto la cura de frati non sono risarcite, ne riparate, e ve ne sono di
quelle che sono senza tetti, all'incontro quelle de preti stanno assai bene accommodate.
3. Li sudetti frati col detto vescovo hanno usuipate molte parochiedel vescovato
di Samandria e dell'amministratione delli vescovati dell'Ungaria sotto il Turco,
come nel Sirmio, colli confini mal posti al tempo di monsignore fra Alberto vescovo
di Samandria.
4. Li sudetti frati hanno dato un memoriale al bassa di Buda 96 contro il visitatore
che quasi gl'hanno fatto perder la vita, perche in esso 1'accusavano come spia
venuta da Roma per far ribellare li popoli d'Ungaria, havendo condotti preti da
Roma e mettendoli nelle parochie.
5. In Belgradi li sudetti frati hanno posto scomunica alli loro Bosnesi, se anderanno alla capella de Ragusei et hanno eretta una nuova capella, cosi vicina a
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quella de Ragusei, ehe questi hanno ottenuto mandati da Costantinopoli per levarla,
e vi saranno percio nuove liti con dispendio delle parti.
6. Hebbero ordine li frati del Sirmio dalli loro superiori che non ricevessero il
visitatore, e percio non ha visitate le lor parochie per non dar scandalo.
7. In Belgradi le 3 confraternita nominate fanno dire nelle 3 domeniche di ciascun mese le messe votive del lor titolo, etiamdio che sia 1'Advento e Quaresima
[fol. 117v.] contro le rubriche del Messale.
8. Non si puo approvare il modo che tengono li padri gesuiti in Cinque Chiese
nella cura dell'anime, facendo per layci ammogliati a similitudine degl'eretici battezzare li fanciulli, assistere alli matrimonii, e predicare, e sebene da alcuni ha inteso
che quesfuso era anche inanzi che venissero li giesuiti, li quali per non pericolare
et haver travagli, non gl'hanno voluto levare; tuttavia altri diconoche cio fanno per
non perder gl'emolumenti che da quei cattolici ricevono, mentre vanno a dir la
messa et ad amministrargli li santissimi sacramenti.
9. Per tutto ha trovato penuria d'operarii ecclesiastici, e percio bisogna pensare
ad allevar soggetti per quelle parti, perche si farebbe gran bene.

Rimedii per aiutar questi vescovadi
Circa gl'abusi, che pervengono da frati bosnesi, non trova altro ripiego il visitatore, se non di scriverli lettere di risentimento e di minaccie di scomunicarli e di
dichiararli scomunicati, se non lasceranno di molestar li vescovi e li prelati che
manda e mandera la Sede Apostolica, e non desisteranno di cacciar li preti dalle
parochie, e non manderanno alle cure de buoni soggetti, convenendo di procedire
in questa maniera con tal razza d'huomini.
Quanto alli confini stabiliti al tempo di monsignore frat'Alberto, giudicache sia
bene, quando si fara il nuovo vescovo di Samandria, di farli il breve dell'amministratione di Sirmio con darli la cura di tutte le parochie di esso e di quelle di
Podravia97, cioe Kriscensi98, Cosiminzi 99 cogl'annessi villaggi sin a Osiek inclusive
| fol. 118r.], non essendo queste state mai del vescovato di Bosna. Si potranno lasciar
al vescovo di Bosna quelle di Possega 100 e suo territorio, e molti villaggi intorn' a
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Diacovo 101 e Nasizza 102 , sebene anche queste sarebbono piu alla mano del vescovo
di Samandria che a quello di Bosna.
Per haver operarii buoni, non trova altro rimedio che d'allevar de giovanetti che
istruiscono Don Simone e li giesuiti nelle loro scole, ne collegi pontefici et in
particolare nell'Ungarico congionto col Germanico, nel quale questi giovani conform'alla fondatione hanno li loro luoghi.
II nuovo vescovo bisogna quanto prima farlo, perche il visitatore non puo in
conscienza a longo andare sodisfar al debito ch^ ha colla sua chiesa e tant'anime,
che sono in questi tre vescovadi al numero di passa 60 mila cattolici sparsi in varii
luoghi, hanno bisogno del proprio vescovo; il qual dovra per ordinario risedere nel
Sirmio nella terra di Niemzi 103 data al Sabbatino 104 missionario della Sacra Congregazione che, se si risana bene, si potrebbe far vescovo dopo un anno o due, ne
quali havera presa la prattica del paese e de costumi de popoli, essendo assai dotto
et intelligente. [fol. 120r.]

Compendio della visita delli vescovati di Samandria, Sirmio e Cinque Chiese
sotto il Turco fatta da monsignore arcivescovo d'Antivari
Nella visita locale si tratta del sito e qualita delli 3 vescovati di Samandria,
Sirmio e Cinque Chiese, le quali hanno diocesi bellissime e fertilissime; e nel Sirmio e Cinque Chiese sono frequentissimi monasterii e chiese, sebene distrutte e
ruinose, le quali mostrano la divotione degli antichi Ungari, e muovono quelli che
li mirano a compassione; e massime la chiesa cattedrale del vescovato Quinqueclesiense di bellissima e magnifica struttura da Turchi fatta moschea, et il palazzo
vescovile che con tutto che sia ruinoso non cede ad alcun di Roma.
Tra le cose piii notabili di questi vescovati ha notato il visitatore il granaro presso
Belgradi di longhezza d'un 4 di miglio, un ponte nel vescovado Quinqueclesiense
di 5 miglia di camino sopra paludi e li pesci che si pigliano nel Danubio sin di 150
libre l'uno.
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Visita personale
In Samandria saranno da 16 1'amiglie de cattoiici; nel resto sin a 600 case sono
de Turchi e Serviani. De cattolici ha cura un frate Bosnese.
Belgradi
Belgradi e d'8 milla fuoghi. Vi saranno anime cattoliche sin a 1700; delle quali
200 sono Ragusei, il restante Bosnese; e tra essi vi sono persone di moltadivotione,
come si vede dalle supellectili e calici delle due capelle di queste due nationi. In
questa citta vi sono 3 confraternita del Santissimo Sacramento, della Immaculata
Concetione e del Rosario.
Visignezza 105 villa di Belgradi, lontana da esso 3 miglia. In questa villa sono
120 cattolici et ad essa di quando in quando vi va un frate a dire la messa. [fol.
120v.]
Sirmio
II Sirmio si divide in superiore et inferiore. Nel primo pieno di selve sono moltissimi scismatici. Nel 2° che non ha legna, saranno da 40 mila cattolici divisi in
diverse parochie, de quali hanno cura alcuni frati bosnesi et alcuni preti, e tra gFaltri
Pietro Sabbatini missionario di questa Sacra Congregazione. Per questa moltitudine
d'anime cattoliche 1'arcivescovo d'Antivari giudica necessario che si proveda
quanto prima il vescovato di Samandria vacante, per morte di monsignore frat
Alberto, e che si laccia riseder nel Sirmio nella parochia di Niemzi data al Sabbatini.
Podravia
In questa sono Ungari infetti del calvenismo con alcuni cattolici, e piu su verso
il fiume Dravo vi sono 20 e piu ville date nel calvenismo per mancamento de
sacerdoti, non v'essend'andato ne li frati bosnesi ne li padri giesuiti per non esservi
emolumenti. Non ha visitati questi luoghi per non rompersi col vescovo di Scardona.
Osiech
In Osiech sono 15 famiglie cattoliche, alle quali soccorre alle volte il curato di
Cosiminzi, con andar egli a trovarle, overo esse da lui.
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Parochie di Sogliuse 106 , Muhac107 e Luuc 108
Nelle due prime parochie saranno da 5 mila anime cattoliche, delle quali Don
Simone Mathecovich, che fu qui a Roma, n'ha la cura con un altro prete, che fanno
molto bene il lor offizio, tenendo detto Don Simone una scola di 15 putti che, se
potessero haver luogo nei collegi pontificii, si farebbe gran bene in quelle parti.
Nella 3a di Luuc v'era un frate Bosnese, che ha contrastato con Don Simone,
perche gliela voleva levare. [fol. 12 l r .]
Peciui o Cinque Chiese
Dalla parochia di Luuc sin a Cinque Chiese si fanno 30 miglia, et in questo spatio
vi sono alcuni cattolici con gran numero d'eretici, li quali per esser grandi agricoltori, stanno molto commodi e si trovano tra essi villaggi di 100 e 200 case, ne quali
sono li predicanti e maestri di scola eretici che insegnano alla gioventu, e perche
nelle scuole non si puo, se non parlar latino, vi si trovano putti che in questa lingua
parlano bene con tutto che sappino a pena leggere. In questo tratto vi sono anche
de scismatici che lasciati li luoghi sterili, sono venuti ad habitar in quei fertili e
grassi.
Nella citta Quinqueclesiensi le chiese sono state fatte moschee. II territorio sara
da 30 e piu villaggi con 12 mila anime cattoliche in circa sotto la cura di 4 padri
giesuiti, li quali si portano bene, e d'alcuni layci ammogliati che tengono li detti
padri per quelle ville per battezzare, assistere alli matrimonii e predicare le feste al
popolo. Volse 1'arcivescovo intendere, perche non vi tenevano sacerdoti in luogo
di quei layci che havrebbono potuto anche confessare e comunicar quei cattolici,
li fu risposto da alcuni che li giesuiti li trovarono in questi uffici, quando entrarono
15 anni sono in questi luoghi, e che temendo di qualche travaglio non hanno voluto
levarli; altri hanno detto che per non perder gl'emolumenti, quando vanno a dir
messa et a ministrarli li sacramenti a detti cattolici, non hanno introdotti sacerdoti.
Vedra d'informarsi meglio, accio la Sacra Congregazione possa provedere.
Si tiene quivi una scuola di 30 giovani dalli sudetti padri, li quali vanno convertendo degl'eretici ivi, allettandoli con himni e salmi cantati in organo, ch'essi ascoltano con gran gusto et attentione imitando in cio li predicanti eretici, li quali
subito entrorono in questi paesi abbandonati dalli vescovi e dalli religiosi, [fol.
121v.] e con simili canti allettandoli alle prediche, ne pervertirono gran numero.
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Quando visito questo vescovato, il concorso della moltitudine fu grande a sentir le
sue prediche in illirico e chresimd da 4 mila anime.
Basca 109
Questa provincia fertile et abbondante e situata dall'altra banda del Danubio, e
vi saranno sotto la cura de frati bosnesi da 4 mila cattolici che ha potuti visitare.
Verso Segedin110 ve ne sono molt'altri sotto la cura de minori osservanti ungari,
che 1'havevano invitato, ma per il pericolo d'assassini non ha potuto andarvi, come
ne anco nel vescovato d'Agria n i . Havendo percio presa qualch'informatione, ha
inteso che in questa provincia vi saranno da 400 villaggi, 30 de quali sono cattolici,
et il resto de scismatici et heretici.
Themisvar 112
In questa citta di la dal Tibisco, fiume piscosissimo, che dicono quei popoli, che
di 4 parti 3 sono d'acqua et una di pesci, vi sono alcuni cattolici e molt'altri nelle
ville discoste 6 o 8 miglia sotto la cura di due giesuiti. Non gl'ha potuti visitar per
il pericolo de ladri, vedra nondimeno d'arrivarvi in qualche maniera.

m.
Pietro Massarecchi antivari ersek vizitacios beszamoloja [1633]
APF Vis. e Coll. vol. ll.fol.

151r-152v;

155r-164v.

(autogrdf)

Relatione della chiesa di Samandria e di molti luochi in Ungaria ch'e sotto il
Turco, data dall'arcivescovo d'Antivari alla Sacra Congregatione de Propaganda
Fide
II borgo di Samandria di case seicento in circa, e un quarto di miglio discosto
dal Danubio; il castello sta alle sue sponde. Havera di circuito un miglio e mezzo,
et e guardato con qualche diligenza; e quando havesse cura di tener netto il fossato
da parte di terra fra la fortezza et il borgo, gl'anderia 1'aqua attorno, e lo renderia
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piu sicuro, e forte nei bisogni. E assai riguardevole per le spesse torri e baloardi. II
suo territorio e in colline piene di vigne et alberi fruttiferi, et e abondante d'ogni
cosa, come tutte le citta e terre di Danubio.
Belgrado e 30 miglia piu in su. II borgo di questa citta havera sei miglia di
circuito et e habitatissima, e si va ogni di aumentando. Li oppidani parte habitano
la ripa di Savo e parte quella di Danubio: aH'abbracciamento dei quali e fabricata
la fortezza sopra un monte che tiene occhio sopra questi doi nobilissimi fiumi; e
per covrir la fortezza, con essi scorrono giu doi fila di mura con qualche distanza
fra loro con molti baluardi e forti pieni d'arteglierie. Alla ripa del fiume Savo e un
granario fabricato nelle ultime guerre d'Ungaria di lunghezza un quarto di miglio
appresso. Egli e molto a proposito, poiche 1'inesausta grassezza dei terreni
d'Ungheria ricercava un granaio per proveder con abondanza ai bisogni che porteria il tempo di guerra o di [fol. 15 l v .] fame. In somma i sudetti fiumi oltre che
rendono questo luoco abondantissimo di grano, di vino, di bestiami, di pesce, di
fieno, d'orzi, di legna, di legnami e di quant'e necessario per la vita humana. Vi
sono molini in mezzo di Danubio, sostenuti sopra 1'aqua contro il corrente da gran
cestoni terra pieni callati nel fondo del fiume, et e inventione, come contano, delli
Ungari. Puo macinare ogni molino in una notte di 12 hore 10 cubi di grano, purche
non li sia il vento contrario, ch'allora bisogna che fermi. L'aria di questa citta non
e molto salubre per le vicine alluvioni di sudetti fiumi, se bene e assai migliorata
da alcun tempo in qua e per la quantita de fuochi e per essersi diseccati con lastricate
molti luochi paludosi ch'erano nel borgo. II pesce, che si piglia nel Danubio, e il
piii laudato nella primavera, e l'estate si pigliano sturioni, nelfautunno certa sorte
di pesci chiamati moruna, ha forma di sturione, ma e di smisurata grandezza, perche
puo arrivare a piu di centocinquanta libre e buono fresco e salato. Si cava caivaro
di tutta bonta.
Passato Savo, e volendo costeggiare Danubio per un miglio in circa, s'arriva a
Semun" 3 , castelletto con terra pieni di poco rilievo. Vi sono alcune case e doi
hospitii per li viandanti che quivi capitano per pigliar tempo di viaggiar per
Ungheria, o da Ung-[fol. 152r.]heria per passar in Grecia e Servia. Lasciando dunque alle spalle detto luoco s'entra nella pianura di Sirmio posta fra Savo e Danubio.
Loco insigne sul Savo e Dmitrovizza114, detta cosi da San Demetrio, gia abbatia dei
benedittini di grandissima importanza, dalli antichi e stato altrimente chimato, e
lontano da Belgrado 40 milla. Dirimpetto verso Danubio alle faldi del monte, hoggi
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detto Frusca 115 , sono li Gregunanzi" 6 , terra 20 migla discosta da Dmitrovizza. In
tutto questo spatio sono schismatici di lingua illirica. Nel detto monte, chiamato
dalli antichi Mons Aureus, li monaci di San Basilio hanno alcuni monasteri. Questo
monte non e nel mezzo di Sirmio, ma sta disteso per le ripe di Danubio, cominciando venti milla dentro il Sirmio, e scorre sin' a Vucovar 117 , castello sessanta milla
dalla confluenza di Savo e Danubio. La montagna in alcuni luochi e di altezza
grande. La parte verso Danubio, che vifen allagata dalle sue aque, e tanto delitiosa
che ragionevolmente sono state fabricate nobilissime citta e castelli, come Slancami118, Carlovzi 119 , Petar Varadin 12 ", Banostar121, residenzadei vescovi di Sirmio,
Ilok122, dove fu sepolto il Beato Giovanni Capistrano, Vochin123, et altre citta e
castelli sin'a Vucovar termine di Sirmio. In quant'a me, id posso dire che sia stata
felicita grande in quelli tempi, quando dominivano i Ungari, poiche a noi, che
vedemo adesso un [fol. 152v.] corpo per cosi dire stroppiato dalla tirannide de
Turchi, e di tanto gusto. Questo monte e per fruttami, e bonta et abondanza de vini
rallegra non solamente le citta, terre e ville che guardano Danubio, ma ancora tutto
Sirmio. Onde si puo dire che Sirmio e 1'annello, et esso monte la gioia in cosi vasta
pianura.
A Vucovar finisce il territorio di Sirmio, et e detto Vucovar questo castello per
esser posto al Fiume Vuca124, che tira 1'origine dalli monti d'Orahovizza 125 verso
fiume Dravo. Di qui, tirando verso li confini delFImperio, si va a Osiek 30 milla
di camino in circa. Osiek e terra sul fiume Drava cinta con doppie fratte riempite
di terra; qui si passa il fiume d'estate per il ponte sostenuto da barroni, callati nel
fiume; il qual passato ch'haverai, salite un ponte sopra certi paludi cinque milla di
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camino. Io son rimasto maravigliato ch'essendo Ungaria riparata da tanti fiumi e
paludi, non fu bastante a diffendersi da uno che veniva per divorarla.
Da Osiek sin'a Peciui o siano Cinquechiese saranno 40 milla. Questa citta e in
bellissimo sito, sotto certi monti d'aria bonissima et abondante d'aque assai buone,
i vini sono eccellenti e di colore che tira al cedro. Domina una campagna belissima
e fertilissima. La citta e murata tutt'attorno, sara di circuito tre milla; ella e stata
piii bella che forte, e per questo si rese a Sultan Solimano senza alcun contrasto.
[fol. 155r.]
La chiesa cathedrale e stata la piu bella e sontuosa fabrica che si possa vedere
in quelle parti. Hoggi e moschea e si mantiene nel pristino splendore, cancellate
pero le pitture e levati li altari. II palazzo delli vescovi, ch'erano signori nel temporale e nel spirituale, e contiguo alla chiesa. Egli e stato di tant'alto lavoro e tanto
ben comparato ch'io ardisco dire che non cederebbe ad alcun palaggio di questa
citta ne per artifitio ne per magnificenza. Ma perche non s'ha cura, ne e habitato,
minaccia per tutto rovina.
In questa diocese, come ancora in quella di Sirmio per tutto, dove vi voltate, si
veggono chiese, tempi e monasteri, la maggior parte destrutti, ch'a dir il vero movono li animi a compassione et alla devotione: a compassione, perche chi non
piangeria vedendo tanti monastcrii dcstrutti, tante chiese rovinate, e la vera religione conculcata da Turchi, da luterani, da calvini; a devotione, perche si scopre
1'indicibile devotione dei principi d'Ungheria, chi non hanno sparmiato denaro
alcuno per honorare e glorificar Iddio e li suoi santi. [fol. 155v.]

Del numero dei popoli et in particolar dei catholici
Samandria, cioe il castello non e molto habitato. Nel borgho saranno da 600 case
de Turchi gianizzari e figliuoli d'essi chiamati culoglari. De catholici saranno 16
fameglie, mercanti Ragusci e Bosinesi. Hanno un frate Bosinese per curato. C ' e
qualche quantita di Serviani et i monaci di San Basilio hanno un monasterio un
millo lontano dalla citta.
In Belgrado piu intendenti contano otto milla fuochi et anime sessanta milla in
circa. De Ragusei saranno 30 botteghe, con servitori saranno 200 anime. De Bosinesi saranno 130 famiglie, anime 1500 in circa. La villa di Visignizza sotto Belgrado 3 milla, alla ripa di Danubio, havera da 120 anime catholiche. La profession
loro e di molinaro. Quando furono divisi i Ragusei et i Bosinesi, detta villa resto
con li Ragusei. Vi va di quando in quando qualche frate a dir la messa.

La cappella de Ragusei e ben fornita di quant'e necessario per il culto divino,
et e officiata con devotione. Li Bosinesi hanno eretto un'altare in una casa, dove
celebrano con molto scommodo; vanno pero arrichendo questo lor oratorio con
calici e sacri parati a emulatione dei Ragusei, e vi sono persone fra l'uni e l'altri
molto devoti. Anzi fra Ragusei trovandosi tre sorte di confraternita, del Santissimo
Sacramento, [fol. 156r.] della Conceptione e del Rosario. I primi fanno cantar la
messa del Sacramento la prima domenica del mese, li secondi la messa della Conceptione la T domenica, li 3ZI la messa del Rosario la 3za domenica o sia tempo
dell' Advento o della Quaresima. Cosa ch'ad alcuni non piace, parendo disconvenienza tralasciar la messa corrente col suo Vangelo per simili devotioni. Onde saria
bene consultar di cio la Sacra Congregatione dei Riti.
Nel Sirmio le citta nominate di sopra, cioe Carlovzi, Varadin, Banastar, Ilok,
Vochin e Vucovar hanno pochi catholici. Sono ben habitati da Turchi, guardiani
delle citta e fortezze, come gianizzari e loro figliuoli, pessima razza d'huomini,
perche sotto pretesto di guardiano i soldati par loro lecito far ogni male.
La parte superiore di Sirmio. Chiamo superiore quella che comincia da
Dmitrovizza e Tovarnik sino a Zerna126, o per dir meglio, sin'a Ivancovo127 e Vucovar; perche, come s'e detto, da Belgrado sin'a Dmitrovizza per spatio di 40 milla
di lunghezza e 20 e piu di larghezza habitano schismatici. La parte dunque superiore
di Sirmio e habitata da catholici, come 1'inferiore da schismatici, e sicome quella
e quasi tutta in boschi e selve, cosi questa e nuda e priva di legna. La parte habitata
da catholici ha adesso dieci parochie. Liuba 128 e Novak' 29 faranno sei milla anime,
erano sott'un [fol. 156v.] curato; ma per essere questa moltitudine di gente e le ville
lontano una dall'altra, la divisi fra doi curati: Giovanni Croatta e Biaggio da Diacovo. Seguita quella d'Erdefana 130 , saranno doi milla anime, e posseduta dall'aministratore di Bosina; e vi sta un frate per curato, giovane e di poca scienza. V ' e poi
la parochia di L a a s m ch'arriva sin' a Vucovar pur occupata da detto vescovo,
havera tre milla anime. A Tovarnik sono schismatici e Turchi, saranno da 30 fuochi;
e per essere su la strada maestra di Buda e di Belgrado per Constantinopoli, e un
hospitio per li viandanti. Li frati di Bosina hanno dato ad intendere alla Sacra
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Congregatione essere qui il confine del vescovato di Diacovo che mai e stata vescovato; e Diacovo e sotto Posega, com'ho inteso, e Tovarnik e in mezzo Sirmio.
Le quattro parochie, dette di sopra, sono verso Danubio. Verso fiume Savo v'e
primieramente Morovich 132 , ch'e un castello con terra piena a canto del fiume Bosuth m , habitato da Turchi; nel borgo sono alcuni christiani, ma attorno qualche
millo lontano saranno da 15 ville ch'haveranno 4 milla catholici; parocho Don
Nicolo Ivanovich. V ' e poi Ilac, havera doi milla anime, curato Don Michaele
Croata. E fra quelli di sopra e queste e la parochia di Niemzi, dove sta adesso il
Sabbatini missionario della Sacra Congregatione. E un castello pur di terra pieni
sul fiume Bosuth. II suo borgo e habitato da qualche quantita de Turchi; e vi sta
alai begh, cioe capo dei timar spahi di Sirmio. Saranno da 30 fuochi di catholici.
[fol. 157r.] Ha molte ville attorno che faranno 4 milla anime catholiche. Seguita la
parochia d'Otok 134 ch'havera doi milla anime; sta un frate per curato; e Zerna pur
alla ripa del fiume Bossuth, havera tre milla anime in circa. Li catholici di queste
due parochie alcuni pero non hanno accettato il Calendario novo; nella visita ne
ridussi alcuni. V'e Ivancovo passato Bosuth fra questo et il fiume Vuca nel Sirmio
sott'il vescovo di Scardona et hanno cura li frati. Direi che tutto Sirmio havera piu
di 40 milla anime catholiche senza mesculo d'eresia e molto devoti delle messe et
indulgenze, e volentieri ascoltano la parola di Dio. Si trova ben chi repudia la prima
moglie e piglia un altra; ma i prelali col tempo potranno rimediare. Sin qui s'e detto
delle parochie esistenti nel Sirmio e da me ben sapute; se altre chiese e christiani
saranno, si dara nova relatione alla Sacra Congregatione.
Passato il fiume Vuca s'entra nella Podravia, ch'e sotto il sanghiaccato di
Posega, e cominciano comparir Ungari infetti delFeresia calvina. Sono alcune parochie dTllirici, come Santa Croce detta da loro Crisievzi e Cosiminzi; sono catholici
piu in su verso fiume Dravo, com'ho inteso, sono piu di 20 villc dTllirici che per
mancamento de sacerdoti e conversatione dei eretici hanno [fol. 157v.] dato nel
calvinesmo. Questi luochi per esser dati all'amministrator di Bosina non furono
visitati. Se a me tocchera visitarli, vedero di scorgere, che sorte di sacerdoti sariano
buoni et atti per convertirli, perche a dir il vero, ne frati di Bosina, ne giesuiti si
mettono a faticare, dove v' e travaglio, e si spera poco emolumento. Detti eretici
sul Dravo sono pur della lingua illirica, e frati di Bosina potriano farequalche bene,
ma non vogliono affaticarsi, se non cercano impossessarsi dell'apprecchiato,
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e caeciar via li preti e non riconoscere altri superiori che l'amministratore di Bosina
et il provintiale.
A Osiek saranno da 15 fameglie de catholici. II curato di Cosiminzi vien a dir
messa qualche volta, e questi alle solennita vanno a Cosiminzi per haver le lor
devotioni.
I frati di Bosina ch'ho trovato alle cure, si come sono ignoranti di lettere, cosi
sono altretanto astuti e maligni a punto per opporsi ai vescovi e ministri della Santa
Sede, come ho provato nella mia persona. Nelle cerche sono importuni e sfrontati
in modo che per forza quasi estorciono le lemosine.
Passato Dravo a Osiek sono le parochie di Sogliusc e quella di Muhac di lingua
illirica sott'il governo di Don Simone e d'un altro prete molto da bene e timoroso
di Dio. Tutti doi fanno bene Puffitio loro. Haveranno sott'il loro governo cinque
mila anime. Haveva Don Simone cominciato una schuola, e ve-[fol. 158 r .]nivano
da 15 putti, teneva un maestro che gl'insegnava. Qui la gioventii potria imparare,
quando s'havesse cura in schiavone et in ungaro, che sariano a suo tempo di molto
giovamento; ma questo non si puo fare senza schuole e collegii.
V ' e ancora la parochia di Luuc, e vi stava un frate bosinese, che quando arrivo
di qua Don Simone, hebbero parole insieme, poiche Don Simone voleva detta
parochia per se come quella che gl'era vicina.
Da questa parochia si va a Peciui; saranno 30 milla. In questo spatio c'e qualche
catholico, ma molto piu Ungari eretici, i quali, perche neH'agricultura sono indefaticabili, et attendono mirabilmente, stanno assai commodamente; e vi sono vilIaggi di 100 e 200 case. Hanno i loro predicanti e maestri di schuola. Quelli
predicano al popolo la dottrina del Calvino, e li maestri insegnano la gioventu; e
perche e prohibito parlar in altra lingua ch'in latino nelle schuole, sara qualche putto
che non sa ben leggere e sapera in latino parlare. Si trovano ancora Serviani schismatici venuti di fresco da luochi sterili per habitarvi in questi terreni grassi e fertili.
V ' e dunque Peciui detto Quinque Ecclesiae con 30 e piu villaggi, una, doi e tre
leghe lontano habitati da Ungari catholici, [fol. 158v.] perche d'arriani e calvini e
una infinita. A Peciui fra Illirici et Ungari catholici saranno cinquecento anime. Le
chiese dentro le mura sono fatte moschee. V ' e una nel borgo; la metta, anzi piu
della metta era occupata dalli arriani, 1'altra metta era dei catholici con haver tirato
un muro di mezzo.
1 villaggi faranno 12 milla anime in circa. Loro curati erano i giesuiti residenti
in Peciui; erano quattro, di loro uno Croata, li altri tre Ungari. Andava hor un, hor
un'altro attorno per le ville con li paramenti celebrando, confessando e sermoneggiando; et a dir il vero, attendevano molto, si convertiva ancora qualcheduno, massime quelli ch'infetti d'eresia habitavano fra li catholici.

A Peciui i giesuiti tenevano schuola di 30 giovani, parte erano dellacitta, e parte
delle ville. Per le ville sudette stavano certi predicanti. Questi battezzavano in mancamento del sacerdote, assistevano ai matrimonii, e li giorni di festa e di domenica
predicavano al popolo, e sono ammogliati. Io dissi, che saria assai meglio ch'in
luoco loro fossero sacerdoti che pasceriano il popolo non solamente della parola di
Dio, ma ancora delli sacramenti della confessione e communione. Mi fu risposto
ch'essendo i giesuiti venuti da 15 anni in qua a Peciui, gl'havevano trovato in
quell'uffitio, ne li potevano Ievar senza pericolo, ma a suo tempo si procureria
levarli e sustituir sacerdoti. Se v'e qualche altro interesse, non lo so ancora di certo,
col tempo si sapera. Poiche mi lu accennato da certi che li tralasciavano, perche si
vi fossero altri sacerdoti fuor di giesuiti per lc ville, i giesuiti perderiano
1'emolumento che gli viene. [fol. 159r.]
Avvisate le sopradette ville della mia venuta, et assegnato il giorno e le chiese,
dove e quando mi troverei presente, concorreva tanta moltitudine di gente ch'in piii
volte et in piu luochi havero dato il chresma a quattro milla anime, e perche non
v'era frequenza di popolo che non vi fossero Ungari et Illirici. Un gesuita sermoneggiava alli Ungari et io alli Illirici, i quali restavano molto consolati, perche
non v'era soggetto che sapesse ben in schiavo ne fra detti giesuiti.
I Ungari, se non sentivano nel proprio idioma cantare qualche verso delli Salmi
o della Scrittura, non si partivano troppo consolati, e percio quelli padri con li
sopradetti predicanti e giovenotti cantavano dette cose spirituali in tono ungaro
ch' il popolo ascoltava con molta attentione, e poi si cominciava la messa; e si faceva
la predica, della quale ancora facevano gran canto, forsi piu che della messa. E
quest'e arte dei calvini, i quali votata che fu 1'Ungaria di prelati e religiosi per la
venuta del Turco, non furono negligenti a scorrere per quelle parti con simili et
altre canzoni e prediche, seminando la loro eresia fra un popolo abandonato e privo
d'ogni ben spirituale, ne durorono fatica a imbeverarlo del veleno che portavano
seco. Onde per quella via, per la quale furono prevertiti, s'atende hora a convertirli
e conservarli. [fol. 159v.]
Piu oltre verso li confini dellTmperio attorno il lago di Balathon contavano
moltitudine de catholici, ma per le scorrerie tanto dei Turchi, che sono ai confini,
quanto dell'stessi christiani, era paura grande a viaggiare, pero lasciai d'andare a
quella visita; un altra occasione non si manchera.

Delli bisogni e necessita di quelle parti e dei loro rimedii
Primo. Li giesuiti erano intelligenti, come ancora i cappellani di Belgrado non
sono ignoranti, ma li sacerdoti di Sirmio, o siano frati o preti, sono di poche lettere,
e piu i frati ch'i preti.
2° Ho considerato che dove li preti havevano cura, le chiese erano resarcite e
ricoperte; ma per dove i frati sono curati, scoperte senza tetto, et andavano in rovina.
Argomento chiaro et evidente che ad altro fine non stanno alle cure che per interesse
proprio. Caetera vel funditus ruant, modo eleemosinas extorqueant; che percio vengono a dar inscartate perseguitando ogn'altra religione, e sin'i vescovi, come fecero
1'anno passato dando memoriali alFhuomini del bassa di Buda spacciandomi per
spione et persona che haverei fatto ribellare quella gente, onde ne mettevo alle cure
preti mandati dal Papa; cosa che non era mai stata fatta per avanti. E pero Sua
Eccellenza dovrebbe castigar et esso patriar-[fol. 160 r .]cha (cosi ero chiamato nel
detto memoriale per aggravar maggiormente il caso) per nome Pietro, e quelli che
lo prottegono per nome Thomaso Gloghie et Andrea Facili, che sono mercanti
Ragusei a Belgrado. Pero la Santa Sede facci reflessioni sopra simili inconvenienti,
e non tralasciarli senza risentimento, perche noi potremo perder la vita, e la Santa
Sede rimettere d'autorita e reputatione.
3° Nel Sirmio 1'aministrator di Bosina ha occupate con dar false informationi
alla Sacra Congregatione piu parochie: Ivancovo, Laas, Erdefarca et altri luochi
sin'a Tovarnik con molto scandalo e confusione delle diocesi. E se Sirmio e dato
all'vescovo di Samandria, sia certa la Santa Sede, che detti luochi al vescovo
Samandriense toccaria, et non all'aministratore di Bosina, come ridira piu abasso.
4° A Belgrado li frati hanno fatto scommunica contro chi andasse a udir messa
nella cappella dei Ragusei; non s'e potuto pero provare iuridicamente, ma e vero.
5° V'e gran contesa fra Ragusei e Bosinesi che questi vogliono rizzare una cappella molto vicino e quasi contigua a quella dei Ragusei; i quali non vogliono
acconsentire per modo alcuno adducendo alcune ragioni che si diranno a parte in
un foglio135. [fol. 160v.]
6° Alle cure, quando occorre mandar qualche frate, si manda da quelli padri della
provincia il piu scaltrito, e ch'ardisca star a fronte e resistere ai prelati; ne vogliono
essere corretti, e per gravi et enormi peccati, che alcun commetta in una diocese,
non ne fa conto, ma tornato ch'e al suo claustro, d'ogni cosa vien assolto. Sono
mandati alle cure i piu tristi e poco timorosi di Dio per la causa detta di sopra, e
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forsi per liberarsi dei scandalosi li mandano fuori del claustro, a guisa del cuoco
che butta via dalla pignatta bolente la schiumaccia. Se bene il presente provintiale,
per mostrarmisi amico, m'ha scritto con dirmi che se era frate, che non mi dava
gusto, 1'haverebbe revocato e mandato un altro.
7° Le parochie, che possede il vescovo di Scardona nel Sirmio per haver commandato alli curati frati che non m'accettassero, non furono visitate per non venir
a parole e rimettere di reputatione.
8° Quando andai alla visita di Peciui, la Vigilia di San Lorenzo arrivai a Osiek;
dimandai, se v'erano delle hostie e paramenti, che volevo dir messa. Mi dissero
ch'il frate di Cosiminzi s'aspettava la mattina a buon hora, e lui haverebbe portato,
quanto e necessario. Arrivo et allogio, dove e il solito a celebrare. Andai subbitto,
e trovatolo, li dissi che mettesse in ordine Faltare, perche volevo dir messa; apparecchio 1'altare, ma si volto e disse: ohime mi son scordato portare dell'hostie.
Parti io senza dir ne udir messa. Diedi pur ordine per risapere, s'haverebbe detto
messa. Ne fu vano il sospetto, perche passato io [fol. 161r.J il fiume, li haveva
cominciato et detto la messa. II che io seppi nel ritorno dalle Cinque Chiese. Di
questo fatto sono rimasti molto scandalizzati tutti quelli che 1'hanno saputo; e massime quelli pochi christiani d'Osiek. La visita delle Cinque Chiese et altri luochi
doveva farsi la primavera, come havevo proposto; ma per la supplica data al secretario del bassa mi trattene sinche arrivo un baratto da Constantinopoli a mio favore.
Onde fui necessitato visitar detti luochi in peggior stagione dell'anno, e ne contrassi
una febre che mi duro tre mesi.

Per rimediar dunque a questi inconvenienti bisognera
in ogni modo pigliar questi mezzi.
Primieramente e necessario che Sirmio habbi quattro luochi nel Collegio Illirico.
Ha doi nomine tantum: Samandria uno et i luochi fra Dravo e Savo un altro; e
nessuno di quelle parti e in detti luochi, ma sono occupati da altri, e giache l'Eminentissimo Signor Cardinal Borghese e aggregato nella Sacra Congregatione de
Propaganda Fide, potra trovar mezzi d'accrescere il numero delli alunni nel Collegio di Loreto.
2° Attendere per la diocese Quinque Ecclesiense haver nel Collegio Germanico
qui in Roma o in Viena quattro luochi per giovani ungari, allevati dai giesuiti
residenti alle Cinque Chiese, i quali sara bene che la Sacra Congregatione eforzi
con laudarli della diligenza, e ch'[fol. 161v.] attendano pur ad estirpare 1'eresie et
insegnare la gioventu, accio in luoco dei predicanti succedano sacerdoti.

3° Ai frati di Bosina, e quando occorresse, alli medesimi secolari scrivere lettere
brusche e di risentimento (che cosi ricerca questa razza d'huomini) ch'ubedischino
ai prelati mandati dalla Santa Sede; altrimente facendo, non si manchera publicarli
sin di qua per scommunicati, come non e dubbio che spesso incorrono, e sono
incorsi nelle scommuniche in Bula Coenae, impediendo con varii modi i prelati,
ne utantur sua jurisdictione a fine di cacciarli dalle diocesi, e farsi loro patroni.
4° II Decreto dato all'aministratore di Bosina, col quale gli si stabilisce per
confine Osiek, Bossuth e Tovarnik, s'annulli in ogni modo, e per farlo senza alteratione della parte, si facci un breve per il vescovo di Samandria chiamandolo
aministratore o delegato di Sirmio, dandolo la cura di tutto quel paese, ch'hoggi e
detto Sirmio, e tutte le parochie, ch'in esso si trovano, commandando espressamente che le usurpate nel Sirmio dal vescovo di Scardona ritornino a quello di
Samandria. Le parochie di Podravia, ch'e Kriscevzi, Cosiminzi, con li annessi villaggi sin'a Osiek inclusive, si come non sono mai state del vescovo di Bosina, ne
a lui possono humanamente appartenere; cosi dico per conscienza, meglio saranno
rette e governate dal vescovo di Samandria, perche si camina dritto senza traversare
le giurisdittioni e metter confusioni in [fol. 162r.] esse, restando all'aministratore
di Bosina et alli frati il territorio di Posega, ch'e stato della diocese Zagrabiense, et
una infinita di villaggi di molta importanza attorno Diacovo e Nascizza, monasterio
della provincia d'Ungaria; se bene questi luochi ancora toccheriano al vescovo di
Samandria per esser piii vicini a lui ch'al vescovo di Scardona ch'habita in Bagna
Luca13h 4 giornate lontano. E se non si fara, come s'e detto, non occorre mandar
delegati, ne far vescovi di Samandria.
5° Mi scrivono da Belgrado d'haver i Ragusei ottenuto un commandamento in
Constantinopoli per abbattere l'oratorio e 1'altare rizzato dai Bosinesi. Questi non
mancheranno di richiamarsi in questa corte, et occorrendo rispondere, direi che la
Sacra Congregatione scriva ai Bosinesi, anzi scrivere al provintiale ancora sarai
d'utile, che poiche le cose caminano con forza del Turco, habbino patienza e
s'aquietino con fabricar in altro luoco. Dico questo, perche se si rinoveranno le liti
e differenze, erunt novissima peiora prioribus.
6° Si commandi ai frati di Bosina che, quando occorresse mandar frati alle cure
soggette al vescovo di Samandria, mandino i piu esemplari, humili e quieti, poiche
i scandalosi e superbi son stati causa delle liti e danni occorsi, e Dio voglia che non
vadino continuando tuttavia per suggestione di fra Lorenzo, adesso cappellano dei
Bosinesi. E qualch'e peggio, quando vien a questi superbi commandato che tornino
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al monasterio, tanto piu ostinati diventano. E molto si patisce con tali, come purtroppo ho patito per la parochia di Morovich e di Niem[zi], [fol. 162v.] che volevano
per forza e con braccio de Turchi usurpare e cacciar li preti. E per metter il Sabbatini
a Niemze fu necessario aquietare con dieci scudi di spesa certi Turchi solevati dai
frati. Del 7° e 8" punto non occorre dir altro. Diro quattro parole di Backa, e con
quanto pericolo si camina per li paesi del Turco.
Backa
Questa provintia sta a quelFaltra banda di Danubio verso Transilvania, et e piu
piana e spatiosa di Sirmio, ch'ha il Monte Aureo gia nominato; il quale par fatto
dalla natura per riparare le inondationi di Danubio che non scorrano per Sirmio,
bastando a Sirmio quelle di Savo. Onde detto monte le ributta nella pianura di
Backa, la quale e piu felice e fortunata per abondanza dei frumenti et animali d'ogni
sorte che per vini e frutti. Saranno quattro milla anime catholiche; li frati bosinesi
hanno la cura. Verso Segedin contavano qualche quantita de catholici, ma per sospetto de assassini non s'e potuto andare, come neanco verso Agria. In Segedin i
padri zoccolanti hanno un monastero, e vi stanno quattro frati ungari. Mandorono
da me per 1'ogli santi; mostrando gran desiderio che c'andassi. Mi fu detto che tutto
quel paese detto hoggi di Backa conteneva 400 villaggi schismatici di lingua illirica,
e de catholici non arriva a 30 villaggi. [fol. 163r.]
V'e Themisvar oltre Tibisco, fiume piscosissimo in maniera ch'il volgo si crede
d'essere tre parti d'aqua, et una di pesci pretiosi, come sturioni, morune, che fu
detto trovarsi nel Danubio, lucci et altre sorti di pesci. Questo fiume divide la Backa
dalla Vallachia. In questa regione e Themisvar citta, risiedono doi giesuiti, i quali
hanno cura d'alcuni catholici mcrcanti Ragusei, e d'alcune ville discoste sei e otto
milla; non furono visitate per sospetto di ladri e di peste. A suo tempo non si
manchera ne a essi, ne alli christiani di Carascevo' 17 ; e del seguito si dara informatione alla Sacra Congregatione.
II viaggiare com'e sicuro.
II viaggiare, massime a vescovi, e molto pericoloso. Prima, perche credono li
Turchi, che li vescovi hanno denari e voriano spogliarli. 2° Per essere tali, sogliono
essere sospetti, in particolare nei confini, et il sospetto, massime di cose di stato,
serve per delitto. Onde convien stare molto avertito. Quando fui in Antivari,
havendo un giorno di festa, finito le funtioni della chiesa, e volen-[fol. 163v.]do
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tornare al mio alloggiamento, certi Turchi, che m'incontrorono, cominciorono a
dirmi, se venivo mandato dal re di Spagna, o dal papa. Risposi ch'io non sapevo,
dove fosse Spagna, ne il suo re, e se il papa ci fa vescovo, non ci fa per altro, se
non per vedere, come vivono e come servono Dio et il suo prencipe i vassalli; e che
venivo da Servia e Scopie 138 , paesi del gran signore, del quale io ero sudditto.
Restati appagati da queste parole, partirono senza dir altro. M a mentre ero in visita
delle ville attorno Antivari, mi fu dato aviso, come alcuni Turchi volevano aspettarmi per strada, quando sarei di ritorno per pigliarmi i cavalli e quanto havevo. Di
questo mi liberai fugendo una notte per vie incognite sinch'arrivai nella diocese
Sapatense 1 e passato che hebbi li monti di Ducagini140, nominati nell'altre relationi per venir a Priseren 141 , m'imbatetti in un gianizaro ch'haveva in compagnia
otto Turchi peggiori di se. Costui subbitto che mi vide, giro la rota del suo archibugio, lo drizzo verso minacciando, che se non scavalcavo, di tirarmelo; scavalcai io, scavalco lui e tutti quelli ch'erano in sua compagnia. Mi legorono le mani a
dietro levandomi la borsa con l'annello e con sette scudi; mi fecero caminar a piedi
con le mani legati, [fol. 164r.] minacciando di ammazzarmi e buttarmi nel fiume
ch'era appresso, se non davo, quanto havevo appresso; ma dicendo che fuor di
quello ch'havevano tolto, e le robbe della chiesa, non havevo altro. Levatemi alcune
robbicciole et un vasetto d' argento di sei oncie, mi tornorono il cavallo, lasciandomi
andar via. Corsi alhora grandissimo pericolo, poiche lui medesimo ha havuto a dire
ad alcuni: non so che mi ritenne che non 1'amazzassi. Da 11 a un anno ando alla
guerra di Persia e la morse miseramente.
E 1'accusa dei frati Bosinesi a Belgrado fu essadi lieve momento forsi? Se fosse
stato, chi 1'avesse in publico giudicato avanti il bassa sostentata, sicuro io haverei
finito la vita su un palo o li mercanti Ragusei m'haveriano riscattato a peso di denari,
con li quali conviene star in buona amicitia, perche con i Turchi possono assai.
In quest'e simili borasche spesso incorrero; pero per luoghi e pericolosi viaggi
bisogno haver qualche Turco seco, e pagarlo bene, onde io torno a dire, che se la
Sacra Congregatione non aggiongera qualche cosa di piu alli 200 scudi, mi con verra
abandonar li christiani Antivarini. E per dir il vero, lungo tempo non si puo attendere all'aministratione d'Ungaria et alla diocese d'Antivari, perche i christiani
catholici della mia diocese e di quella di Sirmio sono sparsi per paesi vastissimi, et

138

Skopje

139

Sappai egyhazmegye Albaniaban

140

Dukagjini, hegyvidek Albaniaban

141

Prizren

io per benefitio piii della mia chiesa che per propria commodita vorrei che mi si
stabilissero 60 scudi almeno, etiamche desistessi dall'aministratione di Samandria.
Ne e possibile che si possa supplire col'opera d'uno, per egregio, che fosse lungo
tempo.
[fol. 164v. Kiilzeten mas kezirassal:] Relationi d'alcuni luochi d'Ungaria sott'il
Turco. Die 12. Aprilis 1633. Congregatio 175.

IV.
A Sacra Congregatio de Propaganda Fide hatarozatai a Pietro
Massarecchi altal benyujtott vizitacios jelentesben foglaltakkal
kapcsolatban. 1633. aprilis 12.
APF, Acta vol. 8. fol.
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Congregatio 175./37.
Referente Eminentissimo et Domino Cardinale Antonio 142 visitationem trium
episcopatuum Samandriae, Sirmii et Quinquecclesiensis factam ab archiepiscopo
Antibarensi, ex qua apparuit reperiri in dictis episcopatibus ultra 60 milia catholicorum, SacraCongregatio decrevit, ut infra. Primo. Ecclesiam Samandriensem vacantem per obitum beatae memoriae fratris Alberti ultimi episcopi illius urbis, cum
primum idonea persona reperiri poterit, esse povidendam de pastore cum administratione [fol. 22l v .] episcopatuum Ungariae sub Turcis.
2° Praedictum episcopum posse residere utilius pro maiori parte anni in Sirmio
in loco Niemzi nuncupato.
3° Quoad confinia inter episcopum Samandriensem et administratorem Bosnae
ac episcopum Bosnensem ab archiepiscopo Antibarensi proposita, expectandos
esse duos fratres Bosnenses, qui sunt Perusii 143 , et cum eis prius agatur et, si fieri
poterit, de eorum consensu confines stabiliant.
4° Quoad inconvenientia in visitatione reperta, Sacra Congregatio, quoad illa,
quae pertinent ad fratres Bosnenses, iussit per litteras commoneri episcopum Scardonensem et provincialem eorum, ut provideant et in specie, ut excommunicationem illis impositam, qui capellam Raguseorum adierint, revocent, curentque
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ecclesias ad eos spectantes, quae indigent, reparari, cessari ab importuna nimis
eleemosynarum exactione, delinquentes et scandalosos fratres iuxta demeritapuniri, studiis per eos diligentius operam dare, eorum mores ac disciplinam regularem
[fol. 222r.] reformari, obsequium et reverentiam debitam Sedis Apostolicae visitatoribus ac episcopis adhiberi, finitiones visitatorum et episcoporum per illos non
impediri, et praesertim opera infidelium magistratuum ac ministrorum ipsorum, et
denique parochialibus non praefici fratres sine praevia approbatione episcopi, in
cuius dioecesi vel administratione erunt parochiae. Quo vero ad inconvenientia
reperta in episcopatu Quinquecclesiensi, ubi layci uxorati ob defectum sacerdotum
sacramenta baptismi et matrimonii administrant et concionem habent, Sacra Congregatio mandavit commoneri patrem generalem Societatis Jesu, ut curet per eius
religiosos, qui in illum episcopatum missionem habent, iuvenes instrui in officiis
ad sacerdotium pertinentibus instructosque ordinari et parochiis, ubi layci praedicta
munia faciunt, praefici. Quo vero ad celebrationem missarum votivarum, quae fiunt
a tribus confraternitatibus Belgradi in dominicis Adventus et Quadragesimae, aut
in dominicis per annum solemnibus festis impeditis, Sanctissimus Dominus Noster
archiepiscopo Antibarensi praecipit, ut omnino curet huiusmodi abusum tolli [fol.
222v.] ac rubricas Missalis Romani diligenter observari.
5° Quoad differentias inter Raguseos et Bosnenses ob eorum capellas, Sacra
Congregatio iussit scribi episcopo Scardonensi et ministro provintiali, ut capellam
pro Bosnensibus in alio loco distanti a capella Raguseorum edificent, ut hac ratione
omnium dissidiorum occasio tollatur.
6° et ultimo. Sanctitas Sua mandavit archiepiscopo Amasiae eius magistro domus144, ut apparatum pontificalem pro archiepiscopo Antibarensi fieri curet,
eumque eidem archiepiscopo donet.
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Molnar, Antal: La relazione della visita pastorale nelPUngheria Ottomana
fatta da Pietro Massarecchi, arcivescovo d'Antivari e amministratore
apostolico di Samandria (1633)
In questo saggio l'autore pubblica una relazione delPUngheria meridionale
(Szeremseg, Baranya, Bacska), scritta da Pietro Massarecchi alla Sacra Congregazione ,,de Propaganda Fide". La relazione dell'arcivescovo (comeogni documento
delFarchivio della congregazione che uttilizzava 1'autore) ha una grande importanza per conoscere le vicende della Chiesa Cattolica in questi paesi e la situazione
religiosa nelFUngheria Ottomana. NelFintroduzione e presentata la biografia di
Massarecchi e sopratutto la sua attivita in Ungheria (1631-1634). L'arcivescovo
ci fu mandato dalla Santa Sede per pacificare le discordie fra i bosnesi e i ragusei
intorno alla capella di Belgrado, poi quelle fra i preti secolari e i francescani bosniaci, perche tutt'e due parti volevano acquistare le parochie di Slavonia. Analizzata
la situazione complicata della Chiesa in questo territorio, 1' autore abbozza il lavoro
pastorale di Massarecchi nel vescovato di Samandria e nelle diocesi limitrofe. Essendo alla merce delFautorita turca 1'arcivescovo fu costretto ad aggiungersi a una
parte dei litiganti. Massarecchi, inviato dalla Congregazione, non ha avuto altro da
scegliere che favorire i ragusei ed i loro preti contro i francescani bosniaci. I conflitti
presentano, oltre le lotte per i redditi, il contrasto delle due mentalita e dei due
concetti diversi della Chiesa, cioe l'opposizione fra i rapresentanti della riforma
cattolica e la Chiesa francescana bosniaca basata sulle tradizioni medievali che si
accomodava alle condizioni dell'occupazione turca.
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POPRÁDY JUDIT
A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK SZÖVETSÉGÉNEK TÖRTÉNETE 1
Magyarország legnépesebb nemzetiségét a németek alkotják. A második világháborút követő időszaknak sokáig a leghányatottabb sorsú nemzetisége az övék. E
dolgozat célja nem a magyarországi németek 1945 utáni történetének figyelemmel
kísérése, hanem érdekképviseleti szervük, Szövetségük létrejöttének és tevékenységének ismertetése. A Szövetségnek ambivalens helyzete tulajdonít(ott) kiemelt
jelentőséget: egyszerre kellett a párt és a kormány politikáját a németség felé közvetítenie, ugyanakkor pedig a magyarországi németség érdekeit és jogait képviselnie. Hogy e két funkció közül melyik jutott jobban érvényre (amennyiben nem
fedték egymást, és erre bőven akadt példa): párthatározattal életre hívott és a párt
felügyelete alatt működő szervezetről lévén szó, a válasz egyértelműnek tűnik.
I. ELŐZMÉNYEK
A második világháború után a hazai nemzetiségek közül a délszlávok helyzete
rendeződött a legkorábban. 1946-ban megalakult a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, a szerbek, a horvátok és a szlovének érdekeinek képviseletére. Ezt követte 1948 márciusában a Magyarországi Románok Kultúrszövetségének megalakulása, majd 1948 végén a Magyarországi Szlovákok Demokratikus
Szövetségének létrejötte. Az elnevezés különbségei a hatáskörök különbözőségét
rejtették magukban. A délszlávok és a szlovákok szervezete — kezdetben legalábbis — politikai érdekvédelmet biztosított, a románok szövetségének ténykedése a
kultúra területére szűkült. Hasonlóan korlátozott érvényesülési terepre utalt a négy
nagy magyarországi nemzetiségi szövetség közül utolsóként létrehozott szövetség
neve, a Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége.
Feltűnő az időbeli eltérés: a Német Szövetség csak 1955. október l-jén alakult
meg. E megkésettség hátterében bel- és külpolitikai okok egyaránt meghúzódtak.
A világháború után a béke egyik legfőbb garanciájának a német kérdés rendezése
mutatkozott. Ennek szellemében születtek meg a potsdami értekezlet határozatai,
így többek közt a németek kitelepítéséről szóló határozat is, melynek végrehajtására Magyarországon két nagyobb hullámban került sor. A kitelepítések 1946
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januárjában kezdődtek, és 1948 szeptemberében fejeződtek be végleg. A kitelepítésekkel járó vagyonelkobzások, a nem ritka túlzások, ártatlan emberek meghurcolása évtizedekig, nyugodtan mondható, hogy napjainkig be nem gyógyult sebeket ejtettek a magyarországi németség körében. Ehhez járultak még a német lakosok összeköltöztetései, amelyek szintén hosszú időre meghatározták német családok sorsát.2
E ponton szükséges megemlíteni, hogy hány embert érintettek a kitelepítések
— hiszen fontos kérdés az is, hogy hány Magyarországon maradt német érdekképviseleti szerveként jött létre a Német Szövetség. A történészek által végzett
kutatások és a statisztikai felmérések adatai meglehetősen nagy eltéréseket mutatnak, körülbelül 180 000-200 000 németet telepíthettek ki 1948 őszéig. 3 A Német
Szövetség tehát semmiképpen sem jöhetett létre, mielőtt nem rendezték véglegesen
ezt a kérdést.
A kitelepítés és annak végrehajtása nemzetközi kérdés volt. Érdemes azonban
kitérni a nemzetiségi politikát érintő néhány főbb belpolitikai vonatkozású véleménynyilvánításra és döntéshozatalra — amelyek persze a külpolitika függvényében is születtek. Ide tartozik az illegalitásban lévő Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága által még 1944 októberében, vagyis a német megszállás alatt kidolgozott program, amely gazdaságilag, politikailag és kulturálisan egyaránt
egyenjogúnak nyilvánította az állam területén élő összes nemzetiséget.4 A potsdami
konferencia változtatott a nézeteken. Ez tükröződött az egyesülés után létrejött
Magyar Dolgozók Pártjának (a továbbiakban: MDP) 1948-as programnyilatkozatában. Ebben a nemzetiségi politikára vonatkozóan a következőket rögzítették:,, Az
országban élő nemzetiségek (délszlávok, románok, szlovákok stb.) számára a párt
— a teljes állampolgári egyenjogúság biztosítása mellett — haladó nemzeti kultúráj uk szabad fej lesztéséért és politikai szervezkedésük teljes szabadságáért, a szomszéd országokban élő anyanemzeteikkel való kultúrcsere és érintkezés szabadságáért száll síkra." 5 A szöveg teljes egyenjogúságról szól. Szembeötlő viszont, hogy
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a zárójelben példaként felsorolt nemzetiségek közül éppen a legnépesebb hiányzik,
a németség. Ezt a hiányosságot korrigálta aztán az 1949-es Alkotmány, amely már
semmiféle különbséget nem tesz az állampolgárok között: ,,A Magyar Népköztársaság polgárai a törvény előtt egyenlőek és egyenlő jogokat élveznek." (49. §
1. pont) „A polgárok bármely hátrányos megkülönböztetését nemek, felekezetek
vagy nemzetiségek szerint a törvény szigorúan bünteti." (49. § 2. pont) „ A Magyar
Népköztársaság a területén élő minden nemzetiség számára biztosítja az anyanyelvén való oktatásnak és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét." (49. § 3. pont)
Még az Alkotmány elfogadása előtt hangzott el, és tulajdonképpen a magyarországi nemzetiségek ebben megfogalmazott teljes egyenjogúságát vetítette előre
Rákosi Mátyás 1949. május 8-i celldömölki beszéde. A pártvezetés hivatalosan is
elismerte: „Megoldatlan még részben a németajkú magyar állampolgárok helyzete
is. Az ősszel ezt is felvetjük, és gondoskodunk róla, hogy a magyarországi németajkú állampolgárok beilleszkedhessenek demokráciánk rendszerébe, és ezzel ez a
nehéz kérdés is megoldást nyer."6 Ebbe a sorba illeszkedik az 1949. október 7-Í
minisztertanácsi rendelet (4.274/1949), amely szintén külön kitért a német nemzetiség problémájára. Kimondta, hogy a lakóhely megválasztásánál és a munkavállalásnál a „magyar állampolgárokkal egy tekintet alá esnek" a kitelepítésre kötelezett németek.7 Még bővebben foglalkozott a magyarországi németek kérdésével a
Minisztertanács 84/1950/M.E. rendelete. „Az áttelepítésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá eső mindazon személyek, akiket nem telepítettek át, úgyszintén
azok, akiknek áttelepítésére sor került ugyan, de a jelen rendelet hatályba lépésekor
Magyarországon tartózkodtak és az erre vonatkozó rendelkezések szerint jelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek, magyar állampolgárok és a Magyar Népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben egyenlő polgárai."8 A rendelet
hatályon kívül helyezte az áttelepítéssel kapcsolatosan kibocsátott összes korlátozó
rendelkezést. A vagyonelkobzások tekintetében is igyekezett orvosolni az elkövetett túlkapásokat, amennyiben kimondta, hogy „az érintett személynek a tényleges
birtokában lévő tíz kataszteri holdnál nem nagyobb ingatlanát meg kell hagyni." 9

6

Magyar Országos Levéltár, M D P - M S Z M P Iratok Osztálya (= MOL MDP-MSZMP) 276. f.
91/83. Tájékoztatás a német nyelvoktatás kialakításáról. 1954. november 20. Itt idézik Rákosi
beszédét.
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A rendelkezések tehát jórészt megszülettek, azonban foganatosításuk nem ment
gördülékenyen.
A ténylegesen megvalósuló döntések legfontosabbikának az ötvenes évek elején
a német nyelvoktatás bevezetése tekinthető. A nemzetiségi jogok biztosításának
egyik sarkalatos pontja az anyanyelv használatának és tanításának lehetősége. A
német nyelvoktatás bevezetésének jogi alapjául az 1951. évi 15. sz. törvényerejű
rendelet szolgált, amely az Alkotmány 49. §-ának szellemében született. Ebben
rögzítették, hogy minden olyan nemzetiség lakta községben, ahol legalább 15,
ugyanazon nemzetiséghez tartozó tanköteles gondviselője kéri, ott biztosítani kell
az anyanyelven való oktatást vagy pedig az anyanyelvnek kötelező tárgyként való
oktatását. Az előbbi esetben a magyar nyelv és irodalom kötelező tárgyként szerepelt a tanrendben. 10
Kísérleti jelleggel az 1951/52-es tanévben került sor 25 általános iskolában a
német nyelvnek mint tantárgynak a bevezetésére. A következő tanévben ez a szám
66-ra, az 1953/54-es tanévben 75-re növekedett. Az 1954. november 20-i keltezésű
„Tájékoztatás a német nyelvoktatás kialakításáról" 11 címében a kialakítás szó is
jelzi, hogy az 195 l-ben kezdődött folyamat lassan haladt előre. Nagy gondot okozott a tankönyvellátás, az NDK-ból behozatott könyvek anyanyelvűeknek készültek. Többször visszatérő problémát jelentett, hogy a hazai németség tájnyelvet
(„svábul") beszélt.
A „Tájékoztatás" fontos feladatként a teljes anyanyelvi általános iskolák, német
általános gimnázium és tanítóképző, pedagógiai főiskolai német tanszék létrehozását határozta meg, valamint a nemzetiségi óvodai hálózat kiépítését.
A kultúra szférája biztosította a nemzetiségi szervezkedés legfőbb fórumait.
Ennek eredményeként alakult meg 1950-ben Eleken az első német kultúrcsoport,
amit 1951-ben követett a gyulai kultúrcsoport megalakulása és az első országos
kultúrkörét megszervezése.
A nemzetiségi kultúra hagyományának, és ezen belül nem utolsósorban az anyanyelv ápolásának szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bírt, hogy 1954 júliusában megjelent a németek világháború utáni első rendszeres, havi kiadványa, a
német nyelvű Freies Leben. Az olvasókat a Népművelési Minisztérium Nemzetiségi Osztálya és az Oktatásügyi Minisztérium üdvözölte. A címoldalon vázolták a
lap célját: számot adni a magyarországi fejlődésről, a főbb nemzetközi politikai
eseményekről, gazdaságról és kultúráról, sportról, ifjúságról, nőkről, hétköznapok-
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Közoktatási Közlöny, I. évf. 3. sz. 1951. szeptember 20.
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ról. A lapot azoknak szánták, akik az MDP vezetése alatt részt vesznek a szocializmus építésében. 12
Érzékelhető volt tehát, hogy hamarosan végleg rendeződni fog a magyarországi
németség helyzete, és szervezeti keretei tekintetében is egy szintre kerül a többi
nemzetiséggel. Volt azonban még egy döntő, figyelmen kívül nem hagyható mozzanat, amely elengedhetetlen feltétele volt az utolsó lépés megtételének. 1955.
január 25-én deklarálta a Szovjetunió a hadiállapot megszüntetését Németországgal. Március 18-án került sor a Magyarország és Németország közti hadiállapot
megszüntetésére is.13 Látszólag nem volt már elháríthatatlan akadálya annak, hogy
létrehozzák a magyarországi németek szövetségét.
II. A SZÖVETSÉG MEGALAKULÁSA
A Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetségének létrehozásáról az
MDP Központi Vezetősége döntött 1955. július 18-i határozatával. Ezt a döntést
azonban a párt- és állami vezetésen belüli sorozatos levélváltások előzték meg.
Darvas József népművelési miniszter látta el aláírásával azt az előterjesztést,
amely a december 1-jére összehívandó, nemzetiségi ügyekkel foglalkozó ülésre
készült. Az „Előterjesztés a magyarországi nemzetiségi oktatás és népművelés helyzetéről" felsorolta a meghívandó résztvevők listáját. 14 A névsorban
az állam részéről Darvas neve mellett Erdey-Gruz Tibor oktatásügyi miniszter,
Boldoczky János külügyminiszter, Kovács Péter, az Oktatásügyi Minisztérium
Nemzetiségi Osztályának vezetője, a nemzetiségek képviseletében a Szlovák, a
Délszláv és a Román Szövetség főtitkárai szerepeltek, valamint Wild Frigyes. A
Német Szövetség jövendő főtitkárának neve mellett egyelőre annyi állt, hogy ,,a
veszprémi egyetem dolgozója". Az előterjesztés kitért a németeknek a közéletbe
történő fokozatos bevonására. Példákat említett a még mindig fel-felbukkanó
németellenességre, így egy csolnoki esetre, ahol is az AVH-sok németül beszélő
fiatalokat vertek meg, mert anyanyelvüket használták. Kiemelte a dokumentum a
nemzetiségi munka hiányosságait, főként azt, hogy a nemzetiségi kérdés az iskolai
oktatás és a népművelés problémáira szűkül, és így a többi állami és pártszervezet
nem foglalkozik vele. Felhívta a figyelmet egyes párt- és állami funkcionáriusok
németekkel szembeni megkülönböztető politikájára (neveket természetesen nem
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„ D e m Leser zum Gruss". In: Freies Leben, 1954. július
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Balogh Sándor-Gergely Jenő-Izsák Ixijos-Jakab Sándor-Pritz
szág története a XX. században. Bp., 1985. 525. p.
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említve): „Gyakoriak az olyan kijelentések, »Jó lesz vigyázni a svábokkal, nagyon
bennük van a náci hajlam«."
Az előterjesztéshez csatlakozott egy határozati javaslat: ,,1955. január 1-jére
hozzuk létre a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségét. A Szövetség
vezetőjéül Wild Frigyes elvtárs veszprémi egyetemi tanárt, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsának tagját javasoljuk." 15 Felmerült az is, hogy a Freies Leben
alakuljon át kéthetenként megjelenő lappá.
A következő dokumentum az 1955. február 23-i keltezésű „Javaslat a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének megszervezésére". 16 Akárcsak az
előbbi előterjesztés, ez is demokratikus Szövetséget említett még. A javaslat szövege nagy vonalakban megegyezett ajúlius 18-i végleges határozat szövegével. Kitért
azonban a kitelepítések kárvallottjaira, a németeket érő nacionalizmus vádjára, illetve az 1952/53 során megkezdett kulturális munka hasznosságára. Március 2-i
dátummal újabb, tartalmában hasonló, de már rövidített változatú javaslat született.17 Ezt követte a Darvas által aláírt „Javaslat a Titkársághoz". 18 A benne foglaltak tekintetében hasonlított a február 23-i javaslatra, de konkrétan taglalta már
például a Szövetség költségvetési keretét, mondván, hogy az a Szlovák és Délszláv
Szövetségével megegyezően 540 000 forint legyen. Ismét megfogalmazódott, hogy
a Freies Leben alakuljon át kétheti lappá, sőt később majd hetilappá. A végleges
határozat szövegében nem szerepel, de itt az 1954. november 15-i javaslattal összhangban megint utaltak arra, hogy a Szövetség főtitkára Wild Frigyes legyen. A
Szövetség létrehozását március 15-től javasolták. A Szövetség létrehozásának indoklásául többek között azt emelte ki a javaslat, hogy a németség összefogására,
nevelésének irányítására kevés a Népművelési Minisztérium Nemzetiségi Osztályának egyetlen munkatársa. A Szövetség célja a javaslat szerint a HN szerveivel,
párt- és állami szervekkel együtt a németek kulturális igényeinek kielégítése, valamint fokozottabb bekapcsolásuk a szocializmus építésébe. 9 főben határozzák meg
a Szövetség létszámát. A titkár vezeti a Szövetséget, tartja a kapcsolatot az Oktatásügyi és Népművelési Minisztériummal, megyei, járási, községi népművelési
vezetőkkel. Wild Frigyest nevezték meg itt újból mint jövendő főtitkárt. A népművelési, oktatási és ismeretterjesztő csoport vezetői, pénzügyi és gazdasági előadó, gyors- és gépíró, hivatalsegéd és gépkocsivezető szerepel még a sorban.

15

Uo.

16

Uo.

17

Uo.

18

Uo.

A határozat meghozatalát utolsóként az 1955. június 14-i, Darvas József javaslata alapján készült, az Andics Erzsébet által a MDP Központi Vezetősége Tudományos és Kulturális Osztályának nevében aláírt „Javaslat a Politikai Bizottsághoz" 19 előzte meg, amely nagyjából megegyezett a júliusi határozattal.
A „Szigorúan bizalmas!" jelzéssel ellátott határozat 20 250 községben élő több,
mint 300 000 némettel számolt, akik 60-65%-a egyénileg dolgozó paraszt, csupán
8-10%-uk szövetkezeti paraszt, sok még a bányász.
A határozat röviden vázolta a német népművelési lehetőségek, a nyelvoktatás,
könyvtárellátottság kérdését, és megállapította, hogy az elmúlt néhány év munkája
kimozdította a németeket ,,a merev, elutasító passzivitásból". Hozzáfűzték, hogy
„kulturális tevékenységük teljes kibontakozását azonban még mindig gátolja, hogy
a többi nemzetiséggel szemben hátrányos helyzetben vannak." És bár a Freies Leben sokat telt már e téren, mégis „képtelen a hazai németség politikai nevelője
lenni". Ennek oka elsősorban csekély terjedelme és megjelenésének ritkasága. Az
oktatásról a határozat meglehetősen nyíltan és tömören annyit mondott: „Rendkívül elmaradott a német anyanyelvi oktatás!"
A németek közéleti passzivitását elsősorban az idősebb generációra vonatkoztatta a határozat. Kitért arra is, hogy németek más nemzetiségtől eltérően nemigen
használják anyanyelvüket a községi életben. A passzivitás okaként a már említett
okokon kívül a nacionalizmus vádjától való félelmet neveztékmeg, de nem ejtettek
szót sem a kitelepítésekről, sem az ehhez kapcsolódó vagyonelkobzásokról. A nacionalizmusra viszont hoztak példákat, így azt, hogy a vértesacsai legények a labdarúgó világbajnokság döntője után azt énekelték, hogy „nem lehet a germánokkal
kikukoricázni", vagy hogy a vértessomlói bál után fasiszta dalokat énekeltek.
„Ahol nem mi irányítunk, ott hangadó lesz a reakció" — talán ez a mondat
tekinthető az egész határozat alapgondolatának, annak, hogy mi volt a Szövetség
létrehozatalának valódi célja. Már a határozatban megfogalmazást nyert, és aztán
a Szövetségnek az elkövetkezendő évekre vonatkozó dokumentumaiban is újra
meg újra visszatért a nyugati imperialista uszítás elleni küzdelem döntő fontossága.
Nyugat-Németország fokozódó fegyverkezése, német és osztrák rádióadók uszító
műsorai, kitelepített fiatalok uszító levelei jelentenek elsősorban veszélyt. A határozat — ha nem is nyíltan elítélő hangon — megjegyezte, hogy a német községekben magasabb a hittanra járók száma az országos átlagnál. Másrészről a határozatba
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bekerült az a javaslatokban már jelzett, a németek bizalmatlanságát szintén növelő
probléma is: egyes párt- és állami funkcionáriusok velük szemben alkalmazott
megkülönböztető politikája.
A határozat III., utolsó része mondta ki a Szövetség megalakításának szükségességét, és rögzítette annak feladatait.,, A szövetség feladata a magyarországi német
dolgozók fokozottabb bevonása a szocializmus építésébe, a nevelőmunka, kulturális tevékenységük gyakorlati irányítása és szervezése, a tanácsok segítése a németlakta területeken, a hazai német népművészet feltárása és terjesztése, a Freies Leben
szerkesztési és terjesztési problémáinak megoldása. Őszinte, baráti kapcsolatok
ápolása és elmélyítése hazánk magyar és más nemzetiségű dolgozóival. A szövetség nem politikai, hanem kulturális szerv. Munkája nem merül ki a negatívumok,
a nacionalista hangok, a bizonytalanság és a félelem leküzdésében. Az utóbbi időben ugyanis lendület, megélénkülés tapasztalható a hazai németség egy részénél,
főleg kulturális vonatkozásban. A tanácsok zöme azonban nem érti a felmerült
nehézségeket, különösen a németséggel kapcsolatos problémákat, nem is mer ezekhez a kérdésekhez hozzányúlni." Kimondták, hogy a Szövetség hetilapjává kell
átalakítani a Freies Lebent.
A határozat rögzítette, hogy párt- és állami szervek feladata a nacionalizmus
elleni fellépés. A Népművelési és a Külkereskedelmi Minisztérium hatáskörébe
utalták az elegendő német nyelvű irodalom NDK-ból történő behozatalát. A z utolsó
pont a Központi Vezetőség Tudományos és Kulturális Osztályát bízta meg a részletkérdések kidolgozásával.
Az alapító gyűlésre 1955. október l-jén került sor a Freies Leben szerkesztőségében. 21 A gyűlésen Frank László, a Freies Leben főszerkesztője, Wild Frigyes
egyetemi lektor, Nagy Endre, a Népművelési Minisztérium főelőadója, valamint
Fürst György, Ilosvay Ferenc és Konrád Tamás újságírók vettek részt. A jegyzőkönyv szerint megbeszélték a létrehozandó szövetség feladatkörét — amely megegyezett az MDP-határozatban foglaltakkal —, majd határozatot hoztak a Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetségének megalapításáról. Wild Frigyest
Frank javaslata alapján egyhangúlag választották meg a Szövetség főtitkárának.
Döntés született arról is, hogy a Freies Leben október l-jétől hetilappá alakul.
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Az Alapító okirat nem lelhető fel a Szövetség irattárában. Wild Frigyes: „Ein Vierteljahrhundert" című (Németek Szövetsége, Bp., 1980), a Szövetségről szóló összefoglalójából származnak a következő adatok és tények. 11-14. p.
Érdekes, hogy a Freies Leben csak november 5-én számolt be a Szövetség megalakulásáról:
Wild Frigyes: Gründung des Kulturverbandes der Deutschen Werktatigen in Ungarn. In: Freies
Leben, 1955. november 5.

A Német Szövetség megalakításáról szóló határozat 300 000 némettel számolt.
Érdemes ezt a számot összevetni más adatokkal: a népszámlálások adataival, valamint a Szövetség által becsült értékkel. Ez utóbbi nagyjából megegyezik az MDPhatározatban szereplő számmal: a Szövetség 250 000-300 000 főre becsülte a németség létszámát. 22 Az 1941 és 1980 közötti népszámlálások a következő képet
adják (Magyarország trianoni területét véve alapul):

1941

1949

1960

1970

1980

475 491

22 455

50 765

35 594

31 231

302 198

2 617

8 640

660 276

128 758

175 006

397 206

100 159

123 769

9 316 074

9 240 799

9 961 044

németek
anyanyelv
szerint
nemzetiség
szerint
összes
nemzetiség
anyanyelv
szerint
nemzetiség
szerint
összlakosság

11 310

155 862

129 565
70 489

10 322 099

10 709 463

Feltűnő maguknak a népszámlálási eredményeknek a nagy mértékű ingadozása,
illetve a Szövetség által becsült értéktől való lényeges eltérése.23 A német lakosság
tényleges létszámát így csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani. A leginkább az
1941 és 1949 közti rendkívül nagy eltérés ötlik szembe. A német lakosság számának ilyen mértékű csökkenése nem magyarázható pusztán a háborús veszteségekkel és a kitelepítésekkel. 24 Az 1941-es kiugró szám egyik fő oka az, hogy előnyös
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Bár a Szövetség idézett becslése 1955-ös, ez az érték nem változott nagyon az elkövetkező
évtizedekben.
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A kitelepítettek becsült száma — mint arról szó volt — 180-200 000 fő.

lehetett, ha valaki németnek vallotta magát, másrészről a volksbundista nyomás is
jelentős volt. A háborút követően fordítottjára változott a helyzet: a németek nem
merték bevallani nemzetiségi hovatartozásukat. Az 1960-as növekedés, az emelkedő tendencia azzal magyarázható, hogy szabadabbá vált a német lakosság körül
a légkör: a kitelepítés veszélye megszűnt, alkotmányosan biztosított jogokkal rendelkeztek és megalakult a Német Szövetség, „önálló" érdekvédő szervezetük. Az
1960 utáni, fokozatosnak mondható csökkenés nagyrészt a magyarországi németség asszimilálódásával (pl. vegyes házasságok révén25) indokolható.
III. A SZÖVETSÉG MEGALAKULÁSÁTÓL
AZ I. MUNKAÉRTEKEZLETIG
A Szövetség az általa becsült 250 000-300 000-es németségnek természetesen
csak kis részével került kezdetben közvetlen kapcsolatba. Az MDP Központi Vezetősége Tudományos és Kulturális Osztályának 1955. november 8-i jelentése a nemzetiségek között folyó politikai és oktatási munkáról a négy nagy nemzetiségi szövetségről jegyezte meg általánosságban, hogy ,,a szövetségeknek nem kielégítő a
kapcsolata a nemzetiségi tömegekkel". 26 Bár az elnevezésekben különbségek voltak, jól látható, hogy állami szinten alapvetően egy kategóriába sorolták, együtt
jellemezték és irányították a szövetségeket, a fenti jelentésben is, kiemelve a szövetségek kettős jellegét. Azt, hogy egyrészt tömegszervezetek, egyesületek,
„lényegében azonban a Népművelési Minisztérium felügyelete alá tartozó állami
kulturális hivatalok" 27 , amelyek ezenkívül semmiféle szervvel sincsenek alá- vagy
fölérendelt viszonyban. Fő feladatukként a jelentés a kulturális igények kielégítése
mellett és ugyanolyan súllyal a politikai nevelést, az anyanyelven folyó agitációs
és felvilágosító munkát jelölte meg. Utalt arra, hogy az állami, párt- és más társadalmi szervek a nemzetiségi problémákkal eddig nem foglalkoztak kielégítően.
Hogy egyáltalán nem volt szilárd a szövetségek helyzete ekkortájt, jól érzékelteti az az 1956. április 24-i javaslat, amely az MDP Központi Vezetősége Tudományos és Kulturális Osztályán a négy szövetség összevonását terjesztette elő. 28
Ebben indítványozták, hogy hozzák létre a Nemzetiségi Szövetségek Központját,
élén főtitkárral. Ebben az egyes szövetségek mint osztályok működhetnének. A
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A németek túlnyomó része vegyes lakosságú helységekben élt, ahol gyakoriak voltak a vegyes
házasságok.
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Uo. Tamás István politikai munkatárs javaslata Andics Erzsébetnek 1956. április 24-én.

javaslat kimondta, hogy a szövetségeket a Tudományos és Kulturális Osztályhoz
kellene csatolni. Indoklásként a széttagoltságot emelték ki (a Román Szövetség
Gyulán működött, a többiek más-más épületben Budapesten), ami gazdasági szempontból sem előnyös, illetve azt, hogy a szövetségeknek így nincs kellő politikai
és szakmai tekintélyük. Indokként szerepelt ezenkívül, hogy a szövetségek már
túlnőttek a Népművelési Minisztérium Nemzetiségi Osztálya keretein.
Ezt a javaslatot, amely látványosan erősítette volna az állami felügyeletet, az
MDP Politikai Bizottsága 1956. május 4-i ülésének határozata nem hagyta jóvá.
Szintén ezen az ülésen merült föl az, hogy a nemzetiségek arányosan legyenek
képviselve az országgyűlésben, de ne a szövetségek javaslatai döntsenek a személyekről.29 A németeknek a teljes jogú állampolgárok körébe való „visszafogadásának" döntő lépése volt, hogy 1953-tól — korábban viszont nem! —részt vehettek
a választásokon.
Az MDP Központi Vezetősége május 15-én tárgyalta a nemzetiségek kérdését.
Itt ismételten elhangzott, hogy ,,a pártmunka elhanyagolt területe" a nemzeti
kisebbségek ügyeinek rendezése, intézése. Külön kitértek a németek helyzetére. A
velük kapcsolatosan felsorolt problémák között a Szövetséget létrehozó határozat
megállapításai köszönnek vissza: „A magyarok a volksbundista németekről alkotott véleményüket kiterjesztik minden németre. A németek leveleznek kitelepített
rokonaikkal, egyesek uszítanak a népi demokrácia ellen."'10 A kitelepítésekről is
szó esett, ezeket a Központi Vezetőség jogosnak ítélte, és az ország érdekeit szolgálónak. Általánosságban felvetődött még a nemzetiségi könyvtárak rossz ellátottsága, a nemzetiségek sajtólehetőségeinek korlátozottsága.
Az ülésen született, a hibákat javítani szándékozó határozatok végrehajtása
azonban elakadt, többek között az októberi események miatt.
Hogy addig sem történt lényegi változás, azt nagyon jól érzékelteti az MDP
Központi Vezetősége Tudományos és Kulturális Osztályának a délszláv kisebbségről szóló 1956. augusztus 31-i feljegyzése: „A szövetségek... nem élnek valóságos
életet. Nincs választott vezetőségük, vezetőiket és munkatársaikat gyakorlatilag az
illetékes népművelési miniszterhelyettes nevezi ki." 31
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Uo. Az M D P Politikai Bizottságának 1956. május 4-i előterjesztése a magyarországi nemzetiségi kisebbségek közötti politikai, oktatási és kulturális munkáról.
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Uo. Az M D P Központi Vezetőségének határozata. 1956. május 16.
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Uo. Az M D P Központi Vezetőségének Tudományos és Kulturális Osztályának feljegyzése a
magyarországi délszláv kisebbség helyzetéről. (Tamás István aláírásával.) 1956. augusztus 31.

Az a kettősség, amely a nemzetiségi szövetségek helyzetét jellemezte — tenniakarás az adott nemzetiség érdekeiért, ugyanakkor a pártpolitika közvetítése a
nemzetiség felé —, tulajdonképpen magán az állam/párt politikáján is végigvonult:
a nemzetiségek ügye viszonylagos rendszerességgel napirendre került a Központi
Vezetőség vagy a Politikai Bizottság ülésein, az ott hozott döntések végrehajtása
azonban mindig elhúzódott.
E sorozatot aztán hosszabb időre megszakította 1956 októbere és annak következményei.
A következő, a nemzetiségeket és ezen belül a szövetségeket érintő intézkedések
szempontjából kiemelkedő fontosságú lépés az MSZMP Politikai Bizottsága által
1958. október 7-én hozott határozat volt.32 Ezt egy előterjesztés előzte meg 33 , amely
az MDP Központi Vezetőségének 1956. május 16-i helyes döntéseket tartalmazó,
de végre nem hajtott határozatának felújítását, valamint az „ellenforradalom" tapasztalataival való kiegészítését látta szükségesnek. 34 A határozat kimondta, hogy
a nemzetiségi lakosok megítélése alapjául, az ország bármely más állampolgáráéhoz hasonlóan, az állampolgári kötelességek teljesítését kell venni. Elégedettségre adhatott okot a megállapítás, hogy befejezettnek tekinthető a nemzetiségi
középiskolai hálózat kiépítése, valamint, hogy a kultúrcsoportok népszerűsége nő.
A könyvtári gondok maradtak. A határozat elismerte, hogy gondot jelent, hogy a
Pécsi Rádió 35 csak német és délszláv műsorral rendelkezik. Kimondták, hogy a
Kossuth és a Petőfi Rádiónak a jövőben többet kell foglalkoznia a nemzetiségekkel.
A nemzetiségi kalendáriumok „az anyanyelv ápolásának és az ideológiai nevelőmunkának is az egyik legfontosabb eszközei". Megfogalmazódott a feladat, hogy
a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala, a Művelődési Minisztérium és a szövetségek vizsgálják meg együtt a nemzetiségi lapok jellegét, terjesztési gondjait, káderhelyzetét. A határozat kitért arra, hogy a Neue Zeitungot (amely 1957 szeptem-

32

M O L M D P - M S Z M P 288. f. 5/98. Az M S Z M P Politikai Bizottságának 1958. október 7-i
határozata a nemzetiségek között végzendő politikai, oktatási és kulturális munkáról.

33

Uo. Előterjesztés a Titkársághoz a nemzetiségek között végzendő politikai, oktatási és kulturális munkáról. 1958. szeptember 12. Az előterjesztés megvitatására meghívták a szövetségek
főtitkárait is.
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Az előterjesztés azt is megállapította, hogy a „nemzetiségi dolgozók túlnyomó többsége távoltartotta magát az ellenforradalmi tevékenységtől."
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A Pécsi Rádió 1957 óta sugárzott napi fél óra német nemzetiségi műsort, de ez n e m volt
országosan fogható. A Pécsi Rádió és a Szövetség szoros, állandó kapcsolatban álltak egymással. A Rádió részt vett a Szövetség értekezletein, illetve beszámolt azokról és a Szövetség
tevékenységéről adásaiban.

berében váltotta fel a Freies Lebeni) a nacionalizmus vádja miatt sokan nem merik
megrendelni.
A határozat megállapította, hogy az „ellenforradalom" óta bekövetkezett legfontosabb változás az, hogy a nemzeti szövetségek politikai munkával is foglalkoznak, együttműködve a Hazafias Népfronttal (a Szövetség 1955. december 3-án lett
a Hazafias Népfront csatlakozó szerve). Valójában csak a politikai jelleg erősödéséről lehetett szó, hiszen a szövetségek eddig sem voltak pusztán kulturális szervezetek. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagjai közé választották a szövetségek főtitkárait. Újra szóba került, hogy biztosítani kell az országgyűlési és parlamenti választásokon a nemzetiségiek megfelelő arányú jelölését, illetve, hogy a
nemzetiségi feliratok és hirdetések kérdése ugyancsak megoldandó.
Fontos elmozdulást jelentett, hogy a határozat zárt részében kitértek a kitelepítésre, az itthon maradottakkal szembeni vagyonkorlátozásokra, a túlkapások miatti
félelem, bizalmatlanság és passzivitás problémájára. Ezért szükségesnek látták,
hogy a Minisztertanács hat hónapon belül tárgyalja meg a német lakosság körében
fennálló gazdasági és tulajdonjogi kérdések rendezési lehetőségeit. Szintén a németeket érintette a zárt rész egy másik pontja: „A Belügyminisztérium esetenként
vizsgálja meg a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság viszonylatában a szétszakított német anyanyelvű dolgozók látogatási és
összeköltözési kérelmeit." Hozzátéve természetesen, hogy az NDK területén lakókat részesítsék előnyben.
IV. AZ OKTATÁS HELYZETE
Az anyanyelv megőrzése kulcsfontosságú szerepet játszik egy nemzetiség fennmaradásában, így a nemzetiségi szövetségek tevékenységében is. 1951/52-ben a
német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetése — mint arról már szó esett — tulajdonképpen az egyik első jele volt a magyarországi németség jogai elismerésének.
Egyben előkészítő foka volt ez a Szövetség megalakításának is.
Magyarországon 1959/60-ra épült ki a nemzetiségi iskolahálózat. Az említett
1951. évi 15. sz. törvényerejű rendelet 15. §-ának megfelelően két iskolatípus működött: a nemzetiségi tannyelvű és a nyelvoktató iskola.
A német nemzetiségi nyelvoktatás nehezen jött lendületbe. Nemcsak az említett
tanár- és könyvhiány vagy a tájnyelv használata miatt. A németek kezdetben elzárkóztak a német nyelvoktatás elől. A Közoktatási Minisztérium 1952 elején bizalmas körlevélben felkereste a kecskeméti, esztergomi, budapesti, pécsi, veszprémi
és szombathelyi tanácsokat, és javasolta a német nyelvoktatás általános iskolai
bevezetését. Felkérték a tanácsokat az igények felmérésére. Az eredmény az ál-

talános visszahúzódás volt.16 Még túl elevenen élt az emberekben a kitelepítések,
összeköltöztetések emléke és az ebből fakadó félelem.
Az MDP Központi Vezetősége Tudományos és Kulturális Osztályának 1955.
decemberi jelentése is elismerte a német iskolahálózat fejlesztésének súlyos elmaradottságát: nincs német gimnázium, nincs tanítóképző, kevés az általános iskola.37
1956-ban aztán megkezdte működését Baján a német gimnázium, ugyanebben az
évben megindult Pécsett a német tanítóképzés. 1959-től kezdődött meg a felsőfokú
óvónő- és tanítóképzés. 1960-ban Pécsett és Sopronban folyt óvónőképzés, Budapesten és vidéki egyetemeken tanító-, illetve tanárképzés.
Az ötvenes évek végére tehát viszonylag jó nemzetiségi oktatási rendszer épült
ki. Csakhogy mire ez megtörtént, mire a németek e területen fölzárkóztak a többi
nemzetiség mellé, döntő változás következett. A Művelődésügyi Minisztérium
1960 tavaszán — az általános iskolai reform bevezetésére hivatkozva — egy osztályvezetői rendelettel megszüntette a fennálló rendszert. A 44176/1960. sz. osztályvezetői körlevél az 1960/6l-es tanévtől kezdődően az általános iskolákban és
a gimnáziumokban eltörölte a nemzetiségi tannyelvű oktatást, és az ún. kétnyelvű
oktatást vezette be helyette. Ez azt jelentette, hogy a természettudományi tárgyakat
és a testnevelést ettől fogva magyar nyelven kellett oktatni.
A körlevél igencsak ellentmondott a Politikai Bizottság 1958. október 7-i határozatának, amely az anyanyelvi oktatás fejlesztését mondta ki. Nehezítette a helyzetet — ami a Német Szövetség szinte minden értekezletén elhangzott a hatvanas
években —, hogy sokszor áthelyeztek tanerőket, anélkül, hogy utánpótlásról gondoskodtak volna. Nem kedvezett az órarendi beosztás sem: a nyelvoktató iskolákban ugyanis legtöbbször elő- és utócsatlakozó óra volt a nyelvóra. Világosan érződött mindez a nemzetiségi nyelvet tanulók számának alakulásában: az 1960/61-es
és az 1968/69-es tanév között drasztikus volt a csökkenés, különösen a németeknél.
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V. A SZÖVETSÉG I. MUNKAÉRTEKEZLETE
1960. április 8-9-én került sor a Német Szövetség I., ún. munkaértekezletére. A
Szövetség ekkor már a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetsége
nevet viselte. Még a Politikai Bizottság 1956. május 4-i ülésén vetődött fel a javaslat, hogy minden szövetség egységesen demokratikus szövetség legyen, ezáltal is
jelezve, hogy nincs közöttük különbség. 38
A névváltoztatással kapcsolatban figyelmet érdemlő tény, hogy arról nem számolt be külön a Szövetség lapja, a Freies Leben. Az 1956. július 28-i szám egy
cikkében a Szövetség még mint Kulturális Szövetség szerepel39, míg a szeptember
1-jei számban a „Demokratikus" elnevezést használják. 40
Hogy mennyire nem volt független a Német Szövetség — hasonlóképpen a
másik háromhoz — J ó l példázza az, hogy magát a munkaértekezletet is az MSZMP
Politikai Bizottságának említett 1958. október 7-i határozata értelmében hívták
össze.41 A szövetségek nevének egységessé tétele és a névváltoztatásban kifejezésre juttatott szerepváltoztatás a párt következetes stratégiáját juttatta érvényre: a
szövetségeknek a pártpolitika szócsöveivé kell válniuk. Mint ahogy ténylegesen is
azzá váltak. Ennek másik megnyilvánulása a nemzetiségi lapok nevének szintén
egységes megváltoztatása volt. A ,,Neue" Zeitung az 1956 utáni „ ú j " nemzetiségi
politika megvalósításának volt a lapja, és ez az új politika semmiképpen sem a
nemzetiségek „szabad életét" (,,Freies Leben") jelentette. Ebben a névváltoztató
gesztusban — nem tudhatni, mennyire tudatosan — legalább színt vallott az állam/párt valódi szándéka.
E n c az időszakra, a hatvanas évek első felére, az ún. automatizmus szemlélete
volt jellemző, vagyis az a nézet, hogy nem kell külön törődni a nemzetiségi kérdéssel, a nemzetiségek azt nem is igénylik igazán, a nemzetiségek helyzete automatikusan rendeződni fog a szocializmus építése közben. Ez azt jelentette, hogy
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„Chorwerke fiir deutsche Gesangsgruppen". In: Freies Leben, 1956. július 28.
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„Der Festtag in Leányfalu". In: Freies Leben, 1956. szeptember 1.
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A határozat kimondta, hogy 1959. július 31-ig meg kell tartani a szövetségek küldött
közgyűlését.

nem kutatták a nemzetiségeket érintő aktuális problémákat, nem folyt a nemzetiségi
érdekeket szolgáló hosszú távú művelődési, oktatási tervezés sem.
A Szövetség I. munkaértekezletén 150 küldött jelent meg. Hivatalos meghívottként vett részt többek közt Harmati Sándor, a Hazafias Népfront első titkára, Benke
Valéria oktatásügyi miniszter, Vendégh Sándor, Az Oktatásügyi Minisztérium
Nemzetiségi Osztályának vezetője.
Az értekezlet menete, az elhangzott felszólalások hangvétele, nyelvezete a korabeli állampárti rendszer stílusát tükrözték. Vissza-visszatérve dicsérték az
MSZMP-nek a marxista-leninista tanításnak megfelelő, illetve az MSZMP VII.
Kongresszusa szellemében folytatott helyes nemzetiségi politikáját, amelynek
megvalósításába és a szocializmus építésébe a német ajkú dolgozókat is még jobban be kell vonni.
Mivel ez volt a Szövetség első országos szintű rendezvénye, így itt került sor a
németek háború utáni történetének áttekintésére. Ezen belül külön kiemelték az
,, 1956-os ellenforradalmat", amely a németség „tűzpróbája" volt. Felidézték a
nemzetiségeket érintő összes határozatot, a németek kulturális életének fejlődését,
az oktatás gondjait. A legnagyobb részt tulajdonképpen ez, a kultúrcsoportok tevékenységének méltatása, a 3000-3500 példányban megjelenő Neue Zeitung és a
8500-as példányszámú Deutscher Kalender 1 összeállításának, terjesztésének, népszerűségének elemzése tette ki. A Neue Zeitung tematikailag lényegében a Freies
Leben profilját követte. A heti megjelenés lehetővé tette a hazai és a világpolitika,
valamint a magyarországi németeket érintő aktuális események ismertetését. A
Deutscher Kalender is a kultúrától kezdve a politikán át a sportig mindennel foglalkozott. Legnagyobb részét a hazai németség életének, kultúrcsoportjainak, prominens személyiségeinek, TSZ-eknek stb. a bemutatása tette ki.
A kultúrcsoportokra azért érdemes kitérni, mert a számukra — a Hazafias Népfronttal közösen! — szervezett körutak mindig összekapcsolódtak politikai előadásokkal is. Ezt a fórumot használta fel a párt politikájának a nemzetiségek körében való népszerűsítésére. Ez természetesen azt is jelentette, hogy ezeken a rendezvényekenjelen voltak a Hazafias Népfrontnak és az MSZMP-nek sokszor az országos szintű, de legalább a helyi képviselői. 1955 óta 300 rendezvényt szerveztek,
nemzetiségi napokat, barátsági esteket, amelyeken nyilvánvalóan nem csak németek vettek részt.
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1956. október 20-án jelent meg a Freies Leben utolsó száma és 1957. szeptember 20-án jelent
meg először a Neue Zeitung. A két időpont között nem jelent meg német nyelvű hetilap.
Minden szövetség kiadott évkönyvet. A Deutscher Kalender először 1957-ben jelent meg.

Az oktatás kapcsán elsősorban gondokról esett szó, így például a diákok hiányos
anyanyelvi tudásáról — amely probléma mindmáig megmaradt —, illetve a tanárképzés, utánpótlás nehézségeiről.
Megállapították, hogy a magyarországi németek nem élnek kellőképpen a számukra biztosított jogokkal, sokan közömbösek. Ez merült fel a Neue Zeitung csekély előfizetési számával kapcsolatban is, és — szemben a korábbi időszakkal —
nem esett már szó a nacionalizmus vádjától való esetleges félelemről. A passzivitással főleg az idősebb generációt vádolták.
Kimondták, hogy a hazai németeket már csak néhány szál fűzi a néphez, amelyből kiváltak, döntően Magyarországhoz kötődnek: „Németajkú dolgozóinknak
Németország felé való orientációja a faji összetartozás értelmében nagyon lecsökkent." 4 A gazdaság vonatkozásában bár a vagyonelkobzások, földkorlátozások
megingatták a németeket, a mezőgazdaság szocialista átalakításával, az ipari üzemek államosításával ez a kérdés megoldódott. A németek szerepét a TSZ-mozgalom kiszélesítésében a későbbi értekezleteken is kiemelték.
Az egész ülés fő súlypontja a szocializmus építésének közös munkájára, a békéért vívott közös küzdelemre helyeződött.
Egyértelmű volt a Szövetség német-orientációja: „Ma a magyarországi németek
nagy érdeklődéssel kísérik az NDK szocialista fejlődését, lakosságának békeharcát,
ugyanakkor elítélik az NSZK újrafelfegyverkezését, revanspolitikáját, melynek
céljaiba a kitelepített svábokat is bevonják, s fel akarják őket használni a szocialista
országok elleni provokációkhoz". 44 Megjelent tehát itt is ez a hang, a Nyugat uszító
politikával való vádolása, amely hang végigkísérte a hatvanas éveket.
A munkaértekezlet határozatban döntött a népművelési hagyományok feltárásának, gyűjtésének folytatásáról, nemzetiségi napok, béketalálkozók, barátsági estek, kultúrkörutak szervezéséről. Arról is, hogy ismeretterjesztő előadásokkal, a
Neue Zeitung, a magyar sajtó, a Pécsi Rádió és a Kossuth Rádió segítségével a párt
és a kormány szavát kell közvetíteni a német nemzetiség felé. A cél a hazaszeretetre,
a párt iránti áldozatkészségre nevelés, a nacionalista, soviniszta, klerikalista nézetek elleni harc. Küzdeni kell a kispolgári nézetek, a külső és belső ellenségek ellen.
Szoros kapcsolatra kell törekedni a Hazafias Népfronttal, párt- és tanácsi szervekkel. Utaltak a Szövetség e téren elért sikereire, a sok német jelöltre az 1958. no-
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vember 16-i parlamenti és az 1960. április 20-május 20. közötti Népfront-választásokon.
A Szövetség tevékenységének szélesebb társadalmi alapokra helyezése érdekében létrehozták a 45 főből álló, ún. Társadalmi Bizottságot. „A Társadalmi Bizottság tagjai és a Német Szövetség együttműködésének legfontosabb feltétele az
informálás, informálódás". 4 Feladata az egyik oldalon a Szövetség politikai-társadalmi-kulturális munkájának ismertetése és végrehajtásának elősegítése, a pártés kormánypolitika közvetítése volt a dolgozók felé. A másik oldalon: „Általában
közvetíteniük kell a szövetség felé a németajkúak politikai, gazdasági és kulturális
helyzetét, állásfoglalását, hangulatát, igényeit, javaslatait." 4h A bizottság tagjai kapcsolatot tartottak a megyei pártbizottságokkal, a Hazafias Népfront megyei bizottságaival, a megyei tanácsok művelődési osztályaival. Tagjai részt vettek választások előkészítésében, a Szövetség rendezvényeinek, kultúrkörutaknak a szervezésében. Foglalkoztak a Neue Zeitung és a Deutsche Kalender terjesztésével. A lakosság német nyelvű könyvekre, sajtóra, előadásokra vonatkozó igényét közvetítették
a Szövetség felé. Feladatkörükbe tartozott, hogy a szülők figyelmét felhívják az
anyanyelvi oktatás fontosságára. A Társadalmi Bizottság feladata volt más nemzetiségi szövetségek működésének figyelemmel kísérése, és a jó tapasztalatok átvétele. A bizottság tagjai évente üléseztek. Tevékenysége hatékonyságát nem tartották optimálisnak. 47 A Társadalmi Bizottság 1969-ig működött (1964-ben, a Szövetség második értekezletén újra vagy újonnan választott tagsággal), akkor az Országos Választmány váltotta fel.
VI. A SZÖVETSÉG II. MUNKAÉRTEKEZLETE
1964. november 28-29-én került sor a Szövetség második országos munkaértekezletére. A 143 nemzetiségi küldött mellett természetesen ott volt az MSZMP
Központi Bizottságának képviseletében Demeter Sándor, a Kulturális Osztály
szekcióvezetője, illetve Mészáros György, a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályának vezetője. Meghívást kapott ezenkívül az ülésre a délszlávok,
a csehszlovákok és a románok szövetségének főtitkára.
A munkaértekezlet lefolyása, a napirendre került témák nagyjából hasonlítottak
az 1960-as értekezletre. A felszólalók között, mint akkor is, szerepeltek tanárok,
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parasztok, és az általuk elmondottak is emlékeztettek a négy évvel korábban elhangzottakra: a német nyelvoktatás gondjaira, illetve a mezőgazdaság szocialista
átalakításának előnyösségére. Szó esett a Szövetség és egyes TSZ-ek közvetlen
kapcsolatáról is.
Minden értekezlet egyik központi témája a Szövetség alapvető orgánumának, a
Neue Zeitungnak az elemzése volt. Hambuch Géza főszerkesztő referált az újságról, megemlítve, hogy az elmúlt négy év alatt 50%-kal nőtt az olvasók, 100%-kal
pedig az előfizetők száma (ez 5000 példányt és 1100-1200 előfizetőt jelentett). Bár
az arányokat tekintve jelentős volt a növekedés, a német lakosság számához viszonyítva az 5000-es példányszám nem volt sok.
Hogy milyen szerepet töltött be a lap, illetve hogy milyen szerepet kellett betöltenie, jól mutatják az elhangzottak: ,,A Neue Zeitungnak feladata, hogy németül
közvetítse és magyarázza pártunk és kormányunk politikáját a németajkú dolgozóknak, hogy még erőteljesebben és eredményesebben mozgósítsa őket a politikai,
gazdasági és kulturális feladatok végrehajtására, hogy elősegítse szocialista tudatuk, világszemléletük kialakítását és megszilárdítását, hogy támogassa anyanyelvi
művelődésüket, hogy hozzájáruljon a magyar és németajkú dolgozók barátságának, testvériségének, a proletár internacionalizmusnak elmélyítéséhez, hogy feltárja és népszerűsítse a német nemzetiség haladó hagyományait, segítséget nyújtson
esetleges nacionalista, soviniszta megnyilvánulások kiküszöböléséhez." 48 A z idézet nagy része bármelyik korabeli magyarországi sajtótermékre vonatkozhatott
volna. A felsorolásból a németség szempontjából igazán fontos az anyanyelvhasználat (hogy anyanyelvükön értesülhettek a világban és Magyarországon történtekről) és a kulturális tradíciók őrzésének, folytatásának pontja volt. A legfőbb külpolitikai és hazai események mellett a Neue Zeitung rendszeresen — 8 oldalon —
beszámolt a szövetség tevékenységéről, az egyes kulturális rendezvényekről, sportés iíjúsági hírekről (ez utóbbi azért is fontos volt, mert a Német Szövetségnek nem
volt iljúsági lapja).
Az 1964-es munkaértekezleten is folytatódott az NSZK-ellenes (és általánosságban Nyugat-ellenes) politika. A rokoni látogatásokról megállapították, hogy
hatásuk részben előnyös, de tehertétel is. Többek között azért, mert az NSZK-ban
az odalátogatókat „kémtevékenységre szervezik be, s fel akarják használni őket
revansista és háborús céljaik szolgálatában." 49 Sokakat elbűvöl az ottaniak életszínvonala, de azt mindenki látja, hogy az élelmezés nálunk jobb — állapították meg.
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Hosszasan fejtegették a nyugatnémet militarista politikát, az imperialistákkal
szemben a békeharc folytatásának szükségességét. Megemlítették, hogy az NSZKból idelátogatók elmennek a Szövetség rendezvényeire. Kétségtelen volt tehát,
hogy „anyaországnak" az NDK-t ismerték el, az oda irányuló utazások „politikai
szempontból is kívánatosak" voltak. 50
VII. A HATVANAS ÉVEK MÁSODIK FELE
ÉS A SZÖVETSÉG III. KONGRESSZUSA
1965-ben ünnepelte a Szövetség fennállásának 10. évfordulóját. A Neue Zeitung
ünnepi cikke számot vetett a Szövetség addigi tevékenységével, kiemelve, hogy az
elmúlt 10 évben 635 falulátogatásra került sor, ami azt jelenti, hogy átlagosan háromszorjártak minden németlakta faluban. Az egyes rendezvényeket, svábbálokat
(az első országos svábbált Budapesten tartották 1958. május 17-én), kultúrkörutak
előadásait 500 000-néI többen keresték fel.51 Ez a szám valóban figyelemre méltó,
ha 250 000-300 000-es német nemzetiséggel számolunk, még annak ismeretében
is, hogy az egyes rendezvényeken nem csak németek vettek részt. A Szövetség —
még ha állami és pártfelügyelet alatt is — betöltötte a németeket összetartó funkcióját.
1969. április 28-29-én tartotta a Szövetség III., több változást hozó országos
ülését, immár Kongresszus néven. A Kongresszus elnöke Orbán László oktatásügyi
miniszterhelyettes volt, a Hazafias Népfrontot Baráti József, a Népfront Országos
Tanácsának titkára képviselte. Meghívást kapott Kővágó László, az Oktatásügyi
Minisztérium Nemzetiségi Osztályának vezetője is. (A Nemzetiségi Osztályt 1967ben megszüntették, de 1968 végén visszaállították.) 164 küldött voltjelen. A Kongresszuson áttekintették a külpolitikai helyzetet, ezen belül megmaradt az imperialista erők uszító munkálatairól szóló hangvétel. Különösen az NSZK vált célponttá, amely „permanens veszedelem az európai és a világ-békére". 52 A belpolitikai
elemzések középpontjában az MSZMP Politikai Bizottságának a magyarországi
nemzetiségek helyzetéről hozott 1968. szeptember 17-i határozata állt. 53
Megállapították, hogy bizonytalanság uralkodik a nemzetiségi lakosok valóságos számai körül. Elvetették az asszimiláció siettetésének koncepcióját, ugyan-
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akkor azt a nézetet, miszerint az állam köteles mindent megtenni az asszimiláció
megakadályozása érdekében. Kiemelték, hogy igen erőteljes az NSZK-ból irányított propaganda a német nemzetiségű lakosság körében, amelyhez az NSZK a sajtót, nyelvtanfolyamokat, könyvküldeményeket, a rokoni látogatásokat, más személyi kapcsolatokat, anyagi támogatást — így például a háborúban elesett magyarországi német SS-katonák magyarországi hozzátartozóinak nyugdíjbiztosítását —
használ föl. Megjegyezték, hogy a Politikai Bizottság 1958. október 7-i határozatának a kétnyelvű feliratokra vonatkozó előírásait nem hajtották végre, kivéve
Zala megyét. A nemzeti érzékenységet sértheti ezenkívül, hogy például nem anyaköny vezhetők nem magyar hangzású keresztnevek. A rádió, a televízió és a központi lapok nem fordítanak kellő figyelmet a nemzetiségekre. Elégtelen a könyvtárak nemzetiségi könyvekkel való ellátottsága. A nemzetiségi lapoknak kevés előfizetőjük van. A legnagyobb gondot az oktatás jelenti. Kevés és csökkenő számú
a kétnyelvű óvoda. Az 1960-ban bevezetett kétnyelvű oktatással bár egyetértenek
mind a szülők, mind a pedagógusok, az nem váltotta valóra a hozzá fűzött reményeket, mert a szakmai, nyelvi és módszertani segítség elmaradt. A nyelvoktató iskolák
száma is csökkent az elmúlt tíz évben, különösen a szlovákoknál. A nemzetiségi
iskolák nem centralizáltak, sokszor szakfelügyeletük sem biztosított. A szeptemberi határozat anyanyelvi oktatásnak minősítette a nyelvoktató iskolákat is.
E hiányosságok megszüntetésére a Politikai Bizottság 11 pontba gyűjtötte össze
a tennivalókat. így például az oktatás területén elrendelték a pedagógus-ellátottság,
a pedagógusok felkészültségének felülvizsgálását, az óraszám felemelését a nyelvoktató iskolákban 4-re. A politikai akcióval egybekötött kultúrkörutak számának
növeléséről is határoztak, illetve arról, hogy javaslattevő és konzultatív jogot kell
biztosítani a szövetségeknek a nemzetiségeket érintő kérdésekben. A Politikai Bizottság kötelezte a megyei pártbizottságokat és tanácsokat, hogy vitassák meg a
nemzetiségek helyzetét, gondoskodjanak a határozat végrehajtásáról.
,,A végrehajtás azonban nem volt gyakorlat korábban sem, most sem, később
sem." 54 A Kongresszus azonban — mintegy fél évvel a határozat meghozatala után
— természetesen még nem ennek hangulatában tárgyalta ezeket a pontokat. A
résztvevők is megfogalmazták az 1968. szeptemberi határozatban foglalt gondokat,
és a Kongresszus határozati pontjai is nagyjából ezeket a kérdéseket (agitációs
munka, oktatás, könyvtári ellátás, kultúrkörutak stb.) fogták át.
A III. Kongresszus különleges jelentőségét az adta többek között, hogy ekkor
került sor először a Szövetség alapszabályának elfogadására. 55 Az alapszabály
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megadta a Szövetség szervezeti kereteit, rögzítette feladatait, kötelezettségeit és
jogait. 1. §-a kimondta: ,,A Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége
önálló társadalmi szervezet, amely politikai, társadalmi, kulturális tevékenységét a
Magyai- Szocialista Munkáspárt politikája alapján, a Hazafias Népfronttal együttműködve fejti ki a német nemzetiségű magyar állampolgárok alkotmányban biztosított nemzetiségi jogai területén". A Szövetség feladata a németek ösztönzése a
szocializmus építésében való részvételre, a hazaszeretet mélyítése, a nemzetiségi
jogok megvalósításának elősegítése. A németeket érintő állami, társadalmi és szövetkezeti szervhez a Szövetség javaslatot tehet, illetve meghallgatását igényelheti.
A kulturális hagyományokat továbbviszi, segíti a művelődési szerveket az oktatás
kérdéseinek megoldásában. A Szövetség kiadványait mindezen feladatok szolgálatába állítja.
Az alapszabály rögzítette a Szövetség szervezeti felépítésében bekövetkező változásokat is. A legfontosabb az ún. Országos Választmány létrehozatala volt. A
Szövetség szervei a Kongresszus, az Országos Választmány és a Titkárság voltak.
Tisztségviselői az elnök, a két alelnök, a főtitkár, a titkár és a Szövetség időszakos
lapjának a főszerkesztője. Az alapszabály leszögezte, hogy a Kongresszus a Szövetség legfőbb szerve, megvitatja a Szövetség munkájáról szóló beszámolókat, határozatokat hoz, dönt a Szövetség alapszabályának elfogadásáról, illetve módosításáról. A Kongresszus küldöttei a német nemzetiségű állampolgárok választott képviselői, a Szövetség tisztségviselői és az Országos Választmány tagjai. A küldötteket
négy évre választják, 1000 lakost 1 fő képvisel, 2000-et 2 fő, azon felül 3. Ha
valamely településen nem tartható meg a küldöttválasztó gyűlés, akkor onnan a
Szövetség elnöke és főtitkára hív meg küldötteket. A Kongresszus négy évenként
ülésezik. Határozatképességéhez kétharmados jelenlét szükséges. 56 Egyszerű szótöbbséggel hoz határozatokat, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. A z alapszabály módosításához kétharmados többség kell. A Kongresszus üléseit a Szövetség elnöke (vagy az egyik alelnök) vezeti. Jegyzőkönyvet kell készíteni az ülésekről.
Az Országos Választmánnyal kapcsolatban rögzítették, hogy 60 tagú, tagjait a
Kongresszus választja négy évre. Az Országos Választmány választja meg tagjai
sorából a Szövetség elnökét és két alelnökét, a főtitkár, a titkár és a főszerkesztő
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Hiányos létszám esetén a Kongresszus
alapszabály, de erre sohasem volt példa.

8 - 3 0 napon belüli

összehívását mondta ki az

személyére vonatkozóan véleményt nyilvánít. Megvitatja és jóváhagyja a Szövetség éves munkaterveit és közreműködik azok végrehajtásában. Megalakítja a Szövetség három bizottságát, az oktatási, a kulturális és a szerkesztőbizottságot. Előkészíti a Kongresszust. Evenként ülésezik, a Szövetség elnökének (egyik alelnökének) vezetésével. Határozatait a Kongresszushoz hasonló módon hozza.
Az alapszabály értelmében Titkárság irányítja folyamatosan a Szövetség ügyeit.
Tagjai: az elnök, a két alelnök, a titkár, a főszerkesztő, a három bizottság titkárai,
elnöke. Két évenként négyszer ülésezik legalább, a főtitkár vezetésével. A Szövetség feladatainak folyamatos ellátásáról, a Kongresszus, a Választmány és a Titkárság üléseinek összehívásáról, a határozatok végrehajtásáról, a Szövetség képviseletének ellátásáról, gazdálkodásáról a főtitkár gondoskodik a tikársági munkatársak útján. A főtitkárt a Művelődésügyi Minisztérium nevezi ki az Országos Választmány meghallgatásával. A főtitkárt a titkár helyettesíti, akit a főtitkár nevez ki. A
főtitkár a Szövetség tevékenységéről évente beszámol az Országos Választmánynak, négy évenként jelentést tesz a Kongresszusnak.
A Neue Zeitung főszerkesztőjét — szintén az Országos Választmány meghallgatásával — a Tájékoztatási Hivatal nevezi ki. A főszerkesztő az Országos Választmánynak és a Kongresszusnak számol be munkájáról. Munkatársait javasolja.
A Szövetség és a Hazafias Népfront együttműködéséről a Szövetség főtitkára
gondoskodik. A főtitkár tagja a Hazafias Népfront Országos Tanácsának. A Szövetség javasiátokat terjeszt a Hazafias Népfront elé a német nemzetiségű állampolgároknak az államhatalmi, tanácsi és társadalmi testületi szervekbe való jelölésére.
A Kongresszus küldöttválasztó gyűléseinek lebonyolításában a Hazafias Népfront
területi bizottságai segítenek.
A Szövetség a művelődésügyi miniszter felügyelete alatt álló jogi személy.
Kiadásainak fedezetét a minisztérium költségvetése biztosítja, ellenőrizve egyben
a Szövetség gazdálkodását.
A Szövetség alapszabálya a Művelődésügyi Minisztérium jóváhagyásával válik
hatályossá. Módosításához is a minisztérium hozzájárulása szükséges.
A küldöttválasztások bevezetése volt az alapszabály egyik legfontosabb pontja.
Ez a korábbiakhoz képest közvetlenebbé tette a Szövetség és a német nemzetiségű
lakosság kapcsolatát. Megmaradt azonban (természetesen) a fölülről j ö v ő irányítás,
amit a Szövetség céljainak meghatározása, főbb vezetőinek állami kinevezési módja is jól tükrözött.

VIII. A SZÖVETSÉG ELSŐ ÉVEI AZ ÚJ MŰKÖDÉSI KERETEK KÖZT
ÉS A IV. KONGRESSZUS
A hetvenes évek első felében a Szövetséget foglalkoztató kérdések egy részében
előnyös változások történtek. így az 1969-ben elfogadott alapszabály értelmében
1970 volt az első olyan év, amikor is a Szövetség mint konzultatív-javaslattevő
érdekképviseleti szerv léphetett föl. A megyei tanácsok és pártbizottságok nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó üléseire meghívták a Szövetség képviselőit is.57
De nem érvényesült mindenütt ez. A Szövetség első ízben 1970-ben körlevelet
küldött a 220 németlakta községhez, amelyben kérte, hogy közöljék képviseletük
mértékét a helyi és megyei tanácsokban. 58 Nemleges válasz érkezett pl. Törökbálintról, Bajáról, Gyuláról, Kőszegről.
Nagyobb figyelem irányult a nyelvművelésre. „Reicht brüderlich die Hand"
(„Nyújtsatok testvéri jobbot") elnevezéssel nemzetiségi vetélkedő-sorozat indult.
Nőtt az érdeklődés a német nyelvoktatás iránt is. Ennek kétségtelen bizonyítéka,
hogy 1968 és 1973 között a német nemzetiségi oktatási intézmények száma 45%kal, a német nyelvi pedagógusok száma 62,5%-kal, a tanulók száma 35%-kal, a
csoportok és klubok száma 25%-kal nőtt.59 A Művelődésügyi Minisztérium pályázatot írt ki a nemzetiségi kulturális munka új módszereinek felkutatására. 60
Az alapszabály alapján létrehozott Bizottságok és az Országos Választmány
működése egyelőre némi kívánnivalót hagyott maga után. A Bizottságok nem ismerték javaslataik további sorsát, így ez nem motiválta őket kellőképpen a javaslattevésben/1' 1971-ben a Kulturális Bizottságon belül megalakult az Irodalmi Szekció és a Honismereti Szekció/' 2
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Az 1973-as kongresszus küldöttei is azt panaszolták, hogy a tanácsok nem, vagy csak ritkán
kérik ki tanácsukat fontos nemzetiségi ügyekben. In.: Neue Zeitung, 1976. október 15. Réger
Antal cikke.
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A könyvtárügyben javulást eredményezett az ún. báziskönyvtári hálózat megteremtése. A báziskönyvtárak feladata lett az ellátás bővítése, ezek az illetékes tanácsok felügyelete alatt álltak. (Pécsett, Szekszárdon, Székesfehérváron, Tatabányán,
Sopronban, illetve Budapesten — akkori nevén Állami Gorkij Könyvtár — működött ilyen báziskönyvtár.) 63
A hetvenes évek elejére megváltozott a Szövetségnek az NSZK-hoz való viszonya. Az általános nemzetközi enyhülésnek megfelelően — 1973. júniusában aláírták a német-német alapszerződést — megszűnt a Szövetség dokumentumaiban is
az NSZK-t mint imperialista uszító hatalmat támadó hang. Ennek egyik jele az volt,
hogy a Szövetség interjút adott többek között a stuttgarti rádiónak és a hamburgi
tévének. 64 Az NSZK-ba és az NDK-ba mintegy 1500 Deutschher Kalender-t küldtek.65 Az átmeneti szituáció bizonytalanságát tükrözi a Titkárság 197 l-es megjegyzése az NSZK-val kapcsolatosan: „Hozzá kell tennünk, hogy nem egyszer sok
töprengést okoz számunkra az, miképpen utasítsuk vissza a részükről érkező számos felajánlást, anélkül, hogy elveinkből engednénk, s hogy az ajánlattevőket meg
ne sértenénk." Ehhez hozzájárult az is, hogy „minden alkalommal egyeztetnünk
kell álláspontunkat a Művelődési és a Külügyminisztériummal". 66
Az átmeneti helyzetnek a Magyarország és az NSZK közti diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló egyezmény életbe lépése vetett véget 1973 decemberében.
Közvetlenül ezt megelőzően ült össze a Szövetség IV. Kongresszusa 1973. november 8-9-én. Ez volt az első kongresszus, amelyen a német nemzetiségű lakosok
által megválasztott 230 küldött vett részt. A küldöttválasztó gyűléseket a Kongresszus összeűlése előtt egy hónappal fejezték be. Ezeket a politikai gyűléseket sok
helyütt kulturális programokkal kapcsolták össze.67
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Uo. A báziskönyvtárak száma 1987-ig 9-re gyarapodott, ez az összes nemzetiségi könyvtár
mintegy felét jelentette. Az 1974-es könyvállomány 32 218 kötet volt (az összes nemzetiségi
könyvállomány 116 542), ez 1987-re 107 749-re (összes nemzetiségi könyvállomány 241 831)
nőtt. Fehér /.: i. m. 49. p.
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A Kongresszuson állami részről többek közt Orbán László, az M S Z M P Politikai
Bizottságának tagja, a Művelődésügyi Minisztérium államtitkára és Bencsik
István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára vett részt.
Beszámolók hangzottak el az egyes németlakta régiók helyzetéről, az oktatás
gondjairól (tanárképzés, kollégiumhiány), ugyanakkor a németet tanulók számának növekedéséről is. Orbán ígéretet tett arra, hogy a következő ötéves tervben
szerepelni fog egy német nemzetiségi kollégium létesítése.68
Szó esett az 1969-es alapszabálynak a Művelődésügyi Minisztérium irányításával eszközölt módosításáról, ami a Szövetség szerveinek harmonikusabb együttműködését, illetve az Országos Választmány jogainak és kötelességeinek kiterjesztését célozta. Ezek közé tartozott a különböző szervek, intézmények támogatása a
nemzetiségi politika érvényesítésében. Az Országos Választmány tagjainak
feladatkörébe tartozott új kultúrcsoportok alakulásának támogatása, kultúrkörutak,
kiállítások, nemzetiségi napok, svábbálok, nemzetiségi versenyek szervezésének
segítése, a Neue Zeitung és a Deutscher Kalender terjesztése, könyvek propagálása,
a szülők informálása az anyanyelvi oktatás lehetőségeiről.
Újjáválasztották a Szövetség szerveit. Wild Frigyes, a Szövetség első, 1955 óta
hivatalban lévő főtitkára egészségügyi okokra hivatkozva visszavonult. Az új főtitkár Réger Antal lelt.
IX. A HUSZADIK ÉVFORDULÓ ÉS A SZÖVETSÉG
V. ÉS VI. KONGRESSZUSA
1974-ben megszűnt a Művelődési Minisztérium. A nemzetiségi ügyek felelősei
utódhivatalaiban, a Kulturális, illetve az Oktatási Minisztériumban a Nemzetiségi
Osztály, illetve a Nemzetiségi Oktatási Bizottság lettek. Ez utóbbiban a Szövetség
tanácskozási joggal rendelkezett. Ez a szervezeti változás semmiféle kihatással
nem volt az eddig gyakorlatban lévő nemzetiségi politikára.
1975. szeptember 20-án Pécsett került sor a Német Szövetség megalakításának
20. évfordulója megünneplésére, 69 amelyet a Hazafias Népfronttal és a Kulturális
Minisztériummal közösen szerveztek meg. A vendégek sorában kormánytagok, az
MSZMP Központi Bizottságának tagjai szerepeltek, valamint az NDK nagykövete.
Az ünnepségen — mint általában a Szövetség kongresszusain is — állami kitüntetések átadására is sor került. Az esemény a sajtóban is kellő hangot kapott.
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1976 júniusában-júliusában megyei nemzetiségi tanácskozásokat tartottak.
Céljuk a Kongresszusra való felkészülés, illetve az 1973 óta megvalósult eredmények megvitatása volt. A tanácskozásokon a következőket állapították meg: A
németek aktívan részt vállalnak a szocializmus építéséből, nemzetiségi közérzetük
jó, közéleti aktivitásuk kielégítő, kulturális tevékenységük kiemelkedő. Könyvtári
ellátottságuk javul. Sajtójuk helyzete rendezett (1975 óta a Deutscher Kalenderi
nem a Szövetség, hanem a Magyar Posta terjesztette). Hiányzik viszont egy országosan fogható német nyelvű rádióadás, a tévében is szükség volna nemzetiségi
műsorra. A gondok legégetőbben az oktatás területén jelentkeznek.™
Azt a Titkárság 1976-os beszámolója is megállapította, hogy az 1968 után a
német nyelvoktatás területén tapasztalható növekedés 1975-76-ra lecsillapodott. 71
Az 1958-as és az 1968-as határozatokat követően — a tízéves periódust betartva
— az MSZMP Politikai Bizottsága 1978. január 10-én újabb határozatot hozott a
nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatban.
Megállapították, hogy a nemzetiségek gazdasági , politikai és közéleti szempontból egyenjogúak. A párt-, állami és társadalmi szervek megfelelő nemzetiségi politikát folytatnak. Az óvodai nyelvoktatás fejlődött. A német és szlovák nyelvoktató
iskolákban tanulók száma nőtt, a kétnyelvű oktatás területén azonban stagnálás
figyelhető meg, kevés az ilyen típusú iskola. A tankönyvellátás jó, a nemzetiségi
pedagógusképzés számszerűleg kielégítő. Kiemelték, hogy nincs német középiskolai kollégium. A Német Demokratikus Köztársaság 1974 óta segíti a német anyanyelvi oktatást és kulturális munkát. Javult a nemzetiségi könyvkiadás.
A határozat szerint a tömegtájékoztató eszközök rendszeresen foglalkoznak a
nemzetiségekkel. A kétheti román lap kivételével a nemzetiségi újságok hetente
jelennek meg. Nagy számban helyeztek el többnyelvű feliratot közintézményeken.
A közúti helységnévtáblákon viszont csak a magyar elnevezések szerepelnek.
Visszatérő pontként szerepelt immár, hogy a Német Szövetségi Köztársaság
fokozott érdeklődést mutat a magyarországi németek iránt. Az NSZK budapesti
nagykövetsége törekszik a Német Szövetséggel való kapcsolatra. Élénkült a kitelepített és az itthon maradt németek közti érintkezés. Utaltak azonban arra, hogy a
hazai német lakosság idős generációjában él még a bizalmatlanság és a félelem a
múlt emlékei miatt, valamint, hogy a „túlkapások" hivatalos részről történő elítélését várják.
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A határozat kimondta, hogy a Hazafias Népfrontnak meg kell tárgyalnia a nemzetiségek helyzetét, és létre kell hozni a Nemzetiségi Bizottságokat. Bővíteni kell
a tannyelvű oktatást, növelni kell a diákotthonok férőhelyeit. Ahol a lakosság egyharmada nemzetiségi állampolgár, ott a helységnévtáblákon és a közintézményeken a nemzetiségi feliratot is ki kell tenni. A nemzetiségi sajtó a nemzetiségi helységneveket használhatja. A román lapot hetilappá kell átalakítani. A magyar sajtó
továbbra is foglalkozzon rendszeresen a nemzetiségekkel. A Délszláv, Szlovák és
Német Szövetség megfelelő elhelyezését biztosítani kell. A nemzetiségi oktatás és
kulturális tevékenység segítésére továbbra is igénybe kell venni külföldi segítséget.
A határozatban szerepelt az is, hogy a nemzetiségi szövetségek 1978 őszén tartsák meg soron következő kongresszusaikat. 72
„Együtt a fejlett szocializmus felépítéséért!" volt a Szövetség V. Kongresszusának jelszava, amelyet 1978. november 4—5-én tartottak. Az MSZMP Politikai
Bizottságát Benke Valéria, a Hazafias Népfrontot Hegedűs S. László, az Oktatási
Minisztériumot Tóth Dezső miniszterhelyettes képviselte. A Kongresszuson 206
választott és 13 meghívott küldött vett részt, valamint az Országos Választmány
75 tagja. 73 A felszólalók az eddig is ismertetett eredményeket és gondokat fogalmazták meg. A Kongresszus legfontosabb döntése a Szövetség nevének megváltoztatása volt, amely névváltoztatás a magyar elnevezésben nem jelentkezett:
Demokratischer Verband der Deutschen in Ungarn helyett Demokratischer Verband der Ungarndeutschen lett a Szövetség űj neve. A változtatás indoka az volt,
hogy az eddigi név nem fedte az Ungarndeutsch, azaz magyarországi német fogalmát: „Egyértelműbben tükrözi nemzetiségünk helyét, az évszázados együttélést
közös hazánkban." 74 A név megváltoztatása és az abban kifejezésre jutó hangsúlyeltolódás — nem a németség, hanem a Magyarországon való együttélés előtérbe
helyezése — összhangban volt a párt nemzetiségi politikájával.
Az együttélés jól működött. Ezt tükrözte mindenesetre a Szövetség 1983. december 3^1-én tartott VI. kongresszusa is: „ A magyarországi németek politikai
hangulata és közérzete jó. Nemzetiségünk életszínvonala megfelel az egész lakosság életszínvonalának. Azonos esélyeink és lehetőségeink vannak az élet minden
területén." 75
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A kongresszuson született határozat nagy vonalakban az eddigi feladatok folytatását fogalmazta meg. Ezért felhívta a Szövetség a német nemzetiségi értelmiséget,
hogy aktívabban kapcsolódjanak be a nemzetiségi munkába. Kiemelt szerepet tulajdonítottak az anyanyelv oktatásának, ami ,,a német nemzetiség fennmaradása
szempontjából alapvetően fontos". Ennek érdekében a kétnyelvű oktatás bővítését
indítványozták. A kulturális tevékenység eredményességének megtartását szorgalmazták, megjegyezve, hogy az ifjúságot jobban be kell ebbe vonni. A határozat
zárópasszusában kijelentették, hogy a nemzetiségi kérdés elsődlegesen belügyi
kérdés, de jelentős a szerepe a más népekhez fűződő viszonynak. 76
X. A VALÓDI ÉRDEKKÉPVISELET KEZDETE — A SZÖVETSÉG
A RENDSZERVÁLTOZÁS ELŐESTÉJÉN
Minden korábbinál többen és több helyről érkeztek küldöttek és vendégek a
Szövetség VII. kongresszusára, amelyet 1988. december 3-4-én tartottak Budapesten. A 379 delegáltat az 1969-es alapszabály értelmében falu- és városi gyűléseken
választották. A nemet nyelvű országok felé való orientálódás egyértelmű gesztusa
volt, hogy első alkalommal kaptak meghívást a kongresszusra azok képviselői és
sajtói. így jelen volt az osztrák követségi tanácsos, a svájci nagykövet, az NSZK
nagykövetségének első titkára, az NDK nagykövete, az NDK, illetve az NSZK
Kulturális és Információs Centrumának igazgatója, valamint a Baden-Württembergi Dunai-syáb Kulturális Alapítvány Elnöke. 77
A Deutscher Kalender ,,Der 7. KongreB — cin lauter Aufschrei" címmel számolt be a kongresszusról 78 , azaz: „A hetedik kongresszus — egy hangos kiáltás".
Kinek szólt és mit tartalmazott ez a kiáltás? A küldöttek követelései sok mindenben
megegyeztek az eddigi követelésekkel. Ide tartozott az oktatás támogatása, az
igény, hogy jóval nagyobb legyen a lehetőség az anyanyelv használatára. A kultúrát
támogassák erősebben. Lényegesen több nemzetiségi adásidőt kapjanak a nemzetiségek, és legyenek országosan is fogható rádióadások. 79
Valódi változást a követeléseknek a korábbinál határozottabb hangon való megfogalmazása jelentett. És ami szintén e határozott fellépés része volt, és a nemzetiségi érdekképviselet élénkülését igazolta, egy új nemzetiségi törvény megho-
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zatalának sürgetése volt. Egy olyan nemzetiségi törvényé, amely „biztosítja a népcsoportok fennmaradásának politikai, társadalmi és anyagi előfeltételeit" 80
Mindenki elismerően szólt a német nemzetiség és a német nyelvű országok
viszonyáról. A beszámolók, hozzászólások, javaslatok lényegében egyetlen pont
körül mozogtak: kapjon a német nemzetiség nagyobb önállóságot és nagyobb segítséget céljai megvalósításához.
Az egész országban meginduló változások jutottak kifejezésre az állami részről
megjelent képviselők beszédeiben is. Iványi Pál, Budapest főpolgármestere, az
MSZMP Politikai Bizottságának tagja méltatta a magyarországi németeknek az
ország gazdasági, társadalmi és szellemi fejlődésében játszott szerepét. Elvetette a
magyarországi német lakossággal szemben a második világháború után alkalmazott kollektív felelősség elvét és gyakorlatát, és hangsúlyozta a magyarországi nemzetiségi politika megújításának szükségességét. 81 Czibere Tibor művelődési miniszter a kétnyelvű oktatás bővítése mellett szólalt föl, és utalt a lehetőségre, hogy
az eddigi kötelező orosz nyelvoktatás helyét részben a német tölthetné be.82
Sor került a Szövetség új tisztségviselőinek megválasztására. A korábbi szokásoktól eltérően és a demokratizálódás jegyében, a lényegesen megújított alapszabály szerint a tisztségviselőket nem az Országos Választmány, hanem a Kongreszszus választotta meg, titkos szavazással. Lényegesen kibővült az Elnökség is. A
Szövetségnek és a magyarországi németeknek a kongresszust megelőzően, illetve
azt követően megválasztott érdekképviseleteinek megyei és budapesti vezetői az
alapszabály értelmében az Elnökség tagjai lettek. A Szövetség főtitkárának ismételten Hambuch Gézát választották meg, az elnök Manherz Károly lett.
A kongresszusi határozat 12 pontba gyűjtötte össze a Szövetség célkitűzéseit. 83
Érdemes megfigyelni ezeknek a feladatoknak és követeléseknek a sorrendjét. Míg
eddig a munkaértekezleteken, illetve kongresszusokon született határozatok bevezetőiben a német lakosságnak a szocializmus közös építésében való részvétele, a
magyarokkal és a többi nemzetiséggel való együttélése került az első helyre, vagyis
a párt- és kormány vezetés irányítása alatt a minél erőteljesebb integrálódás a közös
hazába, itt a közös társadalmi feladatok ellátása, a békés egymás mellett élés csupán
az utolsó előtti pontban nyert megfogalmazást. A pártszellem érezhetően a háttérbe
szorult.
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A határozat 1. pontjában a nemzetiségi politikának az országban zajló demokratizálódás, a társadalmi és gazdasági reformok szellemében történő megújításának
szükségessége szerepelt. A 2. pont egy nemzetiségi törvény elfogadását indítványozta, amely rögzíti ,,a Magyarországon élő nemzetiségek kollektív és individuális jogait, a nemzetiségi sajátosságok megőrzésének és kibontakoztatásának elveit, az ehhez szükséges politikai, társadalmi, anyagi és intézményes feltételeket,
a központi, regionális és helyi nemzetiségi feladatokat, valamint az ehhez kapcsolódó ellenőrzést és számadási kötelezettséget."
Az önállóság kérdése került az előtérbe. Kimondták, hogy a Szövetségnek szilárd területi és helyi bázisszervekre van szüksége, nagyobb döntési hatáskörre nemzetiségi ügyekben, lényegesen jobb anyagi és személyi feltételekre. Csak ekként
válhat egyenrangú partnerré kül- és belföldön.
A Szövetség kongresszusai közül most nyert először nyíltan megfogalmazást
az asszimiláció veszélye, amely a német nemzetiséget létében fenyegeti. Ennek
megakadályozása érdekében a legfőbb hangsúlyt a magyarországi német nyelvoktatás rendszerének kidolgozása, valamint a német nyelv kötetlen használata az élet
minden területén. A kultúresoportok, egyesületek, klubok, versenyek, fesztiválok
stb. támogatása továbbra is elsőrendű feladat. Jelentősen több német nyelvű tévéműsorra és országosan fogható rádióadásokra van szükség. A határozat pártolta a
Szövetség kapcsolatainak erősítését a német nyelvű országokkal.
A múlttól való elszakadás vágya fejeződött ki a Szövetség nevének megváltoztatásában is: az új név a Magyarországi Németek Szövetsége lett.
XI. ÖSSZEFOGLALÓ ÉS KITEKINTÉS
Az 1988-as Kongresszuson ébredezni kezdő tettvágy a Német Szövetség 1990es kongresszusán robbant ki teljes erővel. A Szövetség fennállása óta ez volt az
első ideiglenesen összehívott Kongresszus. Miután a dolgozat az egypártrendszer
végéig szándékozta áttekinteni a Német Szövetség történetét, erre a Kongresszusra
nem tér ki részleteiben. A már a választások után, decemberben összeült Kongreszszuson a német nemzetiségnek ,,az elmúlt 45 év elhibázott magyarországi nemzetiségi politikájából" eredő súlyos krízisének megoldása állt a középpontban. 84 A német nemzetiség alkotmányos jogainak érvényesítését követelték.
Fordult a kocka: a kongresszusok közül most először szögezték le az NSZK-hoz
fordulván, hogy a német kisebbség tagjaival mint a német néphez, a német nemzethez tartozókkal és sok tekintetben mint a Német Szövetségi Köztársaság állam-
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polgáraival kell bánni. Fennmaradásukhoz anyagi, erkölcsi és politikai segítséget
kértek az NSZK-tól.
A Kongresszus új alapszabályt fogadott el, ami a Szövetség további demokratizálódásánakeredménye és letéteményese volt. A Szövetség önkormányzati szervvé alakult. 85
Időközben megszületett a nemzetiségi törvény (1993. évi LXXVII. tv.). Látszólag elérkezett az érdekképviseleti funkció betöltésének történelmi pillanata, a
magyarországi németek 1945 óta függőben lévő sérelmei orvoslásának ideje. Megkezdődött a nemzetiségi alapú parlamenti képviseletért folytatott küzdelem.
Végre minden nemzetiségi szövetség a maga útját járja. Most juthat érvényre
tömegszervezeti jellegük. Immár nem a szocialista ideológia hirdetése a feladatuk,
mint ahogy az volt az elmúlt 50 évben. Nem ennek az ideológiának a mechanikus
gépezete működteti őket, amelynek évtizedeken át voltak egységesen kezelt, uniformizált alkatrészei.
Párthatározat döntött 1956-ban nevük egységesítéséről, arról, hogy „demokratikus" szövetségek legyenek. Párthatározat rendelte el kongresszusaik (kezdetben
munkaértekezleteik) összehívását, amelyeket nagyjából mindig egy időben rendeztek. A kongresszusokat (munkaértekezleteket) a párt, a kormány, a Hazafias
Népfront felügyelte, ahogy felügyeletük alalt tartották a nemzetiségi sajtót is. Ez
utóbbit azért is kell hangsúlyozni, mert a Neue Zeitung és a Deutscher Kalender
voltak elsősorban azok az orgánumok, amelyek útján a Szövetség érintkezett a
magyarországi német lakossággal. A közvetlen találkozások, azaz a kulturális rendezvények szintén pártpolitikai akciókkal ötvöződtek.
Az egész magyarországi nemzetiségi politikát, annak jellegét a legjobban talán
az a tény tükrözi, hogy a második világháborút követően az önálló nemzetiségi
ügyosztály 1949. januárjában a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban az Altalános Iskolai Főosztály keretén belül jött létre, és — megszakításokkal és módosításokkal — 1989-ig a kulturális szakminisztérium önálló ügyosztályaként működött.86 Nem volt önálló minisztériuma, nem volt önálló intézménye. A kulturális
minisztérium biztosította a szövetségek pénzügyi keretét is.
De még ha nem is voltak önállóak a szövetségek, az kétségbevonhatatlan tény,
hogy a nyelv, a kultúra ápolását támogatva a nemzetiségek fennmaradását szavatolták. Hiszen az aligha vitatható, hogy egy „nemzet a nyelvápoláson áll vagy
bukik". 87
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Bármely intézmény történetének feltárása egyben az adott kor történelménekpolitikatörténetének és eszmetörténetének feltárását is jelenti. A dolgozat e hármas
vonulatból a legelsőt igyekezett kiemelni, azaz a Szövetség történetét elsősorban a
Szövetség irattárában fellelhető dokumentumok — munkaértekezleti, kongreszszusi jegyzőkönyvek, anyagok, munkatervek, beszámolók, stb. — alapján feldolgozni. Ami persze nem jelenti a másik kettő nélkülözését. Nem is jelentheti, hiszen
a tárgyalt kor szellemisége, nyelvezete tükröződik a dokumentumokban.
***
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Poprády, Judit: Geschichte des Verbandes der Ungarndeutschen
Der Verband der Deutschen in Ungarn wurde erst im Jahre 1955 gegründet. Die
staatlich ins Leben gerufene Organisation mußte eine Doppelfunktion erfüllen:
einerseits hatte sie die Aufgabe, die Interessen und Rechte der deutschsprachigen
Minderheit zu vertreten und zu verteidigen, andererseits mußte sie die politischen
Zielsetzungen der socialistischen Partei MSZMP propagieren und verwirklichen.
Von 1955 bis 1989 dominierte natürlich die letztere der beiden Aufgabenbereiche.
Die Arbeit geht der Frage nach, wie der Verband der etwa 200 000 Deutschen
aul kultureller und politischer Ebene ihre Tätigkeit ausüben konnte. Der Arbeit
liegen in erster Linie Dokumente aus dem Archiv des Verbandes der Deutschen in
Ungarn, bzw. aus dem Ungarischen Staatsarchiv (MOL) zugrunde.

A BIBLIOGRÁFIAI HIVATKOZÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
A szemináriumi és szakdolgozatot készítő, majd a tudományos pályára lépő
fiatal kutatók (is) gyakran szembesülnek a dolgozatok, tanulmányok lábjegyzeteinek elkészítésekor azzal a problémával, hogy nem tudják: milyen adatokat és
milyen formai követelményeknek megfelelően tüntessenek fel munkájukban.
Azután, mikor végre kialakítottak maguknak egy megfelelő rendszert és aszerint
készítik el kézirataikat, meglepődve tapasztalják: ahány folyóirat, annyiféle
jegyzetelési módszer, mindegyik szerkesztő a magáéra esküszik és azt is követeli
meg — szokásra és egységességre hivatkozva. Valójában azonban még az egyes
folyóiratokon belül sincsen egységesen követett szempontrendszer, cikkenként
változnak a jegyzetek tartalmi-formai elemei és rövidítési szokásai.
Jelen dolgozat a Fonsban követendő jegyzetelési szabályokat kívánja összefoglalni, de célja az is, hogy az egyetemi oktatás számára ezt az eleminek tűnő, mégis
oly sok problémát okozó kérdést a maga eszközeivel megválaszolja.
A szempontok összeállításánál a — nemzetközi szabvánnyal egyező — Magyar
Szabvány sajnos csak ajánlásként készített rendszerét vettük alapul (MSZ ISO
690:1991), mert úgy érezzük, hogy végső soron az ajánlást kell határozottan
érvényesíteni, és akkor szabállyá és egységes rendszerré válhat. Ugyancsak segítséget nyújtott a jegyzetelési rendszer elkészítésénél Uzsoki András: A kéziratok
nyomdai előkészítése és a korrektúra. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. I. köt.
Bp., 1989. c. munka jegyzetelésről és az irodalomról szóló része (361-366. p.). A
szempontok kialakításához megvizsgáltuk a történelmi folyóiratok (Századok,
Történelmi Szemle, Hadtörténelmi Közlemények) jegyzetelési rendszerét,
erényeiket és hibáikat. A Fons szerkesztősége a továbbiakban az alább közölt
jegyzetelési szabályok betartását kéri a szerzőktől.
Az idézőjelben álló, vastagon szedett szövegrészeket a szabványból emeltük át.
* * *

Az MSZ ISO 690:1991 szabvány a 2. kiadás, „érvényteleníti és helyettesíti az
1. kiadást (690:1975), amelynek szakmai revízióját tartalmazza ....
E szabvány meghatározza a publikált könyvekre és időszaki kiadványokra,
a bennük található fejezetekre és cikkekre stb. ... vonatkozó bibliográfiai hivatkozások adatelemeit. Előírja a hivatkozások adatelemeinek sorrendjét és
a forráskiadványból származó információk leírására és megjelenítésére
vonatkozó szabályokat.

FONS II. (1995) 2. sz. 259-267. p.
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E szabvány a szerzők, a kiadók és a szerkesztők számára készült, a hivatkozások bibliográfiai jegyzékének összeállításához, illetve a szöveges
részben előforduló hivatkozások megfelelő feltüntetéséhez. Nem alkalmas a
szabvány a könyvtárosok, a bibliográfusok és az indexelők által készített teljes
bibliográfiai leírások céljaira."
A szabványban megadott hivatkozási formula csak ajánlás, kiadványonként
eltérhet. Fontos viszont, hogy a hivatkozás készítője (a dolgozaton, cikken, könyvön belül) jegyzetelésében és hivatkozásaiban következetes legyen!

A HIVATKOZÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
1. Hivatkozás a kiadvány egészére.
Az adatelemek közötti központozás (pont, kettőspont, vessző) a jelölésnek megfelelően ajánlott. A szabvány szerint nem kötelező (elhagyható) adatelemek dőlt
betűvel szerepelnek.
Könyvek
a) Szerző (-k): Cím. Kiadás száma. Kötet száma. Megjelenés helye, kiadó. éve.
Terjedelem. (Sorozat címe, kötet száma).
PL: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba
és irodalmába. I. köt. 1. Altalános rész I-II. Bp., 1970.

b) A háromnál több szerző által írt mű címe. Szerk.: Neve. Kiadás száma. Kötet
száma. A megjelenés helye, kiadó. éve. Terjedelem. (Sorozat címe, kötet száma).
Pl.: Mátyás király 1458-1490. Szerk.: Barta Gábor. Bp., 1990.

Időszaki kiadványok
c) Cím. Szerzőség. Kiadás. A részegység megjelölése (keltezés és/vagy
sorszám). Megjelenés helye, kiadó, éve. (Sorozat címe, kötet száma).
Pl.: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok). (Bp., 1994— ).
Természettudományi Közlöny (Bp„ 1869-1944., 1957- ).

2. Hivatkozás a kiadvány egy részére
a) A tanulmány /cikk/ szerzője (szerzői): A tanulmány /cikk/ címe. In: A
tanulmánykötet szerzője: A tanulmánykötet címe. Kiadás száma. Kötet száma. A
megjelenés helye, kiadó. éve. Terjedelem. (Sorozat címe, kötet száma).
PL: Kosáry Domokos: Magyar történetírás a két világháború között. In: Kosáry
Domokos: A történelem veszedelmei. írások Európáról és Magyarországról. Bp.,
1987. 321-351. p.

b) A tanulmány /cikk/ szerzője (szerzői): A tanulmány /cikk/ címe. In: A
tanulmánykötet címe. A tanulmánykötet Szerk.: Neve. Kiadás száma. Kötet száma.
A megjelenés helye, kiadó. éve. Terjedelem. (Sorozat címe, kötet száma).
Pl.: Horváth János, ijj.: Anonymus és a Kassai Kódex. In: Középkori kútfőink
kritikus kérdései. Szerk.: Horváth János-Székely György. Bp., 1974. 81-110. p.
(Memória Saeculorum Hungáriáé I.)
Pl.: Pataki Vidor: A XVI. századi várépítés Magyarországon. In: A Bécsi Magyar
Történeti Intézet Évkönyve. I. köt. Bp., 1931. 98-133. p.

c) A folyóiratcikk szerzője: A cikk címe. In: A folyóirat címe, Évfolyam. (Év)
Kötet száma. Szám. Cikk terjedelme p. (-tói -ig).
Pl.: Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII.
században. In: Fons, 1. (1994) 1. sz. 79-90. p.

Megjegyzés: Időszaki kiadványok esetében a részegység számozását a lehető
legteljesebben kell megadni, (év. köt. sz.) Külföldi kiadványoknál a részegységet
az eredeti nyelven kérjük (Bd., Abt., Heft vagy H., Stück, vol., c.).
3. Hivatkozás a kiadvány egy meghatározott helyére
,,
idézett szöveg
"' vagy tartalmi kivonat/összefoglalás/adatátvétel stb.1
Szerző (-k): Cím. Kiadás száma. Kötet száma. A megjelenés helye, kiadó. éve.
a meghatározott hely oldalszáma, p.
Természetesen az idézet hivatkozásánál a 1. a-c. és 2. a-c. pontok közül a megfelelőt alkalmazzuk, és a szabály szerint az oldalsorszám után p.-t, a pagina (oldal)
rövidítését írjuk.

INFORMÁCIÓFORRÁS
„ A bibliográfiai hivatkozások adatainak fő forrása m a g a a hivatkozott
dokumentum."
A címoldalról vagy annak hiányában más forrásból, mint pl. borító, tok stb. lehet
venni a szükséges adatokat.

RÖVIDÍTÉS

„A szerzőként, szerkesztőként, kiadókent stb. előforduló személyek keresztnévelemeit rövidítve kezdőbetűkkel lehet megadni, ha ez nem okoz zavart
a személy azonosításában.
A bibliográfiai hivatkozásban előforduló tipikus szavakat és kifejezéseket
az ISO 832 szerint kell rövidíteni.
Az általánosan használt rövidítések kivételével, a hivatkozásban alkalmazott rövidítések f e l o l d á s á t vagy a rövidítések f o r r á s á t meg kell adni
megjegyzésben vagy külön jegyzékben."
A jegyzetelésben gyakran szereplő, tetszetős latin rövidítéseket a Fons nem
tartja helyénvalónak, ésszerű okokból csak az oldal (p.), a fólió (fol.), a szórtan
(passim) és a nagyobb egységre utaló -ban (In:) alkalmazását fogadja el. A többire
a megfelelő magyar változatot kéri a szerzőktől, pl.:
- ha a megjelenés helye Budapest: Bp. (minden más települést kiírunk)
- kötetszám megadáskor a kötet szó: köt.
- vesd össze: vö.
- ugyanő: uő.
- ugyanott: uo.
- idézett mű: i. m. (szóközzel!)
- lásd: /. vagy ld.
- jegyzet: jz. vagy jegyz.

KÖZPONTOZÁS

„Az egy kiadványon belüli hivatkozásokban ugyanazon központozási
rendszert kell alkalmazni. A hivatkozás minden adatelemét egyértelműen el
kell különíteni a következő adatelemtől, pl. központozási jelekkel (pont, gondolatjel stb.). Egy adatelem önálló részeinek megkülönböztetésére következetes központozást kell alkalmazni."

A megadott hivatkozási formulában az adatelemek közötti központozási jel a
pont, a megjelenési hely és év között, a kiadás jellemzői között valamint a folyóirat
címe és évfolyama között vessző.

TIPOGRÁFIA
„Az adatelemek megkülönböztetésére vagy a hivatkozás meghatározott
adatelemeinek kiemelésére a jelkészlet elemeit variálni lehet vagy aláhúzást
lehet alkalmazni."
A kurziválást (dőlt betűvel szedést) akkor alkalmazzuk, ha valamit külön is
szeretnénk kihangsúlyozni. A Fonsban a jegyzetek adatelemeiből csak a szerző
nevét kurziváljuk.

AZ ADATELEMEK RÉSZLETEZÉSE
Szerző
„Az elsődleges szerzőként leírt nevet úgy kell megadni, ahogy a forrásban
szerepel, de ha szükséges, inverziót kell alkalmazni, hogy az elsőként megadott
nevelem azonos legyen a könyvtári katalógusban, bibliográfiában vagy
névjegyzékben stb. elsőként megadott névelemmel. A keresztnevet vagy egyéb
másodlagos névelemet az elsőként megadott névelem után kell közölni.
Ha háromnál több név szerepel, elegendő az első, az első kettő vagy az első
három feltüntetése, a többi név elhagyható. Egy vagy több név elhagyása
esetén „et al." (et alii) rövidítést vagy megfelelőjét kell az utolsóként leírt név
után megadni."
Éppen a fenti indokok alapján a Fons külföldi szerzőknél vagy idegen nyelvű
művek szerzőire hivatkozásnál és a másodlagos névelemeknél (férj nevének betűje,
ifj., id. stb.) alkalmazza az inverziót. A szerzők elhagyásánál az et alii „és mások"
megfelelőjét alkalmazza.
Kiadás
„A nem első kiadásra való hivatkozáskor a kiadás sorszámát v a g y
megjelölését meg kell adni a forrásban található formában.
A sorrendiséget j e l ö l ő kifejezéseket (második, harmadik stb.) arab
számjegyekkel sorszáninévként kell megadni. Az első kiadásra vonatkozó
közlést is meg lehet adni, ha a forrásban található.

A k i a d á s t és a s o r r e n d e t j e l ö l ő k i f e j e z é s e k e t rövidíteni l e h e t az ISO 8 3 2
szerint."
A Fons a z első k i a d á s t n e m tünteti f e l , a z ettől eltérő k i a d á s t a m i n t á b a n
m e g a d o t t h e l y e n m e g a d j a . A z itt a l k a l m a z a n d ó rövidítések ( t ö b b alkalmazása
esetén v e s s z ő v e l választjuk el):
bővített
bőv.
javított

jav.

átdolgozott
kiadás

átdolg.
kiad.
Időszaki

kiadványok

részegységeinek

számozása

„ I d ő s z a k i kiadványok e s e t é b e n a r é s z e g y s é g s z á m o z á s á t a l e h e t ő legteljesebben kell megadni."
T a l á n az egyik „ l e g v á l t o z a t o s a b b " a d a t e l e m e a folyóiratok j e g y z e t e i n e k . A z
egyik g y a k o r l a t szerint az é v f o l y a m a fontos é s a z év csak k i e g é s z í t ő információ,
a m á s i k szerint éppen f o r d í t v a ; ennek m e g f e l e l ő e n vagy az e g y i k részadatelem,
vagy a m á s i k kerül zárójelbe. Ugyancsak g y a k o r l a t , hogy az é v f o l y a m o n belül
f o l y a m a t o s oldalszámozást a l k a l m a z ó lapoknál a számot n e m a d j á k m e g , azonban
mind az e g y s é g e s s é g elve m i a t t , mind a k ö n n y e b b visszakeresés m i a t t (hiszen n e m
biztos, h o g y a z é v f o l y a m ö s s z e van kötve) c é l s z e r ű feltüntetni a s z á m o t is. E n n e k
helye az adatelemen belül u g y a n c s a k változatos, vagy az é v f o l y a m h o z , vagy a z
évhez k a p c s o l j á k , vagy ö n á l l ó a n szerepel az a d a t e l e m e n belül. A z é v f o l y a m o t az
idézett f o l y ó i r a t gyakorlatától függetlenül m i n d i g arab s z á m m a l a d j u k meg.
A Fons a továbbiakban a k ö v e t k e z ő m ó d o n alkalmazza (de a f o l y a m a t o s oldals z á m o z á s esetén a szerzők a s z á m o t elhagyhatják):
Pl.: Fons, 2. (1995) 1. sz. 1. p.
Megjelenés
„ A m e g j e l e n é s helyére és a kiadó n e v é r e v o n a t k o z ó a d a t o k közlése n e m
kötelező. A megjelenés éve k ö t e l e z ő adat.
A m e g j e l e n é s i adatokat a k ö v e t k e z ő s o r r e n d b e n kell m e g a d n i : megjelenési
hely, k i a d ó , megjelenési év.
M e g j e l e n é s i hely (nem k ö t e l e z ő )
A t e l e p ü l é s (város) n e v é t , ahol a d o k u m e n t u m o t k i a d t á k , ú g y kell leírni
eredeti n y e l v e n , a l a n y e s e t b e n , ahogy a f o r r á s b a n található.

Ha a megjelenési hely nincs feltüntetve a forrásban, a helynevet helyettesíteni lehet „a megjelenési hely ismeretlen" kifejezéssel vagy ennek megfelelő rövidítéssel.
Kiadó (nem kötelező)
A kiadó nevét meg lehet adni akár úgy, ahogy a forrásban fel van tüntetve,
akár rövidített formában, ha így egyértelmű. Keresztnevek vagy kezdőbetűik
közlése csak kétséges esetekben szükséges. Az „és társasága", „és fia", „Rt."
stb. jelölő kifejezéseket el kell hagyni. A „Nyomda" szót vagy nyelvi megfelelőjét nem lehet elhagyni.
A megjelenés kelte
Általában a megjelenési évet kell megadni, úgy, ahogy a forrásban szerepel,
de arab számokra átírva.
Ha a több részben megjelenő kiadvány több év alatt jelent meg, a kezdő és
záró évet kell megadni. Ha a kiadvány megjelenése még nem fejeződött be, a
kezdő évet kell megadni, amelyet kötőjel és szóköz követ.
Ha a forrás alapján nem határozható meg a megjelenési év, helyette a copyright évét, a nyomtatás évét vagy a feltételezett megjelenési évet kell megadni."
A Fons — igazodva az e d d i g i hagyományhoz — a kiadót n e m , a megjelenési
helyet viszont (a szabványnak megfelelően, tehát eredeti nyelven, alanyesetben)
kötelezően feltünteti. Az ismeretlen megjelenési helyet vagy évet h. n. (hely nélkül)
vagy é. n. (év nélkül) módon tüntetjük fel.

IDÉZÉSEK

„Az idézés a bibliográfiai hivatkozás olyan rövid formája, amely vagy
kerek zárójelben a szövegen belül, vagy lábjegyzetként a lap alján, vagy egy
fejezet végén, vagy a teljes szöveg végén van közölve. Az idézés lehetővé teszi
annak a kiadványnak az azonosítását, ahonnan a szövegben idézett szöveg
vagy egy kifejtett gondolat stb. származik és meghatározza ezek pontos helyét
a forráskiadványban."
A Fons jegyzetei az alábbi szempontok szerint készülnek:

1. típus

(tanulmányok)

Nagy t e r j e d e l m ű t a n u l m á n y o k esetén az „ e l s ő adatelem, kiadási é v " kerül a
jegyzetbe a hivatkozott hellyel (Kosáry, 1970. 23. p.), és a dolgozatot követi a
hivatkozásjegyzék, a hivatkozás részletes bibliográfiai leírásával.

Pl.: Kosáry, 1970

Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének
forrásaiba és irodalmába. I. köt. 1. Altalános rész I-II. Bp., 1970.

Ez a módszer akkor előnyös, ha sok műre, vagy a műre sokszor hivatkozunk.
Az olvasó az ilyen jegyzeteknél tudja, hogy a részletes hivatkozásokat külön, a
dolgozat elején vagy végén kell keresnie. (Ezt a történész körökben néhányan
„néprajzos hivatkozásnak" nevezik és elvetik, mondván, hogy nem kényszeríthető
az olvasó állandó lapozgatásra. Az ehelyett alkalmazott i. m.-es módszer azonban
ugyancsak lapozást igényel, és az olvasó nem tudja biztosan, hogy hol, melyik
lábjegyzetben fordult elő először a munka. Az általunk támogatott eljárásnál
viszont egyértelmű, hogy pl. a mű végére kell lapozni! További nyomós érvünk,
hogy nagy munkáiban ugyanezt a módszert alkalmazza Kosáry Domokos vagy
Györffy György, akiket mi történésznek tartunk.)
2. típus (rövidebb közlemények)
A rövidebb cikkeknél az első előforduláskor kell megadni a teljes bibliográfiai
leírást.
A hivatkozás ismétlődése esetén:
a) Az ismételt előfordulásnál megadja a szerző vezetéknevét, keresztnév első
betűjét, és kettőspont után i. m.-et ír. Ezt alkalmazni csak egyértelmű helyzetben
(ha pl. a szerzőtől nincs más idézett mű) lehet.
Pl.:

1 Kosáry Domokos:
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba
és irodalmába. I. köt. 1. Általános rész I-Il. Bp., 1970.
23 Kosáry D.: i. m. 456. p.

b) az első előfordulásnál a teljes bibliográfiai leírás után meg kell adni, hogy a
szerző hogyan fog ezután hivatkozni a dokumentumra (a továbbiakban „első
adatelem, kiadási év"). Ezt célszerű alkalmazni, ha egy szerzőtől több munkát is
idézünk:
PL: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. köt. 1. Általános rész I-II. Bp., 1970. (a továbbiakban Kosáry, 1970.)

LEVÉLTÁRI JELZET
Mivel a Fons cikkeinek nagy része levéltári források feldolgozásán alapul, nem
tekinthetünk el a levéltári jelzetekre hivatkozás egységesítésétől sem. Nem
elegendő a felhasznált dokumentum csomó vagy dobozszinten megadott pontos
jelzete, szükséges megadni a fond címét is. A szöveges cím mélységéhez és formai
szempontjaihoz jó alapot biztosít: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország
történetének forrásaiba és irodalmába. I. köt. 1. Általános rész I-II. Bp., 1970.,
illetve az egyes repertóriumok.
Például ha arra a dokumentumra hivatkozunk, amely a Magyar Országos
Levéltárban a jezsuita rend rendházainak iratai között található, akkor nem
elegendő a jegyzetben azt írni, hogy: M O L E 152, hanem fel kell oldani az iratcsoport rövidítését is:
Pl.: MOL E 152 Magyar kincstári levéltárak, Magyar Kamara Archívuma.
Acta Jesuitica.

A levéltár nevének rövidítése, a szekció betűje és a fond száma után nem teszünk
sem vesszőt, sem pontot (1. ehhez a levéltári repertóriumokat is).
A levéltárakra és a fondokra is többször hivatkozhatunk, ilyen esetben az első
előfordulás alkalmával zárójelben = jellel megadjuk a további rövidítést, a fondoknál a fondszámmal és címmel:
Pl.:
Magyar Országos Levéltár (= MOL) E 152 Magyar kincstári levéltárak, Magyar
Kamara Archívuma. Acta Jesuitica. (= E 152 Acta Jesuitica.)
Budapest Főváros Levéltára (= BFL) V I I - 1 2 - a A Budapesti központi királyi
járásbíróság iratai. Elnöki iratok. (= VII-12-a Elnöki ir.)
Veszprém Megyei Levéltár (= VML) I V - l - a Veszprém Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek. (= I V - 1 2 - a Közgy. jkv.)
Az Egri Érsekség Levéltára (= EÉL) Gazdasági Levéltár. I. Acta Jurium. Liber 5.
Fundatio seminarii Agriensis. (= Fundatio sem. Agr.)

A Fons szerzőit kérjük, hogy kéziratukjegyzeteinek elkészítésénél ajelen összefoglalónkban rögzített szempontok szerint dolgozzanak.
A Szerkesztőség

A F O N S ALAPÍTVÁNY

A napról-napra nehezedő kiadási feltételek (papír- és nyomdaköltség növekedése) és a fokozatosan dráguló postai szolgáltatások arra ösztönözték a Fons köré
csoportosuló egyetemistákat és friss diplomás történészeket, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák a folyóiratot. Létrehozták a FONS Alapítványt, melynek célja a Fons kiadási költségeinek biztos alapokra helyezése, hosszú távon pedig
a lappal azonos célokat valló Fons Könyvek megjelentetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása. Az Alapítvány 90 000 forint kezdőtőkével jött létre, az ügyeket
intéző Kuratórium elnökévé Pálffy Gézát, titkárává Petrik Ivánt választották az
alapítók. Az Alapítvány nyitott, azt minden természetes és jogi személy támogathatja.
A Fons eddig megjelent füzeteit több alapítvány és egyesület (különösen a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkolégiuma, illetve a Pro Renovanda Cultura
Hungáriáé Alapítvány, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának Közművelődési Kuratóriuma és a Magyar Levéltáros Egyesület) nagylelkű támogatásának köszönhetően ingyenesenjuttatukel a címzettekhez. Az Alapítványnak és a Szerkesztőségnek továbbra is célja, hogy amíg lehetőség van rá, ezt a gyakorlatot fenntartsa.
Ahhoz azonban, hogy a Fons hosszú távon meggyökerezhessen a történettudományi szakfolyóiratok sorában, és hogy ne a pénzforrások hiánya vezessen esetleges szüneteltetéséhez vagy megszűnéséhez, az eddigi — sokszor bizonytalan esél y ű — pályázati támogatás-igénylések mellett szívesen veszünk mindenfajta más
segítséget.
A Fons Alapítvány (számlaszám: MNB 218-98055 508-044077-0) és azon
belül a Fons Szerkesztőség (számlaszám: MNB 218-98055 508-44080-4) várja
mindazon intézmények és magánszemélyek anyagi támogatását, akik a kiadványt
megismerve célkitűzéseit hasznosnak, tartalmát színvonalasnak tartják, és a folyóirat további megjelenését hozzájárulásukkal segíteni tudják.
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani. Mellékeljék egy példányban a kinyomtatott anyagot is, ez segít a szerző formai elképzélésének megvalósításában (mit kíván aláhúzni, táblázatba szerkeszteni stb.)
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek (nem a dolgozatba beleszerkesztve, lap aljára vagy az írás
végére tördelve!)
3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti
előfordulásának kivételével - római számmal tüntessék fel.
4. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük, (egy ív kb. 22 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés).
5. A kézirat lapjainak számozása folyamatosan és arab számokkal történjék.
6. Idegen nyelvű forrásokból az idézeteket magyarra fordítva kérjük, és csak olyan
esetekben eredeti nyelven, amikor értelmezésük problematikus lehet.
7. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk (csak a szerző nevét kurzíváljuk, összeállítókét és a címet nem!)
8. Recenzió esetében pontos bibliográfiai adatok szükségesek (szerző, szerkesztő,
válogató, kiadó, megjelenés helye, éve, száma, sorozat, terjedelem is), idegennyelvű kiadvány esetén a cím magyar fordítása is. A recenzió max. 5 kéziratoldal
terjedelmű legyen.
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KIS PÉTER
„A KIRÁLY HŰ BÁRÓJA"
(ÁKOS NEMBELI ERNYE PÁLYAFUTÁSA)
A XIII. századi magyar történelem egyik legfontosabb fejezetét az arisztokrácia
fejlődése alkotja, és nem véletlen, hogy a magyar társadalomtörténet kutatói megkülönböztetett figyelemben részesítik ezt a kérdést. A századfordulón készült el az
a két alapvető monográfia, amely máig nélkülözhetetlen az Árpád-kori főúri nemzetségek vizsgálatánál. 1 Az utóbbi időben néhány olyan munka is napvilágot látott,
amely szintézist próbált adni a magyar arisztokrácia középkori történetéről, így
Fügedi Eriké, aki az államalapítástól Mohácsig terjesztette ki vizsgálata időhatárát,
Kristó Gyula pedig a tartományúri rendszer jellemző vonásait dolgozta fel. 2 Az
arisztokrácia kutatása az egyes életpályák elemzésére is módot ad. A régebbi szakirodalomból Pór Antal Csák Máté- vagy Bunyitai Vince Borsa Kopasz-biográfiáját
lehet megemlíteni, az újabbak közül pedig Tóth Melinda, Kristó Gyula munkáit. 3
Ákos Ernye életrajzát többen is feldolgozták. Az első ezek közül Kandra Kabos,
ma már inkább csak tudománytörténeti szempontból érdekes tanulmánya, amely
számos téves adatot és következtetést tartalmaz. 4 A már említett, az Árpád-kori
nemzetségeink történetét és genealógiáját összefoglaló munkákban Wertner Mór
az Ákos nemzetség Ernye-ágára vonatkozó források regesztáit közölte,5 illetve
más, arehontológiai tárgyú munkáiban is közölt Ákos Ernyére vonatkozó adatokat. 6
Karácsonyi pedig részletesen ismertette az Ernyék politika- és birtoktörténeti viszonyait. 7 Reiszig Ede a vasvári ispánok archontológiájának keretében mutatta be
a többiek mellett Ernye életpályáját is.8 A korszakkal foglalkozó monografikus

1

Wertner,

2

Fügedi,

1891.; Karácsonyi,

3

Pór, 1888.; Bunyitai,

4

Kandra,

1884. Már a címe is hibás: ,,Erne bán és fiai".

5

Wertner,

1891. 5 4 - 6 7 . p.

6

Pl.: Wertner, 1909. 564. p„ Wertner, 1899. és Wertner, 1901. 25-26. p.

1986.; Kristó,

7

Karácsonyi,

8

Reiszig,

1900.

1979.
1888.; Tóth, 1978.; Kristó,

1973.

1900. I. 102-104. p.

1941. 119-121. p.
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jellegű művek egy része szintén tartalmaz értékes megállapításokat Ákos Ernye és
utódai szerepéről. 9
Jelen dolgozat célkitűzése: egy életrajz keretében a kései Árpád-kor magyar
arisztokráciája fejlődésének néhány típusjelenségét felvázolni. A biográfia egyes
elemeiből kibontható típusjelenségek tárgyalása lehetővé teszi a főúri pályaképek
közös vonásainak megvilágítását.
Az Ákos nemzetség a XIII. század közepéig
Az Árpád-kori magyar történelemre vonatkozó források nagyfokú hiányossága
és töredékessége miatt középkori nemzetségek eredetéről nem állnak rendelkezésre
pontos ismeretek. 10 Ez áll az Ákos nemzetségre is. Maga az Ákos név (előfordul
személynévként és helynévként egyaránt) török eredetű, jelentése: 'fehér sólyom'. 11 A nemzetség ősi címere nem maradt ránk, pontosabban a legkorábbi címeres emlékeknek számító pecséteken a címerpajzs ábrája az idők folyamán lekopott. A századforduló heraldikusai közül Csorna József kísérelte meg az Ákosok
címerének rekonstruálását analógiák segítségével, amelyek alapján feltételezte: a
pecséteken található segéd-sisakdísz a pajzs motívumát ismétli meg; tehát az ősi
címer szerinte: ,,...a pajzsban hal, sisakdísz koronás női törzs, kétoldalt nyakához
illesztve két hal feje, melynek törzse félkörben kanyarodik a női törzs feje felé." 12
Mindenképpen említésre méltó, hogy az Ákos-nemhez hasonlóan a X. századtól
kezdve Biharban birtokos Barsa genus címerén is két hal található, így esetleg ,,a
két nemzetség származásilag összekapcsolható". 13 Ami nemzetségnév jelentése és
a címerábrázolás közti diszkordanciát illeti, újabban felmerült nézet szerint „az
Ákosoknak is volt — valószínűleg totem eredetű — nemzetségi címere, méghozzá

9

Pl.: Pauler,

10

Néhány problematikus pont a középkori nemzetségek kutatásában, a teljesség igénye nélkül:
a nemzetséghez tartozás jelölésére szolgáló terminus technicus, a „de genere" használatának
kezdete és értelmezése a korszak forrásaiban, az Árpád-kori genusok viszonya a honfoglaláskori nemzetségekhez, illetve magának az Árpád-kori nemzetség ismérveinek meghatározása.
Az idevágó szakirodalomból a legjelentősebbek: Karácsonyi, 1900. I. VII. p.; Györffy, 1959.
4-6., 14. és 25. p.; Gerics, 1966. 6. p.; Gerics, 1967. 587-90. p.; Györffy, 1983. 371-372. p.;
Kristó, 1983. 28., 35-36. és 45-16. p.

1899., Szűcs, 1993. stb.

11

Gombocz,

12

Csorna, 1904. 28. és 32. p.

1915. 8-9. p.

13

Györffy,

1987. I. 573. p.

a nevében őrzött sólyom...", amely a genus különböző ágaiban több ízben előfordult.14 ^
Az Ákos nemzetség megalapítóját a kutatás mérvadó vonulata egy XII. században élt előkelő személyében véli megtalálni.15 1132-ben a Borics és szövetségesei
elleni sorsdöntő ütközet előtt II. Béla által összehívott főemberek tanácskozásán a
Kálmán-párti (és Borics ellen nem teljesen egyértelműen állást foglaló) előkelők
között megölték Ákos nembeli Moynolth-ot is (,,Moynolth de genere Acus"). Az
eseményről tudósító krónikahely XII. századi, tehát közel egykorú forrásnak tekinthető."' II. István 1124-es (jóllehet hamis) oklevelének méltóságsorában pedig
olvasható Ákos és Magnóid (aki azonos Moynolth-tal) neve is. Moynolth rokona
lehetett ennek az Ákosnak, akit esetleg Kinnamosz bizánci történetíró említ Akuszisz néven az 1128-as harámi csata kapcsán mint a magyarok egyik leghíresebb
emberét. Ez az Ákos viszont hátat fordított a korábban támogatott Kálmán-pártnak,
és bekerült II. Béla, majd II. Géza kíséretébe, a trónviszály időszakában pedig végig
kitartott II. Béla mellett,17 így nem meglepő, hogy a királyi tanács tagja maradt és
neve a későbbiekben is felbukkan. 18
A genus korai históriáját más — településtörténeti — aspektusból szállásterületük alakulásán, birtokviszonyaik fejlődésén keresztül is be lehet mutatni. Karácsonyi János (és nyomában Jakó Zsigmond) feltételezi, hogy az Ákos nemzetséget
Pest megye északkeleti feléből a központi hatalom telepítette át Bihar megye nyugati részébe, feltehetőleg a stratégiailag fontos Meszes-kapu védelmére. 19 Pozitív
adat azonban nem támasztja alá az Ákosok esetleges áttelepítését. A korai helynévanyag vizsgálata alapján ugyan lehetségesnek tűnik az Ákos-genus áttelepülése: a középkorban két Ákosmonostora nevű települést ismertek, egyet a Galga-

14

Rácz, 1995, 18-21. p„ az* idézet: 21. p.

15

Pl.: Wertner,

16

SRH I. 449. p.; a krónikahely keletkezésének datálásához: Gerics, 1966. 5. p. ( G y ö r f f y , 1993.
196-197. p. nézete szerint ez a rész az V. István-kori gestaírő, Ákos nb. Ákos interpolációja)

17

Makk, 1972. 43^14. p.; Kinnamosz idézett helye: Moravcsik,
kritikája: uo. 418. p.

18

A dömösi apátság 1138-as adománylevelének tanú-névsorában az ispánok felsorolásánál másodikként szerepel (MonStrig. I. 88. p.); 1146-ban Színes úrnő végrendelkezésénél a világi
előkelők között a harmadik helyen említik meg a tanúk között (PRendTört. 1. 597. p.); egy
II. Géza-kori oklevél szerint II. Béla idejében egy királyi birtokadomány lebonyolításában vett
részt ( F e j é q m t a k y , 1893. 14. p. ,,... dator huius predii a rege Akus fűit ..."; az adat értelmezéséhez ld.: Váczy, 1994. 105-110. p.)

19

Karácsonyi,

1915. 291. p.; Karácsonyi,

1900. I. 100. p. újabban: Kristó,

19<K). 1. 108-109. p. és Jakó, 1940. 27. p.

1983. 46. p.

197. p. 1124: DiplAnt. I. 417. p.,

folyó jobb partján (Akwsmonostora, 1394; monasterium de Ákos, 1421 — ma
Galgahévíz) egy másikat pedig a Kraszna folyó bal partján (Akusmonostora, 1342;
Akusfalva, 1370; Ákos, 1421 — e z utóbbi megegyezik a ma használatos elnevezéssel).20 Mivel a nemzetség Pest és Közép-Szolnok megyei birtokai csak másodlagosaknak tekinthetők (a későbbiekben csupán egy ágnak voltak itt birtokai), 21
nem elképzelhetetlen, hogy ezek a Micsk-ág 22 X. század utáni szerzeményei.
A nemzetség bihari szállásterülete minden bizonnyal lakatlan volt, a később
kezükön lévő falvak pedig telepítéseik eredményeként jöttek létre. Először az Érmelléken a nyírségi Cserhát erdős dombvidékéig, majd az azt Keletről határoló
Kraszna völgyében, liget-erdős, mocsaras területen, ahol talán már a X. században
megalapították a fentebb említett Ákost, a nemzetség központját, amelyet valószínűleg később monostorrá alakítottak át. Mivel a XII-XIII. század folyamán
Pályin is állt egy monostor, amely szintén az Ákos nemzetségé volt, feltételezhető,
hogy a genusból kivált egy ág, amelynek szüksége lett egy önálló monostorra. A
későbbiekben a két birtoktest közti sávot falvak sorával kötötték össze. A XI-XII.
században a nyírségi nagy tölgyesekbe is benyomultak, párhuzamosan a Berettyómenti területek betelepítésével. A XIII. század elején az Ákos-nemnek már tekintélyes földjei voltak Bihar megye északi részén. 23 Figyelemreméltó adat, hogy a
feltételezett névadó, Ákos 1138-ban a bihari ispáni tisztséget viselte.24 A királyi
birtokok rendszerének összeomlása idején, valószínűleg királyi adományképpen
(bár erről közvetlen okleveles adat nem maradt fenn) több falut megszerezve sikerült a birtokaikat tovább „kerekíteni". A tatárjárás előtti évtizedekben tovább folyt
a telepítés a Kraszna-völgyi és az érmelléki birtoktömbök között, talán a szomszédos Gut-Keledekkel versengve.
Az Árpád-kori előkelő nemzetségek egyik fontos jellemzője volt a nemzetséghez tartozó ágak, családok által közösen birtokolt, főleg temetkező helyként használt monostorok megléte. 25 Az Ákos-nem monostora eredetileg a már említett szilágysági Ákos volt, amely a XII. század közepén épülhetett mint az első magánalapítású monostor Erdély, illetve a Partium területén, amely még 1342-ben is az

20

Kristó-Makk-Szekfű,

1974. 4. p.

21

Györffy,

22

Karácsonyi,

23

Jakó,

24

MonStrig. I. 88. p.

25

A nemzetségi monostorok fogalmát az utóbbi időben többen vitatták, vö. Petrovics, 1978., ill.
Fügedi, 1991.

1987. I. 573. p.
1900. I. 117. p.

1940. 35-37. p.

Ákos nemzetség (a Mikes-ág) kezén volt.26 Az Ernye-ág szakrális központja pedig
a premontrei Nyírpályi volt Biharban, feltehetően a későbbi Monostorpályi helyén
állt maga a monostor. 27 Pályi alapításának pontos dátuma nem ismert, bizonyosan
létezett már 1234 előtt, hiszen az ekkor keletkezett ún. „Catalogus Ninivensiensis"-ben is szerepel mint Váradhegyfok (amit 1131 előtt alapított II. István) filiája.
1234-ben már Nyírpályinak is volt filiája, Nyírábrány, aminek a Gut-Keled nemzetség volt a kegyura. A váradi regesztrum 1222. évi bejegyzései között említik egy
Pauli-i egyház prédiumát („in predio ecclesiae de Paulí").28 Elképzelhető, hogy
esetleg itt az Ákosok egyik ágának monostoráról van szó. Nem tisztázott viszont a
monostor titulusa. Egy Anjou-kori adatból (1322) tudjuk, hogy Pályiban egy Keresztelő Szent János tiszteletére emelt egyház volt („... ecclesia ... in honore beati
Johannis Baptiste"). A premontreiek kolostor-összeírásában viszont a pályi
monostor védőszentje Szent Pál. Az ellentmondás magyarázata az lehet, hogy az
összeírok (akik minden bizonnyal külföldi, francia szerzetesek voltak) a helység
latinos névalakjából (Pályi-Pauli; Monostorospályi-Pauli Monasterium [!]) „következtettek" a monostor titulusára. 29 Az ágakra bomlott úri genusok tagjai — a
kegyuraságot kihasználva— „szekularizálták" a monostor alapításakor még tekintélyes birtokait, a sajátjukat növelve ezzel, részben így is megteremtve az önálló
egzisztencia lehetőségét; 0 Hasonló történhetett a már említett Ákosmonostora mellett Pályival is, amely 1322-ben már két részből állt, Ernye fia István, illetve Moys
fia Moys osztoztak a birtokon.31
A XII-XIII. század alapvető változásai erre a nemzetségre is komoly hatással
voltak. A döntő jelentőségűvé váló földművelés fejlődése maga után vonta a szolgákkal működtetett prédiumok jobbágyi gazdaságokra való felbomlását. Ezzel szoros összefüggésben a földművelés intenzívebbé válásával a föld igen fontos lett,
ezért ebben az időszakban elkezdődött a birtokelhatárolás és a családon belüli osztozkodás.32 Az Ákos-genus felbomlása hosszú, több évtizedes folyamat volt, az

26

Entz, 1994, 28. p.; 1342.: ZichyOkmt. II. 14. p.

27

Györffy,

1987. I. 650. p. azonosnak veszi Nyírpályit és Monostorpályit.

28

Oszvald,

1957. 237-238. és 247. p.; 1222.: VárReg. 203. sz.

29

1322: AnjouOkmt. II. 45. p.; Oszvald, 1957. 247. p. A jegyzéket kiadó Oszvald Ferenc is
figyelmeztetett a helynévanyaggal kapcsolatban az esetleges pontatlanságokra, olvasási és
másolási hibákra, vő. uo.: 233. p.

30

Kumorovitz,

31

1322.: AnjouOkmt. II. 45. p.; Jakó,

32

Bolla, 1957. 87. p. és Bolla, 1961. 113. p.

1964. 79. p.
1940. 35-37. p.

egyes ágak, családok más és más időpontban kezdték meg „pályafutásukat". Legkorábban az Ernye- és a Bebek-ág szakadt ki, a nemzetség további családjai vagy
az Anjouk alatt kezdték meg a felemelkedést, vagy egész egyszerűen továbbra is a
diviso után nekik jutó birtokaikon gazdálkodva, a megyei nemesség soraiban meghúzódva éltek tovább a középkorban. 33 Az egykori nemzetségi kötelékekre a későbbiekben már csak az egymáshoz területileg közel eső ősi birtokok és a nemzetség
monostorának az egyes ágak által közösen bírt kegyurasága utalt. Jellemző tény,
hogy az Ernye-ág változtatott a genus „ősi" címerén. A felvett vagy kapott címernek „láthatóan nagyobb volt a presztízse a nemzetségre utaló jelvénynél." 34
Ehhez kapcsolódóan kell megjegyezni, hogy Ernye általában nem jelölte magát
nemzetségének nevével, ezzel ellentétben viszont fiát, Istvánt szinte kivétel nélkül
Ákos nembelinek mondják a források; nyilván azért, mert ő már nemzetsége előkelőségével, régiségével is akarta növelni presztízsét, amíg apja — a XIII. század
közepén az elitből kimaradó — Ákosoktól való függetlenségét, valamint a maga
erejéből kiharcolt tisztségeit, címeit hangsúlyozta. 35
Sajátos forráshely a XIV. századi krónikaszerkesztés 36. fejezete, ahol olyan
szövegkörnyezetben bukkan fel az Ákos nemzetség (a Bor és az Aba mellett) mint
azon generatiók egyike, amelyet méltatlanul nem említenek a honfoglalók között. 36
A korábbi kutatásokban ezzel igazolták az Ákosok honfoglaláskori eredetéi.37 Ma
már viszont közismert, hogy a krónikának ez a része csak V. István korából származik, feltehetően Ákos nembeli Ákos mester, akkor budai prépost tollából,38 tehát
szem előtt kell tartani, hogy a megörökített eseményekben jórészt a saját korának,
a XIII. század második harmadának viszonyai tükröződnek. Mályusz Elemér tüzetes vizsgálatnak vetette alá az 1270-es években keletkezett krónikarészeket. A 36.
fejezetet Mályusz úgy magyarázta, hogy ezzel igyekezett Ákos mester a történeti
tudatot módosítani'az úri nemzetségek egyenlőségét illetően a régi, nagyobb presztízsűek és azon nagybirtokos arisztokraták között (amelyek közé ő maga is tartozott), akik „felzárkózva a hatalom korábbi haszonélvezői mellé, jogot formáltak
arra, hogy a király az ő érdekeiket is kiméivé, sőt istápolva uralkodjék." Az egyen-
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Karácsonyi,
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Rácz,

1900. I. 100-107. p„ ill. Zsoldos,

1994/a.
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Ernyét 1261 előtt „Ernye magister"-nek és tisztségével együtt nevezik meg a források, 1261
után pedig „Ernye bán"-nak (amihez tisztségét is kitették).
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SRH I. 292-293. p.
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Karácsonyi,
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Györffy,

1995. 20. p.

1900. I. 108. p. és Jakó, 1940. 33. p.

1993. 152-180. p.

lőséget más szinten is hangsúlyozta, hiszen az „ősi" nemzetségen belül nem tett
különbséget a gazdagabb és szegényebb családok között.39 Ákos mesternek ezt a
felfogását támasztja alá nemzetségének története is, mint majd a későbbiekben ez
kitűnik: egyes ágak V. István korában már igen nagy jelentőségre tettek szert, míg
mások kénytelenek voltak beérni szerényebb életvitellel.
A pályakezdés
Ákos Ernye 40 felmenői közül mindössze apjáról szólnak a források, akinek nevét
egy 1254-es oklevél közli: „Erney, filio Erdew", alighanem ugyanez az Erdő szerepel a Váradi Regestrum 1220. évi feljegyzésében is „Pályi faluból való Erdő" (,,£>dey de villa Pauli").41 Ernye születésének időpontját csak hozzávetőlegesen tudjuk
megadni, ám mivel személyének első említése a tatárjárás eseményeihez köthető,
feltételezhető, hogy az 1225 körüli években születhetett, legalábbis 1241-ben itjú
ember lehetett.
Ernye pályafutásának kezdetéről viszonylag részletes adatok állnak rendelkezésre. A középkori magyar okleveles gyakorlatra jellemző volt, hogy a királyi kegy
kinyilvánítását rögzítő oklevelek contextusában, a narratiónak nevezett részben,
sokszor a dispositiós részhez csatolva, gyakran felsorolják a megadományozott
személy érdemeit, többnyire egy kerek elbeszélés keretében. A narratiókban nem
ritkán olyan fontos történeti események kerültek megörökítésre, amelyekre más
forrás nincsen. 4 ( Két oklevél is fennmaradt, amelyeket IV. Béla király adott ki Ákos
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Mályusz, 1971. 53., 56. p.
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A történeti szakirodalomban újabban az Erney névalak is meggyökeresedni látszik, pl. Kristó,
1979. passim, ill. a KMTörtLex.; Szűcs, 1993. passim viszont Ernyé-t használ. Wertner, 1891.,
Wertner, 1897., Wertner, 1901., Wertner, 1909. és az UrkBurg. I II. passim Ernő-ként értelmezik a nevet. A latin Irenaeus-ra visszavezethető Eiliye név másik alakja az Ernei. A Küküllő
megyei Ernye település, amelynek neve puszta személynévből keletkezett, a középkori források mindkét névvariánsát említik, vö.: Kiss, 1980. II. 183. p.; Csánki, 1890. V. 876. p.,
Györffy, 1987. III. 552. p. Ákos Ernye nevének variációi az oklevelekben: Erney, Ernei, Ernew,
Irineus, Yrineus, Irneus, Erineus, Erne, Herne, Herineus, Ernerius, egy esetben pedig (nyilvánvalóan tévedésből) Ernesto. Jelen tanulmányban egységesen az Ernye változat szerepel.
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1254.: M I. 317; Az adatnak eddig nem sok figyelmet szenteltek, a közelmúltban megjelent
KMTörtLex. Erney szikikkét (Petrovics István munkája) leszámítva. 1220.: VárReg. 242. sz.
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Az 1225 körüli születési időt támogatja az a tény, hogy Ernye 1274-ben tűnik el mint élő
személy végleg a forrásokból, tehát életkora hozzávetőlegesen 50 évre tehető, ami — a
középkori demográfiai adatokat tekintve — reálisnak mondható.
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Szentpétery,

1930. 20. p. A narratio eredetéről, funkciójáról és forrásértékéről az elmúlt

Ernye részére, és mindkettő narratiójának szövege, jelentéktelen eltéréseket leszámítva, megegyezik. 44 Ezekből kitűnik, hogy a tatárjárás időszakában, minden bizonnyal a muhi csatában a lovait elveszítő uralkodónak a sajátját átadta,45 majd a
királyt a menekülésben segítve, az üldözőikkel (,,... cum eisdem qui nos insequebantur") történt összecsapásban megsebesült, később a tatárok elől a dalmát tengerpartra menekülő IV. Béla az ellenséges seregek kikémlelésére küldte. 46
Ákos Ernye további szereplése az osztrák hadjáratokhoz kapcsolódik, amelyek
kiváló lehetőséget nyújtottak számára érdemek szerzésére. Az oklevelekben leírt
események —jóllehet a narratiók a történteknek sem a helyét, sem az idejét nem
jelölik pontosan — más források adataival összevetve beazonosíthatók. így a narratióban említett osztrák hadjárat kapcsán (,,in conflictu belli, quem commissimus
contra ducem Austriae") szó van az osztrák herceg haláláról (,,eundem divina opitulante gratia mortis funeri subiecimus dimicando"). Erről az eseményről több
osztrák elbeszélő forrás, pl. Thomas Ebendorferus ,,Chronicon"-ja és több ausztriai
kolostor évkönyve (pl. a heiligenkreuzi monostoré) 47 is említést tesz, ez alapján
megtudható, hogy a kérdéses ütközet 1246. június 15. körül volt, Németújhely
mellett, ahol Frigyes herceg életét vesztette, ami a Babenberg-ház kihalását jelentette. Ebben a csatában Ákos Ernye azzal tűnt ki, hogy a király és az ország előkelőinek szeme láttára (,,coram nobis et omnibus baronibus ac nobilibus regni
nostri") egy híres osztrák lovagot (,,quedam militem probum et insignem de
Theutoniá',) lándzsájával legyőzött („cum propria lancea devicit") és annak fejét

évtizedekben többen is foglalkoztak (a teljesség igénye nélkül): Kurcz, 1962., Mályusz, 1973;
újabban Kristó Gyula, egy narratió-szövegeket tartalmazó kiadvány bevezetésében (Kristó,
1992. 5-29. p.) foglalta össze ezeket a kutatásokat és — Mályusz nyomán — a pogánykori
hősénekekre vezette vissza a narratio eredetét. A kérdéskört új megvilágításba helyezi Zsoldos,
1994/b., aki szerint „a narratiók elsődleges funkciója: bizonyítani, hogy az adományos
tényleges érdemek alapján nyerte el a maga birtokát." Uo. 881. p.
44

F IV. 2. 92. p. Az oklevél magyar fordítása: Katona,
újraközli Kristó, 1992. 4 9 - 5 0 . p.; S IV. 462. p.

1987. 435-437. p. a narratiójáét pedig
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,,... cum invalescente adversitate defectum equorum habere non contigisset ipse vivere postponens et vitám nostram morte sua redimere desiderans equum quem pro salvanda persona
sua habuit pro salutione personae nostrae nobis obtulit equitandum ...".
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„... cum ante faciem Thartarorum eodem tempore ad partes maritimas devenissemus idem
diversis fortunae casibus ad mandatum nostrum se exponens eo tempore cum discrimina
viarum insidiae hostium securos meatus non permitterent ipse solus ibat ad speculandum
descensum Thartarorum et rumores si quos percipere poterat nobis fideliter referabat ..."
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G 2209-2210. sz., ill. 778. sz.

levágva az uralkodónak és kíséretének bemutatta (,,caput ei amputando et nostro
conspectui et baronum nostrorum per suum militem
destinavif).
A narratiós részekben felsorolt érdemek utolsó eleme az volt, hogy egy bizonyos
„Preucel" nevű, szintén kiváló és ismert lovagot, az „Imperg'M terület kapitányát
(,,quemdam bonum militem et famosum de Imperg, capitaneum illius regionis")
egyéni viadalban kopjájával lováról földre döntötte, majd megölte (,,hasta de dextrario suo potenter deiecit in terram, et dextrarium suum lancae transfixum ibidem
interemir). Mindezek azért voltak fontosak, mert a vezérük bukását látó osztrák
sereg megzavarodott és felbomlott, így Himberg (az oklevelekben „Imperg"-nek
nevezett) várát a magyar csapatok el tudták foglalni. A történetben szereplő
„Preucel" azonos azzal a Wernhard Preussel alsó-ausztriai ,,capitaneus"-szal,
Himberg várának urával, aki az osztrák forrásokban is felbukkan. Maga a fenti
esemény időpontja 1250. július 25. volt. 48
A két oklevél narratiójának tudósításaiból és más adatokból felvázolhatok Ákos
Ernye pályafutásának első évei. Feltételezhető, hogy a tatárjárást megelőző években fiatalemberként került a királyi udvarba. Minden bizonnyal ekkor már a nemzetségétől elkülönülten gazdálkodott (a birtokosztály vagy ekkor, vagy pedig az
előző generációban, apja kezdeményezésére történhetett). A királyi kíséret, a „família" legmagasabb körének zömét az udvarban élő nobilisok alkották, közöttük
sok ifjú volt található, akiket „iuvenis noster", „familiaris iuvenis domus nostre"
elnevezéssel illettek. A iuveniseknek nem volt határozott ügykörük, rendszerint
állandóan a király személye mellett tartózkodtak, akit változatos módon szolgáltak,
és mivel a XIII. században — hasonlóan a többi európai országhoz — Magyarországon sincs állandó székhelye az uralkodóknak, követték országjárása során. 45
Ákos Ernye, ahogy ez a fentebb ismertetett narratiók szövegéből is kitűnik,
elsősorban udvari vitézként vett részt a király ,,familia"-jában, mégpedig minden
bizonnyal mint nehézfegyverzetű lovag, ahogy ez az általa véghezvitt haditettek
leírásából is látható.' 0 Ezt látszik alátámasztani (ha nem is minden kétséget kizáróan) Rogerius egyik közlése arról, hogy a muhi csatába Benedek váradi püspök
seregével (amelyben egy bizonyos Both comest és csapatát külön név szerint is
megemlít) nem érkezett meg, mert egy tatár seregrésztől vereséget szenvedett. 51 A
48

Az 1246. évi hadjárathoz: Pauler, 1899. II. 213-214. p.; az 1250-eshez pedig: uo. 217-218. p.
és 172. jegyzet.
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A XIII. századi királyi kísérethez: Váczy, 1927. 282-283. p.; a királyi székhely kérdéséhez:
Kumorovilz, 1971. 11. p.; újabban pedig Kubinyi, 1994. 6 0 - 6 2 . p.
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MHadtört. I. 55. p. (a vonatkozó rész Borosy András munkája) és Veszprémy,
750. p. hivatkoznak az Ernye számára kiadott oklevél narratiójára.

1987. 747-

A Carmen miserabile legutóbbi (1938-as) kritikai kiadását elkészítő Juhász László
szerint ez a Both azonos a Beche-Gergely nembeli Both-tal, aki szerinte ekkor
valószínűleg bihari ispán volt.52 A tatárjárás időszakában a megyésispán által vezetett megyei csapat általában magába foglalta a megyebeli közszabadokat is, akik a
királyi szerviensi jogokat élvezve, választhattak: „... továbbra is a vármegyei csapattal együtt, de annak szervezetétől elkülönülve vonul-e hadba, avagy más kapcsolatrendszerek alapján tesz eleget hadkötelezettségének". 53 Oklevelekből tudjuk,
hogy Ernye részt vett az ütközetben IV. Béla mellett. Mivel birtokai Bihar megyében feküdtek, a fentiek értelmében nem tartozhatott az illetékes megyésispán, Both
comes (illetve Benedek püspök) seregébe, ez esetben ugyanis nem érkezhetett meg
a Sajó melletti magyar táborba, hanem más zászlaja alatt kellett hadbavonulnia —
minden bizonnyal a királyi zászló alatt.
A narratio azon jelenete, amikor saját lovát adta át királyának, Ernye „testőr"szerű szolgálatára, feladatára enged következtetni. Az ilyen udvari szolgálat kétoldalú volt, egyrészt az uralkodónak szüksége volt korszerűen felszerelt harcosokra, egyfajta „belső" kíséretre, akár a nagybirtokos arisztokrácia magánhadseregeinek ellensúlyozására is, hiszen minél nagyobb birtokai voltak egy úrnak, annál
kevésbé volt fontos számára, hogy a királyi „familia" tagja legyen.54 Ugyanakkor
a korszerű lovagi fegyverzet beszerzése viszonylag komoly anyagi hátteret kívánt,
amivel elsősorban a számottevő földbirtokkal rendelkezők bírtak. Másfelől a felfelé jutni igyekvő, a bárói körhöz nem tartozó arisztokraták számára kiváló terep
volt a királyi udvar, főként azért, mert állandóan az uralkodó személye mellett
tartózkodva lehetőségük nyílt — elsősorban hadi érdemek révén — birtokokat és
tisztségeket szerezni, bekapcsolódni az országos politikába, a nagybirtokos arisztokrácia elit rétegébe kerülni.
Mindezekből megrajzolható a pályakezdés képe: a nemzetségétől függetlenedett, a rokonságon belül megejtett osztozás után szerényebb birtokkal rendelkező
arisztokrata a király mellett próbál szerencsét, mégpedig sikerrel és néhány év leforgása alatt önálló „úri" egzisztenciát tud teremteni.
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SRH II. 569. p.
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Uo. 1. jegyz. (1258-ból ismert egy Becse-Gergely nb. Both mint néhai comes ki. F VII. 4.
120. p., de több adat róla nem áll rendelkezésre, még azt sem tudjuk, hogy milyen comes
volt. Az említett Both bihari ispánsága mellett egyedül az szól, hogy a váradi püspök seregében
vonult hadba.)
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Zsoldos,
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Borosy,

199l/a. 55. p.
1978. 319-320. és 335. p.

Az első birtokszerzések
A nemzetségi osztozás után (aminek ideje pontosan nem állapítható meg) az
Ákosok bihari törzsbirtokai közül a következő birtokok55 maradtak Ernye (vagy
inkább apja, Erdő) kezén: Bihar megyében Pályi egy része, Csalános, valamint
Alba, ezek a XIII-XIV. század fordulóján is az Ernye-ágé voltak, Szatmár megyében pedig Mérk.5f> Természetesen elképzelhető, hogy ezek között vannak későbbi
szerzemények is, de erről adat nem maradt fent.
Ernye első, forrásokkal dokumentálható birtokszerzése igen tanulságos. 1248ban IV. Béla Ecseget adta Ernyének „cserébe" Cserépért, amit ő hatalmaskodva
szerzett meg („per potentiam nitebatur sibi appropriare") Lampert egri püspöktől,
aki ezt bizonyos sárosi dézsmákról való lemondása fejében kapta meg a királytól.5
Ez az eset arra utal, hogy a hevesi-borsodi térségben már kialakult egyfajta versengés az egri püspök és Ernye között, az említett hatalmaskodás pedig az ebben alkalmazott eszközökre derít fényt. A hatalmaskodás egyébként Lamperttől sem állt
távol, amint azt más adatok is mutatják. 58 Az a tény pedig, hogy IV. Béla nem lépett
fel a hatalmaskodással szemben, világossá teszi, hogy Ernye személye legalább
olyan fontos volt számára, mint az egri püspöké, mindenesetre arra vall, hogy a
jogos elmarasztalás helyett inkább a saját birtokából „kárpótolta" Ernyét. Cserép
birtokáért a küzdelem később is folytatódott Ernye fia István és András egri püspök
között az 1280-1290-es években. 59
A narratiók kapcsán már tárgyalt oklevelek tartalmazzák IV. Béla Ernyének az
ismertetett érdemeiért tett további birtokadományait. Ezek között időrendben az
első, 1251. július 7-i, amikor Ernye Szatmár megyében a Túr vize melletti Terebest
kapta meg, amelyet egy bizonyos Por nevű személytől, annak garázdasága miatt
koboztak el. 60 A következő (néhány hónappal később, 1251. november 17-én kelt)
királyi adománylevél a varasdi ispán feleségének négy Varasd megyei „szlavóniai"
falujára szólt,''1 melyeket sajnos az oklevél közelebbről nem határoz meg (,,quat-
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Itt és a későbbiekben az Ernye-birtokok lokalizálásához vö. Györffy,
1890. I.
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AnjouOkmt. IV. 226. p„ W X. 378. p.
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1987. 148. p. és Sugár,

1984. 76-77 és 79. p.

1987. I III. és Csánki,

tuor villás Sclavonicas comitisse Worostiensis in eodem sitas comitatu"), mindössze a határait rögzíti, a szomszédos birtokosokat említve meg csupán, illetve
három folyónevet (, fluvium nomine Blysna potoka, fluvium qui dicitur Golobich
potoka, fluvium Pithuiche"), így csak hozzávetőleges lokalizációra van lehetőség.62
Az oklevelek az adományt elnyerő személyt pusztán Nmeként nevezik meg.
Karácsonyi csak mint lehetőséget veti fel az első esetben, hogy ebben az Eme ben
Ákos Ernyét kell keresni.63 Amint aról már esett szó, a források közül csak egy teszi
ki a neve mellé a,,de genere Akus" kitételt.64 Terebes adományánál azonban minden kétséget kizáróan Ákos Ernyéről van szó, mert egy 1315-ben kelt oklevél szerint Terebest (amelyet akkor Ugocsához tartozónak mondanak) I. Károly István
nádor fiaitól („a filys Stephani palatini"), elkobozta hűtlenségük miatt (ti. mert
Csák Máté seregével Patak városát feldúlták); az utalás segítségével megállapítható, hogy itt Ernye unokáiról van szó.65
1254-ben IV. Béla egy borsodi szerviensének, Damjánnak és atyafiainak kérésére a Borsod megyei Mályin nevű földjüket elcserélte a Gömör megyei Neopradra,
ezt a Mályint pedig kiváló hívének (,,dilecto et fideli nostro"), Ernyének adományozta, mert az szükséges volt Dédeskő nevű várához („quia castro eiusdem de
Duchkwe nomine utilis et necessaria admodum existebat").66 Az oklevélből az is
kiderül, hogy akkor Dédes is már az övé volt, amely 1247-ben még a Miskolc
nembeliek kezén volt.67 Egy további utalás a megszerzés körülményeit világítja
meg: 1281-ben a parasznyai nemesek Parasznyát Ernyétől Dédesért, örökbirtokukért cserébe kapott földként említik, igaz itt nem lehet egyértelműen eldönteni,
hogy Dédes egészéről vagy csak egy részéről van-e szó.68 Hogy Parasznya milyen
módon jutott Ernye kezére, az a forrásokból nem állapítható meg.
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A folyók azonosításához: Ortvay,

1882. I. 137., 341. p.; II. 105. p.
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Karácsonyi,
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F V. 1. 153. p. Fejér kihagyásokkal közli az oklevelet, vö. RegArp. 2124. sz. Az oklevél
teljes szövege: Df 209901. A nemzetség megnevezését kivételes esetnek is lehet tartani, ti.
az oklevélben egy 25 tekintélyes („seniot") nemesből álló bizottság felállításáról van szó;
minden bizonnyal ezért tartották fontosnak feljegyezni a névsorban a bizottság tagjai nagy
részénél a nemzetséghez tartozást.
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Dl 70638 és Dl 70640; Terebes Ugocsa megyéhez való számításához ld.: Szabó, 1937. 94. p.
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M I. 317. p.

1900. I. 102

67

Györffy,
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W XII. 342. p., Dl 1108: „... quandam possessionem eorum Perezna vocatam in comitatu de
Borsod existentem in concambium possessionis eorum hereditarie Dedus nominate ... Erney
bano ad ipsos devolutam ..."

1987. I. 770. p., egynek tekinti Dédes települést Dédeskő várával.

1255-ben Ákos királynéi kancellár és budai prépost Ernye javára ítélt abban a
perben, amelyben a bolondóci várjobbágyok a Kövesnek nevezett földet visszakövetelték tőle, mint az ő terra hereditariajukat. Állításukat azonban nem tudták
esküvel megerősíteni, így Köves Ernyéé maradt, aki azt vásárlás címén birtokolta
(„ipse iuris empcionispossidere et tenere").69 Az ítéletlevélben található határjárás
tanúsága szerint Köves birtok délről Ernye másik, Pétervására nevű birtokával
szomszédos; tehát Kövesdet és Pétervásárát már 1255 előtt megszerezte.70 Mind
Dédes, mind pedig Köves és Pétervására esetében is — miként Terebesnél — a
birtokos személy azonosítása az I. Károly-kori, e birtokok elkobzásait említő oklevelek által rekonstruált birtoklástörténetük alapján lehetséges. 71 1256-ban a bácsi
káptalan oklevele szerint Ernye Csörög birtok határjárásában mint annak commetaneusa vett részt. Az oklevél egyszerűen magisternek nevezi Ernyét, ami összecseng
az előbbi két oklevél ugyanilyen kitételével. 72
A fenti adatokból valamennyire kitűnik az a tendencia, mely szerint Ernye az
1250-es évek közepén fokozatosan Borsodra koncentrálta birtokszerzéseit, több
esetben kimutathatóan zárt, összefüggő birtoktest kialakítására törekedve (vö.
Köves és Pétervására vagy Dédes és Mályin). A birtokszerzések módja változatos
volt: királyi adomány (pl. Terebes, Mályin) hatalmaskodás (pl. Cserép, illetve
Ecseg), vásárlás (pl. Köves) egyaránt előfordultak.
Az első tisztségek
Ákos Ernyét az első számára kiadott oklevél 71 királyi lovászmesternek és szolgagyőri ispánnak titulálja (,,... dilectus noster Eme magister agazonum nostrorum
et comes de Zolgageuri ...").74 A lovászmesteri méltóság a legfontosabb udvari
tisztségek közé tartozott, miként a pohárnokmesteri, az asztalnokmesteri és a tárnokmesteri; ezek fordulnak elő a leggyakrabban a forrásokban. 75 Természetesen a
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M I. 359. p.
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Uo. és vö.: Györffy,
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Dédes elkobzása: AnjouOkmt. II. 332. p.; Kövesé és Pétervásáráé pedig: Df 210812.
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F IV. 2. 407. p. Ez a Csörög nehezen lokalizálható helység; Györffy,
Musztonga folyó melletti Churg faluval veszi azonosnak.
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Az Ecseg megszerzése kapcsán idézett oklevélben mint bánt említik (Irineus banus), de az
oklevélnek csak egy 1326-os tartalmi kivonata ismeretes, tehát joggal merülhet fel, hogy a
báni cím az átírásnak tulajdonítható.
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F IV. 2. 2. 92. p.

1987. III. 124. p.

1987. 1. 216. p., a

lovászmester a XIII. századi királyi udvarban nem közvetlen kapcsolatban volt a
király lovászaival vagy istállóival, hanem egy meghatározott királyi szolgáltatónépi struktúra (az ,,agazones") csúcsán állt mint báró.
Fügedi Erik szerint a XI. század második vagy a XII. század első felében —
részben nyugat-európai hatásra — kialakult udvari tisztségek által a magyar arisztokrácia hierarchizálódott, mely rangsor egyes fokozatait az országos méltóságok
(pl. a nádor, az országbíró stb.), az udvari tisztségviselők és ispánok, végül az
ispánok csoportja alkotta. A hierarchizálás a királytól indult ki; az első két csoport
ezáltal nagyobb presztízzsel és befolyással rendelkezett. Az uralkodók pedig ki
tudtak alakítani egy kis létszámú, zárt csoportot maguk mellett. Fügedi úgy tartja,
hogy az udvari tisztségviselők egyben általában valamelyik megyésispánságot is
viselték, mert amíg az előbbi tisztségnek nem volt önálló jövedelme, addig helyette
a megyésispáni jövedelem alkotta a ,,honoráriumot". 7fl Ezzel szemben viszont, néhány okleveles adatból az tűnik ki, hogy az udvari tisztségekhez kapcsolódott jövedelem. (Mivel az egyes udvari tisztségviselőknek volt fennhatóságuk bizonyos
szolgálónépek, pl. királyi, királynéi, hercegi lovászok, tárnokok, pohárnokok stb.
felett, így részesedtek az azok által adott járadékokból, a felettük gyakorolt bírói
hatalom révén pedig az esetleges bírságok valamekkora hányada is őket illette.'7)
Lovászmesterként azonban Ernye nemcsak jövedelemre tett szert, hanem állandóan IV. Béla személye körül tartózkodott, ezzel közvetlenül, tehát hatékonyabban
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Wertner, 1899. passim. Ebben az időszakban a tárnokmester már több mint egyszerű udvari
tisztségviselő, funkciójához a királyi kincstár jövedelmeinek kezelése is tartozott.
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Fügedi, 1986. 50-55. és 106-107. p. Újabban felmerült az a lehetőség ( N ó g r á d y , 1994.), hogy
II. András tette főméltóságokká az udvari tisztségeket, amelyekhez ispáni tisztségeket is csatolt, ezzel a király a politikai elitet „átszervezte".
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Különösen, mivel esetenként bizonyíthatóan egy személy viseli az udvari tisztséget és a szolgálónép-kategória ispáni méltóságát, pl. 1228-1229-ben Miklós a lovászmester és a lovászok
ispánja, ,,... Nicolao magistro et comite agazonum ..." (HazaiOkmt. II. 2. p., MZsidOklt. I.
8. p„ S III. 318. p. és PRendTört. I. 694. p.) A konkrét adatok: 1217-ben Sándor lemondott
a pohárnokmesteri tisztségéről Lőrinc javára, II. András pedig Sándort egy év alatt három
részletben kifizetendő 300 márkával kárpótolta tisztsége elvesztése miatt (F IV. 3. 256. p.);
1265 ben István ifjabb király oklevele szerint Rátót nb. István mint az idősebb királyné
lovászmestere és tárnokainak ispánja évi 5(X) márka jövedelemmel rendelkezett, ,,... quingentas
marcas quas ab eadem ... matre nostra annuatim racione stipendii siti percipere debeat ..."
(W XI. 544. p.); 1270-ben V. István vámjövedelemből részt juttat Imre fia Jakabnak, mivel
ő a királyi, illetve királynéi udvarban visel méltóságokat, ,,... ralione magistratus
nostrorum
seu domine regine ..." (W VIII. 292. p.); hasonlóképpen az 1264-re datált Syr Wulam-féle
számadásban is több tétel szól István ifjabb király egyes udvari tisztségviselőinek juttatott
összegekről (Zolnay, 1964, 90-94. p.).

volt képes a király előtt befolyását érvényesítve érdekeit képviselni (pl. a birtokadományok esetében, vö. Mályin megszerzését).
Ernye pályafutásának első szakaszában, leszámítva a rövid ideig (1250. július
7 . - 1 2 5 1 . november 17.) tartó lovászmesterségét, a bárók azon csoportjához sorolható, amelybe a pusztán megyésispáni tisztséget viselők tartoztak. E tisztség a XIII.
század első felében szinte minden területen nagy változásokon ment át. Rogerius
véleménye szerint a megyésispánok hatalma csökkent a korábbi időszakhoz képest,
aminek oka az ispánságokhoz tartozó birtokok és javak eladományozásában keresendő. A XIII. század elején a megyésispán tekintélye olyan nagy volt, hogy sok
esetben hozzáfordultak ítéletért a iurisdictiója alá nem tartozó személyek is, sőt a
hiteleshelyekkel egyenrangú oklevéladó fórumnak is tekintették. Ez az állapot csak
a század végére változott meg, a megyei bíráskodás és közigazgatás átalakulásával,
a nemesség szerepének, súlyának növekedésével. R Jóllehet, bizonyos funkcióiban
csökkent a megyésispán hatalma, továbbra is jelentős volt a hivatalából származó
jövedelme.' J Mindezek tükrében érthető a megyésispáni tisztség megszerzésének
fontossága: nemcsak a közjogi szerep, amely révén alkalom nyílt visszaélések elkövetésére és ezzel a megyén belüli hatalmi helyzet (tovább)erősítésére, hanem a
befolyó jövedelemből lehetett birtokot vásárolni (vö. Köves) vagy várat építeni.
Sajnos, még megközelítően is nehéz számszerűsíteni — mint az udvari tisztségviselők esetében — a megyésispánságok átlagos jövedelmét.
IV. Bcla egy 1251. augusztus 31 -én kelt oklevele, amely csak tartalmi kivonatban maradt ránk, Ernyét lovászmesternek és galgóci ispánnak nevezi (,,... Erne
magistri agazonum suorum regalium comitis de Galgouch ..."). Adatokkal alátámasztható az a vélekedés, mely szerint (a XIII. század második felében mindenképpen) a szolgagyőri és a galgóci ispánság egynek tekinthető. Ez az ispáni méltóság
sajátos típust képviselt, ugyanis várispánság volt, tehát nem tartozott hozzá megye,
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Istvúnyi, 1937. 521. és 526-27. p.; Rogerius megállapítása: SRI! II. 558. p.
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Az Aranybulla 5. pontja (Érszegi, 1972. 15. p.) értelmében elméletileg megszűnt a lehetősége
annak, hogy „ a királyi várszervezetet felhasználva az ispán a helyi igazgatás és bíráskodás
intézményein keresztül kiterjessze vagy intézményesített formában megerősítse befolyását a
megye önálló kisbirtokosi rétegére", ld.: Zsoldos, 1991/b, az idézet uo.: 24. p. Az ispáni
jövedelmet alkották viszont továbbra is, ahogy Szent László és Kálmán törvényeiben szerepel
(Závodszky, 1904. 177., 186. és 193. p.), a királyi bevételek egyharmada; ezt az arányt az
Aranybulla is megerősítette (Érszegi, 1972. 18. 1.). A megyésispán továbbá részesedett a
bírságokból is. A várbirtokhoz csökkenését pedig — az élénkülő kereskedelem jóvoltából —
a vámokból való részesedése révén ellensúlyozni tudta. (Eckhart, 1908. passim)
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Dl 41991

és jövedelmei sem lehettek nagyok, mivel birtokait, amelyek más megyék területén voltak, a magyar uralkodók a tatárjárás után sorra eladományozták, lévén a
határvédő funkciójára (amire ti. korábban létrehozták) többé már nem volt szükség.
(A XIII. század végére el is tűnt a szolgagyőri várispánság, birtokai az illetékes
megyék területébe olvadtak be.) Az idézett oklevél megemlíti Ernye officialisát,
Sudant is, aki a szolgagyőri-galgóci várispánság tisztjeivel együtt szerepel egy IV.
Béla előtt folyó perben, tehát Sudan feltehetőleg a várispánság ügyeit vitte. Ernye
lovászmesteri tisztségét (és minden bizonnyal a szolgagyőri ispánságát is; hiszen
a XIII. századból ismert szolgagyőri-galgóci ispánok mintegy fele udvari méltóságot is viselt, tehát nem elképzelhetetlen, hogy kisebb udvari tisztségek viselői
kapták meg elsősorban ezt az ispánságot) 81 1251. november 17-ig viselte; ekkor
mint varasdi ispán jelenik meg, az ebben az időpontban számára kiadott oklevélből
kiderül, hogy a lovászmesterséget cserélte el ezzel a király („... ipsius honorem
magistratu videlicet nostrorum agazonum comitatu cui nunc preest commutavimus...")s2 1254-ben borsodi, 1256-ban pedig bácsi ispánként említik az oklevelek. 83 Ezek már jelentősebb hivatalok voltak a szolgagyőrihez képest, de nem érték
el pl. a pozsonyi vagy vasi megyei ispánság szintjét.
A szerzett birtokok és tisztségek földrajzi elhelyezkedését egymásra vetítve
szembeötlő, hogy Ernye több esetben abban a megyében szerzett birtokot, amelynek ispánságát tartotta.
Az összefüggést a következő oldalon látható táblázat teszi szemléletessé:
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A szolgagyőri-galgóci ispánságról ld.: Kristó,
1993. 11-18. p.

1988. 355-361. p., legújabban pedig

Györffy,
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1251: S IV. 463. p. Ugyanezen év november 23-án (W VII. 319. p.) és 24-én (W XII. 691.
p.) is varasdi ispánként szerepel IV. Béla két oklevelének méltóságsorában. Ugyanígy egy
1251. augusztus 27-ére hamisított oklevélben (RegArp. 950. sz.).
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1254: M I. 317. p.; 1256: F IV. 2. 2. 407. p.

Az ispáni tisztség

Viselésének
időpontja

(szolgagyőri galgóci)

1251

varasdi

1251. nov. 17.

borsodi

1254

bácsi

1256

A megyéjében
szerzett birtokok

A birtokok
megszerzésének
időpontja

-

„Négy szlavóniai
falu"
Dédeskő,
Mályin
Csöröggel határos
birtok

-

1251. nov. 17.
1247-1254
1254
1256 vagy
1256 előtt

A jelenségre Kristó Gyula azt a magyarázatot adta (a báni és a vajdai különkormányzatok fejlődésével kapcsolatban), hogy a „közjogi fennhatóság számtalan alkalmat biztosított a magánhatalom növelésére, a magánjogi fennhatóság pedig
tekintélyt, nyomatékot adott hivatali hatalmának." 84 A táblázat adatait vizsgálva
úgy tűnik, hogy ez a megállapítás Ernye esetében is megállja a helyét, mégha nem
is bizonyítható, hogy ispáni hatalmát kihasználta volna birtokgyarapító kísérletei
során.
A várépítkezés
Ernye birtokszerzései kapcsán szó volt Dédes(kő) váráról. Dédes eredetileg várjobbágyok által lakott falu volt,85 egy minden bizonnyal szolgálónépi szervezeten
alapuló vaskohó közelében, ami (a többi ilyen rendszerűvel együtt) uralkodók számára a XIII. század közepére értéktelenné, így eladományozhatóvá vált. A fennmaradt okleveles adatok szerint 1247-ben a várjobbágyok — mivel erre ők nem voltak
képesek — Dédes egyharmadát eladták vár építésére 12 márkáért Miskolc nembeli
Füle (Phyle) zágrábi prépostnak és testvéreinek, Tamás ispánnak és Imrének. 1254ben az időközben elkészült várnak már Ernye volt a birtokosa. Füléék korábban
eladták többi borsodi birtokukkal együtt, és inkább Valkó megyében próbálták
megvetni a lábukat.86
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Kristó,

1979, 136-137. p.
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Györffy,

1987. I. 769. p.
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1247.: Dl 84765; 1254.: M I. 317. p.; ill. Györffy,

1987. I. 746. és 769. p.

A XIII. században új vártípus alakult ki, az ún. kőváraké vagy lovagváraké, és
ezek közül egyre nagyobb számban épültek olyanok, amelyek nem királyi kézben
voltak; ennek a jelenségnek fontos szerep jutott az arisztokrácia tatárjárás utáni
fejlődésében. A IV. Béla által kezdeményezett várépítésekre a király mellett elsősorban a nagybirtokosok voltak képesek. Az alkalmas helyek nagy részét IV.
Béla eladományozta, hogy ott az adományt nyerő fél várat emeljen, mint Dédes
említett esetében is. IV. Béla uralkodása alatt a magánkézen lévő várak nagy része
„legbelsőbb munkatársainak és méltóságviselőinek volt az alkotása", 87 akik közül
néhányan több várnak is a tulajdonosai lettek. Ugyanakkor a XIII. század közepétől
kezdve az arisztokrácia törekvése a területileg zárt nagybirtok létrehozása volt,
majd ezután ennek várral való megerősítése, ami által a nagybirtok minősége is
megváltozott. Az új típusú vár „a földesúr székhelye, kincseinek és okleveleinek
tárháza, az ő hatalmát szolgálja jobbágyai felett, az ő politikai súlyát biztosítja az
országban ...", s jellemzői közé sorolható még a „tartozékok", vagyis a várhoz
tartozó és az azt fenntartó falvak megléte, és jelen esetben is 1254-ben Mályint mint
Dédes várának „hasznost és szükségest" említik/ 8 A vár felépítése a hozzá tartozó
uradalom, nagybirtok népességére hánilt (pl. robot formájában); de a szakemberek
(építész, kőfaragó stb.) felfogadásához tőkét kellett szerezni (pl. hadizsákmány
vagy tisztségekkel járó jövedelem révén.) Ez utóbbi tény is megvilágítja a jövedelemszerzés különböző formáit kínáló ispáni méltóság viselésének fontosságát.
Borsod vármegye területén a tatárjárást követő évtizedekben csak Dédes, valamint a Lampert egri püspök által 1261 után építtetett Füzérkő tartozott ebbe a kategóriába. Mivel Györffy Füzérkőt és Cserépfalut azonosítja, más megvilágítást kap
Ernye már ismertetett 1248-as hatalmaskodása, amikor Lampert egri püspöktől
elfoglalta annak Cserép nevű birtokát, ahol talán már állt a vár, amelyet meg akart
szerezni, végül e kísérlet kudarca miatt juttatta IV. Béla a már 1247-től épülő Dédes
birtokába. Azonban a legutóbbi régészeti terepbejárás során kiderült, hogy a Cserépfalu közelében lévő Füzérkő nevű sziklán nem mutathatók ki egykori erődítmény nyomai, és valószínűleg a Füzérkőhöz közeli Odorvárról van szó, amelyet a
középkorban Kerekkőnek is nevezhettek (az egri püspöknek adott engedély Füzérkőre vagy Kerekkőre szólt); ezenkívül létezett Borsodban egy Cserépvár nevű vár
is. Ez alapján viszont megkérdőjelezhető az Ernye által Lamperttől elfoglalt Cserép
és az egri püspök által a tatárjárás utáni években emelt Kerekkő (Odorvár) azono-
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Az idézet: Fügedi, 1977. 29. p.
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Kubinyi, 1989. 297. p. és Fügedi,
I. 317. p.

1977. 7., 15. és 29. p.; Mály inról szóló adomány le vél: M

sítása. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ezeknél jóval
több erődített hellyel kell számolni a megyében, mivel a régészetileg dokumentálható 29 középkorban épült borsodi várból 21 (72,4%) egyáltalán nem bukkan fel
a forrásokban, ezért azok pontos építési idejét sem ismerjük. Jó néhányat ezek közül
(ún. motte-típusú fa-földvárakat) feltételezhetően az egri püspökök építtettek a birtokaikon. Az egri püspökök közül különösen a már említett Lampert volt az, aki
megpróbált bekapcsolódni az arisztokrácia zárt territórium létrehozására törekvő
politikájába, így a várépítésbe is.89
Mindenesetre Dédes várának birtoklásával Ernye fontos lépést tett arra, hogy
egy olyan dominiumot építsen ki a borsodi térségben, amely révén nagy terület
felett gyakorol hatalmat. Nem véletlen, hogy egy 1268-as, jóllehet hamis oklevélben István ifjabb király Dedesd (Dédes) nevű borsodi várát [!] tartozékaival adja
Ponicz dobokai ispánnak, aki Borsod megyében Ernye egyik legfőbb riválisa az
1260-as években.'
Az országos főméltóságok között
Ákos Ernye életrajzában az 1250-1260-as évek fordulója kínálkozik kronológiai határként. Mint a fentiekből kitűnt, Ernye 1251-től betöltött bizonyos tisztségeket, amelyek révén be tudott kerülni a bárók közé, igazi politikai súlyt azonban
az országos főméltóságok viselésével lehetett elérni. Az első ilyen tisztsége elég
rendhagyónak mondható, hiszen erdélyi bánnak (,,banus Transsylvanus") nevezi
egy oklevél. Forrásokban többször nem is fordul elő ez a méltósága, és az sem derül
ki egyértelműen, hogy mikor viselte ezt a tisztséget, ugyanis ez az 1261-ben kelt
diploma, mint egykori erdélyi bánt említi (,,quondam banus
Transsylvanus").91
Többen (Pl. Karácsonyi János) ezt a tisztséget az erdélyi vajdasággal feleltették
meg, melyet akkor viselt volna, mielőtt István itjabb király megkapta Erdélyt. Más
vélemény (Wertner Mór) azt tartja valószínűnek, hogy 1260 körül „István itj. király
hercegsége alatt, mint czímzetes bán a vajdai teendőkkel volt megbízva". " Kristó
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Gyula arra alapozva, hogy 1261-ben IV. Béla Csákot erdélyi bánként és szolnoki
ispánként nevezte meg, és István rex iunior 1265-ben bánjainak parancsolta meg,
hogy az alvinci hospesek jogait tartsák meg, felvetette: az 1260-as évek elején IV.
Béla (és fia István) Erdélyt bánsággá akarta tenni, egy koncepció jegyében, amelynek értelmében „Magyarországot homogén berendezkedésű és azonosan bánság
nevet viselő különkormányzatok" fognák közre. A vajdaság elnevezés azonban
ekkorra már annyira megszilárdult Erdélyre nézve, hogy az új terminus nem tudott
meggyökeresedni. 93
Valószínűnek látszik, hogy Ernye addig töltötte be ezt a méltságot, amíg István
ifjabb király Stájerország hercege („dux Stiriae") volt, vagyis 1260. június 12-ig,
az első morvamezei ütközetig, amikor II. Otakár győzelme után megszerezte ezt a
területet. 94 A fenti címet István 1259-ben és 1260 elején viselte, míg 1260 közepétől
1262. december 5-ig a „rex, primogenitus illustris regis Hungáriáé et dux Transsylvanus"-ként szerepelt oklevelei intitulatióiban. (Korábban pedig 1257-58-ban. 95 )
Tehát Ernye feltehetően 1260 közepéig volt erdélyi bán, talán 1259-től, amikor
István stájer herceg lett. Mivel István mint elsőszülött a szlavón hercegségre tartott
igényt, amikor „csak" Erdélyt kapta meg, apjával a viszonya feszültté vált. így
eléggé valószínűnek látszik, hogy Ernyének, akit IV. Béla tett báróvá (sőt lojális
bárójává), távoznia kellett az erdélyi bánság éléről, jóllehet István a fent említett
1261-es (egyetlen) oklevélben, mint kedvelt hívét nevezi meg („dicti Erney bani
dilecti et fidelis nostri"), de ez ebben az esetben pusztán kancelláriai fordulatnak
tekinthető.
A forrásból, amely Ernye báni működését említi, csak halványan körvonalazható tisztségéhez kapcsolódó tevékenysége. Az oklevélben István a désvári hospesek kérésére megerősíti azok Ernye (egykori erdélyi bán) által elnyert kiváltságait.
Az utóbbi évek kutatásai tisztázták az Árpád-kori hospesek társadalmi helyzetét.
A királyi birtokra letelepedő hospesek közszabadokként éltek a vár azaz az ispán
(és tisztségviselőinek) fennhatósága alatt. A várhospeseket az uralkodó fel is menthette a vár, a várispán szolgálata és joghatósága alól. Erdélyben a vajda, Szlavóniában a bán is adhatott felmentést.Mindezek alapján megállapítható, hogy Ernye
mint erdélyi bán uralkodói jogkört gyakorolt, amelybe nyilvánvalóan beletartozott
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az erdélyi katonáskodó elemek hadvezérsége és az Erdély területén élők feletti
bíráskodás is;97 és mivel a dési hospeseket a szolnoki várszervezet joghatósága alól
vonta ki (,,... iidem hospites a iurisdictione comitis de Zonuk curialis comitis et
jobagionum eiusdem castripenitus sint exempti"), tulajdonképpen vajdai funkciója
volt és fennhatósága kiterjedt Szolnok megyére is, mint ahogy 1263 és 1441 között
az erdélyi vajdák egyben Szolnok megye ispánjai voltak. Elképzelhető, hogy a két
tisztség összekapcsolódása Erdély bánsággá való átalakítása kísérletének időszakára tehető. 98 Az erdélyi vajda az ország egyik legfontosabb méltósága a középkorban, így e tisztség révén Ernye a legjelentősebb személyek közé került. Nem véletlen tehát, hogy ettől az időponttól szinte kivétel nélkül mint Ernye bán (,,Erney
banus") fordul elő az oklevelekben. Hasonló jelenség figyelhető meg a már említett
Búzád-Hahót nb. Csák esetében is.99
Ernye számára az országbírói méltóság volt a következő országos jelentőségű
tisztség. 1267-ben IV. Béla egyik ítéletlevelében említik őt a törvényszéken megjelentek között mint országbírót és vasvári ispánt (,,... pro tribunali sedentibus et
assidentibus nobis baronibus nostris... videlicet... Erney bano iudice curie nostre
comite Castri Ferrei");
IV. Béla két másik, 1268. és 1269. évi, napi keltezés
nélküli diplomájában pedig a méltóságsorban jegyezték fel hasonlóképpen. 111 Feltételezhetően 1267-től töltötte be ezt a tisztséget (és a vasvári ispánságot), mert
ebben az évben IV. Béla még Ernye, mint nyitrai ispán jelentése alapján határozza
meg a Nyitra megyei Köpösd (.Kupusd) birtok határait,102 1268-ban viszont a szintén Nyitra megyei Báb (Baab) birtokét már Dénes nyitrai ispáné alapján, de először
ezzel az üggyel is Ernyét bízta meg.101 A határjárást elrendelő királyi mandátum
(amely nem maradt fenn) keletkezésének időpontjában (csak az 1267-es év jöhet
számításba) Ernye még nyitrai ispán volt, egy március 14-én kelt oklevél csak
ispánként említi;104 majd május 8-a után is nyitrai ispánként vesz részt negyed-
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magával IV. Béla bárói között egy ítélethozatalban, 105 de ugyanebben az esztendőben, szeptember közepén már országbíró.' 06 Mivel IV. Béla haláláig nem ismerünk rajta kívül más országbírót, feltételezhető, hogy eddig az időpontig ő viselte ezt a méltóságot. A XIII. században az országbíró az ország legfőbb méltóságai
közé emelkedett. A királyi hatalom hanyatlásával az országbírók politikai szerepe
nőtt, előfordult, hogy nem is a királya érdekeit képviselő arisztokrata töltötte be ezt
a méltóságot. Mint az alábbiakból látható lesz, az 1260-as években a királyi család
tagjainak egymás elleni viszályában az országbíró(k) ítéletét politikai eszközként
használták fel az ellenpárt tagjaival szemben.107 Úgy tűnik, Ernye országbírói működése alkalmat nyújt egy szerviensének megismeréséhez. Egy bizonyos István
1269. október 28-án alországbíróként adott ki oklevelet (,,comes Stephanus viceiudex curie domini regis"), amelyen az alországbírói pecsét „Ernye bán címerábráját mutatja". Az 1260-as években az alországbírók egyik csoportja a királyi
praesentia bíróságát vezeti, a másik pedig — mint jelen esetben — az országbíró
helyettese. ,os Ezt egy további adat is alátámasztja: az említett oklevél Füzitőn kelt
(Phyzegthü), ugyanott, ahonnan (Fzygtu) Ernye mint országbíró 1269. október 13án datálta egyik oklevelét.109
Ernye az előbb említett főméltóságokon kívül betöltött ispáni tisztségeket is. A
vasvári ispánságról már volt szó, ez valószínűleg az országbíróságával volt összekapcsolva, legalábbis e két tisztségét az idézett két diplomában együtt említik." 0
Országbíróként és vasvári ispánként kiadott oklevelében a Vasvárhoz tartozó várnépek és a Mocya ispán, Vasvári várjobbágy („comes Mocya iobagio Castri Ferrei") által visszakövetelt földet juttatott vissza birtokosának. Ebben az esetben
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nem dönthető el egyértelműen, hogy országbírói vagy vasvári ispáni minőségében
járt el. A nyitrai ispáni tisztséget két ízben is viselte, először 1263-tól 1264-ig,
másodszor pedig 1267-ban. Első nyitrai ispánsága idejéből a pannonhalmi apátság
Nyitra megyei Lubó (Lubov) és Debréta (Debretha) nevű birtokainak határjárásáról
1263-ban kiadott oklevele maradt fenn."*1 E tisztségében szerepel IV. Béla
1263/1264. szeptember 20-án kelt ítéletlevelének megpecsételői között, Lőrinc országbíró és mosoni ispán, valamint Moys, Béla herceg tárnokmestere, somogyi és
varasdi ispán mellett, és amint arról már szó esett, 1267-ben mint nyitrai ispánt a
IV. Bélával együtt ítélkező négy bárója között említik." 3
A diósgyőri uradalom kiépítése
Ákos Ernye életének ebből a második szakaszából nem maradt fenn a nevére
szóló adománylevél, ami annál is különösebb, mert ebben az időszakban, amint az
előzőekből kiderült, igen befolyásos személy volt IV. Béla udvarában. Mivel azonban fia, István birtokügyeiről szóló oklevelei szinte mindig meghatározzák az illető
birtok jogi helyzetét, ebből lehet Ernye szerzeményeire is következtetni, mégha a
birtokszerzések pontos dátuma nem is állapítható meg.
Ilyen módon a Zemplén megyei Hernádnémetiről (,,... prefatus
magister
Stephanus quandam possessionem suam aquisitam per patrem suum Harnadnemethy nominatam in comitatu de Zemlyn existentem "), a Nógrád megyei FeiSzeléről és a Borsod megyei Hét(y)ről (,,per ... Eme banum acquisitas Felzele et
Heegh vocatas in comitatibus Neugrculiensi et Borsodiensi existentes"),"'
a
Szabolcs megyei Böszörménytelekről (,,per Erney banum patrem nostrum ... acquisitam Bezermenteluk vocatam in comitatu de Zobolch existentem")1 b és a Borsod megyei Kondóról (,,... magister Stephanus proposuit... quod quandam terram
suam Kondo vocatam in comitatu Borsodiensi existentem per ... patrem suam [!]
acquisitam ...")' 17 állapítható meg, hogy ezek birtoklása donatióból eredt, mert a
birtokokat jelölő jogi terminus technicus az acquisita a (többnyire) királyi ado-
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mányból szerzett javak összefoglaló neve. 118 Elképzelhető, hogy Hét(y)nek csak
egy részét birtokolták Ernye és utódai, mert 1255-ben a Zábrág-Korpás nembeli
Zábrág és Lőrinc az itteni öröklött földjüket 14 márkáért eladták a Hét(y)ieknek,
és 1297-ben is említenek egy ,,Rednoldo de Heth" nevű személyt, aki talán ez
utóbbiak közé tartozott.119 Az 1281-ben magukat már Parasznyaiaknak nevező nemesektől szerezte meg Parasznyáért cserébe a Dédes nevű települést, az előbbiek
terra hereditariáját, amelyre Dédeskő várának fenntartásához lehetett szüksége
(,,... quandampossessionem...
Perezne nominatam in Comitatu
Borsodexistentem
in concambium possessionis ... Dedus nominate a ... Eme bano ad ipsos [ti. a
későbbi Parasznyai nemesek] devolutam").U0 A Felbarca birtokot egy adásvétel
kapcsán Ernye fia István terra hereditariá'ydnak nevezik: ,,quandam terram suam
hereditariam Fulbarcha nominatam in Comitatu de Borsod existentem \ VIX Az
Ákosok közül csak Ernye szerzett ebben az időszakban Borsodban birtokokat, ezért
Felbarcát is az ő szerzeményének lehet tekinteni. A terra hereditaria szó használatának magyarázata abban rejlik, hogy Ernye fia István így akarta kifejezni, hogy
itt az apai örökségéről van szó, megkülönböztetve a többi, általa szerzett borsodi
birtoktól.
1261 után szerezte meg Ernye (a későbbi Diós-)Győrt, amit 1248-ban és 1261ben a borsodi vár földjeként említenek („terra Noggeurh ... castri nostri de BorsacT)n2 Arról, hogy Ernye a birtokosa volt, a Győr környéki helynevek egy része
tanúskodik: pl. Erenyő eleje, Bánfolyás, Kis-Erenyő. 123 Egy 1319-es oklevél állítólag „Erney Wywar^-nak nevezi a diósgyőri várat,124 ez pedig arra utalna, hogy
Ernye kezdte meg a várépítést ezen a helyen, amely egy később kialakuló uradalom
k ö z p o n t j a lett. K o m á r o m y József Győr 1 2 6 l - e s említését Nagyvár-ként
(,,Noguar") olvasva azt feltételezte, hogy már IV. Béla elkezdte a vár építését, majd
átadta azt Ernyének 1262 és 1270 között, aki folytatta azt, valószínűleg a dédesi
vár építésének befejezése után.125
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Pontosan nem ismert időpontban, Ernye három borsodi faluját, Kazincot, Lubnát és Harieát egy bizonyos Sándor comesnek adományozta „szolgálatainak érdemei" miatt (,,... villás Erne bani Kosunch, Lubna et Herostuiche vocatas, quas idem
Erne banus Alexandro comiti propter merita servitiorum contulerat...").126 Ez a
Sándor eredetileg Ernye szerviense lehetett, de 1265-ben már István herceg szolgálatában állt, sőt Feketehalom várában is kitartott űj dominusa mellett, aki ezért
az 1267-ben megerősítette őt az Ernyétől kapott birtokaiban.127 A fenti három falut
tehát 1265 előtt kaphatta adományként Sándor Ernyétől, de hogy Ernye mikor és
milyen körülmények között szerezte meg ezeket, az még hozzávetőlegesen sem
dönthető el, talán borsodi ispánsága idején.
Néhány adatból feltételezhető, hogy az 1260-as években Ernye megpróbálta a
varasdi birtokait növelni, mivel összeütközésbe került a gurki püspökkel vagy annak embereivel. Erről mindössze egyetlen, 1267. június 2-án, Zágrábban kelt oklevél tanúskodik, amelyet Marócsai Tamás comes, Irizlaus fia Iván comes, Inus
zágrábi ispán és Barleus vrbóci ispán adtak ki, hogy a gurki püspök, Königsbergi
Ottó és ezek „socius"-á, Kench valamint Ernye bán között elrendelt,,treuga" határidejét a zágrábi káptalan előtt június 5-ről október 6-ig meghosszabították. 128 A
gurki püspök ebben az időszakban Stájerországban igen nagy jelentőséggel bírt,
hiszen a XIII. század közepétől a salzburgi érsek vikáriusai közülük kerültek ki.129
(A salzburgi érseki tartomány a délkeleti részén határos volt Varasd megyével.) A
békeszerződésben említettek közül azonosítható a püspök személye, Dietrieh,13"
Königsbergi Ottó („Ottó de Kunsperg"), aki az előbbi hűbérese volt;131 Kenchről
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Uo.
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UrkSt. IV. 153. p.
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LexMit. IV. 795. p.

130

HierCat. 280. p.
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Königsbergi Ottó 1265-ben kelt végrendeletében Raswor nevű falut a püspöktől kapott hűbérbirtokaként nevezi meg (UrkSt. IV. 126. p.: ,,quandam villám nomine Raswor, quam feodaliter
possedi ab episcopo memorato"). Ugyanebben az évben Dietrich püspök a Königsberg melletti
heiligenbergi szerzeteseket (,Jratres de Monté Sancte Marié virginis apud
Chungesperch")
minden birtokukkal a studenitzi Fons Gracie monostor fennhatósága alá helyezte, az erről
kiadott oklevél megpecsételői között szerepel Königsbergi Ottó (UrkSt. IV. 96. p.). Nem
véletlen, hogy a már említett végrendeletében Ottó Raswort — püspöke engedélyével — e
monostornak adományozza. Ulrik herceg egyik ítéletlevelében pedig a világi tanúk között
található Königsbergi Ottó lovag (UrkSt. IV. 150. p.: „seculares |ti. a tanúk| vero milites Ottó

viszont több adat nincs. Az oklevél kiadói között szereplő személyekről inkább a
tisztségük nyújthat információkat. Inust zágrábi, Tamást marócsai (,,comes de Morocha"), Barleust pedig vrbóci („comes de Vrboch") ispánként nevezik meg az
intitulációban. 132
Az oklevélben leírt,,treuga" pontos előzményei sajnos forrásokkal nem világítható meg. A békeszerződés záradéka rendelkezik a korábban már szabályozott legelőhasználatról, alighanem a vitás földterületek közelében.133 A viszály magyarázatát adhatja, hogy Ernye további szlavóniai birtokszerzései és a gurki püspök hasonló törekvései keresztezték egymást Magyarország és Stájerország határvidékén.134 Talán összefüggésbe lehet hozni Ernye és a gurki püspök (vagy annak embereinek) konfliktusát azzal, hogy Ernye részt vett V. Istvánnak II. Otakár elleni,
Stájerországot feldúló hadjáratában (,,... páter noster [ti. IV. Lászlóé] ... Erney
banum Worosdiensem ... comites ... ad devastandum Stiriam
transmisisset...").135
Két uralkodó viszályában
Ernye életében egyfajta fordulópontot jelentett IV. Béla és fia, István közti viszály, ami az ország megosztásához is vezetett. Miután István erdélyi herceg lett,
Erdélyen kívüli területekre is kiterjesztette hatalmát, amely során előfordult, hogy
az uralkodó és a herceg kölcsönösen feldúlták egymás híveinek birtokait. 1262.
december 5-én ugyan békét kötöttek, de az országmegosztás képtelen helyzetet
teremtett, mert ,,a territórium és az alattvalók köre nem fedte egymást", 136 így pél-

de Kunigsperg ...").
132

Marócsa egy olyan, Zágráb megyében lévő várszervezet központja volt, amelynek birtokait
1275-ben IV. László eladományozta. A Varasd megyei Vrbóc pedig a XIV. század elején
mint a zágrábi püspökség egyik főesperességének székhelyeként bukkan tel. Arra, hogy korábban létezett a vrbóci ispánság, csupán ez az 1267-es oklevél derít tényt. Irizlaus fia Iván
comessége itt alighanem nemzeLségfői zsupa\ címről van szó. Vö.: Kristó, 1988. 50-51., 153.,
és 323. p. (A Stájer Oklevéltár kiadói az oklevél regesztájában orbászi ispánnak értelmezik
Barieus tisztségét, ld.: UrkSt. IV. 153. p.)
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UrkSt. IV. 153. p. ,,... campum et erbas campestres ipsis Teutonicis in conftnio in illa terra,
quam usque ad hec tempóra pactualiter pro pascendis pecoribus optinuerunt eisdem concederemus ..."

134

Ennek pontos topográfiai meghatározását támogatja a Dietrich gurki püspök cs Königsbergi
Ottó személyéhez kapcsolódó birtokügyletek során előforduló helységek lokalizációja.
Königsberg Ciliitől délkeletre, Studenitz pedig Marburgtól délkeletre, Pöltsach mellett található
(UrkSt. III, 3 8 7 ^ 6 6 . p. passim)

135

UrkBusg II. 40 p.

dául Ernye birtokainak zöme is az ifjabb király regnumának területére estek; talán
ezért tartózkodott a Komárom megyei Füzitőn, a király környezetében, és nem
valamelyik borsodi birtokán tartotta az országbírói székét. Ákos Ernye továbbra is
királya híve maradt, amiben egyebek mellett pszichológiai tényezők is szerepet
játszhattak: IV. Bélának köszönhette, hogy egyszerű Bihar megyei nobilisből két
évtized alatt az ország egyik befolyásos bárójává lett.
1263-64 fordulóján István elfoglalta az országrészében lévő összes, az Árpádház nőtagjai kezén lévő uradalmat. Ezért IV. Béla báróinak seregét küldte ellene,
akik 1264 őszére Erdély nagy részét elfoglalták és Feketehalom várát, ahová István
menekült, ostromzár alá vették. Az ostromlott várat Miskolc nembeli Panyit mentette fel, ezután viszont István hívei mentek át ellentámadásba. 137 IV. Béla még több
sereget küldött István ellen, az egyiknek Ernye volt a vezére (,,... exercitum predicti
avi nostri [ti. IV. László], cuius dux Erney banus fuerat...").138 1266 után István
több oklevelének narratiójában előfordul ez az ütközet, a legtöbb esetben kancelláriai sztereotípiává egyszerűsödve, vezéréről megnevezve (,,... in conflictu Ernei
£>an/"139 vagy ,,... in bello Erney báni"140); István egy 1267-es okleveléből azt is
lehet tudni, hogy a mai Tiszántúlon volt a csata (,,... cum versus Tyciam direxissemus gressus nostros in conflictu Erney bani..."),141 ahol az Ernye vezette sereg
vereséget szenvedett (,,... ipsum Erney banum devinctum in prelio..."),,4"' sőt Csák
nb. Péter magát Ernyét is foglyul ejtette (,,... magister Petrus cum ... fratre suo ...
ipsum Erney banum devictum in prelio captivavit ...", ,,... dictum Erney potentialiter captivavit ... "). Az 1265. március elején lezajlott isaszegi csata István
győzelmét hozta, ami eldöntötte az egész háború kimenetelét, és a két uralkodó már
március 28-én békét kötött, amire a következő évben, a Nyulak-szigetén ünnepélyesen esküt is tettek.144
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Szűcs, 1993. 113-115. p.
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Uo. 119 121. p.
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HazaiOkmt. VI. 241. p.
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F IV. 3. 345. p. és F IV. 3. 407. p.
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W VIII. 255. p., W VIII. 259. p. és RegArp. 1901a sz.
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F IV. 3. 407. p.
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W IV. 23. p és W IX. 12. p.
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Uo., ill. W IX. 71. p.
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Szűcs, 1993. 121 122. p.

IV. Béla és István között a küzdelem tovább folytatódott — más eszközökkel.
Amint arról már szó esett, az országmegosztás egyik fő problémáját az jelentette,
hogy mind IV. Béla, mind pedig István országrészében voltak olyan bárók, akik
nem azt az uralkodót fogadták el dominusuknak, akinek az országrészében birtokaik egésze (vagy egy része) feküdt. Ákos Ernyével kapcsolatban Hahót nb. Panyitot kell megemlíteni, aki noha főleg a Dél-Dunántúlon volt birtokos (ez IV. Béla
és ifjabbik fia országrésze volt), István ifjabb király alattvalójának vallotta magát.
Mivel azonban az előbbi volt az illetékes bíró Panyit itteni birtokpereiben, mód
nyílt az igazságszolgáltatás politikai felhasználására Panyit (és hívén keresztül István) ellen. 1267-ben Panyit és Ebed fiai Kemény, Reynold, valamint Ják között,
egy Nicsk faluban lévő birtokrész miatt zajló perben előbbit elmarasztaló ítéletet
hozott IV. Béla hat bárójából álló bíróság. Később Keményék többször panaszt
tettek Panyit zaklatásai miatt, végül IV. Béla másik hat bárójával együtt, akik között
ott volt Ernye bán mint országbíró (,,... nos pro tribunali sedentes cum baronibus
nostris... Erney bano iudice curie nostre comite Castri Ferrei..."), valamint Panyit
testvére, Csák is (!), aki IV. Béla híve volt; „patvarkodás" miatt 1267. szeptember
közepén Panyitot összes birtokainak elkobzására ítélte és kúriájába idéztette, úgy
hogy bárkinek jogában áll őt a király elé, akár erőszakkal is vinni.'45
A következő évben, 1268. március 18-án Ernye országbíróként és vasvári ispánként („Nos Erney banus iudex curie domini regis comes Castri Ferrei") adja ki azt
az oklevelet, amelyben megparancsolta az előbbi ítélet végrehajtását, de Panyitnak
elkobzott birtokai egy részét a király (és Panyit fivére, Csák) közbenjárására visszaadta. 146 Mindenesetre ugyanazon év április 5-én Panyit fia Jakab maga és apja nevében tiltakozott IV. Béla egyik oklevele miatt, amely Farkas fehérvári prépost és
Ernye bán vasvári ispán ítélete alapján (,,... litere domini regis vei suorum iudicum,
si que secundum sentenciam ... et Ernery bani comitis Castri Ferrei per dominum
regem in iudices deputatorum ,..") birtokaiktól megfosztja őket.
Ugyanakkor volt példa arra is, hogy Ernye nemcsak a fentihez hasonló jellegű
perekben szerepelt, hanem — IV. Béla utasítására — együttműködve az ifjabb
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UrkBurg. I. 336. p. ,,... decrevimus nihilominus per fora et civitates regni nostri
proclamari debere, ut ubicunque sepedictus Ponyth inveniri et reperiri poterit, ad
nostram adduci debeat ..."

publice
curiam
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UrkBurg. I. 341. p.

147

UrkBurg. I. 343. p. IV. Béla és Panyit viszálya már az 1260-as évek elején elkezdődhetett.
Erre utal az, hogy István itjabb király 1264-ben megígérte: a Lőrinc országbíró és Farkas
prépost által Panyit ellen hozott ítéletet trónra lépésekor vissza fogja vonni. (Vő.: Bertényi,
1976. 54. p.)

király által kijelölt Bás i s p á n n a l , politikailag semleges ü g y e k b e n is részt vett m i n t
bíró; a z általuk kiadott o k l e v e l e t a győri p r é p o s t és k á p t a l a n j a említi (,,...
Erney et Baas comitum

iudicum

a dominis

regibus

litteras

deputatorum")Ui

A k é t uralkodó e l l e n s é g e s k e d é s e más s z e m p o n t b ó l is f o n t o s volt Ernye s z á m á r a .
A B o r s o d b a n szintén n a g y birtokokkal r e n d e l k e z ő Miskolc nemzetség 1 4 9 e g y i k tagja, e g y m á s i k Panyit I s t v á n oldalára állt, m i n d e n valószínűség szerint azért, h o g y
a h e r c e g támogatásával riválisa, Ernye ellen, aki IV. Béla h í v e volt, h a t é k o n y a b b a n
t u d j o n fellépni. S z á m í t á s á b a n nem is kellett csalatkoznia, m e r t az ifjabb k i r á l y
t ö b b s z ö r is kedvezett n e k i , pl. az 1263-ban (talán augusztus 24-én, V á r k o n y b a n )
általa tartott királyi k o n g r e g á c i ó n a j a v á r a d ö n t ö t t egy b i r t o k p e r b e n (jellemző m ó don P a n y i t ellenfele m e g s e m jelent a gyűlésen). 1 5 0 M i s k o l c nb. Panyit vezette a
f e l m e n t ő hadakat, a m e l y e k kiszabadították Istvánt F e k e t e h a l o m várából, és ő volt
a v e z é r e a z Ernyét l e g y ő z ő seregnek is, sőt a z az elégtétel is m e g a d a t o t t neki, h o g y
az e l f o g o t t Ernyét ő v e z e t t e István elé (,,... exercitum
predicti
Ernerium

patris

nostri contra

Ernerij

nos venientem

debellavit,

capitaneum

captivatum,,);l^i

banum dicti exercitus

Bani ex

adducendo

missione

nobis

ipsum

d e harcolt Isaszegnél

és k é s ő b b Bulgáriában is. 1268-ban d o b o k a i ispán, 1270-ben pedig szörényi b á n .
( T ö b b o k l e v é l b e n csak P a n y i t bánként szerepel, talán E r n y e báni titulusa m i a t t
tartotta f o n t o s n a k h a n g s ú l y o z n i azt, h o g y ő is bán, akkor is viselte a báni c í m e t ,
a m i k o r c s a k zalai ispán volt,' 5 2 sőt Panyit fiai „filiis Panyth

bani"-nak

nevezték

m a g u k a t , 1 5 3 ahogyan E r n y e fia István m a g á t , Jilius Erney /?an/"-nak). M i s k o l c Panyit és E r n y e közti b o r s o d i hatalmi h a r c r a a fiaik által k ö t ö t t 128l-es k o m p r o m i s s z u m b ó l lehet következtetni. 1 5 4
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HazaiOkm. III. 33. p., a datáláshoz ld. Karácsonyi,
II. 250., 256. p.; Szűcs, 1993. 117. p.
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Györffy,

150

S. Kiss, 1971, 18-19. p.
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Z W I. 109. p. és W XII. 7. p.

1988. 136. p. Bás mcstene: Pauler, 1899.

1987. I. 737. p„ 741-742. p.

152

Karácsonyi,

153

W XII. 346. p.

19(X). II. 366-367. p.

154

W XII. 436. p. Ekkor Ernye fia István és Panyit bán fiai: László és Miklós maguk és fivérük,
Pál nevében megegyeztek Zsolca és Arnót határairól, illetve István a Panyit-fiaknak visszajuttatta azok Miskolchoz tartozó földjeit, valamint egy Filtó nevű halastavat.

Kegyvesztettség és visszatérés
V. István trónralépése után IV. Béla híveinek távozniuk kellett az ország f ő b b
tisztségeiből, így Ernyének is b e kellett érnie a varasdi ispánsággal, amelyet 1270.
szeptember 8. után 155 kaphatott m e g (ez a tisztség az ott lévő birtokai miatt fontos
volt számára). Mindazonáltal n e m szorult ki teljesen az ország vezetéséből, varasdi
ispánként vett részt több más előkelő mellett 1270 novemberében 1 5 6 királya Stájerországot feldúló, már említett katonai akciójában, és jelen v o l t a i k Otakárral 1271.
július 3-án Pozsonyban kötött békeszerződésnél, a béke pontjaira esküt tevő magyar b á r ó k között. Az o k m á n y b a n felsorolt s z e m é l y e k között E r n y e a 11. helyen
található, d e a csak. ispánságot viselők névsorában viszont az elsőn, megelőzve
Panyit bánt, akkor zalai ispánt. 1 5 7 1272. augusztus 3-án somogyi ispán volt, 158 ami
arra utal, hogy nem vett részt a j ú n i u s 24-i, G u t - K e l e d nembeli l o a c h i m által vezetett lázadásban, 1 5 9 és ezért maradhatott ispán.
M a g y a r o r s z á g északkeleti részében sem gyengültek meg a pozíciói. Ezt támasztja alá az 127l-es generális congregatio is, amelyet V. István tartott Hajóhalmán ( H a y h o l m ) és Hevesen ( H e u e s ) , a Dunától Kelet felé lakó összes nemes számára, hogy az ország állapotát helyreállítsák („...pro statu regni nostro
reformando"),
ahol L a m p e r t egri püspök e g y h á z a kiváltságainak megújítását kérte. A gyűlés elhatározta, hogy az egri egyházmegyéből 25 idősebb nemest kiválasztanak (,,... viginti quinque seniores nobiles de dyocesis Agriensis eligentis"), akik majd eskü
terhe mellett közlik az egri e g y h á z kiváltságait. 1 6 0 A huszonöt, Kelet-Magyarország
nemesi társadalmát reprezentáló előkelő között Ernye az első helyen szerepel a
kiváltságokat tartalmazó és a gyűlést említő oklevélben: „... electis ipsis nobilibus
videlicet Yrineo bano de genere Akus...". A névsorban még megtalálhatóak az Aha,
a Gutkeled, a Csák, a Káta és a z Örsúr nemzetség tagjai is, de vitathatatlanul Ernye
a „ l e g n a g y o b b név". Kl1
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W VIII. 277. p., akkor még Miklós volt a varasdi ispán.
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Pauler,

157

W III. 247. p. Panyitot az oklevél „Porach banus comes Zaladiensis"-nek
szól Miskolc Panyit zalai ispánságáról, pl. S V. 568. p.
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HazaiOkmt. VIII. 438. p.

1899. II. 284. p.
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Pauler,
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A hajóhalmi gyűlésre ld.: S. Kiss, 1971. 19-21. p.

1899. II. 302-303. p.

161

DI 209901

írja, de több adat

IV. László u r a l k o d á s a alatt Ernye ismét elfoglalhatta a helyét az ország főméltóságai között. Ebből a z időszakból szerencsés módon viszonylag sok olyan királyi
o k l e v é l maradt fenn, amely méltóságsorokat foglal m a g á b a , és ezek alapján meghat á r o z h a t ó az általa betöltött méltóságok viselésének é v k ö r e . 1272. n o v e m b e r 15-től
d e c e m b e r l-ig mint tárnokmestert és varasdi ispánt s o r o l j á k fel a series dignitatumok. 1 6 2 A tárnokmesteri intézmény e korszakban válik jelentőssé, és az 1 2 6 0 - 7 0 - e s
é v e k b e n már a f ő b b méltóságok közé tartozott. 163
1273. március 29-től május 27-ig E r n y e a méltóságsorok tanúsága szerint sói és
ozorai bán volt ( „ E r n e y bano de Vazara etde Sov"), az előbbi időpontban pedig a
belini kenézi címet is viselte: , , H e r n e y bano de Vozora et Sou et kenezio de Belirí\lM
1273. m á j u s végétől kezdve 1274. szeptember közepéig (ekkortól Ernye
m á r m á s tisztséget viselt) több sói és ozorai bán személye n e m ismeretes, 165 és ezért
n e m lehetetlen, h o g y ez idő alatt t o v á b b r a is ő maradt e tisztség viselője. 1274.
s z e p t e m b e r 30-tól n o v e m b e r 27-ig ismét az országbírói és ezenkívül a szatmári
ispáni méltóságot töltötte be (minden bizonnyal e tisztségének köze van a Szatmár
m e g y e i Ernye-birtokokhoz). 1 6 6 (1274. szeptember 25-én még Miklós volt az országbíró. 1 6 7 ) U g y a n e b b e n az évben két ízben is csak mint országbíró fordul elő. 16S
A méltóságsorokban Ernye pozíciója stabilan az ötödik-hatodik hely a világi tisztségviselők sorában, sói és ozorai b á n k é n t is, tehát n e m feltétlenül a tisztségének,
h a n e m személyének fontosságát fejezte ki ily módon a kancellária. IV. L á s z l ó uralm á n a k ezen szakasza a bárói „ p á r t h a r c o k " jegyében telt; a korszakot j e l l e m z ő zűrz a v a r t mutatja az is, hogy lehetetlen eldönteni, Ernye melyik csoportosulás híve
volt. 1272. n o v e m b e r közepétől ő is tisztséget kap, a m i k o r a Gutkeled-Kőszegi
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RegArp. 2314. sz. és F V. 2. 50. p. 1272. december közepe után (Gut-Keled nb.) Joachim
volt a tárnokmester (W IX. 2. p. és RegArp. 2334. sz.)
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Az Aranybulla a nádort, a bánt, a vajdát, valamint a királyi és királynéi udvarbírákat sorolja
a legfőbb „jobbágyok" közé, a tárnokmester nem is fordul elő a törvény szövegében. Vö.:

Érszegi, 1972. 16-19. p.
164

RegArp. 2355. sz. 1273. március 29. előtt Henrik volt a sói és ozorai bán (RegArp. 2357.
sz.); MonStrig II. 20. p. és KözpkOklSzöv. 108. p.; A belini kenézség alighanem az ozorai
és sói bánságok területéhez kapcsolódott, amelyeket — több más délvidéki bánsággal együtt
— 1272-ben hozták létre a Kőszegi Henrik által meggyilkolt Béla macsói herceg tartományából.
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RegArp. 2364-2556. sz. passim.
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W XII. 90. p. és RegArp. 2562. sz.
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HazaiOkmt. VI. 199. p.
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W IV. 39. p. és S VI. 705. p.

által vezetett f ő u r a k kerülnek h a t a l o m r a ; 1274 m á s o d i k felében, i m m á r a Csák„ p á r t " tagjaként lett országbíró. 1 6 9
1274. n o v e m b e r 27. után E r n y e eltűnik a f o r r á s o k b ó l és a k é s ő b b i e k b e n sem
mint é l ő személyről szólnak az o k l e v e l e k . V a l ó s z í n ű l e g 1274 végén v a g y 1275
elején halhatott m e g .

A „karrier" mérlege
E r n y e k a n i e r j é t a tatárjárás utáni i d ő s z a k arisztokrácia egyes tagjai p á l y a k é p e i nek összehasonlító elemzésével, v a l a m i n t IV. Béla s z e m é l y i p o l i t i k á j á n a k ismeretében lehet megítélni. Fügedi Erik m u t a t t a ki, hogy m á r II. András k o r á b a n , nem
kis r é s z b e n az u r a l k o d ó törekvései m i a t t , , . . . a m é l t ó s á g - és tisztségviselők kis csop o r t j a ... szűk klikké vált". 1 7 0 U j a b b a n Szűcs J e n ő IV. Béla tatárjárás utáni polit i k á j á n a k e l e m z é s e során jutott h a s o n l ó eredményre: „ A l i g másfél t u c a t n y i szem é l y b ő l állt az az exkluzív csoport, a m e l y a k o r m á n y z a t legfelsőbb s z i n t j é n , minte g y a király l e g b e l s ő b b munkatársi k ö r e gyanánt a z ország újjáépítését irányí. .. » 17]

totta .
A S z ű c s J e n ő által megadott névsort (Kán László, T ű r j e Dénes, G e r e g y e Pál,
C s á k M á t é , L ő r i n c , G u t k e l e d I s t v á n , v a l a m i n t az i f j a b b n e m z e d é k h e z tartozó
B ú z á d nb. Hahót-Csák, Héder nb. K ő s z e g i Henrik, R á t ó t Loránd, P o k M ó r i c , Aba
L ő r i n c és Á k o s Ernye) 1 7 2 vizsgálva feltűnik, hogy E r n y e kivételével e z e k n e k a
s z e m é l y n e k az a p j a is méltóságokat v a g y tisztségeket viselt a tatárjárás előtt, IV.
Béla v a g y II. A n d r á s uralkodása alatt ( T ű r j e Dénest és G u t k e l e d Istvánt leszámítva,
nekik ugyanis n e m az atyjuk, h a n e m tesvéreik, illetve nagybátyjaik). E r n y e tehát
a „ k ö r ö n kívülről" tudott bejutni a politikai elitbe, a m i h e z a már ismertetett érdem e k mellett e g y é b erényekre, tehetségre és valószínűleg n e m csekély s z e r e n c s é r e
is s z ü k s é g e volt.
A z a tény, h o g y E r n y e „ h o m o n o v u s " - n a k számított a bárók k ö z ö t t , eleinte
tükröződött a királyi oklevelek m é l t ó s á g s o r á b a n elfoglalt helyzetében. 1251-ben
két o k l e v é l b e n is az ispánok között negyedikként, utolsóként szerepel m i n t varasdi
ispán. 1 7 3 A z a z m á r m e g e m l í t i k (míg az ispánok nagy részét nem), de c s a k a névsor
169

A „klikk-harcokra* ld.: Szűcs, 1993. 283-285. p.
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Fügedi,

171

Szűcs, 1993. 14. p.

1986. 107. p.
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Életrajzukat tárgyalja: Karácsonyi,
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W VII. 319. p. és W XII. 691. p.

1900. I III. passim.

legvégén; 1 2 7 2 - b e n viszont V. I s t v á n (akivel pedig szembekerült E r n y e a n n a k ifj a b b királysága i d e j é n ) egyik d i p l o m á j á b a n , szintén varasdi ispán m i v o l t á b a n a
m á s o d i k helyen állt a méltóságsorban, megelőzve a királynéi udvar tisztségviselőit. 1 7 4 Itt m i n d e n bizonnyal arról l e h e t szó, hogy n e m hivatala j e l e n t ő s é g e , h a n e m
s z e m é l y é n e k f o n t o s s á g a miatt f o g l a l j a el ezt a helyet az oklevélben f e l s o r o l t dignitariusok között. A két oklevél ( a m e l y e k k e l e t k e z é s é n e k időpontja között több,
m i n t húsz év telt el) méltóságsora m i n t e g y m e g v i l á g í t j a Ernye p á l y a f u t á s á n a k ívét,
b e f o l y á s á n a k változását. 1 7 5
Tanulságos a z Á k o s nemzetség B e b e k - á g á n a k p é l d á j á t felidézni a karrier illusztrálására. A z Á k o s nemzetség e két ága közötti genealógiai kapcsolat n e m tisztázott. A B e b e k - á g b ó l elsőként M á t é fiai Szár-Detre és Fülöp b u k k a n fel a forrás o k b a n . M i n d k e t t e n Kálmán halicsi király majd s z l a v ó n herceg u d v a r á b a n szerepeltek. S z á r - D e t r e Kálmán mellett harcolt a s a j ó m e z e i ütközetben, a m e l y után a
IV. Béla m e n e k ü l é s é t segítők k ö z ö t t találjuk. 1242-ben pedig Sopron o s t r o m á b a n
vett részt. T e s t v é r e , Fülöp pedig a k e m l é k i királyi várat őrizte a tatár t á m a d á s idején.
Erdemeikért IV. Bélától b i r t o k a d o m á n y o k a t nyertek, f ő l e g G ö m ö r b e n és Borsodb a n . A z i n d u l á s u k tehát nagyon h a s o n l ó , mint E r n y é é , de a folytatás m á r nem:
ezután I. L a j o s k o r á i g a Bebekek n e m tartoztak a f o n t o s családok közé. 1
Ernyének a z o n b a n sikerült „ m e g k a p a s z k o d n i a " a z arisztokrácia f e l s ő rétegében
é s mindvégig IV. Béla k ö r n y e z e t é n e k tagja maradt; s m é g h a nem is volt a tárgyalt
időszak alatt k u l c s s z e r e p e a politikai e s e m é n y e k b e n , mindenképpen az uralkodó
bizalmasának, „ m u n k a t á r s á n a k " tekinthető. T e k i n t é l y é t mutatja, h o g y IV. Béla
halála után, idősen is „ s z á m o l n i " kellett vele a főúri pártharcokban; m a j d a XIII—
X I V . század f o r d u l ó j á n különösen fia, István politikai szerepe lesz m a j d jelentős.
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F V.l 192. p.
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A series dignitatum-ok a XIII. század második telében már nem tanúielsorolások, tehát nem
azért nevezték meg az ott szereplő nevét és tisztségét, mert jelen volt annál a jogi aktusnál,
amelyről az oklevelet kiállították (természetesen ez a lehetőség sincs kizárva), hanem mert
bizonyos tekintéllyel bírt. Vö.: Szentpétery, 1930. 104. p., aki azonban többek között azt írja
a XIII. századi oklevelek méltóságsorával kapcsolatban: ,,Hogy azonban a névsorból egyes
tisztségeknek időnkint való kihagyása és különösen a megyés ispánok közül néhánynak felemlítése bír-e vájjon különösebb jelentőséggel, azt szintén speciális vizsgálatoknak kell megállapítaniok". Hasonló megjegyzés tehető a tisztségek, méltóságok sorrendjével kapcsolatosan
is. A méltóságsorok adataiból von le következtetéseket II. András kormányzati reformját illetően: Nógrúdy, 1994.
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Uo. I. 100-101. és 109-110. p. E helyen szeretném megköszönni Zsoldos Attilának, a történelemtudomány kandidátusának az eredetileg diplomamunkának készült tanulmány elkészítésében nyújtott segítségét.
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Péter Kis: „Der treue Baron des Königs".
Die Laufbahn des Ernye de genere Ákos
Die Arbeit stellt die Laufbahn eines Barons aus dem 13. Jh. — und damit das
Modell der ungarischen oligarchisehen Lebensstrategie und Politik der Zeit — vor.
Akos Ernye (der Name Ernye ist die ungarische Version des lateinischen
Irenaeuses) ist der Nachkomme des Genus Ákos, eines Geschlechtes aus dem 12.
Jh., das in der ersten Hälfte des 13. Jh. in der Landespolitik über wenige Bedeutung
verfügte. Ernye kam als Hofritter in den Hof von Béla IV. (1235-1270), wo er
hauptsächlich bei den Ereignissen des Tatarenzuges (1241-1242), bzw. in den
österreichischen Feldzügen der folgenden Jahre Verdienst und dadurch Güter und
wichtige Ämte erwarb.
In dem ersten Teil der Ernyes Laufbahn ist zu beobachten, daß er seine Gütererwerben auf eine Region, auf das Gebiet des Komitats Borsod konzentrierte. Die
Zusammenhang (nicht nur in dem Fall des Komitats Borsod, sondern auch in dem
des Bács und Warasd) zwischen seinem Amt als Komitatsgespann und seinen in
dem gegebenen Komitat erworben Gütern. Im Borsod erhöhte er seine Position
durch Burgbau (Dédes, und vielleicht Diósgyőr).
In den 1260er Jahren erwarb er auch die wichtigsten Landeswürden — er wurde
siebenbürgischer Banus/Woiwoda, später Hofrichter (iudex curiae regiae) — und
hatte eine wichtige Bedeutung in dem Zwist der beiden Herrscher, Béla IV. und
seines Sohnes, rex iunior István, an der Seite des ersten.
Während des Herrschens István V. (1270-1272) kam er nach provizorischer
Ungnade wieder unter die bedeutendesten Barone, er behielt seine Position bis zu
seinem Tode (etwa 1274/75).

REISZ T. CSABA
LIPSZKY JÁNOS LEVELEI GRÓF FESTETICS GYÖRGYHÖZ
Adalékok a Mappa Generális Regni Hungáriáé c. térkép születéséhez

A XVIII. század második felének nagy ideológiai vonulata, a felvilágosodás és
a cenzúra ezzel összekapcsolódó enyhülése és átalakulása jelentős fellendülést hozott a hazai könyvkiadásban. Az egymás után alakuló nyomdák és könyvkereskedések számára a nagy, akár tízezres példányszámú hivatalos nyomtatványok, imakönyvek, röplapok és kalendáriumok biztosították a fő jövedelmet. A pár száz vagy
ezer példányban megjelenő igényesebb szépirodalmi vagy tudományos művek a
nyomdák tekintélyét emelték ugyan, azonban ezen munkák iránt a kereslet sokkal
kisebb volt.1 A bizonytalan bevétel és a biztosabb ráfizetés miatt az „üzletember"
kiadók nem szívesen állták a nyomtatás költségeit, a szerzőknek pedig nem volt
elegendő pénzük, hogy azt magukra vállalják. Ezen az állapoton sokszor csak a
gazdag főurak nagylelkű támogatása segíthetett, akik részben vagy teljes egészében
hozzájárultak a költségekhez; az ő áldozatvállalásukról tanúskodnak a korszak sajtótermékeinek ajánlásai is.
Korának egyik legbőkezűbb mecénása gróf Festetics György (1755-1818) volt,
aki nemcsak a magyar nyelvű irodalmat vette pártfogásába, hanem felkarolta a
tudományos tevékenységeket is — gondoljunk például a Helikoni Ünnepségekre
vagy a Gcorgikon működésére."
A gróf jelentősen támogatta a magyar nyelvű könyvkiadást, így például anyagilag segítette azt a vállalkozást, melynek célja az volt, hogy a magyar írók munkáit
sorozatban kiadják. E gyűjtemény összefoglaló címe Magyar Minerva, szerkesztője Péteri Takács József volt, aki Festetics gyermekét 1790-től nevelte. A sorozat
megjelentetését a gróf évi 1000 forinttal kívánta segíteni, azonban a második kötet
elkészülte után, 1798-ban Festetics visszalépett a kiadvány támogatásától, arra hi-
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Kosárv Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 2. kiad. Bp., 1983. 5 2 9 533. p.

2

Festetics György életéről és tevékenységéről (benne a mecénás szerepéről) a további irodalmat
is elősorolva szól Szabó Dezső-. A herceg Festetics-család története. Bp., 1928. 197-313. p.
(a mecénásról: 286 294. p.), illetve irodalomtámogató szerepéről külön a Szabó D. által is
többször hivatkozott Négyesi lu'tszló: Gróf Festetics György a magyar irodalomban. In:
Keszthelyi Helikon, 1925. Szerk.: Lakatos Vince. Keszthely, 1925. 37-231. p.
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vatkozva, „hogy Lipszky hadnagy magyarországi mappáira 2000 forintot szánt,
ezért nem segítheti tovább a Minervát." 3
Festetics ugyancsak nagy anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott az ország megismerését és megismertetését elősegítő térképkészítésnek és -kiadásnak is. Az
1786-tól a magyar nemesi testőrség tagjaként Bécsben tartózkodó gróf, hogy hazájának valami módon hasznára lehessen, megbízott egy Schwaberger nevű főhadnagyot Vas és Zala megye térképének elkészítésével, munkájához több mint 1000
forint támogatást nyújtott, sőt a kész térképek forgalmazási jogát is a tisztre ruházta.4 Sokkal jelentősebb azonban az a támogatás, melyet Festetics Görög Demeter megyetérkép-sorozatához nyújtott. Az 1792-1811 között 62 szelvényen megjelent Magyar Atlasz 34 lapját „Méltóságos Festetics György Onagyságának, hazafiúi igyekezete hathatós előmozdítójának ajánlja Görög". Az atlasz egy lapjának
elkészítése 200 forintba került, vagyis Festetics 6800 forintot adott a vállalkozáshoz.
A gróf erkölcsi-anyagi hozzájárulásával született térképművek közül a legjelentősebb és leghíresebb Lipszky János említett műve volt: Magyarország kilenc szelvényen elkészített általános térképe (1804-1808), az ahhoz készített névmutató, a
Repertórium (1808) és a munka lezárását jelentő áttekintő térkép, a Tabula Generális (1810), melyet a szerző tolnai Festetics György cs. kir. kamarásnak és titkos
államtanácsosnak, egykori mecénásának és támogatójának ajánlott. 6
Lipszky János (1766-1826) alig tizennyolc éves korában mint önkéntes kadét
lépett katonai pályára, és 1813-ban ezredesként vonult vissza a szolgálattól családi
birtokára, Szedlicsnára (ma Treníianske Stankovce, Szlovákia). A veterán katona
halála előtt fél évvel elkészítette emlékiratait, melyben főleg katonai tevékenységéről, illetve nyugdíjasként birtoka felvirágoztatását célzó intézkedéseiről írt. A dokumentum szerint Lipszky szabadidejében Magyarország és a társországok lehetőleg teljes térképének elkészítésén dolgozott, amit eredetileg csupán hadászati
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munkája mellékletének szánt, azonban környezete biztatására végül önálló megjelentetését is vállalta.7 A legfelsőbb szintű katonai és polgári hivatalok és személyek támogatásával 1798-1808 között kisebb megszakításokkal folyamatosan Pesten tartózkodott, összeállította és kinyomtatta korának legteljesebb és legpontosabb
Magyarország-térképét. 8
A kapcsolat
Festetics György és Lipszky János már régóta ismertékegymást, mert 1787-től
azonos alakulatnál szolgáltak, amelyet az ezredtulajdonosról azidőben Graevennek neveztek (utóbb itt szolgált Széchenyi István és a legendás Simonyi óbester
is). Első írásos adatunk kapcsolatukról még korábbról való: Lipszky kadét Pozsonyban 1784. december 15-én jelentést írt Festetics számára. 9
Az azonos szolgálati helyen túl a gondolkodásbeli közösség is összefűzte kettőjüket. A II. József halálát követő rendi mozgolódás nyomán Budára összehívták
az országgyűlést, és annak biztosítására a Graeven-ezred két századát is a városba
rendelték. Az ezred magyar tisztjeit sem hagyta azonban érintetlenül a nemzeti
buzgalom, és az országgyűléshez beadványt intéztek, melyben többek között magyar nyelvű vezényletet követeltek. A dokumentumot gr. Festetics György és több
társa írta alá. A jakobinus-iratok között található Laczkovics János, a tragikus sorsú
kapitány 1791. augusztus közepén készített önigazoló jelentése II. Lipót számára
a beadvány létrejöttének történetéről, saját szerepéről és Festetics alezredeshez való
viszonyáról, melyből többek között az is kiderül, hogy a kérvényt eredetileg Lipszky is aláírta volna: „[Festetics] a többször említett kérvényt az összes magyar
tiszthez, és ilyen volt Schmied, Archi, Ruzsovits, Koronthály kapitányoktól
Tsitsmán, Szili, Vincze, gr. Pejasevits, Borsitzki, Nagy, Noszák, Ladányi, Lipszki,
Guozdentsevits, Vidos fő- és alhadnagyokon keresztül minden bennszülött
magyarhoz, gr. Pálffyt kivéve, aki akkor szabadságra utazott, odavitte, hogy írják
alá." 10
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A levelek
Lipszky János gróf Festetics Györgyhöz írott levelei azért tarthatnak érdeklődésre számot, mert a kartográfiatörténet nevezetes fordulópontjának mondott térkép szerzője és munkája csak felszínes kutatások témája volt, az elkészült tanulmányok és cikkek — egymásra hivatkozva — számtalan téves következtetést rögzítettek." A levelek alapján finomítható és pontosítható, illetve újabb adalékokkal bővíthető a Magyarország-térkép elkészítésének körülményeiről kialakított kép.
Lipszky leveleiben többször is vállalkozása kezdettől fogva legfőbb támogatójának nevezte Festeticset, akit e kegyes segítségéért igyekezett tájékoztatni munkálatainak állásáról, sőt esetenként még dokumentum-másolatot is csatolt a beszámolóhoz. Ugyancsak háláját akarta kifejezni az ajándékba küldött térképritkasággal, br. Metzburg kéziratos Galícia-térképével is.12 Személyes találkozásra is sor
került közöttük, ahol Lipszky további terveit is elmondhatta a grófnak (mint azt a
III. levélben előre jelezte), sajnos e megbeszélésről — ha volt — nem maradt fenn
írásos emlék. Az első négy levél a vállalkozás kezdeti szakaszában született, és jól
tükrözi a korai terveket és szándékokat, a két utolsó a már (majdnem) kész térképről
tudósított.
Az 1798. július 5-én kelt, valószínűleg valóban első levelében Lipszky részletesen beszámolt tervezett munkája előzményeiről, arról, hogy mi indította őt egy
ilyen vállalkozás elkészítésére:
„Valóban szégyen szülőhazánk számára, hogy erről az oly szép és érdekes országról
való jó térkép készítésében oly nagyon visszamaradtunk, hogy ennek az országnak
11
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In: Trencsén vármegyei természettudományi egyesület évkönyve, XV. 1892. 119-134. p.,
Csendes László:
Lipszky János huszártiszt életútja és térképei. In: Hadtörténelmi
Közlemények, 29. (1982) 3. sz. 464-481. p. és Bartha Lajos, ifj.: Újabb adatok Lipszky János
életéhez és munkásságához. In: Hadtörténelmi Közlemények, 30. (1983) 4. sz. 624-636. p.
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Metzburg, Georg Ignaz Freiherr von (1735-1798) jezsuita, matematikus. Előbb a bécsi csillagvizsgáló igazgatója, 1773-ban Galíciába ment és Galícia keleti felének felmérésében segédkezett Joseph Liesganignak. „Néhány nappal halála előtt még az éppen akkor az osztrák
államterülethez kapcsolt Nyugat-Galícia felmérését irányította, még a térkép elkészítését is
elkezdte, amelyet azonban csak Triesnecker fejezett be." Wurzbach, Constant: Biographisches
Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Bd. XVIII. Wien, 1868. 64. p. Lipszky bizonyára a
felmérési eredményekből készített kéziratos vázlatok közül szerezte meg a Festeticsnek küldött
példányt, talán éppen Triesnecker csillagásztól.

még egy pontos trigonometriai, még kevésbé csillagászati felmérését sem mutathatjuk fel. Sem az Udvari Haditanács térképei, sem az 1785-ben készített Magyarországtérkép nem nyugszik csillagászati alapokon, mint ahogy bebizonyítható, hogy nem
tekintvén a legjobb trigonometriai felmérést, egy ilyen méretű ország, mint amekkora
Magyarország a határoló országokkal, geometriai kidolgozását lehetetlen csillagászati segítség nélkül elkészíteni." (/. levél)

Lipszky olyan térkép elkészítésére vállakozott, amelyik ezt a lemaradást behozhatta, vagyis a korszak két alapvető, a pontosságot biztosító térképészeti módszere, a trigonometriai és a csillagászati felmérések eredményein alapult volna.
Munkájában igyekezett felhasználni a korábbi kéziratos és nyomtatott térképeket
és csillagászati eredményeket is.
„Túl későn láttam be, hogy merész a terv, amelyet magam elé tűztem, és csak mikor
már hozzákezdtem a munkához, azután fogtam fel a földrajzi fogyatékosságokat
(melyben az ország sajnos! még található), hogy csaknem lehetetlen Magyarországról
valami jó használhatót nyújtani, anélkül hogy egyúttal ne esnénk Miiller, Mikoviny,
Szászky, Kray, Csáky, Marsigli, Krieger, Reilly, Schrambel, az Artaria kiadó stb.
hibáiba, melyek mind részben félkész darabok, utánmetszések és befejezetlen másolatok, az én ismereteim szerint egyik sem alapul valódi trigonometriai-csillagászati

felmérésen." (/. levél)
A földrajzilag (szélességi és hosszúsági fokkal) pontosan meghatározott helyek
kis száma miatt Lipszky korának neves csillagászaihoz fordult, és arra kérte őket,
hogy a birtokukban levő mérési eredményeket bocsássák rendelkezésére. Taucher
Ferenc budai, Franz Triesnecker bécsi és Zach Ferenc magyar származású gothai
csillagász kevés adattal ugyan, de örömmel segített neki. Zach Ferenccel e megkeresésből élénk és a vállalkozást nagyban segítő levelezés alakult ki, amelybe Lipszky állandó segítőtársa, Schedius Lajos pesti egyetemi tanár is bekapcsolódott.
„Utóbb levelezésem és ismeretségem ezzel az emberrel [ti. Zach Ferenccel] nagyon
érdekes volt, és abba a helyzetbe jutottam, hogy immár több adatom van az ország
földrajzi térképének elkészítéséhez, mint amennyit az udvar súlyos ezrek elpazarlásával is aligha tudna megteremteni." — írta első levelében Lipszky a grófnak.
Ugyanebben a levelében a lehetséges forrásul szolgáló térképeket is összefoglalta,
azonban ez — állítása ellenére — nem saját ismerete, ugyanis egy hónappal korábban Zach a következőt írta Schediusnak: ,,Denn das was Müller, Mikoviny,
Szaszky, Kray, Czaki, Marsigli, Krieger, Oreily, Schrömbel, geliefert habén, sind
theils Stückwerke, und unvollstándige Copien, alléin meines WiBens gründet sich
keine auf wirkliche trigonometrische-astronomische MeBung..."13

Az említett személyek munkái a magyarországi térképtörténet még hibáikkal
együtt is jeles darabjai. Luigi Ferdinando Marsigli g r ó f — Johann Christoph Müllerrel az oldalán — a XVII. század végén, a felszabadító háborúk idején elsősorban
a Duna felmérésével foglalkozott, és tevékenységének eredménye, hogy Lázár
deák térképe óta a Duna egyre csak torzuló (kiegyenesedő) vonala elnyerte helyes
alakját. Marsigli háromszögeléssel és csillagászati helymeghatározással dolgozott,
sajnos azonban csak a Duna mentét dolgozta fel hatkötetes munkájában, melynek
első kötetében, 1726-ban jelentette meg Duna-térképét. 14
J. Ch. Müller 1709-ben adta ki az országról készített térképét, a korábbiakkal
ellentétben e műben is helyes a Duna folyásának rajza. Részben háromszögeléssel
készítette munkáját, azonban sok esetben régebbi térképek (és azok hibáinak) felhasználásával dolgozott.
Kray Pál mérnökkari hadnagy Szepes megye (és ezzel Magyarország legelső
megyei) térképét készítette el 1715. július 15-i dátummal, ezt később Bél Mátyás
megjelentette egyik munkájában.
Talán a hazai kartográfia legismertebb személyisége Mikoviny Sámuel, aki Bél
Mátyás országleírásához készített térképeivel és az ahhoz kapcsolódó elméleti
művekkel megvetette a modern tudományos térképészet alapjait. A térképkészítés
két legfontosabb alapjának a csillagászati helymeghatározásokat (asztronómiai
alap) és a háromszögeléssel történő felmérést (trigonometriai alap) tartotta.15
Ignaz Müller 1769-ben adta ki 12 lapos Magyarország-térképét.
Tomka-Szászky János evangélikus lelkész 1781-ben megjelent poszthumusz
történeti földrajzi munkájának melléklete több, még 1751-ben készült történelmi
térképet tartalmazott, e mű a magyar történelmi kartográfia ősterméke.
Csáky nevű térképészt, a térképészettel foglalkozó főurat vagy kiadót a szakirodalomban nem sikerült azonosítani.
Krieger Sámuel a magyar Helytartótanács hivatalos matematikusa volt a XVIII.
század végén. Nem tudni, hogy a magas hivatal tulajdonában levő, az első katonai
felmérés szelvényei alapján készült Neu-féle 22 lapos titkos térképet használta-e
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Zách Ferenc levele Schedius Lajoshoz 1798. május 23. In: Briefe Franz Xavér von Zachs in
sein Vaterland. Hrsg. Brosche, Peter und Vargha, Magda. Bp., 1984. (Publications ot the
Astronomical Department ol the L. Eötvös University 7.)
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A térképészekre ld.: Fodor Ferenc. A magyar térképírás I III. Bp., 1952 1954., vonatkozó
részei: L. F. Marsigli és J. Ch. Müller: 75-78., Kray P.: 80 81., Mikoviny S.: 87 94., TomkaSzászky J.: 100., I. Müller: 104-105., Krieger S.:113 115. p.
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A gazdag Mikoviny-irodalomra ld. Török Enikő.
Sámuel. In: Fons, 2. (1995) 1. sz. 73-89. p.

Egy XVIII. századi polihisztor: Mikoviny

az 1790-ben megjelent Magyarország-térképéhez, nagy valószínűséggel — éppen
a titkossága miatt — nem.
Kevésbé ismert a még említett két személy: Franz Anton Schrámbl bécsi köny vés metszetkereskedő, író, 1786—1800 között 136 lapon kiadta Altalános Német
Atlaszát, és nevéhez fűződik Wenzely A. Magyarország-térképének megjelentetése is.K Franz Johann Joseph von Reilly (a levélben hibásan O'Reilly), a XIX. század
első évtizedében élt Bécsben, ugyancsak könyv- és metszetkereskedő volt. Neve
alatt jelent meg nagy német atlasza, melynek lapjaiból 1803-ban már 28 szelvény
volt kész. 1796-ban Ignaz Müller és Korabinszky János Mátyás nyomán készített
térképet Magyarországról. 17
Lipszky előbb horvátországi és szlavóniai térképeket, majd Balla Antal Pest
megyei térképét is kérte Festeticstől, valamint azt, hogy járjon közbe sógoránál, gr.
Széchényi Ferencnél, hogy annak mappáit is használhassa munkájához. Később
Lipszky köszönetet mondott a segítségért, mert ,,ő excellenciája Széchényi gróf
valószínűleg nagyságod rábeszélésére kegyeskedett ismételten felajánlani nekem,
hogy az ő egész híres geográfiai gyűjteményét minden további nélkül használhatom, minő támogatás!"
,,Hogy a munka minél teljesebb legyen, kezdeményezem, hogy ezen az őszön, hacsak
a kormányzat nem okoz nekem nehézséget, és az egri érsek által a csillagvizsgálójából
a három műszer, nevezetesen egy kvadráns, egy ingaóra és egy tubus odaígértetik,
az itteni csillagvizsgáló adjunktusával, Bogdanich-csal (kétség nélkül állíthatom,
hogy a Monarchia első matematikusa) saját költségen egy csillagászati expedíciót
tegyünk végig ezen királyság határai mentén, Varasd, Gradiska, Zimony, O-Orsova,
Márga, Máramarossziget. Munkács, Őrlik, Lőcse, Csáca és Holics útvonalon át."

(/. levél)
Lipszky térképe elkészítésekor a már Mikoviny által megfogalmazott tudományos elvek (csillagászati és trigonometriai) szerint kívánta munkáját megvalósítani.
Mivel a kizárólag háromszögelésen alapuló — kétségtelenül a legpontosabb eredményt nyújtó — térképkészítéshez sem a személyi, sem a tárgyi és anyagi feltételek
nem voltak biztosítva, ezért a pontatlanabb dc egyszerűbb megoldáshoz folyamodott: összegyűjtött több száz különféle térképet, ezeket azonos méretarányra hozva
megyénként elkészített egy tervezetet, és azt a Helytartótanács útján megküldte az
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Wurzbach, C.: i. m. Bd. XXV. Wien, 1873. 198. p. és Allgemeine Cieographisehe Hphemeriden
(= A(ifi), 1803. Bd. XII. 738. p.
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Wurzbach,

C. i. m. Bd. XXXI. Wien, 1876 254. p. és AGlí, 1803. Bd. XII. 738. p.

illetékes vármegyének, hogy az ottani földmérő és más ahhoz értő személyek kijavítsák és pontosítsák. Ugyanekkor igyekezett csillagászatilag minél több, lehetőleg az ország határain fekvő (így a térkép „kereteit" megadó) település földrajzi
helyzetét meghatározni, és azután az ország többi helységét a visszaküldött, megyei
méretekben pontosnak tekinthető anyag alapján egyszerű számítással ezekhez a
pontokhoz viszonyítva kívánta feltüntetni. A vármegyék pontosító munkája három
évig tartott, némelyik megye csak többszöri felszólítás után juttatta vissza javítását.
A csillagászatilag meghatározott helyek kis száma miatt a megyei munkálatokkal egyidőben egy expedíció kiküldését is kezdeményezte Lipszky. A nádor —
néha csak erélyes — közbenjárására a budai csillagvizsgáló első segédje, Bogdanich Imre Dániel a Tanulmányi Alap terhére 1798 és 1800 között több település
fekvését számította ki a Fiume, Carlopago, Dubica, Pétervárad, Zimony, O-Orsova,
Szeged, Déda, Szatmár, Máramarossziget, Tokaj, Kassa, Csáca, Szakolca mérési
helyszíneken haladva. 18 Az első levélben említett útvonal tehát később módosult,
és így nem érintette Gradiskát, a Karánsebestől északkeletre fekvő Márgát, Munkácsot, a Bártfától kelet-északkeletre fekvő Sáros megyei Orlikot és Lőcsét, vagyis
az eredetileg valóban az országhatár mentén tervezett expedíció többször az ország
belsőbb területein haladt.
Mivel az útvonal a katonai ellenőrzés alatt álló határőrvidékeken is keresztülment, ezért elindulás előtt szükséges volt az Udvari Haditanács engedélyét is megkérni. Sajnos az engedély másolata nincs az 1799. december 11-én kelt IV. levélben, valószínű, hogy a Lipszky által visszaküldeni kért Prixner-levél helyett azt
juttatták vissza a szerzőhöz. A Magyar Kancellárián is keresztülfutó ügy dokumentumai szerint 1799 februárjában a károly városi, a varasdi, a báni, a szlavón és a
bánsági, valamint minden eshetőségre készen az erdélyi, a kelet- és nyugat-galíciai
főparancsnokságot is arra utasította a Haditanács, hogy a felmérést végző Bogdanichot ne csak szabadon átengedjék, de munkájában ne is akadályozzák, csillagászati megfigyeléseiben ne korlátozzák (több feladatuk azonban nincs).19 Schedius
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Bogdanich expedíciójáról a korábbi irodalmat is megadva ld.: Reisz T. Csaba: Bogdanich
Imre-Dániel. In: Természet Világa, 126. (1995) 2. sz. 90-93. p.
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M O L A 39 Magyar Kancelláriai Levéltár. Acta generalia (általános ügyek). 1799. 1852. sz.:
,,wird ... dem Karlstadter, Warasdiner, dem Banal, dem Slavonischcn, dem Banatischen, und
obgleich der Gegenstand sich vielleicht nicht auf Siebenbiirgen und Gallizien erstreken darfte,
zu allém Überfluíí, doch auch dem Siebenbürgischen, dann dem Ost, und Westgallizischen
generál kommando verordnet, daB der zur Aufnehmung mancher astronomisch geometrischen
Bemerkungen in verschiedene dasige Gegenden beorderte Adjunkt der Ofner Sternwarte

Lajos úgy tudósított a haditanácsi engedélyről, hogy a főparancsnokságok azt az
utasítást kapták: Lipszky kapitányt ,,az ő közhasznú munkájában lehetőség szerint
segítsék, ennél fogva tegyenek olyan előkészületeket, hogy neki az időről időre
szükséges felvilágosításokat oly gyorsan, amennyire lehet, megszerezzék, és
ugyanígy piszkozatainak kijavítását mindenkor haladéktalanul teljes pontossággal
foganatosítsák''. 20
„A térkép maga szelvényekben lesz megszerkesztve, kezdetben 16, pusztán Magyarországot és a határoló országok részeit tartalmazó lett volna, mindegyik szelvény
regál fólió lapon, 20 bécsi hüvelyk hosszú és 18 hüvelyk széles, a lépték innen 3/4
hüvelyk egy földrajzi vagy német mérföld, következésképp egy szélességi fok 11,25
hüvelyk lett volna. Amint módot és lehetőséget találok rá, szándékomban áll a térképet csak 14 lapra, és ha a hadi körülmények megkövetelik, tovább is kicsinyíteni, de
addig ez függőben marad." (/. levél)

Lipszky János részletes beszámolót küldött készülő térképéről Zach Ferencnek,
aki csillagászati szaklapjában közölte azt Nachricht von der geographischen Karte
von Ungarn in neun Blattern, und Einrichtung derselben (Tudósítás Magyarország
kilenc lapos földrajzi térképéről és annak rendszeréről) címmel. 2 ' A szerző műve
ismertetésekor korábbi tervét is megemlítette, hogy eredetileg 25 regál méretű lapon akarta elkészíteni a térképet. Más irányú szolgálati kötelezettségei, és az a tény,
hogy állása nem engedi, hogy egy és ugyanazon helyen meghatározott ideig tartózkodjék, valamint a nagyméretű vállalkozással szükségképpen összekapcsolódó jelentős költségek azonban arra ösztönözték, hogy a lehető leggyorsabban és legolcsóbban készítsen közhasznú térképet. Ezek alapján döntött úgy, hogy a mappát
kilenc regál-lapon (és az áttekintő térképét egy tizediken) adja ki. A regál-lap méretét is megadta, terve szerint 25,6 bécsi hüvelyk széles, 16,8 bécsi hüvelyk magas
lesz minden szelvény. Az említett ún. tizenkettes bécsi hüvelyk (12 hüvelyk = 1
láb) hossza 2,634 cm, vagyis egy-egy lap mérete 67,43x44,25 cm lett volna.

Dániel Bogdanitsch aller Orten nicht nur írei passiret, sondern aueh in dieser seiner Bearbeitung nicht verhindert werde, indeme man sich versiehet, daB derselbe sich blos auf die ihm
zu erheben überlassene astronomisch geometrische Bemerkungen beschránken, und aufier solchen seinen Auftrag auf nichts weiters ausdehnen werde."
20

Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde (= MC), 1800. Bd.
I. 3. St. március. 295. p.
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MC, 1803. Bd. VIII. 3. St. szeptember. 234-248. p.

A térkép méretarányát a szerző úgy határozta meg, hogy egy földrajzi mérföld
— számításai szerint 3912 öl — a térképen 0,6 bécsi hüvelyk lesz.
Schedius Lajos saját lapja, a rövid életű Zeitschrift 1804. évi számában nagy
örömmel számolt be a térkép végre elkészült első (VIII. számú) szelvényéről. Az
általa mért térképlap 1 láb 4 5/ioo hüvelyk magas és 2 láb 1 5 /i 0 hüvelyk széles, ,,a
méretarány 6 / ]0 hüvelyk egy földrajzi mérföldre, ami minden közönséges térképnél,
ahol a pontosságra figyelmet fordítanak, elég nagy lenne, azonban annál a magas
fokú gondosságnál és a rendkívüli teljességnél, mellyel ez a térkép kidolgozásra
került, ugyanaz talán némely részletben túl kicsi lesz".22 Ez a szelvény tartalmazott
egy mérőlécet is, az ún. aránymértéket, kilenc mértékegységre (német vagy földrajzi, magyar, osztrák, lengyel, francia, itáliai, török, angol, orosz mérföld). A „vonalzók" fölött pedig az áll: „Mensura unius Gradus Meridiani (in long 58684 orgiarum Vienensium) = 9 pollicum Vienensium ex mappa desumti", vagyis egy
meridián menti ívfok (58 684 bécsi öl hosszúságú) = 9 bécsi hüvelyknek felelt meg.
Az első szelvény kiadása után külföldön is megjelent egy térképrecenzió, amely
szerint a lap 25 '/e hüvelyk széles és 16 hüvelyk magas (66,29x42,14 cm) volt. A
recenzens azonban más léptéket adott meg, mert mérése szerint egy szélességi fok
nem kilenc, csak nyolc hüvelyk és 10,3 rajnai vonal volt, vagyis egy földrajzi mérföldnek kb. 7/12 hüvelyk felelt meg.23
A regál lap (regal Blatt, regal folio) egy korabeli papírméret német nyelvterületen használt elnevezése volt, melynek eredete a „bolognai táblák" nevű papírkészítési méretek (Imperialle, Réalle, Mecane, Récute) Réalle méretének nevére
megy vissza.
A többször említett 0,6 hüvelyk = 1 földrajzi mérföld méretarány a szerző által
megadott ölszám alapján 0,6:3912x6x12, vagyis 1:469 440. A VIII. szelvényen
található meghatározás szerint viszont 9:58 684x6x12, vagyis 1:469 472. A Lipszky-térkép szakirodalomban elfogadottnak tekintett méretaránya ez utóbbi, az
1:469 472. A közölt méretarányt annyira pontosnak vették, hogy a mellekéit vo-
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Zeitschrift von und íür Ungern. (= ZU) 1804. Bd. IV. Iteft 5. 334-335. p. A lap mérete
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A lapméretre és a méretarány többféle számítására ld. Winklcr György. A Lipszky-térkép
méretaránya. In: Geodézia és Kartográfia, 37. (1985) 4. sz. 270-273. p., ezt több helyen
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In: Geodézia és Kartográfia, 38. (1986) 3. sz. 195-198. p. Ugyanezt a méretarányt adják meg
több mint egy évszázaddal ezelőtt: Smola, Kari und Joseph Freiherrn von: Handbuch íür k.

nalzón még csak ellenőrző méréseket sem végeztek, pedig a szokatlan léptéket
legalábbis gyanakvással kellett volna fogadni. A VIII. szelvény mérőlécén a különféle mértékegységek szerint mért és számított méretarány: 1:478 646,45 (német
mérföld), 1:478 643,42 (magyar mérföld), 1:489 712,22 (itáliai mérföld), továbbá
1:478 735,48 (földrajzi mérföld), 1:480 121,51 (osztrák mérföld). A külföldi recenzens mérése szerint pedig a lépték 1:482 852,57. Ezek az adatok nagyjából
azonos értékhez közelítenek, ám az nem a „hivatalosnak" tekintett szám!
A számított méretarányt vizsgálva felmerül a kérdés, hogy abban a korszakban,
amikor a térképkészítésnek voltak bevált, általánosan használt léptékei, és a térképeket ezek átvételével, többszörözésével vagy (többszörös) osztásával készítették,
akkor hogyan lehetséges, hogy egy katona-térképész—akinek különösen ismernie
kelleti a méretarányok egységesíthető és könnyen összevethető alkalmazásának
fontosságát — egy minden korábbitól teljesen különböző és pontosan nem arányosítható léptéket választ térképe számára. A kartográfusok szakmailag megalapozott
számításaival a történész nem mer vitába szállni. Szükséges azonban felhívni a
figyelmet arra, hogy a korabeli megszokott gyakorlat szerint az osztrák mérföldet
gyakran németnek nevezték. A valódi német mérföld a régi századfordulón vagy
a XIX. század elején kezdett pontosulni, és 1844-re állapodott meg, vagyis nem
valószínű, hogy egy még nem rögzült mértéket használjanak m e r ő e g y s é g k é n t . A
mérték zavarát csak fokozhatta a következő lépés, amikor az osztrák mérföldet a
német mérföld másik nevével földrajzinak nevezték. Lipszky János térképénél ez
történhetett, és ez könnyen bizonyítható is: az idézett korabeli lapokban is meghatározott lépték szerint a térképen 0,6 hüvelyk = 1 mérföld, vagyis 6 hüvelyk = 10
mérföld. Egy hüvelyk 2,634 cm, vagyis 6 hüvelyk = 15,804 cm. A Lipszky-térképen a kilenc különféle mérföld közül 10 német mérföld kb. 15,5 cm, míg 10
osztrák mérföld egy kicsivel több, mint 15,8 cm. Ez azt jelenti, hogy a térképen 0,6
hüvelyknek I osztrák mérföld lclel meg, vagyis a méretarányt ezzel kell számolni!
Ezek alapján kijelenthető, hogy a szerző méretarányul a 0,6 hüvelyk = 1 osztrák
mérföld = 4 000 öl = 24 000 láb = 288 000 hüvelyk, vagyis 0,6:288 000, tehát
1:480 000 léptéket választotta, tehát egy kerek, jól kicsinyíthető és többszörözhető
méretarányt alkalmazott. Mivel a szerző a fogalom felcserélése mellett ráadásul a
német mérföldet is szerepeltette a mérővonalzón, ez tovább nehezítette a pontos
arányszám felismerését.

k. österreichische Artillerie Oltizierc. Wien, 1839.
25

Bogdán István: Magyarországi hossz- és löldmértékek 1601 1874. Bp., 1990. 163., 165., 167
168. p.

A terv módosulását mutatja, hogy 1798-ban Lipszky eredetileg 16, majd kicsinyítéssel 14 vagy a körülményeknek megfelelően még kevesebb szelvényen kívánta a térképet elkészíteni, egy lap 20x18 hüvelyk (52,68x47,412 cm) lett volna.
Valószínű, hogy a 25 szelvényes (5x5) feldolgozás a legkorábbi terv volt, és ez
fokozatosan csökkent (4x4), míg végül 1803-ban már kilenc (3x3) szelvényes Magyarország-térkép elkészültéről számolt be a szerző. Lipszky levelében a 4x4-es
térkép tervezett méretarányát is megadta: egy földrajzi vagy német mérföld 3/4
hüvelyk lett volna a térképen, vagyis 1:281 664. A mérföldről tett meghatározás
alapján azonban valószínűbb, hogy ismét az osztrák mérföldet nevezte német mérföldnek, vagyis a tervezett méretarány 1:384 000 lett volna. A megvalósult térkép
léptéke ennek 1,25-szerese, vagyis mérete az eredeti terv 4/5-e.
A Habsburg Birodalom egész területére kiterjedő első nagyszabású felmérés a
munkálatokat végzőkről I. katonai felmérés néven ismeretes, az alkalmazott módszer a háromszögelés, valamint főként a hegyvidéken a puszta szemrevételezés (á
la vue) volt. Az elkészített szelvények méretaránya 1:28 800 (1 hüvelyk = 400 öl).
E szelvények kicsinyítésével nagyobb területeket ábrázoló térképlapokat is készítettek, így pl. az ún. „kis térképet" II. József személyes használatára (1:115 200).
A katonai felmérés magyarországi részét 1782-1784 között Andreas Neu vezette,
az elkészült szelvények alapján egy áttekintő térképet, a 22 lapos Neu-féle ún.
„földrajzi térképet" is összeállítottak, melynek méretaránya 1:192 000 volt, három
példányban készült, az egyik a bécsi udvar, a másik a Helytartótanács, a harmadik
az erdélyi Gubernium számára. 26 Mivel Lipszky János katonai pályáját éppen e
felmérésnél kezdte, és mert Neu ezredes közvetlen környezetében, a törzsnél tevékenykedett, továbbá mert a nádor útján a Helytartótanács támogatását (így térképeibe való betekintés lehetőségét) is bírta, ezért nemcsak tudott a térkép létezéséről, hanem használni is módja lehetett. A térképet egyszerűen a felére kicsinyítve
pedig éppen a Festeticsnek írt méretarányú (1:384 000) térképet készíthette volna
el a szerző. Ez részben a felhasználni szándékozott forrásokat, részben az eredetileg
alkalmazni akart módszert is megvilágítja. A végül választott 1:480 000 méretarányú térkép ugyancsak igazodik a katonai felmérés léptékéhez, a Neu-léle Magyarország-térkép méretarányának két és félszerese, vagyis annak a térképnek egyötöde.
A munka lezárásaként készített áttekintő térkép léptéke háromszorosa a részletes változatnak, vagyis 1:1 440 000. Ennek bizonyítása nehezebb, mert tovább
növeli a zavart, hogy az áttekintő térképen a szerző az addigi kilenc helyett csak
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négy különféle mértékegységre adta meg a mérőlécet. A két térkép vonalzói nem
állíthatók egészszámú arányba, általánosan mondható, hogy az egy lapos változat
a mérőléc alapján valamivel több, mint háromszoros kicsinyítésben készült.
Viszont ha a részletes térkép osztrák mérföldjét vetjük össze az áttekintő térkép
német mérföldjével, akkor egész pontosan 1:3 arányt tapasztalunk!
,,A világ megközelítőleg egyetlen országáról sem olyan nehéz egy általánosan hasznos térképet készíteni, mint Magyarországról, részben már a nemzetek sokfélesége
miatt, amelyek mindegyikének szinte teljesen más, a többitől gyakran teljesen különböző szókincse van, méghozzá annyira, hogy az ember gyakran találhat olyan helyet,
amely a mindenkori nyelveken akár négy különböző nevezettel is bír. Hogy ezt az
állapotot megoldjam, elhatároztam, hogy a helységeket a lakosok uralkodó nyelvén
nevezem meg a térképen, és az utánkeresés kényelmére a Királyságban található valamennyi helység, puszta, vár stb. alfabetikus névmutatóját csatolom hozzá, azonban
mindenkor utalva a térképen megjelölt névre." (I. levél)
Míg a vállakózás több ponton módosult a későbbiekben, addig a Repertórium
tulajdonképpen az itt megfogalmazott szempont alapján készült el, csak kisebb
formai elemekben változott. A könyvformátumú segédlet hamar saját életet kezdett
élni, és önálló helységnévtárként ma is gyakorta használják, hivatkoznak rá. A
térképszelvények kiadása után hamarosan, 1808-ban jelent meg.27 Példányszáma
1200 volt, ebből 575 nyomópapírra (Druckpapier), 575 félenyvezett papírra (1/2
geleimte Papier), 25 írópapírra (Schreibpapier), 25 postapapírra (Postpapier)
készült, a nyomtatást két részletben, 1808. szeptember 15-én és november 2-án
végezték. 28
A szakirodalomban gyakran visszatérő megfogalmazás, hogy Lipszky a térkép
után készített még egy névmutatót, és a vállalkozása sikerén felbuzdulva egy áttekintő térképet is. Valójában azonban nem három összekapcsolható munkáról,
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Repertórium locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae Regnorum Hungáriáé, Slavoniae,
Croatiae et Coníiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae occurentium, quas
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A példányszámra, az egyes papírfajtákra és a készítési időre az adatokat Lipszky Jánosnak a
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Oblastny Archív v Bytői (= SOBA, Bytőa; Nagybiccsei Állami Területi Levéltár, Szlovákia),
Fond Zs. Inv. C. 23. A Zsolnay család fondja, Lipszky János, a térképész iratai.

hanem egyetlen mű három részéről van szó, amelyet az egységben gondolkodva
készített el a szerző. A munka összetartozását bizonyítja az előfizetés módja is,
mert csak az egész vállakózást (térkép-mutató-áttekintő térkép) lehetett megrendelni. 29
Az elkészült térképet Lipszky két rézmetszőre bízta: megnyerte a vállalkozásnak a lengyel származású Prixner Gottfriedet, aki addig Pozsonyban dolgozott, és
aki eleinte nem volt biztos abban, hogy Pest-Buda hasonló munkakörülményeket
biztosít majd számára, de végül 1801-ben áttelepedett, minden bizonnyal a Lipszky-térkép elkészítésének szándékával (ld. mellékelt levelét).10 Ő metszette a szituációt, vagyis a hegy- és vízrajzot, árnyékolást stb. A másik rézmetsző a később
térképkiadásra is vállalkozó Karacs Ferenc volt, aki a névanyagot metszette a lemezekbe, munkáját dicséri, hogy néhol csak fél milliméteresek a betűk, mégis olvashatók. 31
Festetics gróf nemcsak térképgyűjteménye szükséges darabjainak átengedésével segítette Lipszkyt, hanem a vállalkozás kezdeti szakaszában anyagi támogatást
is nyújtott neki, éppen akkor, amikor még a kész térképlapokból befolyt bevétel
híján a munka könnyen abbamaradhatott volna — és a támogatásnak éppen ezért
az összegen túlmutató jelentősége van.
Visszautalva e cikk elején említett, a hasonló vállalkozásokra jellemző bizonytalan bevételre vagy haszonra is, az igazsághoz tartozik, hogy hosszú távon a Lipszky-térkép kiadása szerfelett nyereséges volt. A szerző 1797-től 1812 áprilisáig
havi bontásban vezette a kiadásokról és a bevételekről jegyzeteit. E jegyzék szerint
a vállalkozás teljes kiadása 60 723 forint 32 krajcár (ebben volt elkönyvelve például
egy hat darabos ezüstkanál-készlet is!), míg bevétele 89 126 lorint 4 krajcár volt,
vagyis Lipszky nyeresége 28 402 forint 32 krajcár volt. 12
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Az összetartozást Lipszky külön is hangsúlyozta: ,,A kilenc lapos térképre, csakúgy az azt
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A források
Lipszky Jánosnak a grófhoz intézett levelei ma a családi levéltár Györgyhöz (is)
kapcsolódó egységeiben találhatók, Festetics (I) György levelezése (ld. a 9. jegyzetet), illetve a Directoriatus anyaga között (ld. a forrásközlést).
Festetics György 1791 -ben leszerelt, hazatért Keszthelyre és szinte azonnal kézbe vette birtokai igazgatását. Az ügyek eredményesebb intézése érdekében 1792
nyarán — saját maga által kidolgozott tervezet szerint — felállított egy tanácsadóvégrehajtó testületet, a Directoriatust (másképp Directoratus), amely az ő vezetése
alatt központilag intézte a teljes Festetics-vagyon kormányzását. Ez a szerv nemcsak a gazdasági, hanem valamennyi, a vagyonhoz vagy a családhoz kapcsolódó
üggyel foglalkozott, és a hozzá érkezett minden írást, kérvényt, levelet stb. megőrzött, ennek köszönhetően a levéltár ezen része nagy számban tartalmaz történelmi,
irodalomtörténeti értékű iratokat.
A Directoriatus működésében kialakult egyfajta ügymenet: Festetics minden
beérkező iratot átadott elintézésre a megfelelő utasításaival együtt, és ugyancsak e
szerv hajtotta végre a gróf elhatározásait is. A beérkezett iratokat vagy teljes szövegükben, vagy kivonatosan — az irat nyelvétől függetlenül magyarul — évenként
újrakezdődő sorszámozással, folyamatosan vezették be a Directoriatus üléseiről
készített ülésjegyzőkönyvbe. Az iratok évek szerint voltak rendezve, a jegyzőkönyvekhez tematikus indexet is összeállítottak."
A fennmaradt források által kínált lehetőséget kihasználva, Lipszky leveleit nem
láttam el külön fejregesztával, hanem a levelek után közlöm a magyar nyelvű jegyzőkönyvi kivonatot, illetve az ügyben hozott döntést/megjegyzést is. A forrásokban
csak az értelmezést nehezítő legszükségesebb esetekben alkalmaztam jegyzeteket,
a rövidítések feloldását nem jelöltem.
A német nyelvű leveleket az eredeti ortográfiát követve (a levélírók stílusát,
helyesírását is bemutatva) betűhíven közlöm, a magyar nyelvű jegyzőkönyvrészleteket pedig a mai helyesírás és központozás szerint, de az eredeti stílust visszaadva.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Németh Ildikónak, aki a német nyelvű
részek olvasatában és értelmezésében előzékenyen segítségemre volt.
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LIPSZKY JÁNOS LEVELEI GRÓF FESTETICS GYÖRGYHÖZ
1798-1803
I.
1798. július 5. Pest.
MOL P 279 Festetics család levéltára. Directoratus. 1798. 718. sz.

Hoch Gebohrner Graf!
Euero Hochgebohrner gütige sowohl als Gnädige Zusaage in Mitwirkung und
Unterstüzung meiner Unternehmung, hat mich um so mehr belebet, als da ich seith
anbeginn meines Planes, schon in voraus darauf zehlte, überzeigt, daß ich an niemanden im Unsere Vatherlande mächtigeren Beförderer, einer Unternehmung
diser Arth finden würde.
In der That ist es Schande für unser Vatherland, daß wir in Entwerffung guter
Carten, von disen so schönen interessanten Lande, noch so weith zurük sein, daß
wir nicht einmahl eine genau Trigonometrisch- viel weniger AstronomischeMeßung dieses Landes aufweisen können. Auch die des Hoff-Kriegs-Raths Mappen und A n n o 1785 zu stand gebrachte Carte von Ungarn beruhet nicht auf
astronomischen Prinzipien, da doch erweißlich ist, daß ohnerachtet der besten
Trigonometrischen Vermeßung, die Geometrische Abwikelung eines Landes von
Größe diser Arth, wie Ungarn samt angränzenden Landen ist, ohnmöglich ohne
astronomischen Beyhilfen ihr bestand haben kann.
All zu schpäth sähe ich ein, das kühne Vorhaben, welches ich auf mich nahm,
und erst dann sähe ich die Geographischen Mängel (denen dises Land Leider! noch
unterlieget) ein, als ich bereits Hand an Werk angelegt, daß es beynahe ohnmöglich
seyn von Ungarn etwas guthes brauchbahres zu liefern, ohne zugleich in die Fehler
der Müller, Mikoviny, Szaszky, Kray, Czaky, Marsigli, Krieger, Orelly, Schrämbel, Artarie Comp. & c zu verfallen, welche alle theils Stükwerke, Nachstiche, und
unvolständige Copien sind, allein meines Wißens gründet sich keine auf würkliche
trigonometrisch-astronomische Meßung.
Dieses bewog mich, die Herrn Astronomen, als Pater Taucher zu Offen, P. Trisneker zu Vienn, und besonders den gelehrten v. Zach aufzufordern, und sie in's
gesamt um Ihre Beyträge, und zu meinen Geographischen Orths-bestimmungen
äuserst nöthigen Astronomischen Beobachtungen zu ersuchen, wobey Herr Tris-

neker, besonders und vorzüglich aber H. Zach, Major und Directeur der Sternwarthe zu Seeberg bey Gotha das seinige that; Meine Correspondcze und
bekanntschaft mit diesem Manne wurde in der folge interessant, und sezte mich in
die Verfaßung, daß ich nunmehro mehr data zur Verfertigung einer Geographischen Carte dises Landes besitze, als der Hoff durch Verschwendung so viel tausenden, kaum dahin zu bringen im Stande sein würde.
Von keinem Lande in der Welt, ist es beynahe so schwer eine algemein brauchbahre Carte zu liefern, wie von Ungarn, zum theil schon, wegen der Mannigfaltigkeith der Nationen, deren jede fast eine andere Nomenclatur oft ganz verschieden
von der andern führet, so zwar, daß mann zuviel Örther antrift, die auch 4 in jedermahligen Sprache ganz verschiedene Nahmen führen; um disen Gegenstand zu
höben, 34 habe ich mich entschloßen, die Ortschafften in der Carte nach der herschenden Sprache der Einwohner zu benennen, und zur bequemlichkeith der Nachsuchung ein alphabetisches Nahmen Register aller in Königreich befindlichen
Orthschaften, Praedien, Schlößer u. s. w. beyzulegen, jedoch jedermahlen mit Verweisung auf die in der Carte bemerkte nomenclatur.
Die Carte selbst, wird in Sectioncn bearbeithet, anfangs 16, bloß Ungarn und
theile der angränzende Länder enthaltend, jede Section in Regal folio Blatt von 20
Viener Duodecimal Zoll länge, und 18 Zoll breithe der Maastaab hintzu wird 3/4
Zoll eine Geographische oder Deutsche Meile, folglich ein Grad der Breithe =
11,25"; so wie ich Muße und Gelegenheith finden werde, gedenke ich die Carte
nur 14 Blätter, und wenn es die Kriegs-Umstände erfordern sollen, auch weithers
aus zu dehnen, doch diß bis dahin - in Suspenso.
Um das Werk desto volständiger zu machen, intentionire ich, disen Herbst,
woferne mir die Regirung Schwirigkeith machcn, und durch den Erlauer H. Bischoffaus seiner Stern warthe 3. Stük Instrumenten, nehmlich 1. Quadrant 1. Pendel
Uhr 1. Tubus zugesagt werden, mit den hiesigen Sternwarthe adjuneten H. Bogdanich, (ich kann es ohne Scheu behaupten, einen der ersten Mathematiker in der
Monarchie) auf eigene Umkösten, eine astronomische Expedition, längst der
Gränze dieses Königreichs über Varasdin, Gradisca, Semlin, alt Orsova, Marga,
Szigeth, Munkáts, Orlik, Leutsau, Csatza, und Holits zu machen; habe ich nun
einmahl dise, so sind meine bisherigen Schwierigkeithcn, alle gehoben, und ich
kann alsdann getrost, ohnverzüglich die lezste Hand an das Werk legen.
Nichts desto weniger, ist es damit noch nicht abgethan, den eine Unternehmung
der Arth, als ich es auszuführen gedenke, kann nicht genug (besonders Er35 par-
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ticulir, der nicht überall zu sein und aller selbst irgends zu können, gelegenheith
hat) Carten und Zeichnungen sowohl als Beschreibungen aufzutreiben, um alle
Fehler und zweifelhafte Gegenstände mit Richtigkeith zu verbeßern.
Euero Hochwohlgeborner hatten vor etwelchen Monathen, die Gnade gehobt,
mir etwelche Carten und Zeichnungen zu disem Behuffe auf das baldigste übermachen zu wollen; ich sehe Ihnen mit sehnlichsten Wunsche entgegen; besonders
würde es ein auserordentlich guter und großen Beytrag für mich, etwas Carten und
Zeichnungen von Croatischen und Sclavonischen Länder, zu überkommen; ich
würde es nicht unterlaßen mit Schriftlichen Empfangscheinen zu belegen, gegen
die ehe baldigste mit großen Dankabstattung verbunden Remittirung.
Graf Szécseny wird zuversichtlich auch eine Carte von Croatien besitzen, Euer
Hochwohl kostet nur Hodero Wunschäußerung, und ich bin überzeigt, daß S.
Exelcnz mit tausend frieden sich herbeylaßen werden.
Halten Euero Hochgebohrner nicht zur Ungnade dise meine Zudringlichkeith,
vielmehr, nehmen es, als einen Beweiß meines Zutrauens und vorzüglichsten
Hochschätzung und Verehrung gegen Sie, mit der ich zu sein die Ehre habe
Eoero Hochgebohrnen
Pest, den 5. Julii 1798.
ganz unterthänigst gehorsamster
Lipszky
| Kivonat: ]
718. sz. Pest, 1798. július 5.
Lipszky főhadnagy úr őnagyságának ezelőtt egynéhány hónappal tett kegyes
ajánlása szerént bátorkodik könyörögni a munkában lévő Magyarországi Mappának tökéletesebb kidolgozásához kívántató némely mappák és rajzolatok, kivált
Croatiát, és Sclavoniát illetőknek megküldettetéséért, melyekről nemcsak reversaIist adni, hanem minél előbb köszönettel vissza is küldeni fogja. Minthogy pedig
reményli, hogy gróf Széchényi őexcellenciájánál is meg fog Horvátországnak mappája találtatni, méltóztasson magát őnagysága ez eránt is közben vetni, és nem kétli,
hogy őexcellenciája örömest ki fogja adni.
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[Döntés/Megjegyzés: ]
Director úrnak Szalkszentmártonba és Pestre menetelével Lipszky úrnak egy
néhány darab mappák küldetnek és annak reversalisára erga restitutionem által
fognak adatni.
II.
1798. augusztus 19. Pest
MOL P 279 Festetics család levéltára. Directoratus. 1798. 862. sz.

Hochgebohrner Graff,
Innsonders Hochgebiethendester Herr!
Mit großen Dank abstattung nehme ich Euero Hochgebohrnen .ersten Geographischen vortreflichen Beytrag, da ich schon durch dieses in der ausarbeithung der
Sclavonischen Gränze einen Großen Vorschub erhalten; die Veröczer Geschpanschaft verdient mehr Rüksicht als bloß Einsicht davon zu nehmen — Schade daß
das angränzende Poseganer Comitat noch nicht auf diese Arth bearbeithet existirt.
S. Excellenz Graf Szécseny hatten die Gnade vermuthlich auf Euero Hochgebohrnen Einschprache mir wiederholt anzutragen, mich Ihrer berühmten ganzen
Geographischen Collection ohne Anstand bedienen zu dürffen, welche Unterstützung!
Euero Hochgebornen nehme mir die Ehre zum Zeichen meiner Erkäntlichsten
Dankbahrkeith ein Original Exemplare der für den Hoff gestochenen und geheim
gehaltenen Gallicischen Carte hiemit zu überschiken, ist eine Raritaet, ich erhielt
es unter der Hand mit vielen Mühe und Verwendung und doch erst nach abieben
des Mappirungs-Directeur in beyde Gallicien Freyherrn v. Metzburg; Er hinterliß
in seiner Verlaßenschaft 11 Stük Exemplarien, die Er alle gegen Recipisse hatte,
mann Booth viel Geld um diese Stüken, aber alles wurde abgewisen; eben erhalte
ich die Nachricht, daß die Kunst Verwandten Reussirt 3 ' haben, und es kauflich an
sich gebracht, dann adieu Geheimniß! viel Glükzum Nachstechen! endlich werden
wir auch von Gallicien was richtiges haben, es ist das einzige Land nach Frankreich
in Europa, deßen Meßung auf wahren Principie gegründet ist.
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In der sicheren Erwarthung, Euero Hochgebohrnen werden auch ferners nicht
unterlaßen, meine Unternehmung gnädigst zu unterstützen, nehme mir die Ehre in
der grösten Hochschatzung und Verehrung zu sein
Euero Hochgebohrnen
Pest den 19. Aug. 1798.
ganz unterthänigst gehorsamster
J. Lipszky Oberlieutenant
[Kivonat:]
862. sz. Pest, 1798. augusztus 19.
Lipszky főhadnagy úr köszöni őnagyságának az általküldetett mappákat, melyek a sclavóniai határoknak kidolgozásában nagy előmenetelére szolgálnak, kiváltképpen jeles Verőce vármegyének mappája. Méltóságos gróf Széchényi őexcellenciája is egész geographica collectióját használás végett, nyilván őnagysága
szószólására néki odaajánlani méltóztatott. Tartozó háládatosságának néminemű
jeléül egy originális exemplárt az udvar számára készült és titokban tartatott lodomériai és galíciai mappából küld, mely ritkaság, s amelyhez ő is igen nehezen jutott,
b. Metzburg halála után, aki 11 exemplárokat hagyott maga után, melyek mind
recepisse mellett voltak nála. Sokat ígértek ezen példázatokért, de eleinten mind
el igazíttattak, hanem most veszi a tudósítást, hogy az ahhoz értők mégis oly szerencsések voltak, és megvették. így tehát már nem fog titok maradni, és Galíciáról
is fogunk igazi jó mappákat kapni, mely Franciaország után Európában az egyetlenegy tartomány, melynek felmérése igaz princípiumokon fundáltatik. Többire reményli, hogy őnagysága az ő munkáját tovább is kegyesen elősegélleni fog méltóztatni.
|

Döntés/Megjegyzés:}

Lodomériának, Galíciának és Bukovinának mappája, az abban foglalt városok
és helységek lajstromával együtt a bibliothecába beadatott.

III.
1799. január 12. Pest
MOL P 279 Festetics család levéltára. Directoratus.

1799. 56. sz.

Hochgebohrner Graff!
Den richtigen Empfang Euero Hochwohlgebohrnen schäzbahren Schreibens
sowohl als gleichsam der mitgeschikten 14 Stük Carten habe die Ehre hiemit zu
bestättigen; ich statte meinen wärmsten Dank für den so gnädigen als baldigen
Beytrag, ich werde nicht unterlaßen auf das beste zu benutzen, nur vermiße ich
eines mir der nothwändigsten und zu Meinen Behuffe brauchbahresten Stüken, die
Carte des Pester Comitats von Balla; Euer Hochgebohrnen werden mir es nicht
ungnädig nehmen, wenn ich mir die freiheith nehme, um dise vorzüglich zu bitten,
und wenn es sein könnte solche, worinn zum unterschied der Wiesen und Moräste,
die Wäßer schon mit Blauen färbe angelegt sind.
Wegen der astronomischen Unternehmung, hat es schon seine Richtigkeith gehabt, es bis frühe Jahr aufzuschieben, und weil S. Königl. Hoheith den lezten Tag
Ihrer abreise ganzen Tag nicht zu Hause, folglich niemanden schprechen wolten,
so konnte ich erst um 7 Uhr Abends bey S. Königl. vorkommen; meiner dringenden
Vorstellung zu folge, haben demnach S. Königl. Hoheith alsogleich ein Nachdrükliches Hand Billiet an dem Herrn Praesidenten erlaßen, nicht nur Alle Et wann"
obwalten den Schwierigkeithen alsogleich zu höben, sondern die Sache ohne mindesten Zeith Verschub zu veranlaßen; Bogdanits wurde demnach binnen 3 Tagen
gänzlich abgefertiget, und nicht nur mit allen nöthigen Instructionen und Päßen
versehen, sondern auch auf der Stelle 1500 fl. aus der Cassa angewisen, und wenn
Er noch mehr bedürffen solte, an die nächsten Cassen verwisen; zwischen Heüthe
und Morgen macht Er seine erste Beobachtung zu Fiume.
Weil nun Euero Hochgebohrnen mir die nöthige Unterstützung wiederholt zu
verheißen geruhen, so schreibe ich unter einen an den Kupfer Stecher Prixner; mein
fester Entschluß ist nun, die Carte zu verzeichnen, und binnen einem Jahr wenigstens ein Blatt Stechen zu laßen; solte die Unternehmung Beyfall und bey Hoffe
Unterstützung finden, so werde ich mit allen Ernst die lezte Hand anlegen, und zur
Stechung derselben so viel Individuen verschreiben, als es erforderlich sein wird,
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um selbe höchstens binnen 6 Jahren ganz zu Stande zu bringen; dem Plan hierüber,
als auch meine weithere Ideen, werde die Ehre haben mündlich zu eröffnen.
Ich nehme mir die Ehre in der grösten Hochschätzung und Verehrung zu sein
Euer Hochgebornen
Pest den 12. Jan. 1799.
ganz unterthänigster diener
J. Lipszky oberlieutenant

[Kivonat:]
56. sz. Pest, 1799. január 12.
Lipszky főhadnagy úr köszöni őnagyságának a megküldött 14 darab mappákat,
amelyeket minél jobban fogja használni, csak hogy még Pest vármegyének Balla
úr által készített mappája nélkül szűkölködik, melyre legnagyobb szüksége volna,
s a maga céljára leginkább használhatná azt, azért őnagyságának könyörög, méltóztatná néki azt kegyesen megküldeni, melyen a réteknek és posványoknak megkülönböztetésére, a vizek kék festékkel meg vannak jegyezve.
2. Jelenti: hogy az astronomiai vizsgálásra nézve a királyi főherceg és nádorispánnál tett kérése által végrevitte azt, hogy Bogdanich úr szükséges instructiókkal,
passzusokkal és költségekkel expediáltatott, és már a napokban Fiúméban fogja
első observatióját tenni.
3. Minthogy őnagysága több ízben az adandó segítség eránt kegyes ajánlást tenni
méltóztatott, most egyszersmind Prixner rézmetszőnek is ír, s már meghatározott
szándéka a mappát elkészíteni, s egy esztendő alatt legalább egy darabot kimetszettetni, és hogyha munkája applausust, és az udvarnál segítséget találna, azt minden
erővel tökéletességre fogja vinni, s a metszéshez annyi individuumokat szerezni,
amennyi fog kívántatni, hogy legfeljebb 6 esztendők alatt megkészüljön. Az erről
való plánumát és gondolatait szóval fogja őnagyságával közleni.
[Döntés/Megjegyzés:]
Tudomásul.

IV.
Lipszky János levele Festetics Györgyhöz, melyben az Udvari Haditanács
engedélyét küldi másolatban [nincs az iratban], illetve az elkészítendő
térkép rézmetszőjével végzett megbeszéléseiről számol be, mellékelve
a rézmetsző, Prixner Gottfried levelét.
1799. december 11. Pest.
MOL P 279 Festetics család levéltára. Directorates. 1799. 1377. sz.

Hochgebohrner Graff!
Euero Hochgebohrnen, als den thätigsten Theilnehmer meiner Geographischen
Unternehmung, eile ich die Resultate meiner an dem k. k. Hoff-Kriegs-Rath einbeförderten Äuserung, hiemit in Copia mit zu theilen. Es kann, und wird nunmehro
der Unternehmung gar nicht an Mittel fehlen, eine so viel möglich genaue und
schon lange gewünschte Carte zu stände zu bringen.
Zu disem so mächtigen Vorschprung, haben bloß und allein Euer Hochwohlgebohrnen, durch hochdero großmüthiges und freywilliges Anerbiethen und Unterstützung, mir den Sporn und aneiferung, und respective zu noch immer erhabeneren
und kühneren Planen und Projecten das encouragement gegeben; deßen Früchte,
alle die Resultaten sind; und im Grunde, wenn die Unternehmung je zu Stande
kommen solte, das dasein ihrer Volkommenheith, und schnelle Existenz, bloß
hochdero protecten 8 Unterstützung und Vorschüßen zu verdanken haben wird.
Um die kostbahre Zeith des Lebens nicht zu saunen; sonderlich, weil der astronom schon diser Tagen fertig, und auch ein und andern Comitates bereits an die
statthalterey Ihre rectificirte Elencha und Cartcn schon eingeschikl haben, so habe
ich mich fest entschloßen, Ein Blatt (das MusterBlatt) noch vor dem Georgi, und
wenn es sein könnte, auf diesen Tag, wenigstens zum Stich bringen zu laßen.
Da ich aber nun, auser den bereits schon dem Kupierstecher allein zugekommenen Vorschüßen, mich Contractmäßig noch vor seiner Abreise 1000 Í. zu weithers
erforderlichen Theils Reise Umkösten und Umsiedlung, Theils nöthigen Individuen, und andere Materialien, und zwar ein paar Monathe, vor seinen Aufbruche
zu schiken verobligirt habe, mich stützend fest, auf die von Euero Hochwohlgeboren Großmüthig bestirnte Beyträgc; so wird es nunmehro bloß bey Euer
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Hochwohlgebohren eigenen freyen disposition beruhen, ob ich disem Kupferstecher (zwar meinem Wunsche gemäß) anhero kommen lassen solle.
Aus dem anschließigen wieder Riikerbittenden Schreiben des Gedachten Kupferstecher wolle beliebig sein das weithern unsere praeliminair Nothwändigkeithen
hochgefälligst zu entnehmen.
Ich werde es ein Waagen, die so belobenswürdige Großmuth, und die Arth auf
welche dise von Euero Hochgebohrnen dargereichten Vorschüße geschehen, zu
gemißbrauchen; um so mehr, als da ich gleich von anbeginn dieser Ernsthafften
Unternehmung den calcul lediglich auf die 2000 f. gestiizt; allein! um der compromissum (nachdeme mann Euer Hochgebohrnen und mich bereits in öffentlichen
Blätter dem publico angekündet hat) zu entschprechen, wäre unumgänglich erforderlich, die 1000 f., wenn es sonst Euer Hochgebohrnen gefällig sein solte, wenigstens höchstens mit Ende Januarii, oder anfang Februarii gütigst zufließen laßen 9;
In erstegung des bereits bewürkten, da mich das mehrmahlige Druklohn der beynahe 3000 Bögen, dann die zur Abschrifften hintzu von der Statthalterey Buchhalterey (Bogen für Bogen in duplopro 16—18 xr. gerechnet) verwendete Cancel listen
allein enorme Summe, beynahe gegen 700 f. gekostet solen, ohngerechnet deren
dem Kupfer Stecher auf die verfloßene Sommer Reise und andere Materialien und
Kupfer Platten dargereichten Summen.
In erwartung Euer Hochgebohrnen Rükantworth-Schreiben, und mir zu fernere
Maaßnahme dienenden hochgefälligen Disposition, habe die Ehre in der grösten
Hochschatzung und Verehrung zu sein
Euero Hochgebohren
Pest den 11 Dec. 1799.
ganz gehorsamstender
J. Lipszky Rittmeister
Prixner mellékelt levele
Wohlgebohrner!
Insonders Hochzueehrcndcr Herr!
Das geehrte Schreiben dieses Monaths habe erhalten, und daraus ersehen, das
I. G. 40 ein Schreiben von mir erwarteten, in welchen ich Sic zuversichtlich von
unserer Unternehmung benachrichtigen solte: Und habe also die Ehre I. G. zu ver-
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sichern, daß bey mir lauth unsern schon abgefaßten beratsch lagungen, alles nur auf
dero Wink beruhet mir Ordre zu geben, und zu einen Anlang zu schreiten; I. G.
dürfen jezt gantz unbekümert seyn, deßen was mir zu vollenden zusteht, Sorgen
Sie nur daß wir bald einen Anfang machen können, und da solcher freylich nicht
ehe geschehen kan, als bis der Astronom zu stände, und auch die Comitate ihre
bcrichtigung eingeschikt haben, denn bis dahin ist alle unsere Unternehmung vergeblich.
Ich habe von Wien noch keine Nachricht erhalten können, wegen der Ödenburger und Canal Carte, muß also anstehen bis ich selbst nach Wien reiße, und so ist
es auch mit meinen andern Expeditionen daselbst vor H. Karacz und vor mich, so
auch wegen den Druk Papier zu der Carte, daß ich mir Proben nehme, und eine
Gattung wähle die gut, und einen Preiß schlüße, daß wenn ich solches brauche, nur
komen darf lassen, dieses alles beruhet auf die in Contract bestimbte antieipirung.
Da also wie ich aus dero Schreiben vernehme, bis Georgi noch nicht angefangen
werden kan, I. G. aber glauben das es zu meinen Vortheil beßer in Pest und Ofen,
als hier in Preßburg seyn solte, so entschlüße mich auf Georgi von hier hieunter zu
siedeln, ich werde mir zu thun schon suchen zu verschaffen bis unsere Arbeith
angeht; da ich mich hinunter zu gehen schon einmahl verpflichtet, so ist es gleich
viel, ob ich ein Virtl oder halb Jahr früher oder später dort bin, mein loschie 41 ist
aufgekündt, und was soll ich mir aufeine kurze Zeith ein andres miethen, welches
Ihnen zur last fallen würde.
Doch dieses alles mit den Beding, daß mir die 1000 fl. 2 Monathc vor Georgi
(nicht aber 2 Wochen, denn da wäre mir die Zeith zu meiner Expedirung zu kurz,
und würde nur dadurch gehindert, meinen mir vorgesezten Plan in meinen
Verichtungen fortzusezen) lauth geschloßenen Contract antieipirt werden, mit dem
versprechen, das so bald ich zu unsern Anfang berufen, auch so gleich handanlegen
werde.
Dieser Punkt aber da mir I. G. die 1000 f. nach geendigter Arbeith des ersten
Blattes gleich wieder abzihen wollen, gehl mir nicht in Sinn, etwas nach und nach
bey jeden Blatt will ich mir gefallen laßen, aber nicht die ganze Summa auf einmahl,
welches mir noch bey keinen Contract wiederfahren, bey der Gallizischen Carte
halte 700 fl. anticipation, aber es wurde mir nichls abgezogen, man hätte mich
dadurch in meinen Arbeithen nur geschwächt, da man im Anlange immer volle
Auslagen hat, hier hatte ich weder Holtz noch loschie zu besorgen, welches ich
aber hier zu besorgen habe, nur das Kupfer schleifen was macht mir das für (äglichc
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auslagen, welches doch fast die gantze Arbeith durch währt, und diese 1000 f. wenn
ich alles Zusam in betracht nehme, als den Schriftstecher, den Zeichner wenn sich
einer finden solte, welche beede von mir besoldet werden, nebst dem Qüatir, holtz
Schleifer laüth (da kombt beynahe eine ganze fabrique Zusam) die umbsiedelung,
die anschafung nöthiger Sachen, dieses alles in betracht genohmen, ohne andern
Kleinigkeiten der täglichen Notturft zu gedenken, wie muß ich die 1000 fl. auszirkeln um ein jedes deken zu können. Ich hofe also I. G. werden mich bey meiner
aufrichtigen Unternehmung und Fleiße den ich nicht sparen werde, nicht gedenken
zu schwächen, noch viel weniger das Zutrauen, das ich zu I. G. in guten Vertrauen
seze und bereits habe dadurch schmälere.
So haben wir auch bey Schlüßung unsers Contracts einen Haupt Punkt in acht
zu nehmen vergeßen, welches ich doch bey meinen ersten Anfang in meinen
Schreiben schon erwähnt haben, nemblich wegen der bestelung der Kupfer Tafeln,
sollen wir jedes mahl bey jeden Anfang einer Tafel, eine Platte bestellen, so arbeithen wir jede Tafel mit Ungewißheit, bestellen wir aber solche auf einmahl
zugleich, so erkennen wir die Güte aller andern bey der ersten Tafel: doch zum
wenigsten nur die helfte, und das Kupfer ist jezt gestigen, und war, ich bekome
jezo kein tt. unter 1 ft. welches ich bey meiner Ankunft in Preßburg um 16 Groschen
zahlte, eine jede Tafel enthält an Gewicht bis 18 tt. dahero ist leicht auszurechnen
wie hoch der betrag der helfte, oder aller Tafeln ausmacht, dann kombt noch das
schleifen dazu att. pr. 24 xf.
Zwey Platten bringe ich mit wenn ich hinunter komme, daß solche bereit seynd,
um gleich ohne hinderniße arbeithen zu können, auch können wir die andern bestellung der übrigen noch anstehen laßen, bis die erste Tafel vollendet ist, nun ist aber
die Frage, ob ich in Pest auch solche Platten bekomen kan, wo nicht, so müste ich
der Platten halber nach Schmölnitz auf den Kupfer hammer reißen, und solche
dorten verfertigen laßen, den da bekome ich das Kupfer aus der ersten hand, und
billiger, und bekome gutes und reines Kupfer.
Was die Probe Zeichnung anbetrift, oder daran auszustellen, oder zu sagen ist,
werde mit Wohlgefallen anhören, wenn ich die Ehre werde haben bey Ihnen einzusprechen.
Da nun die reine Auszeichnung durch das gantze Werk auf mir liegt, aber doch
trachten werde in Wien mir einen ausfindig zu machen, Solte I. G. aber einer aufstoßen, von dem Sie glauben, daß Sie mit ihm zufrieden sind, so ist es wohl schwer
etwas auszusetzen, ohne daß man erst das freywillige begehren des andern
vernimbt, Ich meyne Täglich 1 ft. höchstens 4 zwanziger, dieses muß aber nach
den Tag bestimbt werden, kombt er einen Tag nicht so hat er auch keinen lohn,
dieses ist der schwerste Punkt etwas gewißes voraus zu sagen oder zu bestimmen,

den ich voraus selbst nicht genau berechnen kan, als bis wir die erste Tafel werden
vollendet haben, den ich kan nicht wißen wie lange H. Karacz an einer Tafel arbeiten, oder Zeith brauchen wirdt, bis er die erste geendiget haben wird, denn kan
ich erst schlüßen, wie meine Rechnung steht, und so ist es auch mit den Zeichner.
Kaßen I. G. große Raben schüßen das wir hinlänglich mit guten Raben federn
versehen sind, denn wir werden solche brauchen.
Seyd meiner Abreise von Pest nach Preßburg, gienge mir alles verkhert, erst die
Erdődische Arbeith versäumbt, meine andern Kundschaften haben sich an andere
gewendet, weilen es durch die Ankündigung lauth wurde, das ich nach Pest gehe,
3tens habe mit H. Andasy einen Contract über 700 f. welche Arbeith die helfte
schon fertig, er aber ist seith Pfingsten nach Wien gereiset, und bis dato noch nicht
komen, weiß auch kein Mensch nicht wo er geblieben ist, ist das Werk also unvollendet liegen geblieben. Musie42 Berken war der Zeith in Somer auch bey mir,
und hatte verlangen, bey unsern Werk mitarbeiter zu seyn, da ich ihme aber gerade
sagte, das er erstens zu theüer, und die Stelle schon mit einen andern besezt wäre,
ging er ganz verdroßen von mir, und kam nicht wieder.
Dieses ist es also was ich I. G. vordißmahl berichten kan, worüber ich bitte mir
einen baldigen Entschluß fürüber einzusenden, der ich ansonsten mit wahrer Hochachtung und Ergebenheit verharre
Ihro Gnaden
Presburg den 25 Nov. 1799.
untertänigster
Gottfried Prixner mp.
Kupferstecher
[Kivonat:]
1377. sz. Pest, 1799. december 11.
Lipszky kapitány úr jelenti őnagyságának, hogy a készülendő mappákból legfeljebb a jövő Szent György napra mustrául már szándékozik nyomtattatni; de
mivel mind a képmetszőre, s mind egyéb Individuumokra és materialékra sok költségei vágynák, kéri őnagyságát, hogy januarius végére, vagy pedig legfeljebb februarius elejére néki 1000 forintokat küldeni méltóztatna, kikérvén őnagyságától az
erre adandó választ.
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[Döntés/Megjegyzés: ]
Válaszoltatott:
Örvend rajta őnagysága, hogy kapitány úr munkájában a F. K. Haditanács is
segítségül fog lenni, és hogy érdemeire nézve kapitányi rangra emeltetett.
Amint hallja őnagysága, az astronomus utazásában némely punctumokat kihagyott, nem volna-e tehát szükséges egy recalculatiot s második ízbeli expcditiót
tenni? hallván azt is, hogy még sok vármegyék tudósításaikat meg nem tették, nem
volna-e hasznos a F. Haditanács parancsolatjából a vármegye inzsenérjeinek feladatni, hogy minden circulusban egy legértelmesebb vármegye inzsenérje az egész
kerületet eljárván, s a mappát tudósításokkal együtt mindenütt megvizsgálván, arról
jegyzéseit feltegye, de mindezeket őnagysága a kapitány úrnak bölcs belátására
hagyja. Ami a megajánlott 2 ezer forintoknak két esztendő alatt leeendő megadását
illeti, valamint már őnagysága 1 ezer forintokat megadott, úgy szintén a másik 1000
forintokat akképpen osztotta fel, hogy 500 forint most újesztendőre, a másik 500.-at
pedig április hónapban le fogja tetetni, és így az egész summa 8 hónapokkal előbb
ki fog fizettetni, mintsem az elejéntén megajánltatott.
V.
1803. május 20. Pest.
MOL P 279 Festetics család levéltára. Directoratus. 33. cs. 532. sz.

Hochgebohrner Gráf,
Innsonders Hochzuverehrendester Herr! Herr!
Ich eile Euero Hochgebohrnen als den ersten und der thátigsten unterstützer
meiner dieBeitigen geographischen unternehmung zu benachrichten. daB ich eben
mit der Mitte dieses lauffenden Monaths die Blátter meiner Charte von Ungern
nebst der General Charte mittelst des General Commendo an die Löb. Statthalterey,
und so ferners zur Einsicht S. Mayestaet eingesendet habe.
So wie es die Ptlicht erheischet, da ich die gröBere Charte (wenn Sie sonst die
censur glüklich passirt) S. Königl. Hoheit dem Palatin und Landstánden widme:
eben in dem MaaBe bin ich für die mir von jeher, und besonders bey anbeginn
meiner diBeitigen unternehmung bezeigte und wiederholte Aufmunterung, und in
der folge mir so schnell als groBmüthig aus eigenen Antrieb, auch werkthátige
unterstützung, noch immer des wármsten dankgefühls Inne; als daB ich nicht zur
strengsten Ptlicht anrechnen solte bey disem Endlichen SchluBe meines Wcrkes.

hiemit nebst meinem Innigsten Dank, zum zeichen meines zwar schwachen, aber
aufrichtig dankbahren Merkmahls, auch, des General Blatt des Königreichs
Ungern und angränzenden Länder, Euero Hochgebohrnen zum bleibenden denkmahl öffentlich zu verehren; Erlauben Euer Hochgebohrnen gütigst dises kleine
aber von wahr aufrichtig dankbahren Gefühle entschpringendes Merkmahl, und
erhalten mich auch ferners in Ihre mir stets unschäzbahren Andenkens, der ich in
der großen Verehrung Lebenslänglich bin
Euero Hochgebohrnen
Pest, den 20. Maii 1803.
unterthänigst ganz gehorsamstender
J. v. Lipszky Rittmeister
[Kivonat:]
532. sz. Pest, 1803. május 20.
Lipszky kapitány úr jelenti őnagyságának, hogy Magyarország lerajzolásának
mappáit, úgyszintén egybefoglalt mappáját már elvégezte, s a General Commando
által meg is küldettek a Felséges Helytartótanácsnak, melyek ha a censurán általmehetnek, Palatínus ő királyi hercegségének s az ország nagyjainak fogja szentelni,
egész Magyarország s ahhoz tartozó országok leírása mappájával maradandó emlékezetül őnagyságát is meg fogja tisztelni.
[Döntés/Megjegyzés: ]
Válasz Íratott: Dicséretes munkájának szerencsés elkészülése felől való tudósítás annál kellemetesebb őnagysága előtt, mennél nagyobb tisztelője oly becses
munkáknak, melyek a közhaszonra céloznak, s annakjeiéül a legnagyobb mappái
közül négy példázatra előrefizetést ajánl. Azon barátságos hajlandóságáért pedig
az úrnak, mellyel maradandó emlékezetül Magyarország General Blattját őnagyságának dedicálni kívánja, köszönetét jelenti, azon kéréssel, hogy méltóztasson
arról tudósítást tenni a kapitány úr, mibe fog kerülni a metszetés, s azután további
maga meghatározását ki fogja nyilatkoztatni őnagysága.

VI.
Schedius Lajos, Lipszky János és a Kilián Testvérek levele
Festetics Györgyhöz.
1803. augusztus 20. Pest
MOL P 279 Festetics család levéltára. Directoratus. 1803. 867. sz.
Schedius L. kézírása.

Hochgebohrner, Hochzuverehrender Herr Graf!
Da Euer Hochgebohren, als der vorzüglichste Beförderer jeder patriotischen
Unternehmung, bereits vor einiger Zeit mit einer nahmhaften Summe das hier
angezeigte geographische] Werk zu unterstützen die zuvorkommende Güte hatten: so sind wir so frey, die schon damals an unterzeichneten Rittmeister Lipszky
wirklich erlegten 2000 fl., als den Betrag für zwey Actien anzusehen, die Euer
Hochgebohren zur Beförderung der Herausgabe dieser GeneralKarte zu nehmen
gesonnen waren und noch sind. Demungeachtet aber dürfen wir das beyliegende
gedrukte Sendschreiben Euer Hochgebohren um desto weniger vorenthalten, da es
für zehn unserer größten Magnaten und Beförderer der Wissenschaften bestim[m]t
ist, unter denen Hochdieselben den ehrenvollsten Platz einnehmen. Indessen senden wir dasselbe bloß in-der Absicht, um Euer Hochgebohren sowohl von unserm
bey der Herausgabe zu befolgenden Plan, als auch zugleich von den Verbindlichkeiten gebührend zu benachrichtigen, die wir uns in Betreff der zu dem bemcldtem Zweke schon erhaltenen und zu erhaltenden Geldbeyträge selbst auferlegt
haben. Nehmen Euer Hochgebohren hiemit die aufrichtigste Suldigung Ihrer
großen Verdienste um die Beförderung alles Guten gütigst an, die mit der ungeheucheltsten Hochachtung leistet
Eurer Hochgebohren
Pesth, den 20. August 1803.

unterthänigste geographische Societät

J. v. Lipszky Rittmeister
des vacant Vécseyschen Heussaren Regiments

Ludwig Schedius
Gebrüder Kilian
Buchhändler

[Kivonat:]
867. sz. Pest, 1803. augusztus 20.
Schedius Lajos professor és Lipszky kapitány urak, mint geographiai tudományra ügyelő társak, őnagyságát az eránt tudósítják, méltóztasson Lipszky kapitány úr

által készített egész Magyarország földabrosza kiadására, megelőző jóltevőséggel,
Lipszky úrnak már letett 2000 forintokat mint két actiának értékét úgy tekinteni,
melyeket ezen földabrosza kiadása segéllésére elvállalni szándéka volt s vagyon is
őnagyságának.
2. Ez eránt való hirdetményt, mely tíz fő mágnásoknak s a tudományok segédjeinek van szánva, csak azon végből közlik ő nagyságával, hogy tudhassa plánumjukat a kiadásban, mely tudósítást kötelességeknek esmérik.

T. Csaba Reísz: Briefe von János Lipszky an den Grafen György Festetics
Die Aufklärung brachte am Ende des 18. Jh. eine bedeutende Entwicklung in
der Buch- und Druckausgabe. Die Verleger übernahmen aber die Erscheinung der
wissenschaftlichen Literatur wegen der geringen Interesse und dem daraus ergebenden finanziellen Risiko nicht, die Authoren konnten ihre Werke nur mit Hilfe
der aristokratischen Unterstützer zum Gemeingut machen.
Der Graf György Festetics unterstützte neben der Literatur unter anderen auch
die Kartenfertigung und Ausgabe. Er unterstützte die Lipszkys Karte von Ungarn
in 9 Blättern nicht nur durch die Übergabe der von ihm besessenden Karten, sondern auch mit 2000 Ft. Der Author bemühte sich die bedeutende Hilfe dem Grafen
auch dadurch zu danken, daß er über die Arbeit und über deren Phasen schriftlich
oder mündlich informierte. In dem Archiv in Keszthely (Ungarisches Staatsarchiv)
sind 6, an den Grafen gerichtete Briefe von Lipszky zu erhalten.
Die Briefe entstanden zum Teil in der frühen Phase des Unternehmens (1798—
99) und berichten auch über solche Pläne, die später wesentlich veränderten. So ist
es z. B. zu erfahren, daß der Author die Karte ursprünglich auf 16 Blättern verfertigen wollte und das Größen Verhältnis 1:384 000 gewählt hatte. Das Größenverhältnis der endgültigen Karte ist aufgrund der in diesem Zusammenhang
vollgeführten Rechnen 1:480 000 festzustellen. In den Briefen sind auch der originelle, sich zur Landesgrenze besser richtende Weg der durch Dániel Bogdanich
geführten astronomischen Expedition, die weiteren Umstände der Verfertigung der
Karte, die Kupferstiche und des Erscheinen erwähnt. Die letzten zwei Briefe
berichten über die Ausgabe und das Abonnieren der schon gefertigten Karte.
Die Daten der veröffentlichen Briefe prezisieren und ergänzen die Umstände
der Entstehung der Lipszky-Karte und das von der Arbeit gestaltete Bild.
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HERMANN RÓBERT
TEMESVÁR OSTROMA 1849-BEN
— BELÜLRŐL ÉS KÍVÜLRŐL, AKKOR ÉS UTÓLAG
Temesvár erődje 1848-ban a bánsági főhadparancsnokság központja volt. A jól
megépített, bár korszerűnek nem mondható erőd nem csupán egy volt a Habsburgbirodalom várai közül, hanem a Délvidék egyik legfontosabb katonai igazgatási
központjaként is szolgált. A főhadparancsnokság és az alá rendelt alakulatok tisztjeinek többsége nem rokonszenvezett az 1848 tavaszán bekövetkezett magyarországi változásokkal. Ám amikor V. Ferdinánd király 1848. május 7-én a magyarországi főhadparancsnokságokat a magyar hadügyminisztérium fennhatósága alá
rendelte, tessék-lássék engedelmeskedtek. Temesvárott szolgált dandárparancsnokként Julius Jákob von Haynau altábornagy, akit éppen az új magyar kormány
elleni kirohanásai miatt vezényeltek 1848 tavaszán Észak-Itáliába, s aki ezt a megaláztatást soha nem felejtette el a magyaroknak. Nem sokkal több jóindulat jellemezte a főhadparancsnokot, Ludwig Piret de Bihain báró altábornagyot, és az erőd
parancsnokát, Georg Rukavina von Widovgrad báró altábornagyot sem. Az 1848
júniusától a Bánságban is megkezdődő harcokban a főhadparancsnokság fegyveres
ereje is a szerb fölkelők ellen harcolt. Az idegen kiegészítésű, különösen a galíciai
ukrán és lengyel nemzetiségű lovas- és gyalogos alakulatok azonban egyre kevesebb meggyőződéssel teljesítették a parancsokat. A magyar ezredekben szolgáló
nem-magyar tisztek egy része is bizonytalankodott, hogy a birodalom egységét
veszélyeztető magyarok, vagy a bánsági lakosság életét veszélyeztető szerbek oldalára álljon-e a küzdelemben.
A helyzetet számukra V. Ferdinánd 1848. október 3-i, magyar miniszteri ellenjegyzés nélküli, mind formai, mind tartalmi szempontból törvénytelen manifesztuma oldotta meg. Ebben az uralkodó feloszlatta a magyar országgyűlést, törvénytelennek minősítette Kossuth és társai ténykedését, az országot a haditörvények alá
helyezte és Jcllaéicot nevezte ki teljhatalmú királyi biztossá. A temesvári haditanács, azaz a vár irányítását átvevő, magas rangú katonákból álló testület október
10-én hirdette ki a manifesztumot, s a Bánságot a haditörvények alá helyezte. Egyben felmondta az engedelmességet a magyar országgyűlésnek, s az országban a
végrehajtó hatalmat gyakorló Országos Honvédelmi Bizottmánynak. A Bánságban
így egyszerre bizonytalanná vált a magyar erők helyzete. Annál is inkább, mivel
nem sokkal korábban Arad, a másik fontos erődítmény őrsége is így cselekedett.

FONS II. (1995) 3. sz. 351 373. p.

Az idegen ezredek vagy bevonultak Temesvárra, vagy a Bánságban található magyar csapatok ellen harcoltak.
Temesvár erődje ezt követően a szabadságharc végéig a „katonai ellenforradalom" biztos bázisa volt. A magyar politikai és katonai vezetés számára viszonylag
hamar világossá vált, hogy Arad, Temesvár és a szerb felkelés fegyveres erői egymásra vannak utalva. 1848 őszén és telén azonban nem sikerült megtalálni az ellenük indítandó akciók megfelelő sorrendjét. 1849 januárjában pedig a magyar erők
kiürítették a Bácskát és a Bánságot, s a Maros vonalára húzódtak vissza; az értékesebb csapatokat pedig a Közép-Tiszához vezényelték. így aztán Temesvár reguláris
katonasága a szerb fölkelőkkel karöltve 1849. március közepéig szilárdan kézben
tartotta a Marostól délre fekvő területeket, két ízben is feltörte az Aradot körülvevő
magyar ostromzárat, s élelemmel látta el az aradi várőrséget.
A helyzet 1849 áprilisában változott meg. Az Arad várának ostromát irányító
immáron negyedik magyar parancsnok, Vécsey Károly gróf, vezérőrnagy sikeresen elvágta a külvilágtól az aradi várőrséget. A bácskai magyar erők parancsnoka,
Perczel Mór vezérőrnagy előbb a szerbek bácskai, majd bánsági táborait verte szét.
Ez utóbbiak elleni akcióiban már segítségére volt Józef Bem altábornagy, aki Erdély megtisztítása után csapatai egy részével a Bánságba sietett. Először az ő csapatai foglaltak el megfigyelő állást a temesvári erőd környékén. Bem seregétől
Vécsey Aradnál felszabaduló csapatai vették át az erőd megfigyelését, s Vécsey
immáron szabályos ostromzár alá vette az erődöt. A kor hadászati elveinek megfelelő, szabályos ostromra a rendelkezésre álló eszközök elégtelensége és az időhiány miatt ugyan nem került sor, de a Vécsey parancsnoksága alatt álló V. hadtest
így is mindent megtett az erőd bevételére. Az 1848-49 őszén és telén aktívan védekező várőrség ezúttal is szívós ellenállást fejtett ki, bár lehetőségei alatt teljesített.
Vécsey kitűnő teljesítményét jelzi, hogy 1849. június végéig, Arad megadásáig a
várőrség létszáma meghaladta az ostromlókét, ennek ellenére a védők kitörései
komolyan egyetlen egyszer sem veszélyeztették az ostrom folytatását.
1849. augusztus elején már csak napok kérdése volt, hogy az őrség kénytelen
legyen feladni az erődöt. A védők felélték minden élelmiszer-készletüket, s már a
várban található négylábú élőlényekre került a sor. Az ostromlók elvágták a várat
ellátó vízvezetéket, s a szomjukat az ásott kutakból oltó védők között a fertőzött
víz következtében járványok törtek ki. Egyelőre azonban még nem sikerült rést lőni
a várfalakon. Ezért is lett volna fontos, hogy a vártól minél tovább távol tartsák a
cs. kir. és az orosz csapatokat. A szegedi összpontosítás elrendelése, majd Szeged
feladása éppen ezt akadályozta meg. Vécsey az újabb visszavonulásról értesülve
augusztus 4-ről 5-re virradó éjjel rohammal próbálta meg bevenni az erődöt, ám
sikertelenül. Augusztus 7-én Szeged feladásának hírére az ostromágyúkat Aradra

küldte. Augusztus 9-én Temesvár alatt vette át a visszavonuló magyar fősereg vezérletét Henryk Dembinski altábornagytól Józef Bem altábornagy. Bem támadásba
kezdett, de súlyos vereséget szenvedett. A visszavonulókat késő éjszakáig Vécsey
és Kmety vezérőrnagyok csapatai fedezték. A győztes cs. kir. csapatok felmentették
Temesvárt az ostrom alól. A vereség következtében a fősereg felbomlott, s Lúgoson
alig 20-25 000 embert sikerült összeszedni az 50 000 főnyi haderőből. Ezzel a
további ellenállás értelmetlenné vált. Ahogy Klapka György írta: „Világos csak
zárjelenete volt a szomorú drámának. Szabadságunk valóságos sírja Temesvár". 1
Temesvár ostromáról és védelméről több naplót és emlékiratot is ismerünk. A
várőrség parancsnoka, Rukavina altábornagy már augusztus 10-én hosszú előterjesztést juttatott el Gyulay Ferenc gróf altábornagynak, osztrák hadügyminiszternek, s ebben javasolta a várőrség több tisztjének kitüntetését. Előterjesztését megtámogatandó, rövidesen eljuttatta a miniszternek a vár védelméről beszámoló hadinaplót is.2 Ennek a naplónak az átdolgozott, és személyes naplójegyzetek alapján
némileg kibővített változatát tette közzé még 1849 októberében Kari Hirschfeld. 3
Az őrségnek segédkező Ambrózy Lajos báró, volt Temes megyei adminisztrátor
(főispáni helytartó) és a polgári közigazgatást irányító temesi komité elnöke 1850ben telte közzé visszaemlékezését. Az ostrom időszakáról beszámoló részek az ő
munkájában is nagyrészt a hadinaplón alapulnak. 4 Az 1849. nyári hadműveletek
történetét feldolgozó Wilhelm Ramming ezredes, Haynau vezérkari főnöke is ezt
a naplót használta az ostrom leírásához.5 Szintén ez a hadinapló szolgált annak a
munkának az alapjául, amely a Temesvár védelmének emlékére 1853. január 17-én
avatott emlékmű felállítására jelent meg. 6 Ennek a naplónak, illetve átszerkesztett

1

A vár ostromának alapos, a szakirodalmat és a levéltári anyagot egyaránt hasznosító kitűnő
feldolgozását ld. Csikány Tamás: Temesvár ostroma 1849-ben. Megjelenés alatt a Hadtörténelmi Közlemények 1996. évi évfolyamában. Ezúton mondok köszönetet a Szerzőnek, hogy
munkáját kéziratban használhattam. Klapka kijelentését a „Századunk" 1869. február 7-i
számából idézi Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek
magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. 111. köt. Bp., 1888. 460. p.

2

Hadtörténelmi levéltár. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. (= HL 184849.) 42/376. {Másolat és gépelt másolat).

3

IHirschfeld, Kari: | Die Belagerung von Temesvár im Jahre 1849. (Tagebuch von 107 Tagén.)
Temesvár, 1849. 2., jav. kiadása uo., 1850.

4

[Ambrózy Lajos:\ Temesvár im Jahre 1849. Wáhrend der Belagerung geschrieben. Wien, 1850.

5

|Ramming, Wilhelm:] Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849.
Pesth, 1850. 372-385. p.

6

Rückblicke auf Temesvár bei der Enthüllungsfeier des Monuments am 17. Januar 1853 für

és kivonatolt változatainak szolgai másolását figyelhetjük meg a vár védelmében
részt vevő alakulatok történetének összefoglalóiban is.7
Az ostromot elviselni kényszerülő polgári lakosság köréből két naplót ismerünk.
Az egyik Bogma István történészé, aki 1848. október 10. - 1849. augusztus 10.
között vezette naplóját. 1849. június 18-ig Temesvár Józsefváros nevű külvárosában lakott, majd megunva az ostromlók és ostromlottak ágyúpárbaját, átköltözött
Szabadfal vára (Freidorf). 8 A várban élte át az ostromot Lapónyi Alajos, a kegyes
tanító rendiek temesvári társházának főnöke és gimnáziumának igazgatója.
Lapónyi naplójegyzetei 1849. január 10-én kezdődnek, s június 30-ig tartanak. Ezt
követően kolerás megbetegedése miatt nem tudta folytatni naplóját, s július 17-én
meghalt.9
Az ostromlók naplói közül egyelőre egyetlen egyet sem ismerünk. Valószínűleg
naplójegyzetei alapján írta meg visszaemlékezéseit a neves családtörténész, Nagy
Iván, aki a 49. honvédzászlóalj Aradra, majd Temesvárra vezényelt egy századában
szolgált. A századot július elején az aradi cs. kir. várőrség kíséreteként Szegeden
át a Dunántúlra irányították, s többé nem csatlakozott az ostromsereghez. 10 Az

die tapfere Vertheidigung der Festung im Jahre 1849. Temesvár, |1853.| (a továbbiakban
Rückblicke).
7

Blazekovic, Kari von: Chronik des k. k. 31. Linien-Inl'anterie-Regimentes, gegenwártig
GroBherzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Strelitz. Wien, 1867.; Hoffmann von Donnersberg, August: Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr. 61. 1798-1892. Wien,
1892.; Schwarzenberg Uhlanen. (K. k. Uhlanen Regiment Nr. 2.) 1790-1887. T a r n ó w W i e n ,
1887. (a továbbiakban Schwarzenberg Uhlanen); Geschichte des k. k. achten Uhlanen-Regimentes Erzherzog Ferdinánd Maximilian von seiner Errichtung 1718 bis August 1860. Wien,
1860. (1848 -49-ben 3. könnyűlovas ezred); Formanek, Jaromir. Geschichte des k. k. Iníanterie-Regiments Nr. 41. derzeit Joset Freiherr Vecscy de Vecse et Böröllyő-Iságta k. k. Feldmarschall-Lieutenant. II. Band. Czernowitz, 1887.

8

Bogma István naplójegyzetei Temesvár 1849. évi ostromáról. Közli dr. Berkeszi István. In:
Történelmi és Régészeti Értesítő. A Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat Közleményei. 1904.

9

Lapónyi Alajos'. Temesvár város történetéhez. Naplójegyzetek 1849-iki január 24-tól egész
1849-iki június 30-ig. Közli Pteilfer Antal. In: Történelmi és Régészeti Értesítő. A DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat Közleményei. 1888. (Átvétel a Temesvári R. Kath. Főgymnasium Értesítőjéből, 1887 1888. Megjelent még Pfeijfer Antal: A
temesvári r. kath. íőgymnasium története. Temesvár, 1890.)

10

Nagy Iván naplója. I. köt. 1825-1848 [1849|. Palóc Múzeum, Balassagyarmat. Helytörténeti
Gyűjtemény (a továbbiakban Nagy /.) — A napiót tudomásunk szerint hárman hasznosították:
Bona Gábor Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. (a továbbiakban Bona, 1988.), Kovács
Anna: Nagy Iván (1824-1898). In: Reformgondolkodás Magyarországon a XIX. században.

emlékiratok közül legfontosabb Potemkin (később Egervári) Ödöné, a 14. (Lehel)
huszárezred hadnagyáé." Székely Elek százados, Bem testőrszázadának parancsnoka az 1849. május 12-i freidorfi ütközetről írta meg visszaemlékezését. 12 Az
1880-as években írta meg visszaemlékezését Kováts István, aki az ostromtüzérségnél szolgált tűzmesterként. 13 1887-ben írta meg visszaemlékezését Major István
tüzér hadnagy, aki 1849. június elejétől vett részt a vár bombázásában. 14 A vár
ostromának utolsó napjairól, az augusztus 9-i temesvári csatáról és az V. hadtest
felbomlásáról számol be Végh Bertalan alezredesnek, a hadtest segédtisztjének
visszaemlékezése, s egy másik, névtelen memoáríró. 15 A magas rangú tisztek többségétől csak haditörvényszéki vallomásokat ismerünk, amelyekben, érthető módon, igyekeztek minél rövidebben foglalkozni az ostrom történetével. 16
Az itt közölt napló írója a várban élte át az ostromot, egészen 1849. július 2-ig.
Ezen a napon kb. 800-1000 polgári lakos hagyta el a várat. Elképzelhető, hogy a
napló írója is közöttük volt, s naplójegyzetei ezért szakadtak meg. A naplóíró nem
különösebben azonosult sem az ostromlókkal, sem a védőkkel. Mindvégig magyarokról és császáriakról vagy osztrákokról beszél. Naplójegyzetei kiegészítik
Lapónyi és Bogma tudósításait, s szűkszavúságuk ellenére is jól mutatják a polgári
lakosság szenvedéseit.
Az ostromlók között szolgáló honvédtiszt visszaemlékezése a temesvári ostrom
krónikásának, Potemkin Ödönnek a gyűjteményében maradt fenn. A véletlen folytán elbeszélése éppen akkor kezdődik, amikor a várbeli polgár naplója véget ér. A
szerző — mint ez az elbeszéléséből és a hozzá csatolt térképmellékletből kiderül

Szerk.: Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 1989. (Museumi Értekező V.), Siittő Szilárd: A 49,
honvédzászlóalj története, (szakdolgozat, ELTE BTK, 1988.)
11

Potemkin Ödön: Az 1849 ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári
táborozással. Pest, 1867.

12

Székely Elek: A temesvári csata. In: Vuhot Imre-Gánóczy
Flóris: |Honvédek könyve. | Történelmi Adattár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból. Pest, 1861. III. köt. 57-63. p.

13

Kováts István: Egy szegény pór fiú önéletrajza. S. a. r. Bálint Sándor. Az előszót írta Zombori
István. Bp., 1981.

14

Major István: Honvédélményeim. - - negyvennyolcas tüzérhadnagy emlékezései. S. a. r. Szőcs
Sebestyén. Bp., 1973.

15

Végh Bertalan: A temesvári csatától a nagyváradi fegyverletételig. In: 1848 49. Történelmi
Lapok. Szerk.: Kuszkó István. 1892. 233 234., 245 246. p.; Fegyverletétel Borosjenőn. In:
Korányi Viktor: Honvédek naplójegyzetei. 2., jav. kiad. Pest, 1861. 197-202. p.

16

így Vécsey Károly tábornok, az ostrom vezetője is. Vallomását ld.: Az aradi vértanúk. Szerk.:
Katona Tamás, (a továbbiakban Az aradi vértanúk) II. köt. Bp., 1979. 112-118. p.

— az 58. honvédzászlóaljnál szolgált, tiszti rangban. 17 Az elbeszélés alapján a főhadnagyi vagy hadnagyi rang tűnik a legvalószínűbbnek. Mivel századának száma
sem a harcrendekből, sem a szövegből nem derül ki, nevét csak találgathatjuk. A
fennmaradt tiszti névsor és Potemkin emlékirata alapján több lehetséges jelöltünk
is lehet. Mivel a július 4-i kitörés visszaverésében az 58. zászlóalj Montskó Ferenc
százados vezette két (3. és 4.) százada vett részt, hősünk ezek valamelyikében szolgálhatott. 18 Tudjuk, hogy a 3. század századosa, Roediger Alajos ekkor az V. hadtest mérnökkarában szolgált. 19 A század egyik közvitézének neve előfordul az
Aradnál hátramaradt zároló erők parancsnokának, Boros Ignác alezredesnek a
június 6-i napiparancsában. 20 Ezek alapján biztosra vehetjük, hogy az emlékirat
szerzőjét az 58. zászlóalj 3. századának tisztjei között kereshetjük. A tisztikar 1849.
június 26-i névsora szerint Mohr Gusztáv főhadnagy (később százados), Uhrinyi
László és Szakái Béla hadnagyok jöhetnek szóba. Gustaw Mohr 1821-ben,
Czortkowban született. 1839-től Magyarországon élt, illetve egy magyar gyalogezredben szolgált. 1867-68-ban a Tolna megyei honvédegylet tagja volt, s Tolnán
élt.21 Uhrinyiról tudjuk, hogy az 1849. július 4-i kitörés visszaverésében kitüntette
magát, s ezért meg is kapta a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályát. 1867-68ban a Békés megyei honvédegylet tagja volt, igazolt főhadnagyként. Elképzelhető,
hogy azonos azzal az Uhrinyi Lászlóval, aki 1850-ben Békéscsabán élt.22 Szakálról
Bona Gábor hadtörténész szívességéből jutottunk életrajzi adatokhoz. Ezek szerint
Szakái 1829-ben született Kőröstarcsán, mérnöki végzettséggel rendelkezett. 1848
őszén előbb a békési lovas nemzetőrségnél szolgált, majd önkéntesként állt be az
58. honvédzászlóaljba, ahol őrmesterként kezdte pályafutását. Borosjenőnél tette

17

Az V. hadtest 1849. június 2-i harcrendje szerint ez volt az a zászlóalj, amelynek öt százada
Temesvár alatt, egy pedig Újaradon szolgált. H L 1848^19. 31/129. és 31/62 1/2.

18

Potemkin Ö.: i. m. 77. p. Erre mutat, hogy a Vécsey Károly által július 7-cn kitüntetésre
felterjesztett tisztek között az 58. zászlóaljból e két század tisztjei, Moncskó (Montskó) Ferenc
százados és Uringer (helyesen Uhrinyi) László hadnagy szerepel. Kossuth Lajos összes
munkái. XV. kötet. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. Sajtó alá rendezte Barta István.
Bp., 1955. 732. p.

19

Bona,

20

Magyar Országos Levéltár (= MOL) II 147 Az 1848-1849. évi minisztériumok levéltára.
Vegyes iratok. 10. doboz. A temesvári (helyesen: aradi) ostromsereg parancskönyve.

1988. 507. p.

21

Bona,

22

Mikár Zsigmond: Honvéd Schematismus, vagy is: az 1848/9 ki honvédseregből 1868-ban még
életben volt főtiszteknek névkönyve. Pest, 1869. 16. p., Oláh György: Békésvármegye 1848
1849. Gyula, 1892. II. köt. 445. p.

1988. 507. p.

le a fegyvert. Ezután besorozták, s 1852. június 30-ig a es. kir. hadseregben szolgált;
ekkor jelentős megváltási díj fejében hazaengedték. 1909-ben halt meg Kőröstarcsán. Mivel az emlékirat szerzője nem szól sem arról, hogy századparancsnok
lett volna, sem arról, hogy kitüntette volna magát; valószínűsíthető, hogy Szakái
Béla a szerző.
A német nyelvű naplót a szerző sajátos ortográfiájának megtartásával, a magyar
nyelvű visszaemlékezést a jelenlegi helyesírási és központozási szabályoknak megfelelően, de az egyéni nyelvhasználatra jellemző hangzásalakok megtartásával közöljük.
Anmerkungen und Skizzen seit dem Belagerungs-Zustand
von Temesvár im Jahre 1849
April 25. Einzug des General Bem mit einer Truppén Abtheilung in die Josephstadt.
26. Placat in der Festung wegen SchlieBung der Thöre. 23
27. Placat strenge MaBregeln, auferlegte Strafen für Verrath nach Kriegsge.

24

setzen.
May 1. Heute fielen die ersten KannonenschülJe von den Wállen der Festung
gegen die Josephstadt.
Das Láger der kaiserlichen Truppén beginnt in der Vorstadt Fabrique 25 . Das
schwerc Geshütz der Festungs Truppén so wie die Vorposten stehen beim Kantonier. Hauptquartier des General Bem in Freidorf.
10/11. Die Schlacht bei Freidorf, 26 Brand der Heimischen Windmühle, Zerstörung der Brücke auf der Béga.

23

Közli Hirschfeld,

K.. i. m. 18. p.

24

Közli Hirschfeld,

K.. i. m. 18. p.

25

Magyarul Gyárváros.

26

A treidoríi ütközet a többi forrás egyöntetű tanúsága szerint nem május 10-11-én, hanem
12-én hajnalban és délelőtt zajlott le. A cs. kir. helyőrség Christian zu Leiningen-Westerburg
vezérőrnagy vezette dandára a 41. (Sivkovich) gyalogezred 1-2. zászlóaljával (1200 fő), a
16. (Zanini) gyalogezred három századával (2(X) fő), a 13. (román-bánsági) határőr gyalogezred két századával (3(X) fő), a 3. (Ferdinánd Miksa) könnyűlovas ezred különítményével
(20 fő), a 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred hat századával (6(X) fő), 16 löveggel és 3 rakétával
rajtaütött a magyar ostromseregen. A Pereezi Mihály alezredes vezette, 12 század gyalogosból,
négy század huszárból és 12 lövegből álló dandár négy óra hosszat tartó harc után visszavonult.
A magyar visszavonulást a lovasság és az ún. elite-század bevetése tette lehetővé. A kitörés

14. Manöver, und Schießen aus der Festung gegen die Mihala,27 bei welcher
Gelegenheit auch mein Garten nächst der Mehala vorsäzlich mit Auftrag durch dem
k. k. Feldwebl Nicolits angezünden, und abgebrannt ist, gleichzeitig das Eindringen
der ungarischen Truppen, in die Vorstadt Fabrique Nachmittag 4 Uhr. Der gänzliche Rückzug in die Festung mußte von k. k. Militair geschehen.28
17. Abends und in der Nacht darauf erfolgte der Brand von Holzstadt, 29 und
Bretter Magazin, 30 unter starker schauerlicher Plänklerey.
18. Um 4 Uhr früh wurde die Festung zuerst von der ungarischen Macht
beschoßen, es wurden einige Häuser insbesonders aber das Gewölb des Herrn Moran merkwürdig beschädigt, und zwar mit Granaten. Die Kanonade dauerte unter
lebhafter Beantwortung von den Festungswellen beiläufig eine Stunde.
19/21. Barikardirung der Gewölbthüren, und Fenster, Furcht und Besorgniß tritt
ein.
22. Wiederholte Beschießung der Festung mit Kugeln, und Haubitzen 1/2 4 Uhr
früh, welche bis nahe 7 Uhr dauert, es wurden mehrere Häuser beschädigt, besonders merkwürdig, und bezeichnenswerth ist der Schaden in den Zimmern im 1-te
Stock des Herrn Schneidermeisters Moran, welches Haus neuerdings zwei Kugeln
durch die Fenster erhielt. Die Erwiderung von den Festungs Wällen geschah erst
nach dem 7-t Schüße.
23/25. Die Baricardirung der Gewölbthüren, und Fenster mittelst Bauholz, Pfosten, Klafterholz, Säcken mit Frucht oder Erde wird eifrigst fortgesetzt. Die Gewölber sind nur halb offen. Allgemeine Bestürzung, Furcht, Geschäftslosigkeit, das
Ausziehen vieler Familien besonders aus den oberen Stockwerken in die Casamatten, das nächtliche Plänkeln ist fortwährend stark.

sikere és a magyar csapatok rendeződése után a cs. kir. csapatok visszavonultak a várba. A
magyar veszteség legalább 1(X) tő volt (a cs. kir. csapatok 3(X) halottra és sok sebesültre
becsülték), a cs. kir. csapatok 14 halottat, 37 sebesültet, 19 halott és 31 sebesült lovat veszítettek. Potemkin Ö.: i. m. 57-59. p., Rückblicke, 27-31. p., Székely E.\ i. m. 57-63. p.
27

Azaz Mehala, a vártól északnyugatra fekvő külváros.

28

A Mehala elleni kitörésben a 61. (Rukavina) gyalogezred három, a 13. (román-bánsági) határőr
gyalogezred két százada, fél század dzsidás, hat löveg és KX) műszaki katona vett részt. Céljuk
a mehalai magyar ágyúállások kiépítésének megakadályozása volt. A cs. kir. csapatok fel
gyújtották Stefanovics, Módos, Feldinger és egy özvegyasszony majorját. Bogma I.: i. m.
75. p., Lapónyi A.: i. m. 183. p., Rückblicke, 31-33. p. A cs. kir. veszteség 20 halott, 8
sebesült, 1 fogoly és 1 sebesült ló, a magyar veszteség 3 halott és 6 sebesült volt.

29

Azaz a faraktárak. Ezek a Bel és a Józsefváros között, a Béga balpartján voltak találhatók.

30

A kamarai faraktár a Gyárváros elején volt.

26. Trübes Wetter, Versiegelungen mehrerer Wohnungen in 2-te Stock mit den
Aussichten in die Ferne. Abends wurde ein großes Feuer gegen Lugos wahrgenommen.
28. Nachmittag starke Kanonade von den Wällen der Festung.
31. Auswanderungs Versuche von Proletariat aus der Festung bei 500 Per31

sonen.
Juny 1. Die Abtragung des Thurmes der Piaristen wird vorgenommen, 32
Rückzug der Ausgewanderten in die Festung. Nachmittags 3 Uhr versuchsweise
sind mehrere Pferde gestochen und eingepöckelt worden.
3. Vom 10 Uhr Abends bis 4 Uhr früh wurde von der Wall in die Fabrique mit
Granaten geschoßen und zwar jede Viertl Stunde, es sind jedoch von den Ungarn
keine Schüße erwiedert worden.
5. Einzehlne Schüße fielen bei Tags aus der Festung, Abends darauf starkes
Plänkle der ungarischen Vorposten.
6. Vormittag wurde ein großer Rauch nächst den Jagdwald sichtbar, der Zweck
des Brandes ist nicht bekannt.33
8. Nachmittag 6 Uhr wurde ein Ausfall von den Uhlanen versucht, worauf ein
beiderseitiges heftiges Geplänkl entstand, dann wurde von den Wällen kanonirt,
während von Seiten der Ungarn auch mehrere 3 u[nd] 6 U-der Kugeln in die Stadt
herein fielen.34

31

A várat elhagyni szándékozókat a magyarok nem engedték át, mivel bentmarasztásukkal is
csökkenteni szándékoztak a várban lévő élelmiszer mennyiségét. A kivándorlókat csak másnap
hajnalban engedték vissza a várba, azzal a feltétellel, hogy a fegyverfogásra alkalmasok a
háború idejére szolgálatot vállalnak. Őket a 61. (Rukavina) gyalogezredbe sorozták be, a
cselédek visszatértek gazdáikhoz, a többieket az erődítési munkáknál alkalmazták. A Rückblicke 4(X)-ra, Bogma /.: i. m. 185. p. 3(X)-ra teszi a várat elhagyni szándékozók számát.

32

Ti. eltávolították a toronytető farészeit.

33

Vécseynek a Vadászerdőben lévő táborát gallyakból font sátrak alkották. Ezen a napon —
állítólag a sátorban történt főzés következtében — az egyik ilyen sátor kigyulladt, s a tűz a
többire is átterjedt. Bogma /.: i. m. 79. p. A tábor leégéséről szóbeszéd alapján számol be
Serguel Nepomuk János aradi polgár is. In: Hermáim Róbert: „Ez volt az év! Csudáknak
éve!" 1848—49-es dokumentumok kiállítása az Eötvös József Gimnáziumban. Az 1848-1849.
évi forradalom és szabadságharc dokumentumai Dobák Géza gyűjteményéből. Bp., 1994.
57. p.

34

A 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred fél százada és egy fél század gyalogos a Bécsi-kapun át
kitört, hogy a magyarokat a Mehalában, a gyarmati út és az ún. Praesidens-kert (a görögkeleti
püspök kertje) mögötti erőik felfejlődésére és megmutatására késztesse. A cs. kir. csapatok
egy sebesültet veszítettek. Rückblicke, 43 44. p., luipónyi A.\ i. m. 187. p.

9. Es wurden Nachmittag mehrere Bomben in die Josephstadt, wie zu hören
gegen die Bürger Wiesen, und auf das Carl Sprungische Haus geschoßen.
NB. am 10. Ist mein liebes Weib, welche seit 8 Wochen an heftigen Magen
Krämpfe, welche mehr aus Schrecken und Angst sich täglich vermehrten, und dem
Zustand verschlimmerten mit allen Sterb Sakramenten ersehen worden — und
zugleich sowohl in der katolischen als ewangelischen Kirche für sie gebethet worden — und so ist sie zu meinem Frost und besondere Freuden heute als dem 11-t
um vieles besser geworden und die Herrn Doctors geben wieder gute Hoffnung auf
baldige Besserung.
11. Um 1/2 Uhr Vormittag began eine heftige Kanonade von den Festungs
Wällen, welche mit lebhaften Bombardement von der ungarischen Heeresmacht
ununterbrochen bis 13 Abends 9 Uhr beantwortet wurde. Dies unterbrach ein Regen welcher 1/2 Stunde dauerte, darauf wurde das Bombardement fortgesetzt wie
früher Tag und Nacht, und es hat bis 15-te 7 Uhr Früh gedauert wie man behauptet,
soll eine Kanonenkugel oder Bommer [Bomber] von dem Wall in die ungarische
Batterie, oder vielmehr in einen Bombenhaufen gekommen seyn, worauf ein Explosion geschah, als wären beiläufig 8 oder 10 Bommen [Bomben] nach Art eines
Piatonfeuers [Pelotonfeuers] zerplatzt, hierauf erfolgte eine Pause bis 12 Uhr Mittag, dann began verneutes das Bombardiren Tag und Nacht.35
15. In der Nacht wurde von einer großen Anzahl der ungarischen Vorposten
unter starken Lärm stark geplänkelt, und es mußten wie zu hören war, die österreichischen Vorposten sich in die Festung zurückziehen, bombardirt wurde bis 16-t
12 Uhr Vormittag. 36
16. Vor 12 Uhr Mittag wurde ein Parlamenter von der ungarischen Macht hereingesendet, die Depesche ist ihm vor dem Thore abgenommen worden, deren
Inhalt vielfach ezählt wurde.37 Es entstand hierauf eine Pause bis 12 Uhr Nachts,
dann wurde von den Festungs Wällen mit Mörser, Bommen [Bomben], und
Granaten in die Josephstadt und Mihala bis 1/2 3 Uhr lebhaft geschoßen, die
Beantwortung von den Ungarn geschah in gleichen Maß.

35

Lapónyi A.: i. m. 190. p. szerint „egy várbeli bomba a magyarok golyós szekerei közé esett
és ez gyújtott, ezután jött a sortüzelés." A Rückblicke, 48. p. szerint a Dokoupil ágyús által
kilőtt bomba az Újvilág külvárosban egy ellenséges üteg mellett robbantott fel 6 0 - 9 0 bombát.

36

A rohamban két század vett részt, s felgyújtották a józsefvárosi fahidat. A magyarok hat
sebesültet veszítettek; egy Ritter nevű tüzér (a Rückblicke, 49. p. szerint egy, a német légióban
szolgáló porosz származású honvédtiszt) fogságba esett. Bogma I.: i. m. 80. p.

37

A várőrség nem volt hajlandó átvenni a követ által hozott felszólítást, mondván, hogy csak
szóbeli érintkezésre hajlandó. Rückblicke, 49. p.

1 7 . 1 / 2 3 Uhr Früh Pause bis Nachmittag 4 Uhr worauf ein gegenseitiges
Beschießen, mit Kugeln und Bommen bis 1/2 8 Uhr Abends erfolgt ist.
18. Nachmittag 6 Uhr wurde ein Ausfall von der Festung vermacht, es mußten
aber die kleinen Abtheilung von Truppen sich zurückziehen, was eine lebhafte
Kanonade veranlaßte, in die Festung fielen auch mehrere Bommen [Bomben], der
Ausfall geschah auf die Vermuthung die ungarische Macht sey abgezogen. 38
20/21. Nachmittag 3 Uhr fielen beiläufig 6 Kannonenschüße von der ungarischen Armee, welche ist nach dem 6-t Schuße beantwortet wurde, hierauf erfolgten
Kanonenschüße in die Festung bis 1/2 6 Uhr abends.
21. Nachmittags 4 Uhr wurde mit kleinen Geschütz von den Wällen geschoßen,
damit das Gras auf der Glasie39 abgemähnt werden könne. 40
23. Gegensitige Näkereyen 41 und Schimpf der Vorposten hat ein Bombardement
hervorgebracht, welches bis nach 3 Uhr früh den 24-t gedauert hat, es wurden von
den Festungs Wällen Bommen [Bomben] in die Fabrique, und Mihala geworfen,
dagegen fielen auch viele in die Festung und es sind erneuert mehrere Häuser bedeutend beschädigt worden, auch wurde gegenseitig mit volle Kugeln geschoßen.
24. Nachmittag 6 Uhr geschah auf den Wall ober dem Siebenbürger Thor ein
durch Unvorsichtigkeit eines Feuerwerkers ein Unglück, es sind nemlich [!] zwey
Bommen [Bomben] losgegangen, welche zwey Kanonier getödtet, und drey andere
verwundet haben.
27, 28/29. Es geschehen in diesen Tägen von Festungswerken viele Kanonenschüße.
30. Nachmittag 4 Uhr kam ein Parlamenter 43 von den ungarischen Heere, dessen
Depesche lautete, daß alle wehrlosen Einwohner der Festung binnen 24 Stunden

38

A kitörésben a 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred kb. 100 katonája vett részt. Egyiküket lelőtték,
lovát elfogták. A dzsidások egy honvédet ejtettek foglyul, aki azt vallotta, hogy az oroszok
betörtek Erdélybe, s Arad még a cs. kir. csapatok kezén van. Rückblicke, 50. p., Bogma /.:
i. m. 81. p.

39

Glacis, azaz vársikam, várlejtő: á vár vagy erőd előtti nyílt tér.

40

Ti. a várban lévő lovak számára szükséges takarmány biztosítása céljából.

41

Neckereien

42

Erről az esetről a Rückblicke hallgat. Lapónyi A.: i. m. 191. p. szerint „a tüzérek rakétákat
készítettek; ezek gondatlanságból meggyulladtak, s így többen súlyosan megsérültek".

43

A Rückblicke, 55. p. a parlamenter érkezését június 29-re teszi. A parlamenter Potemkin
Ödön, a 14. (Lehel) huszárezred hadnagya volt (1823-1895). Később akadémiai tisztviselő,
majd könyvtártiszt lett. Küldetését részletesen leírja hivatkozott emlékiratában, 67-73. p.

frey abziehen und auswander dürfen, was von Seite des k. k. österreichischen
Kriegsrathe genehmigt wurde. Die Auswanderung geschah am 2. July. 44
Magyar Országos Levéltár, R 31 Mohács utáni gyűjtemény.
naplók. No. 1035.

Emlékezések,

Visszaemlékezés Temesvárra. Jegyzetek az 1849-ik évi hadjáratból
(Egy honvédtiszttől)
Az V-ik hadtest gróf Vécsey tábornok 45 vezénylete alatt Arad környékén táborozott, részint az aradi vár körültáborlásával, részint a Maros-vonal őrzésével foglalkozva, midőn ápril hó végén Bem altábornagy Erdélyből a Vaskapu-szoroson át a
Bánságba nyomulván, a Lúgosról előle visszavonuló császári haderőt a temesvári
várba szorította. — Ezen hadmívelet következtében gróf Vécsey tábornok két honvédzászlóaljat 46 az aradi vár cernírozására" hátrahagyván, mintegy 5000 emberrel
Aradról szinte Temesvár alá nyomult, s május 14-én Gyárvárost rohammal bevevén, Temesvár körültáborlását 48 megkezdte, 49 felváltván Bem erdélyi hadait, melyek az e tájban Orsovánál Oláhországból 50 betört császári sereg visszanyomására
az Al-Dunáig siettek.51 Zászlóaljunk egyik százada, melyhez én is beosztva valék,
szolgálattétel végett Ujaradra visszamaradván, csak június 9-én, midőn az aradi

44

A Rückblicke, 56. p. az újabb kivándorlást július l-re teszi, s a távozók számát 8(X) főre
becsüli. Bogma /.: i. m. 82. p. július 2-át ír, s 1000 távozóról szól. Potemkin Ö.: i. m. 73. p.
szerint 4-5000 fő hagyta el a várat.

45

Vécsey Károly, gróf (1807-1849), cs. kir. őrnagy a 2. (Hannover) huszárezredben, honvéd
vezérőrnagy, ekkor az V. hadtest (arad-temesvári ostromsereg) parancsnoka, az aradi vértanúk
egyike. Életrajzát ld. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. 2., bőv.
kiadás. Bp., 1987. 330. p. (a továbbiakban Bona, 1987.), Az aradi vértanúk, I. köt. 37. p.

46

Arad alatt valamivel nagyobb erők maradtak. A hadtest 1849. május 16-i létszámkimutatása
szerint az 58. honvédzászlóalj hat, a 36. három, az 59. egy, a 68. két, a csanádi önkéntesek
egy százada, a 4. (Sándor) huszárezred és a békési önkéntesek egy-egy százada és 34 löveg.
HL 1848-49. 28/172.

47

ostromzár alatt tartására

48

ostromát (a német Belagerung szó magyarítása)

49

A Gyárvárost a 29. honvédzászlóalj foglalta el. Potemkin Ö.: i. m. 61. p.

50

Havasalföldről

51

Ez a volt erdélyi cs. kir. hadtest volt, amelyet ekkor már Ignaz Malkowski altábornagy vezetett.
Bem rövid időn belül kiűzte az országból.

várőrséggel a vár átadása iránti alkudozások végett fegyverszünet köttetett, indultunk el Újaradról Temesvár alá, csatlakozandók zászlóaljunk többi századaihoz,
melyek néhány hét óta már Temesvár alatt táboroztak.
A vadászerdei főhadiszállásra érve, vidám zene kísérete mellett léptetett el századunk a tábornok előtt, s rövid pihenés után ágyúfedezetre mentünk egy, a Gyárváros közelében felállított ágyútelephez; 2 Előttünk emelkedett az erősség terjedelmes sáncaival s tömör falaival, melyek fölött a belváros tornyai s lakházak fedelei
tűntek elő. A vár bástyáiról öblös ágyúk tekintettek alá, koronként megdördülve, s
egy-egy elsivító golyóval üdvözölve előőrseinket.
Az elmúlt századokban sok vihar zúgott el Temesvár falai felett; mint főhelye
s hadászatilag is legfontosabb pontja a temesi bánságnak, hajdan sok ostromot
kiállott. 1514-ben Dózsa György keresztes hadai siker nélkül ostromolták, s falai
alatt verettek szét az Erdélyből érkező Zápolya" seregei által. — 1552-ben a törökök fogták ostrom alá s Losonczy István54 hős védelme után elfoglalták, s több
mint másfél századon át birtokukban meg is tartották; — tétetett ugyan többszöri
kísérlet a vár visszafoglalására, azonban sem 1597-b[en] Jósika István 55 által erdélyi hadakkal megkísérlett ostrom, sem egy századdal később 1696-ban a császáriak
által megkezdett köi ültáborlás sikerre nem vezettek, s török birtok maradt Temesvár egész 1716-ik évig, midőn Savoy Eugén herceg 56 által kapituláció útján visszafoglaltatott.
Az erősség jelen alakjában a törökök kiköltözése után a múlt században emeltetett, s az újabbkori várerődítési rendszer szabályai szerint építve, egyike Magyarország jelentékenyebb erősségeinek. A terjedelmes várművek, melyek a belvárost
körítik, a Béga folyó jobb partján emelkednek, széles tér által választva el a külvárosoktól, melyek közül a Fabrique a vár keleti, a Józsefváros és Mehala a vár délnyugoti oldalán terülnek, míg éjszak felől a terjedelmes Vadászerdő nyúlik el, zöl-

52

Ez egy kombinált üteg volt, amely egy tizenkétfontos lövegből, két hosszú és két rövid hatfontos tarackból és egy csajkás lövegből (háromfontos) állt. HL 1848-19. 29/385., 30/524.,
31/129.

53

Szapolyai János (1487-1540), erdélyi vajda, 1526-től I. János néven magyar király.

54

Losonczy István (7-1552), Temesvár kapitánya, 1551-ben visszaveri a török ostromot, 1552ben a vár bevétele után az ostromlók kivégzik.

55

Jósika István (7-1598), erdélyi kancellár. 1597 október-decemberében hét hétig sikertelenül
ostromolta Temesvárt. Jósika Istvánról leszármazottja, Jósika Miklós regényt írt.

56

Savoyai Eugén (Eugenius von Savoy), herceg (1663-1736), osztrák hadvezér, a törökellenes
felszabadító háborúk egyik vezére.

dellő kertekkel övedzve, melyekből csinos pavilonok s ízletes 57 nyári lakok tűnnek
elő.
A császári várőrséget b[áró] Rukavina altábornagy58 vezérlete alatt 6 gyalog
zászlóalj (2 Sivkovich, 59 2 Rukavina, 60 1 Leiningen, 61 1 oláh határőr ezredbeli 62 ), s
6 század Schwarzenberg-ezredbeli dzsidás, 63 összesen mintegy 7000 ember 64 képezte, s a vár védelmi tekintetben tökéletesen fölszerelve, hosszas ellenállásra volt
képesítve a csekély számú megszálló sereg ellenében.
A magyar ostromsereg gróf Vécsey tábornok vezénylete alatt a 29., 36., 38., 58.,
59. és 93-ik honvédzászlóaljakból, 65 4 század Lehel-,66 1 század 7-ik ezredbeli huszárból 67 , összesen mintegy 8000 emberből állott 40 ágyúval, 68 melyek között ost-

57

ízléses

58

Rukavina von Widovgrad, Georg, báró (1777-1849), cs. kir. altábornagy, Temesvár parancsnoka, táborszemagyként hal meg.

59

A 41. (Sivkovich) gyalogezred 1. és 2. zászlóalja. A 3. zászlóalj Erdélyben szolgált.

60

A 61. (Rukavina) gyalogezred 3. zászlóalja mellé 1849. április 23-án a tartalék osztályból
(19-20. század) és 400, a háború idejére besorozott határőrből megszervezték a 4. zászlóaljat
is. Hoffmann von Donnersberg, A.: i. m. 196. p. Az ezred 1. és 2. zászlóalja Eszak-Itáliában
állomásozott.

61

A 31. (Leiningen) gyalogezred 2. zászlóalja. Az 1. zászlóalj Galíciában szolgált, a 3. Erdélyben. 1848 októberében Aradon átvonulva, Christian zu Leiningen-Westerburg vezérőrnagy a
2. zászlóalj egy századát a várba vezényelte. BlaZekovic, K.: i. m. 462. p.

62

Ez az ezred 3. zászlóalja volt. Formanek, J.: i. m. 391. p.

63

A nyolc századból álló ezred ezredesi, alezredesi és 2. őrnagyi osztálya. Az 1. őrnagyi osztály
a Kuzman Todorovió, majd Jellaőió vezette déli osztrák-szerb hadtestben, egy fél századnyi
különítménye Aradon szolgált. Schwarzenberg Uhlanen, 246., 251-252. p.

64

A várőrséghez tartozott még a 16. (Zanini) gyalogezred négy gyenge százada, egy század
szerezsán, a 3. (Ferdinánd Miksa) könnyűlovas ezred egy osztaga, ezenkívül a helyőrségi
tüzérség, a 2. és 5. tüzérezredek részlegei és egy röppentyűs osztag. A várőrség létszáma
7500 gyalogosból, 1071 lovasból, 251 tüzérből, a tisztikarral és egyéb csapatokkal együtt
összesen 8851 főből állt (ezek fele újonc volt). Rückblicke, 21. p.

65

1849. július 3-ig itt szolgált még a 49. honvédzászlóalj 2. százada, július elejétől augusztus
5-ig a 58. honvédzászlóalj egy százada, július 15. — augusztus 5. között a 68. honvédzászlóalj
3 - 6 . százada is. Nagy I. dátum szerint (továbbiakban d. sz.), H L 1848-49. 36/414/30-31.,
37/358., 41/137., 41/169., 42/15.

66

A 14. (Lehel) huszárezredből július 3-ig öt század szolgált az V. hadtestben; ekkor a 3.
századot Szabadkára rendelték. HL 1848-49. 36/204.

67

A 7. (Reuss-Köstritz) huszárezred 1848—19-ben az itáliai hadszíntéren szolgált. Itthoni
felállítását 1848 decemberében kezdte meg Paulovits Imre őrnagy. Az V. hadtesthez az 1.

romlövegek csak csekély számmal valának. A zászlóaljak a vár körül, a külvárosok
közelében voltak elhelyezve, fedezve az épülő ostromtelepeket, s megszállva tartva
a Szabó István ezredes 69 vezetése mellett roppant erőfeszítéssel ásott tranchée-kat, 70
melyek a vár délnyugoti oldalán félkörben Mehalától a józsefvárosi majorokig
terjedtek. A főhadiszállás a Vadászerdőben táborozott, s élénk, hadias képét tünteté
elő a tábori életnek. Az erdő árnyas fái alatt emelkedtek a táborkar csinos sátrai,
lobogó zászlókkal ékesítve; egyfelől gerendákból összerótt magas obszervatórium71 állott, nyílt kilátást nyújtva az ostromolt vár környékére, másfelől gallyakból
fonott sátrak hosszú sora terjedt, melyek körül szálas honvédek s fürge huszárok
sürögtek, fegyvereik tisztogatásával vagy magasan lobogó tüzeknél ebédeik készítésével foglalkozva; esténként pedig, midőn a forró júniusi nap már lenyugvóban
volt, víg zene szólalt meg a tábor előtti téren, körülállva a katonák festői csoportozatától, kik néha táncnak eredve, meglepő látványt nyújtottak a tábor megtekintésére olykor érkező vidékieknek.
Az idő gyorsan haladt folytonos előőrsi szolgálat közben, az ostrommunkálatok
szorgalmasan folytattattak, dacára a várbeliek által többször megújított heves
ágyúzásoknak. Honvédeink ujjongva fogadták a többnyire magasan elsivító gömböket, s olykor egész halmaz ágyúgolyót szedtek össze a közel fekvő kertekben.

Július 4-én estve zászlóaljunkból két századdal éji tartalékul a józsefvárosi táborból a közel fekvő majorokba vonultunk. Honvédeink fegyvereiket gúlákba
rakva, letelepedtek a tranchée-kban, a tisztek szivarozva körben ültünk, s beszélgetve töltöttük el a fűszeres júliusi éjet, melynek csendjét csak a várőrök ,,wer da,
Patrol vorbey" 72 kiáltása szakítá meg koronként. Hajnal felé a Józsefváros felől

őrnagyi osztályt vezényelték. Ennek egy százada mindvégig Temesvár ostrománál szolgált, a
másikat Vécsey augusztus 5-én Aradra irányította. Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege
1. A lovasság. Bp., 1992. 59. p„ HL 1848-49. 42/15.
68

Az ostromsereg június 2-án mindössze 4672 emberből és 34 lövegből állott. (A hadtest teljes
létszáma 7791 fő és 75 löveg volt.) Július 4-én, Arad feladása után a hadtest összlétszáma
10 392 f ő volt. Július 17-én 54 löveg vett részt a vár lövetésében. Július 31-én és augusztus
l-jén 9324 fő volt a szolgálatképesek létszáma. Az ostromsereg ekkor 78 tábori és 30 ostromlöveggel rendelkezett. HL 1848-49. 31/129., 36/204., 40/200a., 41/145a„ 41/169.

69

Szabó István (1825-1862), cs. kir. főhadnagy, legmagasabb rangja honvéd ezredes, vezérkari
főnök az V. hadtestben. Emigrál, életrajzát ld. Bona, 1987. 300. p.

70

ostromárkokat (fr.)

71

figyelőállás

néhány egyes lövés után hirtelen egész sortűz ropogása hallatszék, élénk csatazaj
által kísérve. Csapatunk gyorsan sorakozott, készen várva a várbeliek által netalán
felénk is intézendő támadást. Azonban csakhamar tudósíttattunk, miszerint a várbeliek a Józsefváros felé kitörve, tranchée-inkba nyomultak, s az ott felállított
ágyútelepet megrohanva, elfoglalták. Ügetve siettünk a veszélyezett hely felé, s
odaérve, a reggeli félhomályban megpillantottuk a fehér szíjazatú ellenséget sűrű
tömegben állva az elfoglalt ágyúk előtt. „Szuronyt szegezz! előre!" hangzott a
vezényszó; a honvédek gyors támadással vetették magukat az ellen soraira, s a
heves sortűz dacára, mellyel fogadtattunk, bátran előtörtek. Az elfoglalt ágyúk közelében heves szuronycsata keletkezett, egyes honvédeink, kevéssé gyakorlottak
még a szurony használatában, fegyvereiket megfordíták, s hatalmas csapásokat
osztogattak puskatusáikkal. Az ellenség az elszánt roham által megingatva, s más
oldalt is megtámadtatva Józsefvárosból érkező csapataink által, a tranchée-kból
kiveretett, s gyorsan a vár felé visszavonult, üldözve honvédeinktől egész a vár
sáncai előtt elfolyó, s jelenben vizétől lecsapolt Béga folyó 73 medréig. Honvédeink
egy része az ellenség üldözése közben, nem figyelve a vezényszóra, egész a vár
közelébe nyomult, midőn az ellenség bevonulása után a vár ágyúi egyszerre megdördültek, heves kartácstüzet szórva reájuk. Visszavezetendő a túlságosan előnyomult kis csapatot, csatárláncba oszlottunk, s így kezdtük meg a veszélyes visszavonulást, a kartácslövések egymást érték, a golyók sivítva csapkodtak körültünk,
míg végre nagy üggyel-bajjal néhány sebesülttel tranchée-inkát elértük. A két zászlóaljjal 74 kitört várbeliek vesztesége tetemes volt, 150 halott és fogoly, köztük 4
tiszt maradt a csatatéren. 75 Az ellenség által beszegezett ágyúk és bombamozsarak
csakhamar helyreállíttattak, s a tüzelés a vár ellen ismét folytattatott.
Július hó folytán részint a kapituláció által magyar kézre jutott aradi várból,
részint Budáról számos ostromlövegek érkeztek a táborba, úgyhogy július 14-én

72

,,Ki az? Őrjárat, előre!"

73

Vécsey azért csapoltatta le a Béga folyót, hogy medrében építse ki a vár megközelítését
lehetővé tevő harmadik párhuzamot.

74

A kitörésben a 16. (Zanini) gyalogezred fél, a 31. (Leiningen) gyalogezred két, a 41 (Sivkovich) gyalogezred hat, és a 13. (román-bánsági) határőrezred két százada vett részt.

75

A harcot részletesen leírja Potemkin Ö.\ i. m. 77-78. p., Major I.: i. m. 64 67. p., Rückblicke,
57-61. p. A cs. kir. csapatok 14 halottat, 54 sebesültet és három foglyot veszítettek. A halottak
között egy, a sebesültek között három, a foglyok között két tiszt volt. A magyarok Bogma /.:
i. m. 82-83. p. szerint 25 halottat, 38 sebesültet és 5 (a Rückblicke szerint 10) foglyot veszítettek. Bogma szerint kb. 60 román újonc is átszökött a várőrséghez. A kitörést végrehajtó
csapatok összesen 18 löveget beszögeztek.

68 lövegből nyittatott meg a tüzelés, s a várból fellobogó tűzoszlopok s a bástyákon
szétlőtt sánckosarak romjai tanúsíták lövegeink romboló hatását. A várbeliek számos ágyúkból viszonozták a tüzelést, s a sűrű füstfellegtől borított vár olykor eltűnt
szemeink elől, csak a bástyafokokról dörgő ágyú jelölé annak hollétét. Éjjelenként
fölséges látványt nyújtottak a légben cikázó bombák, amint tüzes ívet képezve
suhogtak el a magasban, s tompa dörgéssel hulltak le, vagy a légben szétpattanva
tűzesőt szórtak alá.
Az ostrommunkálatok már tetemesen előhaladtak, a víárkok mindinkább közeledtek a vár falai felé, midőn augusztus hó elején Szőregnél csatát vesztett 6 Dembiiíski77 seregének Temesvár felé megkezdett visszavonulás hírére az ostromlövegek a tranchée-kból kivonattak, s augusztus 7-én a 36-ik honvédzászlóalj fedezete
alatt az aradi várba indíttattak. 78 Még egy, éjjeli meglepetésre számított támadás
intéztetett a vár déli kapuja ellen, azonban siker nélkül,79 s azontúl készülénk az
eldöntő csatára, mely Dembinski seregének megérkeztével az ostromolt vár sorsa
felett volt határozandó.
* * *

Meleg nyári nap volt augusztus 9-én. A nap fellegtelen égről sütött alá, s forró
sugaraival tikkasztá Dembinski fáradt csapatait, melyek Szeged felől Temesvár felé
közelegtek. Reggeli 10 óra tájban érkezett meg a hátráló sereghez Bem, s a vezényletet Dembihskitől átvévén, Temesvár közelében csatarendbe állította fel azt. Élénk
ágyúzás jelenté a csata kezdetét, melynek hallatára a vár ágyúi is megdördültek,
heves tüzelést kezdve a tranchée-kban álló csapataink ellen. Zászlóaljunk négy
százada parancsot kapott egy üteg ágyúval Dembinski seregéhez csatlakozni. Elindulva a vár alól, a szegedi országúton haladtunk a csatatér felé, midőn a várból egy
csapat dzsidás kitörve, sebesen felénk vágtatott, mielőtt azonban lőtávolnyira értek

76

1849. augusztus 5-én.

77

Dembinski, Henryk, gróf (1791-1864), az 1830-3l-es lengyel szabadságharc tábornoka, rövid
ideig fővezére, 1849-ben honvéd altábornagy, februárban a honvéd fősereg parancsnoka,
április-június között az északi hadsereg (IX. hadtest és különítmények) parancsnoka. Júliusban
a honvédsereg vezérkari főnöke, augusztus elején a fősereg parancsnoka. Emigrál.

78

Erre augusztus 5-én került sor. HL 1848-49. 42/15. Az ostromlövegeket a 36. honvédzászlóaljon kívül az 53 honvédzászlóalj két és a 68. honvédzászlóalj egy százada kísérte.

79

Ez az éjszakai támadás augusztus 4-ről 5-re virradó éjjel történt, s Vécsey ennek sikertelensége
után indította Aradra az ostromlövegeket. Rückblicke, 81-82. p., Potemkin Ö.: i. m. 84-87. p.
Bogma /.: i. m. 86. p. szerint a magyar fél 20 halottat (a Rückblicke 15-öt említ), 3 8 - 4 0
sebesültet és 4 foglyot veszített. A cs. kir. veszteség két halott és négy sebesült volt.

volna, a Vadászerdőből egy század huszár robogott eléjök, s rövid összecsapás után
a dzsidások a várba visszavonultak. 80
Az ütközet színhelyére érve, csapatunk egy domb aljában a Csóka-erdő közelében tartalékul állíttatott fel. A dombon a vezényletről lemondott Dembinski81
altábornagy foglalt helyet, s egy darab barna kenyeret falatozva, nézte a csata folyamát. Nagyszerű látvány nyílt az előttünk terülő csatatérre! A magyar sereg Szentandrástól Szakállházáig a Nyárád patak balpartján, egy mérföldnyi 82 hosszú vonalon volt felállítva; középen a szegedi országút két oldalán (á cheval) Guyon84 és
Wysocki 85 hadtestei állottak, ágyúikkal az első csatarend előtt; a balszárnyat Szakállházánál Kmety86 jeles hadosztálya képezé, míg a jobbszárnyon Sz[ent]andrás

80

A délután 3-kor végrehajtott kitörésben a 2. (Schwarzenberg) dzsidásezred hat százada, a 41.
(Sivkovich) és a 61. (Rukavina) gyalogezredek két-két százada, 50 lövész és 50 utász, illetve
egy hatfontos üteg vett részt. A Rückblicke, 87-88. p. meglehetősen zavarosan írja le a kitörést,
de sejtetni engedi, hogy a Blomberg ezredes vezette csapatok áttörték az ostromzárat, s a
szentandrási úton érintkezésbe kerültek a cs. kir. IV. hadtest egységeivel. Formanek, J.: i. m.
438. p. szinte szó szerint átveszi a Rückblicke szövegét. A Schwarzenberg Uhlaften, 250. p.
meglepően szűkszavú. Mindez megerősíteni látszik a magyar források egybehangzó tanúságát,
amely szerint a kitörés kezdetben ugyan eredményes volt, de aztán az V. hadtest egységei,
különösen a 14. (Lehel) huszárezred századai visszaverték azt. Potemkin Ö.. i. m. 90-93. p.,
Végh B . i. m. 245. p., Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja
Szokoly Viktor. II. köt. Pest, 1867. 359. p., végül egy névtelen kézirat, M O L P 295 Családi
levéltárak. A Görgey-család levéltára. Görgei Artúr gyűjtemény. (= Görgey-lt.) b/21.
fasc.188. í.
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Dembinski nem lemondott, hanem Kossuth és Aulich Lajos hadügyminiszter neveztek ki helyette fővezérré Bemet 1849. augusztus 7-én.

82

Lgy osztrák mértöld 7585,9 méter volt.

83

Annyi mint lovon vagy nyeregben. A katonai szakkifejezés értelme: az út két oldalán.

84

Guyon, Richárd (1813 1856), kilépett cs. kir. főhadnagy, legmagasabb rangja honvéd vezérőrnagy. Emigrál. Életrajzát ld. Bona, 1987. 164 165. p. és Márkus IMSZIÓ: Guyon Richárd. Bp.,
1955. — Guyon ekkor a IV. hadtest parancsnoka volt.

85

Wysocki, Józef (1809-1873), lengyel emigráns, a magyarországi lengyel légió egyik szervezője majd parancsnoka, honvéd vezérőrnagy, a IX. hadtest majd a lengyel légió parancsnoka.
Emigrál. Életrajzát ld. Bona, 1987. 338 339. p. és Wysocky, Józef'- Lgyütt a szabadságért
1848 1849.
- tábornok emlékiratai, (-ordította, sajtó alá rendezte stb. Kovács István. Bp.,
1993. -— A IX. hadtest a szőregi csata óta Dessewffy Arisztid (1802 1849) vezérőrnagy
parancsnoksága alatt állt.

86

Kmety György (1813 1865), cs. kir. főhadnagy a 19. (Schwarzenberg) gyalogezredben, leg
magasabb rangja honvéd vezérőrnagy, a 15. önálló hadosztály parancsnoka. Lmigrál, török
pasa lesz. Életrajzát ld. Bona, 1987. 203. p. és Thurzó Miklós: Kmethy |sic!| György In:

felé Gál László 8 ' ezredes vezénylete alatt többnyire újonc zászlóaljak állottak, nagy
részben még hiányosan fegyverezve; az egész csatarend túlságos hosszasága következtében csak csekély mélységgel bírhatott. A császári hadsereg Kisbecskerek felől
hosszú fehér vonalként tűnt elő, mely mindig nagyobbodva, mindinkább terjeszkedve, fejlődött ki csatarendünk előtt.
Az ágyúk dörögtek mindkét részről szakadatlanul, a csatatért nehéz füstfelleg
borítá, melyet olykor egy-egy szélfúvat föllebbentve, látni engedé a mindinkább
előnyomuló ellenséges hadcsapatokat. A bódító csatazajból fegyverropogás, dobok
pörgése s olykor egy-egy trombitának éles harsogása hangzott ki. Bem által a centrumban összpontosított ágyúütegek tüzelése csakhamar gátot vetének az ellenség
előnyomulásának, sőt, a balszárnyon Kmety derék hadosztálya támadólag lépvén
föl, visszaszorítá az ellenség néhány csapatait.
Az ütközet változó szerencsével folyt délután 4 óráig, midőn a szentandrási
dombokon erős ellenséges tömegek tűntek föl, melyek lassanként kifejlődve, túlszárnyalással fenyegeték csatarendünk gyenge jobbszárnyát. A császári hadsereg
tartalék csapatai89 s Panyutyin 90 orosz hadteste91 voltak azok, melyek a csatatérre
érkezve, eldöntőleg hatottak a csata kimenetelére. Hiában rohant Guyon tábornok
két, hirtelen összevont huszárezreddel 9 ' az érkezők elé, hiában próbáltak bevágni
a derék lengyel dzsidások az ellen sűrű tömegei közé, előnyomulásukat többé föl
nem tartóztathaták. Bem altábornagy lovával elbukva, megsérült, Gál László ezredes, a jobbszárny vezénylője, elesett, a rosszul fegyverzett újonczászlóaljak szét-

I lazánk. Szerk.: Abafi Lajos. X. köt. Bp., 1X88.
87

Gál László (1810 1850), es. kir. főszázados, honvéd ezredes. 1849. július közepétől a X.
hadtest parancsnoka. Életrajzát ld. Bonn, 1987. 155 156. p.

88

Kmely ezt jelentette is Bemnek. Jelentését magyar fordításban közli Görgey /.: i. m. III. köt.
439. p.

89

Lz a Franz Liechtenstein herceg (1802-1887), cs. kir. altábornagy vezette IV. hadtest volt,
amely Szentandrás felől avatkozott be a küzdelembe.

90

Panyutyin, Fjodor Szergejevics (1790 1865), altábornagy, a 9. orosz kombinált gyaloghadosztály parancsnoka, később főhadsegéd, hadtestparancsnok, varsói kormányzó, az államtanács
tagja. A 9. gyaloghadosztály a nyári hadjárat egésze alatt Haynau főseregének soraiban harcolt.

91

Hz csupán egy hadosztály volt, de ereje megfelelt egy cs. kir. vagy magyar hadtest erejének.

92

Hzt a lovasrohamot nem Guyon, hanem Dessewffy Arisztid vezérőrnagy vezette. A rohamban
a IX. hadtest és a lengyel légió lovassága, összesen 15,5 lovasszázad (tehát majdnem két
ezred) vett részt. Ld. erre a liszai hadsereg 1849. július 20-i és a fősereg (utólagos) augusztus
9 i harcrendjét. H L 1848 4 9 38/78., M O L Görgey-lt. b/46. fasc.

93

Gálnak egy ágyúgolyó elvitte a lábát. Sebébe csak 1850. február 25-én halt bele.

szórattak, a csata el volt döntve, s a visszavonulás megkezdetett. A szétszórt újonc
csapatok kivételével a honvéd zászlóaljak tömegekben az országúton, a lovasság
oldalt a szántóföldeken, húzódtak vissza a Vadászerdő felé. Csapatunkkal az utósereghez csatlakozva, fedeztük a visszavonulást, s alkonyatkor a Vadászerdőbe vonulva, egyesültünk hadtestünk többi zászlóaljaival, melyek az ütközet folyama alatt
a várból kitört ellenséggel csatáztak. A császári sereg a csatatéren táborozott, Haynau 94 pedig későn estve egy csapat lovassággal, fáklyavilágnál, harsogó zene kísérete mellett vonult be a három havi ostrom alól fölmentett temesvári várba.
* * *

Másnap hajnalban megkezdődött a visszavonulás Lúgos felé. Az utóhadat gróf
Vécsey hadteste s Kmety tábornok hadosztálya képezék. Előttünk Dembinski seregének fáradt csapatai haladtak, szomorú képét tüntetve elő egy feloszlásához közelgő hadseregnek; itt egy-két ágyú, ott néhány honvéd, majd egy csapat huszár, tarkán
vegyítve a magyar hadsereg minden ezredeiből, lepték el az országutat. Jeszvin
alatt csatarendbe állva, néhány órát pihentünk, s éjfélkor továbbindulva, másnap
reggel Kiszetóra értünk.
Kiszetónál a Béga folyó egyik kanyarulata, s a Temesig terjedő mocsárok erős
természetes hadállást képeznek. Itt állapodott meg hadtestünk, s három napig csatarendben állva, fedezte a Lúgosra vezető országutat. Augusztus 14-én végre fölszedve a Béga folyón átvezető hidat Kiszetónál, elvonultunk, s Lúgoson, hol Kmety
tábornok hadosztálya fedezetül maradt, átvonulva, folytattuk menetünket Facsét
felé. Itt jutott tudomásunkra Görgei fegyverletétele Világosnál. Bem altábornagy
kocsija körül gyűjtvén a tisztikart, tanácskozmányt tartott a további teendők felett,
melynek következtében visszautasítva a fegyverletételre felhívó császári parlamentert,95 a visszavonulás két irányba folytattatott. Bem altábornagy a sereg egy részével Dobra felé, Erdélybe indult, hol csapatai — a véle Törökhonba menekültek
kivételével — harmadnapon a fegyvert Dévánál letették. 96 Gróf Vécsey hadteste s

94

Haynau, Julius Jákob von, báró (1786-1853), táborszernagy, 1849. május végétől a magyarországi cs. kir. hadsereg főparancsnoka, Magyarország és Erdély teljhatalmú katonai és polgári
kormányzója, 1850 júliusában elmozdítják.

95

Tudomásunk szerint ekkor még nem járt osztrák parlamenter a táborban. A határozatot a
világosi fegyverletételről érkező hír okozta. Ld. erre Vécsey és Lázár vallomását, közli Katona
Tamás: Az aradi vértanúk, 113-114., 153-154. p., Potemkin Ö.. i. m. 115-120. p., Végh B.:
i. m. 245. p., Lázár Vilmos 1849-i honvéd ezredes aradi várfogságában kivégeztetése előtt írt
emlékirata. In: Az aradi vértanúk, I. köt. 175-176. p., Matolay Etele: Visszaemlékezéseim
honvéd életemre. Sátoraljaújhely, 1883. 178-179. p.

Guyon seregének egy része pedig a Maros völgye felé vonulván, részint úszva,
részint vállig érő vízben gázolva keltek át a Maroson, s az ágyúkat roppant erőfeszítéssel vontatva át a folyón, Soborsinba bevonultunk. Félnapi pihenés után
augusztus 17-én továbbindulva, a Maros mentén Aradra vezető országúton nyomultunk elő, Tótváradnál azonban az utat császári lovasság által elfoglalva találván, éjszak felé egy szűk völgybe kanyarodtunk; — rövid éji pihenés után másnap,
rengeteg erdők között, járatlan utakon folytattuk menetünket az előttünk emelkedő
hegyek felé; a huszárok lovaikról leszállva, gyalog vezetgették azokat a töretlen
ösvényeken, a tüzérek könnyebb ágyúikba számos lovakat fogva be, nagy bajjal
vonszolgaták föl azokat a meredek vízmosásokon, míg a nehezebb lövegeket beszegezve, a mély völgyekbe döntögeték alá. Déltájban fölértünk a hegyek ormaira, s
azontúl a lejtőn leereszkedve, Buttyinnál a Fehér-Körös tágas völgyébe értünk. Az
apró oláh falvak ellenséges érzelmű lakói megérkezésünkkor egy-egy rozzant
kunyhót gyújtottak föl, jelezve szomszédaiknak közeledésünket. Alkonyatkor az
oroszok által megszállva tartott Borosjenő közelébe érkeztünk, s az éjet a város
alatt töltve, összeszedtük az elszórtan érkező, s a sanyarú menetek közben kimerült
csapatokat.
Másnap, augusztus 19-én vasárnap 97 reggel Borosjenőbe bevonulva, felényire
olvadt csapataink a fegyvert Kaufmann 98 orosz tábornok előtt lerakták. A hosszú
sorokban felállított orosz ezredek tanúi valának a néma fájdalomnak, mellyel derék
honvédeink fegyvereiktől megváltak, tanúi a kitörő könnyeknek, melyek vitéz huszáraink szemeiből omlottak, midőn kedves lovaik nyakába borulva, azoktól végbúcsút vettek.
MOL R 153 Mohács utáni gyűjtemény. Potemkin Ödön iratai. 1. csomó. 25.
pallium.

96

Az Erdélybe vonuló seregrész a dél-erdélyi csapatok maradványaival együtt augusztus 18-án
tette le a fegyvert.

97

Az orosz átadási jegyzék szerint a fegyverletételre 20-án került sor. HL 1848—49. 43/479.
Ugyanezt a dátumot adja meg Ramming, W.: i. m. 427. p. és Potemkin Ö.: i. m. 133. p.
Némileg érthetetlen módon a hivatalos orosz összefoglaló 21-ére teszi a fegyverletételt. |Neidhardt. Heinrich von\: Bericht über die Kriegsoperationen der russischen Truppén gegen die
ungarischen Rebellen im Jahre 1849. III. Bd. Berlin, 1851. 87-88. p.

98

Kaufmann, Peter von (Pjotr Fjodorovics Kaufmann; 1784-1849), orosz altábornagy, a 7.
gyaloghadosztály parancsnoka.

A magyar nyelvű visszaemlékezés írójának térképvázlata a temesvári
elhelyezkedéséről 1849. júliusában.

ostromsereg

Róbert Hermann: Die Belagerung von Temeschwar 1849
— von innen und von außen, damals und danach
Die Festung von Temeschwar war 1848 die Zentrale von dem banatischen Generalkommando. Das Generalkommando und die Offiziere der unter Ihn gehörenden
Truppen zeigten keinen Mitgefühl mit den in Ungarn im Frühling 1848 entstehenden Veränderungen. Von Herbst 1848 war die Festung von Temeschwar die sicherste Basis der „militärischen Gegenrevolution". Nach der Entleerung des
Südungarns hielten die Soldaten von Temeschwar zusammen mit den serbischen
Aufständischen bis März 1849 die von Maros südlich liegende Gebiete in den
Händen, und sie brachen zweimal den ungarischen Belagerungsring um Arad.
Die Lage änderte sich im April 1849. Der Generalmajor Károly Vécsey entband
die Garnison von Arad von der Umwelt, danach schloß er den Belagerungsring um
Temeschwar. Am Anfang August 1849 war es nur Frage der Tage, daß die Garnison
die Festung aufgeben muß. Am 9. August leidete die ungarische Hauptarmee eine
entscheidende Niederlage. Die siegende k. k. Truppen befreiten Temeschwar.
Das wichtigste zwischen den von Temeschwars Belagerung erzählenden Tagebücher und Memoires ist das Kriegstagebuch der Garnison. Von den bürgerlichen
Bewohnern kennen wir zwei Tagebücher. Der einer stammt vom Historiker István
Bogma, der andere von Alajos Lapónyi, dem Direktor des Gymnasiums der Piaristen. Von den Stürmern schrieb mit Sicherheit seine Erinnerungen nach seinen
einigen Tagebuchnotizen der bekannte Familienhistoriker, Iván Nagy. Von den
Memoires stammt der wichtigste vom Hussarenleutnant, Ödön Potemkin. Der
Schriftsteller des hier aufgeführten Tagebuches überlebte die ganze Belagerung in
der Burg, bis zum 2. Juli 1849. In diesen Tagen Verliesen cc. 800-1000 bürgerliche
Bewohner die Burg. Es ist vorstcllbar, daß der Tagcbuchschreibcr auch unter Ihnen
war, und seine Aufzeichnungen darum so plötzlich enden. Sein Tagebuch — trotz
seiner kurzen Belassung — zeigt sehr gut das Leiden der bürgerlichen Bewohner.
Die Aufzeichnungen des unter den Stürmern dienenden Offiziers beginnen
genau da, wo das Tagebuch des Bürgers in der Burg aufhört. Der Schriftsteller
diente unter dem 58. Honvéd-Bataillon, als Offizier. Nach dem Text kann man
ziemlich sicher sein, daß man den Schriftsteller des Memoires zwischen den Offizieren der 3. Kompanie des 58. Honvéd-Bataillon suchen muß. Nach der Namcnslistc der Offiziere am 26. Juni 1849., und nach anderen Quellen ist es ziemlich
sicher, daß der Schriftsteller der Leutnant, Béla Szakái ist.

A FONS ALAPÍTVÁNY

A napról-napra nehezedő kiadási feltételek (papír- és nyomdaköltség növekedése) és a fokozatosan dráguló postai szolgáltatások arra ösztönözték a Fons köré
csoportosuló egyetemistákat és friss diplomás történészeket, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák a folyóiratot. Létrehozták a FONS Alapítványt, melynek célja a Fons kiadási költségeinek biztos alapokra helyezése, hosszú távon pedig
a lappal azonos célokat valló Fons Könyvek megjelentetéséhez szükséges pénzösszeg biztosítása. Az Alapítvány 90 000 forint kezdőtőkével jött létre, az ügyeket
intéző Kuratórium elnökévé Pálffy Gézát, titkárává Petrik Ivánt választották az
alapítók. Az Alapítvány nyitott, azt minden természetes és jogi személy támogathatja.
A Fons eddig megjelent füzeteit több alapítvány és egyesület (különösen a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkolégiuma, illetve a Pro Renovanda Cultura
Hungáriáé Alapítvány, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának Közművelődési Kuratóriuma és a Magyar Levéltáros Egyesület) nagylelkű támogatásának köszönhetően ingyenesen juttattuk el a címzettekhez. Az Alapítványnak és a Szerkesztőségnek továbbra is célja, hogy amíg lehetőség van rá, ezt a gyakorlatot fenntartsa.
Ahhoz azonban, hogy a Fons hosszú távon meggyökerezhessen a történettudományi szakfolyóiratok sorában, és hogy ne a pénzforrások hiánya vezessen esetleges szüneteltetéséhez vagy megszűnéséhez, az eddigi — sokszor bizonytalan esélyű — pályázati támogatás-igénylések mellett szívesen veszünk mindenfajta más
segítséget.
A Fons Alapítvány (számlaszám: 11705008-20440776) és azon belül a Fons
Szerkesztőség (számlaszám: 11705008-20440800) várja mindazon intézmények
és magánszemélyek anyagi támogatását, akik a kiadványt megismerve célkitűzéseit hasznosnak, tartalmát színvonalasnak tartják, és a folyóirat további megjelenését hozzájárulásukkal segíteni tudják.

MÉSZÁROS KÁLMÁN
KÉT CSÁKY LÁSZLÓ HALÁLA
(1698,1708)
A XVII. század végén és a XVIII. század elején két Csáky László — apa és fia
— játszott szerepet Erdély történelmében. Bár rangjukat tekintve az arisztokrácia
élvonalához tartoztak, egyiküket hányatott életútjának buktatói, a másikat a rátermettség hiánya a második vonalbeli politikusok közé szorította. Az id. László, a
család erdélyi ágának megalapítója külön életrajzi monográfiát érdemelne, itt és
most azonban csak szűkebb biográfiai adataikra, mindenekelőtt haláluk időpontjára
térek ki. Emellett a szakirodalomban kettejük személyét gyakran összekeverő adatok szétválasztására is utalok.
A gróf körösszegi és adorjáni Csákyak nemzedékrendi táblázatán 1 a IX. sorszámot viselő László az Apafi-kor, majd a Habsburg berendezkedés időszakának volt
jellegzetes alakja. Rövid életrajzát Lázár Miklós írta meg.2 Fia, X. László a genealógiai irodalomban csupán az említés szintjén szerepel. Mivel kettejük tevékenysége
nem egy időben zajlott (az ifj. László csak apja halála után játszott kisebb szerepet
a Rákóczi-szabadságharcban), a kortárs elbeszélő forrásokban csak ritkán különböztetik meg őket egymástól. Ez lehet az oka, hogy Nagy Iván, 3 majd az ő nyomán
mások is összekeverték személyüket. Bár Lázár Miklós leszögezte, hogy a Rákóczi-mozgalomban szereplő László nem azonos az előző évszázad végén tevékenykedővel, hanem annak fia, egy adat — mint majd látni fogjuk a halálozási év
— mégis tévesen rögzült kézikönyveink adattárában. 4
Csáky IX. László a Szepesvárat megszerző VIII. István tárnokmester és Perényi
Mária fia. Nagy Iván szerint 1640. március 2-án született. Lázár Miklós azonban
1641-et adja meg születési évnek hónap és nap nélkül, megjelöli viszont a helyet:
Szepesvár. A szakirodalom a két dátum között ingadozik, a Magyar Életrajzi

1

Ld.: Sváby Frigyes: A körösszeghi és adorjáni Csáky család genealógiája. In: Turul, 9. (1891)
3 5 - 3 8 . p. és Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. III.
köt. Pest, 1858. 87. p. II. tábla.

2

Lázár Miklós: Erdély főispánjai. 1540-1711. In: Századok, 22. (1888) 736-738. p.

3

Nagy /.: i. m. 81. p.

4

Pl.: Révai Nagy Lexikona. IV. köt. Bp., 1912. 741. p. és Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk.:
Kenyeres Ágnes. 3. kiad. I. köt. Bp., 1981. 295-296. p.

FONS II. (1995) 3. sz. 375-378. p.
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Lexikon pedig 1641. március 2-ára teszi a születés idejét. IX. László valószínűleg
házassága(i) révén került Erdélybe: mindhárom felesége neves erdélyi családok
leánya volt (Káinoki Éva, Bethlen Éva, Jósika Judit). Apafi fejedelemsége idején
Doboka vármegye főispánja lett. Jelentős része volt Bánffy Dénes ki végeztetésében. Belekeveredett a Béldi-féle összeesküvésbe, ezért a török portára menekült
(1678), ahol hosszabb ideig fogságban tartották. Kiszabadulva a Habsburg-ház
szolgálatába állt, és császári tábornokként vett részt a visszafoglaló háborúban. 5 A
Diploma Leopoldinum elfogadása után ismét befolyásra tett szert Erdélyben. 1696
júliusában a Gubernium követe Bécsben. 1697 júniusában tért vissza Erdélybe, és
további szereplésére nincsenek adataink. Akik halálát 1708-ra teszik, mint Nagy
Iván is, fiával keverik össze. Mint fentebb utaltam rá, Lázár Miklós cáfolja, hogy
ő lett volna Rákóczi dandárnoka, de jobb híján elfogadja 1708-at halála évének,
bár óvatosan fogalmaz: „Halála idejét 1708-ra teszik." Pedig a megoldás a kezében
volt, mint maga írja: „az 1698. juniusi országgyűlésen István nevű fia igen, de ő
nem volt királyi hivatalos". Logikus tehát, hogy még az országgyűlés összehívása
előtt meghalt.
Nem csupán logikus, de egy néhány éve kiadott forrásból bizonyságot is szerezhetünk erről. Bethlen Miklós Sudores et Cruces című művéből való az alábbi
idézet: ,, 1698 május havában mi hárman [ti. Bethlen kancellár, Bánffy gubernátor
és Apor kincstartó — M. K.] visszatértünk Bécsből; ... Csáki László gróf elütötte
a kormányzó urat és Apor grófot az arany- és ezüstbányák harmincadának jövedelmező bérletétől; míg mi Bécsben időzünk, Csáki meghal [kiemelés tőlem — M. K.],
és ezek ketten egymás ellen is nagy erőlködéssel visszaszerzik." 6 Semmi kétség:
eszerint Csáky László 1698 májusa előtt hunyt el. Furcsa, hogy a kortársak (pl.
Cserei vagy maga Bethlen) nem emlékeznek meg részletesebben haláláról és temetéséről. Még a tényt sem önmagáért, hanem Apor István és Bánffy György haszonlesésének kárhoztatása kapcsán tudhatjuk meg Bethlentől — mintegy mellé-

5

Saját, ez időből származó iratanyagában található fiának kuruc brigadérosi dekrétuma 1708-ból:
Magyar Országos Levéltár (= MOL) P 71 A Csáky család központi levéltára. Személyi iratok.
Fasc. 198. fol. 21. Csáky L. kerületi főkapitány, brigadéros (!) iratai. Az id. Csáky tábornok
keze alatt lévő császári ezredek elszállásolására stb. vonatkozó iratok között van az itj. László
Rákóczitól nyert dekrétuma. Figyelemre méltó, hogy még a levéltári források is megtévesztőek
lehetnek egy-egy adatot illetően.

6

Bethlen Miklós gróf fáradozásai és gyötrelmei. Ford.: Kulcsár Péter. In: Bethlen Miklós levelei. S. a. r.: Jankovics József. II. köt. Függelék. Bp., 1987. 1216. p. (Régi magyar prózai
emlékek 6/2.)

kesen. Sajnálatos, hogy az ezt a tényt napvilágra hozó kötet névmutatójában még
mindig a téves adat szerepel.7
Az ifj. László már kevésbé kalandos életutat járt be, és tegyük hozzá: jóval
rövidebbet is.8 Születésére nézve csak viszonyítási alapunk van: István nevű bátyja
1667-ben jött a világra. Az ifj. Teleki Mihály 1671. január 15. körül született, és ő
,,öcsém"-nek titulálja naplójában. 9 Közéleti tevékenysége a Rákóczi-szabadságharc idejére, 1703 utánra korlátozódik. 1703. november l-jén Kolozsvárról szökött
a kurucok közé. 10 Lovas ezredes, 1704-ben kolozsvári főkapitány lett.11 A zsibói
csata napján (1705. november 11.) ő vendégelte meg a fejedelmet szurdoki kastélyában. 12 Rákóczi 1703. december 27-én Csáky István Bihar vármegyei jószágait
adományozta neki, 1706. január 8-án pedig a hadadi uradalommal jutalmazta. 13
1707 áprilisában a marosvásárhelyi országgyűlésen a fejedelem Közép-Szolnok
vármegye főispánjává nevezte ki,14 és bár nem becsülte sokra katonai képességeit,
1708. február 25-én lovas brigadérossá léptette elő.15 Halálának közelebbi dátumát
és körülményeit az alábbi adatok világítják meg.
Károlyi Sándor 1708. augusztus 30-án levélben tudatta a fejedelemmel, hogy
„Csáki László Uram Labarul el eset, Hadadban Comorál". 16 Szeptember 21-én

7

Uo. II. köt. 1430. p.

8

Mivel a lexikonok néhány soros adataitól eltekintve nem áll rendelkezésre még olyan
életrajz sem, mint atyjánál, szükséges volt bővebb jegyzetapparátus alkalmazása.

9

Itjabb Teleki Mihály, II. Rákóczi Ferenc főtisztjének naplója. Szerk.: Temesi Alfréd. Bp.,
1960. 59. p.

10

Czegei Vass György naplója. In: Rákóczi Tükör. Szerk.: Köpeczi Béla és R.Várkonyi Ágnes.
1. köt. Bp., 1973. 329. p.

11

Kiss István, R.: Adatok II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásához. In: Történelmi
Tár, Új folyam 7. (1906) 420. p. Radvánszky János fejedelmi biztos 1704. november 27-én
Kolozsvárott kelt jelentése Rákóczihoz a főkapitányságba való beiktatásról.

12

Cserei Mihály: Erdély históriája (1661-1711). S. a. r.: Bánkúti Imre. Bp., 1983. 364. p.

13

MOL G 19 A Rákóczi-szabadságharc levéltára, Fejedelmi Kancellária. (= G 19 R-szh. lt., Fd.
Kanc.) II. 3. i. Fejedelmi jószágadományok kimutatása, fol. 6. és II. Az 1703-as birtokadomány valószínűleg bátyja javaira vonatkozik, bár ekkor még a család másik ágából
származó István (Bercsényi sógora) is császárpárti.

14

MOL G 19 R.-szh. lt., Fd. Kanc. II. 3. h. Protocollum Rákóczianum IV. Az adat Heckenast
Gusztáv szíves közlése, segítségét ezúton köszönöm.

15

Ld. az 5. jz.-et. Kinevezési okmánya a kevés eredetiben fennmaradt kuruc tábornoki és törzstiszti dekrétumok egyike.

16

II. Rákóczi Ferenc kiadatlan levelei Károlyi Sándorhoz

1708-1711. In: Lukinich

kis-

Imre:

pedig Csáky István írt levelet Károlyi Sándornak Terebesről: most értesült öccse
betegségéről, és a látogatására siet.17 Másnap, 22-én már Hadadból tudósított:
„Ezen Órában érkezvén ide Hadadba szegeny Öcsém U r a m látogatására, már negyed napia hogy nem szolhat gondolom a torok fájás miá mind az által eszén van,
Kit Kit cseledgyi közül megh ismér". 18 Sajnos a brigadéros haláláról szóló levél
nem található az 1708. szeptemberi iratok között, pedig Csáky István minden bizonnyal részletesen beszámolt róla. Sőt, 24-én már arra kérte Károlyit, járjon közben a fejedelemnél, hogy öccse ezredét és a hadadi birtokot neki adományozza. 19
A fejedelem szeptember 28-án levélben fejezte ki részvétét Csáky Istvánnak. 20
A fenti adatok szerint ifj. gróf Csáky László 1708. szeptember 22-én vagy 23-án
(esetleg 24-én) hunyt el Hadadban. Utódai nem maradtak, özvegye, Kovács Éva
171 l-ben báró Száva Mihályhoz ment nőül.21
A korban még egy harmadik Csáky Lászlóra is van adatunk, aki minden bizonynyal azonos az id. (IX.) László első unokatestvérével, VIII. Lászlóval, aki Komárom és Zólyom vármegyék főispáni tisztét töltötte be 1671 és 1697, illetve 1686
és 1697 között.22

i
II. Rákóczi Ferenc íelségárulási perének története és okirattára. II. köt. Függelék. Bp., 1935.
421. p. (Archivum Rákóczianum. XII. köt.)
17

M O L P 396 Károlyi család levéltára. Acta Publica. 1. Acta Rakócziana. Series I. Irregestrata.
(Lad. Cza. 1708. szept.) fol. 639.

18

Uo. fol. 651.

19

Uo. fol. 674. Kérése csak részben teljesült: az ezredet nem, csupán Hadadot kapta meg.

20

M O L G 19 R.-szh. lt„ Fd. Kanc. II. 3. h. Protocollum Rákóczianum. II. fol. 358. „Öttsének
G. Csáki László/tak halálát szomorúan értettük."

21

Cserei M.: i. m. 465. p.

22

Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai. Die Obergespane Ungarns 1526-1848. Bp.,
1994. 83. és 114. p. Ld. még az 1. jz.-ben említett genealógiai táblákon.
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani. Mellékeljék egy példányban a kinyomtatott anyagot is, ez segít a szerző formai elképzélésének megvalósításában (mit kíván aláhúzni, táblázatba szerkeszteni stb.)
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek (nem a dolgozatba beleszerkesztve, lap aljára vagy az írás
végére tördelve!)
3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti
előfordulásának kivételével — római számmal tüntessék fel.
4. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük, (egy ív kb. 22 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés).
5. A kézirat lapjainak számozása folyamatosan és arab számokkal történjék.
6. Idegen nyelvű forrásokból az idézeteket magyarra fordítva kérjük, és csak olyan
esetekben eredeti nyelven, amikor értelmezésük problematikus lehet.
7. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk (csak a szerző nevét kurzíváljuk, összeállítókét és a címet nem!)
8. Recenzió esetében pontos bibliográfiai adatok szükségesek (szerző, szerkesztő,
válogató, kiadó, megjelenés helye, éve, száma, sorozat, terjedelem is), idegennyelvű kiadvány esetén a cím magyar fordítása is. A recenzió max. 5 kéziratoldal
terjedelmű legyen.
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