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Előszó a „tizedik számhoz" 

Amikor 1993 őszén a Levéltáros Hallgatók Egyesülete és a Szentpétery Imre Tudo-
mányos Diákkör nagy igyekezettel azon fáradozott, hogy létrehozzanak egy folyó-
iratot (a Fonst) a fiatal történészek (forrás)publikációi számára, a szkeptikusok 
azzal „biztatták" a szervezőket, hogy előbb-utóbb úgyis elfogy a lendület, a pénz, 
de azért csak szervezgessenek nyugodtan. Az alapítók viszont bizonyítani akarták, 
hogy nem szalmaláng ötletekért dolgoznak, és tudták — tudják —, hogy célki-
tűzéseik megvalósításával kiadványuk hézagpótló szerepet tölthet be a magyar-
országi történettudományi folyóiratok között. 

Azóta eltelt — a periodikumok életében kritikus időszaknak tekintett — három 
mozgalmas év. Több sikertelen pénzszerzési kísérlet és szerkesztési nehézségek a 
mérleg egyik serpenyőjében, kilenc szám, negyedszáz szerző, 41 hosszabb tanul-
mány vagy rövidebb közlemény a másikban. Hisszük, hogy a mérleg nyelve az 
utóbbi javára billen, és ezt igazolja a Fons megrendelőinek folyamatosan növekvő 
tábora is. 

A lehetőségeink kiszélesedésével lassan körvonalazódni látszott, hogy kiful-
ladásunk még messze van, tart még a kezdeti igyekezet, sőt az egyre színvonalasabb 
megjelenésre törekszünk. A tizedik, jubileumi számot éppen ezért kicsit ünneplősre 
terveztük. Felkértük több korábbi szerzőnket, hogy dolgozatukkal tiszteljék meg 
az ünnepi számot, mellyel a Fons negyedik évfolyamát indítjuk meg. Az alkalomra 
annyi kézirat gyűlt össze, hogy nehezen tudtuk eldönteni, kik és milyen szempon-
tok alapján kerüljenek be vagy maradjanak ki e számból. Végül a legjobbnak tűnő 
megoldást választottunk: a tanulmányokat és cikkeket az ez évi első két számban 
tesszük közzé úgy, hogy régi szerzőgárdánk munkái közé beillesztettük néhány új 
„munkatársunk" dolgozatát is. A most megjelenő két füzet a megszokott jelölés 
(1997. évi 1. és 2. szám) mellett további jelzőt kapott, „Tizedik szám" lett, utalva 
arra, hogy mindkettő a Fons jubileumára készült. 

Az elmúlt három év alatt az adódó nehézségeket nem egyedül saját erőnkből 
kellett megoldanunk. Az egyik legfontosabb segítség az anyagi eszközök bizto-
sítása volt: előbb a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az ELTE BTK Hall-
gatói Önkormányzata, valamint a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány 
nyújtott eseti támogatást. Később megtaláltuk már-már örökös pártfogónkat, a 
Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégiumát, állandóan megújított támoga-
tásukat egyben szakmai értékelésnek is tekintjük. Az elmúlt évben a Soros Alapít-
vány is jelentősen hozzájárult a Fons kiadási körülményeinek javításához, bízunk 
benne, hogy ez a továbbiakban sem lesz másképp. Külön köszönet illeti azokat a 



megyei levéltárakat és más kisebb intézményeket, melyek esetenként maguk is 
anyagi gondokkal küzdenek, mégis eljuttatták hozzánk néha nem is csekély támo-
gatásukat. Ugyancsak hálásak vagyunk a magánszemélyek befizetéseinek is. 

A további munkára ösztönzött bennünket a Fonshoz hozzájutó intézmények 
köszönő- és köszöntőlevele, biztató soraik nélkül talán valóban megtört volna len-
dületünk. Szívből hisszük, hogy az ő erkölcsi támogatásuk is hozzájárult ahhoz, 
hogy most ezzel az ünnepi számmal köszönhetjük meg a nekünk nyújtott bizalmat. 

Végül — de egyáltalán nem utolsósorban — köszönet illeti a Budapest Főváros 
Levéltára vezetőségét és a levéltár nyomdájának közösségét (Pesti Mártát, Demeter 
Györgyit, Bíró Andreát, Horváth Györgyöt), akik lehetővé tették és teszik, hogy a 
Fons minél kedvezőbb körülmények között készüljön el, mindannyiunk örömére. 

Az első évfolyamnak még minden száma tartalmazott előszót vagy bevezetőt. 
Talán azért, mert kicsit tartottunk attól, lesz-e következő, és így próbáltuk önma-
gunkat biztatni a továbbhaladásra. Amint meggyökerezni láttuk a Fonst, elmarad-
tak a beköszöntők; a mostani jubileumi szám(pár) viszont egy kicsit összegzés is 
— és bevezető a jövendőhöz. Szeretnénk, ha a tizedik évfolyam megjelenésekor 
ismét előszót kellene írnunk. 

A Szerkesztőség 



FÁLFFY GÉZA 

A RAB KERESKEDELEM ÉS RABTARTÁS GYAKORLATA ÉS SZOKÁSAI 

A XVI-XVII. SZÁZADI TÖRÖK-MAGYAR HATÁR MENTÉN 

(Az oszmán-magyar végvári szokásjog történetéhez) 

Horváth Géza emlékére 

1682-ben a füleki végvár seregszéke különleges ügy megtárgyalására ült össze. A 
törökök váradi tömlöcéből társaik kezességén kibocsátott tizenkét rab jogi szak-
véleményt kért a vitézlő törvényszéktől. Míg ugyanis ők sarcuk összekoldulásán 
szorgoskodtak, rabtársaik a velük előzetesen megbeszélt terv szerint a börtön falát 
kiásva szökést kíséreltek meg. Ez azonban csak egy részüknek sikerült, a többieket 
a törökök ismét elfogták és rabságukba vitték vissza őket. Az éppen tucatnyi ki-
bocsátott rab ezért azzal kapcsolatban kérte a végváriak hadbíráskodási fórumának 
jogi tanácsát, hogy a szökési kísérletet követően újra rabságba vetett társaik kezesek 
maradtak-e értük vagy sem. Az oszmán—magyar békeszerződések ugyanis már az 
1568. évi drinápolyi egyezségtől úgy rendelkeztek, hogy az isteni segítséggel sza-
badult rabokat egyik fél sem tartozik a másiknak visszaadni. Jelen esetben azonban 
az ismét bilincseikbe vert keresztény foglyok nem új, hanem régi rabságukba kerül-
tek vissza. Ekként a kibocsátott tizenkét kolduló rabért ezután pusztán a tömlöcbe 
visszakerült társaik maradtak kezesek. A seregszék határozatát azzal indokolta, 
hogy az ügyet,, egynéhány rendbéli dolgok példáinak előhozásával és mind a ma-
gyar, mind a török végházak között való régi rendtartásnak emiékezetivei s meg-
tartásával" vitatlak meg.' 

Noha a török elleni végvárrendszerrel és az oszmán-magyar kapcsolatokkal 
foglalkozó kutatások már sok szép eredményt tártak fel, mind a mai napig nem 
készült olyan nagyobb összefoglalás, amely rendszerbe szedve kereste volna a vá-
laszt, mit is kell értenünk a végvári szokások (Grenzbrauch),2 illetve a fenti idézet-

1 MOL P 125 Esterházy cs. It., Pál nádor N° 1 1 378. Az ügy említése: Pálffy, 1995. 144. p. 

2 III. Ferdinánd király 1652. november 17-én kiadott rendeletében például arra utasította Forgách 
Ádám érsekújvári végvidéki főkapitányt, hogy Révay Miklóst ,, elem Granizbrauch gemefi" 
iktassa be vicekapitányi tisztébe. MOL P 287 Forgách cs. lt. Series II. Fasc. HH. (42. cs.) 
fol. 288-289. Vő. még Jedlicska, 1910. 126. p.: N° 246/a. 
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ben említett magyar és török végházak között való rendtartás alatt. Még a vitézlő 
nép és az oszmán-magyar együttélés legkiválóbb ismerője, Takáts Sándor sem 
vállalkozott a téma szisztematikus összefoglalására,3 noha adatgazdag írásai szá-
mos remek adalékkal szolgálnak ennek megismeréséhez. Mindezeket azonban so-
hasem rendezte rendszerbe, azaz monografikus keretekbe; a témával kapcsolatban 
írott esszéit pedig mindig áthatotta a magyar történetírást azóta is számos téren 
meghatározó, sőt nemegyszer rossz irányba sodró különleges, törökpárti és ud-
varellenes szemlélete. 

Az újabb — Takáts anyagismeretéhez mérten szerényebb — kutatások ment-
ségéül szolgál, hogy a végvárak közötti rendtartás bemutatásakor olyan szokásjog 
rekonstruálása a történész feladata, amelyet — a nemességével ellentétben — írás-
ban sohasem kodifikáltak. Ennek a szokásrendszernek az alapos feltárása mégis 
igen érdekesnek ígérkezik, hiszen az pusztán időlegesen, néhány száz éven keresz-
tül létezett, az oszmánok magyarországi fennhatóságának megszűntével ugyanis a 
XVIII. század közepére örökre feledésbe merült. Természetesen jelen tanulmány 
sem vállalkozhat mindezek szisztematikus bemutatására — hiszen ehhez újabb 
alapkutatások mellett mindenekelőtt Takáts szétszórt adatainak rendszerbe szedése 
szükséges —, pusztán arra tesz kísérletet, hogy az egyszer majd monografikus 
formában megírandó török-magyar végvári szokásjognak a rabkereskedelemmel 
és rabtartással kapcsolatos legfontosabb elemeit gyűjtse egybe, elsősorban újabb 
levéltár i kutatások és vizsgálati szempontok alapján. 

3 , ,Török-magyar szokások a végekben" címmel Takáts ugyan külön tanulmányt is írt, ez azon-
ban minden egyébről — a kertészettől a boriváson át a vendéglátásig — érdekes adatokkal 
szolgál, pusztán a szokásrendszerről nem közöl semmiféle információt. Takáts, 1915/5. 213-
238. p. 

4 Ezek számos elemére: Takáts, 1915/1., Takáts, 1907. és újabban egy-egy kisebb területre, 
várra vagy témakörre koncentrálva: Kovács J., 1959., Izsépy, 1970., Dobos, 1971., Vilfan, 
1971., Szakály, 1973., Izsépy, 1974., Zivkovic, 1976., Klen, 1976-1977., Fenyvesi, 1985. és 
Varga J., 1991. A legjelentősebb rablevél, -ének és -naplókiadások, illetve rabtartással kapcso-
latos iratközlések: Racki, 1879-1880., Jedlicska, 1881., Deák, 1886., Dongó, 1910-1916., 
Lukinich, 1923., Pintér, 1956. 7-36. p„ Jenei, 1960., Nagy L„ 1976. és Tardy, 1977. 
Takáts nevezetes munkáját az utóbbi időben két igen komoly kritika érte: 1.) ,,Adatokban 
rendkívül gazdag tanulmány, mely azonban nagy terjedelme ellenére sem adja a váltság-
díjrendszer szisztematikus leírását, értékelései pedig sokhelyütt naivnak bizonyultak." Szakály, 
1973. 51. p.: 6. jegyz. 2.) , ,Takáts Sándor »A török és a magyar raboskodás« című tanulmánya 
gazdag forrásanyaga ellenére is téves, szinte idillikus képet ad a törökországi magyar foglyok 
életéről, és állításait nemegyszer saját adataival cáfolja meg." Tardy, 1977. 28. és 46. p.: 41. 
jegyz. Magunk Takáts adatokban igen gazdag, ugyanakkor ezekbe csaknem belefulladó 
tanulmányát annak saját soraival kívánjuk minősíteni:,,Száraz adatok ezek s bár nem világítják 



I. Ember- és rabkereskedelem Magyarországon a XVI-XVII. században 

1. Az oszmán rabszolga-kereskedelem 

A váltságdíjért folytatott török-magyar határ menti rabkereskedelem és rab-
tartás szokásainak kialakulása a középkori magyar királyság déli végvárvonala 
mentén az 1466-tól 1520-ig tartó viszonylag hosszú békeidőszak alatt kezdődött 
meg, amelyet a rabejtésre leginkább alkalmas portyák és határ menti összecsapások 
jellemeztek.' A XVI-XVII. századi missilisek mennyiségéhez mérten meglehető-
sen szerény okleveles anyag — sajnos — nem teszi lehetővé, hogy ennek az idő-
szaknak a rabtartásáról átfogó képet nyújthassunk.6 Azt mégis mindenképpen hang-
súlyozni szeretnénk, hogy az Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat) irányítá-
sával megszervezett új törökellenes védelmi rendszer számos jellegzetességéhez 
hasonlóan7 a raboskodás szokásainak legalapvetőbb elemei is a Mohácsot megelő-
ző időből származnak. Ezt igazolja a XVI. század első felének viszonylag jelentős 
latin és magyar nyelvű magánlevelezése, melyben a Batthyányak és a Nádasdyak 
alattvalói már több általánossá vált vagy váló szokás alapján tárgyalják a török 
fogságba került keresztény rabok kiváltásának körülményeit és sarcuk megfizeté-
sének lehetőségeit.s 

meg teljesen a raboskodás valódi képét, de azért sok tekintetben elég bőven beszédesek." 
Takáts, 1915/1. 294. p. 

5 Az időszak tobb jellegzetességeire: Szakály, 1986. 43-49. p. 

6 Néhány pékla az adatok időrendjében: 1410-es évek — Maróthi János macsói bán négy eszten-
dei fogság után 40 (XX) aranyforintnyi váltságdíjért szabadul a török fogságából. (Veress, 1938. 
13. p.: N° 18.) 1475-1476 — Horvát nemesek Ragúza közvetítésével több ezer dukátnyi 
váltságdíjért nyerik vissza szabadságukat. (Vilfan, 1971. 183-184. p.) 1524 — Alapi Gáspár 
eladja török rabját Bukanith Pálnak — aki keresztény hitére 1(X) forintot ígér érte —, majd 
végrendeletében rendelkezik a tőle még meg nem kapott pénzösszegről. MGL Dl. 47 568. 
(Az adatot Tringli Istvánnak köszönöm.) A középkori balkáni török és keresztény gyermek-
kereskedelemről és egyúttal ennek délszláv irodalmáról jól tájékoztatnak: Solovjev, 1946. 139-
140. p„ Zivkovic, 1976. 50. p. és Hrabak, 1980. 151. p.: 2. jegyz. 

7 Pálffy, 1996. passim. 

8 L. például Batthyány Ferenc levelezésének számos darabját vagy Nádasdy Tamás tiszttar-
tójának, Csányi Ákosnak urával folytatott korrespondenciáját: MOL P 1314 Batthyány cs. lt. 
N° 3488-3727. passim és Őze, 1996. passim. (Ez a levelezés-kiadás — sajnos — a legalap-
vetőbb forráskiadási követelményeknek sem felel meg, így pusztán arra használható, hogy 
valamiféle tájékoztatást adjon a nádor és familiárisa levélváltásának tematikájáról.) Vö. még 
ugyanerre az időszakra vonatkozóan számos török példa: Petritsch, 1991. passim. 



A török hódoltság időszakában azután voltak olyan újabb periódusok, amelyek 
elősegítették, hogy a XVII. század közepére a határ menti rabkereskedelemnek és 
rabtartásnak a Hunyadi Mátyás és a Jagellók uralkodása alatt életre kelt szokásai 
már véglegesen olyan egységes rendszert alkottak, amelyet 1682-ben a füleki vitéz-
lő törvényszék tagjai méltán tartottak számon a régi török-magyar végvári rend-
tartás elemeként. Itt elsősorban a „háborús békeévekre", azaz a szemben álló felek 
állandó — korabeli magyar és török szóval élve — „csatázásainak",9 illetve 
getéinek (ejtsd esetéinek) időszakaira kell gondolnunk, amelyek mind a XVI. szá-
zadban (1568-1591), mind a hódoltság utolsó száz esztendejében meglehetősen 
hosszú korszakot (1606-1663) öleltek fel. Ugyanakkor nem kedvezett a kialaku-
lóban lévő szokásrendszer megszilárdulásának az 1526-ot követő állandó hadjára-
tok és várháborúk közel fél évszázada, noha természetesen ez sem volt mentes a 
rabok ejtésére leginkább alkalmas portyázásoktól. Ennek okait a két szembenálló 
lel eltérő célú és jellegű rabkereskedelmének és rabtartásának gyakorlatában kell 
keresnünk. 

A Mohácsot követő zűrzavaros évtizedekben — miként azt Fodor Pál legújabb 
kutatásai bizonyították — az oszmán vezetés a rabok után fizetendő állami adó, az 
úgynevezett ötöd (pencik, ejtsd pendzsik) és egyéb átkelési vámjövedelmek remé-
nyében a magyar hadszíntéren is kísérletet tett a birodalom keleti területein már 
hosszú ideje jól működő és szervezett— hangsúlyoznánk — távolsági rabszolga-
kereskedelem gyakorlatának bevezetésére. Az egyre növekvő létszámú török had-
sereg — mindenekelőtt a janicsárság, illetve az evezős gályarabok tízezreit alkal-
mazó és éppen ez időben felnövekvő tengeri flotta —, továbbá a gazdaság és nem 
utolsósorban a rabszolgamunkát jelentősen igénybe vevő szultáni és nagyúri ház-
tartások emberigénye teljességgel indokolta, hogy az újonnan meghódított ma-
gyarországi területekben rejlő lehetőségeket minél hatékonyabban igyekeztek 
kihasználni.10 Az 1566-ig tartó sorozatos hadjáratok és polgárháborús viszonyok 
erre kiváló alkalmat teremtettek. 

A keresztény fél fennmaradt forrásanyaga alapján úgy tűnik, a kínálkozó le-
hetőséggel a XVI. század második feléig a hódítók Magyarországon és déli tar-
tozékain kiválóan éltek." Ugyan a hódoltsági török hadszervezetből az oszmán 

9 A csata szó a törökkorban kisebb lovas vagy gyalogos portyázó csapatot is jelentett. Takáts, 
1906. 131. p. 

10 Az erre vonatkozó oszmanisztikai irodalomról is jól tájékoztat: Fodor, 1996. 133-142. p. 

11 Ugyanekkor a törökök mellett az itáliai és spanyol kereskedők — elsősorban ragúzai kapcso-
lataiknak köszönhetően — már a XIV. század végétől bekapcsolódtak a rendkívül jövedelmező 
boszniai gyermek- és emberkereskedelembe, melynek áldozatai főként a kereskedelemből élő 



rabszedés legkiválóbb szakértői, az akindzsik hiányoztak, feladatkörüket tökélete-
sen vették át a latin nyelvű forrásokban ember- vagy gyermekrablóknak (plagia-
tores vagy plagiarii) titulált1" főként rác martaiócok (törökül martolos, latinul mar-
talocius, németül Martalos) és egyéb könnyűlovas katonatípusok.13 Eleinte igen 
eredményes tevékenységükből az oszmán állam is igyekezett minél jelentősebb 
haszonhoz jutni, ezért az 1550-es években több határ menti szandzsákba (szolnoki 
és füleki) ötödszedő biztosokat (pencikgi, ejtsd pendzsikcsi) neveztek ki, a budai 
vilájetben pedig a tartományi székhely azab agájának adták bérletbe a rabadóból 
származó bevételeket.14 

Az isztambuli és egyéb balkáni rabszolgapiacokra szállító martalócok a XVI. 
század első felében leginkább Magyarország — a tevékenységüknek köszönhetően 
elnéptelenedő, majd rác honfitársaikkal betelepülő15 — déli, illetve horvát-szlavón 
területein jártak igen jelentős eredménnyel. Az utóbbi országrészben az ember-
rablók tevékenysége miatt a lakosság számára az élet mindennapi rettegéssé válto-
zott, hiszen nem volt egyedi az olyan török akció, amikor több ezer embert hurcol-
tak el,16 nem beszélve a nagyobb hadjáratokról.17 Ezeket az állapotokat kiválóan 
érzékeltetik Svetkovics Katalin Batthyány Kristófhoz 1538-ban intézett aggódó 
szavai, melyekkel arra kérte unokaöccsét, hogy a déli családi birtokokra ,,sem-
miképpen ne menj, mert uram [Batthyány Eerenc] örökkül haragudni és nehezelni 
kezd rád. Én sem veszem jó néven tőled, mert érted te magad, hogy nem szükség 

városállamok gályáira kerüllek. Mindezt még a gyakori tilalmak ellenére sem lehetett 
megakadályozni. Solovjev, 1946. 148-153. p. és Hrabak, 1980. passim. Vö. még Vilfan, 1971. 
180-182. p. 

12 „Thurcae plagiary siue Marthaloczy" (1539) MOE, 1875. 273. p.: N° XXV. és „plagearii 
wlgo Martalocz" (1540) Sisic, 1915. 470. p.: N° 477. 

13 Vasic, 1967. V/l. fej.: 49-94 p., ifi. Mohács utáni portyázó és emberrabló tevékenységükre: 
85-88. p. és Hegyi, 1995. 84. p. 

14 Fodor, 1996. 137-138. és 142. p.: N° 3-4. 

15 Szakály, 1991. 18-22. p. 

16 ,,Thurce vsque Crisium, Chasmam et Dombro et alias pertinentias omnino depopulauerunt, 
vastarunt et combusserunt, magnam multitudinein hominum et pecorum abduxerunt et abe-
gerunt. Seribit fráter meus (Batthyány Kristóf], quod sex millia Thurcarum fuerunt, qui nunc 
excursiones fecerunt, in duplo tamen maiorem copiam hominum et pecorum abduxerunt et 
abegerunt, quam ipsi Thurce fuissent." (1539) Sisic, 1915. 441. p.: N° 446. Vö. még Uo. 
464. p.: N° 472. és további, főleg krajnai adatok: Vilfan, 1971. 179-183. p. 

17 Az 1532. évi kőszegi hadjárat alatt például a törökök egy — valószínűleg ugyan túlzó — 
itáliai tudósítás szerint 30 (XX) embert hajtottak Nándorfehérvárra. Hrabak, 1980. 152. p. 



most tenéked ilyen időben oda járnod, hol minden bokorban félsz az ellenségtűl."18 

Ilyen körülmények között a lakosság kétféle módon védekezhetett az ember-
rablókkal szemben, akik mindenekelőtt a katonának vagy munkára alkalmas fiatal 
legényeket hurcolták el.'9 A biztonságosabb megoldást ,,propter molestationem 
plagiariorum" a menekülés jelentette,"0 melyet a horvát-szlavón területeken és 
Magyarországon egyaránt birtokos Batthyány és Nádasdy család tagjai különösen 
támogattak. Ok ugyanis elsősorban újonnan szerzett vagy örökölt nyugat-dunántúli 
uradalmaikat (Németújvár, Szalónak, illetve Kanizsa és Sárvár) kívánták a délvi-
déki birtokaikat elhagyó jobbágyokkal betelepíteni. Az emberrablók ekképpen 
nem kis mértékben segítették elő a Dráva-Száva közéről Moson, Sopron, Vas és 
Zala megyék területére irányuló jelentős horvát népmozgást, illetve ezáltal a 
Dunántúl nyugati részén kialakult etnikai viszonyok markáns átrajzolását.""1 

A szülőföldhöz vagy az ősi birtokokhoz jobban ragaszkodók — a napjainkban 
ismert védelmi pénzhez hasonlóan — szabadságukat külön pénzösszegért, azaz 
adóért válthatták meg, melyet magyarul a fejváltság (pecunia plagiatorum) kife-
jezéssel illethetünk. Noha erre vonatkozóan még meglehetősen szerény adatokkal 
rendelkezünk — hiszen nem világos, hogy ezt az cmberrablóknak vagy keresztény 
katonaelemcknek fizették azért, hogy tőlük védelmet kapjanak —, Batthyány Fe-
renc egyik 1540-ben kelt leveléből tudjuk, hogy délvidéki alattvalói egyáltalán nem 
zárkóztak el életük megóvásának ezen különleges módjától.""" A XVI. század utolsó 

18 MOL P 1314 Batthyány cs. It. N° 3741. Vö. meg 1567: hodulatlan falukról igen lopják 
a gyermekeket." Takáts, 1915/2. 325. p.: N° 3. jegyz. cs 1568: ,,Plagiarii kimen suum faciunt 
officium, et miseros homines in confiniis, ubi possunt, abripiunt et abducunt." Szalay-Wenzel, 
1870. 256. p.: N° CXI. 

19 Ezzel a megállapítással teljességgel egybecseng az ötöd szabályozása kapcsán 1511 -ben kiadott 
szultáni rendelet (kanunname), amely a pubertáskort elért fiúk (gulam) esetében írta elö a 
legnagyobb összegű rabadót (250-280 akcse). Fodor, 1996. 137. p. 

20 ,,nobis nunc significare curavit, quod jam propter molestacionem plagiariorum vix permanere 
poterit istic, sed se illinc conferet." (1541) MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 3574. 

21 A horvát bevándorlás történetére mind a mai napig a leghasználhatóbb: Breu, 1970. 

22 ,,Deinde inteleximus, quae nuncciavit eadem |ti. Batthyány Kristóf] medio Stephani gliti, quod 
ad bona eiusdem Michael Zempchei misissét, vei mittere vulit [sic!| pro pecunia plagiatorum. 
Itaque en ei litteras misimus. Sed tamen ipsam pecuniam eadem ne recuset dare, ex quo pro 
Patria liberanda est danda. Qui si non tenebuntur, Dominatio Vestra, neque jobagiones istic 
quiescere non poteritis. Igitur contrarium in eo ne servet eadem. Scimus, quod et pauperes 
coloni libenti animo dabunt id, quod pro defensione eorum esset. Ne dicant, ut eadem occasio 
esset, quod non conservarentur plagiacione. Igitur nec praevius, neque ultimus sit eadem in 
danda ipsa pecunia." (1540) MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 3540. 



évtizedeitől erre már kevésbé kényszerültek, addigra ugyanis a távolsági ember-
kereskedelem helyébe egyre inkább az elmúlt száz esztendő második Teléből mái-
ismert, gyakorta busás váltságdíjért folytatott határ menti rabkereskedelem lépett, 
noha az előzőt teljességgel sohasem szorította ki. Mindez alapvetően az 1568. évi 
drinápolyi egyezséget követő időszak változásaival és jellegzetességeivel függött 
össze. 

A szembenálló felek már magában a békeszerződésben felléptek az anatóliai 
rabszolga-kereskedők és a török bégek tevékenységével szemben, akik a csem-
pészet és a korrupció eszközeitől sem riadtak vissza, hogy a Magyarország terü-
letéről elhurcolt itjak eladásából jelentős haszonhoz jussanak.21 Ebbéli tevékenysé-
gükben őket a , , túlságos kapzsiságtól csábítva" a keresztény fél várkapitányainak 
egy része is támogatta, szövetkezvén a törökpárti rác emberrablókkal. Ezért a ma-
gyar országgyűlés már az 1567. évi 30. törvénycikkben a hűtlenség vétke alatt 
tiltotta el a végvárak kapitányait az efféle cselekedetektől, az emberrablást végre-
hajtó gonosztevőkre pedig az egyik legkíméletlenebb halálbüntetést, a karóba hú-
zást írta elő.24 Miután az ország törvényei és Werbőczy Hármaskönyve egyaránt 
anól rendelkeztek, hogy a törökkel való kapcsolattartás és ,,pajtáskodás", azaz a 
törökösség (turcismus), a hűtlenség esetei közé tartozik, mindez teljességgel érthe-
tő volt.25 

Noha a szultáni udvar célja 1568-ban nem az emberkereskedelem megszün-
tetése, pusztán állami adóztatásának a korábbinál hatékonyabb elősegítése volt, a 
békeszerződés közismert rendelkezése — a diétái határozathoz hasonlóan — bi-
zonyosan hozzájárult a távolsági rabszolga-kereskedelem visszaszorulásához. Eb-
ben a folyamatban azonban meghatározóbb szerepet játszott a hosszú békeidőszak 
portyázásokkal teli állóháborúja és a törökellenes új végvárrendszernek a viszony-
lagos nyugalmi helyzetnek köszönhetően végbemenő egységes, zárt és szigorúan 
ellenőrizhető védelmi zónává való alakulása, mely elsősorban az 1577-ben Bécs-
ben tartott nagy haditanácskozás (Wiener Hauptgrenzberatung) reformjainak meg-
valósulásaként ment végbe.2Í' Komoly embertömegeket megmozgató rablóakciók-
ra ugyanis egyrészt a béke nyílt megsértése nélkül — mely azonnal diplomáciai 
bonyodalmat eredményezett —, másrészt a végváriak állandó strázsálása miatt 
ezentúl kevésbé nyílt lehetőség. A korábban legveszélyeztetettebb horvát-szlavón 

23 Fodor, 19%. 139-140. p. 

24 CJH, 1899. 572-575. p. 

25 A törökösségre 1. Szakály, 1981. és Sugár, 1986. 

26 Kelenik, 1995. és Pálffy, 1996. 192-203. p. 



területeken pedig éppen az emberrabló bandák ellen szervezték meg a XVI. század 
harmincas éveitől a végvári őrségek feladatait segítő őrházak (németül Skart, 
Skarthaus; latinul excubicr, magyarul góré\ törökül gardak) hálózatát, melyek ka-
tonái (Skardeute) éjjel-nappal éberen őrködtek a kóborló martaiócokkal szemben.27 

Ugyanakkor a távolsági emberkereskedelem visszaszorulásához az is hozzájárult, 
hogy 1568-ban az oszmán katonai vezetés lemondott Magyarország azonnali és 
gyors megszállásáról. 

A hódoltságban berendezkedő török haderő ekként, még ha szándékában állt is 
a nagy hadjáratokkal együtt járó rabszolga-kereskedelem folytatása, erre aligha lett 
volna képes. Végsősorban tehát — miként Fodor Pál is véli — rákényszerült a 
magyar hadszíntér számára már a XV. századból részben ismert rabkereskedelmi 
gyakorlatának végleges elsajátítására, melynek szokásrendszere éppen a békésebb 
időszak alatt kezdett még inkább egységesedni. Ezt pedig nem a távolsági ember-
kereskedelem, hanem mindenekelőtt a váltságdíj reményében folytatott hadifo-
golyszerzés, azaz a határ menti rabkereskcdelem jellemezte. Mindez természetesen 
az európai keresztény államok berendezkedésével függött össze, amelyeknél e kor-
szakban a rabszolgamunka — egyedül talán a gályarabokat kivéve — már csaknem 
teljességgel ismeretlen volt. A határ menti rabkereskedelem mozgatórugói viszont 
éppen azok a kisebb portyák és geték voltak, amelyek után az oszmán állam sem 
követelt adót katonáitól.28 Továbbá miután a keresztény oldalon ismeretlen volt az 
állami rabadó, a török vezetés — a nagyobb hadjáratok időszakait kivéve — foko-
zatosan kénytelen volt erről a magyar hadszíntéren lemondani, hiszen a váltság-
díjért tartott rabok esetében aligha várhatta, hogy a magyar királyság sarcot fizető 
alattvalói az ötöddel egy idegen államnak adózzanak. Az így elvesztett jövedelme-
ket pedig — részben legalábbis biztosan — pótolták azok a váltságdíjak, amelyeket 
a szultánnak ajándékként küldött olyan tekintélyes főrabokért fizetett a keresztény 
fél, mint például a XVI. század közepén a felső-magyarországi főúrért, Bebek 
Györgyért (32 török rab és 32 000 aranyforint).29 A portyák gyakorlatát és műkö-
dési mechanizmusát pedig, amelyen a határ menti rabkereskedelem alapult, hamar 
kitanulta a polgári lakosság — s noha a XVI. század második felétől mindkét olda-

27 ,, So tag und nacht zwischen den türkischen Schlössern auf der Wacht Hegen müssen." Takáts, 
1915/4. 70. p.: 2. jegyz. és 1576: ,, Ogulin Ist auch der fiirnembsten Granicz ortt ains, da 
sich die hünder Granicz vnd Start wegen der straiffenden Martalosen anhebt ..." Pálffy, 
1995/2. 143. p. 

28 Fodor, 1996. 136. és 139. p. 

29 Takáts, 1915/1. 179. p. és Takáts, 1930. 86-87. p. 1575-ben Wolf Engelbrecht von Auersperg 
sarca 30 (XX) birodalmi tallér volt. Vilfan, 1971. 184. p.: 16. jegyz. 



Ion tucatszámra készültek a pusztításokat számba vevő kárjegyzékek30 —, a hír-
lövés rendszerének és számos egyéb védekezési módnak a segítségével, az újon-
nan kialakult végvárrendszer árnyékában, még ezek is sokkal elviselhetőbbek vol-
tak, mint a Mohácsot követő időszak valóban emberrabló akciói. Ekként tehát a 
határ menti együttélés során az oszmánok fokozatosan tanulták el és vették át a 
keresztény fél rabszedési és rabtartási szokásait — miként azt maguk ismerték el 
az 1625. évi gyarmati békekötés tárgyalásai során, midőn kijelentették:,,a foglyok 
sarczolását tőletek tanultuk, példátok után teszszük. "3i 

Mindez természetesen nem jelentette azt, hogy ettől az időszaktól kezdve nem 
jutottak a magyar királyok alattvalói vagy végvári katonái az oszmánok földközi-
tengeri flottájának gályáira vagy az isztambuli szerájuk udvaraiba. A hosszú török 
háború állandósuló hadjáratai és különösen az oszmán birodalom legnagyobb rab-
szállítóinak, a tatároknak a magyarországi tevékenysége rövid időre újra elősegí-
tette a távolsági rabszolga-kereskedelem feléledését. Az 1606-ban beköszöntő 
több mint lel évszázados „békeidőszak" alatt azonban ennek méretei ismét vissza-
szorultak, illetve más módon és irányban megváltoztak. Természetesen a főrabo-
kon és „politikai foglyokon" kívül a szultánnak küldött „reprezentációs ajándék-
ként" (a „császár rabjaiként") ezután is kerültek Isztambulba olyan közrendű vég-
váriak és parasztok, akik nagyobb portyák során estek török fogságba vagy akiket 
ezek alatt hurcoltak el. Közülük azonban a padisah kegyéből, illetve azon okból, 
hogy a váltságdíj megszerzésére csak a fogoly hathatós közbenjárásával volt re-
mény, számosan visszakerültek a hódoltságba, hogy ott azután valamelyik pasa 
vagy bég rabjaként fogjanak hozzá sarcuk összegyűjtéséhez.34 Mindemellett pedig 

30 A XVI. századból 1. pl.: ÖStA HHStA Turcica Karton 43. Konv. 1. 1580. Nov.-Dez. tol. 
25-32. és ÖStA KA HKR Aktén Rxp. 1589. Aug. N° 88. és Uo. Reg. 1591. Dez. N° 41. A 
XVII. századból: MOL P 123 Esterházy cs. lt., Miklós nádor Tétel Il/i. fol. 22-28., fol. 
553-554.; Müller, 1978. 87-89. p.; Ráth, 1860. 37-84. p. és Salamon, 1886. 483-495. p.: N° 
III. Egy török nyelvű kárjegyzék 1644 körűiről: Fekete, 1932. 352-355. p.: N° 45. A délszláv 
területekre vonatkozóan vö. meg Simoniti, 1991. passim. 

31 Otruba, 1956. és Simoniti, 1991. 169-179. p. 

32 Szalay, 1866. 170. p. 

33 ,,A várostromlás tudománya — úgymond — nem a tatárok dolga, hanem portyázással a hitetle-
nek országának feldúlása, elpusztítása és kirablása, továbbá foglyok és élelmiszerek beszerzése 
a tatárok feladata." Ivanics, 1994. 161. p.; 1. jegyz. Egy konkrét példa 1599-ből Borsod 
megyére vonatkozóan: Borovszky, 1909. 297. p. 

34 így járt a XVII. század elején a neves Wathay Ferenc vagy fél évszázaddal később Batthyány 
Ádám familiárisa, Pátkai Mátyás, aki Konstantinápolyból ,,az hatalmas vezír udvarából" került 



meg a legtökéletesebb védelmi rendszer sem zárhatta le hézagmentesen a határokat 
— s tudjuk, elsősorban financiális okokból éppen a XVII. századi közel sem volt 
ilyen —, így a védtelen falvak vidékén a martalócok emberrabló tevékenységét 
sem lehetett teljességgel felszámolni.35 Ugyanakkor az utóbbiak száma és jelen-
tősége a hódoltsági oszmán hadszervezetben ebben az időben már nem volt össze-
hasonlítható az előző évszázad első feléből ismert fénykorukhoz képest. 6 A szultá-
ni fővárosba került rabok vagy rabszolgák száma és értéke mindezek következtében 
bizonyosan alulmaradt a XVI. század eleji tömegekéhez és azokéhoz képest, akik 
egy-egy határ menti török végvár börtönében várták, hogy családjuk hosszú éveken 
keresztül kuporgassa össze váltságdíjukat. 

2. A keresztények Itáliába és az osztrák-német területekre irányuló 
emberkereskedelme 

A Magyarországon berendezkedő oszmánok tehát a XVI-XVII. században fo-
kozatosan elsajátították a váltságdíjért folytatott határ menti rabtartás szokásait, 
míg ugyanekkor a magyar főkapitányok és nagybirtokosok a távolsági rabszolga-
kereskedelem módszereiben szereztek tőlük egyre több és több tapasztalatot. Az 
utóbbiak ugyanis felismerték és sikeresen használták ki a szomszédos osztrák, né-
met és itáliai területeken a török rabok iránti nagy keresletet. A közép-európai 
keresztény méltóságok a muszlim legényeket a keleti szerájok fényűzését imitálva 

vissza a hódoltságba. Wathayra: Nagy L., 1976. II. köt. 163-166. p. és Benda, 1968. Pátkaira: 
MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 35 983. és N° 35 985-35 990. Vö. még Fodor, 1996. 
139. p.: 23. jegyz. és Dongó, 1911. 314-315. p.: N° XVI. (Az 1660-as években egy rab 
Hernádszentandrásról először a Krímbe, onnan Konstantinápolyba, majd Váradra került.) 

35 A bányavidéki végvárak környékén okozott pusztításokról készült 1640. évi kárjegyzék két 
bejegyzése ragyogóan tanúskodik arról, mennyire magas volt a váltságdíjért elhurcoltak száma, 
ugyanakkor arról is, hogy a hosszú török háborúban jelentősen megerősödő végvidék sem 
volt alkalmas a martalócok emberrabló akcióinak teljes megszüntetésére: Fülek — ,,Omnia, 
quae praeteritis annis vei hoc saltem currenti Turcae Agrienses et Hatuanienses circa circum 
pararunt, longum esset enumerare. Testantur id multorum militum in captivitatem abductorum 
ejulatus et lytra.", í 11. Léva — ,,Praeter haec ex pagis non tributariis quoties et quot circa 
hoc praesidium abduxerunt martaloci captivos, longum esset enumerare." MOL A 97 Hung. 
et Trans. C/ Rácz Károly hagyaték 22. cs. Ibi. 117. és fol. 119. (A forrásra Oborni Teréz 
hívta fel figyelmemet. Kedvességét ezúton köszönöm.) A XVII. századi török „emberlopók" 
tevékenységére 1. még: Takáts, 1915/2. 325-326. p., ill. tevékenységük mindkét fél részéről 
történő tiltása 1609-ből: MOL P 1313 Batthyány cs. It., Török iratok N° 9. 

36 Vasic, 1967. 88-91. és 162-169. p. 



udvari szolgákként alkalmazták, az itáliai államok pedig kereskedőgályáik evezős-
padsorait igyekeztek velük megtölteni. A magyar hadszíntérről nyugatra irányuló 
keleti származású szolgák eladásában a XVII. század közepén a költő Zrínyi Miklós 
horvát bán is érdekelt volt. Mivel az ilyen tevékenységet — állítása szerint — senki 
sem tiltotta, jelentős haszna származott abból, hogy a muraközi katonái által elfo-
gott törökök egy részét rendszeresen és tekintélyes áron adta el Velence városá-
nak.37 A boszniai, montenegrói és albániai legények és gyermekek kereskedelmét 
ugyanakkor — főleg ragúzai, cattarói és fiumei kapcsolatain keresztül — a város-
köztársaság már a XV. századtól egyre jelentősebb mértékben támogatta, hiszen 
gályáira nagy tömegben volt szüksége olcsó munkaerőre. Többek között ez is szere-
pet játszott abban, hogy amikor csak lehetősége adódott, balkáni és elsősorban 
dalmáciai befolyását mindenáron igyekezett megőrizni, sőt tovább növelni.3S 

Noha a hitetlen ifjakkal való kereskedelem — miként arra Zrínyi hivatkozott — 
a királyi rendeletekkel és az ország törvényeivel valóban nem, pusztán a keresztény 
szellemiséggel ellenkezett, ugyanakkor a keresztény gyermekek eladását már az 
idézett 1567. évi 30. dekrétum a karóba húzás büntetésével tiltotta meg. Ennek 
hatására általános szokássá vált, hogy az ilyen bűnt elkövetőket pribéknek titulálták 
és kíméletlenül halálra ítélték.,,Nálunk tiltva van, hogy egyik keresztény a másikat 
eladja. Az ilyen embert mi pribéknek tekintenők és halálra ítélnők" — állították 
1677-ben Ali érsekújvári agának azok a bakabányai polgárok, akiket Újbánya váro-
sa küldött egy vizsgálat lefolytatására két üvegkereskedő polgártársuk ügyében. 
Történt ugyanis, hogy négy esztendővel korábban a kereskedők áruik eladása cél-
jából Budára utaztak, és ott bizonyos számú üvegért egy rác embertől egy fiút 
vásároltak, pontosabban cseréltek el. Miután a legény Esztergomból nem volt haj-
landó velük a királyság területére utazni, bizonyos portékáért (só, selyem és patyo-
lat), miként maguk állították, pusztán ajándékért, továbbadták őt Ali akkor még 
esztergomi főtisztnek. Az aga később egy belgrádi rácnak adta el a fiút, aki azonban 

37 ,, Nulla prohibitio a Sua Maiestate, nostro clementissimo domino, super tali negotio extet." 
ÖStA HHStA Hungarica, Mise. Fasc. 426. Konv. C. iol. 188-189. Sajtó alatt levő kiadása: 
Tusor, 1997. A XVII. század közepén olyan esetekről is tudunk, amikor az Erdődyek és a 
Batthyányak halálra ítélt keresztény rabjaikat is itáliai emberkereskedőknek adták el. Takáts, 
1926. 295-296. p. 

38 Zivkovic, 1976. 51-58. p. és Solovjev, 1946. 153-157. p. 1661-ből közli egy tőként genovai 
kapitányok által továbbított rabszállítmány névjegyzekét is. Uo. 158-162. p.: N° II. Vö. még 
Klen, 1976-1977. 203-206. p. A horvátországi és dalmáciai emberkereskedelemre és rab-
tartásra vonatkozóan számos remek horvát nyelvű iratot adott ki, főleg a XVII. századból: 
Racki, 1879-1880. passim. 



legújabb gazdájától megszökött, mire az utóbbi Alitól, ő pedig a két üvegkereske-
dőlől követelte az „ajándék" díját.39 Erre azután Újbánya az alsó-magyarországi 
bányavárosok bevonásával vizsgálatot rendelt el, melynek során maga Ali tett es-
küt, hogy „a fiút becsülettel megvette". Vallomása és más esztergomiak tanúság-
tétele alapján azután az ügyész az 1567. évi 30. törvénycikk alapján kérte a bí-
róságtól az egyik kereskedő, korábban városi tanácstag megbüntetését; a másik 
ugyanis még időben kereket oldott. A tettét beismerő polgárt a bányavárosok tör-
vényszéke végül íővesztésre ítélte. A dekrétum által kimondott kiíróba húzás bün-
tetését azért enyhítette a törvényszék, mert a kereskedő — a martaiócokkal és pribé-
kekkel ellentétben — nem rabolta, pusztán vásárolta, majd eladta a fiút.40 Nála 
kegyetlenebb halálbüntetést vetett ki a tizenhárom szepesi város bírósága a XVI. 
század második felében arra a Gömör megyei emberre, aki a füleki bég fogságában 
nyomorgó feleségének sarcát egy általa elfogott korompai fiúnak a török számára 
történt eladásával csökkentette. S noha az ember végsőkig tagadta tettét, több tanú 
minden kétséget kizáróan igazolta bűnösségét, mire a bíróság ,,zum abschewlichen 
exempeln" felnégyelésre ítélte. 

Az 1683-ban kezdődő visszafoglaló háború idején azután számos magyar és 
német főtiszt, illetve nemesember meggazdagodásának különleges útját jelentette 
a rabságba esett törökökkel való kereskedelem. A Mohács utáni néhány évtized 
távolsági emberkereskedelmének haszonélvezői, illetve szenvedői másfél évszá-
zad múlva tehát —jóllehet először és utoljára — valóban szerepet cseréltek. Most 
a keresztény fél csapatai nyomultak rohamosan előre, és az ellenséges terület várai-
nak elfoglalása közben, illetve a győztes csatákat követően jelentős számú török és 
tatár rabot ejtettek. Batthyány Kristóf dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni 
végvidéki főkapitánynak például 1684-ben azt jelentették Győrből, hogy,,hozton 
hozzák az török rabokat. Már hétszáznál több vagyon s ma még ötszázat várunk! 
Majd többen lesznek magunknál!" A háború közepette azonban csak korlátozott 
számban, elsősorban a legelőkelőbb foglyok esetében volt remény és lehetőség 
váltságdíjért való értékesítésükre, hiszen egyrészt a sarcért való koldulás megold-

39 A belgrádi rác azért követelhette vissza kádija előtt Alitól a fiú árát, mert a legény már török 
lévén, őt Ali nem adhatta volna el. Az iszlám vallásjog ugyanis — a keresztényekre vonatkozó 
diétái határozathoz és szokásjoghoz hasonlóan —- tiltotta, hogy muszlimot rabszolgává 
tegyenek vagy eladjanak. Erre 1. Fodor, 1996. 133. p. 

40 Relkovic, 1910. 113-121. p. Az idézetek: 119. p. Ugyanő említ egy esetet 1629-ből, amikor 
egy újbányái polgárt, aki az esztergomi törököknek öt fiút és egy leányt adott el, bűnéért 
kíméletlenül karóba húzták. 113. p. 

41 Förster, 1918. 153-157. p. 



hatatlan volt, másreszt a váltságdíjukat hozókat gyakorta éppen a keresztény csa-
patok rabolták ki. Minden török rab mellé pedig a Haditanács sem rendelhetett 
külön kíséretet. Továbbá, mivel eltartásuk nagy nehézségeket okozott, a mezei 
hadak kapitányai és a foglyokat a katonáktól jelentős számban és olcsón felvásárló 
császári kincstár42 minél gyorsabban, ugyanakkor minél tekintélyesebb haszonnal 
igyekezett rajtuk túladni. Jelentős részüket magyar (főleg győri, komáromi, csák-
tornyai), illetve német kereskedők már a hadszíntéren felvásárolták. Az asszonyo-
kat és a gyermekeket azután az osztrák, német és cseh főnemesi udvarok megbízot-
tainak adták el, míg a fiatal legényeket és férfiakat főként az itáliai államok 
(Velence, Firenze stb.) olcsó gályarabokra éhes kereskedői vásárolták fel, igen je-
lentős haszonnal.43 

3. Rabkereskedelem és emberrablás — váltságdíjért 

A sarcért folytatott határ menti török-magyar rabkereskedclem és rabtartás igazi 
virágkorát a két nagy török háború közötti XVII. századi hosszú békeidőszakban 
élte. Sőt — úgy tűnik — a rabszerzés ezen formája a tizenötéves háború teremtette 
megromlott közállapotok közepette hasonlóan jövedelmező üzletággá vált, mint a 
XVI. század első felének török vagy a visszafoglaló háború keresztény távolsági 
emberkereskedelme. Az állandó hadjáratok miatt földönfutóvá vált társadalmi cso-
portoknak, a „militarizálódott" mezővárosok és településrendszer lakóinak és nem 
utolsósorban a ,,se zsoldot, se posztót" nem élvező végváriaknak a soraiban nem 
volt nehéz olyan katonáskodó elemekre találni, akik a portyákkal együtt járó rabej-
tést, sőt a mások által fizetett emberrablást már-már foglalkozásként űzték. Aligha 
értékelhető ugyanis másként az a különleges szerződés, melyet 1655 nyarán Toldy 
Márton Veszprém vármegye esküdtje kötött a veszprémi végvár vitézeivel, misze-
rint ha ,,Isten szerencsét ad nekik és az én jószágomból [ti. Tolna megyei birto-

42 Ezeket a rabokat császári vagy kamarai törököknek (Kameraltürken) hívták, és igen alacsony 
áron vásárolták fel őket az eltartásukra és őrzésükre képtelen katonáktól. 

43 Takáts, 1917/2. 322-334. p. Az idézet: 323. p. A győri kereskedők közül a forrásokban gyak-
ran bukkan fel a ,,sido szokású" Fördős Mihály neve. Lengyel-Lovas, 1939. 40-41. p.: N° 
9-10. és Jenei, 1972. 207-208. p.: N° 35. Vö. még a Buda visszafoglalását követően a ka-
tonáknak szétosztott foglyokra: Némethy, 1877. 139-140. p. Takáts törökpárti szemléletét tük-
rözi, hogy míg az oszmán rabokkal való XVII. század végi emberkereskedelem bemutatásának 
sírásra fakasztó tanulmányt szentelt, a megelőző század első felének fordított előjelű jelen-
ségéről teljességgel megfeledkezett. Pedig csakis mindkettő ismeretében alkothatunk reális 
képet törökkori rabkereskedelmünk különböző korszakbeli jellegzetességeiről. 



kairól], kiket nevezett szerént nekik adtam, vagy embert, vagy marhát, vagy lovat, 
vagy készpénzt hozhatnak, mindennek fele a vitézeké, fele penig enyim legyen. És 
ha a vitézeknek kedvek lenne reá, hogy a nyargalópénzt fölvennék, megadván a 
nyargalópénzt nekik, a rabok enyimek legyenek. Fönnállván ez ci condicio [feltétel], 
hogy a raboknak a javát ki ne válogassák, hanem ide fölhozzák, és Isten szerént két 
felé oszoljék." 

A keresztény tél ilyen emberrabló katonáskodó elemeihez hasonlóan ugyaneb-
ben az időben a török oldalon az egyre fogyatkozó martalócok mellé elsősorban a 
pribékek sorakoztak fel. Ekkor azonban már nem a távoli rabszolgapiacok ellátá-
sában, hanem a sarcért folytatott emberrabló akciókban vállaltak együttesen ko-
moly szerepet. S noha a török léihez átállt, és toként emberrablásból, illetve foszto-
gatásból élő pribékek megbüntetését a kapitányi utasítások szigorúan előírták, 
mégis nem kevés gazember választotta a meggazdagodás ezen útját. Amennyiben 
keresztény kézre kerültek, kétféle sor várt rájuk. Ha a kapitányok valóban szigorúan 
jártak el, akkor a Hármaskönyv I. részének 15. címe4^ alapján — az 1665-ben a 
felső-magyarországi hadiszéken elítélt nemes Soltész Pálhoz hasonlóan, aki,, maga 
jóakaratjából, nem kínszeretésbűl kereszténysíget elhagyván török pribékké lett 
[és azután] ide ki más pribékekkel járván, keresztényeket fogdosván, Egerben hor-
dotta" — a pribékek a kegyetlen tortúrát követően nem kerültek el a nekik járó, 
szokott büntetést, a karóba húzást.4 Amennyiben azonban a főtiszteknek sikerült 
velük megegyezni, hogy a jövőben emberrabló tevékenységükkel felhagynak, és 
pusztán mint informátorok — ténylegesen inkább mint kettős kémek—működnek, 
szabadságukat visszanyerhették. Az uralkodó ugyan egy-egy pribék kivégzéséért 
a kapitányoknak 24-30 forintnyi kincstári kárpótlást ígért,47 ők azoknak mégis gya-

44 MOL P 1754 Fördős cs. It. Tétel 59. fol. 5. A sarcért folytatott ilyetén emberrablás méreteiről 
remekül tanúskodik az a kárjegyzék is, amelynek adatai szerint 1633 és 1649 között a török 
végváriak pusztán a Kanizsával szembeni végeken 4207 embert vittek el vagy vágtak le, 
miközben 4760 marhát hajtottak el. Ugyanakkor ez idő alatt „pusztán" 66 házat égettek fel. 
MOL P 1313 Batthyány cs. It., Török iratok N° 230. fol. 173. Az oszmán martalócok ember-
és gyermekrabló tevékenységére 1. még: Ráth, 1860. passim. 

45 A Tripartitum ezen cikkelye a tolvajok büntetését akasztással, a rablókét pedig karóba húzással 
vagy kerékbe töréssel írta elő. Werbőczy, 1990. 86-87. p. 

46 MOL P 71 Csáky cs. It. Fasc. 264. Tétel 5. Sedes bellica. 1665. október 19., Kassa. Vö. még 
Dongó, 1915. 263-266. p.: N° XLIX. 

47 Takúts, 1915/2. 310-311. p. A fentiek értelmében a pribékeket Takúts Sándor elképzelésével 
ellentétben és Sztikidy Ferenc újabb megállapításával megegyezően elsődlegesen inkább em-
berrabló és fosztogató elemeknek, mint „hivatásos" kémeknek kell tartanunk. Szakály, 1995. 
260. p.: 227. jegyz. 



korta megkegyelmeztek, hogy azután az általuk nyújtott információk alapján in-
duljanak portyára jóval jelentősebb haszon reményében. 

A határ menti rabkereskedelemben rejlő lehetőségeket tehát aligha bizonyítja 
jobban más, minthogy a váltságdíjért folytatott emberkereskedelem, sőt ember-
rablás a XVII. században az oszmán-magyar végeken ilyetén formákat és mére-
teket öltött. Ugyanekkor ennek a jelenségnek a XVI. századi kezdeteit jelzi, hogy 
a Batthyányak ekkor évente már több tízezer forintnyi sarcot vetettek ki rabjaikra 
— noha tudjuk, hogy ez teljességgel sohasem, csak részleteiben folyt be kincs-
tárukba. Sőt a sok rab elhelyezése és élelmezése néhány évtizeddel később néha 
már komoly problémát okozott a németújvári porkoláboknak, pedig a vár tömlöcei 
mellett gyakran annak számos egyéb helyiségébe (uraim háza, kenyérosztó ház 
mellett való káposztás ház) is kalodákat állítottak fel a rabok számára.49 Végül 
ugyancsak ennek a folyamatnak XVII. század közepi virágkoráról tanúskodik a 
következő táblázat, amely a hódoltság legjelentősebb börtönében, a budai Csonka-
toronyban (törökös latinsággal carcer Budimensis, latinul turris, quem Csonka seu 
curtam et intectam vocant, németül gestutzter Turm, törökül Kula0) sínylődő ke-
resztény rabok létszámadatairól nyújt tájékoztatást.51 

48 Varga J„ 1991. 126. p. Néhány hasonló, főleg szlavón példa: Vilfan, 1971. 183-192. p. A 
törökök számára hasonlóképpen igen jövedelmező üzletággá fejlődött a sarcért folytatott rab-
kereskedelem. 1644 és 1647 között például több mint 64 6(X) forintra rúgott pusztán a Kani-
zsával szembeni végvárakból elhurcolt 178 keresztény katona készpénz-váltságdíja. Varga J., 
1991. 133. p.: 40. jegyz. 

49 MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 41 223., 41 225. és 41 258. Vö. még Kúrffy, 1912. 473. p.: 
N° I. (1563) 

50 Az említés sorrendjében: MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9294., Szakúly, 1995. 277. p.: 
283. jegyz., Lukinich, 1923. 120. p. és MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9290., 9305., 26 681., 
31 526. és 48 556., ill. Hornyik, 1861. 399. p.: N° 168. 

51 A táblázat adatait — időrendben haladva — az alábbi missilisek alapján állítottam össze: 
MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9277., 9282., 9284., 50 740., 7763., 9289., 9292., 9297-
9298., 9302. és 9305. és Nagy lm., 1868. 661-662. p„ ill. Fekete, 1944. 161. p. Vö. Eger 
várában 1687-ben mintegy 3(X), Székesfehérvárott pedig 1679-ben 70 keresztény raboskodott. 
Izsépy, 1974. 159. p. és Jenei, 1972. 206. p.: N° 34/a. 



időpont a rabok létszáma 
1636 57 
1650 107 

1652. szeptember 8. 45 
1652. hónap nélkül 27. 40 
1654. hónap nélkül 23. 116 

1657. június 14. 224 
1657. október 4. 220 

1658 180 
1661 235 

II. A határ menti rabtartás szokásai a hódoltság korában 

Miután a fentiekben igyekeztünk bemutatni a törökkori oszmán-magyar rabke-
reskedelem különböző korszakokra jellemző gyakorlatának főbb jellegzetességeit, 
az alábbiakban — elsősorban a Batthyány és a Csáky család levéltáraiban fennma-
radt több száz darabra rúgó rab- és porkoláb-levelezés alapján52 — a váltságdíjért 
folytatott rabtartással kapcsolatos török-magyar végvári szokásokat vesszük szám-
ba, amelyek a XV. századtól kezdődően alakultak ki és forrtak egységes rendszerré 
a hódoltság utolsó évszázadára. 

1. Rabszerzés és „kótyavetye" 

Békeidőszakban a rabszerzésre a legkiválóbb alkalmat az ellenséges terület 
adóztatására, kirablására és a lakosság marháinak, lovainak elhajtására szolgáló 
portyák kínálták. Ezek gyakorlatát és mechanizmusát már meglehetősen jól ismer-
jük,53 mégis előfordul a korabeli forrásokban egy olyan kifejezéssel illetett akció, 

52 A Csáky levéltárban fennmaradt missiliseket nagyrészt feldolgozta: Izsépy, 1970. és lzsépy, 
1974. A Batthyányak archívumában őrzött példányok jelentőségére: Kubinyi, 1958. 523. p.: 
20. jegyz. és Szakúly, 1987. 57. p. Ehhez mérhető kiadott forrásanyag a Sziszek környéki 
horvát területek rabtartására vonatkozóan: Racki, 1879-1880. 

53 Takáts, 1915/3. és újabban Gecsényi, 1994. 



mely mindenképpen magyarázatra szorul — már csak azért is, hiszen tágabb érte-
lemben arabejtés szokásrendszeréhez tartozott. A latinul „expansis vexillis" vagy 
ennek szűkszavúbb és kevésbé kifejező török megfelelőjével (,, bayraklar ile ", ,,ve 
bayrak, ve borular ile"), azaz korabeli magyar fordulattal a,,megeresztett zászlók-
kal" jellemzett csatázások voltak ugyanis a legalkalmasabbak nagyobb számú rab 
ejtésére és jelentősebb zsákmány szerzésére." Ezek során, legyenek a portyázok 
akár törökök, akár magyarok, zászlót bontva és azok alatt felvonulva, ellenséges 
céljaikat nem palástolva, nyíltan és nagy számban indultak a szembenálló fél or-
szágrészének kirablására. Akcióik tehát már túlléptek a közönséges portyákon, 
azaz a békeszerződések nyílt megszegésével fenyegető vállalkozások voltak — 
miként ezt Sahin Haszán kanizsai beglerbég egyik Batthyány Ádámhoz írott pa-
naszlevelében oly szemléletesen előadta: ,,Mi az két hatalmas császárok elvégzett 
szent békességét igazán tartjuk, azután is megtartjuk, de az nagyságtok részérűl 
való nagyságos urak és az végbeli kapitányok nem tartják Nagyobb bizonyságnak 
okáért: az kisebbik Zrényi úr [Zrínyi Péter] varasdi generál úrral [Georg Ludwig 
Gráf zu Schwarzenberg] sípjaival, dobjaival, zászlóival, sok haddal, néppel 
váraink alá kijővén, embereinket elfogván, az ő tömlöcökben vannak. "55 

A portyák során fogságba esett keresztény vagy török alattvalók, illetve végvári 
katonák az ellenséges fél birodalmának különböző börtöneibe kerültek. Sorsuk ala-
kulását elsősorban származásuk, a katonai hierarchiában betöltött szerepük és is-
mertségük határozta meg. Mindezek alapján ugyanis mind az oszmánok, mind a 
keresztények többféle rabtípust különböztettek meg.5íl Az úgynevezett főrabok kö-
zé a magyar fél részéről elsősorban a fő- és közép-, esetleg kisnemesi családok 
tagjai (például Bebek Ferenc vagy Wathay Ferenc), illetve a magasabb rangú ka-
tonai tisztségviselők (a végvidéki generálisok, várkapitányok és főtisztek, például 
Krusith János bányavárosi fő- és Sárközy Mihály ajnácskői kapitány), továbbá a 
„politikai foglyok" (miként Török Bálint vagy Majláth István) tartoztak. Ok a szul-
tánnak küldött ajándékként — ténylegesen a magyar hadszíntéren az ötöd helyébe, 

54 Damásd, 1640 — ,, Budenses, Vaczienses et Wisegradienses Turcae expansis vexillis oppug-
nare tentarunt praesidium ..." MOL A 97 Ilung. et Trans. C/ Rácz Károly hagyaték 22. cs. 
fol. 116. A török példák egy 1644 körül készült kárjegyzékben Putnok és Simontornya vidéke 
kapcsán: Fekete, 1932. 138-139. p.: N° 45. és Kiskomárom, 1644 — ,,az kanizsai törökök 
több végbeli törökökkel együtt négy megeresztett zászlóval az vár alájüttek ..." MOL P 1313 
Batthyány cs. lt., Török iratok N° 101. Vö. még Egervár, 1637 — ,,Az Vár alá jővén meg-
eresztett zászlókkal, negyedfélszázan lévén és az várat reánk ostromlották." Uo. N° 21. fol. 3. 

55 Uo. N° 75/c. 

56 Ezekre Takáts adatai mellett 1. Tardy, 1977. 27-28. p. 



illetve mellé lépő adóként — mint a „császár rabjai" főként Konstantinápolyba, 
avagy néha valamelyik magyarországi beglerbég tömlöcébe, mindenekelőtt a budai 
Csonkatoronyba kerültek. A szultáni fővárosban a hódoltság első évszázadában az 
északi városrész, Galata úgynevezett Fekete Tornyában (törökül Galata kulesi, ma-
gyarul „galathay nagy thorom, konstantynapolij ellenebe", illetve,,az. Fekete ten-
ger mellet az Fekete Toronij, Constantinapolion keöuwll... Galatha Varasaban" 
és latinul „turris Maris Nigri"'1), illetve a szorosok védelmére Hódító Mehmed 
szultán által épített Rumeli hisariban raboskodtak, melyet a keresztény rabok leve-
leikben általában Újvárként emlegettek (egyéb török nevei: Yeni hisar, illetve tor-
zulva ,,Jaynyzzar", vagy Bo^az kesen, magyarul ,,Az Bokoz keze neu torom Az 
Fekete tenger parton " és latinul ,,castellum nóvum non procul a Constantinopoli", 
,,nóvum castrum penes Nykra mare" vagy ,,turris Bokoz-Kezy penes Nykra 
mare"5S). Mindemellett őriztek még rabokat az ugyancsak Galatában található 
Szent Pál börtönben (,, des Turckhischen Khaysers gefenckhnuss zu Sanndt Pauls, 
Zu Galattha "59) és tartottak már a XVI. században is főként „politikai foglyokat" 
az Isztambul délnyugati határában fekvő, nevezetes Héttoronyban (Jedikule/Jedi-
kula, németesen ,,Schloss Jedi Kula oder Siben Thürn" Az utóbbi azonban eb-
ben az időben még elsősorban nem börtönként, hanem szultáni kincstárként műkö-
dött, és pusztán a következő száz esztendőben vált a keresztény rabok hírhedt töm-
löcévé. Ugyanekkor már a szultáni arzenál olaszosan Bagnoként emlegetett Baba 
Dzsáfer börtönében (törökül Baba Cafer zindani) is találunk magyar rabokat.M Az 

57 Az említés sorrendjében: Istanbul, 1993. 1214/120. és 151. p.; 1556 — MOL E 185 Nádasdy 
cs. lt. Sennyey György levele Nádasdy Tamáshoz. 1556. október 18., Konstantinápoly; 1604 
— Nagy L„ 1976. I. köt. 4. p. és 1562 — Takiíts, 1915/1. 176. p. 

58 A különféle török elnevezésekre: Istanbul, 1993. 1214/44. p.; az 1550. évi torzult alak — 
Pray, 1806. 203-204. p.: N° 89. Idézte: Bessenyei, 1994. XLIII. p.: 223. jegyz.; 1563 -
MOL P 707 Zichy cs. lt. N° 8375. (Bebek György ismeretlen és kiadatlan levele fogságából!); 
1545 — Takáts, 1915/1. 171. p.: 3. jegyz.; 1562 — Takáts, 1907. 432. p.: 4. jegyz. és 1563 
— Uo. 

59 1563-ban Schreiber Farkas raboskodott itt: Hurmuzaki, 1891. 468-472. p.: N° CCCCXXIX. 
Schrciber fogságára I. újabban: Szakály, 1995. 87-88. p. 

60 Lukinich, 1923. 199. p. Hans Dernschwam beszámolója szerint a XVI. század közepén egy 
ideig itt őrizték Török Bálintot, Majláth Istvánt és Móré Lászlót, noha ugyanekkor ,, Galatában, 
a tengerparti toronyban" is sok keresztény rabot tartottak. Tartly, 1984. 202. és 244. p. 

61 ,, Se in wir untterhalb des Arsenals ausgesetzet und in die aidaige kays. gemeine Gefanfgnus, 
Bagno genandt, welches in 2 Theil getheilt, namlich der Russen, und Frenken Bagno, worin 
iiber 2000 und mehrers Gefangene sih befinden, gefiihret." (1663) Lukinich, 1923. 187-189. 
és 209-210. p.: N° I. és Takáts, 1907. 418. p. 



innen való szabadulásra — a hódoltsági török börtönökkel ellentétben — a főra-
boknak éppen előkelő származásuk miatt, vagy különleges politikai okokból, gyak-
ran igen csekély reményük volt. Ha pedig az alább említendő „közönséges" rabok 
közül került valaki Isztambulba, ritkán zárták az óriási váltságdíjak reményében 
tartottak közé, inkább azonnal eladták rabszolgának vagy gályarabnak.62 

Mindezek ismeretében teljességgel érthető, miért rettegtek a keresztény rabok 
a szultáni fővárosba szállítástól olyannyira, miként a Magasiból (Vas m.) származó 
és a budai Csonkatoronyban nyomorgó Horvát Gyurka, aki saját halálát híresztelte 
és nevét letagadva Nagy Gergelynek adta ki magát, hogy így kerülje el Konstan-
tinápolyba küldését.63 Mindezzel a török rabtartók is tisztában voltak, s gyakorta 
kihasználták a kedvező alkalmat, hogy az alacsony sarcot ígérő rabot Isztambulba 
szállításának megemlítésével bírják rá magasabb váltságdíj ajánlására.64 De nem 
volt ez másként a keresztény fél börtöneiben sem, ahol szintén előfordult, hogy ha 
a rabtartó nem elégedett meg a fogoly által felajánlott sarccal, akkor Bécsbe kül-
déssel fenyegette meg.65 Onnan pedig az út ritkán vezetett vissza az oszmán biro-
dalomba. A Habsburg fővárosba szállított török foglyok ugyanis előbb-utóbb vala-
melyik császári főméltóság udvari szolgálóinak sorában vagy egy itáliai kereske-
dőgálya mélyén találták magukat. 

A török „császár rabjaihoz" hasonlóan a magyar királyok udvarának börtönébe 
is a jelentősebb oszmán katonai tisztségviselők kerültek. Az uralkodói fizetésért 
szolgáló végvidéki főkapitányok számára ugyanis már az 1560-as évektől szigo-
rúan előírták, hogy ha ,, Istennek engedelmébül, ha mi prédát kaphatnak a vitézek 
az ellenségtűi csatázó időben, amikor a kijárás vagy csatázás szabados lészen, 
tartozzék azt [a főkapitány] a vitézek köziben a régi szokás szerént egyenlőképpen 
felosztani, megelégedvén maga az. honoráriumban neki adandó illendő ajándékkal, 

62 A komáromi naszádosokkal kapcsolatban ilyen esetekre kiváló példákkal szolgál a XVI. 
századból: Takáts, 1909. 42-43. p. 

63 Batthyány Ádámhoz írott leveleiben azonban rendes nevén nevezte magát. Mindez arra utal, 
hogy a rabok leveleit török fogvatartóik nem mindig „cenzúrázták". MOL P 1314 Batthyány 
cs. lt. Nn 20 0 2 0 - 2 0 021. Vö. még: Egy németújvári török rab 1646-ban hasonlóképpen 
mesterkedett, midőn ,,nevét hol Ibrahimnak, hol Omernak mondja, tétováz beszédében." Uo. 
N° 41 244. 

64 Kanizsa (1634) Uo. N° 23 882. Eger várában 1658-ban egy kibocsátott rab szökését követően 
néhány társát valóban Törökországba szállították, hogy a többieket így bírják rá magasabb 
sarc ajánlására és kezesség vállalására. Izsépy, 1974. 162. p. 

65 ,, Ijesztettük azzal is, hogy Bécs felé küldjük" — írják Batthyány Ádámnak németújvári porko-
lábjai 1649-ben. MOL P 1314 Batthyány cs. It. N° 41 219. 



mi számunkra tartván a basákat, bégeket és agákat, ha kiket foghatnak."*6 Ali 
koppányi bég ezen előírásnak megfelelően került 1583-ban a veszprémi és palotai 
katonák nyereségéből Rudolf király birtokába, aki azután tüstént eladományozta 
kedvelt hívének, Leonhard von Harrach főudvarmesternek.67 A magyar végváriak 
soraiban — miként török társaikéban — sem okozott lelkesedést, hogy császáraik 
a legelőkelőbb foglyokat, mintegy a nekik járó ajándékként, azaz de facto vala-
miféle rabadóként maguknak követelték. Sőt előfordult — például 1587-ben mind 
a koppányi, mind a kacorlaki vállalkozást követően —, hogy a vitézek megtagadták 
az uralkodó előírását, és panaszt tettek az értékesebb rabok Bécsbe történő felkül-
désével kapcsolatban.68 Kérelmeik azonban nem jártak eredménnyel. Ekként pusz-
tán azzal próbálkozhattak, hogy eltitkolták a rabságba ejtett előkelőbb török főtisz-
teket; noha ezen cselekedetük sem kecsegtetett sok sikerrel, hiszen az oszmán veze-
tés mindig a bécsi udvarhoz vagy a Haditanácshoz — és nem hozzájuk — fordult 
egy-egy tekintélyesebb pasa vagy bég kiszabadítása ügyében. 

A főrabok helyett a török és magyar végváriak számára ezért az igazi nyereséget 
az úgynevezett „közönséges" rabok jelentették. Közéjük a keresztény lel részéről 
főleg a csekély vagyonnal rendelkező kisnemeseket, illetve mindkét oldalon az 
alacsonyabb rangú végvári tiszteket (alkapitányok, hadnagyok, vajdák, tizedesek, 
illetve alajbégek, odabasák, agák) és az egyszerű közkatonákat értették. Őket csak 
az említett különleges esetekben hurcolták a két birodalom fővárosába, így több-
nyire a szomszédos vilájetek és szandzsákok, illetve végvidéki főkapitányságok 
várainak börtöneibe kerültek, hogy azután gyakorta sok esztendős rabság után tér-

66 Ugyanez a szokás Erdélyben is életben volt, miként azt 1621-ben maga Bethlen Gábor fe-
jedelem adta tudomására Thurzó Imrének: ,,Ab antiquis ez volt az szokás és írott vitézlő 
törvény, hogy minden főrab az fejedelemé, valamelyet az fizetett hadak fognak, kik fejedelem 
fizetésén vannak." Takáts, 1917/1. 147. p. A Batthyány Ádám számára készült korabeli magyar 
nyelvű fordítás dunántúli kerületi főkapitányi utasításáról: MOL P 1315 Batthyány cs. lt., 
Batthyány I. Ádám, Másolati könyv b. 66. p. (1633) Az általam ismert legkorábbi latin nyelvű 
adat Forgách Simon bányavidéki főkapitány 1569. október 26-án kelt utasításából: ,,Proinde 
supremus noster capitaneus milites suis manubiis (Passis tamen, Zansakis et Beghis Turcicis 
exceptis, quos nobis reservamus) pro militari in Hungaria diu iam observata consuetudine 
frui sinat et humaniter eos tractet, contentus nimirum, si ei honestum munus de qualibet 
praeda ab hostibus reportata impartietur." ÖStA FHKA HKA HFU RN 21. 1570. Aug. fol. 
100-108. 

67 Szakály, 1973. 38-39. p. 

68 A koppányi Redzseb bég kiadásának megtagadására: Takáts, 1928. 314-317. p. és Szakály, 
1973. 46. p. A Kacorlak-Sárkányszigetnél elfogott két bégnek a zsoldfizetés elmaradása in-
dokával történő megtartására: Takáts, 1917/1. 172. p. 



hessenek vissza szülőföldjükre busás haszonhoz juttatva tulajdonosaikat. Számuk 
a főrabokéhoz viszonyítva igen jelentős volt — elég ehhez pusztán a Csonkatorony 
keresztény rabjainak a fenti táblázatban közölt adatait szemügyre vennünk—, így 
a XVII. századra a váltságdíjért folytatott rabkereskedelem valóban komoly üzlet-
ággá fejlődött. 

A magyar hadszíntéren rabságba esettek harmadik nagy csoportját mindkét fél 
részéről azok a parasztok vagy soraikból kikerült végváriak alkották, akiket a mar-
tai ócok és tatárok -— miként említettük, főként a XVI. század első felében és a 
nagyobb hadjáratok időszakaiban —, illetve a visszafoglaló háború idején a csá-
szári csapatok katonái nem váltságdíj reményében, hanem a konstantinápolyi em-
berpiacokon, illetve a német és olasz kereskedőknek való eladás céljából töme-
gesen hurcoltak el. A szerájokból, főnemesi udvarokból és a gályákról való szaba-
dulásra számukra csak isteni segítséggel lehetett remény. Mégis voltak, akik ismét 
viszontlátták szülőföldjüket, miként a lepantói csatából megmenekült keresztény 
gályarabok69 vagy azok a tollforgatásban jártas deákok (például Magyarországi 
György barát, Georgievics Bertalan vagy Raszinyai Huszti György), akik szaba-
dulásukat követően fantasztikus „élménybeszámolókkal" gazdagították a kor 
Európájának a barbár keletről való ismereteit.70 

A portyák során szerzett foglyokat a végváriak többféleképpen oszthatták szél. 
Előfordult — miként a veszprémi vitézek fent idézett esetében —, hogy a hódolt-
sági terület magyar földesurával vagy kapitányukkal előzetesen vagy esetleg utólag 
egyezségre léptek, amely konkrétan szabályozta, miként részesülnek a rabokból. 1 

Amennyiben a portyázó csapat különböző végvárak legénységéből állt össze, és 
jelentős zsákmányt, illetve nagyszámú rabot ejtett, mindezek elosztására és értéke-
sítésére a végváriak — korabeli kifejezéssel élve — ,,kótyavetyét (latinul auctio, 
németül Beutverkaufung vagy Austeilung) hánytak", azaz a vállalkozásban való 
részvételük arányában szétosztották, illetve napjaink árveréseihez hasonló formá-
ban eladták a hadi nyereséget, a portékát, a barmokat, továbbá a vagyontárgynak 
számító rabokat.7" A zsákmány és a foglyok összeírását, értékük felbecslését, majd 

69 Szakály, 1997. 

70 Tardy, 1977. passim. 

71 1647-ben a kiskomáromi gyalogok ,,alkuvásban indultak kapitány urammar, melynek ered-
ményeként sikerült rábírniuk, hogy a nyereségből 100 forint helyett elégedjen meg pusztán 
hatvannal. MTA Kt. Ms. 5301/7. Iványi, 1958. 47. p. 

72 Ritkábban az is megtörtént, hogy kótyavetye nélkül pusztán „lószámra" vagy „kardra", azaz 
az akcióban részt vevő egyes végvárak katonáinak arányában egyszerűen szétosztották a nye-
reséget. Varga J., 1981. 109. p.: 85. jegyz. és Takáts, 1907. 533. p. 



eladásukat, illetve az ebből származó kótyavetyepénz (Beutgeld) szétosztását — 
néhány íródeák segítségével — a katonák által választott biztosok, a kótyavetyések 
(németül Beutmeister, latinul licitator vagy persona auctionem curans) vezették, 
akiket a korabeli bírói juramentumhoz több elemében hasonló eskü kötelezett 
feladatuk pártatlan végrehajtására.73 Ugyanekkor minden végvári katona is hitére 
fogadta meg — miként az 1641. évi igali portyát74 követően—, hogy,, Isten engem 
úgy segítsen, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy bizony Isten. Miul-
tafogva gróf Batthyány Adám uram őnagysága mellett házamtúl kiindultam az 
török ellenség ellen, valamit találtam, nyertem, avagy vontam, akár keresztényé 
lett légyen, s akár töröké vagy rácé, igazán előadom. Ha penig valakinél másnál 
tudnék is valami nyereséget, azt is igazán megmondom. "75 

A kótyavetye alkalmával az uralkodó idézett előírásának megfelelően (,, megelé-
gedvén maga az honoráriumban neki adandó illendő ajándékkal") a végvári sereg 
egy-egy értékesebb rabbal ajándékozta meg kapitányát, sőt különösen sikeres akció 
esetén a végvidék generálisát és uralkodóját is. Az „illendő ajándék" (munus con-
decens vagy honestum76) nagyságát — amely legalább egy „legényrész", azaz egy 
közkatona nyereségrésze volt7' — azután egyes végvári kapitányok igyekeztek 
konkrétan meghatározni. Mindez arra a magánföldesúri seregeknél a XVI. század 
közepén már bevett szokásra volt visszavezethető, miszerint a katonaság feje és 
eltartója, azaz a földesúr, az elejtett rabokból azok harmadával, az úgynevezett 

73 ,, Isten engem úgy segítsen, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság. Ebben az reám bízott 
mostani kótyavetyeségben igazán el járok, senkinek sem barátságát, sem atyafiúságát nem 
tekintem, hanem mindennémű marhát, az mint elkelhet, úgy adok el, annak az árát igazán 
beírom és egyaránt ki is osztom az én tehetségem szerint." MOL P 1313 Batthyány cs. lt., 
Török iratok N° 51. fol. 10. A korabeli bírói esküre 1. Kovács F„ 1964. 95-120. p., Bónis-
Kovács, 1961. és Pettkó, 1883. A kótyavetyések tisztére 1. még Takáts, 1910. 132. p. 

74 Az igali portya tanulságainak részletes bemutatása: Fenyvesi, 1985. Itt szeretnék köszönetet 
mondani Fenyvesi Lászlónak, aki munkám során több adatot bocsátott önzetlenül ren-
delkezésemre. 

75 MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 51. fol. 10. Idézte: Varga J„ 1981. 106. p. 

76 Az előbbi kifejezés Bornemissza Imre 1573-ban kelt krasznahorkai kapitányi utasításában: 
MOL E 136 Div. instr. Tétel 7. fol. 540., az utóbbi pedig Forgách Simon bányavidéki generális 
1569. évi instrukciójában: ÖStA FHKA IIKA HFU RN 21. 1570. Aug. fol. 100-108. 

77 A kiskomáromi katonák 1652 tavaszán kijelentették, hogy az uralkodó utasításának meg-
felelően a „tisztességes ajándékot" kapitányuknak eddig is mindig megadták és a jövőben is 
megadják: „egy legén részszel tatozunk ű kegyelmének, eztet még ez ideig meg adtuk s talán 
többet is." MTA Kt. Ms. 5301/7. Iványi, 1958. 49. p. Vö. még ezzel kapcsolatban Varga J., 
1981. 108-109. p. 



harmaddal részesedett (,,az urak, a kiknek váraik vannak és fizetett népet tartanak, 
a hadizsákmánynak egyharmadát kapják"1*). Ezt katonáskodó alattvalóik termé-
szetesen nem tagadhatták meg. Másként fejlődött azonban a szokásjog ezen eleme 
a királyi végváriak esetében. 

Miután az uralkodó és a véghelyek kapitányai a XVI. század közepén felis-
merték, hogy a harmadadás szokását érdemes a királyi végváriak kialakulóban levő 
szokásrendszerében is meghonosítani, erre a törökkor folyamán több ízben kísér-
letet tettek. Mindez az oszmán ötödhöz hasonló állami adó bevezetését jelentette 
volna. Ez ellen a „vitézlő nép" tagjai mindannyiszor hevesen tiltakoztak, hiszen 
kollektív jogaik és kiváltságaik egyik legfontosabb eleme — az önálló igazságszol-
gáltatás mellett — éppen a földesúri és állami adózás alóli mentesség volt.79 A 
Haditanács így célszerűbbnek látta az állandó konfliktusok elkerülését és a XVI. 
század második felétől egyébként is kénytelen volt végleg lemondani a harmad 
követeléséről, hiszen zavartalanul sohasem tudta biztosítani a vitézlő katonaság 
fizetését. A bécsi katonai vezetés ezután megelégedett azzal, hogy a kapitányi utasí-
tásoknak megfelelően az uralkodónak csak a főrabok, a végvárak parancsnokainak 
pedig pusztán ajándékok jártak. Ugyanakkor a magánföldesúri seregek fizetett ka-
tonáinak, illetve a hajdútelepck lakóinak körében még a hódoltság második évszá-
zadában is szokásban maradt a harmadadás kötelezettsége. Az utóbbiak körében 
azonban csak azon esetekben, amikor nem kiváltságaik fejében, hanem hadrakelés 
idején uruk hópénzéért teljesítettek szolgálatot.80 

A zsákmány és a rabok elosztásának módja a XVI-XVII. század folyamán tehát 

78 Takáts, 1917/1. 146. p. Vö. még 1566-ból: Kárffy, 1912. 473-474. p.: N° II—III. Jellemző, 
hogy Takáts a harmaddal kapcsolatban is pusztán „odadobált" néhány adatot, a jelenség 
egészének elemzését azonban gondosan elkerülte. 

79 Pálffy, 1995. 71-72. p. 

80 I Iernádnémeti — 1630, Rákóczi György: , , Ha pedig a felül megnevezett két hónap alatt | amed-
dig fizetés nélkül kötelesek szolgálni | valami nyereséget adna isten, abból nekünk semmi részt 
ne tartozzanak adni, hanem amikor hópénzünket felveszik és valami nyereségük lenne, a régi 
vitézlő rendtartás és törvény szerint kívánunk abból illendő részt, úgymint harmadát." Dankó, 
1991. 22. p. és Szendrey, 1971. 233. p.: N° 6. Vö. még a földesúrnak járó harmadra vagy 
néha csak ajándékra: Fehértó és Bekény — 1632, Rákóczi Pál: ,.lsten szerencsét adván nékiek 
tartozzanak az nyeressegbúl, hói Tőröket, hál Bullyát, vagy egyéb Tisztességhes ajándékot, 
kire az ott való hittes Kapitánynak légyen gondgya, hogy nékünk bé szolgháltassa." Uo. 
239240. p.: N 9., Lúc — 1642, I. Rákóczi György: „A két hónap alatt, amíg a maguk 
költségén szolgálnak, valami szerencsét isten ad, az a maguké legyen, nekünk semmit ne ad-
janak kedvük ellen. De amikor hópénzünkön lesznek, valami jó szerencséjük lészen, a régi 
vitézlő rendtartás szerint, mindennek a harmad részét nekünk adják." Uo. 252. p.: N° 18. 



gyakorta vita tárgyát képezte. A kérdés jelentőségét kiválóan érzékelteti, hogy 1647 
júliusában Batthyány Ádám Kanizsával szembeni végvidéki főkapitány Körmend-
re összehívott hadiszéke („sedes judiciaria Adami de Battyán ratione confiniorum 
Canisae oppositorum ") megvitatta a problémái, és vele kapcsolatban külön határo-
zatokat (statutum) hozott.81 A régi szokásokra hivatkozva megerősítették, hogy a 
királyi végváriak a nyereség nagyságának megfelelően pusztán „tisztességes aján-
dékkal" ,, és az harmad adással nem " tartoznak kapitányuknak. Minderre azért volt 
szükség, mert néhány várparancsnok — például a kiskomáromi tisztet 1636-tól 
1648-ig viselő Bessenyei István82 — visszaélve hatalmával, a harmadot az uralko-
dói zsoldért szolgálókon akár erővel is behajtotta. A familiárisokra vonatkozóan 
ugyanakkor a hadiszék bírái a korábbi gyakorlatot, azaz a harmadadás kötelezett-
ségét hagyták érvényben. (,,Hanem ha kinek maga szolgája lenne köztök [ti. a nye-
reséget hozók között], annak rendi az régi szokás szerént observáltatik.") Emellett 
megállapították, hogy a hadi nyereségből a kótyavetye során az egyes várak őrségei 
létszámuk arányában részesednek, azok azonban, akik ,,másoktól adatott hírre" 
menve szereznek zsákmányt, személyenként csak fél részt kapnak. Továbbá azt is 
kimondták, hogy azoknak a katonáknak, akik a portyáról török fejet hoznak vagy 
rabot fognak, a kótyavetyéből őket illető rendes részen kívül a nyereségből még 
külön három forint jár.83 Velük ellentétben a lármára és a társaik felszólítására a 
csatázásban részt nem vevők — akik így ,,ingyen időt mulatnak" — vagy a szán-
dékosan túl későn indulók nem nyereséget, hanem büntetést érdemelnek. A kótya-
vetyét pedig mindig abban a végvárban kell tartani, amelynek őrségéből a vállal-
kozásban a legtöbben vesznek részt, de csakis a várkapitány és a végvidéki gene-
rális előzetes tudomásával.84 

A régi szokásokra alapozott utóbbi határozatot azután a végvidéki főkapitányok 
és a várak parancsnokai igyekeztek kihasználni, midőn a tekintélyesebb rabok ese-
tében „hozzászoktatták" a nekik alárendelt várak királyi fizetésű katonáit nem léte-

81 MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Katonai iratok 252. cs. íol. 622-625. A még rendezetlen 
Batthyány-levéltárból az irat egy részét — a harmad keletkezését félremagyarázva — is-
mertette: MTA Kt. Ms. 5301/7. íványi, 1958. 47-49. p. Vö. még ugyancsak részleteiben: 
Varga J., 1981. 106-107., 110. és 112. p.: 97. jegyz. és az ügy említése: Páljfy, 1995. 127. p. 

82 1636: MOL P 1322 Batthyány cs. lt., Földesúri familia. N° 327. és ÖStA KA Best. Prot. Bd. 
I. 1636. fol. 17.; 1648: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 299. fol. 63. 

83 Ez a határozat igen régi hagyományokat követett, hiszen még a végvárrendszer megszűntével, 
II. Rákóczi Ferenc függetlenségi mozgalma idején is érvényben maradt: ,,A mely katona rabot 
fog az ellenség közül, egy rabtól 3 forint jár fehér pénzül." Takáts, 1917/1. 179. p.: 1. jegyz. 

84 Ennek gyakorlatára vö. még Varga J., 1981. 110. p. 



ző elővételi joguk elismerésére. Ennek gyakorlata ugyancsak a magánföldesúri 
seregek szokásaira vezethető vissza, azoknál ugyanis a rabokat csak a dominusz 
engedélyével és az ő vásárlásait követően adhatták cl. Ennek remek példáját szol-
gáltatja Keszthely földesurainak (Pcthő László, Sárkány János és a Bakács árvák 
részéről Babócsay Ferenc) 1661-ben kiadott rendtartása, mely kimondta, hogy 
,, Keszthelyt lakó ember, s vitézlő rend, akárki szolgája légyen, valamit fegyverrel 
nyer: rabot, marhát, jó fegyvert, tartozzék az uraknak illendő áron adni s akárme-
lyik közülünk megvehesse. "8S A három földesúr pedig — akik a XVII. század máso-
dik felében mindannyian egy-egy királyi végvár parancsnokai, illetve később rész-
ben végvidéki vicegenerálisok voltak86 — a határvédelmi zónák főkapitányaihoz 
hasonlóan a familiárisaik körében bevett elővételi jogukat azután a véghelyek ural-
kodói zsoldon szolgáló katonáira is igyekezték ráerőltetni. Hiába tiltakozott azután 
1652-ben akiskomáromi sereg, Batthyány Ádám egyértelműen adta a vitézek tudo-
mására, hogy ,,ha valami jó rabot hoznak, [az] nem mást, hanem minket illet. "87 

A rabok adásvételével kapcsolatban a XVII. századra még egy figyelemre méltó 
végbeli törvény honosodott meg. Ennek értelmében az eladónak a rabért bizonyos 
„szavatosságot" kellett vállalnia. Ez azt jelentette, hogy ha az eladott rab tizenöt 
napon belül meghalt, az eladó a vételárat teljességgel tartozott a vevőnek vissza-
fizetni. Ennek a szokásnak a kialakulása azzal magyarázható, hogy a rabok jelentős 
része sebesülten került fogságba vagy börtönében betegedett meg, ezt követően 
pedig gazdáik igyekeztek rajtuk mielőbb túladni, nehogy tetemes kár érje őket. A 
két hetes „szavatossági terminus" bevett gyakorlata ellenére néha mégis komoly 
viták kerekedtek, különösen akkor, ha az adásvételt nem foglalták írásba. Egy ilyen 
eset történt meg 1654-ben Csáky Ferenc veszprémi főkapitány és a közeli tihanyi 
végvár vitézei között. Miután ugyanis a főkapitány 500 forintért egy sebesült török 
rabot vásárolt a katonáktól, az a tizenöt nap elmúltával távozott az élők sorából. 
Csáky erre törvénytelenül próbálta meg visszaszerezni az általa hiába kifizetett 
összeget, midőn a joghatósága alá nem tartozó tihanyi vitézeket elfogatta, és pénzét 
saját bírói fórumán, a veszprémi seregszéken követelte vissza. A letartóztatott vég-
váriak hiába hivatkoztak,, a végbeli vitézek szokására ", a főkapitány az írásba nem 
foglalt megegyezéssel kapcsolatban nyíltan tagadta, hogy a két hetes terminusról 

85 Kőszeghy, 1895. 64. p.: 6. artikulus. 

86 Pethő László 1648-tól kiskomáromi, majd az 1660-as évek közepétől híd vég- zalavári, Babó-
csay Ferenc 1659-től előbb keszthelyi, majd 1674-től veszprémi főkapitány volt, Sárkány János 
pedig a Kanizsával szembeni végek egerszegi vicegenerálisának tisztét töltötte be (1656-1671). 
Utódja 1671-től keszthelyi földesúrtársa, Pethő lett. 

87 Varga J„ 1991. 124. p. 



szót ejtettek volna. A vitathatatlanul kényszer alatt ítélkező veszprémi seregszék 
erre Csákynak ítélte a perdöntő esküt, a tihanyi végváriak azonban ügyüket a győri 
végvidéki főkapitány hadiszékére fellebbezték. Ez azután amellett, hogy a tihanyi 
katonáknak adott igazat, teljességgel érvénytelenítette a veszprémi processzust, sőt 
megintette Csákyt a kapitányi joghatósággal történt súlyos visszaélés miatt.88 

2. Szökés, hitváltás, sarc — a sz.abadulás lehetőségei 

A kótyavetyén eladott rabokat általában a végvidéki generálisok, illetve a te-
hetősebb várkapitányok és tisztek vásár olták meg. A közlegények azért sem tartot-
tak rabokat, hiszen mind a török, mind a keresztény oldalon azok őrzéséért a börtö-
nök és tömlöcházak őreinek, azaz a tömlöctartóknak (custos carceris, Tömlizer, 
Kerkermeister) vagy a várnagyoknak {porkoláb, castellanus, Burggraf) meghatá-
rozott összeget kellett fizetni. Ezt a díjat nevezték tömlöcváltságnak (Tömnizgeld), 
melyet arab tulajdonosa legkésőbb annak kiváltásakor tartozott letenni. ' Probléma 
pusztán azokban az esetekben merült fel, ha török rabot keresztényért cseréltek el, 
ekkor ugyanis előfordult, hogy még maga Batthyány Ádám is megfeledkezett 
németújvári viceporkolábjainak kifizetéséről.90 Ennek ellenére a tömlöctartókat 
nem kellett az éhenhalástól félteni. A XVII. század közepére ugyanis — nem min-
dig a békés módszerek jellemezte tevékenységüknek köszönhetően — mind a 
török, mind a keresztény oldalon a rabtartással kapcsolatos végvári szokásjog ele-
mévé vált, hogy a kiszabaduló rab külön ajándékkal, mondhatnánk „hálapénzzel" 
tartozott őreinek. 1660-ban ezért, midőn a két szembenálló fél igyekezett a rabtartás 
néhány szokását újonnan — egyébként sikertelenül — szabályozni, szigorúan el-
rendelték, hogy ,,az szokott felettébb való ajándékot porkolábok és tömlöctartók, 
sem magyarok, sem penig a törökök, az szegény rabságon ne vegyenek, hanem az 

88 MOL P 71 Csáky cs. lt. Fasc. 273. Köteg I. fol. 27-31. Az ügy részletes leírása: Varga J., 
1981. 158-159. p. és Pálffy, 1995/1. 122-123. p. 

89 ,,Az tömlöcváltságtúl egy forintot kévánnak, azt küldje meg" — írták levelükben a sümegi 
várnagyok 1551-ben Horváth Márknak. MOL E 2()0 Tétel 22. Szigeti Horváth cs. lt. Henyes 
István és Ányos Boldizsár Horváth Márkhoz. 1551. március 16., Sümeg. Vö. Szakály, 1987. 
57. p. és további adatok: Lengyel-Lovas, 1939. 86. p.: N° 11., ill. MOL P 1314 Batthyány 
cs. lt. N° 34 785., 41 253. 

90 ,, Nagyságod az mely rabokat bebocsáttat más körösztyén rabokért, annak az tömlöcváltságárúl 
nem contentálják viceporkoláb uraimat és az darabontokat, melyet neheztelnek." (1650) Uo. 
N° 41 234. 



ő igazságokkal [nevezetesen a tömlöcváltsággal — P. G.j megelégedjenek. "9I 

A vásárlás, ajándékozás vagy csere útján92 valamely főtiszt vagy kapitány bir-
tokába jutott rab fogságából többféle módon szabadulhatott. Csak ritkán és keve-
seknek adatott meg — miként Farkas Pálnak, aki a XVI. század végen a tömlöctartó 
megölését követően szökött meg Szigetvárról —, hogy ,,az úristen csudálatoskép-
pen sarcz nékűl" szabadítsa meg.91 Ezen szerencsefiakat azután a drinápolyi béke-
szerződés határozatának, illetve a kialakult szokásjognak megfelelően egyik fél 
sem követelte vissza. Akiket azonban szökés közben fogtak el, azokat igen szigo-
rúan büntették. 1652 késő őszén például harmincnyolc szalónaki török rab lázadt 
fel és szállt szembe a fellármázott őrökkel, akik csak fegyveresen tudták őket meg-
fékezni és a várból kötélhágcsókon leereszkedőket celláikba visszavinni.94 A por-
kolábok megtorlása kíméletlen volt. A kitört rabok mindegyike — a sebesülteket 
kivéve — kemény pálcázásban (300, 350 vagy 380 ütés) részesült, melynek sebeibe 
azután többen belehaltak.95 A Batthyány Ádámnak jelentős anyagi kárt okozó láza-
dásnak hamar híre terjedt. 1653 januárjában már a budai Csonkatorony rabjai is 
értesültek róla, következményeit pedig maguk is tapasztalták, hiszen a törökök 
megszigorították a Batthyány-várakból kezességen kibocsátott rabok visszaenge-
dését.96 Miután pedig az oszmán-magyar rabtartás szokásrendszerének egyik leg-
meghatározóbb eleme a kölcsönösség elve volt — miszerint ha valamelyik fél meg-
szegte a bevett szokásokat (például megtiltotta a raboknak a koldulást vagy túl-

91 Uo. N° 9299. Vö. még Uo. N° 7761. 

92 Ezekre remek példákat találunk Batthyány Ádám N° 1. jelzésű „zöldtáblás könyvében" (,,Az 
megsarcoltatott és sarcolatlan török és rác raboknak a seriese."), melyre Varga J. János hívta 
fel először a kutatás figyelmét. (Varga J., 1991. 125. és 132. p.) A N° 2-vel jelölt „zöldtáblás 
könyvébe" pedig — amely sajnos nem maradt az utókorra — a rabok által teljesített sarc-
összegeket vették számba. MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 49. Ebben utalás 
a N° 2. számú kötetre: p. 56. Vö. még Uo. N° 43. 

93 Szily, 1884. 88-89. p. 

94 Ők tehát ugyanúgy régi rabságukba kerültek vissza, miként a bevezetőben említett váradi 
magyar rabok. 

95 Húszain budai janicsár ,,anno 1652. die 4. et 5. Decembris szalónaki várunk megvíteliért és 
abból való kiereszkedísiért megverettetett és die 8. Decembris megdöglött." M O L P 1313 
Batthyány cs. lt., Török iratok N° 49. p. 72. Az eset részletes leírása: Varga J„ 1991. 123. p. 

96 ,,Az Szalónakban való feltámadásnak ide be igen nagy híre volt. Senkitűi bizonyosan végére 
nem mehettek, miképpen vagyon dolgok az nagyságod török rabjainak. Ki azt mondja, hogy 
meg is tartják a várat, s ki meg azt mondja, hogy minden levagdalták őket." M O L P 1314 
Batthyány cs. lt. N° 9286. Az előző esztendőben pedig a vezekényi csatáról kaptak hírt, 
melyben elesett társaikat tömlöcükben siratták meg. Uo. N° 9284. 



ságosan kínozta őket), a másik tüstént hasonlóképpen bánt a nála fogságban levők-
kel97 —, a budai keresztény foglyok szabadulása ezután egy időre komoly nehéz-
ségekbe ütközött. 

A szökésen kívül sarc nélkül mindkét oldalon még többféleképpen nyerhették 
vissza szabadságukat a rabságban szenvedők. Felvehették rabtartójuk hitét, azaz 
muszlimmá vagy kereszténnyé lehettek,98 noha ez gyakran szintén „meggyőzéssel" 
történt.99 Ilyen esetben a rab a török szultán vagy a magyar király alattvalójává, 
illetve tulajdonosa szolgálójává vált. Ugyanakkor az 1609. évi egerszegi végzések 
szerint erre,, sem hitegetéssel, sem erővel" senkit nem kényszeríthettek.100 Továbbá 
szabadulhattak a rabok cserével, midőn uralkodóik vagy határ menti rabtartóik 
közös megegyezése alapján egy előre meghatározott helyen és időben az azonos 
váltságdíjú rabokat egymásért kicserélték. Ilyen esetekre államközi és határ menti 
szinten egyaránt főként a békeszerződések megkötése idején vagy egy-egy na-
gyobb követjárás alkalmával, illetve hatására került sor.101 Végül gyakorta szaba-

97 ,,Ha Magyarországban az kezesen egyet ütnek: úri böcsületire fogadta |ti. a szolnoki bég|, 
hogy minden egy-egy ütésért öt-ötszázat üttet ideki az magyar rabon." (1656) Thaly, 1871. 
215. p. és „Ha nagyon keményen megvertek, vagy rossz volt az élelem, Ónodra írtunk, s 
akkor ugyanígy bántak a fogoly törökökkel. " Simplicissimus, 1956. 191. p. Vö. még a Csonka-
torony-beli rabok levelét a németiíjvári porkolábokhoz: M O L P 1314 Batthyány cs. lt. N° 
9307. (Dátum nélkül.) 

98 1596-ban Sábán aliter Benedek és Amhát aliter Jancsi közel tíz éves fogság után vették fel 
a keresztény hitet, melyben — miként állították — ,,holtunkig meg akarunk maradni, és 
keresztyéni hitben meg is halni." Ugyanekkor könyörgőlevéllel fordultak a Magyar 
Kamarához, hogy legalább egy kis segéllyel támogassák őket, mire egy magyar forintot utaltak 
ki számukra. Mátray, 1854. 210. p.: N° IV. Az 1686 után Budán maradt törökök egy része 
— egri társaikhoz hasonlóan — szintén ekként kerülte el az örök szolgaságot. Az 1690-es 
években pedig a soproni polgárok által vásárolt török rabok, főleg asszonyok közül is sokan 
vették fel a kereszténységet. Némethy, 1877. 141-148. p. és Kovács, 1959. 8. p. Vö. még: 
Takáts, 1915/2. 308-334. p. és remek adatok török gyermekek Fiumében történt megkeresz-
telésére a fennmaradt anyakönyvek alapján: Klen, 1976-1977. 

99 Egy görög kereskedő ilyen esetét ismerjük az 1660-as évekből: Dongó, 1915. 263-266. p.: 
N° XLIX. 

100 ,, Item mikoron munkára valamely falukról ifjak és gyermekök mennek le, az török várban se 
hitegetéssel, se erővel törökké ne tegyék, hanem békével bocsássák ki." MOL P 1313 Batthyány 
cs. lt., Török iratok N° 9. 

101 1628 végén a Haditanács arra szólította fel Pálffy István bányavidéki főkapitányt, hogy mivel 
a Konstantinápolyba küldött internunciusok szorgalmazására a budai pasa kész 6 keresztény 
rab kicserélésére, ezért a Magyar Kamara által kifizetendő váltságdíj fejében biztosítson szintén 
6 hasonló sarcú török rabot. Noha Pálffy eleget tett a Haditanács kérésének, a kamara nem 



dúltak keresztény rabok akképpen is, hogy valamelyik török sorstársuk,,akarván 
fejet fejért szabadítani", váltságdíja fejében magára vállalta „kihozásukat". 
Mindez azonban már átvezet minket a rabtartás leglényegesebb elemének, a vált-
ságdíj megállapításának és megszerzésének kérdésköréhez. 

A sarcot (Schatzung, Ranzion) — melyet a korabeli magyar nyelvű források 
gyakran sancnak vagy sacnak is neveztek — maguk a rabok ajánlották meg tulaj-
donosaiknak. Amennyiben az utóbbi ezzel nem elégedett meg — s az esetek túl-
nyomó részében így történt — komoly alkudozások kezdődtek. A rabtartó termé-
szetesen igyekezett minél feljebb verni a váltságdíj összegét, és kijelentette, mire 
tart igényt. („Adjon még ehhez. Ez ennek alatta egyáltalán el nem megyen. Ez 
látom, hogy csak mintegy tréfálkodik. Ez amint látjok, csak játszik velünk, akiért 
rosszul jár egyszer; ha hat avagy hétannyit nem ígér még ehhez, nem szabadul. 
Ebben ha engedünk is, nem sokat. ")103 A sarc megállapítása előtt a tulajdonos oly-
kor kémei segítségével puhatolta ki, vajon mekkora összeg várható a rab rokon-
ságától.104 Ha a fogoly mégsem akarta megígérni a kívánt summát vagy portékát, 
a csiga (trochlea, fim is oblungus vulgo csiga), a kaloda (cyppus, catasta, Geige, 
Eiedelw5) vagy az aligha véletlenül „menyecskének" nevezett kínzószerszám100 

meghozta a megnyugtató eredményt. Persze a foglyok is minden módon próbálkoz-

siette el az ígért pénzösszeg kiutalását. Jedlicska, 1910. 62-63. p.: N° 111., 113. és 71. p.: 
N° 127. Vő. még ugyanerre az ügyre Takáts, 1900. 1570-ben Kari Rhym új portai követ 
kinevezésekor pedig két Komáromban őrzött török rabot cseréltek ki a Csonkatoronyban 
raboskodó két naszádosért. Takáts, 1909. 42. p. Vö. még 1666: Tajferner, 1668. 171-172. p. 
és ÖStA KA AFA 1665/13/2., ±11. 1666/12/1. passim., 1668-1674: Lukinich, 1923. 20-36. p. 
és a XVII. századból számos adat a békeszerződések idején a rabok szabadon bocsátásának 
sürgetésére: Fekete, 1932. passim. 

102 1650-ben Fejérvári Ibrahim ,,vállolta föl magára (akarván fejet fejért szabadítani) Beszprémi 
Balogh Máté sarcának leszállétását, annak fölötte ígért még minekünk kűsót N" 1200", 1653-
ban pedig Budai Szulimán 300 tallér mellett ,,vállolta föl magára Barbély Péter ne vő keresz-
tény rabnak megszabadétását és kihozását". MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 
49. p. 16. és p. 66. Vö. még Jedlicska, 1881. 698. p.: N° XV. 

103 MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 107., 110., 131., 144., 152., 154. és 188. stb. 
passim. 

104 Varga J., 1991. 126-127. p.; Vö. még Jenei, 1960. 53. p. 

105 A csigára: Pandula-Havassy, 1989. 19. p. A kalodára: Takáts, 1906. 271. p„ Takáts, 1907. 
535-540. p„ Vajna, 1907. 99-112. p. és Temesváry, 1970. 29-32. p. 

106 A Csonkatorony-beli „menyecskére": MOL P 1314 Batthyány cs. It, N° 9307. (Dátum nélkül.) 
Egy „vas menyecske" 1569-ben Csejte várában: Takáts, 1907. 540. p. , ,Menyecskében való 
heveresim" (1658 k.): Dongó, 1914. 62. p.: N° XXVIII. 



tak a síire csökkentésével. Gyakran kérték pasáik vagy főkapitányaik közbenjárá-
sát, akik azután mindenféle ürüggyel próbálták meggyőzni arabtarlót, hogy „noha 
császár űfölsége szancsák békje volt, de nem aranyáért, kéneséért adták az tisztet 
neki, hanem hív szolgálatjáért. Higyje azokáért nag[yság]od éntűlem, hogy oly 
szegénségvel volt, hogy az hatalmas császár kéncstartója minden marháját, az mi 
találkozott (mikor foglyá esett), császár számára foglalván és eladván, mindenestül 
és minden marhája tett úgymint 4000 frtot; enni kénesnek azért nem tudom, hogy 
hogy és holott tegye szerit ha kedig Nag[yság]tok azt vélné, hogy kudulásával 
szabaduljon, az igen reméntelen dolog, miérthogy az irgalmasság és könyörüle-
tesség mind mi közöttünk és mind Nag\yság]tok között ugyannira elfogyott, hogy 
az egyik az másikon semmi módon nem kezde könyörülni. " I0 / Azok a rabok, akik 
a kínzások ellenére is megtagadták a váltságdíjat, „sarcolatlanok" maradtak és örök 
rabságra ítéltettek. (,, Üljön veszteg, mert azon el nem megy. ") Ennél rosszabb sors 
csak az említett pribékekre várt. Nekik a végvári szokásjog értelmében még sarcért 
sem volt lehetőségük szabadulásra, hiszen emberrabló tevékenységükért kínzással 
egybekötött halálbüntetés járt. 

A kialkudott váltságdíjról mind a rabtartó, mind a rab számára „végzést" állítot-
tak ki,108 amely részletezte a sarc összetételét és meghatározta teljesítésének módját, 
illetve határidejét. Maga a sarc általában részben készpénzből (mindenekelőtt tal-
lérból), részben lovakból, ökrökből és különféle portékákból (a tiltott fegyverektől 
kezdve a szőnyegeken át egészen a kávéig és különféle használati tárgyakig) állt 
össze.109 1660-ban azután a török fél szorgalmazta, hogy az elkövetkező időben 
fegyvert és egyéb portékát a rabokon ne kérjenek, azaz vagy pénzért vagy másik 
rabért cseréljék ki őket oly módon, hogy ,,úr úron, főemberfőemberen, hiszpáhia 
nemes emberen, beslia katonán [azaz lovason"0], hajdú gyalog törökön szaba-
duljon"u] — mindez azonban nem valósult meg. Sőt a Nyugat-Dunántúlon a sok-

107 Ferhád budai pasa levele Pálffy Miklóshoz. 1589. jún. 6., Buda. Jedlicska, 1881. 694-696. p.: 
N° IX. Vö. még Uo. 691-692. p.: N° III. és Szakály, 1973. 39-49. p. 

108 A váltságdíj meghatározását korabeli kifejezéssel a „váltság elvégzésének" hívták: „Bwdara 
menyen, es keresse meg ewketh, vigeze el waltsagokat". (1558) Szalay, 1861. 282. p.: N° 
CCXCIV. 

109 Szemléletes példákat találunk erre a Batthyányak által az 1580-as évektől vezetett ,.Török 
Rabok regestrumi a]" című, sarcvégzéseket tartalmazó kötetben. MOL P 1313 Batthyány cs. 
lt., Török iratok N° 43. Vö. még Szily, 1884. 88-89. p. 

110 Katonán a XVII. században gyakran lovas katonát értettek, míg a gyalogokat ugyanekkor 
általában hajdúknak hívták. Minderre 1. pl. MOL P 1322 Batthyány cs. lt., Földesúri familia. 
N° 393., 413/a. és 957. 



féle portéka mellett igen gyakran kősót követeltek a török raboktól. A sarcokból 
befolyt só mennyiségéből (sok ezer kocka évente)112 úgy tűnik, a Batthyányak az 
ország nyugati területein nehezen beszerezhető erdélyi sóból ezen a különös módon 
— és egyébként vámmentesen — biztosították uradalmaik szükségleteit. A törökök 
ugyanakkor erdélyi rabjaikkal szintén sok száz vagy akár több ezer sókockában 
alkudtak meg."3 

3. A váltságdíj összegyűjtésének nehézségei 

Miután mind a magyarok, mind a törökök hamar felismerték, hogy váltságdíját, 
pontosabban annak hátramaradt részét leggyorsabban és legmegbízhatóbban maga 
a rab gyűjtheti össze, kibocsátásának különféle változatait alakították ki a vissza-
térését szolgáló biztosítékoknak megfelelően. A rab elengedésére az esetek nagy 
részében azonban csak akkor került sor, ha a hozzátartozók a sarc egy bizonyos 
meghatározott részét a rab tulajdonosának már megküldték. Budán legalábbis „szo-
kás volt, hogyha az fele sarcát beszolgáltatták, így osztán ... kibocsátották".1'4 

Kibocsátás esetén a legkisebb garanciát a hitlevél (Glaubensbrief) adása jelen-
tette, amikor egy-egy magyarországi főúr vagy végvári kapitány, illetve magasabb 
rangú török tisztségviselő külön oklevélben és meghatározott összeg vagy a sarc 
megfizetésének terhe alatt kötelezte magát a rab visszatérésének biztosítására. Mi-
után a rabtartó kézhez vette a hitlevelet, a fogoly terminust kapott — ez egy-két 
héttől általában több hónapig, ritkábban hosszú évekig terjedt'15 —, melyre a vált-
ságdíj maradék részét hiánytalanul tartozott beszállítani. Amennyiben erre nem 

111 MOL P 1314 Batthyány cs. It. N° 9299. 

112 A raboktól szerzett kősóról és felhasználásáról külön számadást is vezettek: Németújvári, 
szalónaki, rohonci és borostyánkői török, illetve rác raboktól ,,bevett sónak bizonyos Introitusa 
et Exitusa cliversis vicibus" (1646-1652). MOL P 1313 Batthyány cs. It., Török iratok N° 
141., 303-304., 306. stb. Vö. még Varga J„ 1991. 127. p. és Lengyel-Lovas, 1939. 36-39. p.: 
N° 4. és 7. 

113 Dongó, 1915. 146-147. p.: N° XLVI. 

114 MOL P 1314 Batthyány cs. It. N° 9282. Ez a szokás azonban — úgy tűnik — eléggé általános 
volt, hiszen Ali koppányi béget is csak váltságdíja közel felének teljesítése után engedték el 
Bécsből. Szakály, 1973. 40. p. 

115 1683-ban a Kislehotkáról (Nyitra m.) budai fogságba került Zsuzsanna asszony és leánya, 
Katus 220 magyar forintnyi sarcuk összekoldulására Ahmed budai pasától 8 esztendőnyi ter-
minust kaptak. Horánszky, 1937. 



volt képes, a sarccal kapcsolatos végvári szokás értelmében a határnap elmúltával 
tömlöcébe került vissza. Mivel a legritkább esetben sikerült a teljes váltságdíj idő-
ben történő összegyűjtése, gyakorlattá vált, hogy a rab külön levélben kérte a ter-
minus elhalasztását.116 Noha ennek megadása a rabtartó jóindulatától függött, az 
esetek túlnyomó részében engedélyezték. Ekként a rabok általában kis részletekben 
szállították be olykor valóban tekintélyes sarcukat. A hitlevélen való kibocsátás 
azonban nem tartozott a kedvelt eljárások közé, sőt alkalmazását gyakran tiltották, 
hiszen nem volt ritka az olyan eset, amikor a keresztény fél képviselői hamisított 
hitlevéllel próbálták a török tömlöc tartókat félrevezetni.117 De a határ menti végvá-
rak bégjei is sokszor megszegték ígéreteiket, és még attól sem riadtak vissza, hogy 
a királyi végváriak bosszúból főrabok elfogásával fenyegessék vagy oly módon 
szégyenítsék meg őket, miként azzal a krónikaíró Pethő Gergely rémisztgette 1611-
ben Musztala szigetvári agát: „az. hitleveledet sok török és körösztyön vitézek lát-
tára disznófarkon szaggattatom el, lássák sok vitézek emberségedet. "I18 

A váltságdíjra éhes rabtulajdonosok számára megnyugtatóbb megoldást jelen-
tett a zálogolás rendszere. Erre elsősorban olyan esetekben került sor, amikor egy-
egy előkelőbb rab rokonsága az ideiglenes kibocsátásért néhány szolgáját küldte 
zálogul a börtönbe. Mindemellett az emberi önfeláldozás olyan példáiról is van — 
mindkét fél részéről — tudomásunk, midőn valamelyik testvér vagy fiú, avagy 
katonatárs vállalta a nyomorúságos börtönt arra az időszakra, amíg a rabságból 
kibocsátott akár hónapokon keresztül munkálkodott sarca megszerzésében. A zálo-
golás mégsem vált a rabtartás legkedveltebb szokásainak egyikévé, ugyanis ren-
geteg visszaélésre kínált alkalmat. Ennek leggyakoribb esete volt, amikor a sarcát 
teljesítő rabért zálogát nem bocsátották el, hanem egy váltságdíja összekoldulására 
kiengedett másik rabért visszatartották. S noha — miként Ahmed kanizsai alajbég 
1641-ben oly szemléletesen kifejezte — ,,nem [volt] törvény sem Törökországban, 
sem Magyarországban, hogy zálogot valaki sarcáért tartsák",119 a kapitányok és 
bégek mégis ezen jogtalan garanciával igyekezték magukat biztosítani. 

A rabok kibocsátásának legkönnyebben alkalmazható, legbiztonságosabb és 
ezért leginkább bevett módja a kezesség (Bürgsehaft, sponsio) intézménye volt. 

116 ,,Az nagyságod porkolábja, Horvát István bekiildötte Nagy Gergely postáját, hogy több napot 
kérjen." (1657) MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9294. 

117 Uo. 15 615. Hasonló példa a törökök részéről: Jenei, 1960. 55-56. p.: N° 3. 

118 MOL P 235 Pethő cs. lt., Antiqua miscellanea No. 950. 

119 MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok No. 75/d. Vö. egy hasonló esettel a török fél 
részéről: Förster, 1918. 



Miként a rabtartás és -kereskedelem majdnem minden elemét, a törökök ezt is a 
magyar joggyakorlatból vették át. Miután a végváriak jogszolgáltatásában a kezes-
ség igen kedvelt eljárásnak számított,120 teljességgel érhető, miért vált a rabtartással 
kapcsolatos oszmán-magyar szokásjog legérdekesebb elemeinek egyikévé. Míg 
azonban a vitézlő nép tagjai meghatározott összeg vagy bizonyos jószágok leköté-
sével vállalták, hogy társukat a sereg- vagy hadiszékre időben előállítják, a rabok 
esetében ez többféle, egészen különleges módon történt. Már maguk a kezesek 
(sponsor, fideiussor, obses) is igen széles körből kerültek ki. Noha az előírások 
szerint erre senkit sem lehetett kényszeríteni, a mindennapok gyakorlata ennek 
teljességgel az ellenkezője volt — miként a budai rabok írták 1647-ben:,,minket 
erővel az kezességre hajinak, az ki soha sem volt szokással penig Magyarország-
ban, penig itt. Tudjuk, az rabok között az ki nem akar kezes másikért lenni, erővel 
reá nem hajthatják. "121 

Leggyakr abban — a fenti példának megfelelően — a kibocsátott rab börtönben 
maradt vagy a közeli várakban őrzött társait kényszerítették kezességre. Számuk 
néhány főtől akár félszázig terjedhetett, de nem ritkán történt meg, hogy a Csonka-
torony teljes rabközössége vállalta lel a kényszerű kezességet.122 Kezeslevelükbcn 
(Biirgschaftsbrief) — amely részletesen számba vette a kibocsátott rab sarcát és 
megnevezte behozatalának terminusát — kötelezték magukat, hogy ha társuk nem 
térne vissza, sarcát ők fizetik meg. Más alkalmakkor kezességük értelmében újabb 
pénzösszegek vagy dupla sarc fizetése, továbbá különböző testrészeik (szemük, 
oiruk, fülük, ujjuk vagy foguk) elvesztése, esetleg súlyos pálcáztatás várt rájuk.12'1 

S néha valóban megtörtént, hogy egy-egy tömlöctartó elrettentésül végrehajtotta a 
kegyetlen büntetést vagy a testcsonkítást.121 Ezt gyakran a dupla kezesség módján 

120 Pálffy, 1995. 154-155. p. Vö. még Varga J„ 1981. 168-169. p. 

121 MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 7761. Vadlövő Benedek már 1577-ben ugyanerre panaszko-
dott a Csonkatoronyból Melith Ferenc diósgyőri várnagyhoz: ,,minkéi oli Rettenetessen 
erewttetnek kezessigert, hogi shoha [sic!] imar erewsben nem lehet." MOL P 707 Zichy cs. 
lt. N° 2102. Kiadása: MZsO, 1969. 75-76. p.: N° 11/3. Vö. még 1651-ből Csajághi Máté 
veszprémi rab vallomásával: „egyébaránt szabadulásom nem esett, hanem sok kinoztatásim 
és nyomoruságim után kénszerítetve négyezer tallérban megsarezol |ti. a török]." Odeschalhi, 
1892. 539. p.: N° CXLIX. 

122 ,,Fáncsi Istókért és az vele való postákért minekünk egész seregestül köllött kezesek érettök 
lennünk, mert hogy az hiszár alji sereg rabja és azok kezében vagyon az tömlöc. " (1657) Uo. 
N° 9295. Vö. még Uo. N° 9300. Batthyány Ádám a kibocsátott rabok kezeseiről porkolábjaival 
külön füzetet vezettetett. MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 199. (1648-1652), 
N° 323. (1651-1652) 

123 A fenti esetek egy-egy példájára 1.: Uo. N° 4. fol. 94., N° 105., 139. és 148. 



igyekeztek megelőzni, midőn ismét újabb pénzösszeget vagy másik testrészüket 
ajánlották fel, hogy a vissza nem tért rab számára a határidőt legalább egy kis idővel 
meghosszabbítsák. 1634-ben azonban a kanizsai rabokon még az újabb kezesség 
sem segített, kibocsátott társuk ugyanis ,, falukon, várasokon valamit megkoldula, 
másfélül korcsmákon megissza" .m Olyan esetekben pedig, amikor valamelyik rab 
kibocsátott társáért utóbb a kezességet nem ismerte el vagy megtagadta azt, a két 
rabot valamelyik végvárban honfitársai előtt szembesítették és a kezességgel kap-
csolatban vallomásra késztették.'26 

Az igazán megfelelő kezesek mégsem a nincstelen rabtársak, hanem a tehetős 
hódoltsági vagy határ menti mezővárosok és települések voltak. Az oszmánok éltek 
is a kínálkozó lehetőséggel, midőn például 1584-ben — a kereskedelmi kapcsola-
tok időleges megbénulására fittyet hányva — hat hódoltsági mezővárosra (Rác-
keve, Nagymaros, Vác, Nagykőrös, Cegléd és Tolna) erőltették rá, hogy Ali kop 
pányi bég több mint 30 000 aranyforintos sarcáért kezességet vállaljanak. Közel 
negyedszázaddal korábban ugyanakkor Mágochy Gáspár 14 000 forintos váltság-
díjáért három határ menti település (Szikszó, Debrecen és Rimaszombat) vállalt 
garanciát, míg a dalmát területeken már a XV. századból is tudunk ragúzai polgárok 
kezességéről. Ezek a szokások a Kanizsával szembeni végvidék területén a XVII. 
században is érvényben maradtak. Ebben az időben a törökök gyakran egy-egy Zala 
vagy Vas megyei falu bíráját rendelték — nem ritkán a rab kérésére — Kanizsára, 
hogy ott azután az ő nevében az egész falut bírják rá valamelyik kibocsátott magyar 

124 ,,Az szegény körösztény rabokat az röttenetes hideg pincében kínoz és kötözi úgyannyira, hogy 
mastanában az szegény Simon Jakabot mezétláb úgy megverte, hogy az csontnak hús és bűri 
mind elesett fát dug az szájában és úgy veri ki az fogát." MOL F 1314 Batthyány cs. lt. N° 
9307. Sőt olyan esetről is tudunk, amikor a megszökött rab kezeseit a Csonkatoronyban annyira 
megverték, hogy közülük ketten belehaltak sebeikbe. Uo. Nn 26 646. Vö. még N° 9285., 
9301. Vö. még a Magyar Simplicissimus szemléletes leírásával váltságdíjra történő kénysze-
rítéséről: „ lefektettek, befogták a lábunkat kalodába, hogy a lábunk egymás felett állott, mire 
irgalmatlanul, de szép lassan verni kezdték a talpunkat és rendszerint egyre erősödő veréssel 
követelték rajtunk a váltságot mégis előbb keresztben felvágták a talpamat, kinyomták belőle 
az összefutott vért s felhígított lótrágyával bekötözték, hadd szíja ki belőle a gennyedtséget." 
Simplicissimus, 1956. 190-191. p. és Izsépy, 1974. 160. p. A török tömlöctartók által végre-
hajtott efféle kínzások ismeretében elutasítandó Takáts Sándor többször hangsúlyozott állítása, 
miszerint az oszmánok ,,a magyar rabokkal igen emberségesen bántak." Takáts, 1926. 292. p. 

125 MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 23 882. 

126 ,,Had legyenek Szömbe egy massal, Amhath Huszainnal s azt had mongya Szömébe Húszam-
nak Amhath, hogyha voltam kezes, te érted, mind az egész Varasul előttünk" — írta 1640 
nyarán Mehmed lippai szandzsákbég Ibrányi Lászlónak. Vay, 1936. 14. p. 



rab kezességére.1"7 Mindemellett olyan esetről is tudunk, amikor a törökök egy 
hozzájuk más ügyben forduló és a rab rokonságával semmiféle kapcsolatban nem 
álló személyt tartottak erővel kezesként fogva.128 

A sarcuk összegyűjtésére kiküldött rabok vagy mindkét lábukon külön-külön, 
vagy — ha már sarcuk jelentősebb részét teljesítették — pusztán egyik lábukon 
erős vasbilincset viseltek, melyekről elsősorban az előzőeket vasas raboknak (cap-
tivus ferreus) nevezték.12'' A bilincs viselésétől csak azok az előkelőbb rabok men-
tesültek, akiknek egykori gazdája egy bizonyos pénzösszeget, az úgynevezett vas-
vagy bilincsváltságot előre megfizette. Ettől azonban a rabok kérelmére a tehe-
tősebb rokonság is gyakran elállt. Ennek elsősorban két oka volt. Egyrészt a bék-
lyóval koldulókon az emberek könnyebben megkönyörültek, és kevésbé gyana-
kodtak arra, hogy — a napjaink álkoldusaihoz hasonló — hamis rabbal van dolguk. 
Másrészt a vasas rabok különféle jogokkal rendelkeztek, amelyek csak a bilincs 
állandó viselése esetén jártak nekik. Miután a béklyó nehezítette mozgásukat, mind 
a török, mind a magyar oldalon hamar kialakult annak a gyakorlata, hogy a képze-
letbeli államhatárig — a Csonkatorony rabjai esetében például nyugati irányban a 
Buda és Tata között éppen félúton fekvő Bicskéig110 — az egyik, azután pedig a 
másik fél falvainak lakói voltak kötelesek a rabok szekereken történő szállítására, 
sőt ellátásuk és szállásuk biztosítására. Hogy ez valóban állandó szokássá vált, arról 
a kibocsátott raboknak adott menlevelek (passus, salvus conductus) tanúskodnak, 
melyek rendszeresen meghagyták a falvak bíráinak, hogy mindenütt szekeret ad-
janak az „igaz járatbéli megsarcolt rabok" vagy ,,kolduló rab asszonyok" alá, és 
útjaikon számukra „gazdálkodást", azaz étellel-ilallal való ellátást rendeljenek.131 

127 Az említés sorrendjében: Szakúly, 1973. 39-51. p.; Takáts, 1907. 431. p. és Takáts, 1915/1. 
218. p.; Vilfan, 1971. 183. p„ M O L P 1314 Batthyány cs. lt. N° 16 401., ill. MOL P 1313 
Batthyány cs. lt., Török iratok No. 75/d 75/e. 

128 Förster, 1918. 153-154. p. 

129 ,, Egyik lábamról levették a vasat. A másikon még rajta maradt; ennek a leoldott végét a 
derekamra tett övhöz erősítették. Így kellett két másik kereszténnyel török útlevél mellett Ónod-
ra indulnom. " és ,,mint az első szabadon bocsátásnál szokás: fél lábán vassal, a másik lábán 
szabadon velem utazhasson ..." Simplicissimus, 1956. 193. és 197. p. 

130 1657-ben a budai rabok ennek ideiglenes megsértése miatt fordultak panaszlevelükkel Bat-
thyány Ádámhoz. MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9293. 

131 Varga J., 1991. 133. p.: 4. jegyz.; MOL E 190 Rákóczi cs. It. Rendezés alatt. Hadügy. 1668. 
május 23., Munkács. I. Rákóczi Ferenc menlevele Kerczeghy György rab részére.; MOL P 
1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 215. (1649), N° 351. (1643), N° 392. (1657), N° 396. 
(1658); Ali párkányi lovas aga men- és koldulólevele Kossuth Miklós számára 1651-ből és 



A vasas raboknak a menlevél mellett gyakran koldulólevelet is adtak, amely — 
hogy azzal később vissza ne éljenek — külön kimondta sarcuk beküldésének ter-
minusát. A koldulólevél bevezetésére a már említett hamis rabok miatt volt szük-
ség, akik kihasználva a kor kedvező lehetőségeit, olykor még láncot is verettek 
lábukra, és egy-egy város vagy falu templomának környékén verték fel szállásukat. 
A vasas rabokat mindemellett maga a szokásjog is védelmezte, amelynek íratlan 
törvényei szigorúan tiltották verésüket vagy megkötözésüket. Ezen szokás erős-
ségét bizonyítja a füleki seregszék 1680. évi határozata, amelyen — s önmagában 
mái" ez is érdekes — a török fogságból pusztán ideiglenesen kibocsátott magyar 
rab pert indított a vár porkolábja ellen. Az utóbbi ugyanis a vasas rabot, miközben 
ő a vár határában egy szekérnyomnyi földúton békésen kocsikázott, minden ok 
nélkül megtámadta és megverte. Mivel ezáltal a várnagy megsértette az oszmán-
magyar végvárak között kialakult szokásrendszert, a rab kérte, hogy mivel,,sarca 
fizetése s az rabok kezessége alól porkoláb uram verése által felszabadult... régi 
bévött szokás szerint [a várnagy] az sarcát fizesse meg." A porkoláb hiába véde-
kezett és tagadta tettét, a beidézett tanúk vallomásai alapján a vitézlő törvényszék 
bűnében elmarasztalta. Mivel azonban a rab teste a verés miatt nem kékült meg, 
azaz nem súlyos helybenhagyásról volt szó, „az méltatlan megverésért" nem a rab 
teljes sarcának, pusztán eleven díjának — amely a vérdíj felével volt egyenlő —, 
azaz 20 forintnak a megfizetésére kötelezték.132 

Hasonlóan figyelemre méltó eset történt 1647-ben, amikor a kapuvári tömlöcből 
néhány rabtársa kezességén kibocsátott török fogoly felkeresvén házánál magyar 
tulajdonosát, az őt éjszakára megkötözte. Ezt követően a rab Budára ment és pa-
naszt tett a pasánál az ügyben. Erre a tömlöctartók katonai feletteseikkel együtt — 
a füleki seregszékhez hasonlóan —,, törvényt láttak", azaz a kialakult határ menti 
szokásjog értelmében megállapították, hogy ,,a rab [meg]szabadult, mert azért 
minthogy az töröknek immár kezesei voltak, nem kellett volna Nagy Pál uramnak, 
az kié a rab volt, kötözni, hanem békével bocsátani". Továbbá kimondták, hogy 
ezáltal kezeseiről is leszállott a vállalt kötelezettség.133 Határozatának meghozata-

III. Ferdinánd király neki adott hasonló „útlevele" 1652-ből: Thaly, 1894. 156-157. p.; Végül 
Ahmed budai pasa ugyanazon irat egyik oldalán magyarul, másikon törökül megfogalmazott 
koldulólevele a Kislehotkáról (Nyitra m.) elhurcolt Zsuzsanna asszony és leánya számára 1683-
ból: Horánszky, 1937. 191. p. 

132 MOL P 125 Esterházy cs. lt., Pál nádor N° 11 378. Vö. Púlffy, 1995. 142-143. p. 1646-ban 
a kanizsai rabok pedig arra kérték Batthyány Ádámot, hogy a sarcát vivő törököket elnáspán-
goló alattvalóit a rabok szeme láttára büntesse meg. MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 27 485. 

133 Uo. N° 7762. 



lakor a török bíróság többször kikérte a Csonkatorony keresztény rabközösségének 
véleményét is. Miután pedig a magyar rabok„értelmök szerint" szintén azt állítot-
ták, hogy a rab birtokosa nem becsülte meg a kezességet, az jogosan nyerte vissza 
szabadságát. 

A kezességen kiküldött rabbal kapcsolatban a korabeli török-magyar levelezés-
ben még egy íratlan végbeli törvény bukkan fel számos alkalommal. Gyakorta 
fordult elő, hogy a vasas rab a sarcának teljesítésére kijelölt határnap előtt vagy 
rablók áldozata lett, vagy valamelyik országos járvány ragadta el. Ilyenkor a keze-
seknek vagy a kibocsátást kérő félnek bizonyítania kellett, hogy a rab valóban 
meghalt, és ezért a továbbiakban sem tőle, sem kezeseitől nem követelhető vált-
ságdíja. A rab halálának igazolására ezért az a gyakorlat alakult ki, hogy ha sarca 
összegyűjtése közben, a határnap előtt távozott az élők sorából, ,,az régi végbeli 
vitézlő szokás szerint az testét" rabtartói számára kellett beküldeni. 4 Ellenkező 
esetben vagy akkor, ha a megállapított terminus lejártát követően halt meg, a vált-
ságdíj teljesítése a kezesek feladata maradt. A test beküldése mindkét fél részére 
fontos bizonyítéka volt a rab halálának, és megelőzhette az olyan kellemetlen ese-
teket, amilyen például 1699-ben történt Sopronban. Ekkor ugyanis a város egyik 
polgára a török rabságában halottnak vélt polgártársa özvegyét kívánta oltár elé 
vezetni, miközben a férj váratlanul hírt adott magáról.135 

A XVII. század közepén elsősorban a szabad katonáskodó elemek megszapo-
rodásának és csavargó-fosztogató tevékenységüknek köszönhetően a határ menti 
közállapotok meglehetősen kaotikus helyzetet teremtettek. Ennek megrontásában 
ugyanakkor maguk a rabok is egyre jelentősebb szerepet vállaltak. A század dere-
kán mindenekelőtt a hódoltság alföldi területein amellett, hogy mind a török, mind 
a magyar,,hamisan kolduló rabok" száma ugrásszerűen megnövekedett,116 maguk 
az „igaz járatbéliek" is egyre gyakrabban éltek vissza a vasas raboknak járó szeke-
rezés és ellátás kiváltságával. Sarcuk gyors összegyűjtésének különleges útját vá-
lasztották, midőn kibocsátásukat követően bandákba verődtek és egy-egy hódolt-

134 1594: Jedlicska, 1881. 705. p.: N° XXIX. 1601: ,,Ha az napnak előtte meghalna, az testét 
tartozzanak visszahozni." MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 4. tol. 94. és 1647: 
,,Ha az terminus nap előtt ottbenn meghalna, tartozzanak az holttestét kiküldeni, avagy ha 
ezen terminus alatt ottbenn csavarodnék, avagy csatára menne, s ott elveszne, vagy utában 
valahol le vágnák, úgy is az sarca az kezesekre szálljon." Uo. N° 158. 

135 Kovács J., 1959. 9. p.: 2. jegyz. 

136 A XVII. század közepén néha maguk az „igaz járatbéli" rabok kértek megbízást vagy fel-
hatalmazást egy-egy vármegyétől a hamis rabok elfogására és előállítására. Dongó, 1914. 
332. p.: N° XL. 



sági gazdagabb települést fosztottak ki vagy kényszerítettek erőszakos módon ko-
csi adására, illetve váltságdíjuk előteremtésére. Máskor vásárvámokat vettek bérbe, 
majd hatalmukkal visszaélve kereskedőket sarcoltak meg vagy szüret idején a sző-
lőtermesztőjobbágyok mustját „dézsmálták meg", majd adták el. Visszaéléseik az 
1650-es évekre olyannyira elszaporodtak, hogy utóbb a török és a magyar ható-
ságok már pusztán a mindkét lábukon megvasaltaknak és nekik is csak külön iga-
zolólevél esetén engedélyezték a szekér- és élelembiztosítást, sőt a garázdálkodó 
rabbandák üldözését és elfogását rendelték el. 1654-ben Heves-Külső-Szolnok 
vármegye pedig külön szabályozta, hogy az Egerből kibocsátott rabok milyen uta-
kon járhatnak Fülek irányába.137 

Ezeknek és a kezességgel kapcsolatos visszaéléseknek a következtében, illetve 
a sarc gyorsabb összegyűjtése érdekében a XVII. század közepén a rabok kibo-
csátásának gyakorlatát bizonyos mértékben megváltoztatták. Ettől kezdve a kikül-
dött rab mellé egy vagy két társát rendelték, akiket a korabeli források postáknak 
neveznek. Az utóbbiak feladata a rab kísérése, váltságdíjának összegyűjtésében 
való segítése és egyúttal ellenőrzése volt.138 Postáknak azért hívták őket, mert a 
bennmaradt kezesekkel és rabtartóikkal ők biztosították az állandó kapcsolatot, 
azaz rájuk hárult a sarc éppen összegyűlt részleteinek, továbbá az ezzel kapcsolat-
ban kiállított leveleknek a kézbesítése. Miután magának a kolduló rabnak nem 
kellett váltságdíja minden egyes részével újra meg újra rabtartóihoz beszekereznie, 
ezáltal meggyorsult a sarc összegyűjtése.139 

137 Számos példa a század közepéről és második feléből: Gyöngyös — Fekete, 1932/1. 289. és 
316. p.: N° 72. és Fekete, 1933. 106-107. p.: N° 132., 116-117. p.: N° 166-167., 118. p.: 
N° 170., 123. p.: N° 183., 125. p.: N° 190. és 129. p.: N° 202-203.; Jászberény — Hegyi, 
1988. 89. p.: Nn 67., 101. p.: N° 79., 109-110. p.: N° 92-93., 131-133. p.: N° 118-119., 
142. p.: N° 126., 152-154. p.: N° 140. és 156. p.: N° 142.; ±11. Botka, 1988. 265-266. p.: N° 
19. és 319-320. p.: N° 47., továbbá Borosy, 1983-1985. passim. Ileves-Külső-Szolnok vár-
megye előírása és egyéb érdekes adatok: Izsépy, 1974. 163-165. p. A rabok vámbérlésére: 
Blaskovics, 1995. 140. p.: N° 63. Vö. még Szakály, 1969. passim és 1680: Egri török kolduló 
rabok kérik a íüleki magyar kolduló rabokat, hogy ők is szerezzenek engedélyt a kapitányoktól, 
hogy a régi szokás szerint mindannyian szabadon koldulhassanak. MOL P 125 Esterházy cs. 
It., Pál nádor N° 6797. 

138 Fejérvári Ahmedet ,, követül avagy útitársul adtanak Pécsi Mehmet mellé, hogy vele együtt 
be menjen és reá vigyázzon az kezesek képében." (1647) MOL P 1313 Batthyány cs. It., 
Török iratok N° 148. 

139 A XVI. században posták helyett még gyakran török vagy magyar végváriak szállították be 
a kibocsátott rabok sarcát. Ennek a szokásnak a megszilárdulását igen nehezítette, hogy ilyen 
esetekben a szembenálló félnek menlevelet kellett kiállítania a katonák számára, hogy azok 
az ellenséges országrészben bántatlanul közlekedhessenek. Jedlicska, 1881. 698. p.: No. XIV. 



A postákért szintén a börtönben maradt társak kényszerültek kezességre, akik-
nek kötelezettségei a kibocsátott rabok, sőt a posták szökései miatt gyakran tovább 
növekedtek. Ilyen esetekben, ha sikerült őreiket rávenni, újabb kezességen, újabb 
postát bocsáthattak ki, akinek feladata az elszökött fogolytársak felkutatása volt. 
Pálcáztatást vállalva kikönyöröghették azt is, hogy a sarc nem megfelelő részletével 
érkező posta újabb útra indulhasson.140 A kezességen kibocsátott rabhoz hasonlóan 
a határnap előtt meghalt posta testét egy másik posta ugyancsak tartozott beszállí-
tani. Amennyiben ez nem történt meg, vagy a posta a terminus után lelte halálát, a 
kezes rabok tartoztak az ő sarcát is megfizetni. 4 Ennek ellenére az 1660-as évek-
ben megtörtént Egerben, hogy a terminus lejárta előtt holtan behozott posta vált-
ságdíját tulajdonosa a kezeseken igyekezett behajtani. A dívánban összegyűlt tö-
rökök (,,dévános urak") ugyan a szokástörvénynek megfelelően ezt nem támogat-
ták, a rab birtokosa mégsem az ő, hanem az oszmán birodalom belsejéből egy 
nemrég érkezett kádi tanácsának igyekezett érvényt szerezni. A kialakult szokás-
jogot azonban mind a megölt fogoly tulajdonosa, mind a kádi előbb-utóbb kény-
telen volt elismerni, Csáky Ferenc felső-magyarországi hadiszéke ugyanis egyér-
telműen adta tudomásukra, hogy álljanak el ,,az olyan szokatlan kívánságtúl, mivel 
a végbeli törvény ellen való dolog, ha terminusra beviszik a holttestet." 

Végül ha a kibocsátott rab sarchátralékát tulajdonosának teljességgel leszállí-
totta, továbbá a tömlöc- és bilincsváltságot megfizette, szabadon bocsátásakor vált-
ságdíjának átvételéről külön igazoló-, illetve elbocsátólcvelet kapott. Ekkor men-
és kolduló-, valamint társai kezeslcvelét rabtartói megsemmisítették. Maga ugyan-
ekkor tartozott ígéretet tenni, hogy legalább egy esztendőn belül nem vesz részt 
ellenséges akcióban.141 Hazatértét követően ellenben a rabok jelentős része tovább 

(1589) A XVII. század második t'clcbcn ugyanakkor előfordult, hogy török rabok Gyöngyös 
város lakóit kényszerítették sarcuk bevitelére. Fekete, 1933. 108. p.: N° 134. 

140 1657-ben a budai keresztény rabok fejenként l(KK)-KXX) botütést vállaltak, hogy a postát újabb 
útra bocsássák. Uo. No. 26 646. 

141 Több remek pclda az 1650-es évekből: ,,Ezt az rabot postaságban küldvén rabjaink, megholt 
ottbenn az terminus nap után, melynek 2000 arany volt az kötése. Kit az rabok tartoznak 
megfizetni kezességek szerént.", „Ez az rab postaságban lévén oda bé, az terminus előtt meg-
holt ottbenn die 19. Augusti. Hozza ki az postája az testét." és ,,Törökországban holt meg az 
postán. Váli nagyobbik Ali hozta ki az testét." MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok 
N° 49. p. 65., 94. és 242. 

142 M O L P 71 Csáky cs. lt. Fasc. 264. Tétel 5. Sedes bellica. 1665. október 19., Kassa. Az esetet 
részletesen ismerteti: Izsépy, 1974. 162. p. 

143 ,,Ez alkalommal meg kellett ígérnem a basának, hogy egy éven belül nem fogok ellene har-



folytatta a végvári szolgálatot, miközben általában nekilátott azoknak az adóssá-
goknak a törlesztéséhez, amelyekhez váltságdíja juttatta. 

A kezességen elengedett rab vagy rokonsága a sarcot többféle módon gyűjthette 
össze. A tehetősebb nemesek először ingóságaikon adtak túl, majd az atyafiságot 
járták körbe kölcsönökért folyamodva, végül ha más lehetőség nem kínálkozott, 
birtokaik egy részét adták el vagy zálogba.144 A végvári közlegények ugyanakkor 
néha valóban hosszú kolduló utakra ítéltettek, amelyek során az erdélyi határtól a 
krajnai Laibachig, sőt igen gyakran még a német birodalom területén is megfor-
dultak.145 Ezen tevékenységük közben kérelmeket intéztek a Magyar Kamarához, 
illetve az Udvari Haditanácshoz, hogy szegénységükre való tekintettel fogságuk és 
koldulásuk idején is folyósítsák zsoldjukat, illetve hagyják jóvá annak kiutalását.146 

Ugyanakkor kolduló jobbágyok és végvári szegénylegények gyakran fordultak,, il-
lendő ajándékért" (subsidium charitativum) a szomszédos vármegyékhez is,147 

vagy pusztán arra kérték valamelyik nagyobb város bíráját, engedélyezze, hogy a 
templom előtt koldulhassák össze sarcuk egy részét. Sőt 1683-ban még a te-

colni. (Nem ritkán két, sőt három évre szóló fogadalmat kívántak.)" Simplicissimus, 1956. 
199. p. 

144 Remek példákkal szolgál erre vonatkozóan: Borovszky, 1909. 294-295. p.Vö. egy váltságdíj 
kapcsán keletkezett családi perrel: Jenei, 1960. 54. p. 

145 A magyarországi rabok német birodalmi koldulóútjairól azok a fennmaradt menlevelek és 
kéregetőpátensek tanúskodnak, amelyeket a birodalmi udvari kancelláriában a XVI-XVII. 
században tucatszámra állítottak ki. ÖStA HHStA RIIR (RHK1) Gratialia et Feudalia, 
PaBbriefe Karton 1-18. passim és ÖStA HHStA RHR (RHK1) Gratialia et Feudalia, Patentes 
und Steckbriefe Karton 1-4. passim. Vö. még Takáts, 1907. 435. p. Felső-magyarországiak 
koldulására Laibachban: Vilfan, 1971. 189-190. p. 

146 Győri, egri és komáromi végváriak kérelemlevelei 1570-ből: Mátray, 1854. 209-210. p.: N° 
I—II. Batthyány Ádám a XVII. század közepén Soós Gergely és Felső György kányavári vajda, 
illetve várnagy zsoldkérelme ügyében járt közben az Udvari Haditanácsnál. MOL P 1313 
Batthyány cs. lt., Török iratok N° 32. 

147 Kossuth Miklós, Turóc vármegye Érsekújvárott szolgáló lovashadnagya például 1652-ben 
esztergomi fogságából fordult segélyért Bars vármegyéhez, melyre 50 forintot szavaztak meg 
neki. Thaly, 1894. 153-154. p. és Odeschalhi, 1892. 539-540. p.: N° CL. Hasonló könyör-
gőlevelek a XVII. századból Bars vármegyéhez: Uo. 538-542. p.: N° CXLVIII-CLI1I., 
Abaújhoz: Dongó, 1910-1916. passim (Az általa közölt iratok túlnyomó része ilyen kérelem, 
illetve velük kapcsolatos ajánlólevél.) Továbbá Borsodhoz: Borovszky, 1909. 295-296. p. Vö. 
még Pest-Pilis-Solt vármegyei adatokkal: Borosy, 1983-1985. passim. 

148 Az egri rabok írták 1663-ban a kassai főbírónak: ,,méltóztasson ezen leveliink praesentáló két 
posta rabtársinkat az templom eleiben bocsátani, hogy az keresztyének nyújthassák istenes 
alamizsnájokat." Kemény, 1897. 573-574. p. Vö. még két horvát végvidéki katona Laibach 



hetősebbnek számító Kisfaludy család egyik tagja, László — utóbb ideiglenesen 
megbízott győri vicegenerális — sem mellőzhette az erődváros magyar csizmadia 
céhének „alamizsnáját", hogy mielőbb visszanyerje szabadságát.149 

A vármegyék és a kincstár általában egy-két forintnyi összeggel minden esetben 
támogatták a könyörgő leveleikkel hozzájuk forduló rabokat. 1570-ben Rudolf ki-
rály az egyre szaporodó kérelmek hallatán még azt is engedélyezte a Magyar Ka-
marának, hogy a királyi jövedelmekből azután évente 300 magyar forintot alamizs-
napénz címén rabok támogatására fordítsanak. Sőt 1598-ban Vas vármegye kü-
lön „alamizsnaadót" vetett ki nemeseire és jobbágyaira két fogságba esett nemes 
személy kiváltására.151 Az uralkodó és a vármegyék mellett olykor magánszemé-
lyek vagy azon tiszt- és katonatársak mutattak emberséges példát jótékony cse-
lekedeteikkel, akik teljességgel tisztában voltak azzal, hogy a raboskodás nyomo-
rúságát maguk is bár-mikor megtapasztalhatják.152 1649-ben a teljes kiskomáromi 
őrség ajánlotta fel egy hópénzét Kanizsán raboskodó vicekapitányának megsegí-
tésére.1^ Sőt a humanista Lackner Kristóf soproni polgármester a XVII. század első 
felében végrendeletével külön alapítványt hozott létre azon polgártársai támoga-
tására, akik a kereszténység örök ellenségének fogságába kerülnek. Noha a városi 
polgárok körében a Szent Mihály templomban — mint korábban — ezután is perse-
lyeztek a török fogságba esettek kiváltására, Lackncr alapítványa minőségileg egé-
szen más nagyságú támogatást biztosított, hiszen abból általában 50-100 forintot 
utallak ki egy-egy rab sarcára a kamara és a vármegyék néhány forintos összegeivel 
szemben.154 A dél i végeken Laibach városa a XVI-X VII. század fordulóján hason-
lóképpen jelentős összegekkel támogatta rabságba esett polgárai kiszabadulását, 
illetve engedélyezte kezességen kibocsátott raboknak a városban történő koldu-

városához intézett, német nyelvű kérelmével (1596): Vilfun, 1971. 185. p., ill. Maráczi Nagy 
Balázs prédikátor kérelme Sopron városához: Decik, 1886. 110-111. p.: N° I. 

149 Lengyel-Lovas, 1939. 90. p.: N° 18. 

150 Mátmy, 1854. 209. p.: N° I. 

151 Tóth, 1989. 159. p.: N° 470. 

152 Nem véletlenül írták 1639-ben Abaúj vármegyének a gyarmati rabok: „Nagyságtoknál és 
kegy elmet eknel nylvan vagion az embereknek szerenczeinek változó allapatia, ugi annyra hogi 
az kit szabadsagghal megh eőrvendeztetet czak egy szempillantasban keserves rabsaghra ju-
tathat." Dongó, 1914. 169. p.: N° XXXII. 

153 Varga J., 1991. 130. p. Vö. még néhány egyéb példa: Takáts, 1907. 522. p., ill. keresztény 
rabok támogatására a kótyavetyéli elárverezett nyereségből: Takáts, 1917/1. 169. p. 

154 Kovács J., 1959. 6-11. p. 



lást.155 A XVII. században azután a német birodalom területén több rabváltó tár-
saság alakult,156 majd főleg a visszafoglaló háború utáni időszakban Magyaror-
szágon is komoly tevékenységet fejtettek ki a keresztény rabok kiszabadítására 
alakult szerzetesrend (Ordo Sanctissimae Trinitatis) tagjai, a rabváltó trinitáriu-
sok.157 

A teljesen önzetlenül nyújtott segélyek mellett előfordultak olyan esetek is, ami-
kor egy-egy földesúr raboskodó familiárisával vagy egy szabad legénnyel, illetve 
rokonságával szerződésre lépett, melynek értelmében vállalta a sarc megfizetését, 
ezt azonban a rab — és olykor egész családja — szabadulását követően tartozott 
leszolgálni. '' Persze a jótevők egy része azután visszaélt helyzetével cs az egykori 
rabot a vele kötött szerződéssel ellentétben örök szolgálatra kényszerítette — mi-
ként arról Bornemisza Péter emlékezett meg egyik munkájában:,, Török rabságból 
rab jött ki... Amaz istentelen oly álnok levelet [kötelezvényt] vett tőle, hogy senkitől 
pénzt kölcsön ne kérhessen [csak tőle]. Csakhogy az jószág nála maradjon. [Tehát 
ingatlanát adta a rab zálogba.] És midőn öt, hat, tíz esztendeig bírná is, és azmit 
kölcsönadott, kiszedte volna is: mégis nem indult fel az szive, hogy immár meg-
eresztené neki."159 

4. Érdekképviselet a tömlöcben: a rabközösségek,,önkormányzatának" 
kialakulása és működése 

A váltságdíjjal összefüggő szokások — elsősorban a kezesség intézménye — 
és a fogva tartás siralmas körülményei a XVI. század második felétől egyre szük-
ségesebbé tették, hogy arabok a tartásukkal és szabadulásukkal kapcsolatos ügyek-
ben és egyéb vitás kérdésekben közös erővel lépjenek fel. Közösséggé szervező-
désük folyamatát elősegítette, hogy számuk — miként arról a Csonkatoronyban 
sínylődök létszámadatairól közölt táblázat tanúskodik — a XVII. század közepére 
igen jelentősen megnövekedett. Mindemellett a konstantinápolyi Héttoronnyal cl-

155 Vilfan, 1971. 184-192. p. 

156 Egy ilyen társaság vezetőjének kinevezését 1. 1623-ból: ÖStA RHR (R1IKI) Gratialia et Feu-
dalia, Patentes und Steckbriet'e, Gramay. 

157 Fallenbüchl, 1940. 9-14. és 32-11. p. 

158 Egy-egy ilyen példa a XVII. századból: Varga J„ 1991. 131. p. és Jedlicska, 1910. 112. p.: 
N° 209. Néha ugyanakkor a rabok holtig tartó szolgálat vállalására is készek voltak. Borovszky, 
1909. 296. p. 

159 Nemeskürty, 1959. 198. p. 



lenlétben — ahol minden egyes ellenséges ország képviselői (velenceiek, németek, 
magyarok stb.) külön csoportosulást alkottak160 — a hódoltság vilájet- és szan-
dzsákközpontjaiban a rabok szinte kizárólag ugyanazon nemzetiséghez és vallás-
hoz tartoztak. Ez természetesen elősegítette összetartásukat és azt, hogy a különféle 
visszaélések ügyében hatékonyan emeljenek szót, akár birtokosaiknál, akár a tőlük 
pusztán néhány tucatnyi kilométerre lakó szomszédos pasáknál vagy generálisok-
nál. Egy-egy börtönlázadás vagy nagyobb szökési kísérlet pedig — miként az idé-
zett 1652. évi szalónaki vagy a harminc esztendővel későbbi váradi — a rabok 
tulajdonosai számára is kétségkívül bizonyította, hogy minél tekintélyesebb vált-
ságdíjért egyre többen és gyorsabban csak akkor szabadulhatnak, ha rabjaiknak 
engedélyezik, hogy azok érdekeik képviseletére külön szervezetet hozzanak létre. 
A „rabönkormányzatok" kialakulásának a fenti tényezők mellett ugyanakkor a kor 
sajátosságai is kedveztek, a XVII. század zavaros viszonyai ugyanis meggyorsítot-
ták a kisebb települések és egyéb közösségek önszerveződésének folyamatát. 

A rabközösség érdekeinek szóvivője az úgynevezett rabgazda (Wirt) volt, akit 
— miként Auer János Ferdinánd pozsonyi polgár rabnaplója állítja — a végvárak-
ban kialakult szokás szerint az idősebb rabok közül (bizonyára a közösség bele-
egyezésével) a tömlöctartók neveztek ki.16' Feladatuk általánosságban a rabok ér-
dekeinek képviselete és védelme, valamint a magyarul nem mindig tudó török tu-
lajdonosaikkal és tömlöctartóikkal való kapcsolattartás volt. Az 1660-as évek első 
felében Budán egy már kilenc esztendeje raboskodó érsekújvári lovaskatona, 
István gazda töltötte be ezt a tisztséget, Váradon és Egerben ugyanakkor az a szokás 
alakult ki, hogy a számos feladat ellátására két gazdát választottak.162 A hódoltság 
legjelentősebb börtönében, a budai Csonkatoronyban a gazdán kívül a jelentős le-
velezés intézésére és a különféle iratok (kérelmek, kczeslevelek, kötelezvények 
stb.) kiállítására maguk közül még írnokot is választottak (1650-es évek eleje: Rácz 
Péter; 1656-1657: Sentei Géci163). Sőt egy 1661. évi adat szerint még külön papjuk 
is volt Szolnai György személyében.164 „Képviseletük" tehát alig különbözött egy 

160 L. ezekre Lukinich, 1923. 191-196. p. 

161 ,,Überall in denen Kranitzhaussern der Gebrauch, das einer untter den Gefangenen von den 
Tömlitzcr zum Haubt über die andern, so hernach der Wirth genennet wirdt, gemacht, welcher 
Sorg und Aufsiht vor die andern tragen muess," Uo. 122. p. 

162 Jegyzéküket 1. a Függelékben. 

163 Ráczra: MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 15 615., 15 617., 20 020., 26 681. és 27 310. Az 
1654. évi rabjegyzék szerint egerszegi katona volt, akinek sarcát a törökök 900 tallérban 
állapították meg. Uo. N° 7763. és 27 310. Senteire: Uo. N° 9278., 9289-9296. és 42 841. 



korabeli l'alu „önkormányzatát" irányító testülettől. 
A rabgazda elsődleges feladata a helyi török főméi lóságokkal (pasák, bégek, 

kajmekámok) és a logvatartókkal (dizdárok és tömlöctartók) való állandó kapcso-
lattartás,165 illetve a rabok érdekeinek képviselete, pontosabban ügyeiknek olyan 
diplomatikus formában történő elintézése volt, mellyel mindkét fél elégedett le-
hetett. Miután a vilájct- és szandzsákközpontokban szokássá vált, hogy a pasák és 
bégek a rabok váltságdíjának és egyéb problémáinak elintézésére külön dívánt — 
mondhatnánk „rabdívánt" — tartottak,166 ezeken a gazda és az írnok több fogoly-
társa kíséretében maga is részt vett. A rabok sarcát birtokosaik ugyanis véglegesen 
a dívánon fogadták el, sőt gyakran ugyanitt kényszerítették őket kezességre. Továb-
bá itt olvasta fel, majd fordította törökre a rabok írnoka, vagy ha ilyen nem volt, a 
pasa vagy a bég íródeákja a keresztény közösségnek, sőt olykor a rabok ügyeiben 
a törököknek írott leveleket is. Emellett ugyancsak a díván alkalmával nyílt le-
hetőség arra, hogy az oszmán tisztek Budán a kádi és a mufti, illetve — miként azt 
említettük — olykor a keresztény rab közösség jogi szakvéleményének kikérésével 
döntsék el a rabok tulajdonjogával vagy a sarcaikkal kapcsolatos vitás kérdé-
seiket.167 

A gazdára a legtöbb feladat így a rabok váltságdíjával kapcsolatosan hárult. A 
sarcért folytatott díváni alkudozásokban való részvételén túl a rabok általában az 
ő vezetésével vagy tanácsára választották meg kezeseiket vagy az egy-egy szökött 
társuk megkeresésére kiküldendő postákat. Hasonlóképpen a gazda kezelte és el-
sősorban élelemvásárlásra használta fel azokat a pénzösszegeket, amelyeket vég-
rendeletileg hagyott valaki a közösségre. A XVII. században ugyanis a végváriak 
és a határ menti nemesek körében illendő szokássá vált, hogy testamentumukban 
néhány forintot hagytak a szomszédos török országrész, de mindenekelőtt a budai 
Csonkatorony rabjainak megsegítésére.168 Rajtuk kívül segélyekkel támogatták a 

164 Feltéve, hogy a kiadott iratban említett papon valóban a rabok lelki életének gondozóját kell 
értenünk. Nagy lm., 1868. 662. p. 

165 ,,Ez elmúlt napokban budai kajmekán őnagysága magához hivatta volt az szegény Csonka-
toronyban nyomorgó keresztyén raboknak gazdáját egynéhányad magával, tömlöctartóval 
egyetemben." (1660) MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9299. Idézte már Kubinyi, 1958. 
523. p.: 16. jegyz. 

166 ,,Hivatott az bék ő Nagysága bennünket elejiben; díványok volt az török uraknak, Hlyen okon, 
hogy az rabtartás dolga felől." (Szolnok, 1656) Thaly, 1871. 215. p. Vö. még Fekete, 1932. 
243. p.: N° 9. 

167 Minderre 1. az alábbi missiliseket: MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9278., 9284., 9289., 
9294. és 9296. 



budai keresztény foglyokat az alföldi mezővárosok is,K,) melyek pénz- és élelem-
küldeményeit általában a budai bírák adták át a rabközösség vezetőjének. Buda és 
Pest városok megmaradt keresztény lakói pedig hadiadóik elengedése fejében köte-
lezve voltak a Csonkatorony rabjainak élelmiszerrel való ellátására. Ezt igazolja, 
hogy midőn 1596-ban Pálffy Miklós,,dunáninneni" kerületi főkapitány az uralko-
dó nevében adózásra akarta őket kényszeríteni, maga a rabközösség igazolta az 
élelemellátással kapcsolatos állításuk valódiságát.170 

A rabok ellátása ennek ellenére nem kis feladat elé állította gazdájukat. Néha 
ugyan engedély kaptak, hogy egy-egy budai polgár vendégül lássa őket, a XVII. 
században az egyre csökkenő keresztény lakosság a rabok számának drasztikus 
növekedésével minderre már képtelen volt. Mivel a tömlöcváltság fogvatartóiknak 
pusztán őrzésükért és nem tartásukért járt, az élelemellátást gyakran alig tudták 
megoldani.171 Segélykérő leveleik pedig nem mindig találtak meghallgatásra. A 
törökök ezért még annak a szokásnak a kialakulását sem akadályozták meg, hogy 
a kezességen kibocsátott rabok társaik számára élelmet vásároljanak vagy össze-
koldult segélyeket (főleg kenyeret és húst) fuvarozzanak be a királysági területekről 
a hódoltsági börtönökbe. A kölcsönösség említett elvének megfelelően ugyanez a 
gyakorlat a másik oldalon is elevenen élt, noha előfordult, hogyha a kezességen 
kibocsátott rab nem tért vissza, időlegesen megtiltották a segélyek szállítását. El-
lenben ha a törökök megfelelően látták el a rabokat és nem akadályozták kéregető 
tevékenységüket, maguk ugyanerre buzdították a szomszédos magyar főkapitányo-
kat.172 

168 Néhány példa: 1604, Galovicz Csiszár György: „Ismég hagyok az szegény körösztyén 
raboknak, kik az Chonka Toromban vadnak, ugyan száz forinlbul 5 forintot." Horváth, 1995. 
30. p.: N° 4., 1652, Trombitás Pál győri végvári katona özvegye, Raczkey Judit: ,,Ezen háznak 
árábul az Czonka Toronybeli keresteny raboknak adgyanak öt ezüst tallért." Hor\>áth, 1996. 
168. p.: Nn 212. és 1663, Sándor György Veszprém vármegye szolgabírája és felesége: ,, Budai 
Csonkatoronybéli raboknak hagyunk huszonöt forintot." Fejérváratt lévő keresztény raboknak 
tizenharmadfélforintot." MOL P 961 Daróczy cs. lt., Tétel 1. Paksy cs. ir. fol. 42—46. Ugyanez 
az adat a Thaly család archívumából: Varga J., 1991. 130. p. 

169 Nagykőrös, 1630: „akkor az raboknak adtunk 1 ft. 40 d." Sziiády-Szilágyi, 1863. 18. p.: Nn 

XVIII. és 1650: ,,Csonka törömbeli |sic!| rabok számára attam 26 d." Uo. 161. p.: N° LXIX. 
Vö. még Fekete, 1944. 175. p. 

170 Jedlicska, 1897. 593. p.: N° 928/b. 

171 Ennek borzasztó következményeiről 1663-ból naplójában igen hiteles képet fest a Csonka-
torony melletti fogdában tartott Auer János Ferdinánd pozsonyi polgár. Lukinich, 1923. passim. 

172 ,,Ha valamelyikünk kimegyen is, az mi kevés pecsenyét, élésünkre valót Magyarországból 
küldenének avagy hoznának, az ebeknek hányják és azok osztoznak vele." (1654) MOL P 



A rabgazda a közösség ügyeinek intézésére a tömlöctartók engedélyével még a 
királysági területekre is elutazhatott. Mindez gyakran történhetett meg, hiszen 
Egerben és Váradon bizonyára azért alkalmaztak két gazdát, hogy az egyik távol-
létében a másik továbbra is elláthassa társaik irányítását és képviseletét. A gazdák 
királysági tevékenységére vonatkozóan a XVII. század második feléből több érde-
kes esetet ismerünk. 1661-ben például a budai rabok vezetője, Posgay András a 
Sopron megyei Pórladány községben a Csonkatorony rabjaira szállt birtokot adta 
el a közösség nevében. Történt ugyanis, hogy egyik kezességen kibocsátott tár-
sukat, aki sarca egy részével éppen Budára tartott, egy tüskevári ember a Bakony-
ban megölte és kifosztotta. Tette hamarosan nyilvánosságra került és földesurainak 
sikerült is őt kézre keríteniük. A budai rabok erre a gyilkost ajánlották a törököknek 
megölt társuk helyébe, ők azonban ezt nem fogadták el, és akialakult szokásjognak 
megfelelően — mivel a rab holttestét nem küldték be — bennmaradt kezestársain 
követelték 2000 tallérnyi sarcát. Erre a tüskevári férfit az úriszék a rablásért és 
gyilkosságért halálra ítélte jószágait pedig a megkárosított rabok számára rendelte, 
olyan feltétellel, hogy azt bárkinek eladhatják. így került a rabközösség birtokába 
a Sopron megyei Tompaháza falu egyik puszta házhelye a hozzá tartozó erdővel 
és szántófölddel. Ezt azután ők az esztendő tavaszán 20 gráci tallérért eladták 
Niczky János hadnagy, Posgay András rabgazda, Szolnai György pap és még egy 
rabtársuk jelenlétében Bakodi Istvánnak és feleségének, hogy a befolyt pénz-
összegből meggyilkolt társuk sarcának legalább egy részét kifizethessék.171 

Az 1660-as évek második felében hasonló ügyekben többször járultak a váradi 
és egri rabgazdák néhány idősebb társuk kíséretében Csáky Ferenc felső-magyar-
országi főkapitány kassai hadiszékére.1'4 Az idézett 1680. évi füleki seregszéki 
tárgyaláshoz hasonlóan — amelyen egy vasas rab pereskedett a királyi véghely 
várnagyával —, az utóbbi esetekben a váradi vagy az egri rabközösség indított pert 

1314 Batthyány cs. It. N° 7763. Ugyanerre 1. még: Uo. N° 9279., 9293. és 26 681. 
Eleiemkérelem Batthyány Ádámhoz a Csonkatoronyból: Uo. N° 9307. A török rabok meg-
felelő ellátását kérik: Uo. N° 9310. A szalónaki török foglyok hasonló kérelme a kanizsai 
magyar rabok ellátására, mivel ,,az ottbenn lévő keresztény raboknak, az mint ittkinn 
panaszolkodnak, kenyerek megtartóztatott, azonkívül az hatalmas vezér előbbeni szegény 
szokások szerint koldidniok sem hagy többül," s ezért Batthyány is hasonlóképpen bánik velük. 
(1645) MOL P 1313 Batthyány cs. It., Török iratok Nn 118. Vö. még Uo. N° 123. és 133. 

173 Nagy lm., 1868. 661-663. p. 

174 Vö. a meggyilkolt egri posta már idézett ügyét, ahol szintén a gazda képviselte az egri 
rabközösséget. A hadiszék összetételének és tevékenységének bemutatása: Pálffy, 1995/1. 115-
132. p. 



több királysági szcmcly ellen. A hadbíróság előtt minden alkalommal a rabgazdák 
képviselték társaik érdekeit. 1665 őszén például a váradi rabok nevében Dobai 
Mihály gazda Homonnai Drugeth Zsigmondné egyik tcrcbcsi jobbágyasszonya el-
len nyújtott be keresetet. Az asszony fia ugyanis egy aga rabjaként nyomorgott 
Váradon, majd postájával együtt társaik kezességén kibocsátást nyert. A fiú ekkor 
Terebesen felkereste szüleit és velük — mivel a posta miatt nem szökhetett el — 
gálád tervet hajtott végre. Az éjszaka folyamán a postát „ megnyomták, agyon vag-
dalták és megölték." Miután a kibocsátott két rab a határnap lejártál követően sem 
tért vissza, a rabtartók ismét a fenyítés eszközéhez folyamodtak. Erre a rabok újabb 
postákat küldtek ki a terebesi fiú és társa felkeresésére, akik sikerrel jártak. A szö-
kevényt bevitték Váradra, postájának azonban már csak eltemetett holttestére buk-
kantak. Mivel ez jóval a terminus lejárta után történt, a szokásjog értelmében a 
kezesek kötelesek voltak a posta sarcát magukra vállalni. Ok azonban nem hagyták 
annyiban a dolgot, és a szokásjog értelmében —,, törvény mind török közt es ma-
gyar közt ugy vagyon, hogy valahon ollyan dologh [ti. gyilkosság] esik ott tartoznak 
az. sanczaval"l75 — Csáky főkapitány, majd Wesselényi Ferenc nádor közbenjá-
rásával Homonnainétól követelték a posta váltságdíját. A földesúr azonban nem 
sietett megfizetni a kívánt összeget, mire a rabok a gyilkos „vénasszonynak" a 
kiadását szorgalmazták. Ehhez azonban előbb bizonyítaniuk kellett, hogy a job-
bágyasszony valóban részt vett a bűntettben.1™ 

Ugyanezen hadiszéken — s nem a vármegye törvényszékén — a váradi rabok 
Semsey Sándor Abaúj megyei nemesembert is beperelték. O ugyanis egy Egerből 
származó török rabot Fekete János váradi fogolynak adott el maga kiváltására („ fe-
je szabadulására"). Az ottani törökök azonban hittársukat nem fogadták el Feke-
téért cserébe, mire Semsey az immár Fekete tulajdonában levő rabot újra eladta, 
ezúttal egy egri magyar rabnak, aki azután érte valóban visszanyerte szabadságát. 
Fekete ezután társai kezességén és Semsey felkeresésének ürügyén egy postarabbal 
elhagyta Váradot. Kibocsátását követően azonban nem a ncmesembcrhez igyeke-
zett, hanem postájával együtt tüstént kereket oldott. A kezes raboktól ezek után 
l'ogvatartóik mindennapos kínzásokkal Fekete és postája váltságdíját követelték. 
Mivel a szökött rabok felkutatására semmi reményük nem volt, ezért Csáky Ferenc 
hadiszékén Semseytől legalább azt a pénzösszeget igyekeztek visszakövetelni, 
amelyet ő egykori rabtársuktól az egri törökért kapott.177 Hasonló példáról török 

175 Izsépy, 1970. 316. p. 

176 MOL P 71 Csáky cs. lt. Fasc. 264. Tétel 5. Sedes bellica. 1665. október 19., Kassa, ±11. a 
Függelékben citált levelek. Alapos ismertetése: Izsépy, 1970. 320-321. p. 



rabok esetében is tudunk. 1640-ben a Fülek várában nyomorgó kezesek a gyön-
gyösi vásáron koldulása közben megölt társuk 900 gurusnyi vérdíját követelték a 
városon, ezúttal sikertelenül.178 

A rabközösségek amellett, hogy a királysági alattvalókkal való vitás kérdéseik 
elintézésére hadi bíróságokon kerestek jogorvoslatot, néhány adat szerint nemcsak 
török rabtársaik ügyeiben szolgáltak szakvéleménnyel, hanem maguk is mintegy 
bíróság gyanánt hoztak — noha néha kényszerű -— határozatokat. A kezesekkel 
kapcsolatban előfordult például, hogyha a kibocsátott rab a kijelölt határnapra nem 
tért vissza, a kötelezettség érvénybeléptetése érdekében a kezesre a végvár főka-
pitánya — miként például 1635-ben Esterházy Pál bányavidéki vicegenerális — 
,, váczi emberek előtt az rabokkal tétetett vala törvényt reá. "m Ugyanilyen módon 
hoztak határozatot 1652-ben a Csonkatorony keresztény rabjai is kibocsátott rab-
társuk, Palotai Ferenc sarcával, illetve annak vitás kérdéseivel kapcsolatban.180 

5., , Varadi szegény rabok petseti" — a rabközösségek irathitelesítési szokásai 

A hosszas hadiszéki peres tárgyalásokkal és a szövevényes kezességi ügyekkel 
összefüggő iratok kiállítása, továbbá a rabok kérelemleveleinek megírása komoly 
nehézség elé állította a rabgazdát. Budán és a többi határ menti török végvárban 
ezért már a XVII. század elején az a gyakorlat szilárdult meg, hogy — miként 
említettük — a közösség egy írástudó rabot írnokként alkalmazott, aki azután egy-
séges stílusban és szerkezetben fogalmazta nap mint nap társaik könyörgőleve-
leit. 1 Akiállított iratok hitelesítése ebben az időben ugyancsak szükségessé vált, 
hiszen a hosszú békeidőszak alatt a kibocsátott raboknak — akik maguk kézbesítet-
ték leveleiket182 — gyakran kellett igazolniuk, hogy valóban igaz úton járnak. A 
megromlott közállapotok idején ugyanis a hamisan kolduló rabok szerfelett meg-
szaporodtak, hit-, men-, kolduló- vagy a kérelemlevelet pedig nem volt nehéz hami-

177 MOL P 71 Csáky cs. lt. Fasc. 264. Tétel 5. Sedes bellica. 1665. október 19., Kassa, ill. a 
Függelékben citált levelek. Az ügy említése: Izsépy, 1970. 321-322. p. 

178 Fekete, 1932/1. 316. p.: N° 70-71. Vö. még Fekete, 1933. 113-114. p.: N° 154-155. 

179 Jedlicska, 1910. 138-139. p.: N° 259. 

180 MOL P 1313 Batthyány cs. lt., Török iratok N° 343. 

181 Izsépy, 1970. 317-318. p. 

182 „levél vivő rabtársaink" (Dátum nélkül.) MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9307. Vö. még 
Uo. N° 35 722. 



sítani. Mivel az iratok hitelesítésének legelterjedtebb módja Magyarországon a 
megpecsételés volt, és miután — többek között éppen az előbb említett okok miatt 
— a XVII. század a magyar köriraté községi, céh- és egyéb közösségi-testületi 
pecsétek megszületésének virágkorát hozta,183 aligha csodálkozhatunk azon, hogy 
a hódoltsági magyar rabközösségek is pecséteket vésetlek maguknak. Ezeket 
azután bizonyára maga a gazda őrizte, illetve velük hitelesítette a deák által meg-
fogalmazott és lejegyzett iratokat. 

Noha tudjuk, hogy a fennmaradt rablevelek pecséthasználatából az iratanyag 
töredékes volta miatt messzemenő következtetéseket nem szabad levonnunk, 
mégis úgy véljük, tanulságos komolyabb vizsgálat alá venni a magyar szfragisztika 
ezen páratlan „termékeit". Erre azért is különösen nagy szükség van, mert pecsét-
tanunk — a múlt század második felének néhány kisebb közleményétől eltekintve 
— mind a mai napig nem fordított kellő figyelmet koraújkori pecséthasználatunkra, 
illetve a magyar feliratú pecsétek kialakulásának és fejlődésének folyamatára.184 

Az alábbi adatok remélhetőleg bizonyítani fogják, milyen lehetőségek rejlenek 
még ezek kutatásában. 

Az eddig előkerült legkorábbi hódoltsági rabpccsétet a budai Csonkatorony kö-
zösségének 1651. február 15-én Batthyány Ádámhoz intézett leveléről ismerjük 
(No. I.).185 Noha a pecsét meglehetősen kis alakú és primitív megmunkálású,,, CT" 
felirata a korban egyedi volta miatt kezdetben mégis alkalmas lehetett arra, hogy a 
„Csonka Toronyban" nyomorgó keresztény rabok vele hitelesítsék kiállított iratai-
kat. Sajnos jelenlegi ismereteink alapján nem tudjuk pontosan megválaszolni, 
mióta használta a budai rabközösség ezt a pecsétet. Annyit azonban kijelenthetünk, 
hogy a Csonkatoronyban 1562-ben, 1575-ben, sőt még 1605-ben kiállított leve-

183 Erre a folyamatra I.: Lugossy, 1855.; Nagy lv., 1867.; Thaly, 1 8 6 9 N a g y Gy., 1871. és össze-
foglalóan Kumorovitz, 1938. 274-278. p. A különleges hatósági pecsétek közé sorolható a 
füleki seregbíró 1680-ból ismert és pusztán egy latin nyelvű feliratot — azt is rossz helyesírás-
sal — magába foglaló pecsétje: ,,SIGILLV[MI IVDICIIBELLICIS |sic! | PRES1DII FILEKIEN-
S/S". MOL P 125 Esterházy cs. lt., Pál nádor N° 11 378. és Pálffy, 1995/1. 144. p. és 228. p.: 
2. jegyz. Vö. még a hasonlóképpen érdekes parasztvármegyei pecsétekkel: Szakály, 1969. 
142-143. p. 

184 Kumorovitz L. Bernát már 1938-ban helytelenítette azt az elképzelést, hogy ,,a mai elgon-
dolások szerint a pecséttanba elsősorban a középkori anyag tartozik." Kumorovitz, 1938. 
278. p. 

185 MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 50 743. Vö. még dátum nélkül: Uo. N° 35 790. Itt szeretnék 
őszinte köszönetet mondani Kákonyi Sándornak a pecsétek átrajzolásáért. (A rabpecséteket a 
mellékelt ábrákon eredeti méretükben és formájukban közöljük a 62. oldalon.) 



leken sem találunk semmiféle pecsétet.186 1636-ban azután az egyik rab levelén egy 
nyolc egyenlő szeletre osztott kör alakú pecsét bukkan fel, a következő évtizedben 
pedig egy-egy nemes származású rab vagy valamelyik budai török tisztségviselő 
sigillumával erősítették meg az iratokat.187 Mindebből talán mégsem merészség azt 
feltételeznünk—jóllehet tisztában vagyunk azzal, hogy a megpecsételt leveleknek 
csak igen kis százaléka maradt lenn -—, hogy a pecsétet valamikor az 1640-es 
években vésethette a Csonkatorony keresztény közössége. 

1651 őszéről a budai raboknak újabb pecsétjére bukkantunk a Batthyány levéltár 
páratlan missilis-gyűjteményében (No. 2.),18s amelynek használatára egészen 
1660-ig rendelkezünk adatokkal. A korábbinál jelentősen nagyobb méretű pecséten 
a ,,CT" felirat fölött egy három karikán összetartott lábbilincs látható, amely a 
XVII. század egyik legismertebb török béklyófajtája volt.'R9 Az általában vörös 
viaszba vagy ritkábban kis papírszeletre nyomott beszélőpccsét monogramja alatt 
egy másik típusú béklyót, míg tőle jobbra és balra egy-egy különleges eszközt, 
talán valamiféle kínzószerszámokat (kézszorítót és szájfeszítőt vagy esetleg hóhér-
széket) találunk, ezt azonban a fennmaradt igen csekély számú törökkori leletanyag 
alapján pusztán feltételezésként állítjuk. Ugyanakkor bizonyosan tudjuk, hogy ez-
zel a pecséttel egyidejűleg az 1650-es években a rabközösség egy kisebb pecsétet 
(No. 3.), pontosabban a nagypecsét kisebb változatát is használta. Akispecsét nem-
csak méretében különbözött a nagyobbtól, hanem abban is, hogy rajta a C és T 
betűk markánsabbak voltak, föléjük pedig egy olyan kéz- vagy lábbéklyót véstek, 
melyet nem egy karika, hanem pusztán egy vasrúd tartott össze. Mivel a kispccsét 
sajnos csak datálatlan — de biztosan 1650-es évekből származó — leveleken ma-
radt fenn, az sem zárható ki teljességgel, hogy születése megelőzte a nagyét, noha 
enc ez ideig semmiféle bizonyíték nem került elő. A két pecsétet azonban biztosan 
egyidejűleg használták, hiszen azok az említett Rácz Pcter írnok által kiállított 
leveleken bukkannak léi. Több pecsétre egyrészt az egyre növekvő számban kiál-
lítandó iratok miatt volt szükség — az 1650-es évek közepén ugyanis a rabok lét-

186 1562: Csarkó György komáromi végvári levele I. Ferdinándhoz. ÖStA HHStA Turcica Karton 
16. Konv. 2. fol. 133.; 1575: Vadlövő Benedek levele Melith Péter diósgyőri várnagyhoz. 
M O L P 707 Zichy cs. lt. N° 2102. Kiadása: MZsO, 1969. 75-76. p.: N° 11/3. 1605: Wathay 
Ferenc és Komornyik István egy-egy levele Batthyány Ferenchez. MOL P 1314 Batthyány 
cs. lt. N° 51 262. (Wathay levele több kiadásban napvilágot látott: RMKT, 1959. 554. p., 
Nagy, 1976. II. köt. 164-165. p. és RMLt, 1981. 343-345. p.: N° 75.) és Uo. N° 27 083. 

187 1636: Uo. N° 9277., 1646: N° 9279-9280. 1649: N° 35 722., és é. n.: N° 9309. 

188 1651. szept. 4.: Uo. N° 31 527. 

189 Temesváry, 1970. 54. p. 



száma villámgyorsan emelkedett, és így ügyeik száma is sokszorosára nőtt —, 
másrészt a pecsétet őrző rabgazda királysági útjai alatt sem szünetelhetett a kezes-
levelek és egyéb iratok kiállítása. 

Rácz deák levelein a nagy- és kispecsét mellett az 1650-es évek első felében 
egyetlen alkalommal egy ábrázolásában még érdekesebb beszélőpecsét bukkan fel, 
amely reneszánsz jellegű pajzson stilizált formában magát a budai Csonkatornyot 
mutatja be (No. 4.). Ennek megerősítéseként a címeipajzs lelett a ,,BCT" betűk 
olvashatók. A pecséten látható torony — amely egykor a vár kelet-nyugat és észak-
déli védelmi vonalának sarokpontjában, a mai királyi várpalota belső udvarán 
emelkedett — a hódoltság legjelentősebb börtöne volt. Nevét a hagyományok sze-
rint onnan kapta, hogy Zsigmond király uralkodása idején kezdték építeni, de so-
hasem fejezték be, így csonka volta miatt az esőzések sem kímélték.191 Noha benne 
már a középkorban is őriztek rabokat,192 igazi börtönné a török hódoltság idősza-
kában vált, ahol egy 1551. évi adat tanúsága szerint a budai pasa már jelentős számú 
keresztény foglyot tartott.193 Az épületet — amelynek fapadlásai az 1578. évi nagy 
lőporrobbanás idején beomlottak, minek következtében az ott tartózkodó rabok 
közül többen elpusztultak — egy őrház mellett a tömlöctartók, továbbá janicsárok 
és más várbeli törökök barakkszerű házai vették sűrűn körbe.194 Maga a torony — 

190 MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 15 615. 

191 ,,Szemközt áll Zsigmond király tömeges épülete; inkább nagyság, mint szépség által tesz be-
nyomást. Egy négyszögű tornyon kívül hat más tornya van; (a négyszögű) hihetetlenül széles, 
s befejezetlensége miatt Csonka-toronynak nevezik." (Gaspar Ursinus Velius 1527. évi leírása.) 
Banfi, 1936. 105. p., ill. ,, Néhány nappal később Imre zsidót lefogták s a várbéli csonka 
toronyba zárták, melyet még Zsigmond király építtetett kváderkövekből. Négyszintű | az eredeti 
német szöveg ezt nem állítja — P. G. |, befejezetlen és fedetlen, az eső beesik; ezért nevezik 
csonka, vagyis ki nem épült, lenyesett toronynak." (Hans Dernschwam XVI. század közepi 
leírása.) Tardy, 1984. 121. p. Az eredeti német szöveg: MZsO, 1965. 151. p.: N° 162. 
Feltárására: Gerevich, 1955/1. 248-251. p. és Zsigmond kori építésére Bonfini alapján: Gere-
vich, 1955/2. 281-282. p. A benne sínylődött rabok feliratait Kubinyi András tette közzé: 
Kubinyi, 1958. 519-522. p. A fogva tartás körülményeire: Lukinich, 1923. 120-142. p. Vö. 
még Gragger, 1927. 19. p. és Fekete, 1944. 160-161. p. 

192 MOL Dl. 24 005. és Kubinyi, 1958. 519-520. p. 

193 ÖStA KA AFA 1551/11/14. Thelekessy Imre levele Ehrenreich von Königsberghez. 1551. 
november 8., Komárom. 

194 ,, Ez tornyot éfélkor megütötte az menykű. Nagy fényességgel jött az kű alá, mint egy lámpás; 
ez tornyot és az mellette való palotákat mind elhánta vala. Az szent István tornya és palotája, 
és temploma, és az csonka-torony megmaradtanak. Igen sok keresztény rab volt az csonka-
toronyban, ötszázig való, harmineznégyet vesztett az kű bennek, kik az torony tetein aláhul-



miként aiTÓl a pecsét is tanúskodik — többszintes erődítmény volt, melyben külön-
böző nagyságú és „kényelmű" cellák sorakoztak. A legsanyarúbb sors azokra a 
rabokra várt, akiket a sötét Alsótömlöcben (törökösen Alsókulában) vagy a rabok 
vallatására és kínzására szolgáló „ röttenetes hideg pincében " helyeztek el. Hason-
lóképpen főként büntetésként kerültek foglyok a torony ,,Büdös Kula"-ként em-
legetett részébe. Ugyanakkor nappal a tömlöcudvaron tartották vagy dolgoztatták 
őket, ahol azután pecsétjeik alatt gyakran állítottak ki különféle iratokat.195 

A foglyok által használt pecsétek saját ügyeikben teljes bizonyító erővel bírtak, 
azaz gyakorlatilag a rabközösség közhitelű (autentikus) pecsétjei voltak. Ezt iga-
zolja a Csonkatorony rabjainak — az eddig előkerült adatok szerint — 1657 és 
1661 között alkalmazott pecsétje is (No. 5.), amely később valószínűleg egyaránt 
felváltotta a fokozatosan eltűnő kis- és nagypecsétet. Az újabb pecsét számos tekin-
tetben különbözött elődeitől, ábrázolásai azonban átörökítették azok elemeinek jó 
részét. A magyar nyelvű, már több szóból álló körirat (,,fí[udai] CZONKA 
TORONY") alkalmazása teljességgel követte a kor községi pecsétjeinek éppen ek-
kor elterjedő gyakorlatát. A jelentősen megnagyobbított pecsétnyomó köriraton 
belüli része — a kétfajta bilincs és a feltételezett kínzóeszközök ábrájával — mégis 
a kontinuitást jelképezte. Használatakor 1661-ben pedig a rabközösség már régi, 
bevett pecsétként hivatkozott rá azon említett szerződésének megerősítésekor, mi-
dőn Sopron megyei birtokát adta cl: ,,Melynek bizonságára adjuk ez leveliinket, 
nyomoruságbéli seregünk gazdája kezeirásával és szokott pöcsétiinkkel megerő-

, , „196 
sitven. 

A Csonkatorony rabjai utolsó alkalommal 1678-ban vésettek újabb pecsétet 
(No. 6.). ' Az első ízben nem kör, hanem tojás alakú sigillum körirata tovább 

lottak. Az csonka-torony körül való őriző törökök mind elvesztek szörnyűképpen. Sűrű házak 
voltak csonka-torony körűi, melyben jancsárok és lakos-törökök voltak, ezek mind oda 
vesztek." Veress, 1896. 742. p. Vö. még „Viel gefangne Christen seyn darinn von dem Fewer 
verdorben." MZsO, 1967. 98-99. p.: N° 68., továbbá „Turris quoque, quem Chongga seu 
curtam et intectam vocant, in quo passe captivi Christiani magnó numero detenti fuerunt, 
adeo discussa sit, ut tabulata, sub qua captivi agunt, collapsa, miseros oppresserit, quod tres 
vivi tantum eximi potuerint." Szakály, 1995. 277. p.: 283. jegyz. Az 1578. évi robbanás 
részletes leírása: Ágoston, 1991. 91-92. p. Az őrházra: Banft, 1936. 107. p. 

195 Az Alsótömlöcre: MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9288., 9300. és 26 680. A hideg pincére: 
Uo. N° 9307. A Büdös Kulára: Uo. N° 9298. A tömlöcudvarra vagy korabeli szófordulattal 
,,tömlöc előtt"-re: Uo. N° 9284., 9297. (,,Költ Budán Csonkatorony előtt die 21. Augusti 
1658."), 9299. és 31 525. Túlzás Takáts azon állítása, hogy a Csonkatorony épületek, kertek, 
udvarok alkotta „paradicsom" lett volna. Takáts, 1915/1. 257-258. p. 

196 Nagy lm., 1868. 662. p. 



bővült (,,BVDAI CZONKA TORONY RABOK ffecsétje]"), melynek belsejében a 
heraldika és a szfragisztika szabályainak megfelelően — a tornyos pecséthez ha-
sonlóan — a címerképck már díszes reneszánsz jellegű pajzson helyezkedtek el. A 
három béklyó a korábbi pecsétváltozatok bilincsábrázolásait elevenítette fel, míg 
a pajzs felett az ugyan hetes számában fordítva vésett 1678-as évszám állt. 

A budai pecsétek ábrázolásainak és feliratainak ilyetén fejlődése ugyan a ma-
gyar köriratos községi pecsétek történetében is szokatlan jelenség, maga a rabpe-
csét azonban hozzátartozott a XVII. század közepén egyre jelentősebb „önkor-
mányzattal" bíró rabközösségek kiváltságaihoz. Az 1650-es évekből ugyanis a bu-
dai mellett ismerjük az esztergomi (No. 7.) és a váci török végvár tömlöcében 
nyomorgó keresztény foglyok pecsétjeit is. 1 Esztergomban valószínűleg az évti-
zed első felében verettek a rabok pecsétet, ebben és az ezt megelőző időben ugyanis 
még többször előfordult, hogy nemesi pecséteket használtak irataik hitelesítésé-
re.1" Később ellenben erre már akkor sem került sor, ha nemes személy raboskodott 
a Duna-parti török végvár börtönében. Ettől kezdve ugyanis már mindenféle iratai-
kat hiteles peesétjükkel erősítették meg, mely hosszú magyar köriratán ( , ,ESTER-
GAMITOMLOCZBEN NIOMORGO / RABOK") belül egy kezét háta mögött láb-
bilincseivel összekötött, hosszú hajú, palástban álló alakot, továbbá tőle jobbra egy 
hatágú csillagot és egy holdat, balra pedig egy napot ábrázolt. 1683-ban az említeti 
Kisfaludy László, aki általában ,,KL" monogramos nemesi magánpecsétjével hite-
lesítette leveleit, esztergomi fogságában nem ezzel, hanem a rabközösség szokott 
pecsétjével erősítette meg hitlevelét:,,Melynek nagyobb bizonsagara attam ezen 
szegény Rabsagnak Peczeti alat peczetes levelemet: kezem irasaval megh erosit-
ve(n). "20° 

A rabpecsétek valóban elterjedt voltát igazolja, hogy a hódoltsági vilájet- és 
szandzsákszékhelyek magyar rabközösségei közül ugyanekkor még a váradi (No. 
8.), egri (No. 9.) és szolnoki rabok pecsétjeiről van ez ideig tudomásunk.201 Várad 

197 1681-ben a rabok zöldes viaszba nyomták pecsétjüket, midőn levelet intéztek Káldy Péterhez. 
MOL P 1865 Sibrik cs. It. Tétel 4. Káldy cs. It. Aláírás nélküli levelek fol. 46. 

198 A vörös viaszba vagy kis papírcédulára nyomott esztergomi pecsét (1654-1662): MOL P 1314 
Batthyány cs. It. N° 50 731-50 736. és 50 738., ill. hiányos felirattal: Nyáry, 1872. 564. p. 
A kettős keresztet ábrázoló, ,,VR" monogramos váci pecsétet (1659) csak egy múlt századi 
leírásból ismerjük: Nyáry, 1874. 585. p. 

199 MOL P 1314 Batthyány cs. It. N° 11 033. (1652) és N° 50 736. (1657) 

200 Lengyel-Lovas, 1939. 89. p.: N° 15. Saját pecsétjére 1.: Uo. 92. p.: N° 21. 

201 A koronás pajzsmezőben a budaihoz hasonló lábbilincset ábrázoló, ,,SZONAKl SZEGINY 
RABOK PECZETI" köriratú sigillumot Thaly Kálmán múlt századi közléséből ismerjük. Thaly, 



elestét követően az ott raboskodó keresztények már két esztendőn belül vésettek 
maguknak pecsétet, amiről annak a magyar körfelirata ( , ,VARADI SZEGENY 
RABOK PETSETI") alatt álló — ugyan kettes számjegyében fordítva vésett — 
1662-es évszám tanúskodik. Az évszám ugyanakkor egyúttal mintegy „sisakdísz-
ként" ékesíti a két bilincset ábrázoló, ornamentikus vonalakkal díszített pajzsot. 
Méreteiben és díszességében az előzőekhez képest ugyan meglehetősen egyszerű 
az egri rabok ,,EG" monogramos pecsétje, amely azonban ugyanúgy tökéletesen 
megfelelt a kor hitelesítési szokásainak, mint jóval díszesebb hódoltsági változa-
. • 202 
tai. 

A keresztény rabközösségekkel ellentétben a királysági török foglyok magyar 
rabtartóikhoz írott leveleiken az eddig előkerült adatok tanúsága szerint nem hasz-
náltak külön rabpecsétet.203 Ha mégis hitelesíteni akarták leveleiket, akkor azokat 
a királyi végvár kapitányának vagy valamelyik főtisztjének nemesi magánpecsét-
jével tették meg. 1683-ban például a „lévai temlecbéli nyomorgó szegíny török 
rabok" Esterházy Pál bányavidéki főkapitányhoz írott levelükre megerősítésként 
egy kis cédulára Románfalvai Farkas György vicekapitánnyal az ő ,,FARKAS 
GIORGI" feliratú nemesi pecsétjét nyomatták rá.204 A kibocsátott török posták és 
rabok ugyanakkor kezes társaiknak Budáról vagy más hódoltsági várakból egy-egy 

1869. 572. p. és Thuly, 1871. 215-216. p. A levél újabb kiadása: Pintér, 1956. 22-23. p. A 
váradi és egri pecsét hiányos és félreértett leírásai, közlésük nélkül: Izsépy, 1970. 317. p. és 
Izsépy, 1974. 160. p. Ugyanekkor nem tudunk magyarázatot arra, hogy a számtalan kanizsai 
rablevélen miért nem találunk sohasem pecsétet. A kis kaposvári börtönben ugyanakkor 1648-
ban nemesi pecséttel hitelesítették a rabok levelüket. MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 31 522. 

202 Érdemes megjegyeznünk továbbá, hogy az isztambuli rabközösségek szintén használtak 
valamiféle pecséteket, az eddig általunk ismert két szárazpecsét ábrázolásait azonban még 
ultraviola lámpával sem tudtuk megfejteni. 1593: HL TGy 1593/12. és Dátum nélkül, XVII. 
század közepe. MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 35 983. 

203 L. a németújvári török rabok levelét Batthyány Ádámhoz. (1653. december 20.): Uo. N° 
33 635. Ilyenekről a pecséttannal foglalkozó újabb oszmanisztikai kutatások sem tudnak. Az 
irodalom jó összefoglalása: Römer, 1995. 103-116. p. Vö. még Fekete, 1924. 83-84. p.: N° 
9-11. 

204 MOL P 125 Esterházy cs. lt., Pál nádor N° 5928. A tisztét 1664-től viselő Farkas vicckapitány 
1683-ban azután török foglyai sorsára jutott, midőn ,,rabul vitetett vala el Tökölij uram ő 
nag\ysÁg\a által, az kinek is egy kuruez kapitányon kölletett szabadulni; megszabadulván, 
váczi kapitánnyá tétetett." Szily, 1884. 99-101. p. Farkasra 1. még OSzK Kt. Fol. Hung. 3199. 
passim. Egy sárvári török rab nemesi pecséthasználatára (1627) 1. még: MOL P 123 Esterházy 
cs. lt., Miklós nádor Tétel Il/i. fol. 120. Hatvani törökökére (1680): MOL P 125 Esterházy 
cs. lt, Pál nádor N° 6798-6799. 



török tisztségviselő vagy magyar nemesember pecsétje alatt küldték el leveleiket.J0S 

S noha a török rabok — eddigi adataink szerint — nem használtak külön közösségi 
pecsétet, leveleikben bizonyára ők is gyakran informálták hittársaikat a keresz-
tények szándékairól. A magyar rabok ugyanis, mivel leveleiket nem mindig — 
vagy ritkán — cenzúrázták,206 ,,titkon való írásaik által" nemcsak kínzásaikról 
számoltak be a határ menti generálisoknak, hanem a törökök készülő portyáiról 

6. A rabok mindennapjai 

A rabközösségek önszerveződését bizonyító pecséttani kitérő után végezetül 
néhány, a foglyok életének mindennapjaira és a korabeli börtönviszonyokra vo-
natkozó szokásra és jelenségre szeretnénk felhívni a figyelmet. A rabokat mind az 
oszmán, mind a keresztény oldalon általában csak éjszaka tartották celláikban, nap-
pal különféle munkákra fogták őket. A Batthyányak váraiban a török rabok részt 
vettek az építkezéseken (csatorna- vagy kútásás), dolgoztak kőfejtéseken, továbbá 
főleg az asszonyok és az idősebbek a konyhában vagy a sütőházban. Ugyanakkor 
az egri vár keresztény rabjai a bőrművesség mesterségét tanulták meg és készítettek 
különféle ruhadarabokat (övek), illetve használati tárgyakat (pipák, korbácsok).208 

A török rabokat mindemellett gyakran hóhérként is alkalmazták, Magyarországon 
ugyanis a XVII. században mind a végvárakban, mind a vármegyéknél az a szokás 
járta, hogy — miként a Magyar Simplicissimus írta — ,,rendes hóhért nemigen 

205 Török pecsét: MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 9309. (Dátum nélkül.) és N'1 49 233. (1655) 
Magyar nemesi pecsét: Uo. N° 49 224. (1652) 

206 Vö. a 63. jegyzettel. 

207 ,,Im nagyságos, kegyelmes urunk ezt akaránk nagyságodnak tudtára adni: ím mostanában az 
törökök vezér akaratjábúl négy ágyúval együtt hatodfél ezren fölkészültek ilyen okkal, hogy 
valami vár alá üssenek, és augusztusnak 7. napján ki is mentek Budárúl. Azért nagyságos, 
kegyelmes uram Dunán innend igyekeznek. Azért nagyságod jó vigyázásban legyen, és Győrre 
is és mind Pápára, és mind az több véghelyekbe is megírja nagyságod, hogy az magyar 
nemzetünk kárt ne váljon az ebek miatt, mert ez az dolog minden fogyatkozás nélkül igaz és 
úgy vagyon." (Dátum nélkül.) MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 35 788. Vö. még Uo. N° 
9307., MOL P 125 Esterházy cs. lt., Pál nádor N° 6796. (Eger, 1678) és Izsépy, 1970. 324-
326. p., továbbá Jenei, 1972. 206. p.: N° 34/a. A „titkon való írásokra": Jedlicska, 1881. 
699-700. p.: No. XIX. 

208 Varga J., 1991. 121-122. p. és MOL P 1314 Batthyány cs. lt. N° 41 212., ill. Simplicissimus, 
1956. 190. p. 



tartanak. "209 Az 1660-as években például Koháry István fiileki főkapitány és az 
ott székelő három vármegye (Heves-Külső-Szolnok, Nógrád-Kis-Hont, Pest-
Pilis-Solt) temesvári Haszán török rabbal kötött három esztendőre szerződést a 
hóhér feladatainak ellátására, nemcsak a végvár, hanem a megyék egész terüle-
. - 210 
ten. 

A hóhérok az ítéletek végrehajtása mellett a rabok kínzásában a tömlöctartóknak 
is segítségére voltak. A foglyok verésével és tartásával kapcsolatban azonban ko-
moly szokásjogi előírások kötötték meg — legalábbis elvileg — kezüket. A rabok 
mezítláb történő veréséi például szigorúan tiltották, noha a valóság általában egé-
szen más volt.211 A kölcsönösség többször említett gyakorlata mégis sokszor meg-
váltást hozott a súlyos pálcázások, kalodázások és egyéb kínzások alól. Ugyan-
akkor az sem tagadható, hogy néha a kölcsönösség „betartása" járult hozzá egy-egy 
rab halálához. 1681 -ben például a veszprémi katonaság külön igazolólevelet állított 
ki Erneszt Pál számára arról, hogy török rabját nem maga, hanem a végvári sereg 
verte agyon, példát statuálván és választ adván arra, hogy,, oly rosz szokást kezdet-
tek volta szomszédságunkban levő fehérvári törökök, hogy amikor innét Veszprém-
ből valami jóra való vitéz embert elevenen megfoghattak, oly nagy sarezot csináltak 
neki, amelyet soha nem praestálhatott, csak azért csinálták pedig, hogy pálczákkal 
és nagy kínokkal megölhessék, aminthogy azon esztendőben hat jó vitéz emberünket 
így megölették. "in 

A rabtartók kegyetlenkedéseinek kelléktára kimeríthetetlen volt. Ha verni nem 
merték foglyaikat, egyéb módon nehezítették lassan múló mindennapjaikat. 1676-
ban a rohonci porkolábok a gyertyahasználat bevett szokásától tiltották el a török 
rabokat,213 míg negyed századdal korábban a Csonkatorony-beli keresztények 
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amiatt tettek panaszt Batthyány Ádámnál tömlöctartóikkal szemben, hogy azok 
,,az árnyíkszéktűl is eltiltottak [bennünket], hanem az hol magunk szoktunk enni és 
imádkozni, oda hozták az csöbröket, az mely szokás sehunt magyar végvárakban 
nem tudunk, hogy volna. ""'4 Ilyen körülmények között, továbbá a tetvek, bolhák, 
férgek és bogarak miatt a járványok és betegségek a tömlöcökben is felütötték 
fejüket. ' Ezek azonban a rabok tulajdonosainak súlyos anyagi veszteségével jár-
hatlak. A Batthyányak például ezért gyakran rendeltek orvosokat vagy borbélyokat 
a váltságdíj reményében tartott beteg török rabok gyógyítására.2Ifi 

A XVII. század végének visszafoglaló háborúja Magyarország és Közép-Kelet-
Európa életében teljesen új korszakot nyitott. A török kiverésével és a határőr-
vidékek rendszerének kiépülésével az oszmán-magyar együttélés több évszázados 
időszaka örökre véget ért. Mindez annak a határ menti szokásjognak a végleges 
elmúlását is magával hozta, amely korábban — a raboskodás területén is — a két 
világbirodalom határvidékén élő emberek tízezreinek mindennapjait határozta 
meg. A XX. század embere számára ezen távoli korszak különleges szokásaiból 
csaknem semmi sem maradt. A magyar és török végházak között a rabtartással 
kapcsolatban kialakult régi rendtartásra néhány regényünk mellett napjainkban 
pusztán egy-egy fennmaradt díszes rabnapló, továbbá a Csonkatorony rabjainak 
azon könyörgő éneke emlékeztet, melyet az önálló szokásokkal, kiváltságokkal és 
pecsétekkel egykoron rendelkező rabok egyike, Palatics György a XVI. század 
második felében vetett papírra: 

,, Ezerötszáz és hetven esztendőben, 
Csonkatoronnak erős tömlöcében, 
Azki szerzé bízik Istenbe, 
Hogy nem hagyja sokká az büntetésben. "2I7 
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die Sklavenhandlung. Infolge dessen erlernten und übernahmen die Osmanen die 
Bräuche der Gefangenhaltung der Ungarn allmählich. Gleichzeitig erlernten die 
kristlichen Großgrundbesitzer und die Kapitäne der Grenzburgen, außerdem die 
auf Galeerengefangen hungrigen Händler von Venedig und Florenz die Methoden 
der Kinder- und Menschenhandlung von den Türken. Diese wurden hauptsächlich 
in der Mitte des 17. Jahrhunderts und in dem 1683 beginnenden großen Türken-
krieg nützlich gemacht, dadurch zu riesigem Vermögen zu geraten. 

Die für Lösegeld laufende Geiängenhandlung und Menschenraub an der Grenze 
hatten ihre Blütezeitin der Epoche der,,Kleinkriege" des 17. Jahrhunderts, als nach 
dem langen Türkenkrieg (1591-1606) die allgemeine Lage ziemlich schlecht wur-
de. Die ungarischen Krieger der Grenzfestung teilten, versteigerten und verkauften 
die wärend der Streifzüge Gefangenen in der sogenannten Beutverkaufung (auetio, 
kótyavetye). Die in kristlichen oder osmanischen Kerker geratenen Krieger und 
Bauer vereinbarten dann nach langem Verhandeln mit ihren Besitzern. Ohne Löse-
geld konnten nur diejenigen frei werden, die entweder erfolgreich geilochen hatten 
oder das Glauben des Feindes aufgenommen hatten und die durch Friedensver-



hantllungen oder Gesandschäfte getauscht wurden. 
Die das Lösegeld (Schätzung, Ranzion) versprochenen Gefangenen wurden 

dann durch ihren Mitgefangenen entweder durch die Bürgschaft (sponsio) je einen 
reicheren Marktflecken oder Siedlung des osmanischcn Eroberungsgebiets, seltner 
durch den Glaubenbrief je eines vornehmeren Hauptkapitäns einer Grenzburg oder 
Pascha freigelassen. Wir kennen aber auch solche Fälle der Menschlichkeit, als 
nahe Verwandten oder Mitsoldaten die Gefangenschaft statt der Freigelassenen 
übernahmen. Letzteren gingen dann mit Fessel an ihren Füßen los ihr Lösegeld 
zusammenzubetteln, währenddessen oft nicht nur Ungarn, sondern auch das Gebiet 
des deutschen Reiches durchwanderten. Kaiser Rudolf II. orderte jährlich 300 Gul-
den aus dem Einkommen des ungarischen Königtums sie zu unterstützen, aber oft 
halfen ihnen auch die ungarische Komitaten und Privatpersonen. In dem 17. Jahr-
hundert gestalteten sich sogar Gefangenwechselnde Gesellschaften, reichere Bür-
ger (wie z. B. Christoph Lackner Bürgermeister von Ödenburg) machten Stiftungen 
um ihnen zu helfen. Daneben wurden die freigelassenen Gefangenen auch von 
ungeschriebenen Gesetzen geschützt (es war verboten z. B. sie zu prügeln, sie soll-
ten aber auf dem Wagen gefördert werden). Im Fall von ihrer Verletzung konnten 
sogar Prozesse an dem Kriegsgericht eines Grenzburgkapitäns oder an dem divan 
eines Paschas anhängen. 

Gleichzeitig strebten die in den Gefängnissen (Tömniz) Gefangenen die von den 
Bräuchen der Grenzfestungen für sie gesicherten Rechte zu schützen, bzw. gegen 
ihre grausame Qualerei aufzutreten. Deshalb gestalteten sich die Gefangengemein-
den in dem 17. Jahrhundert zur „Selbstverwaltung". Um ihren Interesse zu vertre-
ten wählten einen erfahrenen Kameraden zu Wirt, dem sowohl ein Schreiber als 
auch ein Priester in dem „gestutzten Turm" (Csonkatorony) von Ofen, dem größten 
Gefängnis des osmanischen Eroberungsgebiets in Ungarn halfen ihre verschie-
denen Aufgaben (Kontakt mit den Gefangenhaltern, Wahl von Bürgen, Organisa-
tion der Verpflegung, die Prozesse der Gefangenen verrichten, usw.) zu lösen. Der 
Letztere hat die Seelen der Gefangenen, die hart gearbeiteten worden waren, ge-
pflegt, und der Schreiber hat ihre Urkunden (z. B. Supplikations- und Bürgschafts-
briefe) fcrtiggcmacht. Diese zu beurkunden ließen die Gefangenen Siegel hauen. 
Wir kennen z. B. 6 von solchen Siegeln der Gefangengemeinde des „gesturtzten 
Turmes" von Ofen aus dem 17. Jahrhundert (siehe: Bild No. 1-6.). 

Die Gefangenhandlung, das speziellste und einträglichste Geschäft in Ungarn 
in dem 16.-17. Jh. verlier an Bedeutung in dem Zeitraum nach dem Befreiungskrieg 
(1683-1699). Paralell damit wurden auch die Grenzbräuche vergessen, die sich 
während des osmanisch-ungarischen Zusammenlebens gestalteten und die Alltage 
der Bevölkerung an der Grenze mehr als 200 Jahre lang bestimmten. 



SARUSI KISS BÉLA 

VASGYÁRTÁS ÉS VASGAZDÁLKODÁS MURÁNYBAN 

A XVT. SZÁZADBAN 

A murányi uradalmat 1321-ben Rátold nembéli néhai Rolandus nádor fiai bírták, 
akik ekkor azt a Sztoján neméből származó Hillebrand fiainak, Hillebrand és Illés 
comesnek adták át soltészságba.1 Egyezségük értelmében a megtalált ásványkincs 
földesurat illető részének harmadát nekik engedték á t / A szerződési feltételek 
között már ekkor felbukkantak azok a jövedelemforrások, amelyek később a vár 
és birtokosaik legfontosabb bevételeit képezték. 

Murány később a Bebek család birtokába került, melynek tagjai 1499-ben 
Szapolyai Istvánnak adták, aki azután familiárisának, Tornallyai Jakabnak juttatta.4 

Tudjuk róla, hogy 1516-tól 1526-ig sókamarai ispán, majd Szapolyai János fontos 
kincstárnoka lett.5 Később az ő hatáskörébe tartoztak a pénzverő kamarák is, 1528-
ban pedig Gömör alispánja volt.6 

Tornallyai Jakab halála előtt kiskorú fia, János gyámjának Basó Mátyást, régi 
familiárisát jelölte ki.7 Basó megmaradt Szapolyai pártján, de nem tartotta be Tor-
nallyai Jakab végakaratát, mivel annak fiát Lengyelországba küldte, hogy így távo-
lítsa el őt örökségéből. Ettől kezdve egészen 1549-ig birtokolta Murány várát és a 

1 lla Bálint: Gömör megye. I. köt. A megye története 1773-ig. Bp., 1976. (a továbbiakban lla, 
1976.) 189. p. 

2 Györjfy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 11. köt. Bp., 1987. (a továb-
biakban Györffy, 1987.) 527-528. p.; Heckenast Gusztáv: A magyarországi vaskohászat 
története a feudalizmus korában. Bp., 1991. (a továbbiakban Heckenast, 1991.) 34-38. p. 

3 Malmot és sörfőzdét csak ők létesíthettek. Ha bányát találtak, a földesúri „bányahaszon" 
harmada őket illette, és ugyanilyen arányban részesedtek a birtok vadászatából is. Györjfy, 
1987. uo. 

4 Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 
11903.| 469. p. 

5 Tornallyai szerepére János király adminisztrációjában 1.: Barta Gábor. Konszolidációs kísérlet 
1526 után. In: Századok (= Sz), 114. (1980) 636., 652., 664., 678. p. 

6 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XII. köt. Pest, 
1865. 261. p. 

7 Uo. 

FONS IV. (1997) 1. sz. 79-98. p. — „Tizedik szám" 79 



vaslelőhelyekben gazdag uradalmat. Basó Mátyás a kettős királyválasztás után be-
következő zűrzavaros helyzetet kihasználva Murány várából Gömör megyét és az 
egész Szepességet katonáival „uralta" és fosztogatta. Ezen tevékenységével ő sem 
járt el másképpen, mint a környék más nagybirtokosai, Bebek Ferenc, Balassa 
Menyhért vagy a Podmaniczkyak.8 Amikor 1548-ban törvényt hoztak az erősza-
koskodások megfékezésére, és abban Basót mint fő gonosztevőt nevezték meg, ő 
nem törekedett megegyezésre Ferdinánddal. Ennek következményeként 1549 nya-
rán Niklas Gráf zu Salm királyi főhad parancsnok (1546-1550) vezetésével spanyol 
és német zsoldosok, valamint Bebek Ferenc nemesi csapatai Murányt elfoglalták 
és Basót főbb társaival együtt felakasztották.'0 

Magyarországon először a XIV. század negyvenes éveiben a Gömör-Szepesi 
Erchegységben használtak vízikereket a vaskohászatban. A felső-magyarországi 
vaskohászat a Sajó, a Csetnek, a Murány és a Turóc folyók völgyében koncentrá-
lódott. Ezek a bővizű folyók az év nagy részében alkalmasak az olvasztók és há-
morok működtetésére." A Gömör-Szepesi Érchegység vastermelése már a XIV. 
század második felében nemzetközi jelentőségű volt, ebben az időben Angliába és 
Lengyelországba is szállítottak vasat, ami a felső-magyarországi vastermelés és a 
vízi erő kohászati alkalmazásának a következménye volt. A következőkben azt 
igyekszem megvizsgálni, hogy milyen befolyással volt a vasgyártásra a murányi 
uradalom királyi kézbe kerülése és a török terjeszkedés. 

A Murány várához tartozó vasbányák 

Mielőtt a vasgyártás bemutatására térnék, szükséges, hogy röviden ismertessem 
ennek folyamatát. Miután a bányászok a vasércet kibányászták, azt a hutákhoz 
szállították, ahol „a kemencébe rétegesen berakott vasércet és a faszenet meggyújt-
ják, a tüzet — hogy jobban égjen — fujtatják, míg bizonyos idő, néhány óra eltel-
tével az idegen anyagok nagy része salak formájában kifolyik, és a kemencében 
visszamarad a redukció végeredménye a vasbuca."12 A vasbucát értékesítették, 
vagy a hutát üzemeltető tulajdonos saját hámorában további megmunkálás alá ve-

8 Istvánfjy Miklós: Magyarország története 1490-1606. Ford. Vidovich Miklós. Debrecen, 1867. 
(a továbbiakban tstvánffy) 323. p. 

9 1548:IL. tc. Magyar törvénytár. (Corpus juris Hungarici). 1526-1608. évi törvényezikkek. 
Magyarázó jegyz.: Márkus Dezső. Bp., 1899. 243-245. p. 

10 Az ítéletet rögtönítélő bíróság hozta, amelyet Salm nevezett ki. Istvánfjy, 323. p. 

11 Heckenast, 1991. 34-38. p. 



tették. A vasbucából ugyanis ismételt izzítással és kalapálással finomabb minőségű 
vasat kellett előállítani a további felhasználás miatt. A hámorok üzemeltetéséhez 
folyóvízre volt szükség, amelyet árkokban vezettek a malomszerkezethez, ugyanis 
a fájtatokat és a kalapácsokat malomkerékkel mozgatták. 

A vasbánya és hámor tulajdonjoga — a nemesércektől eltérően — a földesurat 
illette a feudális Magyarországon. Az „üzemhez" nyersanyag- és energiafonások 
is tartoztak, ezért a hámorokat a mindig hozzá tartozó erdőkkel és folyóvizekkel 
együtt említik a források.'3 A földesúr a vas előállítására alkalmazhatott hámorost, 
de gyakoribb szokás volt, hogy a hámort használatba adta egy hámorosnak, aki 
vagy egy már üzemelő hámort vett használatba, vagy a földesúr beleegyezésével 
újat épített. Az üzemeltetéshez szolgákra, lovakra és szerszámokra volt szüksége. 
Murányban, az országos szokástól eltérően, általában más kezelte a hutát és a há-
mort, de az olykor különálló üzemeknek gyakran azonos kezelője volt.'4 A há-
morokat és a hutákat működtetők (akik kivétel nélkül egész telkes jobbágyok vol-
tak) a várnak fizették a földesúrnak (a murányi uradalom birtokosának) járó jára-
dékukat. A jolsvai hámorosok valószínűleg már a XVI. század közepén céhbe 
tömörültek.15 

Mohács után a vár I. Ferdinánd kezére kerülését megelőző időszakból nem ma-
radtak adatok a vastermelésről. Egy 1549. évi összeírás szerint Murány várához 
tartoztak a Zeleznik-hcgy vasbányái. Innen kapták a vasércet a Murány völgyének 
és a ratkói völgynek a hámorai. Heckenast Gusztáv kutatásai szerint ekkor Ratkón 
és a Zeleznik-hegyen 5 hámort és 17 hutát írtak össze.16 

A vasgazdálkodás irányítását Murányban a provizorok (udvarbírák), majd ké-
sőbb a várkapitányok látták el. A vár első, I. Ferdinánd által kinevezett provizoráról, 
a felső-magyarországi pénzügyi igazgatásban meghatározó szerepet vállaló Feigel 
Péterről tudjuk, hogy kiváló bányászati szakember hírében állott. Elképzelhető, 
hogy Stájerországból származott, de lehetett annak a Johannes Feygelnek a rokona, 
aki 1550 táján lőcsei polgárként bukkant fel.17 A gazdasági „újjáépítés" megkez-

12 Uo. 61. p. 

13 Uo. 78. p. 

14 Uo. 95. p. 

15 Uo. 95-96. p. A vashámoros céh 1585-ben kelt szabályzatát Julius Herberstain murányi 
várkapitány bocsátotta ki. L.: A murányvölgyi vashámoros céh szabályzatai. (1585-1713-
1755). Közli: Heckenast Gusztáv. In: Történelmi Szemle, 1. (1958) 3-4. sz. (a továbbiakban 
Heckenast, 1958.) 431^447. p. 

16 Heckenast, 1991. 44. p. 



dése az ő feladata volt. A kifejezés aligha túlzó, hiszen Basó Mátyás „uralma" alatt 
az állandó háborúskodások következtében a váruradalom és a vashámorok óriási 
károkat szenvedtek. 

A várbirtok gazdálkodásának vezetésére az 1550-ben kinevezett provizor utasí-
tásából kerek képet kapunk a rá váró feladatokról.18 Provizori utasításának első 
pontja a várhoz tartozó sok ásványkincs („multae minerae"), maximális kihasz-
nálásáról rendelkezett. Feladata volt, hogy az elhagyott bányákat újra művelés alá 
vonja, az odaköltözést pedig adózási engedményekkel ösztönözze.19 A művelésben 
lévő bányákban dolgozók régi jogon bírt kiváltságait nem sérthette, rájuk sem robo-
tot, sem többlet-cenzust nem vethetett ki."° 

Feigel 1551. november 5-ig irányította a vár gazdálkodását. Őt a provizori tiszt-
ségben Kristán Balázs (1551. november 6.-1554 vége), Pclinyi Bálint (1555. 
január 1 -1555 vége), majd Kiszel Péter (1556. január 1.-1559. július 6.) követték, 
akikről meglehetősen keveset tudunk. A provizorok személyének gyors változása 
nem szolgálhatta a vár gazdálkodásának, a katonák ellátásának érdekét. Talán 
emiatt egyesült Murányban 1559-ben a provizori és a kapitányi tisztség Maschko 
Menyhért személyében.21 Az ő feladata volt, hogy kedvezményekkel ösztönözze a 
vastermelést, mivel ekkor már sok hámor és huta el volt hagyva. Maschko kapitány 
utasítása elsősorban a provizori teendők ellátásáról szólt, katonai feladatait csak 
röviden írták le. A vastermelésre vonatkozó részek nem térnek el Feigel Péter utasí-
tásától. Maschkót tisztségében Julius Herberstain követte.22 A Herberstain kapitány 
részére adott 42 pontból álló utasítás a fenti provizori utasításoknál részletesebb, 
és a gazdálkodás minden részletére kiterjedi, de csak egy érdekes részében tért el 
a bányászattal kapcsolatos feladatok leírásánál. Herberstainnak ugyanis nemcsak 
az elhagyott vasbányák művelésbe vonása volt előírva, hanem Mnisány réz-, és 

17 Feigelre 1.: Szűcs Jenő: A Szepesi Kamarai Levéltár 1567-1813. Bp., 1990. (a továbbiakban 
Szűcs, 1990.) 22., 42. p„ valamint Heckenast, 1991. 89. p. 

18 Magyar Országos Levéltár (= MOL) E 136 Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara 
Archívuma (= MKA), Diversae instructiones (= L 136 Div. inst.), 1. köt. fol. 151-153. 

19 Uo. fol. 15lv. 

20 Uo. fol. 152r. 

21 „Instructio fideli nostro egregio Melchiori Mascko capitaneo arcis Mwran super provisoratum 
eiusdem arcis Mwran data." Az utasítás 1559. június 27-én Bécsben kelt. MOL E 136 Div. 
inst. 5. köt. 

22 „Instructio Julis ab Herberstain arcis nostrae Mwran capitaneo super provisoratum arcis". 
Az utasítás 1584. január 19-én Prágában kelt. Uo. 



Zdichava ezüstbányáinak „benépesítése" is."3 

Murányba nevezett ki a kamara először a katonák élelemellátásával foglalkozó 
élésmestert.24 Valószínűleg azért volt erre szükség, mivel a provizornak a gazdálko-
dás újjászervezésével kapcsolatban állandó elfoglaltsága akadt, sokszor előfordult, 
hogy a vártól távol személyesen kellett megjelennie Pozsonyban vagy máshol. Ezt 
látszik igazolni az is, hogy nemcsak az élelem várban történő őrzése és főleg a 
katonaság közti értékesítéséből adódó feladatok, hanem az építkezések és az iparo-
sok ellenőrzése is az élésmester feladata volt. Ezekben a feladatkörökben tehát a 
provizor eredeti feladatait látja el. Utasításában ,, curator et dispensator annonae 
et victualium"-nak nevezik. Az élésmestert az uralkodó nevében a kamara nevezte 
ki. Az udvarbíró és a kapitány nem utasíthatta, ha vitás ügyük támadt, akkor a 
kamarához kellett fordulniuk. Feladata az volt, hogy aprovizortól nyugta ellenében 
átvett élelmeket el kellett helyeznie és állandóan gondját kellett viselnie. A szük-
séges munkákhoz az uradalom és a vár munkáskezeit is igénybe vehette. A ka-
tonáknak a zsold terhére hitelbe is adhatott élelmet, amelyet azok zsoldfizetés 
alkalmával egyenlíthettek ki.25 

1549 tavaszán hallomás után Feigel 18 vasműről tudósította a kamarát.26 Ezt 
követően Feigel, utasításának megfelelően, jegyzékbe vette a murányi és szendrői 
(más néven rákosi) váruradalom vashámorait és olvasztóit. A murányi uradalmon 
kívül Ratkó és Szirk vasművei is a várnak fizették a hámorok utáni heti fél forintot 
vagy fél mázsa vasat, valamint a huták után negyedévenként egy forintot.27 Novem-
beri felmérése során 12,5 működő és 6,5 puszta hámorról, 13 működő és ugyancsak 
13 szünetelő vagy elpusztult olvasztóhutáról tett jelentést az Udvari Kamarának.28 

Az utóbbi számokban azonban már a szendrői uradalom adatai is szerepeltek. Mi-
után Feigel elfoglalta provizori hivatalát, jelentést tett a besztercebányai bányaka-
marának. Beszámolójában 32 hámor és 48 huta szerepel, amelyekből 11 kivételével 

23 Már az utasítást megelőzően, 1573-ban említik a két helység elhagyott bányáit. Urbáriumok. 
XVI-XVII. század. Szerk. és bev.: Maksay Ferenc. Bp., 1959. (a továbbiakban Maksay, 1959.) 
319., 324. p. A művelésbe vonás nem járt sikerrel, a következő században már egyik bányát 
sem említik. 

24 Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp., 
1946. 274-275. p. Ember Győző ennek a murányi élésmesteri utasításnak a példáján mutatta 
be a tisztséget. 

25 Uo. 

26 Heckenast, 1991. 90. p. 

27 Uo. 90., 96. p. 

28 Uo. 90. p. 



mind fel volt dúlva és csak 9 üzemelt. A működő hámorok után a hámorosok heten-
ként 50 dénárt fizettek és fél mázsa vasat szolgáltattak be, a huták után pedig 
negyedévenként 1 forintot. Feigel úgy vélte, hogy az általuk előállított vas rossz 
minőségű, ráadásul csak nyáron dolgoztak. A hámorosok nem alkalmaztak ková-
csokat, és a hetenként befektetett 36-40 forinthoz képest 30-40 forint értékű vasat 
állítottak elő. Javasolta, hogy a stájerországi Eisenerzből hozasson a kamara ko-
hómunkásokat és vizsgáltassa meg velük a vasérc minőségét.2' 

1550 augusztusában Feigel tanácsára meg is érkeztek az eisenerzi szakértők 
Murányba, és tapasztalataikról alapos jelentést készítettek. Véleményük szerint a 
környék lelőhelyei rengeteg hámort képesek vasérccel ellátni. Éppen ezért azt java-
solták, hogy az uralkodó telepítsen ide stájerországi bányászokat, hámorkovácso-
kat, kohómunkásokat és ácsokat, illetve adjon részükre és a már itt működő hámo-
rosok részére újabb adókedvezményeket. Jelentésük legfigyelemreméltóbb része 
egy vaskamara felállítására vonatkozott, mely az erdélyi és a havasalföldi vaske-
resletre alapozva állította, hogy a 32 hámor működése esetén heti 1280 mázsa vasat 
lehetne előállítani. Ha minden 100 pfenniget érő mázsa vasra 10 pfennig felárat 
tenne az uralkodó, akkor az heti 128 magyar forint bevételt jelentene. Feigel ennél 
merészebb volt, és most azon véleményének adott hangot, hogy ha lenne elegendő 
készpénz a vas felvásárlására, akkor már 40 mázsa vas után akár 10 forint haszna 
is lehetne az uralkodónak. Felvetette továbbá a csetneki hámorok bevonását a mu-
rányi vaskamarába, melyek segítségével az így már több mint negyven hámor évi 
sok ezer forint hasznot hozna.30 Heckenast Gusztáv úgy véli, a murányi vaskamara 
felállításának nem volt reális lehetősége. Szerinte a jól felkészült szakem-
berek ugyanis figyelmen kívül hagyták a gátló körülményeket. Ezek közé sorolja 
Bebek Ferenc igényét a rákosi várra és uradalomra, valamint 1554 után a füleki 
törökök vészes közelségét." A terv kivitelezését a szükséges készpénz és a stájer 
szakemberek hiánya is akadályozta. 

Ezen megállapítások után ugyanakkor meglepőnek tartja, hogy az anarchikus 
állapotok és a török betörések ellenére az 1549-1573-ig tartó időszakban a murányi 
vasművek 60%-a rendszeresen működött. 

Egy 1583. évi török kémjelentés pedig egyenesen azt állította, hogy a murányi 
uradalomban,,olyan bőségesen van vas, hogy ahol csak ásni kezdenek, igen gazdag 
vasbányát találnak, mondhatatlan mennyiségű vasat."32 Maksay Ferenc szerint 

29 Uo. 90. p. 

30 Uo. 91. p. 

31 Uo. 91-92. p. 



azonban ebben az időszakban a gömör—szepesi vasbányászat fokozatosan vissza-
esett, mivel Murányban már a XVI. század közepén elkezdődött a hámorok és huták 
pusztulása. Csak a főbb közlekedési utvonalak mellett működtette öt helység há-
morát és kohóját." 1573-ban a majorságban 3 hámor és 4 huta volt, amelyek azon-
ban a majorsági épületekkel együtt (sörfőző, fűrészmalom) a török portyák mar-
talékává váltak.34 Véleménye szerint hozzájárult a vasbányászat és a vasüzemek 
hanyatlásához a vashiány, amely már korábban is jelentkezett. ' 

Vasbevételek Murányban 1550 és 1572 között 

A murányi uradalomban kitermelt vas mennyiségére és a XVI. század közepéről 
ez ideig nem kerültek elő adatok. A Magyar Kamara Archívumának Városi és 
Kamarai iratok elnevezésű fondjában talált udvarbírói számadáskönyv ezért ko-
moly lehetőséget kínál arra, hogy a vaskitermelésrc és -gyártásra vonatkozó adatai 
alapján magyarázatot találjunk Heckcnast Gusztáv és Maksay Ferenc állításainak 
ellentmondásaira.36 A csaknem 23 évre terjedő számadás segítségével lehetőség 
adódik arra, hogy a vasgazdálkodást nagyobb időszakon keresztül vizsgáljuk. 

Mielőtt a vasbevételekre vonatkozó adatok elemzésébe fognánk, érdemes né-
hány szóban bemutatnunk vizsgálataink forrását. Noha arra vonatkozólag nem ta-
láltam utalást a kötetben, hogy azt a várból küldött részletes számadások alapján 
állították össze a kamara adminisztrációján38 vagy esetleg a várban készült, szinte 

32 Idézi: Uo. 90. p. 

33 Maksay, 1959. 20. p. Az 1559., 1564., 1573. és 1598. évi urbáriumok alapján azt is megál-
lapítja, hogy „Murányon... ijesztő a pusztulás: hámorok, kohók, sörfőzők állnak elhagyottan..." 

34 Maksay, 1959. 9-10. p. 

35 Uo. 313. p. A vashiány Jolsva város lakosságának okozott hátrányt, mivel az uradalom a 
bányaművelésből származó jövedelem csökkenése miatt növelte a lakosok földesúri terheit. 
Uo. 320. p. 

36 MOL E 554 MKA. Városi és Kamarai iratok (= E 554) Fol. Lat. 1275. 1-632. p. A 
számadáskönyv fennmaradását Jankovich Miklós gyűjtőszenvedélyének köszönhetjük. 

37 Miután tanulmányom alábbi fejezeteiben ennek a forrásnak az adatait használtam, nem oldal-
számokra hivatkozom, hanem az adat évére és a tétel megnevezésére. A számadáskönyv át-
tekinthetősége miatt az adatok könnyen visszakereshetők. 

38 A provizor számadásait a kamara részére kellett megküldenie. Vö.: Ruzsás Lajos: Az egri vár 
gazdálkodása a XVI. században. Bp., 1939. (a továbbiakban Ruzsás, 1939.) 11. p., Szűcs, 
1990. 48. p. 



bizonyos, hogy az előbbi feltevésről van szó.39 Egyrészt más váraink összesített 
számadásai is így készültek, másrészt maguk a források is a kamara levéltárából 
maradtak fenn. 

Az első évi számadás elején a következő latin felirat olvasható:,,Extractus re-
gestorum Petri Faygel, provisoris arcis Murán, a 15 videlicet die mensis Augusti 
anni 1549. usque eundem diem anni 1550 intra spácium unius integri anni." A 
következő elején azonban már a: „Summarium sive extractus rationum et proven-
tuum arcis Murán per Petrum Faygel, provisorem dictae arcis administratorum " 
szövegre bukkanunk. A számadásokat azért nevezték kivonatoknak, mivel azokat 
a — sokkal részletesebb — termény-, tized- és egyéb részletes számadások alapján 
készítették. Általában évenként, néhány esetben azonban hosszabb vagy rövidebb 
időszakokban összesítették bennük a pénz-, a termény- stb. elszámolásokat. Ezek-
ből az összesítésekből adódik egy (általában egy éves) számadási ciklus. A latin 
nyelven írott kötetben minden ciklusban külön-külön tüntették fel a kiadásokat és 
a bevételeket. Feigel távozása után 1559-ig a provizorok, később Maschko Meny-
hért kapitány és provizor nevében történik az elszámolás. 

Az alábbi táblázatban ezen éves számadási ciklusok rendjében mutatom be a 
murányi uradalom vaskitermelésének és vaseladásának adatait. Ugyanakkor meg-
adom a huták által fizetett cenzus éves összegét is.41 

39 Az összesítések végén semmilyen aláírás vagy más hitelesítési jel nem található. 

40 Szintén a Magyar Kamara Archívumában található az a számadás, amely Trencsén 1549-1555. 
évi számadását tartalmazza. A murányival azonos — valószínűleg kamarai számvevő mester 
vagy valamelyik segédjének — kézírásával írt irat mellett megtalálhatók azok a piszkozatok 
is, amelyek alapján a tisztázat készült. MOL E 554 Fol. Lat. 1368/1—II. 

41 Megjegyzések a táblázat egyes adataihoz: a mázsa a korban nagyon sokféle súlyértéket jelent-
hetett. Bogdán István a nem erdélyi területekre 1(X)-120 font körülire teszi. A számadáskönyv 
1(K) fontos értékkel számolt. A magyar mázsa, amely országos mérték volt: 58,8 kg. Bogdán 
István-. Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Bp., 1991. (a továbbiak-
ban Bogdán, 1991.) 454-458. p.; az 1559. év elszámolása 1558. január l-jétől 1559. július 
4-ig tartó bevételeket tartalmazza. Az 1567. év elszámolása az 1566. július 5. és 1567. de-
cember 31. közötti időszakot tartalmazza. Az előző évi maradvány 1555-ben sín vas, 1571. 
évi bevétel terhére az előző évben adtak ki 24,66 mázsa vasat. Nyersvasbevételből 1552-ben 
6,5 mázsa, 1553-ban 8,25 mázsa a vár alatti vámból származik. 1556-ban a 61 db kisebb sín 
vas. A nyersvasbevétel egy része mindig a Turóc völgyéből származott. Néhány évből tudjuk 
ennek mennyiségét is: 1559-ben 87,5 mázsa, 1565-ben 30 mázsa, 1566-ban 38 mázsa. 1573. 
évi nyersvasbevétel: E 554 Fol. Lat. 1274. Melchior Maschko 1559. július 5-től 1573. de-
cember 31-ig tartó időszakról készült elszámolásában az eltelt időben bevételként összesen 
2313,17 mázsa vasat tüntetett fel. Ebből kivonva az 1572-ig terjedő időszak bevételeit, a fenti 
mennyiséget kapjuk. A huták cenzusához: 1554: a Jolsva völgyéből 18 forint, Gabay Balázstól 



Előző évi 
maradvány 

Nyersvas-
bevétel Eladás A huták 

cenzusa 
Év mázsa mázsa mázsa l'orint 

1550 135,25 
1551 291,12 
1552 136,25 40,5 28 
1553 10,25 94,5 22,5 27 
1554 1 110,5 27 30 
1555 [4331 84,5 7 20 
1556 26,75 + [611 18 
1557 148 121,5 152,5 
1559 299,75 206 117,5 
1560 158 68 93 
1561 7 169 96 101 
1562 44 139,25 91 88 
1563 61,25 135 95 79 
1564 71,25 127 150 67 
1565 24,25 110 79 62 
1566 10,25 108 60 58 
1567 21,25 298,12 204 128 
1568 76,87 138,5 171 65 
1569 20,12 209,55 177 66 
1570 24,12 229,91 249 62 
1571 0 182,25 120 69 
1572 8,85 167,87 100 53,5 
1573 140,72 

Bevételként a vas cenzus vagy vám címén került a várhoz, soha nem vásárolták. 
Vámból csak az 1552. és az 1553. évben származott vasbevétele a várnak. Ekkor 

pedig 12 forint, aki három év — cenzusnak nevezett — évi 4 forintját fizette be. 1556: Feigel 
provizorsága idején 56 forintot szedtek be, Kiszel Péter új provizor ekkor 18-at. 1557: 58,5 
forint a Csetnek völgyéből cenzus címén. 1564: 25 forint a Turóc völgyéből. 1566: a Murány 
völgyéből 32 forint, a TÜRK; völgyéből pedig 26 forint. Az első részletet mindkét helyen 
elengedték, mivel a hámorosok ekkor nem dolgoztak. 



minden bizonnyal más helyen termelt vasat szállítottak át a várhoz tartozó két vám-
helyen. A huták után járó cenzust és a vas eladásából származó bevételeket 1552-ig 
(miként ez a táblázatból kitűnik) együtt tartották számon. Bár nemcsak a huták 
utáni cenzust lehetett pénzben beszolgáltatni, hanem a hámorok utáni adót is, a 
természetben beszolgáltatott vas értéke általában meghaladta a készpénzfizetést. 
Ez azt jelenti, hogy a vár gazdasági vezetését irányító provizor inkább természetben 
követelte a hámorok adóját. Heckenast Gusztáv szerint a természetben fizetett cen-
zus primitívebb, mint a készpénzzel megváltott.42 Ez kétségtelenül igaz, de ebben 
az esetben talán an'ól lehet szó, hogy a nyersvasra helyben is szükség volt, illetve 
a nyersvasat talán más ágyúöntő műhelyekbe továbbították. A cenzus és a vas-
bevételek az 1560. év fordulóján csúcsosodtak, míg 1571 után enyhén visszaestek. 
Érdekes, hogy szinte mindig vittek át a következő évre tartalékot, tehát állandóan 
rendelkeztek bizonyos készletekkel. Tartalékra talán azért volt szükség, hogy más 
közelebbi királyi ágyúöntő műhelyek és végvári hadszertárak (Kassa, Beszterce-
bánya, Eger stb.) részére a kamara utasítására azonnal adhassanak belőle. 

A közel negyedszázad vasbcvételeinek adatai viszonylag folyamatos és egyál-
talán nem jelentéktelen vasbányászatról tanúskodnak. Mindezek alapján úgy tűnik, 
nem indokolt Maksay Ferenc megállapítása, miszerint a vastermclés folyamatosan 
csökkent ebben az időszakban. Csak 1570 után esett vissza a vaskitcrmclés, ez a 
csökkenés azonban nem igazán számottevő. Heckenast Gusztáv következtetését 
tehát, hogy a vastermelés az uradalomhoz tartozó vasművekben folyamatos volt, a 
számadáskönyv adatai egyértelműen megerősítik. A hámorok akadozó termelése 
pedig ,,a feudális termelési viszonyok között természetes jelenség" volt, s nemcsak 
Magyarországon, hanem szerte Európában.13 A XVI. századi Svédországban a pa-
rasztok csak akkor gyártottak vasat, ha megduzzadtak a folyók. 

A vasművek időszakos működésére a következő adatokat tartalmazza a száma-
dáskönyv: " 

42 Heckenast, 1991. 82. p. 

43 Uo. 92. p. 

44 Braiulel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. XV-XVIII. század. Bp., 1985. 
373. p. Hozzáteszi, hogy ahol kohó van, minden folyóvíz-apadás munkanélküliséget ered-
ményez. 

45 Az 1561. VII.—1562. VII. közötti elszámolásban „Ex gazis ferreis nomine census" 
megnevezéssel érkezik bevétel. Az 1565. évi elszámolás (1564. VII.-1565. VII.) nem részletezi 
a cenzusbefizetéseket, de a vasbevételeknél megemlítik, hogy január 1. és február 28. között 
a hideg miatt egyik helyen sem dolgoztak, és nem érkezett bevétel („propter diversissima 
frigora nihil laboratum"). 



cenzusbevételek Murány é 
völg^ 

s a Turóc 
/éből 

számadási év júl.-
szept. 

okt-
dec. 

jan.-
márc. 

ápr-
jún. 

1561. VII.-1562. VII. 24 22 18 23,5 
1562. VII.-1563. VII. 21 20 20 18 

ccnzusbevételek Murány völgye Turóc völgye 

számadási év júl.-
szept. 

okt.-
dec. 

jan.-
márc. 

ápr.-
jún. 

júl.-
szept. 

okt-
dec. 

jan.-
márc. 

ápr.-
jún. 

1563. VII-1564. VII. 13 8,5 8,5 12 6 6 6 7 
1564. VII-1565. VII. összesen: 62 forint 
1565. VII.-1566. VII. 10 10 0 10 7 9 0 10 

1566 első negyedévében nem érkezett bevétel. Ugyanebben az időben a Ratkó 
környéki huták is hasonló képet mutattak. 

A fenti táblázatok adatainak ismeretével vállalkozhatunk arra, hogy megbe-
csüljük a murányi uradalomban a vastermelés mennyiségét. Számításaim bázisévé-
nek 1564-et tekintettem, mivel ebből az évből rendelkezésünkre áll egy urbárium, 
és a számadáskönyvben megkülönböztették a két fő vastermelési központot is. 
Tudjuk, hogy minden huta után a negyedév végén egy forintot kellett fizetni. Tehát 
minden egyes befizetett forint egy működő hutát jelent(het). 1564-ben a Murány 
és a Turóc völgyében összesen 20 hutát (11+9) írtak össze.40 A számadáskönyvből 
kiderül az, hogy a murányiak 42 forintot fizettek egész évben, ami azt jelenti, hogy 
az urbáriumokban szereplő Murány völgyi huták majdnem az év egészében mű-
ködtek. A Turóc völgye 25 forintot fizetett, tehát az év nagyobb részében működtek 
a hutái. A működő hámorokból (9+9) hetente fél mázsa vasat kapott a vár. Az ebből 
származó 127 mázsa 254 heti működést jelent az egész évben. Ebből következik, 
hogy egy hámor átlagban 14 héten át működött (14,1). Ha a 18 hámor hetente 
egyenként 18 mázsa vasat állított elő,47 akkor a Murányhoz tartozó hámorok 1564-
ben kb. 4536 mázsa vasat állítottak elő. Hasonló számítással következtethetünk a 
működő vasművek számára más években is. Az ezt az évet megelőző és az ezt 
követő években hasonló mennyiségű nyersvasat kap a vár, az 1569-1572 közötti 

46 Heckenast, 1991. 92-95. p. 

47 Uo. 133. p. 



időszakban ennél többet. A huták egész éves működésük során valószínűleg több 
nyersvasat állítottak elő, mint amennyit a murányi uradalomhoz tartozó hámorok 
fel tudlak dolgozni. A félkész terméket feltételezhetően nem a murányi hámorok-
nak adták el. Talán ezért kötelezték egy 1585-ben kelt céhszabályzat szerint a huták 
működtetőit éves szerződésben arra, hogy a félkész vasat a végterméket forgalomba 
hozó hámorosoknak adják el.48 

Mivel Heckenast Gusztáv adatait zömmel az urbáriumokból gyűjtötte össze, 
arra nem tudott következtetni, hogy mennyi ideig működött egy évben egy vasmű 
a murányi uradalom területén. Éppen ezért nem tudott termelési adatokat megál-
lapítani. A XVI. század harmadik negyede termelési értékének a FcigcI-féle becs-
lést (hámoronként heti 40 mázsa vas) említi, később ezt az értéket két huta teljesít-
ményének véli, és 18 mázsában adja meg egy huta/hámor heti termelését. Évente 
30 heti működéssel 1705-ben is ugyanennyi, amely ekkor már biztos értéknek tű-
nik.'0 Heckenast Gusztáv a középkor végén 10-20 ezer mázsányira becsüli a ma-
gyarországi és erdélyi vasbányák éves termelését/1 amelynek többsége a Gömör-
Szepesi Érchegységből került ki. A murányi uradalomhoz az 1549-1573 között 
tartozó és rendszeresen működő 20 vasmű átlag évi 4500 mázsa körüli termelése 
alapján kísérletet teszek a korszak magyarországi vastermelésének a megbecsülé-
sére. A XVI. század második felében Heckenast Gusztáv kb. 160 vasművet számolt 
össze Magyarországon és Erdélyben."2 Ha feltételezzük, hogy az ország más terüle-
tein is hámoronként 18 mázsát állítanak elő, és évente kb. 14 héten keresztül mű-
ködtek a hámorok (mindkét szám a valószínű legmagasabb értéket közelíti), akkor 
Magyarországon ekkor hozzávetőleg 36 000 mázsa vasat állítottak elő évente. 
Összehasonlításképpen megemlítem, hogy 1707-ben Gömör megye 35 000 má-
zsányit termelt.'" Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy ezek a számítások — a for-
rások adottságaiból következően — közvetett módon készültek, és ezért némi 
bizonytalanságot is magukba foglalnak. 

A murányi uradalomban 1549-ben nyilvántartott 80 vasműből 38 működött az 
1556. évi török dúlást követően. Az 1573. évi összeírás szerint 18 hámor és 21 huta 
működött. Ezek az adatok ismételten és immár számszerűen bizonyítják, hogy 

48 Heckenast, 1958. 431-438. p. 

49 Heckenast, 1991. 114. p. 

50 Uo. 133. p. 

51 Uo. 71. p. 

52 Uo. 113. p. 

53 Uo. 142. p. 



helytálló Heckenast Gusztáv azon következtetése, miszerint ,,a murányi vasművek 
tekintélyes, a bizonyíthatónál feltétlenül nagyobb része évtizedeken át lényegében 
folyamatosan tudott termelni."54 Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert a 
szakirodalom gyakr an hangoztatott véleménye, hogy a török pusztítások miatt nem 
működtek rendszeresen a vasművek, és ezért esett vissza az uradalom vastermelése. 
Ila Bálint egyenesen azt állította az 1573. évi urbáriumra hivatkozva, hogy ,,a XVI. 
század második feléből egyértelműen arról értesülünk, hogy a bányászat a török 
megjelenése és a bányák kimerülése miatt teljesen megbénult, a hámorok kihűltek, 
a kohók kialudtak, legfeljebb elhagyott épületeik álltak."5' Szükséges tehát, hogy 
néhány szóban kitérjünk a törökök murányi jelenlétére a XVI. század második 
felében. 

A kettős adóztatást és a kor zavaros viszonyait kiválóan példázza, hogy az 1554 
után felállított füleki szandzsák Murány környéki kerületét murányi náhijének ne-
vezték el.56 Ennek az a magyarázata, hogy a török, miután létrehozott a meghódított 
területen egy szandzsák igazgatási központot, a szomszédos királyi vármegye terü-
letét is alaposan felmérte és regisztrálta. A náhijék valójában a,,behódoltatás kívá-
natos irányát mutatják'" és nem valóságos közigazgatási központokat.57 Az így 
„megszervezett" területeket kijelölték egy szpáhi részére (viszonylag alacsony 
értéken), akinek ebből a jövedelméből kellett ellátnia magát. Az adóztatás a nyuga-
lom évtizedeiben szolgálta a török befolyási övezet növelését. Ezért akár béke ide-
jén is érdekeltek az erőszakos fellépésekre és ebben a polgári igazgatás is segítette 
őket. Gersei Pethő János jelentette Nádasdy Tamásnak Kassáról, hogy a füleki 
törökök 1558 szeptemberében „gyalog mentek volt az árulók boszniai módra mind 
Muránig fel rablani és mind elvitték az szegén hámorossokat az hámorokból az 
bányákbul".58 Ennek a stratégiának az lett az eredménye, hogy egyre több falvat 

54 Uo. 96. p. 

55 lla, 1976. 284. p. Máshol pedig: ,,A legfőbb jövedelmük |ti. a murányi uradalomban lako-
soknak) a bányászat és a szénégetés lenne, azonban a bányák műveletlenül állnak, így a 
szénégetéssel sem kereshetnek." Uo. 235. p. „A Garam-völgyön a bánya-művelés és a vas-
feldolgozás erre az időre megszűnt, nem állott tehát semmi a pásztornép útjába, egyedül övé 
volt az erdő és az erdei legelő." Uo.: 293. p. 

56 Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp., 1995. (a továbbiakban Hegyi, 1995.) 
4 3 ^ 4 . , 120. p. 

57 Hegyi Klára csak északon több ilyen, a hatvani, illetve a füleki szandzsákhoz tartozó nahijét 
sorol fel: pelsőci, sárosvári, egri és ónodi nahijék. Hegyi, 1995. 43. p. 

58 Gersei Petheő János levelei Nádasdy Tamáshoz. 1550-1562. Közli: Komáromy András. In: 
Történelmi Tár. 1904. 266-291. p. és 400-433. idézett hely: 411. p. 



hódoltattak részben vagy egészben a murányi uradalomban is. 1559-ben öt, 1573-
ban már tíz, 1584-ben pedig tizenhárom falu neve mellett szerepel a „Turcis 
subiecta" megjegyzés az urbáriumokban. A vár ekkor már csak az északra fekvő 
területeket tudta megvédeni a kettős adóztatástól, ahol sem huták, sem hámorok 
nem voltak.59 „A győri vagy murányi várak köré szervezett török nahijékat ez a 
szívós előnyomulás hívta életre."60 A váruradalom Gömör megyei terménybevé-
telei jórészt a török által ellenőrzött területekről származtak.61 Bár kétségtelen, 
hogy egy-egy török portya (pl.: 1556-ban) jelentős károkat okozott, a fenti adatok 
is mutatják, hogy a vasművek azokat gyorsan kiheverték. Valószínű, hogy a török 
legalább olyan mértékben részesült a murányi uradalom vastermeléséből, mint a 
murányi vár. Talán éppen ezért „csak" 18 év múlva pusztítottak ismét a murányi 
uradalomhoz tartozó falvakban. Valós pusztítást okozott azonban a tizenötéves 
háború és a Bocskai-felkelés,62 de még 1598-ban is az uradalom területén 8 hámor 
és 6 huta működött. 

Acél- és faszénvásárlás 

Acélt a vasmegmunkáláshoz szükséges szerszámok készítéséhez, illetve nagy 
igénybevételnek kitett tárgyak készítéséhez használhattak. Az acélfelhasználás 
célját egyszer sem nevezi meg a számadáskönyv. 

A vár provizora — számadásai szerint — állandóan és nagy mennyiségben vásá-
rolt faszenet, az ugyanis a vasgyártás elengedhetetlen feltétele volt.63 

59 Rácz Attila-. A Murány várához tartozó települések „cenzus ordinariusa" az 1557., 1559., 
1564., 1573., 1584. év urbáriumaiban. Kézirat. 

60 Hegyi, 1995. 120. p. 

61 A kettős adóztatásra I.: Szakály Ferenc. Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp., 1981. 
passim. 

62 Heckenast, 1991. 124. p. 

63 Megjegyzések a táblázat egyes adataihoz: 1554: a szénvásárlásból 20 mázsa Koller élés-
mesternek, 25 mázsa a várnak Koller halála után. 1555: a 7,98 forint csetneki vas („ferrum 
Chytneky") a vár szükségleteire. Tudjuk, hogy a Csetnek környéki vasművek képesek voltak 
acél előállítására is. 1567: a szénvásárlás a műhely szükségleteire. 1570-ben a szén árából 
16,8 forint, 1571-ben 8,3 forint az élelem értéke. 



Év acél vásárlás acél ára szénvásárlás szén ára 
mázsa forint [szekér] forint 

1552 5 10 91 30,3 
1553 2 51 17 
1554 3,75 7,5 45 15 
1555 7,98 + 6,5 
1556 95 34 
1557 4 68 25,66 
1559 50,13 
1560 6 24 
1561 3,5 19 
1562 1,5 5 49 16,3 
1563 0,25 1,25 36 12 
1564 0,75 1,96 24 8 
1565 0,5 1,2 46 15,3 
1566 0,5 1,2 54 18 
1567 84 28 
1568 54 18 
1569 52 17,3 
1570 69 25,2 
1571 0,5 1,12 70 23,3 
1572 60 12,68 

Acélt a Csetnek környéki vasművektől vásárolhattak, amint ezt az 1555. évi adat. 
is igazolja. Acélt nem tudtak előállítani a murányi uradalom vasművei. Ezt igazolja, 
hogy cenzus címén soha nem érkezik vas a várba. 

A várban lőpor készítésén kívül faszenet a vas további alakításához is használ-
tak. A hámorok kemencéiben a kovácstüzet is faszénnel táplálták. Általában 3 sze-
kérért fizetett a provizor 1 forintot. A szekér mértékének értékét sajnos nem lehet 
biztosan meghatározni. Egy 1775. évi úrvölgyi (Zólyom megye) adat szerint egy 
szekérnyi faszén 3,312 m\f'4 A hutákban 1 rész vasérc kohósításához 9 rész faszén 
szükséges. Azt nem tudjuk, hogy a hámorokban vagy a kovács kemencékben mi-

64 Bogdán, 1991. 421—422., 424. p. 



lyen arányban használtak fel faszenet a vas további megmunkálásához. Az 1556. 
év részletesen fennmaradt számadásából tudjuk, hogy a provizor januárban 9 szeke-
ret, majd Jolsváról 5, április-május folyamán a tiszolci Luca Korde-tól (aki a 
Murányhoz tartozó hegyekben égetett) 40 szekeret, ezt követően még 7 szekérnyit 
Murányból és 34 szekeret szeptember 21. és november 23. között vásárolt.65 

Vasfelhasználás 1552 és 1572 között 

A provizorok számadásaiból az is kiderül, hogy milyen célokra fordították azt 
a vasmennyiséget, amelyet nem értékesítettek. Az alábbi táblázatban az ene vonat-
kozó adatokat mutatom be. Az élésmester és a tüzérmester részére átadott vas csak 
néhány évben van feltüntetve. A kovács részére átadott, de nem részletezett meny-
nyiségnél sajnos nem mindig lehet biztosan tudni a felhasználás célját. Általában 
kisebb tételből szegek és kisebb vas alkatrészek készültek. Az „egyéb felhasználás" 
oszlopban azokat a tételeket soroltam, amelyek nem tartoztak az előbbiek közé. A 
táblázatban feltüntetett értékek mázsában értendők.66 

65 MOL E 554 Szalay gyűjtemény. 1727. t. sz. í. 15. 

66 Megjegyzések a táblázat egyes adataihoz: 1555: az élésmesternek szállított 440 mázsa: sín 
vas a Murány és a Turóc völgyéből. A tüzérmesternek átadott vas 1559-ben: „Cuidam Mathiae 
Czwigwarth pro magna bombarda, item pro parandis ligonibus, ae aliis instrumentis circa 
ingenia necessariis", 1560-ban pedig az ágyúk számára. A kovácsnak a vár szükségleteire: 
1553-ban a „clausularum" javítására, a lóistállóhoz és egy „quadripedum sub ignem"-hez a 
vár alatti kastély kemencéihez és főzőhelyeihez; 1556-ban a sörfőző kemencéjére, valamint 
ún. „secures walachales" |vlach balta) és más dolgokra 36 sín vas és a vár alatti malom 
javítására 25 sín vas; 1557-ben a kapitány házának ablakrácsaihoz 4,5 és a bányászok (mon-
tanistae) azon szerszámaira 2 mázsa, amelyekkel a kútat kivájták; 1559-ben 2 mázsa „Sub 
caldara |üst| magnum dedisse"; 1560-ban az emelőgéphez 30 mázsa, a kúthoz és a hozzá 
való láncokhoz pedig 7 mázsa; 1562-ben az emelőgéphez; 1565-ben mindennapi szük-
ségletekre, szekerek és patkók javítására 23 mázsa, egy új „currum robustum" vasalására és 
egy új szekérre, amellyel Tokaj várához vontattak egy kártány ágyút (quartaunt) 7 mázsa, és 
a Jolsván és Nagyrőcén lévő majorságba két hosszú lánc készítésére az emelőgéphez 10 mázsa; 
1566-ban a hadszertár építésére, kisebb és nagyobb szegekre 18 mázsa és 12 szekérhez, 
valamint a felvonógép két láncának helyreállítására 17 mázsa; 1567-ben „In varios usus ar-
mamentarii curruum suíferrationis equorum conficendorum clavorum et similes expositi."; 
1568-ban sze-kerek erősítésére, lovak patkolására, vasszegekhez és alkatrészekre, a fel vonógép 
részére. A szegek 1563-ban a malom újjáépítéséhez; 1566-ban pedig 2400 zsindelyszeget 
készített Márton kovács a fegyvertár építkezéséhez. Egyéb felhasználás: 1552: az allódium 
részére 5 mázsa vas; 1553: az allodium részére; 1559: építkezésre és más szükségletekre; 
1570: „Pro duobus circulis ferreis ad usum rotae molendini tractilis dati." 



Év élésmesternek tüzér-
mesternek 

kovácsnak a 
vár szükség-

leteire 
szegek egyéb 

felhasználás 

1552 80,5 5 
1553 76,25 1 2 
1554 64,5 
1555 [440]+58m 
1556 26,5 0,25 
1557 7,5 10,73 6,5 1,77 
1559 1,82 16 70,5 5,5 
1560 40 37 6 
1561 27 9 
1562 24 7 
1563 20 10 
1564 24 
1565 40 5 
1566 36 2 
1567 35 3,5 
1568 22 2,25 
1569 26 2,5 
1570 27,5 2,25 0,75 
1571 28 1,5 
1572 30,5 2 

A provizor a beérkezett vas döntő többségét — kivéve a lent részletesen említett 
saját célokra kiadottól — értékesítette. 1549 és 1572 között egyre több vasat adtak 
el. A vas ára a vizsgált időszakban se nem emelkedett, se nem csökkeni, így egy 
mázsáért mindvégig 1 magyar forintot kapott a provizor. (A számadáskönyv sajnos 
egyetlen esetben sem említi, hogy hogyan és kinek értékesítették a nyersvasat.) 
Csak feltételezni lehet, hogy miért nem kértek több pénzt a vasért, amikor az már 
a század elejétől fogva drágult.67 Előfordulhat az, hogy a környéken a sok vas miatt 
alacsonyabb volt az ár, mint az ország más, vasbányákban szegényesebb terüle-

67 Budafelhévizen 1510-ben I mázsa 1 forint, 1522-ben 1,1 forint, Vajdahunyadon 1515-tol 
1522-ig 1,5 forint, 1530-ban pedig 1,75 forint. Heckenast, 1991. 52. p. 



tein, esetleg a vasat a kamara közvetítésével (vagy közvetlenül) más végvárak, 
hadszertárak vagy az ország fontosabb ágyúöntő műhelyének (Kassa) használatára 
adták el a piacinál alacsonyabb áron. A vaseladásból, a huták után kapott készpénz-
ből, illetve a vascenzusból származó bevételek értéke sokkal alacsonyabb az ura-
dalom termény- és állaljövedelmeinél (gabona-, bor-, juhtized stb.). 

Az ágyúöntő műhelyt különválasztották a vár egyéb műhelyeitől. Azok az ipa-
rosok és fegyverzettel, fémmegmunkálással foglalkozó szakemberek (a kovácsokat 
is ide sorolhatjuk), akik számításbajönnek az ágyúöntéssel kapcsolatos munkák 
végzésénél, a vár katonai személyzetéhez tartoztak. Fizetésüket ebben az időben a 
hadi fizetőmestertől (Kriegszahlmeister) kapták. Murány Basót követő kapitányá-
nak, Dominics Gáspárnak 1550. március l-jén Bécsben kelt utasítása szerint68 ek-
kor a várba száz német gyalogost vezényeltek, akikből nyolcvanan puskások, hár-
man tüzérek voltak, a többiek pedig alabárdosként, ácsként (l),69 apródként (4), 
kovácsként (2), kőfaragóként (2), síposként (1) és dobosként (1) szolgáltak. 

Az ágyúöntés és a szertüzérkedés a XVI-XVII. században nincs elkülönítve a 
magyarországi végvárakban.70 Murányban (a tüzér személyzeten kívül) a kapitány 
alá rendelt tüzérmesterek, kovácsok, az egyéb szakmunkákat ácsok, kőfaragók, 
bányászok kerékgyártók stb. végezték. A hadi fizetőmestertől rendszeres fizetést 
húzó kovácsok feladatát nem lehet pontosan meghatározni, minden bizonnyal a 
várkatonaság légy verzetének karbantartása volt a feladatuk. Szinte bizonyos azon-
ban, hogy az ágyúöntés körüli szakmunkákban is részt vettek, de a számadáskönyv 
abban a néhány esetben, amikor az ágyúöntéssel kapcsolatos költségeket és anyag 
„igényeket" említ, nem utal bizonyosan, hogy az ezzel kapcsolatos munkákat ezek 
a kovácsok végezték volna. 

A számadáskönyvnek az évenkénti vaskiadás és vasbevétel fejezetein kívül más 
fejezetekben is találhatók adatok a várban folyó vasgazdálkodásra. 1551-ben 26,3 
forintot fordítottak ágyúöntésre. 1552-ben a vár fuvarosai Besztercebányáról egy 

68 A kapitány számára 1550. március l-jén kiállított félfogadási szerződésben |ún. Bestallungl 
utalás történik az ugyanekkor kelt részletes instrukciójára is, mely szintén fennmaradt az utók-
orra. A két forrás egymás után következik: Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Finanz- und 
Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn RN 3. fol. 17-23. (MOL Filmtár W 1701. számú mik-
rofilmtekercs.) „Instruction auff vnsern getreuen lieben Casparn Dominitsch, vnsern haubtman 
auff vnsern schloss Murán, was derselb in behüet und werwarüng desselben schloss und all 
ander weg, mit vnsern dienstleuten [...] iederzeit handlen vnd thuen solle." 

69 A hámorépítéshez ácsmunkákra is szükség volt. Heckenast, 1991. 68. p. 

70 Iványi Béla: A tüzérség története Magyarországon kezdetétől 1711-ig. In: Hadtörténelmi 
Közlemények, 30. (1928) 22. p. 



ostromágyú réz- és ólomszükséglcteirc szállítottak alapanyagot 36 forint fuvarkölt-
ségért, és ekkor kap a „magister rottarius" 21,2 forintot ágyúkerekek készítéséért. 
Az ágyúöntéssel kapcsolatos munkákért 1553-ban 139,96 forintot fizettek (kemen-
céket építettek, fuvarosokat és kovácsot fizettek). 

Egy 1554. évi összeírásban szerepel, hogy Bertalan mester, aki Murányban 
„conflator bombardarum") volt, hat nagyobb falkonétát („sex falconetas majores, 
zyngeriyn germanice dictas"), valamint két — összesen 130 mázsás ágyút — készí-
tett Egervárának.71 A számadáskönyv 1554. évi elszámolásából megtudjuk, hogy 
Bartholomeas Prayzinger ,/usor bombardarum" („cui conventio l'acta est in flor. 
renensibus 100") ekkor 40 magyar forintot kapott fizetésként, 1557-ben a fazeka-
soknak az ágyúk készítéséhez szükséges kemencék és az öntőformák készítése 
körüli munkákért („circa fornaces et formás bombardarum") 18,76 forintot fizet-
tek, ugyanekkor ágyúöntők („fusoris bombaidarum") 35,67 forintot kaptak. 1565-
ben pedig a Ramicza faluból származó Kristóf és György kovácsok két szerkeze-
tért, amelyek a fegyverzethez tartoztak (,,duos fabros ferrarios in arce in ferrando 
curru et traha, quibus machinae bellicae seu impedimenta maiora ad arttelanam 
pertinentes"), 3 forintot kaptak kél heti munkájukért. 

Egy 1558-ban készült összeírás szerint az ágyúöntő műhelyben egy 53 mázsa 
súlyú, 36 fontot vető új ostromágyút („bombarda magna"), egy nyolc fontot vető 
új falkont, két 27,84 mázsa súlyú, 3 fontot vető falkont, egy 6 mázsa súlyú, 2 fontol 
vető Scharfetindl-t („bombarda Scheríétin") és egy 17,14 mázsa súlyú fél falko-
nétát („bombarda, média falkoneta dicta") írtak össze.72 Ezeket az ágyúkat egyér-
telműen a várban öntötték. Erre nemcsak az új („nova") szavakból következtet-
hetünk, hanem abból is, hogy az ágyúkat az öntőműhelyben írták össze a kamarai 
biztosok. Bár a várban más épületekben is tároltak ágyúkat — a fentieken kívül 
még kilencet —, az újonnan készülteket még nem szállították el, miként például 
Egerbe 1554-ben. 

Az 1558-1559. évi számadás vasról szóló fejezetében Mathias Zeugwart 
(Czwigwarth) részérc „pro magna bombarda, item pro parandis ligonibus, ac aliis 
instrumentis circa ingenia necessariis" 16 mázsa vasat utaltak ki. 

A fentiekben a murányi uradalom vasgazdálkodását elemeztem. Néhány szóban 
ki kell térnem a vasgazdálkodás és az uradalom egyéb gazdálkodási tevékenységé-
nek kapcsolatára. Magyarországon a XVI. században a várbirtokok jövedelmeinek 

71 Idézi: Takáts Sándor: Magyar tüzes és lövőszerszámok. In: Sz, 42. (1908) 131. p. 

72 ,,/n officina fusoria, in qua bombardae funduntur". MOL E 211 MKA Lymbus III. ser. 22. t. 
39. sz. fol. 222r. 



közvetlen felhasználása ésszerűbb és gazdaságosabb volt, mint egy távoli központ-
ból való irányítás. Jól példázza ezt, hogy Murányban évente 3000 forint körüli 
értékben számították be a kb. 100 fős legénység zsoldjába az élelmezésükre fordí-
tott terményeket, amelyet a vár főleg a Gömör megyei tized címen szerzett meg. A 
háborús helyzet állandósulása ezt a folyamatot csak erősítette. Ezek a körülmények, 
valamint az ország három részre szakadása miatt beálló igazgatási, pénzügyi és 
politikai zűrzavar eredményezte azt, hogy l é t r e j ö n n e k a gazdálkodó jövedelem 
kezelő várak."73 Ezt a folyamatot a még tökéletlen kamarai igazgatás is elősegítette. 
Különösen igaz volt ez a pozsonyi vagy a később felállított szepesi kamarától távol 
eső várak (pl. Murány) esetében. 

A vasgazdálkodásnak azonban nemcsak a vár közvetlen szükségleteinek, hanem 
a védelem hadászati ellátásának is meg kellett felelnie. A provizorok, később 
Maschko kapitány jól megszervezte a vastermelésből a várat illető bér- és adóbevé-
telek beszedését és a kovács- és ágyúöntő műhely vasellátását. Úgy tűnik, a vaske-
reskedelembe való bekapcsolódást nem tartották elsődlegesnek. Ez utóbbi megálla-
pítás azt is megmagyarázza, hogy a Feigel Péter által javasolt Murány központú 
vaskamara miért nem valósult meg. A szakemberek hiánya és a török vészes közel-
sége akadályozhatta a termelést, de talán a vas alacsony ára miatt sem érte volna 
meg az uralkodónak nagyobb befektetés a kis haszonnal kecsegtető vállalkozásba. 

A kamarai adminisztrációról és a helyi várigazgatás tevékenységéről elmarasz-
taló véleményt fogalmazott meg Ila Bálint, aki azt állította, hogy „a vári közpon-
tokban a kamara képviseletében felállított gazdasági szervezetnek az lett volna a 
feladata, hogy a sok kincstári falu jövedelméből a török elleni védelem gazdasági 
alapjait megteremtse, a zsoldosokat fizesse, élelmezze és a szükséges munkálatok 
elvégzéséről gondoskodjék. A követelményeket az udvar állította fel, az illetékes 
magyar kamara azonban nem tudta teljesíteni, sőt gazdálkodásával egyre nagyobb 
zavarokat idézett elő a védelemben."74 Ezeket a megállapításokat — úgy gondolom 
— sikerült cáfolnom a murányi uradalom vasgazdálkodásának bemutatásával. Ila 
művében a megye népesedési viszonyaiban beállt hátrányos változások magya-
rázatául hajlamos volt a török és a magyar végvárrendszer demográfiai hatásait 
egyoldalúan túlhangsúlyozni. Kétségtelen, hogy a terület és lakossága erősen meg-
sínylette a katonák jelenlétét és eltartásuk költségét, de a vasbányászat nem szüne-
telt, és a várigazgatás is jól ellátta a rábízott feladatot, a katonaság és a műhelyek 
ellátását. 

73 Rúzs ás, 1939. 6. p. 

74 Ila, 1976. 276-277. p. 



MÉSZÁROS KÁLMÁN 

ADALÉKOK A KÁROLYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN LÉVŐ 

MUSTRAKÖNYVEK KELTEZÉSÉHEZ 

A Rákóczi-szabadságharc gazdag szakirodalmában máig feldolgozatlan a kuruc 
hadsereg alakulatainak története, továbbá a tisztikar (lóként a katonai alsó- és 
középvezetés) pontos összetételének vizsgálatával is adós még történetírásunk. 
Mindkét témára vonatkozóan a legfontosabb források közé tartoznak az ún. must-
rakönyvek. Ezek a terjedelmes összeírások nem csupán egy-egy ezred teljes ál-
lományát tartalmazzák név szerint, hanem a katonaság fegyverzetére, életkori, föld-
rajzi, nemzetiségi megoszlására is becses adatokat szolgáltatnak. 

Jelenlegi ismereteink szerint négy mustrakönyv maradt az utókorra szinte teljes 
épségében:1 egy a Radvánszky, három pedig a Károlyi család levéltárában. Az 
előbbi Radvánszky János fejedelmi biztos vezetésével 1704-ben készült az erdélyi 
kuruc hadakról, és már nyomtatásban is a kutatók rendelkezésére áll.2 Az utóbbi 
három pedig Erős Gábor főszemlemester irányításával 1706-ban és 1708-ban ké-
szült a Károlyi Sándor tábornagy alatt szolgáló ezredekről. A három önálló kötet-
ben fennmaradt mustrakönyv közül az egyik 1705-ös3, a másik 1706-os4 és a har-
madik 1708-as5 felirattal van ellátva. Jelen közlemény egyik célja, hogy az 1705-
ösként szereplő kötetről bebizonyítsa, hogy szintén 1708-ban készült, és az 1705-ös 
felirat téves. Emellett célszerűnek látszott az egyes ezredek hadiszemléjének, tehát 
a mustrajegyzék összeállításának pontos dátumát is megadni, már ahol lehetett. 

Lássuk most már időrendben a mustrakönyveket. Az 1706. évi kötet adatait 
Géresi Kálmán kivonatosan közölte a Károlyi-oklevéltár ötödik kötetében.6 A hadi-

1 A teljes mustrakönyveken kívül természetesen maradtak fenn szórványosan név szerinti 
ezredösszeírások, illetve mustrajegyzékekről készült összesítő táblázatok, kivonatok is. 

2 II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Bev. és jegyz.: Magyari András. H. n., 1994. 652 p. 

3 Magyar Országos Levéltár {= MOL) P 396 A Károlyi család nemzetségi levéltára. (= Károlyi 
cs. lt.) Acta Publica. 1. Acta Rakocziana. Series III. Lustrakönyvek. Lad. É. 1705. évi mus-
trakönyv. (= Mkv. „1705.") 

4 Uo. Lad. F. 1706. évi mustrakönyv. (= Mkv. 1706.) 

5 Uo. Lad. F. 1708. évi mustrakönyv. (= Mkv. 1708.) 

6 A Nagy-Károlyi Gróf Károlyi család oklevéltára. V. köt. II. Rákóczi Ferencz fejedelem kora-
beli oklevelek és levelezések, 1703-1707. S. a. r.: Géresi Kálmán. Bp., 1897. ( - Károlyi Okit. 
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szemle időpontjáról a belső címlap tájékoztat: „Mustra könyv Méltóságos Feje-
delem Felső Vadászy Rákóczy Ferencz Kegyelmes Urank Méltóságos Generális 
Mareschallws (Titulus) Tekintetes Nagyságos Károly Sándor Uram eő Nagysága 
Commandoja alat való Nemes Lovas és Gyalog Regimentyeirűl, kezdetet általam 
Diószegen die 26. mensis Febrwarii anno 1706."7 

Ez után következik a 18 lovas és 5 gyalogos ezred összeírása. A jegyzékek 
tartalmazzák a katonák neveit, a távollévőkét is. A jelen lévő katonák neve mellé 
l-es számot írtak, a tényleges létszám kimutatása végett. A további adatokra áll-
janak itt a fejrubrikákban feltett kérdések: Házas-e? Hány esztendős? Melyik vár-
megyéből való? Melyik városból vagy faluból való? A felszerelésre vonatkozó kér-
dések pedig: Kard van-e? Karabély van-e? Ló van-e? Ló alkalmatos-e, és magáé-
e? Ahol nem csak önkéntesek szolgáltak, ott külön kérdőpont volt, hogy Kicsoda 
zsoldosa? Sajnos a legtöbb kitöltetlen rubrika éppen a tisztek neve mellett található, 
vagyis a kutatás számára fontosabb személyek adatai hiányoznak leginkább. 

Végezetül egy külön rovat szolgált az egyéb megjegyzésekre. Itt tüntették fel 
pl. a távollét okát. Nagyon vigyázni kell ezen adatokkal, mert számos esetben a 
bejegyzések jóval az 1706. évi mustra után készültek, így jegyezték fel utóbb pél-
dául, ha egy katona elesett vagy ha a későbbi átszervezések során más ezredekbe 
osztották be.8 A bejegyzések egy része 1707-ből, sőt 1708-ból is származhat, 
ugyanis az 1706-ban még jelen lévő, tehát az összesítésnél beszámított katona neve 
mellett néhol az szerepel, hogy egy vagy két esztendeje meghalt. 

A mustrakönyvet 1706. augusztus 31 -én Szatmár városában zárta le Erős Gábor. 
(„ Actum Szattmarini ultima Augusti 1706.") Február 26. óta közel fél esztenfő telt 

V.) 4()5^t36. p. és 437-438. p. jz. 

7 Mkv. 1706. 1. p. Géresinél modernebb átírásban: Károlyi Okit. V. 405. p. 

8 Géresi kiadásából gyakran nem tűnik ki, hogy a bejegyzés egyidejű vagy későbbi. Álljon itt 
erre egy példa: Ilosvay Bálint lovasezredében a főstrázsamesteri rendfokozat mellett a követ-
kező áll: „Arestomba Ecsedbe." Majd későbbi bejegyzés más tintával: „meg holt.": Mkv. 
1706. 195. p. Géresinél mindez nem derül ki: Károlyi Okit. V. 415. p. Az Ilosvay-ezred 
főstrázsamestere Andrási Zakariás volt, kinek „Arestomba/J való vitetésérül" Debreczeni Péter 
ecsedi várparancsnok 1706. január 27-én téjékoztatta Károlyit: MOL P 396 Károlyi cs. lt. 
Acta Publica. 1. Acta Rakocziana. Series I. Missiles diversorum ad Alexandrum Károlyi. 
1706. január Pasc. 3. C. No. 27. Kivonata uo.: Series I. 127. köt. Extractus litterarum. fol. 
198. Károlyi pedig 1706. április 9-én Abrudbányáról tudatta a fejedelemmel, hogy „Ilosvay 
Bálint Fő stráza mestere is, Zakariás, megh holt az Arestombö/z ...": MOL G 15 Rákóczi-
szabadságharc levéltára. (=R.-szh. lt.) II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. I. 1. Emigrációba 
vitt rész. Caps. C. Fasc. 63. fol. 13. N e m tudjuk, pontosan mikor volt az Ilosvay-ezred mus-
trája, de éppen ezekből az adatokból valószínűsíthető, hogy még 1706 áprilisa előtt. 



el, így fontos lenne tudni az egyes ezredek hadiszemléjének közelebbi dátumát is.9 

Három gyalogezred esetében ezt Erős Gábor Szatmáron, 1706. május 24-én kelt 
kivonatos mustratabellájából tudhatjuk meg:'0 Ecsedi János mezei gyalogezredét, 
melyet a fejedelem parancsára Szappanos István és Szentmarjay Zsigmond korábbi 
ezredeiből egyesítettek, 1706. március 5-én mustrálták meg Zsibón. Perényi Mik-
lós brigadéros ezredének hadiszemléje 1706. március 6-án a szurdoki táboron, Esze 
Tamásé pedig március 14-én ugyancsak Szurdokon volt. 

A lovasok közül csupán Gencsy Zsigmond regimentjének mustráját sikerült 
pontos dátumhoz kötni: 1706. július 14-én volt Margittán. Ez az erdélyi hadak 
1709. évi mustratabclIájának kivonatából derül ki, amely 1709. május 3-án kelt 
Szatmáron." A kimutatásban az 1709. évi mustrák mellett majdnem mindenütt fel 
van tüntetve az azt megelőző mustra időpontja is. Gróf Gyulai István ezredét, mely 
korábban Bik László, azelőtt (így az 1706. évi mustrakor is) Gencsy Zsigmond, 
még korábban pedig Kaszás Pál parancsnoksága alatt állt, 1706. július 14-ét kö-
vetően csak 1709. április 20-án mustrálták meg Zilahon. Ez az adat azt is bizonyítja, 
hogy a kuruc hadiszabályzat előírása az évente kétszeri (tavaszi és őszi) mustrát 
illetően nem mindig volt betartható. Esetünkben a két hadiszemle között majdnem 
három év telt cl, s a közbülső időben bizonyára csak létszámellenőrzéseket tartot-
tak. 

Az 1706. évi mustrakönyv a fenti ezredeken kívül tartalmazza még a Hajdú-
városok és a vármegyék nemesi felkelésének összeírását is. A Hajdúvárosokét érde-
mes összevetni Budai István hajdúvárosi lovasezredének a kötetben ugyancsak 
megtalálható összeírásával. A két jegyzék pontosan fedi egymást, csak az előbbi 
közigazgatási tisztségviselők által a lakóhelyeken, az utóbbi pedig szabályos hadi-
szemlén készült. 

A másik két kötetet együtt ismertetem, mivel mindkettő 1708-ban készült. Az 
egyikre azonban a kötéstábla külső felén 1705-ös évszámot írtak, nyilván a későbbi 
korokban. A levéltári segédletek is következetesen az 1705. évhez kötik ezt a must-
rakönyvet.u Ez nem csak a kezdő kutatót, de még a gyakorlott történészeket is 

9 A kutatók esetenként figyelmen kívül hagyják, hogy a mustrakönyvet csak augusztus végén 
zárták le. Czigány István egyik tanulmányában pl. valamennyi ezred hadiszemléjének az 1706. 
februári időpontot adta meg: A Rákóczi-szabadságharc hadserege a mustrák tükrében. In: 
Hadtörténelmi Közlemények (= HK), Ú. f. 33. (1986) 143-144. p. 

10 MOL G 28 R.-szh. lt. Katonai iratok. V. 2. c. Hadszervezetre vonatkozó iratok, fol. 91-92. 

11 MOL G 15 R.-szh. lt. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. I. 1. Emigrációba vitt rész. 
Caps. P. Easc. 179. fol. 1-7. A füzet külzetén: „Erdély Hadak Mustra Tabellajának Extrac-
tussa. pro Anno 1709." Erős Gábor főszemlemester aláírásával és gyűrűpecsétjével. 



m e g t é v e s z t h e t i . 1 3 A z a lább k ö v e t k e z ő t é n y e k a z o n b a n igazo l ják , h o g y mindkét k ö -
tet 1 7 0 8 - b a n készült . 

A z , , 1 7 0 5 . " évi k ö t e t n e k n incs be l ső c ímlapja , az 1708 . é v i köte t c í m o l d a l a 
v i s z o n t a k ö v e t k e z ő tájékoztatást adja: „ M u s t r a K ö n y v F e l s é g e s F e j e d e l e m F e l s ő 
V a d á s z i M á s o d i k R á k ó c z i F e r e n c z Urunk ő F e l s é g e M é l t ó s á g h o s Generá l i s M a r e -
scha l lus (Titulus) Tekintetes N a g y s ó g h o s N a g y Károly K á r o l y S á n d o r U r a m ő E x -
ce l lent iaja C o m m a n d o j a alat v a l ó Tiszán i n n e n n e v e z e n d ő N e m e s R é g i m é n t y e i r ű l , 
kezdete t in M a j o anno 1 7 0 8 . " 1 4 

A z , , 1 7 0 5 . " év i m u s t r a k ö n y v hét l o v a s e z r e d ös sze í rásá t tarta lmazza: P e k r y 
Lőrincét , Te l ek i M i h á l y é t , V a y Lászlóét , J ó s i k a Dánie lé t , S z é k e l y Z s i g m o n d é t (ud-
vari s z é k e l y kopjás ezred) , néhai (!) B ó n é A n d r á s é t é s Kárándi M i h á l y é t . E z e n k í v ü l 
m e g t a l á l h a t ó b e n n e az erdé ly i v á r m e g y é k h a d a i n a k é s a s z é k e l y s z é k e k n e k ö s s z e -
írása. A s z é k e l y e k közül H á r o m s z é k forma szer int ezredet a lko to t t M i k e s M i h á l y 
f ő c o l o n e l l u s és T o m p a M i k l ó s v i c e c o l o n e l l u s v e z e t é s é v e l . A r a n y o s s z é k és M a -
ros szék hadai ped ig együt t a lkottak ezredet T h o r o c z k a y J á n o s f ő c o l o n e l l u s (ara-
n y o s s z é k i f ő k a p i t á n y ) é s K u n István v i c e c o l o n e l l u s (maros szé k i k a p i t á n y ) parancs-
n o k s á g a alatt. U d v a r h e l y s z é k hadi népe a v á r m e g y é k é h e z h a s o n l ó a n n e m alkotott 
t é n y l e g e s ezredet . 

A z 1 7 0 8 májusában m e g k e z d e t t m u s t r a j e g y z é k b e n n y o l c l o v a s e z r e d : Károly i 
S á n d o r é ( B i k Lász ló ) , P a l o c s a i G y ö r g y é , S e n n y e y Ferencé , S z e m e r e L á s z l ó é (Haj -
d ú v á r o s o k ) , B e s s e n y e i Z s i g m o n d é , Krucsay J á n o s é és N y ú z ó M i h á l y é , va lamint 
két g y a l o g e z r e d : E ö l l y ű s Jánosé , 1 5 és A l m á s i M á r t o n é szerepe l . 

A b e v e z e t ő b e n fe l soro l t n é g y mus trakönyv adatai f ö l d r a j z i l a g f ed ik e g y m á s t 
( T i s z á n t ú l é s Erdé ly ) , í g y f e l t ű n ő , h o g y n i n c s o l y a n a lakula t , a m e l y m i n d a z 
, , 1 7 0 5 . " , m i n d pedig az 1 7 0 8 . év i kötetben s z e r e p e l n e , holott a z 1 7 0 4 . é s az 1706 . 
évi m u s t r a k ö n y v e k k e l k ü l ö n - k ü l ö n m i n d k e t t ő n e k van á t fedése . í g y pl. Teleki M i -
hály é s V a y L á s z l ó l o v a s e z r e d e i az 1704. , az 1706 . és az „ 1 7 0 5 . " évi , P a l o c s a y 
G y ö r g y é , S e n n y e y Ferencé , N y ú z ó M i h á l y é p e d i g az 1706. é s az 1 7 0 8 . évi köte tben 
is megta lá lhatóak . 

12 Nem csupán a Károlyi család levéltári anyagához, de az ez alapján a MOL mikrofilmtári 
másolataihoz készült segédletekben ís 1705-ös évszám szerepel. A mikrofilmtári jelzetek: 
5523. d. (Mkv. 1706.) és 14 289. d. (Mkv. „1705." , Mkv. 1708.) 

13 Czigány I. is elfogadta a mustrák időpontjául az 1705. évet: i. m. 141., 143., 148. p. 

14 Mkv. 1708. 1. p. 

15 Az ezredtörzs névsorát tartalmazó lap kiszakadt, de az 1706. évi kötettel összevetve, néhány 
századparancsnok személyazonossága alapján valószínű, hogy Eöllyűs megreformált 
ezredének összeírása. 



A z is s z e m b e t ű n ő , h o g y az 1704 . é v i t ő l és az 1706 . é v i t ő l eltérő, d e e g y m á s s a l 
t e l j e s e n m e g e g y e z ő fejrubrikákat t a r t a l m a z az , , 1 7 0 5 . " é s az 1708. é v i köte t . A 
rubrikákban s z e r e p l ő kérdőpontokat é r d e m e s ismét f e l soro ln i , mive l l é n y e g e s e n 
t ö b b adatot szo lgá l ta tnak , mint a m á r ismertetett 1 7 0 6 . év i mustrakönyv . A s z e -
mélyi adatokra vonatkozó kérdések: Hány esztendős? Micsoda nemzet? Melyik 
vármegyéből való? Melyik városból vagy faluból való? Micsoda helyen született? 
Házas-e? 1 7 0 6 - h o z képes t új a n e m z e t i s é g r e v o n a t k o z ó kérdés, é s k ü l ö n - k ü l ö n 
k é r d é s v o n a t k o z i k a lakó- és s zü le té s i he lyre . 

Ú j k é r d ő p o n t o k vonatkoznak a k a t o n á k szolgálattéte lére: Kedvéből jött-e a regi-
mentbe? Nem ellenség közül szökött-e? Nem rabságból állott-e a regimentbe? Az 
előtt melyik regimentben lakott vagy micsoda szolgálatban volt? Mióta van az ez-
ernél? Külön r o v a t o k vonatkoznak a n e m önkéntes , h a n e m a kivetés s zer in t k iá l l í -
tott l o v a s z s o l d o s katonákra és a p o r t á l i s hajdúkra: Ha zsoldos, kié? Melyik vár-
megyebelié? Melyik város vagy falubelié? Portális vagy szabad hajdú-e ? Ha por-
tális, melyik falué? Vett-e fel fizetést a falutól? 

A f e g y v e r z e t r e é s a fe l szere lésre s z i n t é n jóval r é s z l e t e s e b b e n k é r d e z t e k rá a 
s z e m l e b i z t o s o k , m i n t 1706-ban. E z e k ismertetésétől a z o n b a n itt e l t ek in tünk . 

T a l á n m é g az e d d i g i e k n é l is f e l t ű n ő b b , hogy az 1 7 0 6 . év i adatokkal s z e m b e n 
s z á m o s tiszt m a g a s a b b rendfokozatban , i l l e tve beosz tásban szerepel a z , , 1 7 0 5 . " évi 
k ö t e t b e n . Kál lay J á n o s 1706-ban m é g V a y Lász ló e z r e d é n e k ő r n a g y a , , , 1 7 0 5 - b e n " 
p e d i g ugyanott a l ezred es . Pongrácz G y ö r g y l o v a s e z r e d é b e n 1706-ban R á c z Péter 
v o l t az őrnagy é s N e m e s Tamás a t e s t ő r s z á z a d (laib c o m p a n i a ) f ő h a d n a g y a . , , 1 7 0 5 -
b e n " , miután P o n g r á c z ezredét J ó s i k a D á n i e l n e k a d o m á n y o z t a a f e j e d e l e m , R á c z 
Pé ter Jós ika a l ezredeseként , N e m e s T a m á s pedig ő r n a g y a k é n t szerepel . Fo ly ta tha t -
n á n k m é g a sort, d e talán ennyi is e l é g annak b izonyságára , h o g y az ,, 1 7 0 5 . " évi 
m u s t r a k ö n y v az 1 7 0 6 . évi után k é s z ü l t , h i szen e l l e n k e z ő esetben m e g l e h e t ő s e n 
f u r c s a „ l e f o k o z á s i hul lámról" lenne s z ó . H a pedig m i n d e z m é g s e m l enne e l e g e n d ő , 
B ó n é András n é h a i k é n t való e m l í t é s e k e l l ő b izonyí ték arra, h o g y a m u s t r a k ö n y v 
n e m készü lhe te t t 1 7 0 5 - b e n , B ó n é u g y a n i s csak 1707 s z e p t e m b e r é b e n h u n y t el."' 

H a ö s s z e g e z z ü k a fentieket , megá l lap í that juk , h o g y : 1. A z eddig i s m e r t n é g y 
m u s t r a k ö n y v adatai nagyjából e g y f ö l d r a j z i e g y s é g e t ö l e l n e k lel, és ezért a n é g y 
k ö t e t több ponton ér intkez ik e g y m á s s a l , s e z éppen csak az , , 1 7 0 5 . " és az 1 7 0 8 . év i 
k ö t e t e k v i s z o n y l a t á b a n nem áll f e n n . 2 . A z 1704. é s az 1706 . évitől e l t é r ő , d e 
e g y m á s s a l te l jesen m e g e g y e z ő k é r d ő p o n t o k szerint á l l í tot ták ö s s z e az , , 1 7 0 5 . " é s 
1 7 0 8 . é v i mu s trak ön yvek e t . 3. A t i s z tek e lő lépte tésé t f i g y e l e m b e v é v e az 1 7 0 6 . é v i 

16 Gottreich László: A bihari nép harca 1703-1704-ben. In: HK, Ú. f. 2. (1955) 3-4. sz. 132. p. 



köte t m i n d e n k é p p e n m e g e l ő z i a z , , 1 7 0 5 . " évit . 4 . A z 1 7 0 7 s z e p t e m b e r é b e n m e g h a l t 
B o n é A n d r á s 1 7 0 5 - b e n n e m lehe t „néha i" . M i n d e z e k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y az 
, , 1 7 0 5 . " é v i m u s t r a k ö n y v n e m k é s z ü l h e t e t t 1 7 0 7 - 1 7 0 8 f o r d u l ó j a e l ő t t , é s 
m é g i n k á b b . v a l ó s z í n ű , h o g y az 1 7 0 8 májusában m e g k e z d e t t kötettel k ö z e l e g y 
i d ő b e n állították ö s s z e . 

E n n e k i g a z o l á s á r a l e g f ő b b forrásunk Erős Gábor 1 7 0 8 . április 3 -án S z a t m á r o n 
kel t j e l e n t é s e K á r o l y i h o z . 1 7 Ebben ré sz l e t e sen b e s z á m o l a Kővár v i d é k é n á l lomá-
s o z ó ezredek h a d i s z e m l é i r ő l : Jós ika D á n i e l l o v a s e z r e d é t Karulyán 1 7 0 8 . március 
1 2 - 1 4 . között , P c k r y Lőr incét S o m k ú t o n március 16—17-én, Teleki M i h á l y é t Cso l -
ton ( „ C s ó t " ) m á r c i u s 1 9 - 2 1 - é n , V a y Lász lóé t i s m é t K a r u l y á n március 24—26-án, 
A l m á s i Márton g y a l o g e z r e d é t p e d i g márc ius 2 7 - é n m u s t r á l t a meg . V é g e z e t ü l az 
udvari s z é k e l y k o p j á s reg iment had i szemlé jérő l ír, d e k ö z e l e b b i dátum n é l k ü l . Eze -
ket az időpontokat erősí t i m e g az erdé ly i hadak már i d é z e t t 1709. m á j u s 3 - i k ivo-
natos tabellája i s , m e l y az 1709. é v i mustrákat m e g e l ő z ő s z e m l é k időpont ja i t is 
fe l tüntet i . 2 0 T e l e k i M i h á l y e z r e d é n e k mustrájáról e z e n k ívü l m é g T e l e k i naplója is 
m e g e m l é k e z i k az 1 7 0 8 . március 20—21-i b e j e g y z é s e k b e n . 2 1 

A z itt taglalt 1 7 0 8 . márciusi mustráról az eddig i kuta tás is publ ikál t adatokat, 
c s a k éppen n e m k a p c s o l t a ö s s z e az „ 1 7 0 5 . " évi m u s t r a k ö n y v v e l . T h a l y Ká lmán 
e g y t a n u l m á n y á b a n már 1891-ben haszná l ta azt az ö s s z e s í t é s t , a m e l y é p p e n ennek 
a köte tnek az adataira vonatkoz ik . 2 2 T h a l y idézi a t a b e l l a c ímét , m e l y m i n d a z o n 

17 Uő: Adatok a kuruc hadsereg belső életéből. In: Uo. Hadtörténelmi okmánytár. 424-426. p. 

18 A hely hiányzik. Mint fentebb felsoroltam, Almási gyalogezredének összeírása az 1708. májusi 
kötet legvégén található. Ez talán azzal magyarázható, hogy az íveket később kötötték be, és 
az „1705. évi" (most már tudjuk, hogy helyesen 1708. márciusi) mustrakönyvből kimaradt 
jegyzéket utóbb az 1708. májusihoz csatolták. 

19 L. 11. jz. 

20 Az 1708. április 3-i jelentés adatai szerepelnek, annyi eltéréssel, hogy csupán a mustrák kezdő 
napja van feltüntetve. Pekry Lőrinc ezrede: Somkút, 1708. március 16.; Teleki Mihályé: Csolt 
(„Csót"), 1708. március 19.; Vay Lászlóé: Karulya, 1708. március 24. (Egyedül a Jósika 
Dániel-féle ezred korábbi mustrájának időpontja hiányzik.) 

21 Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára. Ms. 10 210. Ifjabb Teleki Mihály naplója. (Thaly 
Kálmán jegyzeteivel kísért másolat az eredetiről.) 196. p. 1708. március 20.: „Ez nap voltam 
Csoltra. Pronunciáltatott regimentem karabélyos reguláris regimentnek." 1708. március 21.: 
„Csoltra az must- rára." 

22 Thaly Kálmán: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben. In: 
HK, 4. (1891) 23. p. Thaly nyomán Czigány I. is használta az összesítő táblázat adatait: 
Czigány I.: i. m. 145-146. p., így nála ezek az adatok duplán szerepelnek, mivel az „1705" 
évi mustrakönyvet és az arról készült korabeli összesítést (immár az 1708-as helyes dátummal) 



adatokat tartalmazza, a m e l y e k a m u s t r a k ö n y v h iányzó c í m l a p j á n is állhattak: „ T a -
be l la G e n e r á l i s , F e l s é g e s F e j e d e l e m F e l s ő - V a d á s z i II. R á k ó c z i Ferencz K e g y e l m e s 
U r u n k ő F e l s é g e l o v a s é s g y a l o g , n e m e s e r d é l y o r s z á g a b e l i reg imente irűl , k i k M é l -
t ó s á g o s C o m m e n d é r o z ó Főgencrál i s , T e k . N g o s Károlyi S á n d o r U r a m ő E x c j a 
parancso la t jábúl n e m e s Kővár -v idékén megmustrá l ta t tak in Mart io 1708 ." 

A z udvari s z é k e l y k o p j á s ezred s z e m l é j é n e k he lysz íne i s e b b ő l a tabel lából derül 
ki — N a g y - N y í r e s ( K ő v á r v idéke) — , d e a z időpont itt is h iányz ik . 

A K á r o l y i család levél tárában l é v ő , , 1 7 0 5 . " és 1708. é v i m u s t r a k ö n y v e k e t tehát 
k ö z e l a z o n o s időben, 1 7 0 8 tavaszán á l l í to t ták össze: e l ő b b i t márciusban, u tóbb i t 
p e d i g májusban . A z is f e l tehető , h o g y az e g y e s ezredek j e g y z é k e i t Károly i e g é s z 
h a d t e s t é n e k m e g m u s t r á l á s a után e g y s z e r r e köttet te be Erős G á b o r f ő s z e m l e m e s t e r . 
Ezt l á t s z i k igazolni , h o g y a márciusi , K ő v á r v i d é k é n megtartott s z e m l é k során s e h o l 
n e m e m l í t i k az e l h u n y t B ó n é András é s Kárándi Mihá ly ezrede i t , így lehet , h o g y 
a z o k a t c s a k a többi t i szántúl i ezreddel e g y ü t t májusban írták ö s s z e , é s utóbb t é v e s e n 
k ö t ö t t é k a z e lőbbi k ö t e t h e z . U g y a n í g y a márc iusban m e g s z e m l é l t A l m á s i - g y a l o g -
ezred i s t é v e s e n kerülhetett a májusi kö te t végére . 2 3 Sa jnos a májusban m e g k e z d e t t 
mustrákró l köze lebbi dá tumokat n e m s i k e r ü l t az e g y e s e z r e d e k h e z kötni, d e m i n d 
az 1 7 0 6 . , mind ped ig a két 1708. évi k ö t e t b e n szereplő a lakulatok h a d i s z e m l é i r e 
v o n a t k o z ó a n kerülhetnek m é g e lő adatok, pé ldáu l Erős G á b o r iratainak ö s s z e g y ű j -
t é s é v e l . 

V é g e z e t ü l arra h í v n á m fe l a f i g y e l m e t , h o g y je len k ö z l e m é n y csak akkor töl thet i 
be cé l já t , ha az ismertetett források eredet i őrzés i he lyén is korrigálják a s e g é d l e t e k 
k e l t e z é s i hibáit. E h h e z s e g í t ő k é s z s z á n d é k o m a t ezúton is j e l z e m . 

is feldolgozta. A két adatsor némiképpen eltérő eredményt mutat, ami egyrész a forrásokban 
gyakran előforduló számítási hibából, méginkább pedig a nem egységes szempontok szerint 
végzett számításból eredhet. (Ez utóbbi nehézségre Czigány I. is felhívta a figyelmet: i. m. 
142. p.) Itt kívánom leszögezni, hogy a szerző tanulmányában meglévő, részletesen ismertetett 
keltezési hibák nem befolyásolták negatívan az eredmények helyes kiértékelését, ugyanis azok 
a hadsereg felszerelésére (fegyverzet, ruházat), nemzetiségére, földrajzi megoszlására 
vonatkoztak, és ezek az adatok nem változhattak jelentős mértékben a szabadságharc évei 
alatt, különösen nem 1705 és 1708 között. A forrásadatok keltezési hibáinak kiküszöbölése 
egyrészt elvi jelentőségű, ezen túlmenően pedig a mustrakönyvek és mustrajegyzékek, illetve 
az azokról készült összesítések, kivonatok más szempontú felhasználása esetén teljesen hamis 
következtetésre is juthatunk, így pl. ha bármely kérdéskört egy alakulaton belül vizsgálunk, 
vagy ha a hadsereg személyi összetételére, a tisztek ranglétrán történő előrejutására vagyunk 
kíváncsiak. 

23 L. 18. jz. 





Óze Sándor: 500 magyar levél a XVI. századból. 
Csányi Akos levelei Nádasdy Tamáshoz, J549-1562. I—II. kötet. 

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1996. 355 + 463 p. 

A korábbi é v t i z e d e k udvarias érdekte l enségé t k ö v e t ő e n az utóbbi é v e k b e n a m a -
gyar történeti források k i a d á s á n a k reneszánsza f i g y e l h e t ő m e g . A M a g y a r Orszá-
g o s L e v é l t á r f o r r á s k i a d v á n y - s o r o z a t á n a k i d ő l e g e s m e g s z a k a d á s á v a l a s z e g e d i 
Józse f Att i la T u d o m á n y e g y e t e m M a g y a r Irodalomtörténet i T a n s z é k e m u n k a c s o -
portjának „ A d a t t á r a X V I - X V I I I . századi s z e l l e m i m o z g a l m a k tör téne téhez" c í m -
mel indított könyvsorozatá t s z á m o l h a t j u k a j e l e n t ő s e b b v á l l a l k o z á s o k közé . A kor 
szak m a g y a r n y e l v ű forrása inak kiadását B u d a p e s t e n az E L T E B T K Középkor i é s 
koraújkori T a n s z é k e támogatta , g o n d o z á s u k b a n f ő k é n t mis s i l i s eke t tartalmazó k ö -
tetek j e l e n t e k m e g . A z e g y e t e m e k mellett a M a g y a r Nemzet i M ú z e u m k iadvány-
sorozatában a m ú z e u m m u n k a t á r s a i közül f ő k é n t N é m e t h Gábor pub l iká l t m a g y a r 
n y e l v ű forrásokat . 1 A Fons f o l y ó i r a t e l indításakor i s a kisebb t e r j e d e l m ű , á m f o n t o s 
történeti é r t é k k e l bíró iratok k i a d á s a az a lap í tók e l s ő d l e g e s c é l k i t ű z é s e i közöt t 
szerepelt . 

A z alábbi , Ő z e Sándor n e v é v e l fémjelzett , a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m által 
g o n d o z o t t k é t kötetes f o r r á s g y ű j t e m é n y a l e g i n k á b b D é l - D u n á n t ú l o n f e k v ő N á -
d a s d y - b i r t o k o k provisora, C s á n y i Á k o s , i l l e tve a birtokok ura, N á d a s d y T a m á s 
k ö z ö t t i m a g y a r n y e l v ű l e v e l e z é s t tarta lmazza . A m i n d e n b i z o n n y a l N á d a s d y 
Tamássa l is r o k o n i kapcso la tban á l ló Csányit a X V I . század k ö z e p i M a g y a r o r s z á g 
polit ikai é l e t é b e n igen f o n t o s s z e r e p e t játszó f ő u r á n a k l e g b e f o l y á s o s a b b servitorai 
k ö z é számíthat juk . Feladatai k ö z é tartozott az óriási b i r t o k k o m p l e x u m és annak 
j ö v e d e l m e i b ő l eltartott f ö ldesúr i m a g á n h a d s e r e g el látása, i l le tve irányítása , és í g y 
t ö b b é - k e v é s b é a török t á m a d á s o k n a k leg inkább kitett területek v é d e l m é n e k m e g -
s z e r v e z é s é b e n is t evékenyen v e t t részt. Leve le i a N á d a s d y csa lád v i s z o n y l a g épen 
fennmaradt levél tárának a z o n sorozatát alkotják, a m e l y éppen e z é r t a történettu-
d o m á n y majd minden ágában t e v é k e n y k e d ő s z a k m a i k ö z ö n s é g e n k ívü l a he ly -
történettel f o g l a l k o z ó k n é p e s táborának é l é n k érdek lődésére i s s z á m o t tarthat. 
Kiadásukat az is nagy m é r t é k b e n indokolta , h o g y e b b ő l a fontos , n a g y m e n n y i s é g ű 

1 Lauter Éva, S.: Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653). Bp., 1989., Várkonyi Gábor. Rákóczy 
György esküvője. Bp., 1990., Kincses Katalin: „ lm küttem cn orvosságot". Lobkowitz Poppel 
Éva levelezése, 1622-1644. Bp., 1993. Németh Gábor: Hegyaljai mezővárosok „törvényei" 
a XVII-XVIII. századból. Bp., 1990., Uő: Nagyszombati testamentumok a XVI-XVII. század-
ból. Bp., 1995. 
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levélből álló forráscsoportból Szalay Ágoston és Mályusz Elemér mindössze egy-
e g y darabot közöl t . 2 C s á n y i é s N á d a s d y T a m á s l e v e l e z é s e e d d i g kiadatlan darab-
j a i n a k k iadása tehát m i n d e n k é p p e n j ó v á l a s z t á s n a k b i z o n y u l t , é s a kötet a n y a g i é s 
t echn ika i hátterét b i z t o s í t ó , a j e l en leg i k e d v e z ő t l e n t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s i k ö -
r ü l m é n y e k közöt t is j e l e n l é v ő támogatók j o g g a l várták e g y o l y a n magas s z a k m a i 
s z í n v o n a l ú forráspubl ikác ió e lkész í tését , a m e l y a n a g y k ö z ö n s é g érdek lődésé t é s 
e l i s m e r é s é t egyaránt m e g é r d e m e l t e n váltja ki . 

A kötete t k é z b e v é v e a z o n b a n a m i s s i l i s e k e t f i g y e l m e s e n o l v a s ó s zakember e g y -
re t ö b b o l y a n j e l e n s é g r e l e s z f i g y e l m e s , a m e l y k é t s é g e s s é t e s z i azt, h o g y v a j o n a 
k ö n y v te l jes í t i -e a t u d o m á n y o s m ű v e k k e l s z e m b e n E u r ó p a - s z e r t e méltán e l v á r h a t ó 
a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y e k e t ? E n n e k e g y i k o k á t abban lá tom, h o g y a nagy s z á m b a n 
m e g j e l e n ő m a g y a r n y e l v ű f o r r á s k i a d v á n y o k e l l enérc m é g n e m született o l y a n , a 
s z a k m a i k ö z ö n s é g t ö b b s é g e által e l f o g a d o t t forráskiadási s z a b á l y z a t , amely s e g í t -
s é g é v e l a forráspubl ikác iók n ívója e g y e n l e t e s e b b é tehető. B e n d a Kálmán 1 9 7 4 - b e n 
a M a g y a r O r s z á g g y ű l é s i E m l é k e k sorozata 1 6 0 7 és 1 7 9 0 k ö z ö t t i részének forrás -
k ö z l é s i szabá lyzataként megje lente te t t t a n u l m á n y a 1 me l l e t t k é t további m ó d s z e r 
vált á l ta lánossá . A z e g y i k e se tben a forrást k ö z l ő a kiadásra k e r ü l ő magyar n y e l v ű 
iratot a z eredeti í r á s m ó d n a k mindenben m e g f e l e l ő e n , b e t ű szer int , m í g a m á s i k 
m e t ó d u s szerint a mai he lyes í rásnak m e g f e l e l ő e n , m i n t e g y a forrást é r t e l m e z v e 
bocsá j t ja a k ö z ö n s é g rende lkezésére . B e n d a K á l m á n s z a b á l y z a t a az u t ó b b i h o z áll 
k ö z e l e b b , m í g a N á d a s d y - l e v é l t á r a n y a g á n a k magyar n y e l v ű miss i l i se i t k i a d ó 
M á l y u s z E l e m é r a b e t ű h í v köz l é s t vá lasztot ta , amely i n k á b b a betű szerinti át írás 
a l a p e l v e i t k ö v e t v e jár e l . 4 T e r m é s z e t e s e n m i n d k é t m ó d s z e r n e k vannak vitathatatlan 
e l ő n y e i é s hátrányai, a m e l y e k a látámasztják az e g y i k v a g y m á s i k kiadási m e t ó d u s t 
v á l a s z t ó k érveit. A b e t ű szerint i f orrásköz l é s l e g f o n t o s a b b e l ő n y e az, h o g y az í g y 
k é s z ü l t köteteket a t ö r t é n é s z e k mel lett a m a g y a r nye lv tör téne t kutatói is n a g y ha-
s z o n n a l forgathatják, é s á l tala az eredeti — n é h a igen j e l l e g z e t e s — t á j s z ó l á s i e l t é -
r é s e k is m e g i s m e r h e t ő v é válnak. E n n e k v i s z o n t az a hátránya , h o g y az e s z e r i n t 
e lkész í t e t t k i a d v á n y o k munkálata i j óva l t ö b b munkát é s n a g y o b b „ s z ő r ö z é s t " i g é -
n y e l n e k , i l l e tve az eredet i források o l v a s á s á h o z n e m s z o k o t t o l v a s ó t sokszor z a v a r -

2 Szalay Ágoston: 400 magyar levél a XVI. századból (1504-1560). Bp., 1861., ill. Mályusz 
Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. In: Levéltári 
Közlemények (= LK), 7. (1929) 

3 Benda Kálmán: A Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat 1607-1790 közötti részének 
szerkesztési és forrásközlési szabályzata. In: Századok, 108. (1974) 436-475. p. 

4 Mályusz E.: i. m. 1. (1923) 126-149., 287-309. p„ 2. (1924) 55-69. p., 3. (1925) 68-85. p„ 
4. (1926) 94-129. p„ 5. (1927) 83-103. p„ 6. (1928) 66-86. p., 7. (1929) 231-277. p. 



b a hozza , e l i d e g e n í t i a s z ö v e g t ő l . E z z e l s z e m b e n a m a i helyesírást k ö v e t ő m ó d s z e r 
h í v e i az ér the tősége t , a forrást k ö z l ő s z a k é r t e l m é n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l az értel-
m e z é s f o n t o s s á g á t e m e l i k ki. 

Ő z e S á n d o r a két módszer á l ta la módos í tot t vá l tozatát használta, a m e l y során 
fokozottan törekedett „az eredeti írásmód megőrzéséremely közben „elenged-
hetetlen volt az ingadozó helyesírás egységesítése, a következetlenségek kiküszöbö-
lése'. A m i n t arra már azonban ő m a g a is f e l f i gye l t , a X V I - X V I I . s z á z a d b a n m é g 
s e m m i esetre s e m beszé lhe tünk e g y s é g e s he lyes írásró l , í gy o lyan h e l y e s í r á s i gya -
korlat s e m a lak í tható ki, a m e l y e z t a képzelt e g y s é g e s s é g e t v o l n a h iva to t t b e m u -
tatni. Ekkor m é g a kettős m á s s a l h a n g z ó k j e l ö l é s é n e k s incs kialakult gyakor la ta , é s 
emiat t az az Ő z e által oktrojált , , k ö v e t k e z e t e s " k e t t ő s m á s s a l h a n g z ó j e l ö l é s s e m 
tartható m e g , a m e l y során m i n d e n , e g y é b k é n t i p s z i l o n n a l álló l á g y m á s s a l h a n g -
zónál e g y , , i" betűt told be. E z a m ó d s z e r v é l e m é n y e m szerint n e m m á s , mint 
rosszu l a l k a l m a z o t t archaizálás, a m i e g y h i te l e s ségre törekvő f o r r á s p u b l i k á c i ó ese -
tében s e m m i k é p p e n sem a l k a l m a z h a t ó . Ebben az e s e t b e n ez annál i s i n k á b b he ly -
te len, m i v e l az író kéz — a m i n t a z a vé l e t l enszerűen kiválasztott 2 5 darab átvizs-
gá lásakor k iderül t — a l e v e l e k t ö b b s é g é b e n a k e t t ő s m á s s a l h a n g z ó k n á l az ,,i"-t 
n e m haszná l ja lágyításra. A z e l s ő — egyébként M á l y u s z Elemér által a Levéltári 
K ö z l e m é n y e k b e n már közölt 5 — kiadot t l evé lben pé ldául egyá l ta lán n e m találko-
z u n k a l á g y í t á s n a k ezze l a m ó d j á v a l . U g y a n í g y a z archaizálás s z á m l á j á r a írható a 
„ k e g y e l m e s " , „ n a g y s á g o s " s z a v a k fe lo ldására e g y s é g e s e n b e v e z e t e t t „ k e g i e l -
mes(d)" , „ n a g i s á g o s ( d ) " , „ n a c h á k o d " átirat, a m e l y hibát az e l s ő k é n t k ö z ö l i l evé l -
nél e g y f é l r e o l v a s á s is sú lyosb í t : Ő z e a k ö n n y e n e l t évesz the tő , , v " ( a m i az „ura-
ságtok" szót röv id í t i ) betűt „ n " - k é n t o lvasva o l d o t t a fel „ n a c h á k o d " szóa lakban . 
H a azonban e l f o g a d n á n k az Ő z e által e lképzel t he lyes í rás ezen s z a b á l y á t , akkor 
érthetetlen tűn ik , h o g y az i g e n s o k s z o r e l ő f o r d u l ó S z e n y é r és K o p p á n y h e l y n é v 
e s e t é b e n miért ta lá lkozunk a „ Z e n é r " és „ K o p á n " szóa lakokkal , v a g y a 11. s zámú 
l e v é l b e n a „ k e l i " mel lett u g y a n a z o n az oldalon m i é r t szerepel u g y a n a b b a n az érte-
l e m b e n a „ k e l " az „ i" betű n é l k ü l . 

H a s o n l ó j e l e n s é g r e f i g y e l h e t ü n k fel az „ü , ű, ö , ő" hangok e s e t é b e n is, ahol 
Csány i k ö v e t k e z e t e s e n a , , e w " be tűkapcso la to t használ ta . A publ iká l t l e v e l e k e s e -
tében s e m a z e l ő s z ó b a n , s e m p e d i g a lábjegyze tek k ö z ö t t nem ta lá lható s e m m i l y e n 
e m l í t é s arról, h o g y Ő z e mikor írja át , ,ö , ő"-ként, v a g y „ü , ű"-ként, m i k o r használ 
röv id v a g y h o s s z ú ékezetet , é s a z e l lenőrzöt t l e v e l e k vizsgálata során s e m lehetett 
kimutatni s e m m i l y e n erre v o n a t k o z ó rendszert. É p p e n ezért sz intén a z archaizálás 

5 I. m. LK, 7. (1929) 262-264. p. 



b ű v ö l e t é n e k ráhatjuk f e l , h o g y az eredeti iratban „ y e w w e " a lak , , jüvő"-ként s z e r e -
pe l , ami helyett h e l y e s e b b lett vo lna ( a h o g y az a b e v e z e t ő b e n áll) az é r t h e t ő s é g e t 
i s s z e m előtt tartó s z a b á l y z a t s z e l l e m e szer int „ jövő"- t , a „ t e w r e w k " szó t p e d i g a 
„ t e r e k " helyet t , , török"-ként átírni. M i u t á n a mai és az „ e g y k o r i " helyes írás e l e m e i t 
f e l v á l t v a , minden k ö v e t h e t ő rendszer szer int a lka lmazza , Ő z e ese trő l -ese tre a saját 
m a g a áll ította c s a p d á b a e s v e akkor is e l t é r ő szóa lakokat h a s z n á l , ha a C s á n y i által 
írt betűa lak és a m a is i smert és á l ta lánosan a lka lmazot t a l a k m e g e g y e z i k . E z ta-
pasz ta lha tó például a P e t h ő s z e m é l y n é v írásmódjánál is. A horvát eredetű g e r s e i 
P e t h ő csa lád tagjainak n e v é t Csányi k ö v e t k e z e t e s e n , , P e t h e w " - n e k írta, az át iratban 
m i n d i g „ P e t ő " - k é n t o lvashat juk , á m a r e g e s z t á k s z ö v e g é b e n é s a mutatóban is-
m é t e l t e n a Csány i é s a m a történésze által használt P e t h ő n é v szerepel . 

P r o b l é m á s a k i s - é s n a g y b e t ű k átírása is. A z eredeti iratokban s z ö v e g k ö z b e n 
C s á n y i általában n e m haszná l t nagybetűket , a s z ö v e g e t a z , , i t e m " szót röv id í tő j e l l e l 
tago l ta n a g y o b b e g y s é g e k r e . Ő z e S á n d o r éppen ezért a j o b b érthetőség m i a t t — 
e g y é b k é n t h e l y e s e n — e z e k e t a s z ö v e g e g y s é g e k e t r ö v i d e b b mondatokra tago l ta , 
é s a m o n d a t k e z d é s , t o v á b b á az ese tek n a g y t ö b b s é g é b e n a h e l y - és s z e m é l y n e v e k 
e s e t é b e n használt nagybetűt . A l eve l ek o l v a s g a t á s a k ö z b e n a z o n b a n itt is b i z o n y o s 
k ö v e t k e z e t l e n s é g e k r e f i g y e l t e m fel . Érthetet len például , h o g y „ A l m á s " h e l y s é g n é v 
m e l l é k n é v i alakjánál miér t szerepel majuszku la , és é r t e t l e n s é g e m e t c s a k t o v á b b 
f o k o z t a , h o g y a V a s v á r m e g y e i rovókka l kapcso latban a z e l s ő l evé lben „ v a s v á r 
m e g y e i " alakban, m í g a 12. s zámúban a dunántúli m e g y e n e v é t külön é s n a g y -
b e t ű v e l o lvashatjuk. A k ö t e t e k lapozgatása k ö z b e n a s z á m n e v e k átírásának e g y e l é g 
k ö v e t k e z e t l e n m ó d j á v a l is ta lá lkozhatunk: ami hol az e r e d e t i v e l m e g e g y e z ő e n be -
tűve l , ho l p e d i g arab s z á m o k k a l történik. E z e se tenként a X V I . századi s z á m p a -
l e o g r á f i á v a l f o g l a l k o z ó kutatót annál is i n k á b b fé lrevezet i , m i v e l az általam v i z s g á l t 
l e v e l e k b e n Csány i e g y e t l e n e g y s z e r s e m haszná l t arab s z á m o k a t , hanem a z o k a t k ö -
v e t k e z e t e s e n , m i n d e n e s e t b e n betűvel írta le. 

A z e l lenőrzöt t iratok e s e t é b e n e g y e s h e l y e k e n f é l r e o l v a s á s o k és a gyakor i v í z -
f o l t o k el n e m o l v a s á s a is m e g n e h e z í t i a s z ö v e g ér t e lmezésé t . A rossz o l v a s a t o k az 
á l ta lam v izsgá l t l e v e l e k b e n c s a k kis m é r t é k b e n m ó d o s í t o t t á k a mondat é r t e l m é t (a 
12. l e v é l b e n Ő z e „ k e g y e l m e s s é g g e l " h e l y e t t , , k e g y e l m e s s é g é b ő l " - t o lvaso t t , i l-
l e t v e „ E c s e d r e " he lye t t , ,Értetem"-et) , d e t ípushibaként róhat juk fel a „ e h " b e t ű -
k a p c s o l a t é s a „t" be tű fe l c seré lé sé t , ami a X V I . s z á z a d b a n általánosan h a s z n á l t 
„ c " be tű i é l r e o l v a s á s á n alapul . 6 Ezze l e l l en té tben az u g y a n n e h e z e b b e n , de az e s e -

6 Ilyen például a „karaehon" szó ,,karáton"-ra, és az „érehe = értse" ige „érte" alakra való 
változtatása. 76., 203. p. 



l e k t ö b b s é g é b e n m é g i s o lvasható v í z f o l t o k m e g f e j t é s é n e k m e l l ő z é s e m i n d u n t a l a n 
arra késztet i a s z ö v e g te l jes tartalmára k í v á n c s i o lvasót , h o g y az eredeti k i k é r é s é v e l 
c s ö k k e n t s e e g y r e n ö v e k v ő érdeklődésé t . Emiatt m i n d e n k é p p e n érdemes lett v o l n a 
n a g y o b b o d a f i g y e l é s s e l kis i labizálni a c s a k rosszul o l v a s h a t ó részeket , v a g y le-
g a l á b b i s m e g o l d á s i javas la tokkal s z o l g á l n i az eredeti o lvasására többny ire k é p -
te l en , az é r d e k l ő d ő n a g y k ö z ö n s é g sora ibó l kikerülő o l v a s ó k számára. M i u t á n Ő z e 
a b e v e z e t ő b e n n e m rész le tez te , h o g y a s z ö v e g b e n e l ő f o r d u l ó , Csány i által e s z k ö z ö l t 
j a v í t á s o k e s e t é b e n h o g y a n jár el, u g y a n í g y h iányo l tam a z o k — legalábbis l á b j e g y -
z e t b e n va ló — fe l tünte tésé t . 

A f o n á s k i a d á s f o n t o s tartozékai az e g y e s iratok e l e j é n á l l ó regeszták, a m e l y e k 
az iratokban v a l ó t á j é k o z ó d á s t és a s z ö v e g ér te lmezésé t e g y a r á n t szo lgá l ják . K ü l ö -
n ö s e n fontosak akkor , ha az iratközlő „az eredeti írásmód megőrzésére" is töre-
kedett . A Csány i Á k o s l eve l e inek é l é n á l ló k ivonatok l e g t ö b b s z ö r a z o n b a n c s a k 
röv id , s e m m i t m o n d ó tőmondatokra szor í tkoznak. E n n e k l e g s z e b b példája a ber-
z e n c e i hírekről t u d ó s í t ó 76 . s z á m ú l e v é l , ahol a B a b ó c s á t o s t r o m l ó török hadak 
f e l s zere l é sérő l , a vár alá fe l sorakozot t ágyúkról szerzet t ér tesülésekről s z e r e z h e -
tünk tudomást , m í g a regesz ta l a k o n i k u s a n csak e n n y i t k ö z ö l : „ S e l p i , Budacsics 
Berzencére mentek.'''' U g y a n e z a r e g e s z t a e g y b e n jól p é l d á z z a a többi á l ta lános hi-
ányossága i t : a s z e m é l y n e v e k e t sz inte k ivé te l nélkül a l e v é l b e n fel lelt a lakban, ke -
r e s z t n é v nélkül k ö z l i . I l yen a mutatóban s e m m i l y e n e l k é p z e l h e t ő alakban s e m s z e -
r e p l ő „Ser i j en i" n e v ű történelmi alak, aki a s z ö v e g b e n m á r „Serjen i" n é v e n is 
s z e r e p e l , é s m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g szer int m e g e g y e z i k a D u n á n t ú l o n h o n o s S e r j é n y i 
c s a l á d e g y i k tagjával . M i k o r m e g k í s é r e l t e m magamat m e g g y ő z n i , h o g y e b b e n az 
e s e t b e n is csak a „ n y o m d a ö r d ö g é n e k " újabb i n c s e l k e d é s é r ő l van szó , p r ó b á l k o -
z á s o m e r e d m é n y t e l e n n e k bizonyult , m i v e l a kontrol lként használ t n é v m u t a t ó b a n 
m é g a Serjényi n é v s e m szerepel , h a n e m a „Ser ien ie , Ser jén i" alakok S ö r é n y i k é n t 
ta lá lhatók m e g . A m á r sokszor e m l e g e t e t t archaizálgatás a k ü l ö n f é l e t i s z t s é g e k , 
m e s t e r s é g e k , történeti f o g a l m a k meghatározásáná l is j ó l m e g f i g y e l h e t ő . A 2 4 8 . 
s z á m ú m i s s i l i s b e n p é l d á u l lendvai pat tantyúöntő szerepe l á g y ú ö n t ő helyett , a z e l s ő 
l e v é l b e n p e d i g Ő z e r o v ó hadnagyként eml í t i a V a s m e g y e i d ikaszedőt . E z az e g é s z 
m ű v e t j e l l e m z ő r é g i e s , mára már avíttá v á l ó stí lus e g y b e n a regeszták s z ö v e g é r e is 
r á n y o m t a a b é l y e g é t , ami leg inkább a már említett s z e m é l y n e v e k n é l é r z é k e l h e t ő . 
Ő z e az e g y é b k é n t jó l i smert Horváth M á r k szigetvári kap i tányt például a 4 0 0 . szá-
m ú l e v é l b e n a p o z i t i v i s t a történetírókat o l y j e l l e m z ő patr iarchizmussa l e g y s z e r ű e n 
„ M a r k ó " - n a k titulálja, O r m á n y Józsát p e d i g többször c s a k „Józsa"-ként eml í t i . 7 A 

7 Pl. 425. sz. levél. 



regesz ták l e g n a g y o b b h i á n y o s s á g a azonban n e m ez , h a n e m h o g y n e m a j e l e n t ő s e b b 
e s e m é n y e k e t e m e l i ki, h a n e m többny ire j e l e n t é k t e l e n m o m e n t u m o k r ó l o l v a s h a -
tunk bennük. A z 1549 . s z e p t e m b e r 10-én kelt l e v é l b e n például m e g s e m említ i 
Sz igetvárt , p e d i g Csány i e l s ő s o r b a n a dé l -dunántúl i v é g v á r e l látásával kapcso la t -
ban tett j e l e n t é s t N á d a s d y n a k a regesz tában s z e r e p l ő Márton p o r k o l á b t e v é k e n y -
ségérő l . 8 A r e g e s z t á k a d a t s z e g é n y s é g é r e további b i z o n y í t é k o k r a l e l h e t ü n k , ha a 
korábbi l e v e l e k b e n emlí tet t e s e m é n y e k e l f e l e d é s é r e é s az iratban s z e r e p l ő k kiha-
gyására f i g y e l ü n k fe l . A r e g e s z t á k többségé t Ő z e o l y m ó d o n s z e r k e s z t e t t e m e g , 
h o g y a z o k b ó l n e m derül ki, h o g y a forrásközlő az iratok átírása é s m á s kutatásai 
során m i l y e n — m á s számára c s a k n e h e z e b b e n m e g s z e r e z h e t ő — hát tér informá-
c i ó k birtokába jutott . E g y i lyen ö s s z e f ü g g ő l e v e l e z é s e se t ében u g y a n i s az ideál is 
á l lapot az lett vo lna , ha az e g y e s regesz ták a többi l e v é l tartalmának, a m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y p r o m i n e n s k é p v i s e l ő i által e lkész í te t t , m e g l e h e t ő s e n n a g y s z á m ú 
p u b l i k á c i ó k i s m e r e t é v e l f e l v é r t e z v e , a l e v e l e k közöt t i tartalmi k a p c s o l a t érzéke l te -
t é s é v e l s z ü l e t n e k m e g . 

S a j n o s a s z ö v e g h e z fűzöt t k é t f é l e j e g y z e t a p p a r á t u s is k i d o l g o z a t l a n s á g r ó l é s a 
k iadás e l v e i n e k át n e m g o n d o l á s á r ó l árulkodik. A betűkkel je lö l t , m e g l e h e t ő s e n 
rapszod ikusan használ t f i l o lóg ia i é s a , , t ö r t éne t i adatfeldolgozást elősegítő" j e g y -
z e t e k funkc ió já t j e l e n m u n k á b a n n e m igazán lehet é l e s e n e lkülön í ten i e g y m á s t ó l . 
A 113. o l d a l o n található 39 . s z á m ú irathoz tartozó s z á m m a l j e lö l t j e g y z e t b e n a 
l e v é l b e n s z e r e p l ő „ c h e m e r l é s " s z ó t m a g y a r á z z a ( e g y é b k é n t érthetet len, h o g y miért 
p o n t ez t az e g y szót magyarázza , m í g m á s s z a v a k a t egyá l ta lán n e m o l d fe l ) , ami 
inkább a f i l o l ó g i a i j e g y z e t e k k ö z ö t t szerepelhetet t v o l n a , é s az s e m érthető , h o g y a 
2 0 4 . o lda lon található 1. s z á m ú lábjegyze t , m e l y a l e v é l merész h a n g v é t e l é r e hívja 
fel a f i g y e l m e t , m e n n y i b e n seg í t i e l ő a , , t ö r t é n e t i adatfeldolgozásf'1 V é l e m é n y e m 
szerint h a s z n o s a b b lelt v o l n a a regesz tában m e g n e m je lö l t s z e m é l y e k nevé t itt 
k ö z ö l n i , t o v á b b á az iratban s z e r e p l ő h e l y n e v e k e t is ekkor lehetett v o l n a a z o n o -
sítani. A f i l o l ó g i a i l á b j e g y z e t e k s z á m á t ped ig a j a v í t á s o k k a l , i l le tve e n n é l j ó v a l több 
m e g f e j t é s r e váró s z ó f e lo ldásáva l lehetett v o l n a b ő v í t e n i . M i n d e m e l l e t t a f i l o lóg ia i 
j e g y z e t e k n e k k ö z v e t l e n ü l a l evé l után h e l y e z é s e s e m könnyít i m e g a m i s s i l i s e k e t 
b ö n g é s z ő k do lgát , m i v e l e lő fordu l , h o g y az o l v a s ó c s a k több oldal la l hátrább tud-
hatja m e g , h o g y a f i l o lóg ia i l á b j e g y z e t mi lyen újabb h a s z n o s i n f o r m á c i ó v a l k ö n y -
nyíti m e g a l e v é l o l v a s á s a k ö z b e n f e l m e r ü l ő p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t . Szeren-
c s é s e b b m e g o l d á s lett v o l n a a be tűve l é s s z á m m a l j e l ö l t j e g y z e t e k e t e g y ü t t , a lap 

8 A 198. számú levél regesztájában csak érdekességekről olvashatunk, noha maga a levél ennél 
jóval fontosabb momentumot, Erdély és a királyi Magyarország politikai viszonyát tárgyalja. 



alján közölni; erre a ma használt s z ö v e g - é s kiadványszerkesztő programok mind-
e g y i k e a l ehetőségek széles palettáját nyújtja. 

A Magyar Kamara Archívumának referenseként azonnal feltűnt az Ő z e Sándor 
által használt furcsa levéltári je lzet , a m e l y egyáltalán n e m igazodik a N á d a s d y csa-
lád miss i l i s -gyűj teményének rendszeréhez , és csupán a leve lek alján található cso -
m ó - é s lapszámot je lö l i , amely n e m je lze t , már csak azért sem, mivel az anyag négy 
é v v e l ezelőtti bedobozo lása során m i n d a raktári egység - , mind pedig a f ó l i ó s z á m o k 
megvál toztak! U g y a n e z e n oknál f o g v a a mikrof i lmezés miatt az iratokra kerülő 
o l d a l s z á m o k fe l tüntetése sem volt s zerencsés megoldás . 

A kötetekhez csatolt hely- é s s z e m é l y n é v m u t a t ó névanyaga e g y s é g e s í t é s é n e k 
é s a s z e m é l y n e v e k azonosításának hiányát is a munka e g y i k nagy hátrányának kell 
tekinteni , mivel több esetben rossz v a g y a miss i l i sekben használttal a z o n o s név-
a lakot ad meg. V é l e m é n y e m szerint e g y ilyen, terjedelmében nagy formátumú 
k ö n y v esetében ez t a problémát is e g y kis időráfordítással és odaf igye lé s se l m e g 
lehetett volna oldani . A Serjényi családnévről már tettem említést, de m á s ismer-
tebb nevek ese tében is ezt f igye lhet jük meg . A z esztergomi várat f e ladó Martino 
L a s c a n o spanyol kapitány például e g y s z e r ű e n Laska néven, míg Zárkándi Pál Szár-
kándiként szerepelnek. Zavaróan hat a t isztségek és kü lönfé le h e l y s é g e k he lyes -
írása is, amely során e g y e s katonai é s közigazgatási hivatalt nagybetűvel írt (Dé l -
v idék i Kapitány, helyettes Horvát bán, Gyulai kapitány, i l letve a schmalkaldeni 
háború Szumalkaldeni-ként szerepel) . U g y a n e z f i g y e l h e t ő m e g az e g y é b k é n t kissé 
k idolgozat lannak tűnő történeti bevezetésrő l is. A forráskiadványok beveze tő jének 
az l enne a feladata, h o g y az adott korszakban járatlanabbaknak is o lyan háttéris-
mereteket adjon, a m e l y birtokában a közö l t források érte lmezése egyszerűbbé vá-
l ik számukra, h i szen arra is gondolni kel l , hogy a főként helytörténettel f o g l a l k o z ó 
„amatőr" kutatók többsége nem járatos a legújabb történeti irodalomban. Emel let t 
a b e v e z e t ő tanulmányok arra is nagyszerű lehetőséget nyújtanak, hogy az iratokat 
k ö z l ő történész korábbi ismereteinek felhasználásával újabb szempontokkal szol -
gá l jon az adott korszak és régió meg i smeréséhez . Csányi Á k o s l eve lezése erre kivá-
lóan megfe le l , h i szen a Nádasdy-birtokokon betöltött t iszte és a nádorhoz f ű z ő d ő 
s z e m é l y e s j ó v i s z o n y a következtében Csányinak l ehe tősége nyílt az e s e m é n y e k 
k ö z v e t l e n megf igye l é sére , i l letve irányítására. H e l y e s e b b lett volna tehát, ha Ő z e 
a l eve leket író C s á n y i Ákos életrajzán keresztül mutatja be a Nádasdy-birtok szer-
vitorainak tevékenységét , a famil iáris i v i szony a lapvető elemeit , a birtokok kor-
mányzatát és a török elleni véde lmet e l látó magánföldesúri hadsereg magját alkotó 
v i t é z l ő rend kialakulását. A történeti s z e m é l y e k nevének e g y s é g e s helyesírására itt 
is jobban ügye ln ie kellett volna: a S e n n y e y név „ S e n n y e y - S e n y e y - S e n y e i " alak-
ban egyaránt e lőfordul . A tanulmány átgondoltabb megírása esetén a k i s sé csapon-



g ó n a k ható gondolatsorokat is v i lágosabbá lehetett vo lna tenni, mivel a k ö n y v be-
v e z e t ő tanulmánya je l en állapotában inkább a l eve lezésbő l kimazsolázott érdekes-
s é g e k gyűj teményének, mint modern történeti kérdéseket f e l d o l g o z ó v a g y lega-
lábbis háttérinformációkat k ö z l ő tanulmánynak tekinthető. 

A kötetet forgató kutatóra a minduntalan fe l tűnő durva nyomdahibák é s a kötet 
k iv i te lezésének igényte lensége is bosszantóan hatnak. Sz inte nincs o lyan oldal, 
ahol e g y - e g y betű vagy szótag ne hiányozna, és a k ü l ö n f é l e kiadványtechnikai 
me l l é fogások , a lábjegyzetek e l -e lcsúszása , a j egyze tekben használt betűtípusok, 
továbbá a betűk nagyságai közötti ugrálások minduntalan e légedet len morgo ló -
dásra késztetik az egyébként nem o l c s ó kötet olvasóját. 

A Csányi Á k o s és Nádasdy T a m á s közötti l e v e l e z é s t tartalmazó m u n k a — 
ame ly a miss i l i sek tartalma miatt a korszak kutatói é s a n a g y k ö z ö n s é g érdeklődé-
sére egyaránt jogga l tarthat számot — tehát nem fe le l m e g mindazon k ö v e t e l m é -
nyeknek, amelyet a ma szakmai k ö z v é l e m é n y e e g y modern forráskiadvánnyal 
s z e m b e n m i n d e n k é p p e n elvárhat. A kiadás e l v e i b e n Ő z e v é l e m é n y e m szerint 
rosszul próbálta m e g vegyíteni a betű szerinti és a mai helyesírást alapul v e v ő átírási 
módszereket , ráadásul saját, a f i g y e l m e t inkább kidolgozat lanságával magára fel-
h í v ó metódusát ő maga s e m követ te következetesen. A mára már e l é g tetemes 
történeti irodalmat s e m használta fe l m e g f e l e l ő m ó d o n , ami elsősorban a b e v e z e t ő 
tanulmány és a jegyzetapparátus szakmai színvonalára nyomta rá a bé lyegé t . A 
minduntalan visszatérő momentumként f e l f edezhető archaizálgatás p e d i g a tör-
téneti források hite les visszaadására törekvő kiadvány esetében inkább a történeti 
h ű s é g megcsonkí tásának tekinthető. Ha m é g nincs is o lyan írásba fogla l t módszer , 
ame ly meghatározná a forráskiadások legújabb módszertani elveit, a már m e g t e l e l ő 
szakmai szintet elért és kiadott kötetek már mutatnak b i zonyos tendenciákat és 
alapelveket . Csak e z e k ismeretében és felhasználásával érdemes be levágni a for-
ráspublikáció nehéz munkájába. A szakmai n ívó megtartása je len leg annál inkább 
fontossá vált, mive l a tudományos m ű v e k kiadása a korábbi évekhez képes t je len-
tősen megnehezül t , az anyagi és kiadói támogatottság ped ig m é g jobban szétfor-
gácsolódott . Éppen ezért a rendelkezésre álló anyagi é s technikai f o n ásokkal sok-
kal megfontol tabban kell bánni, é s a kiadásra kerülő munkák megszűrésé t jóval 
nagyobb odaf igye lésse l kell e lvégezn i , hogy valóban a történettudomány számára 
értékes m ű v e k kerülhessenek a szakemberek, i l letve az érdeklődő n a g y k ö z ö n s é g 
polcára. V é l e m é n y e m szerint a je len munka alapját k é p e z ő l eve lezés nagyszerű 
lehetőséget nyújtott erre, amit k e v e s e b b kapkodással é s nagyobb f i g y e l e m m e l en-
nél sokkal magasabb sz ínvonalon lehetett volna mego ldani . Sajnos erre ebben az 
esetben nem került sor. 

Németh István 



Üröm és/vagy öröm 

Gondolatok Kálniczky László történeti földrajzi kézikönyvéről 

I. Ú g y tűnik, a történeti fö ldrajz a k i l e n c v e n e s é v e k b e n k e z d , ha m é g n e m is m e g -
h a t á r o z ó , d e e g y r e „ d i v a t o s a b b " d i s z c i p l í n á v á válni a m a g y a r tör téne t tudomány-
ban. A tendenc ia k ü l ö n ö s e n azért ö r v e n d e t e s , mert e g y s z e n - e látjuk f e l e l e v e n e d n i 
a ké t v i l ágháború k ö z ö t t már s z á m o s i d ő t á l l ó publ ikációt l é trehozot t t u d o m á n y á g a t , 
i l l e t v e m e g h o n o s o d n i a kü l fö ld i történeti fö ldrajz i kutatások l egújabb e r e d m é n y e i t . 
T ö b b k iadást is m e g é r t az utóbbi é v e k b e n például Fr i snyák Sándor tankönyve ," a 
n y í r e g y h á z i f ő i s k o l á n p e d i g meg indu l t a Történeti földrajzi tanulmányok c í m e t 
v i s e l ő füze t sorozat . 3 T a v a l y óta k i t ű n ő e n szerkesztett é s haszonnal forgatható , 
z s e b k ö n y v s z e r ű k é z i k ö n y v is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll,4 é s a konkrét f e l d o l g o z á s o k 
m e l l e t t e lmé le t i i g é n y ű e l e m z é s e k is s e g í t i k a kutatókat.? D e készü lnek történet i 
fö ldra jz i f e jeze tek helytörténet i m o n o g r á f i á k h o z , 6 é s a k ü l f ö l d i társadalomfö ldrajz -
nak is gyakran s z ü l e t n e k hazai adaptác ió i , i l l e tve ahhoz k a p c s o l ó d ó e l e m z é s e k . 7 

II . A fe l soro lás h o s s z a s folytatásától e l t ek intenénk, s m e g j e g y e z z ü k , h o g y e b b e 
a s o r o z a t b a k i tűnően i l l e s z k e d i k K á l n i c z k y Lász ló m ű v e M a g y a r o r s z á g „ r é g i " 
fö ldrajzáró l . ( A k ö n y v a Misko lc i E g y e t e m j e g y z e t e k é n t látott napvi lágot , B e s s e -
n y e i J ó z s e f lektorálta. R e m é n y e i n k szer in t a kötet tartalmi a lapossága e g y b e n a 
j e l z e t t i n t é z m é n y b e n f o l y ó s e g é d t u d o m á n y i k é p z é s n e k is m é r c é j e lehet . ) A c í m -
v á l a s z t á s egyed i s i g e n k i fe jező , h i s z e n a s z e r z ő ezze l is érzékeltet i , h o g y a k ö z -

1 Kálniczky László: Magyarország „régi" földrajza. Segédlet a történeti földrajz oktatásához. 
Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995. 180 p. 

2 Magyarország történeti földrajza. Bp., 1990.; 19932. 

3 Somogyi Sándor: Az Alföld történeti földrajzi képének változásai a 16-19. században. 
Nyíregyháza, 1994.; Kókai Sándor: Az alföldi városok hierarchiarendszere és vonzáskörzetei 
a XIX. század közepén. Nyíregyháza, 1994.; Dohány Zoltán: A taktaközi települések történeti 
földrajza a 18. század közepétől 1945-ig. Nyíregyháza, 1995. 

4 Történeti földrajzi kislexikon. Szerk.: Zsidi Vilmos. Bp., 1995. 

5 Bak Borbála: A történeti Magyarország földrajza. Természeti tájak és közigazgatás. (Kan-
didátusi értekezés tézisei) In: Fons, 2. (1995) 1. sz. 91-98. p. 

6 L. pl.: Somogyi Sándor: Fejezetek Túrkeve történeti földrajzából. In: Túrkeve földje és népe. 
1. Túrkeve, 1995. 113-167. p. stb. 

7 L. pl.: Tímár Lajos: Regionális gazdaság- és társadalomtörténet vagy történeti földrajz? In: 
Iparosodás és modernizáció. Tanulmányok Ránki György emlékére. Szerk.: Mazsu János. Deb-
recen, 1991. 9-25. p. stb. 

FONS IV. (1997) 1. sz. 115-122. p. — „Tizedik szám" 115 



i gazgatás i s zerkeze t , a társadalmi f o l y a m a t o k térbeli vá l tozása inak bemutatására is 
töreksz ik , már c s a k azért is, mert a t ermésze te s k ö r n y e z e t egykori ( „ r é g i " ) ál lapota 
f i n o m a n s z ó l v a k e v é s b é alakult át az e lmúl t é v s z á z a d o k b a n . Kiadása azért is örven-
detes , mert a történeti földrajzi t émájú p u b l i k á c i ó k számának e m l í t e t t n ö v e k e d é -
s é v e l n e m , i l l e tve c sak részben tart lépést a M a g y a r o r s z á g e g é s z é r e haszná lható 
s e g é d l e t e k , adattárak s z e r k e s z t é s e . 8 A középkorra a „ C s á n k i " é s a m é g sz intén n e m 
te l jes „ G y ö r f f y " a lapmunka, 9 k é s ő b b i korokra a z o n b a n csak r é s z p u b l i k á c i ó k k a l 
v a g y X V I I I - X I X . századi (tehát már részben e g y k o r ú , de m á i g h a s z n á l a t o s ) kéz i -
k ö n y v e k k e l rende lkezünk . 1 0 

K á l n i c z k y m ű v e e z e k k e l n y i l v á n n e m a z o n o s l é l e g z e t v é t e l ű v á l l a l k o z á s , amit 
n e m azért j e g y z ü n k m e g , mert h i á n y o s s á g n a k , h a n e m sokkal i n k á b b azért, mert 
e s e t ü n k b e n e r é n y n e k tartjuk, h i s z e n hazánk e g y k o r i történeti fö ldrajzáról általános, 
rész le tes , u g y a n a k k o r m é g i s „ k é z b e vehe tő" köte te t adott közre. S z e r z ő j e a m ű v e t 
a l c í m é b e n s z e r é n y e n oktatási s e g é d a n y a g n a k n e v e z t e , valójában m e g í t é l é s ü n k sze -
rint j óva l több annál . A z o l v a s ó a történeti fö ldrajz h a s z n o s k é z i k ö n y v é t , soko lda lú 
é s rész l e te s adattárát veheti k é z b e , m e l y b ő l a z o n b a n n e m h i á n y o z n a k a ter jede lmes 
b ib l iográf ia i h iva tkozások , a történeti fö ldrajz haza i irodalmát s z i n t e t i z á l ó , p o n -
tosan szerkesztet t é s b izony í to t t adatsorok, az a z o k h o z fűzött rövid , d e v e l ő s k ísé-
r ő s z ö v e g e k , sőt a z i n f o r m á c i ó - h a l m a z szárazságát e n y h í t ő f o r r á s s z e m e l v é n y e k 
s e m . 

A kötet l e g f ő b b erénye v a l ó b a n az, h o g y az e l m ú l t é v e k b e n n e m j e l e n t m e g i lyen 
á t f o g ó i g é n n y e l készü l t , e n n y i r e g a z d a g történeti fö ldrajz i adattár é s l e x i k o n e g y -
ben , v a g y i s K á l n i c z k y k ö n y v e t ö b b s z e m p o n t b ó l i s hézagpót ló . H a s z o n n a l for-
gathatja u g y a n i s az e g y e t e m i v i z sgá ira , sz igorlataira k é s z ü l ő ha l lga tó ( ső t ke l l ene 
is, h o g y t e g y e ) " é s a kutató tör ténész egyaránt , d e m e g merjük k o c k á z t a t n i , h o g y 

8 Regionális publikációk közül talán legfontosabb a még a hetvenes években indult hely-
ségnévtár-sorozat (1773-1808) örvendetesen gyarapodó kötetei stb. 

9 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I-V. köt. Bp., 1890-
1913.; Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I—III. köt. Bp., 1963-
1987. 

10 Például Korabinszky János Mátyás (1786), Vályi András (1796-1799), Nagy Lajos (1828), 
Fényes Elek (1836-1840, 1851) stb. munkái. 

11 Egyet kell értenünk Bak Borbála megállapításával, miszerint az 1947 óta felnőtt generációk 
leginkább csak „nézegetik" a térképeket, értelmezni egyre kevésbé tudják. Bak B.: i. m. 92. p. 
Ehhez a magunk részéről csak azt tehetjük hozzá, hogy mintha sajnos már megszokott gyakor-
lattá vált volna úgy tanulni és „tudni" például a rigómezei csatáról, hogy azt sem tudjuk, hol 
lehet az említett helység. 



a műve l t ebb , történelem iránt érdeklődő n a g y k ö z ö n s é g könyvespo lca in is „ e l f é r -
ne" az a laplexikonok, k é z i k ö n y v e k között . 

B e v e z e t é s é b e n röviden definiálni i g y e k s z i k a történeti földrajz fogalmát, rámu-
tatva a diszcipl ína szé l e s körű (többek közöt t társadalom-, gazdaság- , nyelvtör-
t é n é s z e k stb.) számára v a l ó felhasználhatóságára, k iemelve , h o g y a topográfiai 
rekonstrukció egyszerre öná l ló és s egédtudomány stb. A tudományág feladatainak 
(és í gy k ö n y v e alapgondolatának) meghatározásához Bak Borbála ér te lmezését 
tekinti irányadónak, miszerint „a történeti földrajz a természeti tájakhoz, i l l e tve a 
hozzá juk köthető, hozzájuk szorosan k a p c s o l ó d ó és azok által meghatározott k ö z -
igazgatás i e g y s é g e k (...) változásainak bemutatása." (5. p.)12 Kálniczky jól o ldotta 
m e g vállalt feladatát: n e m pillanatnyi állapotában, hanem m i n t e g y „ m o z g á s á b a n " 
mutatja b e a természeti tájon mint sz ínpadon játszódó történelem (elnézést a k i f e -
jezésér t ) „dísz lete inek" változásait. 

A továbbiakban j ó érzékkel összegzi a történeti földrajz irányzatait és fon tosabb 
kutatási eredményeit , áttekintve hazai és nemzetköz i tudománytörténetét, i smer-
tetve a f ő b b kéz ikönyveket . Örvendetes , h o g y külön fejezetet szentelt a térkép 
f o g a l m á n a k meghatározására és értékének méltatására, mert bár — mint írja — „ a 
[ f e lv i l ágosodás korában is] a korsze l lem kedveze t t a racionálisan m e g f o g h a t ó v i lág 
ö s s z e g z ő leírásának" (5. p.), megí té lésünk szerint a térképek máig nem ke l lően 
f i g y e l e m b e vett forrásanyagai a történettudománynak. A k ö v e t k e z ő fejezet tucatnyi 
forrásszemelvényt közöl X V - X I X . századi , Magyarországra vonatkozó útleírások-
ból , be számolókbó l , krónikákból (hasznos bibliográfiáját is nyújtja a terjedelmi 
o k o k b ó l n e m idézett szé les körű fonásk iadványoknak) , me lyekke l bizonyítja, h o g y 
é l v e z e t e s o lvasmány a „régi" Magyarország történeti tájain barangolni és a to-
pográf ia adathalmaza mögöt t a társadalmat alkotó és mindennapjait é lő embert 
keresni , egyúttal kedvet is csinál az adattár tanulmányozásához . ( 6 - 3 5 . p.) 

A k ö v e t k e z ő oldalakon a Kárpát-medence természetföldrajzi tényezőit gyűjti 
c sokorba , felsorolja a v íz fo lyásokat (a T i sza és a Duna bal é s j obb parti m e l l é k -
fo lyó i t ) , a tavakat, a hegységeket , mocsarakat (lápokat), sz igeteket és a szorosokat 
(hágókat) . A fe l soro lásokhoz érte lmező lábjegyzeteket fűzött , amelyben néhány 
sorban ismertette a domborzati és vízrajzi t ényezőkhöz s z ü k s é g e s főbb tudnivaló-
kat, például a fo lyók hosszát , torkolatvidékét, a hegyek kiterjedését, magasságát , a 
tavak v íz fe lü le tének nagyságát stb. D e e z e n túl (nagyon öt letesen) fel idéz az adott 
területhez kapcsolódóan e g y - e g y történelmi eseményt , arra vonatkozó törvénycik-
ke ly t v a g y egyáltalán a megjegyzés t s e g í t ő érdekességet. (Például , hogy a Fertő-

12 Vö. Bak B.: i. m. 92. p. 



tóból 1893-ban apadás következtében a téli f a g y kipusztította a halál lományt; a 
D u k l a i - h á g ó n át j ö t t e k b e 1 9 1 4 - 1 5 - b e n a cári o r o s z , 1 9 4 4 - b e n a s z o v j e t -
c sehsz lovák csapatok; a Bükk térségét a kabarok vették birtokba stb.) ( 3 5 - 1 4 . p.) 
Ezt a magyarság néprajzi tájait, csoportjait f e l soro ló , az e l ő z ő h ö z hasonló alapos-
ságú adattár követ i , az e g y e s csoportok rövid történetével , névet imológiájával , j e l -
l emző ive l . ( 4 4 - 4 9 . p.) 

A kötet köve tkező száz o ldala (vagyis terjedelmének többsége ) a tájon é lő or-
szág e g é s z é n e k és részeinek k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t ú adattárát, v a g y i s országunk — 
időnként meg lehetősen zaklatott — történetének a térképen tapasztalható „ l e n y o -
matait" foglal ja össze . Röv iden áttekinti a magyar állam területváltozásait megala-
pításától napjainkig ( 4 9 - 5 0 . p.), majd 13 periódusra bontva fe lsorolja , hogy kik 
voltak országunk kárpát-medencei szomszédai a X . századtól 1992- ig . ( 5 0 - 5 4 . p.) 
Ezt a k ö n y v e g y i k legöt le tesebb fejezetének tartjuk, mert valóban sokat segíthet a 
viharos átalakulásokat megé l t térségben az e l i gazodás megkönnyí té séhez , ráadásul 
röviden ismerteti az e g y e s egykor i s zomszéd á l lamok ke le tkezéséhez , j e l l egéhez , 
m e g s z ű n é s é h e z kapcso lódó történelmi e s e m é n y e k e t és tudnivalókat a X I V . századi 
moldvai fe jede lemségről ugyanúgy , mint az 1939-ben vagy éppen 1992-ben s z o m -
szédunkká lett Szlovákiáról . 

A köz igazgatás történeti földrajzát a M o h á c s előtti törvényhozás , i l letve a köz-
ponti és területi igazgatás szerve inek és s z e m é l y e i n e k (királyi tanács, nádor, kan-
cellária, erdélyi vajda, bánok stb.) fe lsorolása é s e lőbbihez h a s o n l ó alaposságú 
meghatározása követi . ( 5 4 - 5 5 . p.) A XVI . századi kerületi beosztást , a M o h á c s 
előtti magyarországi ( 5 6 - 7 2 . p.), erdélyi ( 7 2 - 7 4 . p.) és szlavóniai ( 7 4 - 7 5 . p.) vár-
m e g y é k fe lsorolása követi lexikonszerűen, va lamenny i törvényhatósághoz néhány 
soros történeti ö s szegzés t é s j e l l emzés t csatolva. Itt j e g y e z z ü k m e g , hogy Kál-
niczky hivatkozásaiból kitűnik, nemcsak a történeti földrajzi szakirodalmat dol-
gozta fel , hanem alaposan kicédulázta az általános történeti témájú tanulmányokat, 
c ikkeket is. Folytatva a kronológiai elvet, ismerteti a végvári rendszert ( 7 5 - 7 6 . p.) 
és a hódoltsági vilajeteket, pasalikokat, szandzsákokat 1570, i l l e tve 1606 körüli 
időmetszetben. ( 7 6 - 7 7 . p.) 

A Mohács tó l a X I X . századig terjedő nagy fe jezet az alábbi témákat do lgozza 
fel az e lőbb említett s zempontok f igye l embevé te l éve l : központi kormányhivata lok 
( székhelye ikkel , német és latin m e g n e v e z é s e k k e l , 7 8 - 7 9 . p.), királyi főkapitány-
ságok (79. p.), i l letve Magyarország közigazgatás i egysége i (vármegyé i , kerületei 
stb.) 1571-ben, 1629-ben, 1645-ben, 1 6 7 8 - 1 6 8 3 - b a n , 1699-ben, 1720-ban, majd 
az 1848 előtti é s az önkényuralmi ( 1 8 5 1 - 1 8 6 0 ) időszakban. ( 7 9 - 9 9 . p.) Utóbbi a 
legrész letesebb és l eggazdagabb adattár, tartalmazza az újkori rendi országgyűlés 
ülésrendjét, a vármegyéket é s kiváltságolt területeket nagyobb e g y s é g e k (kerü-



letek, A l s ó - é s Fe l ső -Magyarország stb.) szerint, b e n n e az egyes m e g y é k népesség-
számával, a szabad királyi é s mezővárosaik, i l l e tve községe ik s zámáva l , je lentő-
sebb te lepülése ik , illetve járásaik m e g n e v e z é s é v e l , a rájuk v o n a t k o z ó törvényhe-
lyek, tudniva lók ös szegzéséve l stb. Ennek az ismertetésnek is erénye , hogy nem-
csak a száraz adatokat sorakoztatta fel, hanem s z ö v e g é t számos históriai érdekes-
séggel „lazította", je lentősen e lőseg í tve az in formác ió megjegyezhetőségé t . (Pél-
dául a bányavárosok jogá l lásának ismertetésekor a zsidók kitiltását e g y korabeli 
ritmikus vers ike közlésével ismerteti /85. p./ stb.) Ezt követi Erdély h a s o n l ó alapos-
ságú, u g y a n e z e n per iódusokban megragadott törvényhatósága inak fe l sorolása 
( 9 9 - 1 0 5 . p.) Eltekintve a részletektől , megeml í t jük a további időmetszeteket: du-
alizmus ( 1 0 5 - 1 2 0 . p.); két v i lágháború közötti időszak ( 1 2 0 - 1 2 3 . p. , külön kitérve 
az 1938 utáni területváltozásokra); 1947 (már táblázatos formában sorolja fel a 
törvényhatósági jogú és m e g y e i városokat, járásokat, 1 2 3 - 1 2 6 . p.) ; 1975 (126— 
129. p.); 1 9 9 4 ( 1 2 9 - 1 3 2 . p.) K ü l ö n ismerteti, h o g y mely időszakokban milyen e l -
nevezést v i se l t ek a XX. században gyakran v á l t o z ó vármegyéink. 

A v á r m e g y é k alapos adattárát a városok „ r é g i " földrajza követ i ( 1 3 4 - 1 4 0 . p.), 
kü lönböző periódusokban f e l s o r o l v a a szabad királyi, a s z e m é l y n ö k i , a bánya- é s 
egyéb kivál tságol t városokat, a privilégiumra vonatkozó j egyze tekke l , névváltoza-
tokkal stb. együtt . Különösen részletes a X I X . századi városhálózat áttekintése, 
mely c sokorba gyűjti a t e l epü lé sek német és latin nevén kívül e g y é b (mai román, 
sz lovák stb.) e lnevezését is. Ezután találjuk a X V I I I . századi postautak és harmin-
cadhivatal o k szakavatott j e g y z é k é t ( 1 4 0 - 1 4 1 . p . ) , majd a kötetet az egyházak ( 1 4 1 -
147. p.) é s az oktatás ( 1 4 7 - 1 4 8 . p.) „régi" fö ldrajza zárja, a k ü l ö n b ö z ő fe lekezetek 
hierarchiájának, e g y h á z m e g y é i n e k számos é v s z á m m a l kísért i smertetésével , illet-
ve az egykor i felsőoktatási intézmények, s z é k h e l y e i k alapos fe lsorolásával . 

A köte thez készített b ib l iográf ia ( 1 4 8 - 1 6 3 . p.) méltán tekinthető a történeti fö ld-
rajz hazai szakirodalmát i l l e tő teljes körű é s 1995- ig naprakész j egyzékének . A 
szerző csatolni kívánt m é g 16 oldalnyi térképanyagot is, erről k é s ő b b külön szót 
ejtünk. Ö s s z e s s é g é b e n nem gondolnánk, h o g y Kálniczky Lász ló megalkotta vo lna 
a tökéletességet , bizonyára s z á m o s pontosítás, f inomítás , k i egész í t é s képzelhető el 
a je lenlegi s z ö v e g e n , azonban mindenképpen mél tónak tartanánk arra, hogy a szer-
z ő munkája szé lesebb körben váljon ismert é s használt k é z i k ö n y v v é . 

III. A s o k pozit ívum után rá kell térnünk a recenziónk c í m é b e n jelzett apróbb 
ürömökre is, me ly ugyan n e m rontja el az örömünket , de e lképze lhető , hogy a 
keresett in formác ió megta lá lása közben érik bosszúságok is azt, aki Kálniczky 
Lász ló k ö n y v é t kezébe vesz i . Hadd bocsássuk előre, mindezért bizonyára nem a 
szerzőt, h a n e m a kötetet k ö z r e a d ó kiadót terheli a fe le lősség, m e l y szerintünk f i -
noman s z ó l v a a sajtó alá r e n d e z é s számos e l e m i követe lményét n e m vette f i g y e -



l e m b e , e l r o n t v a e z z e l a történeti fö ldrajz é s általában a s z í n v o n a l a s történet tu-
d o m á n y i pub l ikác iók iránt érdeklődők ö r ö m é t . N e m tudjuk, h o g y ennek a h a z a i 
k ö n y v k i a d á s u n k b a n ( k ü l ö n ö s e n a f e l s ő o k t a t á s b a n ) t o p o s s z á v á l t p é n z t e l e n s é g v a g y 
inkább a z i g é n y t e l e n s é g a z oka, gyanít juk, n e m c s a k az e l ő b b i . 

M i n d e n e k e l ő t t a s z ö v e g zavaróan ( n é h á n y he lyen s z i n t e „ o l v a s h a t a t l a n u l " ) 
sűrű, az o l v a s ó s z e m e k ö n n y e n e l téved, a m i k o r az é v s z á m - v a g y t ö r v é n y c i k k - f e l -
s o r o l á s b a n a sor e lejét keres i . K é s z s é g g e l e l h i s s z ü k , h o g y takarékoskodni ke l l a 
papírral, na de ennyire . . . í g y sikerült u g y a n 1 8 0 A / 4 - e s o ldalra b e z s ú f o l n i a t ö m é n y 
( v a g y i n k á b b t ö m é n y t e l e n ) adathalmazt, d e m é g az is e l ő f o r d u l h a t , h o g y e z a n y a -
g i l a g n e m j ö v e d e l m e z ő b b . Át tek inthe tőbb tördelésse l K á l n i c z k y m ű v e jóva l v a s -
tagabb köte tként kerül az o l v a s ó kezébe , aki ebben a f o r m á b a n lehet, h o g y v i s s z a 
is t esz i a polcra, ahelyet t , h o g y m e g v á s á r o l n á . A törde lésné l maradva, a h e l y t a -
k a r é k o s s á g iránti i g é n y o d á i g fajult, h o g y v a n n a k oldalak, a m i k o r nem k ö n n y ű 
e l sőre megá l lap í tan i , mi t i s tartalmaz az e l ő t t ü n k l é v ő oldal , i l l e t v e az hol k e z d ő d i k . 
N e m tűn ik s z e r e n c s é s n e k pé ldául , h o g y a t ermésze t fö ldrajz i e g y s é g e k f e l s o r o l á -
sánál m i n d e n e g y e s f o l y ó h o z , h e g y s é g h e z stb. l áb jegyze tben f ű z t é k az i n f o r m á -
c iókat . E n n e k az lett u g y a n i s a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y az o ldal te te jén van n y o l c - t í z 
fö ldrajz i név , e g y - e g y f e l s ő i n d e x - s z á m m a l , alatta pedig a lap n é g y ö t ö d részét k i t e -
vő , apró b e t ű s l áb jegyze tek , m e l y e k i lyen f o r m á b a n m e l a s z s ű r ű s é g ű s z ö v e g r e s i k e -
redtek, é s m e g n e h e z í t i k a z e l igazodás t a tarta lmi lag e g y é b k é n t i m p o n á l ó s z ö v e g -
ben. 1 3 A z eljárás n e m c s a k k i fogáso lha tó , k ö v e t k e z e t l e n is, h i s z e n a v á r m e g y é k n é l 
az e g y e s t ö r v é n y h a t ó s á g o k n e v e után s z ó c i k k s z e r ű e n k ö z ö l t é k a z in formác iókat , 
csak a b ib l iográf ia i h i v a t k o z á s o k a t s zerkesz t e t t ék l á b j e g y z e t e k b e . ( Ö s s z e h a s o n -
l íthatatlanul o l v a s h a t ó b b á t é v e ezze l a s z ö v e g e t . ) 

T o v á b b á : n e m akarjuk megbántani a k i a d ó szerkesztőit , d e e n y h é n s z ó l v a n e m 
v é g e z t é k el a korrektúrázás tennivalóit , s ő t v a n e g y o l y a n g y a n ú n k , h o g y h o z z á 
s e m k e z d t e k . N e m tudjuk, í g y adta-e le a s z e r z ő a kéziratát, m i n d e n e s e t r e a k iadóró l 
akkor s e m a l eg jobb b i z o n y í t v á n y . ( M e l l e s l e g m e g í t é l é s ü n k szer in t a j e l en leg i f o r -
m á t u m b i z o n y á r a n e m a s z e r z ő érdeke volt , a z az a laposságot k í v á n t a volna, v a g y i s 
azt, h o g y apró lékos m u n k á v a l összehordot t adatha lmaza m i n é l áttekinthetőbb, é l -
v e z h e t ő b b l e g y e n . ) A s z ö v e g te le van bántó k ö v e t k e z e t l e n s é g e k k e l , a m e l y e k n e m -
c s a k „ r o s s z u l néznek ki", a laposan c s ö k k e n t i k a m ű é lveze té t is . H o s s z a s t ö p r e n g é s 
után s e m sikerült például b iz tosan rájönnünk, c sak gyaní t juk , mi t akartak dő l t , 
a láhúzott , kövérített v a g y e z e k k o m b i n á c i ó j á b ó l e lőá l ló karakterekkel j e lö ln i , a 
l e g k ü l ö n f é l é b b h e l y z e t e k b e n bukkan fel u g y a n i s m i n d e g y i k t ípus . E g y e s h e l y e k e n 

13 Például a 47. oldalon 6 sor főszöveghez, vagyis tizenkét néprajzi tájhoz 56 sor jegyzet tartozik. 



h i á n y o z n a k írásjelek, m á s u t t túl sok van b e l ő l ü k . Záróje lből h o l egy ik: / . . . / , h o l 
más ik : ( . . . ) m e g o l d á s s a l ta lá lkozhatunk, t e l j e s e n rendszerte lenül , az i d é z ő j e l e k al -
k a l m a z á s á n a k miként je p e d i g v a l ó s á g o s f e l a d v á n y az o l v a s ó n a k , az alábbi t ípu-
sokat ta lá l tuk: , . . . ' ' . . . ' "..." , , . . ." ( M e g l e h e t , a l ista nem v é g l e g e s . ) A s z a k i r o d a l m i 
h i v a t k o z á s o k b a n hol k i í r ják a szerző s z e m é l y n e v é t , hol nem, h o l fe l tüntet ik a f o l y ó -
iratc ikkekné l az , , in" röv id í t é s t , hol n e m stb. 

E g y - k é t gépe lés i v a g y szerkesztés i h i b a m i n d e n k ö n y v b e n e l k é p z e l h e t ő , e b b e n 
a z o n b a n o l y a n m e n n y i s é g b e n j e l e n n e k m e g , h o g y v a l ó b a n k o m o l y a n p r ó b á r a 
t e sz ik az o l v a s ó türe lmét . N e m c s a k írásje lekről van szó , a s z ö v e g e t b i z o n y á r a a 
k iadóná l e l s e m o lvas ták , annyi elütés maradt benne, 1 4 n é h a p e d i g a hiba f o l y t á n 
n e m derül ki pontosan, h o g y mit is akar a m o n d a t je lenteni . 1 5 H e l y e n k é n t az i l y e s m i 
m é g m u l a t s á g o s e s e t e k e t i s produkál,1 6 kár, h o g y a történeti fö ldrajz iránt é r d e k -
l ő d ő n e k b izonyára n i n c s k e d v e rajta neve tn i . Már csak azért s e m , mert a t ipo lóg ia i 
m e g f o r m á l t s á g a fö ldrajz i n e v e k tekintetében nagyon f o n t o s , h i s z e n ha a g é p e l é s i 
hiba n e m e g y magyar k ö z n é v b e n , h a n e m i d e g e n hangzású tu la jdonnévben v a n , 
kockára tesz i az i l lető adat használhatóságát . Itt m e g j e g y e z z ü k , h o g y a k iadó l e g -
alább arra vehette v o l n a a fáradságot, h o g y e l lenőrz i saját s z á m í t ó g é p é n e k karak-
terkész le té t , a nyomtatot t variáción u g y a n i s például a r o m á n , s z l o v á k stb. v á r o s -
n e v e k b e n , szavakban e l ő f o r d u l ó spec iá l i s be tűk (c, s, t s tb . ) h e l y e i t matemat ika i 
k i f e j e z é s e k i l letve kr iksz -krakszok láttak napvi lágot . D e h i b á k n e m c s a k apró b e t ű s 
l á b j e g y z e t e k b e n f o r d u l n a k e lő , hanem v a s t a g o n szedett f ő c í m e k b e n is.17 M é g arra 
is van p é l d a , hogy „ e l f e l e j t e t t e k " közö ln i e g y sort (kitörölték vé le t lenül?) , p é l d á u l 
a 7 9 . o lda l tetején n é h á n y városnév árvá lkodik , csak a l á b j e g y z e t b ő l derül ki, h o g y 
e z e k a M o h á c s előtti m a g y a r állam s z é k h e l y e i voltak. 

14 L. pl. a teljesség igénye nélkül, találomra: „közigaztási" (3. p.); „Alpokajja" (39. p.); „lag-
fontosabb" (47. p.); ,,Vend domság", „Mátyus földje" (48. p.); „mozaglmak" (49. p.); „vik 
lágháború" (84. p.) stb. 

15 L. pl. betűhíven: „Amár a török hódoltság előtt Debrecen városa szerezre meg nagy részét." 
(?) (47. p.) 

16 L. pl.: „mellett" helyett „mellet" (41. p.) vagy amikor arról ír, hogy Selmecbányát „Val-
melányá |? | Rudolf 1572-ben királyi várossá tette. 1680-ban maga körül kőfalat emelt." (85. p.) 
stb. 

17 Pl. „közigagatás" (82. p.), de az utolsó oldalra is a „Taratalomjegyzék" szó került (164. p.), 
ahol mellesleg a fejezetcímek menekülő vízisiklóként tekeregnek egymás után, az alcímek 
néha vastagon kiemelve, főcímek egyszerűen beljebb rendezve stb. A bibliográfia megfor-
máltsága hasonlóan „hullámzik", nem lehet rájönni, egyes könyv- vagy tanulmánycímeket 
miért rendezett beljebb vagy kijjebb a tördelő. 



K i f e j e z e t t e n b o s s z a n t ó t o v á b b á a t érképmel l ék le t köz lé se , a m e l y e g y történeti 
fö ldrajzi k é z i k ö n y v e se t én a l e g f o n t o s a b b a k e g y i k e . A z i g é n y t e l e n f é n y m á s o l a t t á 
s i lányul t térképekről az azért megál lapí tható , h o g y sok időt tö l töt t v e l ü k a kész í -
tőjük, e b b e n a kötetben a z o n b a n n e m h o g y m e l l é k l e t k é n t v a g y s e g é d l e t k é n t v o l -
nának haszná lhatók , h a n e m m é g az jut e s z ü n k b e , h o g y a m a s z a t o s fo l tok , e l m o -
sódot t k í s é r ő s z ö v e g e k k iadására t ény leg kár v o l t a papírért.18 A t érképekhez ha-
s o n l ó s ú l y ú m e l l é f o g á s k é n t e m l í t j ü k m e g , h o g y a k ö n y v e l e jén , a forrásszemel -
v é n y e k h e z a s z e r z ő rész l e te s indexe t is kész í te t t , kár, h o g y a t e r j e d e l m e s h e l y -
muta tó az é g v i l á g o n s e m m i t n e m „mutat", m e r t e l fe lej tet ték a z e g y e s földrajzi 
n e v e k m e l l é odaírni , h o g y a j á m b o r o l v a s ó ho l is keresse az a z o k r a v o n a t k o z ó 
leírást. í g y c s a k annyit tudhat m e g az i n d e x b ő l , h o g y például D i ó s g y ő r n e v é n e k 
e m l í t é s é v e l ta lá lkozhat e g y v a g y több s z e m e l v é n y b e n — az e l ő z ő l e v e g ő t l e n sűrű-
s é g g e l t e l e g é p e l t 2 2 oldal v a l a m e l y i k é n . 

N e m g o n d o l n á n k , h o g y fent i kritikánkat a s z ő r s z á l h a s o g a t á s v a g y a kákán c s o -
m ó t k e r e s g é l é s indulata v e z e t t e vo lna . Sokkal i n k á b b az a m e g g y ő z ő d é s , h o g y e g y 
e n n y i r e tartalmas k é z i k ö n y v m é l t ó b b formát é r d e m e l t volna, k ü l ö n ö s e n , ha m i n d -
e h h e z h o z z á v e s s z ü k , h o g y szokat lanul ( v a g y talán már m e g s z o k o t t a n ) borsos áron, 
1 1 0 0 forintért lehet hozzájutn i a m i n d ö s s z e h á r o m s z á z p é l d á n y b a n m e g j e l e n t m u n -
kához . Furcsá l l juk é s sajnáljuk, h o g y a s z á m í t ó g é p e k v i lágában i l y e n formában 
láthat n a p v i l á g o t e g y történe lmi adattár, a m e l y e t á t tek inthetőség s z e m p o n t j á b ó l a 
h ú s z - h a r m i n c é v v e l eze lő t t i , N D K - í r ó g é p e k e n kopogtatot t é s sajtpapírra s tenci -
lezett e g y e t e m i j e g y z e t e k j ó r é s z e is m a g a m ö g é utasít . A m a g u n k r é s z é r ő l ö r ö m m e l 
v e n n é n k , ha m i n é l e l ő b b n a p v i l á g o t látna a h é z a g p ó t l ó k é z i k ö n y v m á s o d i k , (ala-
p o s a n ) jav í to t t kiadása. K á l n i c z k y L á s z l ó adatgyűj tésé t ugyan i s a történeti földrajz 
m ű v e l ő i s z á m á r a k ö v e t e n d ő , a sajtó alá r e n d e z ő k i a d ó n e m t ö r ő d ö m eljárását p e d i g 
a hazai k ö n y v k i a d á s b a n e l k e r ü l e n d ő pé ldának tekintjük. 

Fazekas Csaba 

18 A bibliográfiában Csánki Dezső idézett könyvének alapos ismertetésében Kálniczky 
megjegyezte, hogy a századfordulós alapműnek „térképmellékletei sajnos nincsenek" 
(151. p.), mi hozzátehetnénk: az ő jelen kiadású (!) kézikönyvének sajnos vannak... 
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KENYERES ISTVÁN 

A TEMESVÁRI UDVARBÍRÓ UTASÍTÁSA 

( 1 5 5 2 ) 

Adalékok az 1551/52. évi temesvári és temesközi eseményekhez 

A kora újkori várbirtokok, uradalmak igazgatásának cs gazdálkodásának legfon-
tosabb tisztviselője az udvarbíró, latinul provisor volt. Az udvarbíró feladatait a 
számukra kiadott utasítások tartalmazzák, ezek közül —elsősorban a múlt század 
végen, illetve a XX. század elején — többet is publikáltak történészeink, különösen 
a Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, a Magyar Történelmi Tár, illetve Történelmi 
Tár hasábjain. A kiadott utasítások jelentős része magánföldesúri udvarbíráknak 
szólnak, és főképp XVII. századbeliek. Ezeket a forrásokat elsősorban gazdaság-
történeti kutatásokban használták fel, hiszen az udvarbíró ténylegesen a várura-
dalom gazdasági vezetését látta el, azonban, különösen a kamarai birtokok provi-
zorainak szóló utasítások, több kormányzat- és hadtörténeti vonatkozású adatot is 
szolgáltatnak. Különösen vonatkozik ez a végvárakra, melyek ellátásában kiemel-
kedő szerepet játszottak az udvarbírák, mégis a szakirodalomban meglehetősen 
kevés hangsúlyt kap az általuk betöltött funkció, illetve az ahhoz kapcsolódó tevé-
kenység: a végvárak birtokainak igazgatása és gazdálkodása.1 A provizori utasí-
tások tehát nem csupán a gazdaságtörténet számára jelentenek elsőrendű forrá-
sokat, hanem a had- és kormányzattörténet számára is fontos adatokat szolgáltat-
nak. Itt kívánom megjegyezni, hogy manapság is a lent említett, közel száz éve 

1 A végvárak gazdálkodására általában I. Szegő Púi: Végváraink szervezete a török betele-
pedésétől a tizenötéves háború kezdetéig (1541-1593). Bp., 1911. 211-246. p.; Szántó Imre: 
A végvári rendszer és fénykora Magyarországon 1541-1593. Bp., 1980. 73-91. p. A várbir-
tokok igazgatására 1. Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a 
török kiűzéséig. Bp., 1946. (a továbbiakban Ember, 1946.) 261-267. p. Az egyes végvárak 
gazdálkodásával kapcsolatban gyakorlatilag csak Eger várát illetően rendelkezünk behatóbb 
ismeretekkel, elsősorban Rúzsás Lajos és Sugár István munkái révén. Vö.: Rúzsás Lajos: Az 
egri vár gazdálkodása a XVI. században. Bp., 1939. (a továbbiakban Rúzsás, 1939.); Sugár 
István: Az egri vár 1594/95. évi számadása. In: Archívum, 5. sz. Eger, 1975. 5-39. p., 6. sz. 
Eger, 1977. 5-49. p.; Uő: Az egri vár gazdálkodása a XVI. század végén. In: Magyarországi 
végvárak a XVI-XVI1. században. Szerk.: Bodó Sándor és Szabó Jolán. Eger, 1983. (Studia 
Agriensia 3.) 147-153. p.; Uő: Az egri vár gazdasági, adminisztrációs és katonai szervezete. 
In: Agria (Annales Musei Agriensis) XXIX-XXX. (1993-1994) köt. Eger, 1994. 67-101. p. 

EONS IV. (1997) 2. sz. 125-148. p. — „Tizedik szám" 125 



publikált forrásokat használják fel, holott nagy számban maradtak fenn publikálat-
lan kapitányi2, udvarbíró utasítások a XVI-XV11. századból3, ezen források össze-
gyűjtése és szisztematikus megjelentetése nagy szolgálatot tehet a hazai történettu-
dománynak. 

A temesvári udvarbíró alább közlésre kerülő utasítása több szempontból is ér-
deklődésre tarthat számot. A forrás keletkezésének körülményei és annak tartalma 
is számos, eddig megválaszolatlan kérdésre ad választ, elsősorban az 1551/52. évi 
temesközi eseményekkel, valamint az Erdélyt átvevő Habsburg-adminisztráció 
szándékaival kapcsolatban, ugyanakkor gazdaságtörténészeink számára is figye-
lemre méltó adatokat szolgáltat. 

Temesvár szerepe a XVI. század közepén 

A Temesköznek és központjának, Temesvárnak már a XV. század második felé-
től kezdve kiemelt jelentősége volt Magyarország déli határainak védelmében. Te-
mesvár volt a székhelye az 1. Mátyás által 1479-ben megszervezett déli védelmi 
rendszer egyik főparancsnokának, az alsó részek főkapitányának (supremus capi-
taneus partium regni Hungáriáé inferiorum), aki egyben a temesi ispáni címet is 
viselte. A főkapitány és ispán kettős funkciót töltött be, egyrészt ő volt a temesközi 
hat vármegye (Tcmcs, Kcvc, Toron tál, Krassó, Arad és Csanád), valamint több 
szomszédos vármegye (Bodrog, Bács, Csongrád, Békés, Zaránd és Bihar), illetve 
időnként még a Dráva-Száva közi Pozsega, Szeréin és Valkó megyék vezetője, 
ugyanakkor mint főkapitány (tekintélyes létszámú bandériumán kívül) ő rendel-
kezett ezen megyék nemesi felkelésével, valamint az itteni királyi várak katonasá-
gával. Mohács után hol I. János, hol I. Ferdinánd pártján álló főurak töltötték be a 
fenti tisztségeket, majd 1533-tól a Szapolyai-párli Petrovics Péter lett a temesi 
ispán. 1551 nyarán Báthori András Petrovicstól vette át Temesvárt (valamint Lip-
pát, Becsét, Becskereket) Ferdinánd király számára. Az utolsó temesi ispán, 
Losonczi István 1551 augusztusában érkezeti Temesvárra, és még ugyanezen év 
őszén sikeresen meg is védte Szokollu Mehmcd beglerbég csapataival szemben. 

2 A korszakban több kamarai birtokon is összevonták a kapitányi és udvarbírói tisztségeket, 
ilyenkor a várkapitány töltötte be mindkét funkciót, tehát ő állt az uradalom gazdaság-
irányításának élén. Ebből következik, hogy a gazdaságtörténészek nem hagyhatják figyelmen 
kívül a kapitányi utasításokat sem. 

3 Különösen: Magyar Országos Levéltár (= MOL) E 136 Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar 
Kamara Archívuma (= MKA) Diversae instructiones. 



Losonczi a temesi ispánság melle megkapta az alsó részek főkapitányi címét is. Az 
1552. évi török ostrom már sikerrel járt, és a várat hősiesen védő, majd feladni 
kényszerülő Losonczit és katonáit Ahmed pasa hitszegő módon felkoncoltatta. Ez-
zel Temesvár és a Temesköz több mint 150 évre török fennhatóság alá került.'1 

A forrás keletkezésének időpontja és körülményei 

Temesvár Ferdinánd részére való átadása után kinevezendő udvarbírónak ebben 
a katonailag, politikailag kényes időszakban kellelt volna feladatait ellátni, a kulcs-
fontosságú vár katonaságának szükségleteiről gondoskodni. A feladatkörét tartal-
mazó utasítást vizsgálva első pillantásra is több probléma merül fel, ugyanis a forrás 
nincs datálva, és a provizor, valamint a temesi ispán nevének helyét egyaránt üresen 
hagyták. Maga az irat tulajdonképpen egy utasítás tisztázata, a nevek helyét úgy 
hagyták üresen, hogy oda bármikor be lehessen írni a kinevezendő provizor, illetve 
ispán nevét. 

Különösen ez utóbbi szembeötlő, hiszen közismerten Losonczi István töltötte 
be ezt a tisztet. így első pillantásra adott lenne a forrás keletkezésének ante quem-jc, 
azonban itt rögtön szembe találkozunk egy másik problémával: Losonczi temesi 
ispáni és az alsó részek főkapitányi kinevezésének időpontjával. A szakirodalom 
eddig még nem tisztázta annak okát, hogy Losonczit tulajdonképpen miért ne-
vezték ki kétszer egymás után is temesi ispának, először 1551. nyár végén, majd 
1552 áprilisában? Az első dátum tulajdonképpen egy, Horváth Mihály által a 
Brüsszeli Okmánytárban publikált iraton alapul, mely szerint Losonczi 1551. ok-

4 Temesvár szerepére és az alsó részek főkapitányságára I.: Fenyvesi László: A temesközi-
szörcnységi végvárvidék funkcióváltozásai (1365-1718). (a továbbiakban Fenyvesi, 1993.) In: 
Végvárak és régiók a XVI-XVII. században. Szerk.: Petercsák Tivadar és Szabó Jolán. Eger, 
1993. (Studia Agriensia 14.) 235-287. p.; Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer 
szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig. In: Történelmi Szemle, 33. (1996) 
2-3. sz. 170-171. p, 185. p.; Uő: Védelmi övezetek a Tiszától keletre a XVI. században, (a 
továbbiakban Pálffy, 1996.) In: In memóriám Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor em-
lékére. Szerk.: Lengvári István. Pécs, 1996. (a továbbiakban Barta emlékkönyv) 209-227. p. 
Temesvár 1551. és 1552. évi ostromára I. Czímer Károly: Temesvár megvétele. 1551-1552. 
Bp., 1893. (a továbbiakban Czímer, 1893.); Szántó Imre: A török 1551. évi őszi hadárata a 
Temes-vidék és a Maros-völgy meghódítására. In: Hadtörténelmi Közlemények, Új l'oly. 19. 
(1972) I. sz. 73-98. p.; Uő: A Temes-vidék és a Maros-völgy várainak török uralom alá 
jutása 1552-ben. In: Századok, 105. (1971) 1. sz. 16-56. p. (a továbbiakban Szántó, 1971.); 
Uő: Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon. Az 1551-52. évi várháborúk. Bp., 
1985. (a továbbiakban Szántó, 1985.). 



tóbcr 18-án kelt, Szokollu Mehmedhez intézett levelében „Span und Graff zu 
Tamanschwar, auch der Niderlanden jn Hungern Obrister Haubtmari'-nak titu-
lálta magát.5 Tény, hogy Losonczi ekkor már valóban maga állt Temesvár élén. A 
Bernardo Áldana magyarországi működéséről szóló emlékirat6 szerint Báthori 
András országos főkapitány 1551. augusztus végén bízta a várat Losonczira. For-
gáeh Ferenc szerint pedig Losonczi csak október közepén vette gondjaiba Temes-
várt, mégpedig I. Ferdinánd döntéséig ideiglenes jelleggel.7 Minden bizonnyal 
arról lehetett szó, hogy Losonczit — a hadi helyzetre való tekintettel — csak ideig-
lenesen bízták meg a temesi ispánsággal és az alsó részek főkapitányságával, mivel 
a védelem ellátásához ezen funkciók betöltésére feltétlenül szükség volt. És ezzel 
magyarázatot kaphatunk arra is, hogy miért indított harcot Áldana a fenti címek 
megszerzésére. A két fél vetélkedéséből —Temesvárt 1551 őszén sikerrel meg-
védő és ezzel már a rátermettségét bizonyított — Losonczi került ki győztesen. 
1552. március végén az uralkodó — immár véglegesen — Losonczi Istvánt nevezte 
ki temesi ispánnak és az alsó részek főkapitányának.9 A Temesköz védelmének 

5 Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. II. 
köt. 1538-1553. Összeszedte és lemásolta: Horváth (Hatvani) Mihály. Pest, 1858. (Monumenta 
Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi Emlékek. Első Osztály.) (a továbbiakban BO) 280. p. 
Erre az adatra hivatkozik — többek között — Pesty Frigyes: Temes vármegye főispánjai, a 
temesi pasák és tartományi elnökök. In: Magyar Történelmi Tár. 12. köt. Pest, 1863. 237. p. 
Losonczi idézett levele Szokollu Mehmed előző nap hozzá intézett levelére volt válasz. A 
török által küldött levél címzése szerint Losonczi „... Supremusque Capitaneus, Gubernátor 
Locumtenens et Vicém Imperatoris gerens" volt. BO. 279. p. Úgy tűnik azonban, hogy egyik 
levél sem maradt fenn eredetiben, hiszen mindkettő egy ismeretlen — többek között Temesvár 
1551. évi ostromában részvevő — szemtanú német nyelvű emlékiratában szerepel. (Az em-
lékirat: Uo. N° 220. 275-294. p.) 

6 Bernardo de Áldana magyarországi hadjárata. [ 1548-15521. Közreadja: Szakály Ferenc, ford.: 
Scholz László. Bp., 1986. (a továbbiakban Áldana emlékirat) 147-148. p. 

7 ,,At Temesvarum jam oppugnabatur et circa Idus Octobris erat, quod Stephanus Losoncy, 
illustri eademque vetusta família, et militia clarus a Petrovicio traditum in temporcilem moclo 
curam, donec Ferdinandus decemet | kiemelés tőlem — K. I.|, initio receperat mox tamen 
inundante velut bello oppressus militem, commeatum, armaque ... paravit." Ghymesi Forgách 
Ferenc nagyváradi püspök magyar históriája 1540-1572. Forgách Simon és Istvánti Miklós 
jegyzéseikkel együtt. Közli: Majer Fidél. Pest, 1866. (Magyar Történelmi Emlékek. Monu-
menta Hungáriáé História. Második Osztály. írók. 16. köt.) 18. p. 

8 Áldana és Losonczi közötti küzdelemre 1. Szakály Ferenc: Egy zsoldosvezér emlékiratai a 
XVI. század közepén vívott magyarországi háborúkról. In: Áldana emlékirat, 42^13. p. 

9 Losonczit az uralkodó március 30-án nevezte ki, majd ezen a napon letette az esküt is. Ki-
nevezéséről Ferdinánd 1552. április 9-én értesítette Gianbattista Castaldót, az erdélyi királyi 



megszervezését érintő egyik legfontosabb kérdésben tehát viszonylag hosszú idő 
alatt született végleges döntés. (Ha figyelembe vesszük, hogy Temesvárt Báthori 
András 1551. július végén vette át, a végleges kinevezésig közel nyolc hónap telt 
el!) 

Visszatérve a temesvári udvarbíróra, megállapíthatjuk, hogy — amennyiben 
Losonczi két kinevezése közül az utóbbit tekintjük kiindulási pontnak, mivel erre 
vonatkozóan több egymást kiegészítő adatunk is van, akkor—a közlemény tárgyát 
képező utasítás mindenképpen 1552. április eleje előtt keletkezhetett. Azonban 
rendelkezésünkre áll egy másik forráscsoport, a központi pénzügyi hatóság, a Ma-
gyar Kamara kiadványainak fogalmazványai. A Magyar Kamara 1552. március 
3-án, az Udvari Kamarához írt memoriáléjában szerepel egy utalás a temesvári 
udvarbíró utasítására: ,,Egyébiránt mellékelten csatoljuk az általunk fogalmazott 
és felvázolt temesvári udvarbíró utasítását, melyet majd kegyeskedjék felséged ke-
gyesen megtekinteni és döntése szerint megváltoztatni és kiegészíteni, ahogy leg-
inkább majd kiadni parancsolja."™ Eszerint már 1552. március elején létezett egy 
utasítás-fogalmazvány, melyet a Magyar Kamara az uralkodóhoz nyújtott be jóvá-
hagyásra. Elképzelhető tehát, hogy ez a példány áll rendelkezésünkre, amit alá-
támaszthat az a fentebb már ismertetett tény, hogy mind a provizor, mind az ispán 
neve üresen maradt, mivel Losonczit csak március hó végén nevezte ki az uralkodó. 

hadak főparancsnokát. Losonczi kinevezésére I.: Czímer, 1893. 84. p.; Szántó, 1985. 113. p.; 
Magyar Országgyűlési Emlékek. Monumenta Comitialia Regni Hungáriáé. 111. köt. 1546-1556. 
Szerk.: Fraknói Vilmos. Bp., 1876. (Monumenta Hungáriáé Ilistorica. Magyar Történelmi 
Emlékek. Harmadik Osztály.) 345. p.; Barabás Samu: Erdély történetére vonatkozó regeszták 
1551-1553. In: Történelmi Tár, 1891-1892. (a továbbiakban Barabás, Erdély) 1892. N° 139. 
143. p. Losonczi 1552. március 3()-án Pozsonyban kelt esküszövegét közli: Páljfy, 1996. 
224. p. Szántó Imre szerint Losonczi „kinevezési okmánya" 1552. április 11-én kelt Bécsben. 
Szántó, 1985. 113. p. 282. jz. 

10 „Ceterum adiunximus huc conceptam per nos et delineatam instructionem provisoris The-
mesiensis, quam maiestas vestra sacra clementer videre atque pro suo arbitrio mutare et com-
plere dignabitur, prout magis expedire iudicabit." MOL E 15 Magyar Kincstári Levéltárak, 
Magyar Kamarai Levéltár (= MKL), Expeditiones Camerales (= E 15 Exp. Cam.) 1552. Mart. 
N° 1. fol. 5 2 \ A Magyar Kamara tanácsosai hozzáfűzték, hogy Karánsebesre — miként az 
Szörényvár eleste óta szokott lenni — külön kapitányt vagy praefectust, azaz bánt nevezzen 
ki az uralkodó, aki nem l'ügg a temesi ispántól, csak ezen területek védelmében kell 
együttműködnie: „Hoc tamen subiungere humiliter volumus, quod reges Hungáriáé seorsum 
semper habuerunt post amissum Severinum praefectos seu capitaneos suos in civitate Karan-
sebes, qui quidem capitaneus bani nomen obtinuit, nec a comite Themesiensi dependebat, nisi 
quatenus ratio defensionis illarum partium postularet, ut vocatus illi se coniungeret." Uo. fol. 
54'. A karánsebesi és lugosi bánságra 1. Fenyvesi, 1993. 258-259. p., 263. p. 



A fentiek alapján az irat keletkezését nagy bizonysággal 1552. február végére, már-
cius legelejére tehetjük. 

A datáció problémájának megoldása után felvetődik a kérdés, vajon kit szándé-
koztak az udvarbíró tisztére kinevezni? A források alapján úgy tűnik, hogy ez a 
személy a későbbiek során Erdély Habsburg-adminisztrációjában jelentős szerepet 
játszó Vas László lehetett. Gyalui Vas Lászlóról annyi tudható, hogy korábban 
Fráter György szolgálatában állt, majd a nagy hatalmú Barát halála után 1552 
januárjától a váradi püspökség jövedelmeit kezelte.1" 1552 júliusától pedig már a 
frissen átvett gyulai vár udvarbírója lett1 \ tehát volt tapasztalata a birtokigazgatás-
ban. A Magyar Kamara 1552. május 26-án meglehetősen éles hangú levélben kért 
tájékoztatást az Udvari Kamarától: tudomásukra jutott ugyanis, hogy az uralkodó 
utasítást adott Báthori András — ekkor már erdélyi vajda — és Kendy Ferenc, 
Báthori tanácsosa számára, hogy tárgyalásokat folytassanak Vas Lászlóval (,,vagy 
más alkalmas személlyel") a temesvári udvarbíróságról, és egyezzenek meg vele, 
valamint az előre kiadott utasítást adják át neki." Ugyanezen napon hasonló 
értelemben írtak Oláh Miklós kancellárnak,15 azt tudakolván, vajon ténylegesen 
kapott-e Báthori utasítást az uralkodótól arra, hogy tárgyaljon Vas Lászlóval a 
temesvári provizorátus betöltéséről? Két nap múlva, 1552. május 28-án a Magyar 
Kamara közvetlenül az erdélyi vajdához, Báthori Andráshoz fordult az ügyben:16 

azt kérdezték, hogy Báthorinak valóban volt-e utasítása az uralkodótól a Vas 
Lászlóval való tárgyalásra, és amennyiben volt, akkor meg tudott-e egyezni vele? 
A Magyar Kamara joggal sérelmezhette, hogy az uralkodó „átnyúlt" felette, és az 
elvileg a magyar pénzügyi hatóságot illető ügyben az erdélyi vajdát bízta meg 
intézkedéssel. Ám mint a továbbiakból kiderül, Báthorinak sem sikerült egyezségre 
jutni. 

11 Vas László mint Fráter György egykori szolgája 1. Barabás, Erdély. 1891. N° 54. 447. p. 

12 Uo. N° 46. 443. p., N° 53. 446. p. 

13 Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Bp., 1938. (a továbbiakban Veress, 1938.) 
N° 255. 189-191. p.( N° 257-260. 191-193. p„ N°264. 195. p. N°266. 195-196. p.; Barabás, 
Erdély. 1892. N° 215. 273. p. 

14 A Magyar Kamara levele az Udvari Kamarához, Pozsony, 1552. május 26. MOL E 15 Exp. 
Cam. 1552. Maii. N° 6. fol. 72'. 

15 A Magyar Kamara levele Oláh Miklós kancellárnak, Pozsony, 1552. május 26. Uo. fol. 72v. 

16 A Magyar Kamara levele Báthori András erdélyi vajdának, Pozsony, 1552. május 28. Uo. 
fol. 71v. 



Nem csupán a temesvári udvarbíróság betöltése jelentett azonban gondot, hiszen 
a közelgő török hadjárat miatt több vár is veszélyeztetve volt, mindegyik megfelelő 
ellátását meg kellett szervezni, és ebben kulcsszerep jutott a várak provizorainak. 
Az uralkodó 1552. június 20-án — mintegy elismerve annak illetőségét — utasí-
totta a Magyar Kamarát, hogy gondoskodjék a temesvári, váradi, lippai, gyulai és 
más várakbeli provizori tisztek betöltéséről.17 Az utasításra június 22-én válaszkép-
pen kelt kamarai beszámolóból'8 megtudható, hogy hogyan állt az ügy közvetlenül 
a török támadás előtt. Várad várába Varkocs Tamás kapitány mellé Thury Ferencet 
javasolták provizornak. Thuryról annyit jegyeztek meg, hogy korábban, amikor a 
kamara még Budán működött (vagyis 1528-1529-ben), kamarai titkár volt.'J Gyula 
várába pedig az Egerben szolgáló Pestyéni Jánost javasolták udvarbírónak.20 Lippa 
és Solymos várába nem akadt még alkalmas jelölt, csak annyit jegyeztek meg a 
kamara tanácsosai, hogy a két helyre elég összesen egy provizor, aki mind a két 
várra egyaránt gondot fog viselni. Temesvár kapcsán annyi derül ki, amennyit a 
fentebb említettekből megtudhattunk, miszerint az uralkodó utasította Báthorit és 
Kcndyt, hogy tárgyaljanak Vas Lászlóval, vagy visszalépése esetén más alkalmas 
személlyel. Valószínűleg még nem egyeztek meg, hiszen a kamara megjegyezte, 
hogy — mivel nem ismerik az azon a területen élőket — nehéz olyan személyt 
találni erre a posztra, aki otthagyná birtokait, családját, és elvállalná ezt a tisztséget, 
úgyhogy annyit kértek az uralkodótól, hogy szólítsa fel Báthorit, hogy minél gyor-
sabban jusson egyezségre Vas Lászlóval.2' A kamara jelentéséből kiderül, hogy 

17 M O L E 21 MKL Benignae resolutjones 538. köt. fol. 65v. 

18 A Magyar Kamara jelentése Miksa főhercegnek, Pozsony, 1552. június 22. MOL E 15 Exp. 
Cam. 1552. Junii. fol. 92. 

19 „Quod igitur attinet ad Varadinum, scimus esse illic egregium Franciscum Thwry nullius 
serviciis addictum, is olim cum Budae camera per sacram regiam maiestatem institueretur, 
secretarii officio funetus est, idoneus et sufficicns, dignusque qui etiam ad maiora curanda 
assumatur," Uo. Thury Ferenc a kamara 1528. évi utasításában valóban titkárként szerepelt. 
Ember, 1946. 122-123. p. 

20 „Ceterum est quidam Joannes Pesthieny, qui in stipendio regio Agriae servit, hunc iudicamus 
idoncum qui officio provisoratus arcis Gywla praeficeretur, qui item esset graciosis litteris 
vestrae maiestatis requircndus." MOL E 15 Exp. Cam. 1552. Junii. fol. 92. Pestyéni János 
Egerben szolgált, Tinódi szerint főlegény volt az 1552. évi ostrom során. Tinódi Sebestyén: 
Eger vár viadaláról való ének. (História). 450. sor. In: Vő: Krónika. S. a. r. Sugár István. 
Bp., 1984. (a továbbiakban Tinódi) 243. p. 

21 „De provisore Themesiensi, multa sunt sacrae regiae maiestati proposita, et videbatur res ita 
difficilis, ut maiestas sua committere dignaretur magnifico domino Andreae de Bathor et domi-
no Francisco Kende Transsilvano, ut cum Ladislao Was, vei si is recusaturus esset, cum alio 



nemigen voltak tisztában az erdélyi és temesközi helyzettel, valamint az Alföld 
keleti peremének viszonyaival. Mivel június 22-ig — mint a kamarai jelentésből 
is kiderül — nem jutottak egyezségre a kiszemelt személlyel, Vas Lászlóval, úgy 
tűnik, hogy a temesvári udvarbírói tisztet nem töltötték be, így a számára készített 
utasítás soha nem került kiadásra. Tekintve, hogy Temesvár ostromát már június 
végén megkezdték a törökök,22 így Báthori tárgyalásai nem is hozhattak eredményt. 
Az ostrom eseményeiből, illetve előzményeiből úgy tűnik, hogy Losonczi maga 
látta el mind a kapitányi, mind a provizori tiszttel járó teendőket, ő gondoskodott 
Temesvár élelemmel való ellátásáról.21 

Vas László későbbi szerepléséről annyi tudható, hogy 1553 februárjában még 
Gyulán szolgált, később a dési sókamara vezetője lett, majd Hallcr Péter erdélyi 
kincstartó lemondása után őt kérte fel az uralkodó az erdélyi pénzügyigazgatás 
vezetésére.24 Vas László 1553 végétől ,,a királyi felség erdélyi jövedelmeinek fő-
igazgatójáéként (supremus proventuum Regiae Maiestatis in Transsilvania ad-

idoneo quopiam tractarent de suscipiendo hoc officio, obstabat enim nobis, primum quod 
constabat neminem idoneum virum in his partibus reperiri posse qui domo, bonis aut família 
negleeta ad remota illa loca per septuaginta circiter milliaria Hungarica distancia, deinde quod 
ignoti nobis essent homines illarum regionum, quae multis annis in obediencia regia non 
fuerant, quare videretur denuo admonere quod esse dominus Bathori et Franciscus Kende ad 
quos eciam proxime maiestas vestra littcras suas dedit, ut maturent negocium concludere." 
MOL E 15 Exp. Cam. 1552. Junii. fol. 92. 

22 Temesvár alatt 1552. június 24-én jeleni meg a török előhad, a fősereg pétiig június 28-án 
ért a vár alá. Címer, 1893. 105-106. p.; Szántó, 1971. 31-32. p. 

23 „Quemadmodum enim et antea maiestati vestrae sacratissimae perseripsi victualia |kiemelés 
tőlem — K. I.| et colonos ab adventu hostium auferre, locaque habitata desolvere, et in nihilum 
redigere possemus." Losonczi jelentése Miksa főhercegnek, Temesvár, 1552. június 11. 
Barabás, Erdély. 1892. N° 186. 155. p. Temesvár feladásának egyik oka — többek között 
— az ostrom vége felé bekövetkezett élelemhiány volt. Vö.: Szántó, 1971. 39. p., Szántó, 
1985. 121. p. 

24 Vas László gyulai működésére 1. Veress, 1938. N° 273. p., Nn 275. 199. p. Vas erdélyi tevé-
kenységére 1. Oborni Teréz: Habsburg kísérlet Erdély pénzügyigazgatásának megszervezésére 
(1552-1553). In: Barta emlékkönyv, 176. p. Egy datálatlan — valószínűleg 1553. december 
utolsó napjaiban, vagy 1554 januárjában keletkezett — irat címe szerint Vas László erdélyi 
kincstartó: „Articuli qui in literis Ladislai Wass Thezaurarii Transylvaniensis ad dominum 
Wernerum datis continentur". MOL E 15 Exp. Cam. 4. cs. fol. 565-566. Itt köszönöm Oborni 
Teréz kedvességét, hogy rendelkezésemre bocsájtotta a Vas László erdélyi pénzügyigazgatási 
szereplésére vonatkozó iratokat. 



ministrator) tevékenykedett. 1554 októberében ugyan lemondott állásáról,25 de úgy 
tűnik, hogy 1555 végéig még ellátta hivatalát.26 

A temesvári udvarbíró feladatai 

Annak ellenére, hogy az alább közlésre kerülő utasítást soha nem bocsátották 
ki, mégis érdemes áttekintenünk a benne foglaltakat, mivel megismerkedhetünk a 
Habsburg-adminisztráció szándékaival, képet kaphatunk arról, hogy a temesvári 
provizornak mit kellett volna tennie, ugyanakkor arról is tudomást szerezhetünk, 
hogy milyen ismeretekkel rendelkeztek Bécsben (illetve Pozsonyban) Temesvár 
várát, illetve a Temesközt illetően. 

A temesvári udvarbíró számára készített igen terjedelmes utasítás ötven pontot 
foglal magában. Ezek a rendelkezések részben általános érvényűek, rendszerint a 
legtöbb utasításban szerepelnek, részben pedig a temesvári uradalom és a Temes-
köz speciális helyzetére vonatkoznak. A feladatkörök elsősorban a várbirtok igaz-
gatására, a vár élelemmel való ellátására, valamint bizonyos közigazgatási funk-
ciókra és katonai kérdésekre terjedtek ki. 

Az utasítás [1.]—[4.] pontja a provizor státuszáról rendelkezik, eszerint köz-
vetlenül az uralkodótól függ, amennyiben bármilyen ügyben gondja támad, hozzá 
vagy a Magyar Kamarához kell fordulnia. A temesi ispánnak pedig az uralkodó 
meghagyta, hogy semmiképpen sem avakozhat bele a provizort illető dolgokba, 
sőt mindenben támogatnia kell őt. Ugyanígy az udvarbírónak is jó viszonyban, 
egyetértésben, correspondenciában kell lennie a temesi ispánnal, és tiszteletet kell 
tanúsítania iránta. 

A következő pontok már a provizor megérkeztét követő elsődleges tennivalók-
ról rendelkeznek: az ispán és az uralkodó által küldött (királyi biztos) emberek 
segítségével írja össze a vár fegyver- és élelemkészleteit, erről három példányt 
készítsen, egyet a Magyar Kamarának küldjön el, a másikat adja át a temesi ispán-
nak, a harmadikat pedig tartsa magánál. Az utasítás külön kiemeli, hogy a provi-
zorra csak az élelem kezelése tartozik, a temesi ispán ügyeibe (tehát katonai kér-
désekbe) nincs beleszólása [5.]. Ezután írja össze a várban szolgálókat, a kulcsárt, 

25 Werner György jelentése többek között Vas László hivataláról való lemondásáról. Eperjes, 
1554. október 6. MOL E 41 MKA Litterae ad cameram exaratae (a továbbiakban E 41 Litt. 
Cam.), 1554. N° 67. Vö. még: Uo. 1554. N° 87. 

26 Vas László jelenlése Miksa főhercegnek, Gyulafehérvár, 1555. július 19. MOL E 149 MKA 
Acta Transylvanica, Fasc. 5. N° 77. Vö. MOL E 41 Litt. Cam. 1555. N° 4., N° 96. 



sáfárt, szakácsot, őröket stb., illetve ezen személyek ellátmányát, azonban sem-
miféleképpen sem veheti fel ezen összeírásba a várban szolgáló katonákat vagy az 
ispán, illetve más tisztek által eltartottakat [6.]. 

A várban elvégzett összeírások után a várbirtokot kellett bejárnia, előbb Temes-
vár városát, majd a többi, a várhoz tartozó települést.27 Össze kellett írnia az itt 
élőket, mind a mentességet élvezőket, mind az adózó személyeket. Azon helyekről, 
ahová nem tud személyesen kimenni, hívassa be a bírákat és esküdteket, és kér-
dezze ki őket eskü alatt szolgáltatásaikról. Az utasítás részletesen megszabta, hogy 
milyen összeírásokat kell készítenie: a cenzusról, ajándékról és robotról, a népes 
és puszta jobbágytelkekről, vámokról, malmokról, halászóhelyckről, méhkasokról, 
makktermő erdőkről, elejtett vadakról, borbevételekről [7.]—[19.]. 

A következő pontok [20.]—[22.] a temesvári polgárok kiváltságainak megőr-
zéséről, illetve a provizor bíráskodási jogairól szólnak: eszerint csak azok az ügyek 
kerülnek elé, amelyeket régtől fogva a provizorhoz fellebbeznek, egyébként a többi 
pert a polgárok a jobbágyok a maguk bírói fórumain folytatják. Az udvarbírónak 
azon peres ügyekbe sincs beleszólása, amelyek szintén régi jogszokás szerint a 
temesi ispán elé tartoznak (nyilvánvalóan a főbenjáró vétségekről van szó). Az 
utasítás ezen szakasza is rávilágít arra a tényre, hogy a XVI. században az udvar-
bírák— magyar megnevezésük ellenére — nem elsődlegesen jogszolgáltatási fela-
datokat láttak el, ezt a funkciót többnyire a helyi bírói fórumok (falusi, mezővárosi 
bíróságok), illetve a várkapitányok (jelen esetben a temesi ispán) gyakorolták.28 

27 Nem ismerjük a Temesvár várához tartozó birtokokat, csak néhány szórványadattal ren-
delkezünk. Úgy tűnik, hogy igen jelentős nagyságú birtoka volt, mert ahhoz — miként azt 
egy 1456. évi oklevél is említi — minden bizonnyal több vár és város is tartozott. Csánki 
Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. köt. Bp., 1894. 21-22. p. 
Ismert tartozékai: Réti, Rapd (1266); Őke (1401 előtt); Tóti, Csanád vármegye (XV. század 
első fele); Szentelt, Csanád vármegye (XV. század második fele); Majsa, Páznád (1483); 
Majsa, Csira, Kis-Gyarmat, Bérlő, Németi, Győröd, Csóka (1539); Teremi, Monostor (1552); 
Kétfél, Királymonostor, Csanád megye (1561!). Vö.: Uo. 22., 55. p.; Milleker Bódog: Dél-
magyarország középkori földrajza. Temesvár, 1915. 151. p.; Mciksay Ferenc: Magyarország 
birtokviszonyai a 16. század közepén. 1. köt. Bp., 1990. 294. p. Czímer szerint az egri püspök-
ség Zaránd vármegyei birtokait 1551-ben nem csatolták vissza, hanem Losonczi rendelkezésére 
bocsátották. Czímer, 1893. 37. p. Valószínűleg a Magyar Kamara sem volt tisztában azzal, 
mely birtokok tartozhattak a várhoz, hiszen az utasításban is úgy fogalmaztak, hogy azon 
településeket kell bejárni, melyek „régtől fogva" Temesvárhoz tartoztak, illetve legújabban 
Petrovics Péter idején oda tartoztak. Ennek többek között az lehetett az oka, hogy Petrovics 
jónéhány temesközi várat és uradalmat birtokolt, így nehéz lehetett eldönteni, mely települések 
mely uradalomba tartoztak, annál is inkább, mert a temesvári uradalomhoz az utasítás szerint 
Petrovics idejében is több várés birtok is tartozott. Vö. Függelék |31. | pont. 



Az utasítás következő szakaszában a várban elvégzendő teendőkről tájékoztat: 
a [23.] pont szerint a provizornak gondoskodnia kell, hogy a várban megtelelő 
épületeket emeljenek az élelem tárolására, valamint arról, hogy legalább egy évre 
elegendő készlet legyen mindig felhalmozva. Az élelmiszereket pedig évente rend-
szeresen ki kell cserélnie újakra. Az ezt követő három pont már kifejezetten katonai 
jellegű teendőket érint: a provizornak gondoskodnia kellett azon helységekről, me-
lyekben az ágyúkat, a hozzávaló golyókat, puskaport tároltak (különösen a ned-
vességtől kellett megóvnia), valamint a lőfegyverek kijavíttatásáról és karbantartá-
sáról. Erre a célra ágyúmestereket (bombardarius), asztalosokat és kovácsokat kel-
lett felfogadnia [24.]-[25.j. A következő pont szerint a vár falainak cs erődítménye-
inek kijavításában kell közreműködnie és ebben az ispán által rábízottakat ma-
radéktalanul teljesítenie [26.]. 

A [27.] pont utasítja a provizort, hogy folytasson majorsági gazdálkodást, gon-
doskodjon a földművelésről és az állattartásról. 

Az utasítás következő része az udvarbíró „személyzeti" feladatait tárgyalja 
[ 28.]-[30.]: eszerint csak olyan személyeket tartson szolgálatában és lásson el, akik 
valóban hasznos munkát végeznek, az érdemteleneket pedig zárja ki. Érdekes, hogy 
a provizornak a saját emberein kívül a várbeli katonaságról is megfelelő infor-
mációkkal kellett rendelkeznie, ügyelnie kellett arra, hogy a katonaság mindig 
megfelelő létszámban legyen jelen, ha tudomást szerez a zsoldosok megfogyat-
kozásáról, illetve arról, hogy nincsenek folyamatosan jelen (csak mustra idején), 
akkor azt tartozik jelenteni az uralkodónak, illetve a mustramesternek [29.]. 

Az udvarbírónak — mint máshol is — fontos teendője volt, hogy ügyeljen arra, 
hogy a várhoz tartozó birtokok közül egyet se birtokoljon cl senki, ha erről értesül, 
akkor tudatnia kell az uralkodóval. Ugyanígy, ha értesülést szerez arról, hogy a 
környéken valamely birtok elhalálozás vagy más ok miatt a királyra háramlik, 
tudassa a Magyar Kamarával [31.]—[32.]. 

Az utasítás következő két pontja az egyik legérdekesebb kérdést tárgyalja: a 
temesközi szerbek helyzetét. A [33.] pont szerint a provizornak különös gondot 
kellett fordítania a Petrovics idejében szerbek által lakott falvakra, meg kellett vizs-
gálnia, hogy azok lázadók és hűtlcnek-e, és amennyiben ez bebizonyosodik és 
szükségesnek látszik, akkor a temesi ispán segítségével el kellett űznie a szerbeket 
lakóhelyükr ől. Még azt is meghagyták, hogy megfelelő keménységgel és szigorral 
lépjen fel. A következő pont [34. ] pedig már kész tényként kezel i a szerbek árulását, 

28 Vö.: Holub József. Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor végén. Pécs, 1943. 
18. p.; Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458-1541). In: Levéltári 
Közlemények, 35. (1964) I. sz. 69. p. 15. jz. 



hiszen felhatalmazták a provizort arra, hogy azokról a helyekről, amelyeket a török-
höz átállt szerbek hátrahagytak, gyűjtsön be minden élelmet, bárhova rejtették is. 
Ez a két pont is rávilágít arra, hogy miképpen gondolkodtak az udvarban (illetve a 
Magyar Kamaránál) a temesközi szerb lakosságról. Ugyanakkor megmagyarázza 
azt is, hogy miért lépett fel Losonczi olyan keményen az 1551. évi ostrom után az 
itteni szerbséggel szemben.29 Egyébként több adatunk is van arról, hogy a szerbek 
által hátrahagyott településekből valóban begyűjtötték az otthagyott vagy elrejtett 
élelmiszert.30 Ezek alapján csak egyetérthetünk Szakály Ferenc megállapításával, 

29 A szerbek temesközi betelepedésére, illetve a Mohács utáni szerbséggel kapcsolatosan 1. 
Szakály Ferenc. Szerbek Magyarországon — szerbek a magyar történelemben. (Vázlat). I. (a 
továbbiakban Szakály, 1991.) In: A szerbek Magyarországon. Szerk.: Zombori István. Szeged, 
1991. 11-55. p.; Doclor Antal: Dél-magyarországi telepítések története és hatása a mai közál-
lapotokra. Bp., 1914. 5-6. p.; Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp., 1995. 
190-202. p.; Böhm Lénárt: Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön történelme 
1718-ig. I. köt. Pest, 1867. 198-226. p. A temesközi szerbek ingadozó magatartására, majd 
átállására, illetve Losonczi megtorló akciójára 1. Áldana emlékirat, 153-155. p., 160. p.; Dudás 
Gyula: A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története 1526-1711. Zombor, 1896. 11. p. 
Áldana 1552 áprilisában bevádolta Losonczit, hogy az a helyi lakosokkal (szerbekkel) igen 
keményen lép fel, erre Miksa főherceg utasította a temesi ispánt, hogy se ő, se mások ne 
háborgassák a szerbeket. Losonczi tisztázta magát a vádak alól. Barabás, Erdély. 1892. N° 
150. 146. p„ N° 157. 148. p„ Nn 168. 150. p„ N° 179. 153. p. 

30 Czímer szerint Losonczi 1551. december 15-én gyűlést hívott össze, ahol a környező megyék-
beli nemesség és a szerbek vezetői jelentek meg. Losonczi a szerbeket a király hűségére 
térítette, majd megajánltatta velük az őrség eltartására szükséges élelmiszert, a termények 
beszállíttatására pedig Cserepovics Miklós szerb nemest rendelte ki. Czímer, 1893. 74. p. 
Cserepovics korábban Petrovics Péter szolgálatában állt, majd a török oldalára állt. 1551 
végétől már a király pártján állt, csapatával ott volt Lippán Áldana parancsnoksága alatt. 
Tinódi Sebestyén: Erdeli história. 484., 506., 1386. sor. In: Tinódi. 113., I 14., 147. p. és az 
ezen sorokra vonatkozó jz.: 517. p.; Barabás, Erdély. 1892. N° 219. 275. p. Nyilván ugyanerről 
a Cserepovics — itt Mihály — nevű szerb főúrról tesz említést az Aldana-féle emlékirat 
szerzője is, igaz már más kontextusban tárgyalva az eseményeket: ,,... Miközben Áldana az 
imént említett várépítéssel volt elfoglalva 11552. március végén, április elején — K. I.], egy 
rác főúr, jelesül Cserepovich Mihály, Gian Battista [ti. Castaldo — K. 1.1 megbízásából épp 
azon iparkodott, hogy élelmet gyűjtsön azokból a kihalt falvakból, melyeket a törökhöz átálló 
rácok hagytak el, s onnan kellő készlettel lássa el a várost ..." Áldana emlékirat, 203-204. p. 
Ez utóbbi leírás gyakorlatilag megegyezik az utasításban foglaltakkal. Ferdinánd király pedig 
utasította Castaldót, hogy mivel a Temesközben sok élelmiszer található, ezért ezeket gyűjtsék 
be Temesvár és Lippa váraiba. Barabás, Erdély. 1892. N° 83. 643. p. Hogy a törökhöz átállt 
(vagy elűzött) szerbek által elhagyott falvakból az élelem begyűjtése gyakorlattá vált a Te-
mesközben, bizonyítja — Losonczi már idézett jelentésén kívül (vö. 23. jz.) —, hogy 1552 
júniusa körül, az akkor már Lippán szolgáló Áldana, amikor Castaldótól erősítést kért, meg-



miszerint: „Azon nemesi vármegyék, amelyeknek területén súlyuk [ti. a szerbek-
nek - K. I.] jelentős volt, ellenségesen álltak szemben velük, s a környékbeli ne-
mességgel szemben a felügyeletükkel megbízott katonai parancsnokok sem tudtak 
megfelelő védelemct nyújtani nekik. A szerb katonaság és az utánpótlását adó 
parasztság ilyeténképpen gyakorlatilag kívülrckcdt a magyar társadalmon. Mivel 
lépten-nyomon éreztették vele, hogy nemkívánatos idegen saját lakóhelyén, foko-
zottan fogékonnyá vált a török csábításai iránt. A következmény: az 1551/1552. 
évi temcsközi várháborúk idején az itteni szerbek inkább a török támadókkal, mint 
a magyar védelemmel tartottak."31 Ezt a képet forrásunk alapján csak annyival 
egészíthetjük ki, hogy 1551 végén, 1552 elején nemcsak a helyi, hanem a központi 
kormányzati szervek is előítélettel bírtak a szerbekkel szemben, és azok utasítására 
,,a felügyeletükkel megbízott katonai parancsnokok" és más hivatalnokok nem-
hogy megvédelmezték volna őket, hanem épp ellenkezőleg: nekik kellett „leszá-
molniuk" a nemkívánatosnak tűnő szerbekkel. Természetesen túlságosan leegy-
szerűsített kép lenne az, hogy a szerbek eleve a törökkel tartottak, amit bizonyít az 
is, hogy mind Temesvár védelmében, mind Lippa építésénél és élelemmel való 
ellátásánál közreműködtek szerbek, csak Temesvár eleste után — más választásuk 
nem lévén — álltak át tömegesen a hódítók oldalára.32 

Az utasítás következő pontja — mintegy ellentételezésül — meghagyja a provi-
zornak, hogy jól bánjon a polgárokkal és a jobbágyokkal, vetés és aratás idején 
pedig ne zaklassa őket robottal [35.]. (Ez a rendelkezés szinte valamennyi udvar-
bírói utasításban megtalálható.) 

Az utasítás következő pontjai részletezik a további gyakorlati teendőket [36.]. 
Mivel a várnak nem csekély élelemre van szüksége, ezért a provizor mérje lel, hogy 
mennyi búzára, rozsra, árpára, borra és más hasonló terményre van szükség. Nézze 
át az elmúlt időszak számadásait, és becsülje fel, hogy mennyi bevételre lehet szert 
tenni, és ha ezen felül szüksége van ellátásra, jelezze az uralkodónak, aki gondos-
kodni fog mindezekről. A végvárak fenntartásában alapvető szerepe volt a tizedek-
nek. Ezeket többnyire az uralkodó (de több magánföldesúr is) bérelte a Magyar 
Kamara által, és az azokból befolyt bevételeket a vár fenntartására rendelték. Vol-
tak olyan várak, ahol a legnagyobb jövedelmek a dézsmából származtak.33 Temes-

jegyzi, hogy: „... búzából meg lisztből ugyan van elegendő tartaléka, hiszen kellő mennyiséget 
gyűjtött össze az elnéptelenedett rác vidékekről ..." Áldana emlékirat, 212. p. 

31 Szakály, 1991. 21. p. 

32 Czímer, 1893. 102. p.; Áldana emlékirat, 216-217., 235. p. Szántó, 1985. 135-136. p. 

33 A Magyar Kamara az alábbi várakhoz bérelt tizedeket 1555 és 1559 között: Csábrág, Léva, 



vár esetében az utasítás szerint a csanádi püspökség néhány tizedkerületét rendelték 
a várhoz. Tekintettel azonban a háborús helyzetre — szemben más helyeken dívó 
gyakorlattal, miszerint a dézsmát (illetve annak egy részét) a helyszínen eladták 
—, kötelezték a provizort arra, hogy maga szedje be a vár szükségleteire a tizedeket. 

A továbbiakban arról történik rendelkezés, hogy a provizor igyekezzék növelni 
a borból és méhserből (medo) származó bevételeket, a szükségletek leletti mennyi-
séget pedig mérje ki (educillatio), azonban utasították arra, hogy nem megfelelő 
minőségű, romlott bort ne mérjen ki, és az eladásnál ne kényszerítse a jobbágyokat. 
Meghagyták azt is, hogy gondoskodjon megfelelő mennyiségű húsról és vágóál-
latról is [37.]. 

A következő pontok a provizor beosztottjainak működéséről rendelkeznek 
[38.]—[40.]. Eszerint az udvarbíró emberei hűségesen és szorgalmasan, tékozlás 
nélkül működjenek, valamint a hús és bo,r illetve egyéb élelmiszer kiosztását a 
megfelelő mértékek szerint végezzék, és ne legyen semmilyen hiány. A borok 
gondnokának (curator vinorum) meghagyták, hogy legyen elegendő mennyiségű 
ecet. Az udvarbírónak pedig elegendő szekere és igavonó állata legyen, és a szállí-
tással ne az alattvalókat terhelje. Ezt követően pedig a különböző vendégekkel, 
azaz nyilván a szerbek helyére betelepülendőkkel (hospes) és munkásokkal (labo-
rator) kapcsolatosan történik rendelkezés [41.]-[42.]. 

A [43.] és [44.J pontok újabb lényeges rendelkezést tartalmaznak, melyek a 
provizor pénzügyigazgatásban való közreműködésére vonatkoznak. Az uralkodó 
ugyanis úgy rendelkezett, hogy a Temesvárra és Karánsebesre kinevezett harmin-
cadosoka saját fizetségükön felüli pénzbevételeket a temesvári udvarbírónak fizes-
sék ki, aki erről nyugtát ad számukra. Ezekről az összegekről számadást vezet, amit 
a Magyar Kamarának tartozik bemutatni. A harmincadosok számadásaikat szintén 
a provizornak kell benyújtaniuk, aki továbbítja azokat a kamarához. 

Az utasítás ezen rendelkezései két szempontból is érdekesnek tűnnek. Az egyik 
az, hogy I. Ferdinánd az ország nyugati részein végrehajtott közigazgatási reformjai 
szellemében megkísérelte a temesvári főharmincad újjászervezését is.34 A temes-

Sziget, Tihany, Sáros, Kassa, Trencsén. MOL B 554 MKA Városi és kamarai iratok. Szalay 
gyűjtemény 1728. tsz. passim. Jellemző a dézsmabevételek fontosságára, hogy a kevésbé 
veszélyeztetett trencséni várbirtokon 1549 és 1553 között a tizedjövedelmekből származott a 
bor l(X)%-a, a búza 72%-a, a rozs 85%-a, a zab 55%-a és készpénzbevételek 27%-a. Kenyeres 
István: A trencséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. század közepén. Szakdolgozat. 
Bp., 1997. (a továbbiakban Kenyeres, 1997.) Zeleméry László egri provizor szerint pedig: ,,a 
várnak dézsma nélkül csak puszta kőfala volna". Rúzsás, 1939. 37. p. 

34 A harmincadigazgatás I. Ferdinánd alatti újjászervezésére 1. Ember, 1946. 205-216., 447. p. 



vári főharmincadot és fiókját, Karánsebest az 1498. évi 34. tc. sorolja fel35, azonban 
a hivatal működésére Mohács után nincs adat, Ember Győző szerint 1542-rc biz-
tosan meg is szűnt.36 Az utasítás szerint a temesvári és karánsebesi harmincadosok 
kinevezéséről már intézkedés történt, tehát Ferdinánd ezen a vidéken is a korábbi 
állapotokból kiindulva igyekezett újjászervezni és új tartalommal megtölteni a ko-
rábban fennálló intézményeket. ' A másik említésre méltó vonatkozás kormányzat-
történeti szempontból érdekes: a temesvári provizor harmincadfelügyelői funk-
ciója. Ene a lépésre valószínűleg azért került sor, mert a temesvári udvarbíró volt 
lényegében ezen a vidéken a legtekintélyesebb kamarai tisztviselő, akit felhasznál-
hattak az egyik legfontosabb uralkodói bevételi forrás adminisztrációjára és el-
lenőrzésére. A provizor pedig azonkívül, hogy ellátta a harmincadok felügyeletét, 
még jelentős — a védelem megszervezéséhez nélkülözhetetlen — készpénzbevé-
telhez is juthatott. (Az utasítás következő pontja külön rendelkezik a provizor pénz-
kezeléséről is.) A kormányzattörténetileg figyelemre méltó intézkedés azonban 
nem volt egyedülálló a korszakban, hiszen tudjuk például, hogy az egyik legjelen-
tősebb — a Magyar Kamara kezelésében lévő — harmincadcsoportnak, a tren-
cséninek a harmincadfelügyeletét 1549 és 1557 között a trencséni udvarbíró látta 
el. Az 1560 -as évek végén pedig a tokaji udvarbíró is ellátott harmincadigazgatási 
feladatokat.39 

Az utasítás záró részében az általános megfogalmazásokon kívül — miszerint 
az udvarbíró pontosan vezesse számadásait és azokat időben mutassa be, illetve 
hivatalában hűségesen és az uralkodó hasznára működjön — még két rendelkezés 
tarthat számot érdeklődésre. Az egyik az, hogy ha bármi gondja támad a jövedel-
mek kezelésében, az udvarbírónak először a temesi ispánhoz kell fordulnia és csak 
utána a Magyar Kamarához [46. J, ami mindenképpen azt jelenti, hogy az utasítás 
elején megszabott, az ispántól függetlennek tűnő státusz sem a gyakorlatban, sem 
a célkitűzésekben (utasítás) nem volt megvalósítható. A másik pedig az, hogy az 

35 Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungária). IO(X)-1526. évi törvényezikkek. Magyarázó 
jegyzetekkel kíséri: Márkus Dezső. Bp., 1899. 612-613. p. 

36 Ember Győző: Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén. Bp., 1988. 
19-20. p. 

37 Vö. a temesvári ispáni és az alsó részek kapitányi címének felújításával: Pálffy, 1996. 212 -
215. p. 

38 Kenyeres István: A trencséni vár a XVI. században. In: Fons, 2. (1995) 1. sz. 38-39. p. A 
harmincadügy 1549. évi rendezése kapcsán a trencséni udvarbíró harmincadfelügyeletére 
részletesen 1. Kenyeres, 1997. 

39 Kőrössy Mihály tokaji udvarbíró 1567. évi utasítását idézi: Ember, 1946. 264-265. p. 



uralkodó, ahogy más uradalmakban is előfordult, szükség esetén ellenőrt (contra-
scriba) küld ki a provizor mellé annak munkájának megsegítésére [47.]. 

A fenti ismertetésből is látszik, hogy egy elméleti állapotot, a célkitűzéseket 
tükröző forrás is számos érdemleges információval tud hozzájárulni a kérdéskör 
vizsgálatához, és sok tanulsággal szolgálhat az eseményeket vizsgáló utókor szá-
mára. 

Függelék 

A forráskiadás során a humanista helyesírás szabályai szerint jártam el, csupán 
a nevek és a magyar szavak szerepelnek betű szerinti átírásban, a rövidítések felol-
dását nem jelöltem. Az iratban eredetileg nem számozták be az utasítás egyes pont-
jait, hanem azok elkülönítésére kihagytak egy-egy sort, azonban a hivatkozás meg-
könnyítése végett minden esetben [ ]-ben megadom a megfelelő sorszámot.40 

A temesvári udvarbíró utasítása 1552-ből 

(Magyar Országos Levéltár E 136 Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Ar-
chívuma, Diversae instructiones, Irregestrata 71. t. Uradalmi gazdasági utasítások 
(Tagányi Károly gyűjtése), fol. 204-213.) 

Instructio provisoris Themesiensis 

Ferdinandus divina l'avente clementia. Romanorum Hungáriáé Boemiae etc. 
Rex. Semper augustus. Infans Hispaniarum ctc. 

Instructio iuxtaquam fidelis noster Egregius [N. N.] provisor Arcis nostraeThe-
mesiensis, circa administrationem, perccplionem et erogationem proventuum no-
strorum ex pertinentiis dictae Arcis nostrae de jure aut consuetudine provenire 
debencium agere et procedere debebit. 

40 Itt szeretnék köszönetet mondani Németh István barátomnak, a Magyar Országos Levéltár 
levéltárosának a forrás összeolvasásában nyújtott segítségéért. 

Instructio provisoris Themesiensis 

Ferdinandus divina 1'avente clementia. Romanoruin Hungariae Boemiae etc. 
Rex. Semper augustus. Infans Hispaniarum ctc. 

Instructio iuxtaquam fidelis noster Egregius fN. N.] provisor Arcis nostraeThe-
mesiensis, circa administrationem, perccptionem ct erogationem proventuum no-
strorum ex pertinentiis dictae Arcis nostrae dc jure aut consuetucline provenire 
debencium agere et proccdere debcbit. 



[1.] Imprimis cum dc 1'ide diligencia, et integritate praedicti [N. N.] nihil dubi-
tantes, curam et administrationem universorum proventuum dictae Arcis nostrae 
Themesiensis eidem commiserimus, debebit idcm diligentiam et fidelitatem suam 
ita nobis in hac administratione testatam facere, ut possimus eius fidei imposterum 
maioris momcnti quoquc ncgotia commitere. Et quia partcs illae inferiores regni 
huius nostri Hungariae ccu munimenta ct portae sunt, debentque summa vigilantia 
simul et diligentia curari, quod non nisi ex proventibus istius regni nostri (quoad 
eius ficri poterit) curari posse videatur. Cogitandum est dicto provisori nostro se in 
hoc officio sicuti maiestati nostrac, ita palriae suae, quae unicuique chara esse 
merito debct, atquc adeo reipublicae christianae inservire, ut tanto diligentius fidc-
liusque sciat sibi esse ad ca quae officii sui sunt, curanda incumbendum. 

[2.] Sciat praeterea conditionem et statum suum a nemine alio, quam a sola 
maiestate nostra pendere et iccirco (sic!) in omnibus occurentibus diflicultatibus 
aut rebus illis, de quibus certiori informatione sibi opus esse existimabit, ad solam 
maiesatem noslram crit sibi confugicndum aut nobis forsitam paulo remotius agen-
tibus, cameram nostram Hungaricam. 

[3.] Nequc hoc eum latere debct, quod fideli nostro magnifico [L. I.]41 comitc 
nostro Themesiensi in instructione pcr nos sibi data exprcsse commissum est, ut 
non solum non impediat, aut molcstct provisorcm nostrum in his quac eius admi-
nistrationem concernunt, verum etiam omni ope, consilio, auxilio, et defensione 
illi adsit, eosque et suos contra omnem vim et molestationem aliorum tueatur. Prop-
terea idem provisor noster sicuti id alioqui dignum cst, debebit comitem ipsum 
omni honori et reverentia prosequi, et habcre cum co bonam ct correspondentcm 
intelligentiam, et ita se accomodare ne ulli dissensioni per ipsum provisorem octa-
sio (sic!) praebeatur, unde proventibus nostris, aut rebus illarum partium 
quicumquc incommodi scqui possit. 

[4.] Ut autcm nostrac dc sc expectationi idcm provisor magis satisfacere studeat, 
debebit praesentem instructionem nostram crebro perlegere, diligenterque ad-
vertere, ut non solum aliquid inde non negligatur, aut praetermittatur, verumetiam 
si qua alia esscnt ad commodum et utilitatem nostram spectantia de se ipso excogi-
tare, et efficere sine tamen cuiuscumque iniuria debeat, et omne studium suum huc 
conlcrat, ut provnetus quo ficri possit uberiores percipiantur ad curandas praedicti 
loci necessitates, ct tot fidelium nostrorum salutem conservandam. 

[5.] Imprimis autem unacum nostro, vel comite hominibus, aut viccgerentibus 
eiusdcm comitis nostri perlustret singula loca arcis, ct in modum inventarii con-

41 Losonczi Istvan. 



scribenda curet omnia et singula quae ad munitionem et usum, necessitatesquc arcis 
pracdictae pertinere videbuntur, videlicet bombardas maiores, mediocres et mi-
nores, pixides manualcs, aut quae Praganses vocantur, pulveres item ac globos, 
plumbum, ferrum, sulphur, salnitri et utensilia circa haec neccssaria. Praeterea 
triticum, ordeum, avenam, siliginem, farinam, sales larida, vina, et universagenera 
victualium, quae ad necessitatcm arcis parata, intra et extra arcem inveniri possunt. 
Super quibus tria correspondentia rcgesta conficienda crunt sigillis et subscrip-
tionibus tam ipsius provisoris nostri, quam comitis, ac eius vel eorum, qui ex 
hominibus comitis nostri praescntes fuerint communita, quorum unum idem pro-
visor ad cameram nostram Hungaricam mittat, alium penes se conservet, terciam 
vero assignet manibus dicti comitis nostri, in cuius ctiam potestate, et cura esse 
volumus huiusmodi bombardas ct munitiones omnis generis huc spectantes quae 
facta conscriptione eidem assignari dcbebunt, ut provisor noster solum proventibus 
exigendis, conservandis, aut erogandis, providendisve se adhibitum sciat, neque se 
ingerat ad ea, quae comitis sunt. 

[6.] Describere etiam debebit familiam omnem arcis, quae aut ex vetusta con-
suetudine interteneri solet, aut alioqui ex necessitate dcbebit nunc interteneri, vi-
dclicet vigiles, clavigerum seu curatores, ac dispensatores victualium, pistores, et 
cocum, unacum consueta illorum solutione, ct modo intertentionis usitato, ut seor-
sum signati sint familia arcis, aut provisoris, et scorsum comitis nostri, in cuius 
cura et conservatione esse debebunt vicecastellani, pedites et portarii, qui solius 
comitis nostri authoritati eruntsubiecti, qui percomitem ipsum, vcl alios capitaneos 
nostros alentur, in familiam arcis nequaquam computari debeant. 

[7.] His perfectis provisor unacum hominibus comitis procedat ad perlustranda 
bona universa, quac ad arcem nostram Themcsinesem ab antiquo, et maxime tcm-
pore officii magnifici Pctri Petrowyth pcrtinucrunt, aut nunc eo addita sunt, vcl 
imposterum addcntur. Et imprimiscivitatem ipsamThemeswarcuretdescribendam 
ut nominatim et expressae domus et curiae singulae notentur quae integrae, quaeve 
mediae sint, quac nobilitariae aut libertaticiae. Et quantum de vcleri consuetudine 
solitum sit per annum ab unaquaquc nomine ccnsus ordinarii conferri et contribui. 
Deinde ad oppida possessiones, et villas (quatenus commodc adiri poterunt) pro-
cedatur, in quarum singulis, singulorum civium, vcl incolarum nomina conscriban-
tur, secundum ordinem domorum, et quantum singuli solverc ordinario modo per 
annum tcnentur et quot vicibus, quibusve temporibus, quae ordinaria munera? Qui 
labores praestari per eos debeant? Qui item et quot exempti, aut libertate donati, et 
quid liberti huiusmodi praestare tenentur? Si quae etiam sunt bona, quae veteres 
provisores servitoribus suis pro officio concederc soliti fuerunt, et quis modus in 
mulctis seu Byrsagiis exigendis observatus olim sit, vel nunc observetur. Sciat 



tamen provisor noster hanc esse expressam voluntatem nostram ut qua moderatis-
sime agatur in mulctarum exaclione, quas arbitrio cuiuscumquae non permittimus, 
sed iusle deliberationi judicum ex veteri consuetudine, nc ut plerique solent, miseri 
coloni, vel cives opprimatur, indigne contictis levibus causis, aut iniustis crimina-
tionibus, non solum autem haec praescripta, sed etiam alia quae circa haec scitu 
digna aut necessaria esse idem provisor inlclligit, omnia et singula bono ordine 
conscribenda curet, cuius quidcm descriptionis cxemplum sigillo ac subscriptione 
tam sua quam comitis vel eorum qui in his cognoscendis sibi aderunt, munitum, ad 
pracdictam cameram nostram Hungaricam sinc ampliori dilatione mittcrc dcbcbit. 

[8.] In casu autem quo ad villas certas arcis venirc tuto provisor non posset, curet 
convocandos judices et juratos talium locorum, atquc ab cis pracscripta omnia sub 
iuramento interrogare, inquirere, et cognoscere ut instar aliarum dcscribi simul 
possint eorum nomina, numerus domorum. 

[9.] Census ordinarii, munera et labores consueti ac omnia in unum corpus de-
scripta, sicuti praemissum est ad cameram nostram Hungaricam mitti possint. 

[10.] Quodsi aliqua prata sunt, quac colonorum opera pro nobis defalcari con-
sueverunt, item praedia dcserta undc aliquid emolumenti obvcnire consuevit, ea 
quoque describi volumus. 

[11.] Est etiam magna parte regni nostri Hungariae consuetudo, ut sessionum in 
serie domorum positarum, desertarum, tamen terras et prata colant incolae, et no-
tabiles proventus eo nomine dominis pendant, si quid huiusmodi esse vidcbitur, 
idquoque provisor noster annotare curabit. 

[12.] Describendaetiam sunt thelonea aut vada, et in quibus locis, quisve modus 
exactionis in eis servetur, et verisimiliter ad quantam summam singula pcr annum 
si extcndant. 

[13.] Molendina similiter ct corum fructus. 
[14.] Piscinae, aut piscationum loca quot? Qui proventus? Quidve cmolumenti 

inde? Vel in pecunia? Vel piscibus quotannis percipiatur. 
115.] Quis modus provcntuum exigendorum de apibus, aut melle, et quanta inde 

pcr annum utilitas. 
[16.] De utilitatc item silvarum glandifcrarum, qualis ca et quanta per annum? 
[17.] Similiterde ferinis, aut venationibus. 
[18.] Quales itcm vinorum proventus? Ex quibus locis et quanti? 
[19.] Haec inque et siqua sunt alia quac impraesentiarum hic specificata non 

essent, et tamen ad corpus proventuum dictac arcis nostrae Themesisnsis de jure 
pcrtinerent, per eundem provisorem ordine debito et cxpressc dcscribi, atque de-
scripta ad camcram nostram praedictam mitti volumus. 

[20.] Sciat autem specialem nostram voluntatcm hanc esse ut cuiquc sua libcrtas 



ex veteri consuetudine, et temporibus divorum regum Hungariae praecessorum 
nostrorum observata, nunquo salva maneat et inconcussa. Iccirco (sic!) cives dictae 
civitatis nostrae nominatim servandi sunt in suis juribus et libertatibus, nequecontra 
eos ad aliqua onera inusitata et intolerabilia per provisorem cogantur, nisi forte 
publica necessitas, et ratio salutis illorum compelleret, comitem nostrum eorum 
opera in rebus ad omnium salutem conservandam uti. 

[21.] Imprimis autem salvam esse volumus judicibus singulorum locorum con-
suetam jurisdicionem (sic!) in cognitione causarum inter cives aut colonos susci-
tandarum ita, ut primum coram cis controversiae cognosci debeant, et si quis 
litigantium per appellationem provocare volverit, ad provisorem nostrum, quatenus 
hoc ei de veteri consuctudine congruere videbitur, id Iibere fieri liceat, et extra hoc 
causas intcr colonum et colonum provisor ad sc trahere non debebit. In illas vero 
causas, quae ad comitem nostrum de more veteri spectarunt, provisor ipse nullo-
modo se intromittere debeat. 

[22.] Nihilominus quatenus ex recepta iam olim consuetudine cives ipsi soliti 
fuerunt audire provisorem, eique in licitis et de jure consuetis obtemperare, ita et 
modo volumus eos provisori nostro dicto audientes esse. 

[23.] Debebit provisor noster singulari studio huc incumbere cum consilio comi-
tis nostri, ut intra arcem construat atque erigat domos necessarias, ad conserva-
lionem omnis generis victualium, et dare operam ut tantum commeatus ordinetur, 
reponaturque quantum usus unius anni poscere videatur ad necessitatem conserva-
tionis arcis, neque attingat victualia huiusmodi conservanda, nisi quatenus causa 
vitandae corruptionis certa pars in usum praebeatur, quod ita fieri iubemus, ut 
subito res recentes in talium locum reponantur, et sic successive vetera novis per-
mutentur servata ea moderationc ut commeatus ad usum anni semper integer intra 
arcem mancat, nihilominus tamen suppeditentur reliqua victualia, quae usus quo-
tidianus arcis requirit. 

[24.] Instituantur etiam quatenus et quomodo id comiti nostro consultum et ne-
cessarium videbitur, domus et tecta necessaria intra arcem, in quibus bombardae, 
globi, pulveres et alia munitionum genera serventur, delendaturque ab omni iniuria 
aeris et humiditate corrumpere, quae omnia ut praemissum est in potcstate comitis 
nostri posita esse volumus. 

[25.] Quodsi quae tormenta seu bombardae sedes et paramenta sua vel non 
haberent, vel reformatione rotarum ac pontium12 sedium indigerent, curabit provi-
sor ad requisitionem comitis nostri iuxta eiusdem informationem et praescriptum, 

42 Utolagos betoldas. 



ut reficiantur omnia, atquc ita in promptu et ad manum singula habeantur, ut ad 
omnem occurentem occasionem parata, usibusque apta esse possint. Et ad huius-
modi ministeria necessariadebebit idem intertenere bombardarios, fabros lignarios, 
et ferrarios, quorum solutionem ct victum necessarium provisor ipse curare debebit. 

[26.] Etsi non dubitcmus comitcm nostrum abunde nos informaturum de neces-
saria reparatione moeniorum11 antemuralium turrium, et fortalitiorum arcis, debebit 
tamen provisor quoque nostcr de his ad nos scribere, ct in reparatione, quae ci per 
comitem nostrum iniungetur imprimis id aggredi et perficere, quod omnium 
maxime necessarium fuerit, et quod non nisi periculose negligi videbitur, id quod 
comitem ipsum quoque iussurum confidimus. 

[27.] Volumus etiam, ut provisor noster instituat agriculturam, ad quam famulis 
ct iumentis pro more eius regionis opus cst. Erigi etiam allodium, et ali diversa ac 
necessaria animalia, unde reliqui proventus nostri augeantur iuveturque usus ne-
cessarius arcis. Dcbebit tamen provisor frequentcr suis oculis videre, quid fiat circa 
agriculturam et allodium, ct non solum famulis ca committere. 

[28.] Et licet ad obeundam curam administrationis proventuum, aedificationes, 
erogationesque, ac reliqua, quae sui sunt, carcrc provisor ipse non possit, vicege-
rentis, et certorum famulorum ministerio, cavcrc tamen debet, ut ncc pro se, nec 
pro arce ullos habeat inutilcs aut supcriluos, minusque necessarios, cl signanter hoc 
caveri per eum volumus, nc quis eorum equitum vcl pcditum, qui ad cum, aut 
familiam arcis pcrtinent, opcram suam locet illis, qui stipendio nostro aluntur et 
certis temporibus lustrationum magistro se recensendos cxhibere dcbent. Quodsi 
intelligat aliquos cx sua, autarcis familia in huiusmodi 1'raude cuiquam inservivisse 
in tales gravissime animadvertat, et a servitio suo atque arcis excludat. 

[29.] Advertat etiam diligenter, an pcditum eorum, et ctiam equitum, qui nostro 
stipendio istic intertenebuntur, integer sit numerus et continuus. Etsi cognovcrit eos 
non continuos, nec esse praesentes, aut integro numero, scd tempore saltem lustra-
tionis praetio conduci, hos talcs diligenter notare, atque lustrationum nostrarum 
magistro semper significare teneatur ncc ullius favorem pluris faciat, quae mandata 
nostra, et fidelitatem suam. 

[30.] Quemadmodum autem inutiles ct non necessarios, ut praemissum est, ali 
ct conservari nolumus, ita iustum et aequum vidctur, ut famulis ct scrvitoribus arcis 
necessaria sua solutio ct victus, prout conventio cxigit, non desit, ut maiore fidc, ct 
diligentia scrvire possint. 

[31.] Significare idem dcbebit cum certa ct clara descriptione, quae fuerint bona 

43 Moenium-rol javftva. 



vel arces, quas Petrus Pethrwyth tamque ad istam arcem nostram Themesiensem 
spectantem possedil, an aliquid illo discedente sit per quempiam fidelium 110-
strorum octupatum (sic!)? Aut usurpatum, qui et quanti creduntur esse talium bo-
norum provcntus, quibus item modis corpus proventuum dictae arcis possint 
reduci. 

[32.] Hoc etiam curari per eum diligenter volumus, ut quandocumque et quoci-
escunque intelligct bona aliqua pcr decessum aliquorum ad cameram nostram Hun-
garicam, nostramque collationem bono jure dcvolvi. Dc huiusmodi bonis nos 
semper tempestive admoneat, dequc bonorum huiusmodi quantitate ac valore edo-
ceat, ut statuere liceat an possint pro temporis ratione applicari iamdictae arci no-
strae, vel aliter sit de eis statuendum. 

[33.] Ncque negligat proventus nostros consuetos, exigere et administrare de 
possesssionibus illis, in quas tempore offlcii praedicti Petrowyth, Rasciani coloni 
habitantes, consederunt, etsi aliquos ex cis rcbelles aut inobedientes cognoverit, in 
tales puniendos si necessere sit, opem comitis nostri imploret, et etiam per saeveri-
tatem (sic!) ea quae debentur, exigat. 

[34.] Quodsi aliquarum possessionum incolas Rascianos desertis sedibus ad 
Thurcas migrasse constabit, talium victualia universa, sive in domibus, sive in 
foveis subterraneis recondita, provisor ipse inquirere, et aufferenda, in arcemque 
nostram pro maiestate nostra importanda curare debebit. 

[35.] Cives autem et colonos universos volumus humaniter et benigne tractari, 
atque ad ea quae per eos praestanda sunt, bonis et humanitate plenis verbis induci, 
quos alioqui, quae in salutem et conservationem sui poterunt, facturos non dubita-
mus, ideo nec cogendos ad intolerabilia et insolita, ad ordinarios etiam labores 
nollemus eos cogi tempore messis aut sementis, quatenus id temporis ratio pacietur. 

[36.] Quia vero credibile est eam arcem nostram non parva quantitate frugum 
et annonac indigerc, debebit provisor noster subducta ratione diligenter pervesti-
gare, quanta summa tritici, siliginis, ordei, ac vini, et caeterarum rerum in dies 
singulos opus est ad quotidianum usum familiae arcis et laboratorum. Et e diverso 
respectu quantitatis perceptorum per hos annos praeteritos, quantum existimet hoc 
anno ordinarie proventurum in praedictis victualibus, ut ex his simul collatis pateat, 
an expectatio rcddituum praesentis anni respondeat nccessitati usus arcis, vel autem 
aliunde sit prospiciendum, quodsi ita necessitas poscere videatur, graciose pcr nos 
curabitur. Ut aliqua pars decimarum episcopatus Chanadiensis eo conccdatur aut 
ematur, quodsi fiet debebit provisor super his, quae in manus assignabuntur, offi-
cialibus aut curatoribus illis dare litteras recognitionis. Districtus autem et loca 
huiusmodi sibi concessa vel attributa, provisor ipse nequaquam pecunia aliis ven-
dat, sed per suos administrare, percipercque debct, ut scilicct rerum ad victum perti-



nenlium copia fiat magna, dc quibus etiam cum comite nostro consultare poterit. 
[37.] Si tanta fuerit copia vini proventuum, ut aliqua pars in locis consuetis 

educillari possit, non negligcrc provisor dcbct, scd ct ex vino et medone atque aliis 
rebus utilitatem nostram querere et augmentare studeat, sicuti etiam alioqui videa-
tur aequum esse, ut accurrentium hominum necessitati, consulatur, et ad hoc in 
casu, quo lanii hominum neccssitatc non possent aut nollent respondcre etiam pe-
cora mactanda, et carnes, caeteraque usus necessaria vendenda curare debebit, ad-
hibita cautela bona, ne contra libcrtatem subditorum nostrorum, quae hucusquc 
firmafuisset, aliquid fiat, sed in casu negligentiaealiorumaut necessitatis. Expresse 
autem prohibemus, ne coloni, aut cives graventur educillalionc vini, nc scilicet ca, 
quae usui hominum non competerent, proptcr corruptionem educillentur, neve 
etiam bonorum vinorum pretia iusto amplius statuantur, ct imprimis violentam 
illam in domos singulas distributionem prohibemus. 

[38.] Habeat autcm 1'idos ac diligentes famulos, quorum opera rite, et cum bono 
ordine res dispensentur, quique omnem dilapidationcm caveant, ct diligenter ac 
crebro vidcant, ct curent eas res, quae diucius scrvandae sunt, nc iniuria aut negli-
gentia corrumpantur, ac pessimum eant. Atquc carnes, ct id gcnus alia, quae libram 
poscunt, per libras semper dispcnsentur, vinapcrsuas mensuras, et reliquasimiliter, 
ut pcrceptio huiusmodi rerum, in rationes referri, atcjuc tempore dandae rationis 
dispensationi correspondere sine omni dcfectu possit. 

[39.] Providendum citam est, ut pcr curatorem vinorum disponatur aceti copia, 
quanto maior fieri possit. Et omnino res ad usum necessariae ita curentur, ut quac 
opera et ministerio famulorum arcis aut provisoris fieri possunt, ea pecunia emi 
non debeant. 

[40.] Ordinct autem pro vecturarerumomnium arci necessariarum currus, equos 
aut iumenta, pro eius Ioci consuctudine, ne cum gravamine insolito subditorum 
arcis singula fiant. 

|41.] Scrvabit idemprovisor diligentcm ac sobriam moderationem in hospitibus, 
praesertim, si qui honoratiores supervenerint, tractandis, ne profusus sit nimium 
aut expositus omnium votis, et petitionibus, et ita se gerat, ut liberalitas sua nobis 
non damnosa videatur. 

[42.] Sicuti autem de his, quac in hospites casu vcnientes necessario erogantur, 
ita etiam dc illis, quae laboratoribus in pane, vino, vel aliis rebus dabuntur, seorsum 
et distincte rationem servari volumus, ut alia sit ordinaria ratio arcis et familiae, et 
alia huiusmodi accidentium . 

[43.] Porro cum pro veteri consuetudine debeant esse islic in Thcmesswar, item 
in civitate Karansebes tricesimatores vectigalium nostrorum exactorcs, quos primo 
quo tempore designare ac nominare decrevimus, habebunt iidem commissionem 



nostram, ut cjuicquid ultra corum salarium percipient, id omnc manibus provisoris 
nostri Themcssicnsis assignent. Itaque debebit idcm super pecunia ab illis percepta 
dare quietantiam, quam tcmpore dandae racionis, ad cameram nostram Hungaricam 
praesentare tenebuntur. 

[44.] Quotiescunque autem praedicti triccsimatores nostri, rationes suas, vel 
earum extractum iuxta instructionem illis dandam, manibus dicti provisoris assig-
naverint, idem eas per primam et bonam sccuramque occasionem, ad praedictam 
cameram nostram dirigendas curabit. 

[45.] Idem provisor quicuid pecuniarum ex redditibus nostris vel aliunde ultra 
necessarium sumptum, qucm usus et laborcs arcis requirunt, habebit, tenebitur id 
totum eo dare et administrare, quo pcr nos aut cameram nostram Hungaricam dare 
videbitur, accepta scmper quietantia, seu recognitione necessaria, quam tempore 
dandae rationis exhibeat. 

[46.] Quodsi in ipsa administrationc proventuum nostrorum a quopiam moles-
tiam aut notabile impedimentum provisor ipse sentirct, imprimis requirat comitem 
nostrum, eiusque imploret defensionem, deinde si necesse fuerit, camerae nostrae 
Hungaricae per literas significare debebit, ut dc adhibcndo remedioprospicere pos-
simus, per Cameram admoniti. 

[47.] Casu vero si ita res poscere videretur, ut necesse esset provisori ipsi circa 
proventuum administrationem, contrascribam aliquem adiungere, sicuti in omni-
bus regnis et provinciis nostris fieri solet, tenebitur provisor eum, quem ad hoc 
delegerimus, contrascribam admittere, et acceptare ad mutuam intelligentiam to-
cius administrationis suae. 

[48.] Tcnebit idcm provisor rationes seu regesta bono ordine et sine errore con-
scripta supcr omnium el singulorum proventuum nostrorum perccptione, et dispen-
satione, quas aut quovis semestri tempore, aut anno completo, ubi per nos, aut 
cameram nostram Hungaricam requisitus fuerit, per se, vel homines suos praesen-
tare debebit, unacum quietantiiseorum quibus vel pecuniam numeravit, vel res alias 
in specie ex nostra commissione assignaverit. 

[49.] Generalitcr autem, quicquid provisor noster tam circa praemissaquam alia 
etiam quac hic expressa non sunt, commodum ct utilitatem nostram spectantia, 
promovenda damnaque ct incommoda vitanda faccre poterit, id omni fide studio, 
et diligentia praestare ct exequi studeat quod ipsum pro fidelitate sua, quam etiam 
iuramcnto praestito promisit, factarum clementer confidimus. 

[50.] Et ut ea, quae ad hanc provcntuum nostrorum administrationem percep-
tionem et erogationem pertinent, commodius ct maiori sufficientia exercere possit, 
concedimus ei ordinem infrascriptum. 



HERMANN RÓBERT 

DUKA TIVADAR VISSZAEMLÉKEZÉSE1 

Az 1849. évi vereség után a magyar emigráció — akárcsak a győztes cs. kir. hata-
lom — szükségét érezte annak, hogy a korabeli Európa az ő szempontjaiból ismerje 
meg a forradalom és szabadságharc történetét. Hiszen 1850-ben már megjelent a 
nyári, 185 l-ben pedig a téli hadjáratot osztrák szempontból tárgyaló munka, illetve 
a hivatalos orosz összeállítás francia és német nyelven. A szabadságharc történetét 
megíró munkaközösség megszervezését Klapka György tábornok vállalta magára. 
Erre több tényező is predesztinálta. Egyrészt a szabadságharcot egy olyan katonai 
és politikai teljesítménnyel, Komárom sikeres védelmével és a várőrség szabad 
elvonulásának biztosításával fejezte be, amelyhez hasonlóval egyetlen, külföldre 
menekült magyar tábornok, Bem, Dembiiíski, Mészáros, Kmety vagy Guyon sem 
dicsekedhetett. Másrészt Komárom sikeres védelmének köszönhetően már 1849 
őszén Nyugat-Európába került, s nem kellett több mint két évig a török hatóságok 
kényszerű vendégszeretetét élveznie, mint a legtöbb magyar emigránsnak, köztük 
olyan kiemelkedő politikusoknak, mint Kossuth vagy Batthyány Kázmér. Végül 
pedig, Klapka az elsők között írta meg emlékiratát a függetlenségi háborúban ját-
szott szerepéről, s ez nemcsak Angliában, de Németországban is komoly és ked-
vező visszhangot keltett.2 

Klapka előbb egy, a magyar érdekeket képviselő folyóirat indítására gondolt, 
amelyben külön rovat foglalkozott volna „legutóbbi szabadságharcunk történe-
tével", majd egy nagy összefoglaló munkát tervezett. A katonai részeket Klapka és 
Czetz János, a magyarországi események történetét Teleki László írta volna. Teleki 
azzal utasította vissza a felkérést, hogy legfeljebb Magyarország diplomáciai viszo-
nyait írhatná meg, hiszen éppen a legfontosabb hazai eseményeknél nem voltjelen. 

1 A forrásközlemény az OTKA F 013416. kódszámú, Görgei Artúr 1848-49. évi iratainak össze-
gyűjtését célzó pályázati támogatásával készült. A forrásközlemény elkészítéséhez szükséges 
bécsi kutatásaimat a Magyar Ösztöndíj Bizottság által 1995-1996-ban adott Collegium 
Hungaricum ösztöndíj tette lehetővé. 

2 Klapka emigrációs ténykedésére és emlékirataira 1. Lengyel Tamás: Klapka György emlékiratai 
és emigrációs működése. Bp., 1936. Az első változat: Memoiren von Georg Klapka April bis 
Október 1849. Leipzig, 1850., illetve Memoirs of the War of Independece in Hungary. Bd. 
I—II. London, 1850. 
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Ugyanakkor felhívta Klapka figyelmet Horváth Mihályra és Vukovics Sebőre, akik 
egy olyan történeti munkán dolgoznak, „mely a legutóbbi magyarországi esemé-
nyeket tárgyalni fogja; előre láthatólag jeles mű lesz a maga nemében". Klapka 
valószínűleg mindkettőjükkel értekezett e tárgyról, s így elállt eredeti szándékától; 
helyette Czetzcel közösen megírták a magyar szabadságharc katonai történetét 
1848 májusától 1849 áprilisáig; Czetz az erdélyi, Klapka pedig a magyarországi 
hadszíntér eseményeit dolgozta fel. {Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbür-
gen in den Jahren 1848 und 1849)? 

Klapkának ehhez a munkához már komoly anyaggyűjtésre volt szüksége. A 
szükséges hátteret részben az addig megjelent emlékiratok, részben az 1848-1849. 
évi Közlöny számai, végül pedig a többi emigránsok visszaemlékezései jelentették. 
Ez utóbbi anyaggyűjtés egyik legérdekesebb darabja Duka Tivadar emlékirata, 
amely a feldunai hadsereg, majd hadtest 1848. november-1849. február közötti 
történetéről számol be, s amelyet néhány éve Kosáry Domokos külön közlemény-
ben ismertetett. 

Duka Tivadar 1825. június 25-én született Dukafalván, egy Sáros megyei bir-
tokos család sarjaként. Eperjesen jogakadémiát végzett, s 1833—1836 között az 
Eperjesi Magyar Társaságnak is tagja volt.5 1845-ben jurátusként Pestre került, s 
1846-ban itt tett ügyvédi vizsgát. Itt, Zsivora György irodájában ismerkedett meg 
Görgey Istvánnal, Artúr öccsével/' 1848. július 5-től a független felelős magyar 
minisztériumban a Kossuth vezette pénzügyminisztérium bányászati osztályán 
Trangous Lajos osztályvezető főnöki írnoka volt.' 1848 őszén önkéntes nemzetőr-
ként részt vett a Jellacic elleni harcokban, majd a schwechati vereség után Görgei 
főhadiszállására került. Görgei november 16-án küldte át Csány László kormány-
biztosnak aláírásra Duka hadnagyi kinevezését, s a főkormánybiztos még aznap 
vissza is küldte azt.'s Duka ezt követően a szabadságharc végéig Görgei közvetlen 

3 Az emigrációs folyóirat, illetve összefoglaló munka tervezetéről I. Klapka, 1986. 288-290. és 
460-462. p. — Klapka újabb tervére 1. Márki Sándor: Horváth Mihály. Bp., 1917. 167. p. 

4 Kosáry, 319-322. p. 

5 Bodolay Gcza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Bp., 1963. 343. és 722. p. Ekkor volt a 
társaság tagja Görgey Kornél, Görgei Artúr unokatestvére és Rochlitz Kálmán, 1848-49-ben 
szintén Görgei segédtisztje. Uo. 722-723. p. 

6 Görgey István, 1916. 192. p. 

7 Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. S. a. r. Sinkovics István. Bp., 1957. 
(Kossuth Lajos összes munkái. XII. köt.) 384-385. p. Trangous Lajos valószínűleg rokona 
volt annak a Trangous kapitánynak, aki Duka pályakezdését anyagilag támogatta. Görgey 
István, 1916. 311. p. 



környezetében, a tábornok egyik segédtisztjeként szolgált. 1848 novembere és 
1849 januárja között Görgei iratainak jelentős része az ő fogalmazványában, illetve 
tisztázatában maradt lenn. Görgei 1849. január 9-én főhadnaggyá léptette elő. 
1849. április 29-én a komáromi csatában tanúsított bátorságáért megkapta a Ma-
gyar Katonai Érdemrend 3. osztályát.10 1849. június 24-én pedig a 124. (a korábbi 
2. besztercei) honvédzászlóalj állományában századossá léptettek elő. 1849. 
augusztus 11-én ő kísérte Görgcit az aradi várba, amikor az Kossuthtal utoljára 
találkozott. 1 

Világosnál ő is fogságba esett, de egy, a cs. kir. hatóságok által kiállított útle-
véllel sikerült gyógykezeltetés címén Graefenbergbe, majd onnan Drezdán és 
Párizson át Londonba mennie. " Pulszky Ferenc egy levele szerint az emigráns 
tisztek egy része kerülte Duka társaságát. Szemere Bertalan és Batthyány Kázmér 
miniszterek Kossuth elleni hírlapi támadása után 1852. február 19-én ő is aláírta 
azt a nyilatkozatot, amelyben 65 honvédtiszt hűségéről biztosította Kossuthot.14 

Különösebb részt nem vehetett az emigráció életében, mert egy londoni osztrák 
jelentéshez mellékelt emigráns-névsorban „jelentéktelen egyénként" jellemzik.15 

Londonban orvosi diplomát szerzett, s 1853-tól kezdve a kelet-indiai brit hadsereg-
ben, Bengáliában szolgált mint katonaorvos. 1877-ben nyugalmazott orvos-ezre-
desként tért vissza Angliába. Hervadhatatlan érdemeket szerzett Körösi Csorna 
Sándor életművének közzétételében és népszerűsítésében. Emigránsként is kapcso-
latban maradt a hazai tudományos élettel, s 1863-ban a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagjává választotta. Haláláig tagja volt a budapesti honvédegylet-
nek. 1908. május 5-cn Bournemoutban hunytéi." 

8 MOL H 103 Csány-ir. Fogalmazványok iktatókönyve No. 204., Beadványok iktatókönyve No. 
590. 

9 MOL HM Ált. 1849:3553. 

10 Görgey István II. 232. és 243-244. p. 

11 L. erre Bayer ezredes Duka számára 1849. aug. II-én kiállított nyílt rendeletét. MOL Gör-
gey-lt. b/44. fasc. 

12 Görgey István, 1918. 16. p. 

13 Jánossy I. 64. p. 

14 Jánossy II. (Bp., 1948.) 564-566. p. 

15 Jánossy II. 959. p. 

16 Duka életére 1. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. köt. Bp., 1893. 1 123-1125. 
hasáb; Gulyás Pál: Magyar írók élete cs munkái. Új sorozat. VI. köt. Bp., 1944. 346-348. 
hasáb; Bonn, 1988. 184-185. p.; Pelyach István: Egy korszakzáró és áruló-mítoszt teremtő 



Görgeihez fűződő kapcsolatát a fegyverletétel sem árnyékolta be. Sőt, már 1850. 
március 31-én levélben kereste meg volt tábornokát Párizsból.17 1864-ben Klagen-
furtban személyesen is meglátogatta.18 1881-ben a Görgei rehabilitációja körül ki-
robbant vitában egy újságcikket tett közzé a Pesti Naplóban, amelyben igen érdekes 
részleteket jegyzett fel a trónfosztás fogadtatásával kapcsolatban.191898-ban Hert-
l'ordban Búsbach Péter „Egy viharos emberöltő" című munkája alapján adott ki 
könyvet Görgei védelmében, „Kossuth and Görgey. Recollections of a »Stormy 
Period«" címmel. Elete végéig levelezett „szeretett tábornokával", akit gyakran 
meggratulált a „világosi menekülés" évfordulóján is.20 

Klapka emlékiratai első változatának írásakor viszonylag kiegyensúlyozott mó-
don foglalt állást a Görgei-Kossuth vitában, a második változatban már csatlako-
zott a Görgeit egyértelműen elítélő emigráns többséghez. Duka 1850. augusztus 
13-án zárta le itt közölt kéziratát. Klapka a „Nationalkrieg..." I. kötetének írásakor 
Duka visszaemlékezésének adatait felhasználta, dc szellemétől igyekezett távol 
tartani magát. A Görgeit kedvező színben feltüntető részek elmaradtak a szövegből, 
s inkább csak a kronológiai vázat hasznosította." 

Klapka folytatni szándékozott a szabadságharc hadtörténetét összefoglaló mun-
ka megírását. A legfőbb munkatárs szerepe ismét Czetznek jutott, aki — immáron 
a hivatalos osztrák, illetve az otthon megjelent munkák alapján — meg is írta az 
erdélyi hadjárat történetét.22 Ezenkívül az elkészült és a tervezett kötetek anyag-
gyűjtésének jó néhány becses darabja maradt fenn Klapka iratai között. így Kiss 
Antalnak, a 10. honvédzászlóalj őrnagyának összeállítása az 1848. őszi és téli bán-
sági hadműveletekről, Kmety közlései dandárának, majd -hadosztályának 1848. 

fegyverletétel. (Duka Tivadar emlékirata a világosi fegyverletételről) In: Aetas, 1992. 1-2. sz. 
158-172. p.; Kosáry, 319-322. p. 

17 MOL P 626 Széchenyi-gyűjtemény. 14. csomó. 1850. márc. 31. 

18 Görgey István, 1918. 300., 304. p. Valamikor ebben az időben Duka levélben tudatta Görgeivel 
Szalay Lászlónak Görgei emlékirataira vonatkozó nézeteit, de ezt a levelet nem ismerjük. L. 
erre Görgei 1864. jan. 26-i levelét öccséhez, Istvánhoz. Uo. 321. p. 

19 Duka Tivadar: Visszaemlékezés 1848 és 49-ből. In: Pesti Napló, 1881. 83. sz. 

20 Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Levelestár. Duka Tivadar levelei Görgei Artúrhoz, 
illetve Görgey Istvánhoz. (1890-1906) 

21 L. erre Kosáry, 319-322. p. 

22 MOL Klapka-ir. 2. cs. 5. tétel. Der Feldzug in Siebenbürgen. Zweiter Teil. 111 oldal. Ezután 
található Czetznek a Nationalkrieg korrektúrájára vonatkozó hosszú levele. 



december-1849. augusztus közötti történetéről; egy névtelen kézirat Temesvár 
zárolásáról és ostromáról, illetve a temesvári csatáról, egy másik a déli hadsereg 
1849. június—augusztusi törtenetéről." Sem terjedelmében, sem színvonalában 
nem éri el ezeket az a három oldalas, magyar nyelvű, névtelen összefoglaló, amely 
Perczel 1848. december-1849. január közötti hadműveleteit foglalja össze.24 

Klapka a végnapok történetéhez adatokat kért Horváth Mihálytól is.2" A „Natio-
nalkrieg..." könyvpiaci sikertelensége, az emigráción belüli politikai viharok azon-
ban arra késztették a derék tábornokot, hogy az összefoglaló munka megírását má-
sokra hagyja. 

Hagyatékának tanúsága szerint azonban egészen az 1860-as évekig nem adta fel 
azt a tervét, hogy megírja a magyar szabadságharc összefoglaló katonai történetét. 
Ezt bizonyítja az a közel kétszáz oldalas kézirat, amely az „Előadások az 1848-
/1849-es magyarországi nemzeti háborúról" címet viseli.JÍ1 A világosi fegyverleté-
telről nemcsak Duka Tivadartól szerzett kéziratot, hanem már az 1860-as években 
Albert Lcutschtól, a VII. hadtest táborkari őrnagyától27, illetve Görgei egyik pa-
rancsőrtisztjétől, Arthur Seher-Thoss századostól is.28 

Duka visszaemlékezése megérdemli, hogy végre teljes terjedelmében megjelen-
jen. Duka egyike volt azoknak a fiatal tiszteknek, akik Görgei környezetében har-

23 MOL Klapka-ir. I. cs. 4. tétel. Historisehe Mitteilungen von Major Kiss, K[omman|d|an|t 
des 10. Ba|taill|ons. (Nagysándor's Angriff auf Kisbecskcrek, Erstiirmung von Alibunar, Über-
fall in Jarkovác); Bloeade und Belagerung von Temesvár. Historisehe Randglossen miindlich 
mitgetheilt von G. Kmety. Der Südarmee und ihr Wirken in den Monaten Juni, Juli und 
halben August 1849 unter dem Ober Commando des FML Vetter. 

24 MOL Klapka-ir. 2. cs. 5. tétel. 

25 Horváth 1852. jan. 10-i válaszát közli: lványi Emma: Klapka György iratai 1848-1892. In: 
Levéltári Közlemények, 40. (1969) 255-256. p. 

26 MOL Klapka-ir. 2. cs. 5. tétel. Vorlesungen über den Nationalkrieg in Ungarn in den Jahren 
1848/1849. Fogalmazvány. 

27 MOL Klapka-ir. 2. cs. 5. tétel. Fragment aus dem ungarischen Kriege 1848-49 von Leutsch. 
|1849. jul. 12.-aug. 13.| Leutsch 1856-ban szabadult a várfogságból, emlékiratát tehát csak 
ezután juttathatta el Klapkához. Bona, 1987. 221-222. p. 

28 MOL Klapka-ir. 2. cs. 5. tétel. Erinnerungen an den Rückzug Görgei's von Komorn nach 
Világos, und an tlie Zeit unserer Kriegsgeíangenschaft in GroBwardein. — Von Seherthoss 
Arthur gewidmet seinem Freunde General Klapka, Paris, August, 1862. Seherr-Thoss később 
részletesen is megírta visszaemlékezéseit. Gróf Seherr Thosz Artliur: Emlékezések múltamból. 
Ford.: Könnye Nándor. In: Budapesti Szemle, 1881. 27-28. köt. 27. köt. 281-300. 395-410. 
28. köt. 36-61. 



colták végig az önvédelmi, majd függetlenségi háborút. Közülük még hárman írtak 
hosszabb, összefüggő memoárt. Rochlitz Kálmán, Duka eperjesi iskolatársa Syd-
ney-ben, Ausztráliában írta meg „Görgey' s Hauptquartier" című munkáját. Ez kéz-
iratban maradt, s létezéséről is csupán a másik emlékíró, a tábornok öccse, Görgey 
István munkájából tudunk. Duka emlékiratának különös értékét az adja, hogy 
mindvégig elfogulatlanul, röviddel az események után, és lényegre törő módon írja 
le mindazt, imit átélt és látott. Munkája — másik, a világosi fegyverletételt tárgyaló, 
Pelyach István által kiadott memoárjával együtt — ezért értékesebb és hasznosabb 
a testvéri szeretet által sokszor elvakított Görgey István három kötetének vonatkozó 
részeinél. Tudunk még Birsy József őrnagy magántulajdonban lévő emlékiratáról 
• 29 
IS. 

A szöveget a jelenlegi helyesírási és központozási szabályok szerint, de a hang-
zásalak megtartásával közöljük. Valamennyi nevet az első előfordulás helyén kom-
mentáljuk. A visszaemlékezés után közöljük még Dukának egy rövidebb, a feldu-
nai hadtest történetéről szintén Klapka számára írott összeállítását. 

29 Kedves Gyula és Bona Gábor szíves közlése. Birsyre 1. Róna, 1987. 113-114. p. 



DUKA TIVADAR 

VISSZAEMLÉKEZÉSEI 

(Közzéteszi: Hermann Róbert) 

Az idő sokkal rövidebb, mintsem hogy oly részletesen s kimerítőleg adhatnám 
s szedhetném össze az adatokat, melyeket Tábornok úr tőlem kívánt, megkísértem 
teljesíteni, amit lehet. 

Először is ide melléklek egy kis töredékes jegyzetet az 1848. év november és 
december havi időszakból. Régebben íratott, s rögtönözve — lesz egyébiránt tán 
abban is valami használható. 

Görgei átvevé az feldunai hadsereg parancsnokságát a schwechati csata után31. 
— Pozsonyban érkezvén a csatavesztctt sereg, Simunich32 ellen kellett egy csapatot 
küldeni, melynek fejévé az elnök33 által Guyon34 nevezetett ki, mivel Kollmann 
ezeredes35 — kit Görgei óhajtott volna Guyon helyén látni — Guyon alatt, mint 
vezérkari főnök, elmenni nem akart, ezen helyet Pusztclnik őrnagy3'' tölté be.3' 

30 Ezt az iratot nem ismerjük. 

31 Kossuth 1848. nov. l-jén nevezte ki Görgeit „a Lajta melletti sereg" főparancsnokává. A 
kinevezést közli: Hermann Róbert: Kiadatlan Kossuth- és OHB-iratok 1848-ból. In: HK, 102. 
(1989) 2. sz. 229. p. A kinevezés tényéről még aznap értesítette az OHB-t is, közli: KLÖM 
XIII. 321. p. 

32 Simunich, Balthasar von, 1850-től báró (1785-1861), cs. kir. altábornagy, hadosztály-, majd 
hadtestparancsnok. —- Simunich hadosztálya okt. 21-én tört be Morvaországból, és 28-án 
Kosztolnánál megverte az Ordódy Kálmán őrnagy vezette magyar népfelkelőket és 
nemzetőröket. 

33 Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke 

34 Guyon, Richárd (1813-1856), kilépett cs. kir. főhadnagy, ekkor honvéd ezredes, dandárpa-
rancsnok, legmagasabb rangja honvéd vezérőrnagy. Emigrál. Életrajzát I. Bona, 1987. 164— 
165. p. és Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955. 

35 Kollmann (Kohlmann) József (1808-1889), cs. kir. főszázados, honvéd ezredes, vezérkari 
tiszt. Emigrál. Életrajzát 1. Bona, 1987. 204-205. p. 

36 Pusztelnik, Heinrich (1817-1849), kilépett cs. kir százados, legmagasabb rangja honvéd alezre-
des, 1849. jan. 22-én Hodrusbányánál halálos sebet kap, és 26-án meghal. Életrajzát I. Bona, 
1987. 274. p. 

37 Ezt megerősíti Görgey Artúr I. 227-229. p. Kossuth nov. l-jén az OHB-hoz intézett jelen-
tésében még Kollmann szerepel vezérkari főnökként. KLÖM XIII. 321. p. 



Kossuth és Görgci között oly szíves egyetértés volt akkor, hogy az elnök a 
tábornokot a magyar hadsereg fővezére címével ruházta fel38, jele s bizonysága 
azon hivatalos pecsét is, melyet Görgci 49. február 1 l-ig használt, melynek körirata 
volt,,a magyar királyi hadsereg fővezérsége ', s melyet Kossuth maga csináltatott 
Görgei számára.39 Ezen körülmény a történetírónak s Görgei és Kossuth biográ-
fusának tán nem lesz egészen fontosság nélküli. Én tudom, hogy ez főleg érlelteté 
meg a seregben egy bizonyos önállóság utáni vágyódó érzetet, mely annyira feltűnt 
Vácon s különösen akkor, amidőn Kassán híre jött, hogy a feldunai önálló hadsereg 
egy osztályzati rangban helyeztetett apróbb hadtestekkel, s hogy fővezére önálló 
parancsnok lenni megszűnt. 

Görgei a sereg s táborkara organizálását ekképp vette eszközlésbe: A karsegédi 
hivatal feje Pillér alezredes41 volt, később ez átvévén a Prinz von Preussen gyalog-
ezered parancsnokságát42, Birsy százados43; az operations cancellarie44 elnöke 
Pusztelnik őrnagy, később alezredes, alatta Bayer kapitány45, később őrnagy. Lázár 

38 A kinevezési rendeletben a „Lajta melletti sereg" fővezérsége szerepel, 1. a 31. jegyzetet. Az 
OHB-hoz intézett nov. 1-jei jelentésben Görgeit mint „az összes hadsereg" vezérét említi, ám 
ez csupán a Felső-Dunánál állomásozó csapatok összességét jelentette. KLÖM XIII. 321. p. 

39 Duka tökéletesen emlékszik a feliratra. A koronás kiscímerrel ellátott pecsét egyik lenyomatát 
1. Schweidel József vezérőrnagy szabadságengedélyén. I1L Absz. Aradi htvszék. 113/24. 
csomó. Schweidel József periratai, fol. 236-237. 

40 Mészáros Lázár hadügyminiszter 1849. febr. 12-én kelt rendeletében sorolta be a feldunai 
hadtestet VII. hadtestként, s azon belül egyetlen, 16. hadosztályként a többi hadtestek sorába. 
A rendeletet közli: Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. Szerk.: Nagy 
László-Rohonyi Gábor-Tóth Gyula. Bp., 1955. 142-143. p. (A vonatkozó részt összeállította 
Barta István.) 

41 Pillér János (1811-1879), cs. kir. alszázados a 33. (Gyulay) gyalogezredben, 1848. júl. 25-től 
nemzetőr őrnagy, okt. 30-tól honvéd alezredes, dec. l -jétől ezredes, 1849. jan. 5-től hadosztály-
parancsnok a feldunai hadtestben. Febr. 19-én visszavonul a szolgálattól, Világosnál esik fog-
ságba. Rangfosztásra ítélik. Életrajzát I. Bonn, 1987. 267. p. 

42 A 34. (Vilmos porosz herceg) gyalogezred 1. és 2. zászlóalja a feldunai, 3. zászlóalja a bánsági 
hadtestben szolgált. — Pillért tudomásunk szerint nem nevezték ki a 34. gyalogezred pa-
rancsnokává. 

43 Birsy József (1816-1888), cs. kir. főhadnagy a 33. (Gyulay) gyalogezred 3. zászlóaljában, 
okt. 15-től honvéd százados, nov. végélől Görgei segédtisztje, febr. 14-től őrnagy, márc. 7-től 
a 60. (Wasa) gyalogezred I. zászlóaljának parancsnoka. Világosnál kapitulál. Várfogságot 
szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 113-114. p. 

44 hadműveleti iroda 

45 Bayer József Ágost (1821-1864), kilépett cs. kir. hadnagy, legmagasabb rangja honvéd ezre-



tábornok46 a sereg kiállításával s felszerelésével foglalkozott. — A sereg élelme-
zését eleinte kormánybiztosok Csány felügyelete alatt látták el, december elején 
hadseregi intendantúra állíttatott fel, s főintendánsnak Danielis úr ' ezeredesi cím-
mel neveztetett ki.49 

A sereg alparancsnokai ezek voltak, részint osztály-, részint dandárparancsno-
kok címével: Ordódy őrnagy50 Nádasdon51, Kosztolányi alezredes52 Pozsonyban, 
Bárczay alezredes \ Görgey Kornél őrnagy54, Kypke alezredes (Vilmos-huszár)55, 

des, Görgei vezérkari főnöke. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 100-101. p. és 
Villányi András: Bayer ezredes. Bp., 1937. — Görgei 1849. jan. 15-én nevezte ki Bayert 
alezredessé és a vezérkar főnökévé, de gyakorlatilag már jan. 5-től ő látta el a vezérkari főnöki 
teendőket. 

46 Lázár György, gróf (1807-1861), cs. kir. százados, ekkor honvéd vezérőrnagy, a feldunai 
hadsereg tartalék hadosztályának parancsnoka. 1849. jan. elején kilép, várfogságot szenved. 
Életrajzát 1. Bona, 1987. 363. p. — Görgei nov. 6-án nevezte ki Lázár György vezérőrnagyot 
a feldunai hadtest gyalogsági főfelügyelőjévé. 

47 Csány László (1790-1849), reformpolitikus, 1848. jún. 2-től a dél-dunántúli megyék királyi, 
majd a dunántúli magyar hadsereg kormánybiztosa, 1849. jan. 27-től erdélyi országos biztos, 
májustól a Szemere-kormány közlekedés- és közmunkaügyi minisztere. 1849. okt. 10-én 
Pesten kivégzik. 

48 Danielisz János (1800-1861), a feldunai hadtest, majd a fősereg főhadbiztosa, honvéd ezredes. 
Emigrál, hazatérése után várfogságot szenved. Életrajzát I. Bona, 1987. 131. p. 

49 A feldunai hadtest ellátására 1. Hermann: Csány, 161-166. és 169-176. p., és Vő: Hadsereg-
ellátás és gazdasági tevékenység a feldunai hadtestnél az 1848-1849-es téli hadjárat 
időszakában. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. S/.erk.: E. Kovács Péter-Kalmár János-V. Mol-
nár László. Bp., 1991. 241-256. p. 

50 Ordódy Kálmán (1814-1871), cs. kir. főhadnagy, honvéd őrnagy, a feldunai hadsereg dandár-
parancsnoka, majd Lipótvár várparancsnoka. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 
255. p. — Ordódy csak nov. 19. körül vette át a dandár parancsnokságát, előtte Guyon Richárd 
ezredes, majd Zsedényi Gyula alezredes töltötték be ezt a posztot. 

51 helyesen: Nádason 

52 Kosztolányi Móric (1806-1884), cs. kir. százados, 1848. aug. 27-től honvéd őrnagy, a dunán-
túli önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnoka, okt. 30-tól honvéd alezredes, 1849. jan. 28-tól 
ezredes. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 208. p. — Kosztolányi dandárja a 
pozsonyi Kálvária- és Várhegyet tartotta megszállva. 

53 Bárczay János (1812-1886), cs. kir. százados a 4. (Sándor) huszárezredben, legmagasabb 
rangja honvéd ezredes, dandárparancsnok, 1849. febr. 2-án kilép. Életrajzát I. Bona, 1987. 
353. p. — Bárczay dandárja a pozsonyi hídfőt védte. 

54 Görgey Kornél (1819-1897), cs. kir. százados a 9. (Miklós) huszárezredben, ekkor őrnagy, 
dandárparancsnok, legmagasabb rangja honvéd alezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát I. 



g[ró]f Zichy őrnagy56, Szegedy alezredes57 és Sopronyban Sréler őrnagy58 és Karger 
ezeredes59. — Guyon ezeredes alkalmazás nélkül hagyatott, ámbár magam hallám, 
hogy többször kérte ezért a fővezért60; úgy láttam, hogy a főtisztek nem viseltettek 
iránta, vagyis inkább tehetségei iránt elég bizalommal; amint azonban Simunich 
betörésével — a nádasdi passzuson61 — Ordódy Lipót várára parancsoltatott; 
Guyon a nádasdi brigáda parancsnokságával bízatott meg, amelynek következ-
tében a szerencsétlen n[agy]szombati csatát vívta; Pusztelnik őrnagy adatott akkor 
hozzá. * 

A hadsereg többnyire nemzetőrből állott, számra mintegy 35-40 000-ből63, kik-

Bona, 1987. 163. p. — Görgey Kornél dandárja Köpcsényt és Párnát tartotta megszállva. 

55 Kypke, Alexander (1805-?), cs. kir. százados a 10. (Vilmos) huszárezredben, legmagasabb 
rangja honvéd alezredes, 1849. jan. elején kilép. Életrajzát 1. Bonn, 1987. 362-363. p. -— 
Kypke nem volt dandárparancsnok, hanem a 10. (Vilmos) huszárezred általa vezetett 4 
századával Alois Wiedersperg őrnagy, majd Zichy Lipót alezredes Parndorfban állomásozó 
dandárában szolgált. 

56 Zichy Lipót, gróf (1805-1869), cs. kir. őrnagy a 10. (Vilmos) huszárezredben, legmagasabb 
rangja honvéd ezredes, 1849. jan. elején kilép. Életrajzát 1. Bona, 1987. 373. p. — Zichy dec. 
elején vette át a parndorfi dandár parancsnokságát a továbbiakban a 60. gyalogezred 1. 
zászlóalját vezénylő Wiederspergtől. 

57 Szegedy Imre (1812-1878), cs. kir. százados a 9. (Miklós) huszárezredben, legmagasabb 
rangja honvéd ezredes, dandárparancsnok, 1849. jan. közepén kilép. Életrajzát 1. Bona, 1987. 
370. p. — Szegedy dandára (Moson-)Ujfalun, Gátafalván, Szentannán és Zurányban állomáso-
zott. 

58 Sréter Lajos (1811-1875), cs. kir. százados a 12. (Nádor) huszárezredben, 1848 októberében 
századával hazaszökik Csehországból, okt. 16-tól őrnagy, a feldunai hadsereg soproni különít-
ményének vezetője, legmagasabb rangja honvéd ezredes. Életrajzát 1. Bona, 1987. 296. p. 

59 Karger, Ferdinánd (1803-?), cs. kir. őrnagy a 4. (Sándor) huszárezredben, legmagasabb rangja 
honvéd ezredes, dandárparancsnok, 1849. máj. l-jén nyugalmazzák. Életrajzát 1. Bona, 1987. 
361. p. — Karger dandára Nezsiderbcn, Védenben és Gólán állomásozott. 

60 Duka itt téved, Guyon nov. közepétől dec. 14-ig a Pozsonyban állomásozó tartalék dandár 
parancsnoka volt. 

61 1848. dec. 14-én. Simunich megverte, és részben Nagyszombat, részben Lipótvár felé űzte 
az itt állomásozó magyar dandárt. 

62 Guyon kinevezését magyar fordításban közli: Hennáim Róbert: „Ez volt az év! Csudáknak 
éve!" 1848-49-es dokumentumok kiállítása az Eötvös József Gimnáziumban. Bp., 1994. 4 5 -
46. p. 

63 Erős túlzás. A feldunai hadtest nov. 9-i, I5-i és 29-i harcrendjei szerint a sereg összlétszáma 
kb. 25 (KX) fő, s csupán dec. 15-én haladta meg a 30 000 főt. IIL 1848-49. 3/192. (nov. 9.), 
MOL Csány-ir. 14. d. Iktatatlan iratok, (nov. 15.), Görgcy-lt. b/47. fasc. (nov. 29., dec. 15.) 



nek szegődési idejök többnyire november végével s december elejével véget ért; 
ezek rimánkodva kéredztek mielőbb haza, megunva az esős hidegben az előörsö-
zést. Az elnök őket erővel is marasztalni szerette volna, Görgei látta, hogy ily nép-
pel nem boldogulhatni, hazaküldte mind, aki haza akart menni, s ideje eltelt.64 Amíg 
így számban kevesbíté, intenzitásában avval neveié erejct Görgei, hogy rendes ba-
taillonokat' alakíttatott Komáromban, azokat ott taníttatta, felszereltette, s úgy csa-
toltatá táborához/'6 

Ámbár a Honvédelmi Bizottmányt mindig kérte, hogy hagyna fel a határvédés 
eszméjével, mert így minden erőmegfeszítéssel sem foghat boldogulni, úgy, amint 
akarná, mert serege vész betegségben, részint az időjárás miatt, részint pedig külö-
nösen azáltal, hogy a szükséges ruhával ellátva nem volt.67 A táborban máris vérhas 
és tetűnyavalya mutatkozott. Azonban a kormány parancsolatainál rendületlenül 
megmaradt, s december első napjaiban egy hajó ruhát, fehérneműt sat. küldött a 
sereg számára. S ekkor Kossuth ezeket írta a tábornoknak: „Itt küldöm, tábornok 
úr, a kívánt ruhát, jól belemarkoltam a montours commissio6S készletébe. Csak 
béketűrés, lesz minden. Én nemigen hiszem, h[ogyJ Windisch-Grátz tavasz előtt 
beüssön, s sergét addig 60 000 emberre s 200 álgyúra szaporítom; az én keblemben 
él azon remény, inkább most, mint valaha, hogy mi ketten megmentendjük e hazát, 
s jutalomképp én nem kívánok egyebei, csak hogy én paraszt, s Ön, Tábornok úr, 
chemie professzor lehessen".69 — A fővezérnek a kormány szabad kezet hagyott a 
hadsereg rendezésére; tiszteket nevezhetett kapitányig bezárólag, csakhogy a ki-
nevezési oklevelet kihirdetés előtt a kormány nevében Csány írta alá. Törzstiszteket 
a kormány nevezett ugyan a fővezér ajánlatára, de a csatatéren nevezheté ki azokat 

64 L. erre Hermann: Csány, 166—168. p. 

65 zászlóaljakat 

66 Ez legfeljebb Görgei szándéka volt, de semmi esetre sem tény. A Komáromban alakuló 15., 
17. és 37. honvédzászlóaljak nem kerültek a feldunai hadtesthez, sőt, a decemberi vissza-
vonulás során Lázár György vezérőrnagy több zászlóaljat adott át a komáromi várőrségnek. 
Csupán arról tudunk, hogy Görgei nov. 28-án a Bárczay-dandárt át akarta vezényelni 
Komáromba, ám ez nem történt meg; illetve hogy Görgei a bácskai táborból kapott 2. (Sándor) 
gyalogezredi két zászlóaljat Győrben hagyta, s a pótlásukra szánt újoncokat is oda küldte. 

67 Görgei nov. 11-21. között írott leveleiben kétségkívül érzékeltette a fenti nehézségeket, de 
általunk ismert leveleiben nem kérte az OIIB-t a határvédelem eszméjének feladására. A leve-
leket közli: Steier. Görgey, 151 — 177. p. 

68 az óbudai Ruházati Bizottmány 

69 A tartalmi idézet Kossuth nov. 18-i és dec. 2-i leveleiből származik. KLÖM XIII. 484. és 
622-623. p. 



Görgei szinte, korlátlan hatalomal.70 — Ez időtájban Görgei szokott fáradhatlan 
munkásságát a legnagyobb mértékben íejleszté ki, nappal íróasztalánál dolgozott, 
este lóra ült, s végigjárta személyesen az előőröket, nem nézve ködre, hidegre, 
esőre, s ha visszajött fáradtan, egy-két óránál alig pihent tovább ágyában. — Egy-
szer annyira lenyomta volt már az álom, hogy egy dépéche-t71 vittem hozzá aláírás 
végett, a tollat megfogta ugyan, de nevét aláírni képes nem volt. — Én és az öccse, 
Pista felváltva töltöttük mellette az éjszakákat; egyszer eltávolíttatásommal fenye-
getett, hogy fél nem költém őt, midőn egy — bár érdektelen — dépéche érkezett 
meg, s én csak akkor adám kezeibe, amint felébredett: „azért vagytok mellettem, 
úgymond, hogy midőn emberi gyöngéimnek adózni kénytetem, őrködjetek, mi-
képp a közügy hiányt ne szenvedjen; engemet kímélnetek nem szabad". 

A Windisch-Gratz-féle proklamációk72 dacára kevés tiszt találkozott, aki elme-
neteli szándékát kijelentette volna, a 2-dik gyalog sorezredbeii 25 tisztet kivéve, 
akik szolgálni nem akarván, Pestre küldettek", valamint a többi gyanúsak is.74 A 
közlegénység- s kivált a huszároknál a legjobb szellem uralkodott, — alig em-
líthetni példát, hogy valaki az ellenséghez ment volna át; két Miklós-huszárra em-
lékszem, hogy előőr lévén, megszökött, pajtásai azt mondták rólok, „sejdítettük, 

70 A tiszti kinevezések ügyét Kossuth nov, 18-án Görgeihez írott levelében a Duka által is-
merteteti módon rendezte. Közli KLÖM XIII. 481-485. p. A tiszti kinevezések ügyére 1. még 
Hermann: Csány, 158-160. p. 

71 sürgönyt 

72 Windisch-Griitz 1848. nov. 12-én szólította fel Móga János altábornagyot | ! | és a parancsnok-
sága alatt lévő cs. kir. tiszteket, hogy legkésőbb nov. 26-ig téljenek vissza kötelességükhöz 
(azaz a cs. kir. hadsereghez), máskülönben lázadóknak tekinti, s ekképp fogja büntetni őket. 
Közli Pap II. 209-211. p. 

73 A 2. (Sándor) gyalogezredet a bácskai táborból vezényelték a feldunai hadtesthez. A tisztikar 
25 tagja kijelentette, hogy nem hajlandó a továbbiakban Magyarország tigye mellett harcolni. 
Görgei megígérte nekik, hogy két hónapi szabadságot kapnak, s ezt követően szabadon el-
hagyhatják az országot. Az ügyről beszámolt Kossuthnak is. Kossuth ugyan rosszallta a Görgei 
által tett, túlzottan nagynak ítélt engedményeket, de végül is beleegyezett teljesítésükbe. Görgei 
levelét közli: Hermann, 1994. 956-957. p., Kossuth levelét közli: KLÖM XIII. 831. p. A 25 
tiszt névsorának három másolati példányát 1. MOL HM Ált. 1848:12 789. Görgei dec. 21-én 
terjesztette fel azt mind Kossuthnak, mind a hadügyminisztériumnak. A Kossuthhoz intézett 
kísérőiratot magyar fordításban közli: Görgey István 1. 77. p. A HM-hez intézett kísérőiratot 
1. MOL HM Ált 1848:12 230. 

74 így Pálffy Lipót uradalmának vadászait, Windisch-Gratz egyik uradalmának két vadászát és 
Motesiczky István egyik uradalmi lisztjét. L. erre Csány László nov. 19-én Kossuthhoz inlézett 
jelentését, közli: KLÖM XIII. 502. p. 



hogy rossz járatban vannak azok az emberek, mert hisz' németek voltak, s aztán 
meg — több nyelven is beszéltek"; a szökevények csehek voltak. " 

December elején egy proklamáció adatott ki, aláírva a fővezér s Csány által a 
sereg nevében, melyben Ferenc József trónbitorlása ellen óvást tesznek, s kijelen-
tik, hogy egyedül a magyar országgyűlésnek fognak engedelmeskedni.7f' 

Dec[ember] 15-én beütött Windisch-Gratz.77 A sereg egy része Komáromba 
(Lázár), másika a győri sáncokba vonult Görgei vezérlete alatt. E visszavonulásban 
hősiesen viselték magokat főleg a huszárok s az alvezérek minden erélyességet 
fejtettek ki. Poeltenberg Sándor-huszár őrnagy78 divíziójával79 keresztülvágta ma-
gát. A Karger-féle osztály a Fertőn gázolt keresztül. Schwcidel tábornok 0 meg-
betegedvén, Pestre szabadságot kapott.81 

Megérkeztünk Győrbe. Dec[ember] 17.s~ huszáraink egy ellenséges támadást 
derekasan visszavertek, az ellen részéről Ottingei81 vezérelte a csapatot. Kitüntették 

75 A 9. (Miklós) huszárezred két katonája nov. 12-én szökött meg a Görgey Kornél őrnagy 
vezette köpcsényi dandártól. L. erre Görgey Kornél nov. 13-i jelentését. IIL 1848-49. 3/295. 
Egyikük Alexander Battik címzetes őrmester, másikuk egy osztálytrombitás volt. Battik jelen-
tése szerint a többi huszárok is csak az alkalomra várnak, hogy a cs. kir. csapatokhoz átjöhes-
senek. L. erre Kcmpen altábornagy jelentését Jellaőichoz, 1848. nov. 12. KA AFA Kr. i. U. 
48/49. Karton 1820. Hauptarmee unter Windisch-Griitz 1848-1 1-ad 3. 

76 A dec. 10-én kelt, nagyobbrészt Kossuth által fogalmazott nyilatkozatot közli: Pap II. 264-
265. p. Kossuth dec. 5-én éjfélkor írott levelében kérle Csánytól e nyilatkozat kibocsátását. 
Közli KLÖM XIII. 649-651. p. 

77 A cs. kir. fősereg támadására valójában 16-án került sor. 

78 Poeltenberg, Ernst Pocit Ritter von, (18137-1849), cs. kir. százados a 4. (Sándor) huszárezred-
ben, legmagasabb rangja honvéd vezérőrnagy, hadtestparancsnok. Az aradi vértanúk egyike. 
Életrajzát I. Bona, 1987. 268. p. és Katona I. 35-36. p. 

79 Osztályával, azaz két századával. Poeltenberg ekkor ;iz ezred 1. őrnagyi osztályát vezényelte. 
Görgei ezzel kapcsolatos jelentését közli: Hermann, 1994. 958-959. p. 

80 Schwcidel József (1796-1849), cs. kir. őrnagy a 4. (Sándor) huszárezredben, 1848. okt. 16-tól 
honvéd ezredes, az ezred parancsnoka, nov. l-jétől honvéd vezérőrnagy, a feldunai hadtest 
dandár-, majd hadosztály-parancsnoka, dcc. végétől betegszabadságon van, 1849 májusától 
Pest, majd Szeged, végül Arad helyőrségparancsnoka, az aradi vértanúk egyike. Életrajzát 1. 
Katona I. 36. p. és Bona, 1987. 290-291. p. 

81 Schwcidel dec. 19-én Győrben kapott négy heti szabadságot Görgeitől. HL Absz. Aradi 
htvszék. 113/24. csomó. Schweidel József periratai, fol. 236-237. 

82 Valójában 18-án. 

83 Ottinger, Franz (1793-1869), cs. kir. vezérőrnagy, 1848. ápr. 20,-máj. 10. között az Országos 
Nemzetőrségi Haditanács ideiglenes elnöke, ápr. 24,-máj. 23. között ideiglenes hadügy-



magokat Görgey, Zichy, Szegedy, akikről azt írá a fővezér jelentésében, hogy annál 
nyugodtabban megyen ezután a golyók eleibe, mert ha elesik, csak érdemesbeknek 
fogja átengedni a helyet.84 Zichyt a csatatéren avanciroztatta85, mit a kormány hely-
ben hagyott. — Görgei megirá az elnöknek, hogy Győrt, ha kell, utolsó emberig 
védendi; ,,itt, úgymond, ha kell, leonidászi harcot vívandok".86 Összes seregünk 
ugyanis alig állott 20-25 000 emberből' , az összes osztrák sereg ellen, mely a 
legjobban felruházva s fegyelmezve volt. Az éjjelek kegyetlenek voltak, a hideg 
száraz, s napról-napra növekvő. Görgei mindenre kész volt, a kormány azt írá, hogy 
nem szükség Győr alatt mindent kockára tenni.88 Decem[ber] 27-én reggel elindult 
a sereg Bábolna felé, másnap Gallán volt a főhadiszállás. Az ellenség folytonosan 
üldözte fáradt csapatainkat. Bábolnánál a Porosz herceg — féle zászlóaljon kívül 
a zempléni is nagy kárt szenvedett, amaz egészen, ez részben elfogatott.89 — Bics-

miniszter, jún. közepétől aug. közepéig a drávai hadtest parancsnoka, 1848. okt. közepétől 
Jellaőic egyik lovasdandárának, majd 1849 tavaszától lovashadosztályának parancsnoka. — A 
cs. kir. csapatokat valójában nem Ottinger, hanem maga Jellaőic vezette. L. erre Windisch-
Grátzhez intézett jelentését. KA AFA Kr. i. U. 48^19. Karton 1897. Kroatisch-slovenische 
[!| Armee, resp. I. Armeekorps unter Jellachich, dessen Operation gegen Wien, 1848-12-68. 
No. 594/op. 

84 Görgei jelentését magyar fordításban közli: Görgey István I. 71. p. Az említett szöveg így 
hangzott: „A név szerint említett törzstisztek mindnyájan kész hadvezérek, s én bízvást me-
hetek belé a legsűrűbb ágyútűzbe, meg lévén győződve, hogy ha elesem, csak ügyesebb 
kezekre száll a hadsereg vezénye". A fent említetteken kívül még Friedrich Zellhoffert (1808-
?), a 4. (Sándor) huszárezred őrnagyát emelte ki a jelentésben. 

85 Előléptette. A Zichy kinevezéséről szóló előterjesztést I. MOL HM Ált. 1848:12 174. Zichyt 
nem a mosoni, hanem a dec. 16-i parndorfi ütközetben tanúsított vitézségéért léptette elő. 

86 Görgei dec. 19-én Kossuthhoz írott levelét közli: Görgey István I. 76. p. 

87 A feldunai hadtest a győri táborban 80 gyalog-, 29 lovasszázadból és 72 lövegből, összesen 
11 810 főből és 3284 lóból állott. L. erre a Karger-, a Görgey-, a Szegedy- és a Zichy-dandárok 
harcrendjeit és a feldunai hadtest csapatkimutatását. MOL Görgey-lt. b/45/a. és b/46. fasc. 
Görgei dec. 25 előtt azt jelentette Kossuthnak, hogy 13 400 embere van. L. erre Kossuth dec. 
25-i levelét, közli: KLÖM XIII. 877-879. p. A Lázár György vezérőrnagy vezetésével 
Komáromba vonult erők létszáma dec. 27-én 4216 fő, 406 ló és 12 löveg volt. MOL KPA 
530. 

88 Kossuth ezt dec. 26-án hajnalban írott levelében írta, de a levél további részében aktív 
védelemre biztatta Görgeit. Közli: KLÖM XIII. 894-896. p. Görgei ezt a levelet csak 27-én 
kapta meg, amikor már elhatározta Győr feladását. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 369. 

89 Bábolnánál dec. 28-án a 34. (Porosz) herceg gyalogezred 2., Széli József őrnagy vezette 
zászlóalja, valamint a zemplén-gömöri önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj néhány katonája, 
7 tiszt és 700 fő esett fogságba. Az ütközetben 17 katona és két, a seregnél tartózkodó nő 



kére érkezénk, hol Perczelnek90 a sereg jobbszárnyát kelle képezni, s együttmű-
ködve, az ellenséggel megvívni; ő maga állt az ellenséggel szembe s szétveretett, 
anélkül, hogy Görgeit csatatervéről értesítette volna.91 — Bicskén kapta Görgci a 
kormányzó9" azon parancsát német nyelven, melyre ő magyarul válaszolt, hogy 
Buda alá vonuljon.93 Vetter94 a sereg parancsnokságával Kossuth által megkínálta-
tott, de ő azt e körülmények között elfogadni nem akarta.95 

Promontorba96 tétetett át a főhadiszállás, másnap reggel (jan[uár] 1-n) Perczel 
néhány tiszttel lovagolt Promonloron keresztül s betért a főhadiszállásba. Görgei 
akkor a táborban volt. Perczel néhány óranegyednél tovább nem mulatott, Pestnek 
tartott.97 Jan[uár] 1-n reggel érkezett meg Nyáry Pál honv[édelmi] biz[ottmányi] 
alelnök aláírásával költ levél, mely a fővezérnek tudtára adja, hogy az elnök mái-
eltávozott Pestről, s az országgyűlés s kormány tagjai is nemsokára utána menen-
dők lesznek; a 31 -ki ülésben azonban elhatároztatott négy tagnak kiküldetése, kik-
nek a békekötés feltételei iránt tanácskozni herceg Windisch-Grátz-cel a feladatuk, 
s kéri a fővezért, bocsátaná s illetőleg kísértetné át azon urakat az ellenség főha-

esett el, 6 fő pedig 1849. jan. 2-22. között Bábolnán halt bele sebeibe. Ruisz Gyula: Bábolna 
a magyar szabadságharc idején. Komárom, 1906. 22-25. p. 

90 Perczel Mór (1811-1899), reformpolitikus, 1848-ban a belügyminisztérium rendőri 
osztályának vezetője, képviselő, honvéd ezredes, majd vezérőrnagy, hadtest-, majd hadsereg-
parancsnok. 1849 augusztusában emigrál, 1867-ben hazatér, képviselő lesz. Életrajzát 1. Bona, 
1987. 564-565. p. 

91 Dec. 30-án, Mórnál. Perczel hadijelentéseit közli: KLÖM XIII. 939-940. p. és KLÖM XIV. 
15-16. p. 

92 Ti. Kossuth, aki ekkor nem kormányzó, hanem az OIIB elnöke volt. 

93 Kossuth 1848. dec. 30-án írott rendeletét eredetiben közli: KLÖM XIII. 933. p., magyar 
fordításban közli: Stcier. Görgey 285. p. Görgei dec. 31-én reggel fél 10-kor írott válaszát 
közli: KLÖM XIII. 938-939. p. és Stcier. Görgey 285-286. p. 

94 Vetter Antal (1803-1882), cs. kir. alezredes a 37. (Máriássy) gyalogezredben, ekkor honvéd 
vezérőrnagy, Kiss Ernő távollétében a bánsági csapatok főparancsnoka, majd a honvéd 
vezérkar szervezője. Legmagasabb rangja honvéd altábornagy, a fősereg, majd a déli hadsereg 
fővezére. Emigrál. Életrajzát 1. Bona, 1987. 329-330. p. 

95 Kossuth dec. 29-én ajánlotta fel Vetternek a fővezérséget, s erről még aznap értesítette Csány 
Lászlót. Dec. 31-én arról értesítette Csányt, hogy Vetter jelenleg nem akarja elvállalni a 
fővezérséget. „I la győznétek, nincs reá szükség, ha csatát vesztetek, akkor új operáció kezdőd-
vén, elvállalandja" — írta. L. KLÖM XIII. 917-918. és 935. p. 

96 Ma: Budafok 

97 Görgei emlékiratai szerint aznap ő még Tétény és Hamzsabég (Érd) között találkozott Per-
czellel. Görgey Artúr I. 272-273. p. 



diszállására.98 Ezen levél, s a kormánynak oly rögtön eltávozta a seregre igen leverő 
hatást idézett, s ezen hangulatból sejdíteni lehetett azt, ami két nappal utóbb meg-
történt. Este felé g[ró]f Cziráky, a volt kancellár0, Cziráky, az or[szá]gbíró100, 
g[ró]f Batthyány Lajos, Lonovics érsek s Deák Ferenc csakugyan megérkeztek. 
Görgei künn volt. Este 5 óra tájban (jan[uár] 1-n) egy huszár kísérettel102 eltávoztak. 
Szegény Batthyány, kezét nyújtá nekem, s szerencsekívánataimra egy sóhajjal fe-
lelt. Ki hitte volna akkor, hogy október 6-kának áldozatja lesz.103 

Janfuár] 2-n csatánk volt, melybe huszáraink jól viselték magukat.104 A sereg 
Pesten átvonulni kapott parancsot, s szerencsésen átszállíttatott a Lánchídon. Gör-
gei maga személyesen rendezte az átvonulást, egész éjjel a budai hídfőnél őrködött 
a rend lelett. Csak reggel felé, majdnem féldermedten érkezett meg az angol ki-
rálynéhoz, hol a főhadiszállás volt.105 

A Komáromból jövő csapatot1™' Lázár tábornok hozá le Vörösvárnak. 
Ránk virradt jan[uár] 3-ka. Ez volt azon kritikus nap, mely a gyöngéd [sie!] 

sereget végveszéllyel fenyegeté, — lemondott számtalan szolgált tiszt, kik között 
Lázár tábornok, Szegcdy ezredes107, g[ró]f Zichy ezifedes], g[ró]f Zichy huszárőr-

98 A levél eredetije nem ismert. Rövid tartalmi kivonatát I. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 
378. Az országgyűlés dee. 31-i ülésének jegyzőkönyvét közli: KLÖM XIII. 940-952. p. 

99 Helyesen nem Cziráky, hanem Mailáth Antal, gróf (1801-1873), 1838-1847 között magyar 
királyi udvari kancellár, valóságos belső titkos tanácsos, a főrendiház tagja. 

100 Helyesen: nem Cziráky Antal Móric (1772-1852) országbíró, hanem Majláth György (1786— 
1861), 1839-1848 között országbíró, a felsőház elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatósági tagja. 

101 Lonovics József (1793-1867), 1832-1848 között csanádi püspök, a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagja, kinevezett egri érsek, 1849 után internálják, 1860 után a hét-
személyes tábla ülnöke, 1866- 1867-ben kalocsai érsek. 

102 A 4. (Sándor) huszárezred Géczy hadnagy vezette 13 huszárát rendelték ki a küldöttség mellé. 
Windisch-Grátz — miután nem volt hajlandó hivatalosan fogadni a küldöttséget — a huszárok 
visszatérését is megakadályozta. Deák Ferenc II. köt. 368-369. és 375. p. 

103 A küldöttség történetére I. Csengery Antal elbeszélését és a küldöttség jelentéseit, közli őket 
Deák Ferenc II. köt. 367-380. p. 

104 A tétényi utóvédi ütközetre nem jan. 2-án, hanem 3-án került sor. 

105 Ma: V. ker. Vigadó tér I. 

106 Ez a korábbi Ordódy-, Kosztolányi- és Bárczay-dandárok megmaradt csapataiból állott. Az 
Ordódy-dandár egy része bevonult Lipótvárra, a másik két dandár csapataiból Lázár a 
komáromi várőrséget erősítette meg. A két megmaradt dandárt Hertelendy Miklós alezredes 
és Guyon Richárd ezredes vezették. L. erre a feldunai hadtest dec. 29-i harcrendjét. M O L 
KPA 536. 



nagy, Kypkc Vilmos-huszár alezredes s ezrede valamennyi tisztje egy-kettőnek 
kivételével u ; Schweidel táb[ornok] beteg volt, Karger Miklós-huszár ezredes sza-
badságot vett gyöngélkedése miatt. ' így távoztak el a legderekabb tisztjeink, kik-
ben annyi bizalma volt a seregnek s a vezérnek. Görgei mindenkinek aláírta elu-
tasító levelét, egy szóval sem tartóztatott senkit, minekelőtte azonban elbocsájtotta 
volna őket, így szólt hozzájok: „Valamint én megkívánom, hogy meggyőződése-
met, férfias elhatározásomat mindenki tisztelje, azonképpen tisztelem én is az Önö-
két, uraim, de engedjék meg kijelentenem, hogy én semmiképp meg nem tudom 
magyarázni egy hazafinak azon tettét, hogy karját akkor vonja meg a hazától, ami-
dőn annak leginkább szüksége van rá; Önök leszámoltak magokkal, menjenek, s 
habár csak magam egyedül maradnék is, utolsó percig védeni fogom hazám 
ügyét".110 Szobámba jött aztán, miután Lázártúl is elbúcsúzott, s ez volt az első 
alkalom, amidőn őt könnyezve láttam; „ej fiúk, sebaj, jobb napok is fognak még 
ránk vinadni" — szólott hozzánk. 

A haditanácsba ment aztán, mely Csánynál tartatott, ki csak az utolsó katonával 
hagyá el Pestet; a temérdek ruhának s puskapornak elszállításáról a kormány n[em] 
gondoskodván, mit 3 nap alatt eszközlésbe hozni [nemj lehetett, Pesten maradt 
mind. A haditanácsba jelen volt Vcttcr s Perczel is. Görgei kijelenté, hogy ő Vácra 
s nem Debrecenbe megyen, hová Perczeit kívánta elküldeni, kinek némi csapatokat 
s 12 £ ütegeit is átadá.111 

107 Szegedy ezredes ekkor még nem hagyta el a hadtestet. 

108 Görgey István I. 109-111. p. név szerint említi a megmaradottak között Halóska Adolt' fő-, 
Mezey Károly és Schmidt Albert alszázadost, és Károly Pál |nála tévesen Károlyi Miksai 
főhadnagyot. A Vilmos-huszároknál történtekre I. még a Szikszay Tamás őrnagy ügyében 
lefolytatott vizsgálat anyagát, MOL II 115. Görgei Artúr iratai. 1. doboz. 1849. márciusi 
iratok; és Görgei 1849. márc. 14-i jelentését Mészároshoz, MOL IIM Ált. 1849:6843. Eszerint 
az ezredet 16 tiszt hagyta el, s csak nyolcan maradtak. Lázár György valóban jan. 3-án adta 
be lemondását, a többi tiszt csak jan. 4-én. A kilépésekre I. még Bonn, 1987. 26-27. és 
352-374. p„ illetve Hermann, 1988. 254-256. p. 

109 Karger nem a 9. (Miklós), hanem a 4. (Sándor) huszárezred parancsnoka volt. Görgei 1849. 
febr. 21-én kezdeményezte a hadügyminisztériumnál felmentését az ezredparancsnokság alól. 
Karger nyugalmaztatására csak 1849. májusában került sor. MOL HM Ált. 1849:4183., 9969. 
és KLÖM XIV. 694. p. 

110 Hasonló értelemben idézi Görgei beszédét Görgey lst\>án I. 110-1 11. p. 

111 A haditanácsot még 1849. jan. 2-án tartották Csány szállásán, az Emmerling (korábban István 
Főherceg) fogadóban, ma V. ker. Akadémia u. 1. A haditanácsra 1. Beírta István: Az 1849. 
jan. 2-i haditanács és a főváros kiürítése. In: HK, 2. (1955) 2. sz. 66-1(K). p. és Hermann, 
1988. 252-254. p. — Görgei az 1. (Császár) huszárezred négy, a 6. (Württemberg) huszárezred 



„Várjatok, fiúk, ha a német orránál tovább nem látand, miről most, győzelmi 
mámorában majdnem bizonyos vagyok, akkor majd vezetjük mi az orránál fogva". 

Jan[uár] 3-kán este a sereg Fótnak Vác felé indíttatott. Pesten még Perczel ma-
radt. Néhány óráig Fóton pihentünk, amint megvirradt (jan[uárj 4.), Vácra indult 
a főhadiszállás is. 

A sereg oly nagy csapásokat szenvedvén, vezéreitől megfosztatván, rendbe volt 
szedendő. A lchangúltság [sic!] — de nem a kétségbeesés — általános. Görgei a 
főtiszteket magához rendelé, s elmondá a sereg állását, kinézéscit, jövendőnket; 
ennek szüleménye volt az ismeretes váci proklamáció.112 

A sereg három divízióra"3 osztatott fel; a parancsnokok az örök tiszteletre méltó 
Aulich"4, Pill er és Guyon. A dandárparancsnokok között voltak Sréter ', 
~wr . 116 v .1 117 , • , 118 c , - 119 . 120 Kmety , Kossuth , Liptay , Simon sat. 

öt, a 8. (Koburg) huszárezred egy századát, a 25. és 54. honvéd zászlóaljakat, a 16. (Zanini) 
gyalogezred 1. zászlóalját, a 34. (Porosz herceg) gyalogezred 1. zászlóalját, a 2. (korábban 
1.) utászzászlóaljat és az 1. és 2. tizenkétfontos ütegeket adta át a Debrecen felé visszavonuló 
Perczel és Répásy hadtesteinek. L. erre Görgey István I. 104. p. és Hermáim, 1988. 254. p. 
28. jegyz. 

112 A váci nyilatkozatra 1. Hermann, 1988. 256-269. p. 

113 Görgei valójában négy, egyenként két dandárból álló hadosztályra osztotta seregét. A 3. 
hadosztályt rangidős dandárparancsnokként Kmety György vezette. A harcrendet 1. MOL Gör-
gey-lt. b/47. fasc., néhány hibával közli: Tragor Ignác: Vác története 1848-49-ben. Vác, 1908. 
369-370. p. 

114 Aulich Lajos (1793-1849), cs. kir. alezredes a 2. (Sándor) gyalogezredben, ekkor ezredes, 
hadosztályparancsnok a feldunai hadseregben, később vezérőrnagy, hadtestparancsnok, majd 
a Szemere-kormány hadügyminisztere. Az aradi vértanúk egyike. Életrajzát 1. Bona, 1987. 
95-96. p. és Katona 1. 29-30. p. 

115 Sréter Lajos nem volt dandárparancsnok. 

116 Kmety György (1813-1865), cs. kir. főhadnagy a 19. (Schwarzenberg) gyalogezredben, leg-
magasabb rangja honvéd vezérőrnagy, a 15. önálló hadosztály parancsnoka. Emigrál, török 
pasa lesz. Életrajzát I. Bona, 1987. 203. p. és Thurzó Miklós: Kmethy |sic!| György. In: 
Hazánk. Szerk. Abafi Lajos. X. köt. Bp., 1888. 112-129. p. 

117 Kossuth Sándor (1816-1855), nyugalmazott cs. kir. huszár főhadnagy, 1848. jún. 13-tól az 1. 
honvédzászlóalj századosa, dec. 18-tól a zászlóalj őrnagya, 1849. jan. 5-től dandárparancsnok 
a feldunai hadtestben, ápr. 2-től alezredes, majd hadosztályparancsnok a VII. hadtestben. Vár-
fogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 207. p. és Hermann Róbert: Kossuth Sándor 
visszaemlékezése a győri csatára. In: Győri Tanulmányok, 17. (1996) 76-107. p. 

118 Liptay (Hrobony) Ferenc (1814-?), kilépett cs. kir. hadnagy, legmagasabb rangja honvéd 
alezredes, hadosztályparancsnok. Várfogságot szenved, 1869-ben reaktiválják. Életrajzát 1. 
Bona, 1987. 223. p. — Liptay ekkor még nem dandárparancsnok, csupán a négy századból 



Vácról a főhadiszállás Rétságra tétetett át, innen N[agy]orosziba s úgy Ipolyság-
ra, Ipolyságról Magyarátra, ahol (úgy hiszem, jan[uár] 11) kelt azon proklamáció 
három nyelven szerkesztve, amelyben a többek között azt mondja Görgei (mert ezt 
ő maga írta egészen), „semmi kormányparancs nem fog benneteket visszatartóztat-
ni, hogy harcszomjatokat végre-valahára kielégítsétek".12' 

Ipolyságnál az utóhad parancsnoka Guyon volt; az ellenség lovasságára itt né-
hány ágyúlövés tétetett, de különben semmi nem történt. Ezt jelentette is Guyon, s 
amint kérdezte Görgei, „de hát az ellenség hová lett", ő nem tudja, mert elkergeté; 
igaz, hogy az idő ködös volt, de Görgeinek e körülmény nem kerülte ki figyelmét, 
s hogy itt el nem vesztünk, csak előrelátásának köszönhetni.122 

Magyarátról Lévára értünk. 
Ha az operácionális tervet megértettem, az volt, Lipótvárát felszabadítani, s 

Nagyszombat felé operálni Simunich ellen, mert hisz a váci proklamációban is erre 
van irányozva.123 Futár küldetett Lipótvárra, hogy a várőrség rohanjon ki, hagyja 
ott a várt, s egyesüljön velünk. De a futár a várba nem juthatott.124 

álló tiroli lövészzászlóalj parancsnoka volt Gáspár András ezredes dandárában. 

119 Simon András (1795 1849), cs. kir. íőszázados a 48. (Ernő) gyalogezred 3. zászlóaljában, 
1848. okt. 24-től őrnagy, zászlóaljparancsnok, 1849. jan. 5-től dandárparancsnok, majd a feldu-
nai (később VII.) hadtest főhadiszállás oszlopának parancsnoka. Szélütésben hal meg néhány 
nappal alezredesi kinevezése előtt. Életrajzát 1. Bonct, 1987. 292. p. 

120 A dandárparancsnokok felsorolásából kimaradt Pusztelnik Henrik alezredes, Gáspár András 
ezredes, Poeltenberg Ernő alezredes, Szabó Zsigmond alezredes, Petheő Vilmos őrnagy, illetve 
az őt felváltó Szodtfriedt Ferdinánd őrnagy. 

121 Eredeti, litográf példányai: MOL Görgey-lt. b/13. fasc. és Klapka-ir. 1. csomó, 3. tétel. 1849. 
jan. Német szövegét 1849. jan. 10-i, magyarádi keltezéssel közli: Klapka: Nationalkrieg I. 
149-150. p. A magyar szöveg megjelent a Közlöny 1849. jan. 26-i számában. Ez után közli: 
Pap II. 336. p. és Bay Ferenc szerk.: 1848-49. a korabeli napilapok tükrében. Bp., 1943. 

122 Guyon itt a cs. kir. II. hadtest Görgei üldözésére küldött Csorich-hadosztályának Wyss-
dandárával ütközött össze. Az esetet leírja Görgey Artúr 1. 293-295. p. 

123 ,,E megrendített öntudatot ismét erősbíteni, s a süllyedt bátorságot éleszteni kötelessége a 
vezérnek. — Teljesítem e kötelességet, midőn az összes seregnek egy ellenséges mellékerő 
ellen folyamatban lévő mozdulata által szebb reményekre nyitok alkalmat; hiszem továbbá, 
miként a sereg lehangolt kedélye még inkább fog éledni, ha a már történtek s az ennekutána 
történendők felett nyíltan és becsületesen bevallandom ítéletem s meggyőződésemet". Közli 
Görgey Artúr I. 285. p. 

124 Görgei még dec. 26-án írt Ordódy Kálmán őrnagynak a vár parancsnokának, hogy ha cél-
talannak ítélné a vár további védelmét, törjön ki, de csak akkor, ha a várban lévő tüzérségi 
fölszerelést is meg tudja menteni. Ha ez lehetetlen volna, tartsa a várat a végsőkig. Közli 



Léván több napig mulattunk. Pillcr és Aulich Bars- és Verebélyen állomásoztak. 
Január (13. v[agy] 14-n)125 este 6 órakor parancsot kap a sereg azonnal elindulni 
Selmec tele; a sereg erőltetett marsban el is indult, s ment egész éjszaka, másnap 
délutáni 3 óra tájban Görgei a maga kocsiján hajtott be a legelső, Selmccre. S ez 
volt szabadulásunk, mert négy órával utóbb már az ellenség lett volna ott, azon 
colonne126, melyet Guyon elvesztett, s mely Ipolyságról jobbra indult be az ott 
elnyúló völgybe. Selmec, Sz[ent]kereszt és Körmöc voltak seregünk állomásai, 
Körmöcön Aulich volt. 

Vácon a stábban is változás tétetett; Pusztelnik egy brigádot12 kapott parancs-
noksága alá, Bayer alezredes lett128, s átvevé Pusztelnik helyét ideiglenesen, mert 
azt Görgei Zscdényinck129 szánta volt, ki betegsége miatt Pozsonyból hazájába 
ment a Szepességre, s kiért Vácról a fővezér öccsét, Pistát küldé el; de ki a sereghez 
soha nem jött. 0 

Selmecen több napokig mulatott a főhadiszállás, s itt a sereg fegyelmére nézve 
egy nevezetes példa adta elé magát. A 10-dik zászlóalj Gergelyi őrnagy131 alatt 
nemrég csatlakozott táborunkhoz.132 A táborban különösen a lövöldözés volt napi-
renden. Görgei 50 botütés alatt eltiltá azt. Egy 10-dik zászlóalji legény hozatott be 
a patrouillc' által, ki állítólag a város közepén sütötte el fegyverét vasárnap, ami-

Görgey István I. 78. p. A levelet azonban a cs. kir. ostromzár miatt nem tudták bejuttatni az 
erődbe. L. erre Hermann Róbert'. Görgei és a felvidéki kormánybiztosok 1849. jan. 5.-febr. 
10. In: IIK, 104. (1991) 3. sz. 130. p. 23. jegyz. Újabb futár kiküldéséről nincs adatunk. 

125 Valójában 12-én este. 

126 hadoszlop 

127 dandárt 

128 Görgei csak jan. 15-én léptette elő alezredessé Baycrt. L. erre napiparancsát, MOL Görgey-lt. 
b/45/b. fasc. 

129 Zsedényi (Pfannschmied) Gyula (1808-?), cs. kir. főszázados, 1848. okt. 27-től honvéd őrnagy 
és osztályparancsnok a 6. (Wiirttemberg) huszárezredben, nov. közepétől a nádasi dandár 
parancsnoka, nov. 29-től alezredes, dcc. elejétől betegszabadságon. 1849. jan. közepén 
jelentkezik Windisch-Gratznél, a cs. kir. hadbíróság felmenti. Életrajzát I. Bona, 1987. 374. p. 

130 Küldetéséről ő maga számol be, 1. Görgey István I. 147-149. p. 

131 Gergely János (1812-1864), cs. kir. főhadnagy a 34. (Porosz herceg) gyalogezredben, 1848. 
jún. 19-től százados a 10., okt. 20-tól őrnagy a 9., decembertől a 10. honvédzászlóaljban, 
márc. 5-től alezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 158-159. p. 

132 A 10. honvédzászlóalj korábban a bánsági hadszíntéren szolgált, s 1849. jan. elején csatlakozott 
a feldunai hadtesthez. 

133 járőr 



dőn a nép a templomból jött ki, s a golyó a templomajtóba szegződött. 
Görgei kiállíttatta a zászlóaljat, s megmondá pajtásuk bűnét s megbüntetendését, 

megjegyezvén, hogy mivel a zászlóaljat kímélni akarja, nem nyilvánosan fog a 
bűnös lakolni. Egy közlegény a sorból kiáll, s azt mondja a tábornoknak, „mintsem 
hogy megbotoznának, inkább lövetném agyon magamat"; a zászlóalj zúgni kezdeti, 
Görgei válasza volt: „Fiam, kimondtad magadra az ítéletet, meg fogsz halni". Két 
óra múlva maga a fővezér lovagolt ki a végrehajtásra, mely a X-dik zászlóalj jelen-
létében történt, melynek háta megett egy üteg ágyú, jobbra a gránátos134, balra az 
Ernő-zászlóaljMS volt felállítva. A zászlóalj parancsnoka maga remegett a végre-
hajtásnál, mely azonban a legnagyobb csendben s renddel ment végbe, s a X-ik 
zászlóalj soha többé nem zúgolódott. A másik megbotoztatott.136 

A főhadiszállás Besztercebányára tétetett át. Ekkor a nap137 Guyon Selmecen 
megtámadtatott s visszaveretett, Sréter megsebesült. Az ellenség a Poprád völ-
gyében is rohanást tett, s mivel népünk megszaladt, egy gyönyörű lovasüteg138 

jutott az ellenség birtokába. Görgei kalapjába egy golyót kapott. Horváth őrnagy 
feladata volt Sz[cnt]keresztnél egy falut tartani, mivel feladatát nem teljesítette, a 
visszavonulás felette nagy bajba került.140 Görgei maga személyesen segíté az 

134 A korábbi Bausnern-, majd Cordier-gránátos zászlóalj, amelyet ekkor Johann Weissl von 
Ehrentru vezetett, s amely a 2. (Sándor), a 32. (Ferdinánd d'Este) és a 39. (Dom Miguel) 
gyalogezredek gránátos osztályaiból állott. 

135 A 48. (Ernő) gyalogezred 3. zászlóalja 

136 Az esetet leírja Görgey István I. 158-160. p. Szerinte azonban az illető honvédet azért botozták 
meg, mert engedély nélkül elmaradt a zászlóaljtól. Duka verzióját erősíti meg a Fekete János 
hajdúnánási közvitéz elbeszélése alapján feljegyzett változat, de eszerint az illető honvéd 
puskája véletlenül sült el, s Görgei ezt a honvédet lövette főbe. Móricz Pál: 1848-49-diki 
szabadságharczi csatatörténetek. Öregebb honvédek elbeszélései után írta . Szeged, 1900. 
144-146. p. 

137 1849. jan. 21-én. 

138 A Hodrusbányánál vívott ütközetben az Olaj hadnagy vezette háromfontos üteg került a cs. 
kir. csapatok kezébe. Szélaknánál Guyon hadosztálya a 6. lovüsüteg két lövegét veszítette el. 
Csorich - Militar Districts Commando, Selmecbánya, 1849. jan. 23. No. 118/op. KA AFA 
Kr. i. U. 48-49. Karton 1847. Hauptarmee, Detailakten 18491125c . és Collery-Csorich, 
Selmecbánya, 1849. jan. 24. uo. Karton 1870. 2. Korps unter Wrbna, spater Csorich. 1849-
1-55. 

139 Horváth Pál, honvéd őrnagy, a dunántúli 4. (nógrádi) önkéntes mozgó zászlóalj (később 62. 
honvéd zászlóalj) parancsnoka. 1849. márc. 22-én Görgei szolgálati vétség miatt elmozdítja. 
Életrajzát 1. Bona, 1987. 176. p. 

140 A Görgei vezette hadoszlop vesztesége a cs. kir. jelentések szerint 21 halott, 62 fogoly, ebből 



ágyúkat kihúzni a gödrökből; két haubitz141 most is ott van eltemetve a zólyomi 
hegyekben. 

Besztercén két zászlóaljat alakított Újlaky százados142 azon újoncokból, me-
lyeket Hont, Bars s Zólyom küldtek a táborba. Az egyik néhány nap múlva már 
Branyiszkón jól viselte magát.143 — Zólyomnál Turcseken Aulich egy csatát nyert, 
hol Pusztelnik elesett.144 

Besztercéről a Sturecen keresztül Oszadára értünk. A szerencse kedvezett, mert 
az idő akkor egy kissé fagyos lelt, ámbár aznap nagyon havazott; Oszadára 26-n 
(jan[uár]) este értünk, innen Rózsahegy volt a főhadiszállás, hol Beniczky145 csa-
patjával csatolta magát hozzánk. 

Rózsahegyről 29-kén Sz[ent]miklósra146 begyalogoltunk, a fővezér á la téte.147 

Február l-jén Vihodnán voltunk, ahol a fővezér annyi fáradság következtében ín-
lázba esett, de erős testalkata két nap alatt győzedelmeskedett a bajon, nejének 

32 sebesült, összesen 84 fő, 6 löveg, 5 lőszeres, 1 teherhordószekér, 28 ló. Collery-Csorich, 
Selmecbánya, 1849. jan. 24. KA AFA Kr. i. U. 48-49. Karton 1870. 2. Korps unter Wrbna, 
spáter Csorich. 1849-1-55. 

141 tarack, vagy vetágyú 

142 A két besztercei honvédzászlóalj közül az elsőből alakult meg 1849. ápr. közepén a (második) 
51. honvédzászlóalj (Az első, a baranyai önkéntes mozgó nemzetőrökből alakult hon-
védzászlóalj 1849 februárjában Eszéknél kapitulált). A 2. besztercei zászlóaljból 1849. jún. 
végén alakult meg a 124. honvédzászlóalj, dc a hadügyminisztérium tévedésből a 125. 
sorszámot is ennek a zászlóaljnak utalta ki. 

143 Ez a Mikovényi Károly (1813-1898) őrnagy vezette 2. besztercei zászlóalj volt. 

144 Az 1849. jan. I6-i turcseki ütközetet mindkét fél a saját győzelmének tulajdonítja, de az 
ütközetet követően Götz vonult vissza korábbi állásaiba. Pusztelnik Henrik alezredes nem itt 
esett halálos sebbel fogságba, hanem jan. 22-én Hodrusbányánál. A magyar adatok szerint 
Turcseknél az ellenség vesztesége kb. 30 halott és ennél több sebesült és 18 fogoly. 
„Részünkön halott és sebesüli valamivel kevesebb volt, mint az ellenségé". Görgey István I. 
166. p. A cs. kir. adatok szerint a magyar veszteség 54 halott, 60 sebesült és 117 fogoly. 
Nobili, Johann: Der Wintcríeldzug 1848-1849 in Ungarn unter dem Oberkommando des Feld-
marschalls Fürsten zu Windisch-Gratz. Wien, 1851. 191. p. Tommasegovic 63. gyalogezredi 
főhadnagy jelentéséből azonban kiderül, hogy a magyar foglyok egy része még az ütközet 
során kiszabadult. Mosóc, 1849. jan. 19. KA AFA Kr. i. U. 48^19. Karton 1952. Mobile 
Kolonne des GM von Götz. 1849-1-11. 

145 Beniczky Lajos (1813-1868), bányavidéki kormánybiztos, nemzetőr őrnagy, 1849. ápr. 21-től 
honvéd alezredes, különítményparancsnok. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Steier. Beniczky 
és Bona, 1987. 105-106. p. 

146 Liptószenmiklós 

147 az élen 



gondos ápolása segedelmével, ki Szentmiklóson jött férjéhez. 
A főhadiszállás 2-n Bélára148 indult, a fővezér csak 3-kán hagyta el Vihodnát, s 

Csütörtökhelyre érkezett. Itt vette hírét Guyon vigyázatlanságának, melynek követ-
keztében febr[uár] 2-kán éjjel Iglón megrohantatott, mivel előőröket kiállíttatni 
nem engedett, azt adván okul, hogy az ellenség elfutott. Minden artilleriája149 már 
az ellenség kezeibe volt, ki a várost, melynek közepén ágyúi állottak, rakétával 
lángba borította, a város nagyobbára porrá égett."0 — Csütörtökhelyről minden 
ellentállás nélkül Lőcsére értünk. Előttünk a győzelmes Schlik15', hátunk megett a 
Jablonowski-'5~ s Götz'"-féle üldöző csapatok. 

Görgei maga nagyon aggódott, s erősen hívé, hogy ha nem kényszeríttetik fegy-
verét letenni, minden esetre seregének nagy részét elveszti. 

Branyiszkót azonban Guyon — Zámbelly1""4 s 155 segélyével két órai ostrom 
után bevette156, s utunk nyílt Eperjesre, ahová a főhadiszállás febr[uár] 8-kán érke-
zett meg. 

A sereg így volt elhelyezve: 

148 Szepesbéla 

149 tüzérsége 

150 Az iglói ütközetet Bayer József egyik kézirata alapján ismerteti Görgey István I. 177-182. p. 

151 Schlik von Bassano und Weisskirchen, Franz, gróf (1798-1862), cs. kir. altábornagy, hadtest-
parancsnok. Lovassági tábornokként hal meg. — Schlik hadteste ekkor Eperjes, Kassa és 
Tokaj között állomásozott. 

152 Jablonowski, Félix, herceg (1808 1857), cs. kir. vezérőrnagy, dandárparancsnok a II. hadtest-
ben, 1849 jan. végétől a hadtest Görgei üldözésére küldött dandárának parancsnoka. 

153 Götz, Christian (1783 -1849), cs. kir. vezérőrnagy, dandárparancsnok, 1849. ápr. 10-én he-
lyettes hadosztályparancsnokként halálosan megsebesül a váci ütközetben. — Götz ekkor egy 
Morvaországból betöri önálló hadosztály parancsnoka volt. 

154 Zámbelly Lajos (1815-1901), cs. kir. alszázados a 4. (Sándor) huszárezredben, 1848. okt. 
l-jétől főszázados, 1849. jan. 25-től őrnagy, febr. 9-től alezredes, 19-től dandárparancsnok a 
feldunai hadtestben, ápr. 12.—jún. 20. között a hadtest vezérkari főnöke, máj 25-től honvéd 
ezredes, júl. közepétől egy önálló dandár parancsnoka. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 
1987. 340. p. -— Zámbelly nem volt ott Branyiszkónál, Duka valószínűleg báró Üchtritz 
Emilre, a 12. (Nádor) huszárezred őrnagyára gondolt. Szerepére 1. saját levelét Pompéry 
Jánoshoz, közli: V. Waklapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. III. köt. Bp., 
1955. 136-138. p. 

155 A név az eredetiben ki van pontozva, valószínűleg Cornidesz Lajosról (1812-1883), Gölnic 
polgármesteréről, a későbbi honvédőrnagyról van szó, aki az egyik bekerítő oszlopot vezette. 
Életrajzát 1. Bona, 1987. 121. p. 

156 1849. febr. 5-én 



Bclán, Abaúj határán Kmety; 
Avantgarde157 Lemesánban Guyon; 
Centrum Pillér, Eperjesen; 
Arriére-garde158 Aulich Hedriben. 
Lucsivnán (Szepesség határán, Liptó szélén) Görgeihez érkezett Hrankay kapi-

tány159, Windisch-Grátz küldötte, Görgeit magamegadásra szólítandó fel; mire 
Görgei minden válasz helyett Vácon kiadott proklamációit küldé át.'f'° 

Február 11-kén éjjel találkozott Görgei tábornok Klapka, akkor ezeredessel.'61 

A két sereg tehát tettleg egyesülve volt. 
Még a kassai eseményről: 
Annyi fáradság s küzdelem után végre szabadabban lélekzettünk, s az egész 

sereg őszintén hitte, hogy érdemes a haza s a kormány köszönetére. A febrjuár] 
11-ki rendelet, mely febr[uár] 13-kán érkezett meg Görgei kezeibe, s kihirdettetett, 
nagyon meglepte, leverte a sereget, hogy fővezérét, kihez annyi küzdelem után oly 
őszintén ragaszkodott, Dembinski162 parancsai alá helyezve, mintegy letéve ezáltal, 
enmagát is megsértve látta.161 

157 Elővéd 

158 Utóvéd 

159 Hrankay József, nyugalmazott cs. kir. huszárszázados. 

160 A tárgyalást leírja Görgey Artúr I. 322-323. p., és Görgei elbeszélése nyomán Gróf Leinin-
gen-Wcstcrburg Károly honvéd tábornok levelei és naplója. In: Katona I. 122. p. és Lengyel 
Tamás: Ludvigh János feljegyzései a magyar szabadságharcról. In: Történetírás, 3. (1938) 
148. p. 

161 Klapka György (1820-1892), kilépett cs. kir. főhadnagy, ekkor ezredes, az I. hadtest pa-
rancsnoka, később honvéd vezérőrnagy, Komárom várának parancsnoka. Emigrál. Életrajzát 
I. Bona, 1987. 202. p. — A találkozót leírja Klapka 1849. febr. 16-án az OlIB-hoz intézett 
jelentésében, közli: Steier Lajos: Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei. Bp., 
é. n. 73-76. p. Klapka: Nationalkrieg I. 231. p., Görgey Artúr I. 340-342. p., és Klapka, 
1986. 94-95. p. 

162 Dembinski, Henryk, gróf (1791-1864), az 1830-31. évi lengyel szabadságharc tábornoka, 
rövid ideig fővezére, 1849-ben honvéd altábornagy, februárban a honvéd fősereg parancsnoka, 
ápr.-jún. között az északi hadsereg (IX. hadtest és különítmények) parancsnoka. Júliusban a 
honvédsereg vezérkari főnöke, aug. elején a fősereg parancsnoka. Emigrál. Életrajzát 1. Bona, 
1987. 132-133. p. 

163 Mészáros febr. 12-i (és nem 1 1-i) rendeletére I. a 40. jegyzetet. A rendelet nem 13-án, hanem 
14-én érkezett a táborba, s Görgei 14-én kiadott napiparancsában reagált rá. Ebben néhány 
csípős célzást tett Dembirískire és az országgyűlésre, de az új fővezér iránti engedelmességre 
szólította fel katonáit. Magyar fordításban közli: Görgey Artúr I. 348. p. 



Ez a kormányzat második próbája volt Görgei ellen. 
Az első Besztercebányán voll történendő. 
A váci proklamációk a kormány kezeihez jutván, elhatároztatott, hogy Görgeit 

letévén, Debrecenben haditörvényszék eleibe állíttassék. Répásy táb[ornok]164 volt 
a parancsnokságot átveendő, kivel kormánybiztosképpen Luzsénszky165 s Ragá-
lyi166 volt kiküldve, de ezt Ludvigh képviselő167 megakadályoztatá. — Görgei azt 
mondá: ,,Ha azon urak a sereghez érkeznek, letartóztatom őket, s csak akkor adtam 
volna át a parancsnokságot, ha a bányavárosokból — hol annyi volt a veszély — 
kivezettem szerencsésen a sereget".168 

Kassán a főtisztek, osztályparancsnokok s dandárnokok sat. Görgeihez jöttek, s 
kinyilatkoztatták (Aulich, Kmety, Beniczky sat.), hogy egyedül neki kívánnak en-
gedelmeskedni. O — j ó l emlékszem — így válaszolt: „Uraim! Köszönöm bizal-
mukat! de ahol törvény van, ott engedelmeskednünk kell; én, habár látom is, hogy 
a kormány hibát követ el, engedelmeskedni fogok, s arról jótállok, hogy Önök is 

164 Répásy Mihály (1800-1849), cs. kir. őrnagy a 6. huszárezredben, 1848. szept. végétől az 
ezred ideiglenes parancsnoka, okt. 12-től ezredes, a l'eldunai hadtest dandárparancsnoka, nov. 
l-jétől honvéd vezérőrnagy, lovassági főfelügyelő. 1848. dec. 28-tól a tartalék hadtest pa-
rancsnoka, 1849 jan. végétől márc. elejéig a Középponti Mozgó Sereg, majd az ebből alakuló 
II. hadtest parancsnoka, később ismét osztályfőnök a hadügyminisztériumban. Kolerában halt 
meg. Életrajzát 1. Bonci, 1987. 282-283. p. 

165 Luzsénszky Pál, báró (1791-1869), 1848-49-bcn Kassa országgyűlési képviselője, 1849. jan. 
13-tól márc. elejéig Ragályi Ferdinánddal együtt a feldunai hadtest mellé kirendelt kormány-
biztos, ápr. elejétől a Felvidék, illetve az itt működő haderők kormánybiztosa. Várfogságot 
szenved. 1861-ben ismét képviselő. 

166 Ragályi Ferdinánd (1814-1881), Rozsnyó képviselője, 1848. okt.-ben élelmezési biztos a 
dunántúli hadsereg mellett, 1849. jan. 13-tól márc. elejéig Luzsénszky Pállal együtt a feldunai, 
majd VII. hadtest kormánybiztosa. 1861-ben és 1866-tól ismét Rozsnyó képviselője. 

167 Ludvigh János (1812-1870), képviselő, a képviselőház jegyzője, 1848. szept. végén a fősereg 
táborába küldött országgyűlési biztos, decembertől Szepes megyei, majd a 1849. ápr. végétől 
júl. elejéig a fősereg mellé kirendelt kormánybiztos, emigrál. 

168 Luzsénszkyt és Ragályit 1849. jan. 13-án nevezte ki a feldunai hadtest kormánybiztosává 
Kossuth. A kinevezéssel kapcsolatos rendeleteket közli: KLÖM XIV. 120-124. p. A váci 
nyilatkozat híre azonban csak 15-én, szövege csak 24-én várt ismertté Debrecenbe. L. erre 
Hermann, 1988. 270-274. p. A fennmaradt iratokban nincs nyoma annak, hogy szóba került 
volna Görgei Répásyval történő felváltása, s erre sem Luzsénszky és Ragályi jelentései, sem 
Ludvigh visszaemlékezései nem utalnak. Répásy kinevezésének tervéről Duka hasonló 
értelemben tájékoztatta később Irányi Dánielt is. L. Irányi Dániel-Charles-Louis Chassin: A 
magyar forradalom politikai története 1847-1849. Fordította Szoboszlai Margit. S. a. r. Spira 
György. II. köt. Bp., 1989. 119. p. 



engedelmeskedni fognak; ha szükségem lesz, Önök közremunkálására számolok. 
Isten Önökkel". 

A kormányt a tisztikar hangulatáról értesítendő, Zuber őrnagy170 ment — de nem 
Görgei által küldve — Debrecenbe. Útjában szerencsétlenül járt Böszörmény-
ben. 

London, auguszt[us] 13-n 850. 
T. Duka 

(MOL Klapka-ir, 6. doboz. 22. tétel. Duka Tivadar levelei.) 

169 Görgei reagálásáról hasonló módon számolnak be Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd jelen-
tései is. Közli őket Hermann Róbert: Kormánybiztosok Görgei táborában (Luzsénszky Pál és 
Ragályi Ferdinánd kormánybiztosi tevékenysége 1849. jan. 31.-márc. L). II. rész. 113-117. p. 
Okmánytár. In: Fólia Historica, 16. (1992) 93-124. p. Az ekkor Kmety hadosztályában szol-
gáló Beniczky szerint a Kmety-hadosztály tisztjei egy hűségnyilatkozatot fogalmaztak Gör-
geihez, anélkül, hogy ebben Dembinski ellen személyeskedtek volna. Ezt Görgei elégedetten 
fogadta. Steier. Beniczky, 264-265. p. 

170 Zuber Antal (1816-1908), kilépett nemesi testőr, honvéd alezredes, a feldunai hadtest tábori 
térparancsnoka, 1849. jún. 16-tól a hadügyminisztérium rendőrségi és térparancsnoksági 
osztályának főnöke. Várfogságot szenved. Életrajzát I. Bona, 1987. 343-344. p. 

171 Zuber Hajdúböszörményben összeszólalkozott szállásadójával, Kövér Györggyel, s a tett-
legességig fajuló vitában Zuber 14 kardvágást, Kövér egy pisztolylövést kapott. L. erre Görgey 
István I. 236-239. p. és Hegyesi Márton: A Zuber-ügy In: Hazánk. Szerk.: Abafi Lajos. VII. 
köt. 77-78. p. 



F ü g g e l é k 

A feldunai hadseregnek állása 1848-k november és decemberben e hó 16-ig 
következő volt: 

A végső jobbszárnyat képezte a nádasi brigúda Ordódy őrnagy parancsnoksága 
alatt, ettől Posony felé Kosztolányi alezredes állott. Posony és Köpcsény között 
Bárczy [sic!], Köpcsényben Görgei Kornél őrnagy (brigáda), Pahrendorfon Kypke 
őrnagy, és a végső balszárnyon Sréter őrnagy Sopronyban. 

A schwechati csata után a sereg állott körülbelől 35 000 emberből, azonban a 
nemzetőröket — kik a szám legnagyobb részét tevék — Görgei, mind haza bo-
csájtá, s csak a tornaiak és zempléniek maradtak meg.'7" Windisch-Grátz betörése 
alkalmával alig volt több 20-25 ezer embernél, körülbelől 2500 ló, és nyolcvan 
ágyú. 

E sereg egy része Komáromban hagyatott a visszavonulás alkalmával173; s a 12 
fontos ágyúkat Görgei Pestről Debrecenbe küldé. 

December 14-n elfoglalván Simunich a nádasi passzust, Guyon küldetett a bri-
gáda parancsnokságra, Ordódy — Kossutli kívánságára — Görgei által Lipótvárára 
rendeltetett. 

Vácon a három divízióra osztatott a sereg: Aulich, Guyon s Pusztelnik pa-
rancsnoksága alatt volt. A sereg ekkor 17-18 ezerből állott. 

London, novemb. 18-n 850. 
Duka 

(MOL Klapka-ir. 2. csomó. 5. tétel. 169. f.) 

172 1849. jan. 5-ig a Hajdú-kerületi önkéntes zászlóalj is a táborban maradt. A zempléni zászlóaljat 
Győrben egyesítették a gömöri zászlóalj maradékával, az így létrejött önkéntes zászlóalj 1849. 
márc. közepéig maradt a táborban. A pozsonyi és tornai önkénteseket 1849. jan. 24. előtt 
beolvasztották az 1. pesti önkéntes mozgó nemzetőr-, a későbbi 66. honvédzászlóaljba. Több 
önkéntes mozgó nemzetőrzászlóaljból pedig honvédzászlóalj alakult. 

173 L. erre a 106. jegyzetet. Komáromban maradt a 2. (Sándor) gyalogezred 3. zászlóalja, a 34. 
(Porosz herceg) gyalogezred két százada, a 18. és 46. honvédzászlóalj, a 2. pesti önkéntes 
mozgó nemzetőrzászlóalj, a Száz János-tele önkéntes zászlóalj (ezekből alakult a 71. hon-
védzászlóalj), a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1. és 2. zászlóalja (ezekből alakult a 
70. honvédzászlóalj) és a 13. (Hunyadi) huszárezred egy százada. L. MOL KPA 530. és uo. 
OllB 1849:2690. 



Rövid í tések j e g y z é k e 

Levéltári rövidítések 
1848-49. 
Absz. Aradi htvszék. 

AFA 
Csány-ir. 
Görgey lt. 

HL 
HM Ált. 
Iktatókönyv. 

KPA 
KA 
Klapka-ir. 
Kr. i. U. 48-49. 
MOL 

HL Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai 
HL Abszolutizmuskori iratok. Aradi cs. kir. rendkívüli 
haditörvényszék 
Alte Feldakten 
MOL H 103 Csány László kormánybiztos iratai 
MOL P 295 A Görgey család levéltára. Görgei Artúr 
gyűjtemény 
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest) 
MOL I I 75 Hadügyminisztérium. Általános iratok 
MOL Görgey lt. b/31. fasc. Az 1848/9. magyar feldunai, 
utóbb VlI-ik hadtest (Móga, Görgei Artúr, Gáspár, 
Pöltenberg tábornokok) eredeti igtatókönyve [sic!] 
MOL H 2 Kossuth Polizei Aktén 
Kriegsarchiv, Wien 
MOL R 295 Klapka György iratai 
Krieg in Ungarn 1848-1849. 
Magyar Országos Levéltár (Budapest) 

Könyvészeti rövidítések 
Bona, 1987. 

Bona, 1988. 
Deák Ferenc II. köt. 

Görgey Artúr I—II. 

Görgey István, 1916. 

Görgey István, 1918. 

Görgey István I—III. 

Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek a szabadság-
harcban 1848-49. 2. kiad. Bp., 1987. 
Bona Gábor. Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 
Deák Ferencz beszédei 1842-1861. Összegyűjtötte 
Kónyi Manó. 2., bőv. kiad. II. köt. Bp., 1903. 
Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 
1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. I—II. köt. 
Bp., 1988. 
Görgey István: Görgey Arthur itjúsága és fejlődése a 
forradalomig. Bp., 1916. 
Görgey István: Görgey A r t h u r a s z á m ű z e t é s b e n 
1849-1867. Bp., 1918. 
Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomá-
sok. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és 
történelmi kritika. 1—III. köt. Bp., 1885-1888. 



Hermann, 1988. 

Hermann, 1994. 

Hermann: Csány 

HK 

Jánossy I-II. 

Katona I. 

Klapka, 1986. 

Klapka: Nationalkrieg I 

KLÖM XIII-XIV. 

Kosáry 

Pap II. 

Steier: Beniczky 

Steier: Görgey 

Hermann Róbert. Görgei Artúr váci nyilatkozata. In: HK, 
101.(1988) 2. sz. 247-294. p. 
Hermann Róbert: Görgei Artúr és Kossuth Lajos levele-
zésének kiadatlan darabjai. In: Századok, 128. (1994) 
5. sz. 922-999. p. 
Hermann Róbert: Csány László, mint a lcldunai hadtest 
kormánybiztosa (1848. szeptember 29.-1849. január 18.) 
In: Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. 
Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 1990. (Zalai 
Gyűjtemény 30.) 133-219. p. 
Hadtörténelmi Közlemények 
Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és 
Amerikában. 1851-1852.1—II. köt. Bp., 1940-1948. 
Az aradi vértanúk. Szerk.: Katona Tamás. I. köt. Bp., 
1979. 
Klapka György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. 
Bp., 1986. 
Klapka, Georg: Der Nat ionalkr ieg in Ungarn und 
Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Bd. I. 
Lcipzig, 1851. 
Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 
I—II. köt. Szerk.: Barta István. Bp., 1952-1953. (Kossuth 
Lajos összes munkái XIII-XIV.) 
Kosáry Domokos: Klapka György és Duka Tivadar. In: 
A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Bcnda Kálmán 
80. születésnapjára. Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., 1993. 
Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi 
harczának történetéhez 1848-1849. II. köt. Pest, 1869. 
Steier Lajos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos 
és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 
1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról. Bp., 
1924. 
Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Bp., é. n. 
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ÉBLE GÁBOR 

A GRÓF KÁROLYI NEMZETSÉG LEVÉLTÁRA 

(közzéteszi: Sunkó Attila) 

A szerző 

Éble Gábor 1843. március 25-én Mecséren (Moson megye) született, Éble János 
mészárosmester, vendéglős és Keller Terézia hetedik gyermekeként.' A római ka-
tolikus család a württembergi Weil die Stadtból származott, ahol első ismert őse, 
Andreas Eble 1664-től 1680-ig építőmester és a szabad birodalmi város polgármes-
tere volt.2 

Éble Gábor gimnáziumi tanulmányait Magyaróvárott a piaristáknál és Győrött 
a bencéseknél végezte (1855-1863), majd egy évig jogot hallgatott Pesten. 1864 
őszén, korábbi hajlamát követve, elvégezte Magyaróvárott a gazdasági tanfolya-
mot. 1868. szeptember l-jén Sándor Móric gróf biai uradalmában nyert alkalma-
zást1 mint „gazdászati segéd", onnan 1870. július 15-én Károlyi György gróf szol-
gálatába lépett.4 1875 őszén a gróf behozta őt parácli uradalmából Budapestre,5 ahol 

1 A dolgozatban említett valamennyi forrás lelőhelye: Magyar Országos Levéltár, A Károlyi 
család nemzetségi levéltára. Károlyi család. Az egyes hivatkozott fondok ezen belül találhatók. 
P 417 Éble Gábor hagyatéka. (= P 417 Éble) Életrajzi adatai, személyes okmányok. 1. tétel. 
Visszaemlékezés Éble Gáborról (a továbbiakban Visszaemlékezés). Mivel a szerző életének 
kutatása folyamán mindössze erre a levéltári anyagra támaszkodhattam, a továbbiakban nem 
közlöm minden egyes adat esetében külön lábjegyzetben ezt a jelzetet. 

2 Éble Gábor: A Weil die Stadti Éble család leszármazása. Bp., 1X96. 

3 Az erre vonatkozó anyag: A szlavnicai Sándor család levéltárában volt (1,54 ifm. Régi jelzete: 
1917:19.), 1945-ben elpusztult. 

4 Dániel Alajos, gróf Sándor Móric jószágigazgatója által 1870. szeptember 25-én kiállított 
bizonyítvány szerint „...magát ezen idő alatt értelmesnek tanúsította, dicséretesen viselte, mire 
nézve ajánlatot érdemel ... szolgálatából való kilépése ön kérelmére történt." P 417 Éble. 
Életrajzi adatai, személyes okmányok. 

5 Éble saját bevallása szerint egész életében szenvedte ennek a döntésnek a következményeit. 
Gróf Károlyi György ugyanis eredetileg csak egyetlen esztendőre kérte meg Éblét, hogy a 
budapesti udvartartás gazdasági helyzetét és rendjét szilárdítsa meg. A jóval nagyobb munkáért 
azonban jóval kevesebb fizetés járt. A parádi tiszttartói állásra vonatkozó ígéretet sem Károlyi 
György, sem fia Károlyi Gyula nem teljesítette. Éblét, számításai szerint, így 1879 és 1900 
között 32 400 forint kár érte. Tájékoztatásul. „Noblesse obiige" 1901. július 10-i feljegyzés. 
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mintközponti pénztárnok és 1897. október l-jétől mint levéltárnok működött 1901. 
január l-ig, nyugalomba vonulásáig. Ugyanezen időponttól kezdve 1455 forint 95 
fillér évi nyugdíjat és 480 forint kegydíjat állapítottak meg számára.6 Anyagi hely-
zete folyamatosan romlott, számos alkalommal fordult a Károlyi család tagjaihoz 
rendkívüli pénz-, illetve természetbeni juttatásért, változó sikerrel.7 1907. július 
l-jén Károlyi László felkérte, hogy ,,Dr. Jambrikovics László úrnak, a gróf Károlyi 
nemzetség tulajdonát képező levéltár felügyelőjének ezen levéltár állományára és 
rendszerére vonatkozólag minden szükséges felvilágosítást legjobb tudomása sze-
rint megadni szíveskedjék, s őt a levéltár kezelésébe és rendtartásába beavassa." A 
megbízatás 1908. június 30-ig terjedt, 2400 korona fizetés ellenében. 

Éblc Gábor 1907. július 27-én vette feleségül Adametz Annát (1825. július 26.-
1921. március 14.), az Egyetem utcai Károlyi-palota kulcsár- és gondnoknőjét. A 
felesége halála után rohamosan hanyatló egészségű Eble 1923. december 29-én 
halt meg8, a farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra december 31-én.9 

Eble munkásságát döntően meghatározta a Károlyi családdal való kapcsolata. 
Műveinek témája és forrásanyaga szinte kizárólag a Károlyi család levéltárára kor-
látozódik. Jóllehet kinevezett levéltárosként rövid ideig tevékenykedett, a levéltár 
anyagának kiaknázását már jóval ezt megelőzően megkezdte.10 

Eble Gábor történetírói pályáját az Egy magyar nyomda a XVIII. században 
című művének 1891-ben történt megjelenésétől számította. Vizsgálódásainak 

Budapesten először a IV. kerület, Reáltanoda utca 16. fsz. 5., majd az I. kerület, Verpeléti út 
7. fsz. 1. alatt lakott. Adóösszeírási ív az 1902., 1908., 1914. évre. P 417 Éble. 1. t. 

6 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. köt. Bp., 1893. 1171-1172. col., Gulyás 
Pál: Magyar írók élete és munkái. S. a. r. Viczián János. VII. köt. Bp., 1990. 29-30.col. 

7 Élete alkonyán már az alapvető életfeltételeket is nehezen tudta biztosítani a maga számára. 
1923. január 2-án kelt, Az író szerencséje, Az én szerencsém című feljegyzésében a még több 
mint egy éve, 1921. december 10-én ígért használt téli öltöny, az 1922. január l-jén ígért 3 
kilogramm szalonna és bor elmaradása felett érzett elkeseredését maga faragta versben fejezte 
ki: „... így hát vége mindennek, vége reménységemnek." P 417 Éble. Életrajzi adatai, szemé-
lyes okmányok. I. t. 

8 1921. június 21-én kelt végrendeletében műveit, könyveit dr. Jambrikovics László miniszteri 
osztálytanácsosra, a végrendelet végrehajtójára, ingóságai döntő többségét a nála jó ideje fizet-
ség nélkül szolgáló Billik Istvánnéra és lányára Billik Margitra hagyta. MOL P 417 Éble. 2. t. 
Végrendelete, hagyatékával, temetésével kapcsolatos iratok. 

9 A Magyarország 1924. január I i számának 8. oldalán hosszabb megemlékezést közöl róla. 

10 „... a gróf Károlyi palotában a pénztárszoba kapcsolatos volt a levéltár helyiségeivel és Éblének 
azok voltak legboldogabb órái, amelyeket a fizetőasztaltól és számadásoktól szabadulva a 
levéltárban tölthetett." Visszaemlékezés. 



homlokterében a XVIII. század története állt, vélhetően a rendelkezésére álló for-
rásanyag is erőteljesen befolyásolta kutatási területének megválasztásában. A szak-
mai közvélemény szinte minden jelentősebb művét elismeréssel fogadta. A kor 
jeles történetírói — Acsády Ignác, Békel'i Rémig, Hóman Bálint, Karácsonyi János 
— szívesen vállalkoztak műveinek ismertetésére, bírálatára." Legtalálóbban talán 
az őt búcsúztató megemlékezés fogalmazza meg munkája értékelését: „Benne egy 
igazán hasznos és szorgalmas tagja hunyt el a régi történészgárdának, megérdemli, 
hogy szeretettel emlékezzünk meg róla." 

Éble Gábor műveinek válogatott bibliográfiája 

Önálló munkák 

A buják i vár története. Bp., 1887. 
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A nagy-károlyi gróf Károlyiak leszármazása . Adalék nemzet i közművelődésünk történe-
téhez. Bp., 1891. 

E g y magyar nyomda a XVIII . században. Bp. , 1891. 

Káro ly i Ferenc gróf és kora. 1705-1758. I. köt. Bp., 1893. 
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11 A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. Bp., 1897. Ism.: Acsády Ignác. 
In: Századok, 31. (1897) 812-815. p.; A nagykárolyi Szentháromság-kápolna története. Bp., 
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A kézirat kiadásának elvei 

A kézirat szövegét a mai helyesírásnak megfelelően közöljük, a kor és a szerző 
stílusát is tükröző latin eredetű szavak eredeti írásmódjának megőrzésével. A szö-
veg tagolását lehetőség szerint megtartottuk. A szöveg eredetileg hivatkozásokat 
nem tartalmaz, ezért ahol az értelmezés feltétlenül megkívánta, a jegyzeteket re-
konstruáltuk a forrásanyag engedte mértékben. 



ÉBLE GÁBOR 

A G R Ó F K Á R O L Y I N E M Z E T S É G L E V É L T Á R Á N A K T Ö R T É N E T E 1 3 

A g r ó f K á r o l y i c s a l á d j e l e n l e g i n e m z e t s é g i l e v é l t á r á n a k l e g e l s ő v a g y i s t ö r z s -

a n y a g á t a k i rá ly i k i v á l t s á g - és e g y é b b i r t o k l e v e l e k a l k o t t á k , m e l y e k e t l e g i n k á b b 

b ő r z s á k o k b a n é s l e v e l e s l á d á k b a n ő r i z t e k , h o g y v e s z é l y e s e t é n aká r l ó h á t o n is ha -

mar" e l s z á l l í t h a s s á k a c s a l á d tagja i és b e l s ő e m b e r e i . I d ő k f o l y a m á n a z o n b a n m i n d 

j o b b a n g y a r a p o d v á n a c s a l á d i v a g y o n , t e r m é s z e t e s , h o g y a z a r r a v o n a t k o z ó o k i r a -

t o k m e g ő r z é s e is m á r n a g y o b b g o n d o t i g é n y e l t . És h o g y e z e k e t a c sa l ád i e r e k l y é k e t 

m a g a a t u l a j d o n o s is ő r i z t e , o l v a s g a t t a é s r e n d e z t e , e r r e é p p e n a n a g y K á r o l y i S á n -

d o r a l e g é k e s e b b p é l d a , ki N a p l ó j á b a n 1 4 is b ő v e n m e g e m l é k e z i k a régi s z é p o k l e v e -

l e k r ő l , d e m e g é p p e n ő az , ki k ü l ö n e l v á l l a l j a a B o s n y á k l e v é l t á r ő r z é s é t , a m e l y e t 

m a i s k ü l ö n k e z e l n e k a n e m z e t s é g i l e v é l t á r b a n . 1 5 D e n e m c s u p á n a j o g i s z e m p o n t b ó l 

f o n t o s l e v e l e k e t t a r t o t t a K á r o l y i S á n d o r n a g y b e c s b e n , r e á í r v á n a k á r h á n y r a s a j á t -

k e z ű l e g a t a r t a l m á t v a g y n e v e z e t e s s é g é t , h a n e m o r s z á g o s f ő h i v a t a l o k a t v i s e l v é n 

n e m e g y s z e r k ü l ö n is m e g h a g y j a l e v e l é b e n f e l e s é g é n e k : „ J ó l m e g ő r i z z é t e k a l e v e -

l e k e t , S z í v e m ! " 

O a l a t t a m é g s e m m i n y o m a a n n a k , h o g y a csa lád i l e v é l t á r n a k k ü l ö n m e g b í z o t t 

ő r z ő j e le t t v o l n a , h i s z ő m a g a s z e m é l y e s e n fo rga t t a l e g t ö b b e t a b e c s e s a n y a g o t . A 

n a g y b i r t o k s z e r z é s e k a z o n b a n , d e m é g i n k á b b az e z e k k e l j á r t s z á m t a l a n i g é n y p ö r ö k 

m á r f i á t , g ró f K á r o l y i F e r e n c e t a r r a b í r t á k , h o g y e g y i k h ű e m b e r é t é s f ő t i s z t j é t , 

P ü s p ö k y I s tván t a r c h i v a r i u s n a k is a l k a l m a z z a . így l á t j u k e z t 1760-ban a c o n v e n -

t i o n a l e - k ö n y v b e n 1 6 b e v e z e t v e . P ü s p ö k y k ü l ö n b e n igen j ó l i s m e r t e a b i r t o k o k j o g i 

t e r m é s z e t é t , és F e r e n c g r ó f n a k k ü l ö n e g y i g e n becses e l a b o r a t u m o t is k é s z í t e t t e r r ő l . 

M i d ő n g r ó f K á r o l y i F e r e n c és f ia , A n t a l g r ó f a nagy k i t e r j e d é s ű ecsed i u r a d a l m a t 

m e g v á s á r o l t á k , a n n y i r a f e l s z a p o r o d o t t a l evé l t á r a n y a g a , h o g y g ró f K á r o l y i A n t a l 

13 A kézirat jelzete: P 405 b. A levéltár irattára. 1. t. Vegyes iratok. A levéltár történetére 
vonatkozó összegyűjtött iratok, Éble Gábor jegyzeteivel. 

14 Gróf Károlyi Sándor önéletírása. I—II. Kiadja: Szalay László. Pest, 1865. (Magyar Történelmi 
Emlékek IV-V. köt.) 

15 P 419 Bosnyák család. 

16 „Archivarius és Asessor". P 397 Acta Occonomica. IV. t. Összes uradalmakra vonatkozó 
iratok, a. Összes uradalmak. 1751-1787. Conventionale Inclytorum Dominorum de Anno 
1760. 



1769. október l-jén egészen újonnan szervezett levéltárnoki állást, s arra kinevezte 
Udvarhelyi Ferencet, aki már 1750-ben is a grófi család szolgálatában állt. 

Nem lesz érdektelen itt följegyezni, hogy a levéltárnok épp abban az évben 
neveztetett ki, amely évben redukáltatott az udvari személyzet. Ugyanis 1768. 
április 22-én Mlinaricz Antal nagykárolyi jószágfelügyelő táblázatos kimutatást 
készített a megmaradható és a cassált személyekről.17 Ötven személyből 19-et cas-
sáltak. Udvarhelyi Ferencről annyit jegyez meg Mlinaricz, hogy „in suspenso" 
vagyis „függőben". Ez az irat azután később, 1783-ban kezébe kerülvén Udvarhe-
lyinekjónak látta odaírni N. B. alatt, hogy ő egész 1768-ban is actuali officio volt, 
hanem 1-a Januarii 1769 azon tisztiből az irigység ugyan kivetette, dc ő cxcellen-
tiája (Antal gróf) kegyelméből ex divina providentia ki nem vethette, amint is a 1. 
Januarii egész fizetése és deputatuma megjárván 17. octobris 1769 archivariussá 
tétetett ő excellentiája által stb. s a végén odaírja: „Károly 1 la Januarii 1783. In 
Archivo." 

Ekkor a levéltárnok évi fizetése volt: 240 rénesforint készpénz; búza 20 köböl 
= 40 rft; bor 900 icce = 45 rft; ser 730 icce = 24rft 20 kr; tehénhús 600 font = 25 
rft; faggyúgyertya 25 font = 3 rft 30 kr; ázalék 2 köböl = 8 rft; vaj 30 icce = 9 rft; 
túró 50 font = 3 rft 20 kr; só 300 font = 12 rft 30 ki"; káposzta 300 fő = 2 rft 12 kr; 
tűzifa 24 öl = 18 rft; sertés 3 darab = 15 rft; széna 3 öl = 27 rft; zab 45 köböl = 36 
rft, együtt 508 rft 82 kr. 

Udvarhelyi Ferenc nagy lelkiismeretességgel felelt meg feladatának, az egész 
levéltári anyagot rendszeresen feldolgozta, 64 ládába (ladulába) szedte össze az 
uradalmak, a birtokok és évszámok szerint. Az így rendezett anyagból a legminu-
tiozusabb pontossággal készített, sajátkezűleg írt 64 darab extractust, és ezen igen 
terjedelmes és minden körülményt felölelő extractusokból megint óriási fáradság-
gal birtokok és családok szerint, külön-külön hatalmas indexeket. Jellemző a ré-
giek munkabírására, hogy ez óriási anyag feldogozása mellett (körülbelül 8-10 ezer 
okiratot dolgozott így fel) ráért még az összes uradalmak dézsmaborai kezelése 
fölött a „borinspector" tisztét is ellátni, amint ezt Bocskor József kéci uradalmi 
udvarbírónak 1773-1778 években hozzá intézett levelei tanúsítják.19 

17 P 398 Missiles. Mlinaritz Antal praeí'ectus. No. 48 234. 

18 Az általa készített mutatók ma is használatosak, kissé bonyolult rendszerben (zárójelben a 
mutatóban feldolgozott anyag jelzete található): Extractus Documentum Archivi Comitum 
Károlyi. 91-111. téka. (Ladula 1-102., 131-132.) Index Documentum Archivi Comitum Káro-
lyi. Index Possessionum A-Z. 112-117., 1 19-137. köt. Index Documentum Archivi Comitum 
Károlyi. Index Familiarum A-Z. 118., 138. köt. 

19 P 398 Missiles. Bocskor József kéci udvarbíró levelei Udvarhelyi Ferenchez. 1771. IX. 1 7 -



A levéltár, mint azt maga Udvarhelyi is fenti soraiban írja, Nagykárolyban, az 
ősi várkastélyban őriztetett a legrégibb időktől lőgva. Természetes azonban, hogy 
az egyes uradalmak irattárai az uradalmak székhelyén voltak. így volt ez egész 
1784 végéig. Ekkor a Hora-Kloska oláh lázadás kitörvén, éppen Szatmár vármegye 
szomszédságában, 1785. január 9-én szoros fedezett alatt kilenc társzekéren Pestre 
szállíttatta gróf Károlyi Antal a levéltárat. Az elszállítás mely benyomást tett akkor 
arra a vidékre, mint ezt Berzeviczy Pál jószágfelügyelő ez időben írt levele is tanú-
sítja.20 A levéltárat Antal gróf az 1768-ban általa vásárolt és 1779-1780-ban újjá-
épített Uri utcai (ma Egyetem utcai) palotában helyeztette el. 

Udvarhelyi nem sokáig volt a fölszállítás után már a grófi család levéllárnoka. 
Nagy művét, a levéltár rendezését az utókor előtt is a legnagyobb elismerésre mél-
tóan befejezte, s ezen pár elismerő szóban maradjon fent emléke. 

1786. január 4-én Somogyi Ferenc nagykárolyi jószágprefektus jelenti gróf Ká-
rolyi Antalnak: „Talabér juratus, a ki Károlyban némely dominalékban inquirált, 
kéri általam Excellentiádat, hogy Archivariusnak kívánkozik Excellentiádhoz. O 
Pesten Váradinál és Beöthy ítélőmesternél praclicált, jóféle és értelmes ember."21 

Erre a rövid és velős ajánlásra ki is nevezte gróf Károlyi Antal Talabér Lászlót 
levéltárnokának.22 

1778. III. 14. No. 7918-7969. 

20 P 398 Missiles. Berzeviczy Pál levelei gróf Károlyi Antalhoz. No. 7136-7329. „Megigazítván 
az út kétt szekerei 4ta Currentis indul meg a Károlyi Archívum Pestre, tőbb Szekereket meg 
nem akartam indítani, hogy a nép eszre ne vegye, mivel ugy is az vadakai harmadik szekerei 
is kelletett expediálni. A mi hátra vagyon még az Archivumbúl azt valami hat nap múlva 
Udvarhelyi Urammal Pestre fel fogom küldeni Bibliothekának egy részével együtt." 1785. 
január 9. Nagykároly.; Berzeviczy Pál inspector levele gróf Károlyi Antalhoz. No. 7251. „Az 
itt való nép kőzött a mennyire tudva vagyon, hogy az Archívumot (elvitette Excellenciád 
sok-féle a gondolat. Némellyek nagy őrömmel vannak hogy ezen drága kintsnek securitásárul 
jókor gondolkozot Excellenciád melly kintsnek tudni illik a Nagyságos Károlyi Famíliának 
kegyelmibűl sok Famíliák hasznát veszik. Némellyek pétiig szomorkodva olly bal ítéletre 
hajúinak mintha ezen a Földen melly egyedüli az Excellenciád oltalma által virágzék, ennek 
utánra még kevesebbet lehetne tisztelnünk Excellenciádot mint sem eddig szerentsénk volt 
tisztelnünk melly csak ugyan végső boldogtalanságunkra volna." 1785. március. 4. 
Nagykároly.; Berzeviczy Pál inspector levele gróf Károlyi Antalhoz. No. 7260. A szállításról 
1. még: Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. Bp., 1897. 
67. p. 

21 P 398 Missiles. Somogyi Ferenc levele gróf Károlyi Antalhoz. No. 65543-65861. 

22 „Hogy Vas Gereben minő gyanús forrásból meríthette „Régi Képek" című adomái II. 
kötetében Talabér levéltárnoknak a gróf által történt ....lését, azt nem tudjuk, jellemző azonban, 
hogy milyen mende-mondák maradhattak fenn egyáltalában gróf Károlyi Antalról, ki már 



Talabér nőtlen ember volt, s fizetése a szabad lakáson, fűtésen és világításon 
kívül évi 546 rénes forint volt.21 1801-ben azonban engedélyt kapván gróf Károlyi 
Józseftől a nősülésre, így a palotában bírt egy szobás lakásából kénytelen volt ki-
menni, s e helyett inkább lakáspénzt kért, azonfelül 20 köböl búzát és két disznót. 
A lakás fejében, tekintettel a mindjobban növekedő lakásdrágulásra, 150 forintot 
ajánl Burián Sámuel régens, a 20 köböl búza helyett, mivel a direetiónál deputatum 
nem jár, egyébként is Kókán kevés búzát termelnek, 24 forintot ajánl megadni, a 
két disznó helyett pedig 20 forintot, mert kényelmetlen volna Károlyból vagy De-
rekegyházáról a szállításuk.24 így tehát a megházasodott Talabér László levéltárnok 
összes fizetése 740 rénes forintra ment föl, ami igen tekintélyes fizetésnek mond-
ható, mert hisz Mária Terézia például azért rendelt az udvari titkárnak 1800 forint 
évi fizetést, hogy az rangjához méltóan fogaton járjon a hivatalába. 1818-ban azon-
ban már alaposan lolemcltetett a fizetése a levéltárnoknak, ugyanis 1200 rénes 
forintot és 200 rénes forint lakpénzt kapott. 

Harminchét évig viselte Talabér László a levéltárnoki tisztet. Munkája bőven 
lehetett, mert hisz a rengeteg perekhez a levéltárból szedték ki a perdöntő okira-
tokat, ezeket azután számon tartani, visszahelyezni stb. és főleg híven őrizni, ápol-
ni, elég feladat, s ennek meg is felelt teljes megelégedésre Talabér, mert amikor 
1822. április 28-án, mely év november havában gróf Károlyi István nagykorúvá 
lett, közös kormányzó testvérei, Lajos és György egyező akaratával őt nyugalomba 
helyezte, ezekkel a mély szavakkal örökíti meg emlékét. 

„Méltó tekintetbe vévén Talabér Lászlónak Nemzetségünk levéltára őrzésében 
számos esztendők óta tett hív szolgálatjai által szerzett érdemeit, hogy megöre-
gedett napjaiban hivatalbeli kötelességétől kipihenhessen: Lajos és György test-
véreim megegyező akaratjokból ezennel részére mostanáig kijáró fizetésének mind 
készpénzben mind deputatumokban holta napjáig való egészbeni meghagyattatá-
sával nyugalomba tétetik; helyébe nemzetségi levéltárnokunknak kineveztetik 
Waltherr László mostani suránymegyeri uradalmi administrator" (a néhai nyíra-
donyi uradalmi ispán Waltherr László fia) azon rendelettel, hogy „mihelyst a di-
rector úr Pestre visszatérend, a maga clölülése alatt eltartandó sessióban Walthertül 
a szent hitet egész Famíliánk nevében kivévén Talabért oda fogja utasítani, hogy 

születése, állása és rangjánál fogva sem beszélhetett „per kend" az ügyvédjével, főtisztjeivel 
és gyóntató lelki atyjaival Páter Farkassal- mikor ugyanott a falusi korcsmárosát „gazduram"-
nak szólítja! Éble Gábor 1. sz. jegyzete. 

23 P 405 A levéltár irattára. 

24 P 398 Missiles. Burián Sámuel régens levelei. No. 9685-9693. 



Walthert a szükséges útmutatásokkal megismertetvén levéltárunk belső foglalat-
jába vezesse be s még a reánk jövő újesztendeig mindezekben kezére járjon.""5 

Deputatumbeli járandóságai pénzre számíttatván át együtt évi 1400 rénes forint 
nyugdíjat kapott. Waltherr László a következő évi fizetéssel neveztetett ki: kész-
pénzben 600 rénes forint: kvartélypénz 300 rénesforint; tiszta búza 44, rozs 46, 
árpa 12, bab 4 pozsonyi mérő, óbor 1000, ser 600 és vaj 60 icce; gyertya 25 font; 
kukoricaföld 4 hold; hízott sertés 3 darab; széna tehéntarthatásra 3 öl, szalma 2 öl; 
kemény tűzifa 20 öl. Waltherr László — az 1822-diki lcvéltárnoki eskü szövege 
gróf Károlyi Istvánt Literarum conservatornak nevezi mondván: „semmi nemű 
darabot a méltóságos gróf Károlyi István ő Nagyságának, mint Litterarum conser-
vatornak tudta, híre, engedelme és rendelése nélkül senkinek ki nem adok."26 E 
szerint is gróf Károlyi István mint az összes közös javak kormányzója 1821. de-
cember l-jétől az 1827-i nagyosztályig a nemzetségi levéltárnak is kormányzója 
volt — munkálkodása a levéltárban annyiban hasznosnak nevezhető, hogy rendezte 
a XVIII. századból eredő gazdasági, katonai irományokat és a különféle levele-
zéseket név szerint Abc rendben, melyek 219 vaskos csomót (fasciculust) tesznek 
ki. Ezekközött Icgbccsesebbekés történeti szempontból legfontosabbak gróf Káro-
lyi Sándor, Ferenc és Antalhoz intézett levelek, s egyéb levelezések, melyek az írók 
után A-Z-ig vannak rendezve a 110-219. számű fasciculusokban.27 

Helytelen volt azonban Walther Lászlónál, hogy a Központi Kancelláriák 1788-
1806 évig terjedő irattárából28 kiszedte a különféle birtokokra vonatkozó s jogilag 
fontosabb okiratokat, ügydarabokat, és vagy 40 fiókba helyezte folytatólagosan, 
azzal a szándékkal, úgy látjuk, hogy ezeket majd beosztja a törzsanyagba, a meg-
felelő birtokok irataihoz. Ezt a munkát azonban egyáltalában végre nem hajtván, 
így egy igazán szépen rendezett s könnyű kezelésű irattárból csinált két rendezetlent 
és ezzel a benne kutatónak roppant fáradtsággal járó munkát. 

Waltherr, úgy látjuk, meg akarta írni a grófi család történetét is — ami tőle mint 
a Magyar Tudományos Akadémia tagjától talán ki is telhetett volna! —, mert a 
személyre vonatkozó lemásolta vagy magyarra fordította, de ez csak szándék ma-
radt. Négy kötet kézirata őrzi e törekvés emlékét. Ezen felül csinált ő a családok 
szerint genealógiai cédulákat, melyeken a levéltárban található adatokat elég pon-

25 P 407 Titoknoki Hivatal. Ügyviteli iratok. 1822/3CX). 

26 P 405 a. A levéltár irattára. Ügyviteli iratok. 

27 Ma: P 398 Missiles törzsszám alatt. No. 1-82934. 1-183. cs., 184-186. köt. 25,72 ifm. 

28 P 406 Központi Gazdasági Kancellária (1788-1793), Gazdasági és Jogügyi Igazgatóság (1793-
1806), Régensi Hivatal (1806-1816). 



tosan csoportosítván A-Z-ig rendezve 14 testes kötegben őriztetnek." 
Levéltárnoksága alatt gyűjtött magának egy igen érdekes magyar könyvtárt is, 

amit azután nyugdíjaztatása után 600 forintért egy lipcsei könyvkereskedőnek adott 
el. 

Az ő levéltárnoksága alatt újra költözködött a levéltár. Gróf Károlyi György az 
1827-iki nagyosztály alkalmával test vérbátyjának, Lajos grófnak jutott pesti bel-
városi palotát tőle 1801 jűnius 10-én 84 000 pengő forinton megvevén, a régi he-
lyett alapjából új palotát építtetett a hírneves Pollack terve alapján, ki a várme-
gyeházat s a Nemzeti Múzeumot is tervezte. 

Az építkezést 1832-ben kezdették meg, és kisebb-nagyobb megszakításokkal 
1839-ig tartott. Hova vitték a levéltárat, midőn az építkezéshez fogtak, arról semmi 
adat sincsen. Azt is csak költségjegyzékből tudjuk meg, hogy 1836-ban, 1837-ben 
már visszaköltözött a levéltár, még pedig egészen új bútorzattal és felszereléssel. 
Az asztalos munkákért: vörös fenyőből készült politúros 5 nagy szekrényért 297 
fiókkal, és más 6 szekrényért együtt 23 pengőforintot fizetett a Közös Főpénztár 
Altér József pesti polgári asztalos mesternek. Az 1838-i nagy árvízkor a palota is 
megúszott, a kertben és az udvaron csónakon jártak. A nemzetségi levéltár anyagát 
azonban sikerült megmenteni, mint ez Waltherr László levéltárnok költségjegy-
zékének szövegéből kitűnik: ,,A gróf Károlyi nemzetség levéltárának a legköze-
lebbi múlt március havi közönséges vízáradás előtti megmentésére fölfogadott 
hajósoknak fizettem 47 rénesforint 20 dénárt pengő pénzben. 1838. április 20." 
Ekkor a levéltárt vidékre szállították, de hova, azt nem mondják a költségjegy-
zékek. Az árvíz lefolyása után három hónapig szivattyúzták a vizet a pincékből. 
Altér április 10-i számlája szerint a levéltárból az összes szekrényeket kiszedték és 
újra politúrozták, a 45 négyszögöl levéltárszobák padozatát fölszaggatták, s he-
lyette újat raktak le, mely munkáért 342 pengő forintot számítottak. Még ugyan-
azon év őszén visszaköltözött a levéltár a palotába. 

Waltherr László is sok ideig, 28 esztendeig volt a gróf károlyi nemzetség levél-
tárnoka. 1850. december 22-én kelt grófi rendelettel 1851. január 1-től kezdőleg 
nyugalomba helyeztetett s április 2-án kelt igen pontos levéltári inventárium mellett 
átadta a levéltárat fiának, e hivatalában is utódának Waltherr Gézának.30 Csak-

29 P 1507 Irat- és levélmásolatok. 

30 P 405 b. A levéltár irattára. Vegyes iratok. A levéltár történetére vonatkozó összegyűjtött 
iratok, Éble Gábor jegyzeteivel. ,,A gróf Károlyi levéltár átadási oklevele 1851-ben. Feljegy-
zése azon okleveleknek, irományoknak és egyebeknek: mellyeket Walther László, mint nyu-
galmazott levéltárnok, Waltherr Gézának, mint levéltárnoki utódának, az 1850-ik évi karácson 
hava 22-dik napján a 20-dik közös kormányi szám alatt költ Nagyságos Grófi rendelet követ-



hamar nyugdíjaztatása után Tarcalra költözött ahol háza és értékes szőlője volt. Ott 
halt meg életének 76-ik évében és házasságának 43-ikesztendejében, 1863. október 
23-án. 

Waltherr Géza 33 évig viselte a levéltárnokság tisztét. 1880-ban súlyos beteg-
ségbe esett és mivel hivatalát többé nem folytathatta, a kormányzó őt 1885-ben 
egész fizetésével nyugdíjba helyezte. Levéltári munkásságának kevés nyoma van 
a levéltárban, ő inkább hű őre volt annak, és fő foglalkozása volt a rábízott közös 
főpénztárak kezelése. Levéltárnoki évi fizetése volt 2466 forint 30 dénár és 600 
forint lakpénz. A főpénztárak kezelésével évenként külön 3000 forint fizetést hú-
zott. Asztalos testvérének özvegyét vette feleségül, és egyszerre egy fiú és két leány 
mostohaapja lett. Ezek kerek 14000 forintot örököltek Waltherr Gézától! 

Az ő levétárnoksága alatt történt, hogy nagy történetírónk, Szalay László előtt 
megnyíltak a levéltár- helyiségei. Ugyancsak ez időben nyert engedélyt a végnap-
jaira nagy labanccá olvadt nagy kuruc Thaly Kálmán a levéltárban való kutatásra, 
ami igazán nem vált hasznára a levéltárnak! 

1885. január 1-től egy harmadik Waltherr, a Géza unokaöccse, Dr. Waltherr 
Lajos ügyvéd és levéltári segéd a levéltárnok évi 1200 forint fizetéssel, aki emel-
lett az ügyvédséget is folytathatta, de ezt nem sokáig tehette, mert erős összeüt-
közésbe került a bírósággal, úgyhogy megvonták tőle az ügyvédség gyakorlását. 
Részt vett ő a bosznia-hercegovinai hadjáratban. Ott a hús hiányát legtöbbször 
szilvával és és egyéb mezei terménnyel kellet pótolnia; így lett aztán belőle meg-
rögzött vegetáriánus, magyarul gyökérrágó. 1898-ban fölkerekedett és egész csa-
ládjával együtt elköltözött Cuba szigetére, ahol nemsokára meghalt. 

A gróf Károlyi nemzetség második kormányzója gróf Károlyi György ő Exccl-
lentiája volt, ki az 1827-i nagy osztály alkalmával reá ruházott tisztet ötven eszten-
deig viselte. Gróf Károlyi György kormányzósága alatt a férfiágon kihalt báró 
Harruckern család örökösei kérelmére kebelezték be a nemzetségi levéltárba a báró 
Harruckcrn család levéltárát, mint önálló különgyűjteményt, melynek rendes 
elenchusa is van. Addig ezt a levéltárat Békés-Gyulán őrizték. 

A levéltár történetére fontos az 1877. augusztus 8-án kelt levéltári alapítvány,33 

kezetében által adott." Ui. találhatók az Éble által említett költségjegyzékek is. 

31 „Gróf Károlyi Gyula 1879. november 25-től kinevezte Waltherr Lajost levéltári segéddé 50 
forint havi fizetéssel, december l-jétől kezdődőleg. O 1882-ben 2 évi szabadságot nyert ez 
idő alatt fizetést nem kapott, ez időközben tette le az ügyvédi vizsgát ..." 

32 P 418 A Harruckern család levéltára (1344-1859) 12,25 ifm. 

33 P 405 b. A levéltár irattára. Vegyes iratok. 2. t. Levéltár alapítvány alapító levele 1877. 



amelynek létrehozásával örök időre biztosítva van a levéltár fennállása. Mivel ezen 
alaplevél bőven ismertetve van a Birtoklási Történetben34, ilt csak egész röviden 
említjük meg, hogy gróf Károlyi István, György és a néhai Lajos fia gróf Károlyi 
Alajos az 1878 és 1879 évi közös jövedelcmckből fentmaradt 32 000 forintot tőké-
sítésre rendelték egészen 1902-ig, amely időtől kezdve azután a kamat a levéltári 
helyiség lakbérére s a levéltárnok fizetésére fordíttassák, egyúttal elrendeli az alapí-
tólevél, hogy az egyes családtagok tartoznak a grófi családban előforduló házassá-
got, születést, kitüntetést, elhalálozást, egyszóval minden nevezetesebb mozzanatot 
tanúsító okleveleket eredetiben elhelyezni a nemzetségi levéltárba. A levéltár 
Budapesten őrizendő, s a levéltárnok az egész nemzetség tisztviselője. 

Gróf Károlyi György halála után fia, gróf Károlyi Gyula őexccllcntiáját válasz-
totta meg a családi tanács, ki 1827-től 1891-ig viselte e tisztet. O alatta és Walther 
Lajos levéltárnoksága alatt 1886-tól kezdve lelt Eble Gábor a levéltár tulajdonkép-
peni gondozója és őrizője, aki ekkor kezdette meg üres óráiban kutatásait és ebből 
folyó irodalmi munkásságát. 

A következő kormányzó gróf Károlyi Tibor ő excellentiája lett (1790-1904?). 
O alatta mozgékony élet támadt a nemzetségi levéltárban. Közzé tétette a levéltár 
köztörténetileg oly fontos okiratait öt vaskos kötetben ,,A gróf Károlyi család ok-
mánytára" címen. ' Ezzel a publicatióval lett tulajdonképpen ismeretessé a grófi 
nemzetségi levéltár fontossága. O alatta kerültek 1891 -tői kezdve egymás után sajtó 
alá Eble Gábor forrásmunkái, köztörténeti művei és monographiái, melyeknek tel-
jes sorozatát őrzi a levéltár. 

Gróf Károlyi Tibor 1897-ben Waltherr Lajost fölmentette hivatalából, helyébe 
október 1-től kezdődőleg Eble Gábor főpénztárnokot bízta meg a levéltár felü-
gyelésével és gondozásával, évi 600 forint tiszteletdíjjal. Éble e bizalmat egy rend-
kívül becses művel hálálta meg a grófi családnak. Beszerezte, összegyűjtötte, kül-
földről is, a grófi családtagokra vonatkozó összes anyakönyvi hiteles kivonatokat 
1686-tól kezdve napjainkig, és azokat igen könnyen kezelhető módon rendezvén 
alkotott több fasciculusra terjedő olyan anyakönyvi kivonatgyűjteményt, amely 
igazán páratlan a maga nemében.36 Alig van még egy főúri család, amely ilyen 
gyűjtemény birtokában volna! 

34 Pettkó Béla-Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási 
története. I—II. A család megbízásából kiadja gróf Károlyi László. Bp., 1911. A levéltári 
alapítványról: II. köt. 189-190. p. 

35 A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. I-V. Kiadja : gróf Károlyi Tibor. S. a. r. Géresi 
Kálmán. Bp., 1882-1897. 

36 P 395 a. Családtagokkal kapcsolatos iratok. Anyakönyvi kivonatok. 



Az ő levéltári gondnoksága alatt 1899. augusztus 25-én került a nemzetségi 
levéltárba szófógóval (indexszel) ellátott nagykárolyi régi ügyészi irattár37, amely 
addig gróf Károlyi Tibor budapest-ferencvárosi házában Eösz Ferenc gazdasági 
tanácsos őrizetében volt, továbbá a nyírbátori uradalmi ügyészi irattár38, melyek 
azóta nemegyszer szolgáltattak illetéktelen pótadókövetelések és egyéb esetek al-
kalmával döntő bizonyítékokat. 

Gróf Károlyi Tibor halála után ideiglenes interregnum volt, mely után a nemzet-
ségi tanácsban Gróf Károlyi László ő méltóságát választották meg kormányzóvá, 
kinek nagy történelmi érzéke számos becses mű megjelenését tette lehetővé a levél-
tári gazdag anyag tanulmányozása alapján. Elég, ha csak megemlítjük Takáts Sán-
dor és Éble Gábor műveit, melyek 19? -tói kezdve jelentek meg, s a Birtoklási 
Történetet, mely alapvető és úttörő munka. 

A kormányzó fő gondja volt a levéltár lelkiismeretes gondviselésének bizto-
sítása huzamos időre. Ezt avatott és minden tekintetben megbízható fiatal erővel 
remélvén elérni, kinevezte levéltári felügyelővé Dr. Jambrikovics László k. ado... 
fogalmazót, ki a benne helyezett bizalomnak és várakozásnak teljes mértékben 
megfelelni törekszik és rátermettségének igen szép jelét adta a levéltár legújabb 
költöztetése alkalmával az új helyiség beosztásával és a roppant levéltári anyag 
célszerű elhelyezésével.39 

Sokáig volt az Egyetem-utcai palota a nemzetségi levéltárnak is székhelye! A 
tágas, boltíves nagy szobák sokáig szolgáltak a tudomány szentelt csarnokának, a 
legmodernebb kényelem, légfűtés és villanyvilágítás könnyítvén meg a kutatás ne-
héz munkáját. 

Vivát sequens! 

37 P 153! Nagykárolyi Ügyészi Hivatal (1609-1855). 8,46 ifm. 

38 P 1534 Nyírbátori és Fehérgyarmati Ügyészi Hivatal (1806-1833). 0,28 ifm. 

39 A levéltár mai helyére, a VIII. ker. Szentkirályi utca 35-be költözéséről (1916-ban) van szó. 





MÁLYUSZ ELEMÉR 

„A TÓTSÁG LETELEPEDÉSE MAGYARORSZÁGON A KÖZÉPKORBAN" 

Akadémiai pályázat 

(Adalék Turóc megye kialakulása. Bp., 1922. c. művének történetéhez) 

(Közzéteszi: Soós István) 

1920 elején a Magyar Tudományos Akadémia Lukács Krisztina alapítványa nyílt 
pályázatot hirdetett meg ,,A tótság letelepedése Magyarországon a középkorban" 
címmel. Az alapítvány kuratóriuma ebben egyik íő feladatul jelölte meg, hogy a 
pályázók a fenti témáról a jelzett esztendő végéig egy kidolgozott fejezettel együtt 
részletes tervrajzot nyújtsanak be. A kiírás szerint a legjobb tervezet készítőjét a 
pályázati díj elnyerése esetén az Akadémia felkéri majd egy önálló mű kidolgo-
zására. A pályázatban további feltételként szabták meg, hogy a „jutalmat csak önál-
ló becsű, teljesen kész munka nyerheti el", s amennyiben az elkészítendő monográ-
fia szerzője alkotását egy éven belül nem adja ki, annak tulajdonjoga az Akadé-
miára fog szállni. 

A pályázatban meghirdetett téma ki-, illetve feldolgozásával szemben támasz-
tottegyéb feltételekről nem tudunk. A legfőbb elvárás az volt, hogy a Lukács Móric 
(1812-1881), az MTA egykori tagja, akadémiai igazgató, reformpolitikus, publi-
cista és műfordító által végrendeletileg még 1877-ben felesége, Birly Krisztina 
„emlékének fenntartására" létrehozott alapítvány csak olyan munkákat kívánt 
díjazni 2000 korona összegben, amelyek minden tekintetben megfelelnek „vala-
mely tudományos kérdés vagy feladatnak nemcsak rclativ, de absolut becsű meg-
oldására."2 

A pályázatra mindössze egyetlen tervezet érkezett be egy kézirattal együtt, ame-
lyet a leendő mű részelcteként lehetett tekinteni,3 és amely bár „a kitűzött feladatot 

1 A Magyar Tudományos Akadémia jutalomtételei. (A tótság metelepedése Magyarországon a 
középkorban. (A Lukács Krisztina-alapítvány) In: Akadémiai Értesítő, 31. (1920) 1-5. sz. 
62. p. 

2 A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 15. (1881) 8. sz. 240. p. 

3 A 6 oldal terjedelmű, cím nélküli tervezet jelenleg Mályusz Elemér hagyatékában található. 
A kézirat utolsó oldalára valószínűleg Domanovszky vagy Hóman a következőket írta rá: 
,,Érk. 1920. decz. 28. Turóczmegye kialakulása, irta Dr. Malyusz [sic! | Elemér. Lukács Kriszti-
na-pályamű. 1. sz." A pályázat elnyerése után a kézirat visszakerült Mályusz Elemér tulajdo-

FONS IV. (1997) 2. sz. 195-202. p. — „Tizedik szám" 195 



egészen nem oldotta meg, annak igen jelentős és az egész kérdésre világot vető 
önálló részét öleli fel s magában is teljesen kész, önálló tudományos becsű mun-
ka."4 Szerzője az akkor még csak 22 éves, de felkészültségével és alaposságával 
nagy reményekre jogosító, rendkívüli tudományos erudícióval és széles körű is-
meretekkel felvértezett, ambiciózus történész, a XX. századi magyar történetírás 
egyik meghatározó személyisége, a magyar középkor- és újkorkutatás kiemelkedő 
tudósa, a népiségtörténeti iskola megalapítója, egyetemi tanár: Mályusz Elemér 
(1898-1989) volt. 

Mályusz, ahogy azt kéziratának dátuma is tanúsítja, 1920 decemberében, bécsi 
tartózkodása idején (ahol a Haus-, Hof- und Statsarchivban tudományos ösztön-
díjasként az 1848-1867 közötti évtizedek román, szerb és horvát nemzetiségi kér-
désére vonatkozó dokumentumok összegyűjtésével foglakozott), az utolsó pilla-
natban adta be pályázatát, amely 1920. december 28-án érkezett meg az Akadé-
miára. 

Mályusz, mint arra a pályázatra benyújtott tervezetének és kéziratos művének 
bírálói, egykori tanárai, Hóman Bálint és Domanovszky Sándor jelentésükben rá-
mutattak, alapvetően „nem nyújt megállapított tervet az elkészítendő mű anyagá-
nak elrendezéséről, nem akar a priori vázlatot adni (...), hanem az előmunkálatok 
módszertani irányelveit ismerteti..."6 A bírálók Mályusz pályázati anyagát alaposan 
megvizsgálva mégis arra a következtetésre jutottak, hogy a „megoldandó kérdések 
világos megállapítása", továbbá a páyázat mellékleteként beküldött, Turóc megye 
kialakulását tárgyaló kézirat „teljes garantiát nyújtanak arra, hogy az ajánlkozó a 
kérdést nagy szakavatottsággal és alapos lelkiismeretességgel fogja megoldani."7 

A Turóc megye kialakulásáról szóló mű — melyet a bírálók a tervezethez ha-

nába, aki azt megőrizte. — Itt szeretnék köszönetet mondani Mályusz Elemér örököseinek, 
Dr. Mályusz Miklósnak és Dr. Mályusz Károlynak azért a szívességért, hogy a kéziratot és 
Mályusz Elemér ugyancsak a hagyaték részét képező, szintén kéziratban lévő, az 1970-1980-as 
években írott memoárját (= Visszaemlékezések) a rendelkezésemre bocsátották. 

4 Hóman Bálint-Domanovszky Sándor: Jelentés a Lukács Krisztina-pályázatról. (Budapest, 
1921. március 10.) In: Akadémiai Értesítő, 32. (1921) 1-5. sz. 105. p. 

5 L. a 3. sz. jegyzetet és Mályusz Elemér visszaemlékezéseit: „Dolgozatom kéziratával résztvet-
tem 1921-ben [sic!| a MTA nyílt pályázatán, amelynek tárgya volt a tót nép megtelepedése 
a középkorban. Tervrajzot és egy kész fejezetet kellett benyújtani. A megbízatást meg is 
kaptam, a jutalommal együtt. Arra azonban nem gondolhattam, hogy a munkához azonnal 
hozzáfogok, noha disszertációm szerves folytatása lett volna. (...) ugyanis 1920 nyarán Bécsbe 
mentem a M. T. Társulat megbízásából levéltári kutatások végzésére." | Visszaemlékezések, 
II. fej. | 

6 Akadémiai Értesítő, 32. (1921) 1-5. sz. 104. p. 



sonlóan magas színvonalú, óriási forrásbázison nyugvó, új eredményeket produká-
ló, az elméleteket adatszerűen, pontosan felépítő alkotásként értékeltek* — ala-
pozta meg lényegében Mályusz Elemér történetírói páyafutását. Mályusz, ahogy 
arra kéziratban maradt, az 1970-1980-as években készített visszaemlékezésében 
maga is utal, tudatosan választotta családja szűkebb pátriája középkori történetének 
feldolgozását. Miután 1918 tavaszán Domanovszky Sándornál történelemből alap-
vizsgát tett, tanárától szakdolgozati témául Turóc megye kialakulásának históriáját 
kérte. Domanovszky — emlékezik Mályusz — „nagyon csodálkozott, hogy ilyen 
helyi kérdéssel szeretnék foglalkozni; ellenvetésül azt is felhozta, hogy pár nap 
előtt egy másik vizsgázója, Flosch Pál kívánságára már kitűzte a turóci vártar-
tomány megírását. Amidőn azonban előadtam, hogy egyrészt a teljes forrásanyagot 
akarom össszegyűjteni, hogy arra támaszkodva megvizsgálhassam egy kis terület 
települési és társadalmi viszonyait, bár nem leplezett szkepszissel, teljesítette ké-
résemet."9 

Az iíjú történetíró hamarosan eloszlatta tanárának kételyeit, és két esztendei 
megfeszített munkával elkészítette óriási forrásanyagon (212 kiadott és 1044 
kiadatlan oklevélen) nyugvó monográfiáját. Nem véletlen tehát, hogy Hóman és 
Domanovszky teljes egyetértéssel karolták fel egykori tanítványuk pályázatát, 
egyúttal kifejelték azt a véleményüket, hogy a beérkezeti tervezet és a hozzá mellé-
kelt mű magas tudományos színvonalát tekintve Mályusz teljesen alkalmas arra, 
hogy a pályázatra kiírt témát a magyar történettudomány elvárásainak megfelelően 
feldolgozza. Egyúttal javaslatot tettek a „Turóc megye kialakulása" c. kézirat ki-
adására és a díj odaítélésére.10 Ezt a művét nyújtotta be Mályusz 1920-ban egyetemi 
doktori értekezésként." 

Az elnyert pályázatnak és természetesen a hathatós támogatásnak is köszön-
hetően két év múlva napvilágot láthatott Mályusz első nagy monográfiája, mely a 
magyar középkorral foglalkozó történeti szakirodalom mindmáig egyik legjelen-
tősebb és meghatározó alapművének tekinthető. Csak sajnálhatjuk, hogy a pályá-
zatban megjelölt témát később, más elfoglaltságai miatt Mályusz nem tudta kidol-
gozni, amely bizonyára a magyar tudom ányos élet szinten nagy nyeresége lett 
volna. 

7 Uo. 

8 Uo. 105. p. 

9 [Visszaemlékezések, II. fej. | 

10 Akadémiai Értesítő, 32. (1921) 1-5. sz. 105-106. p. és Uo. 6-8. sz. 182. p. 

11 [Visszaemlékezések, II. fe j . | 



A pályázatra benyújtott tervezet szövege12 

Tekintetes Akadémia! 
Amidőn a Lukács Krisztina-alapítványból hirdetett „A tótság letelepedése Ma-

gyarországon a középkorban" c. pályázatra folyamodni bátorkodom, nem hallgat-
hatom el, hogy nehéz helyzetben érzem magamat a pályázatnak részletes tervrajzot 
megkívánó követelésével szemben.13 Ahelyett, hogy az egyes fejezetek címeit a 
tartalomra vonatkozó több-kevesebb utalással közölném, mindenekelőtt azokat a 
módszertani irányelveket óhajtanám feltüntetni, amelyek segítségéve! előrelátha-
tólag sikeresen volna megoldható a kitűzött kérdés. 

A kérdés tulajdonképpen két részre bontható: annak megállapítására, hogy a 
középkorban hol volt megtelepedve a tótság, azaz mely helyek, falvak voltak tót 
lakosságúak és annak eldöntésére, hogy mikor telepedett ezen helyekre. A tótság-
nak a magyar középkor záróköve, 1526. utáni terjeszkedésével tehát nem foglal-
kozunk, azaz első teendőnk a már újkorba eső lakott helyek — amelyek eredete, 
keletkezése pontosan megállapítható— elmellőzése, mint a tisztánlátást zava-
ró anyagnak félretétele. Munkánk c negatív eredményt nyújtó részének elvégzése 
után, amelynek természetszerűleg csak végső s legfőbb eredményei kerülhetnek a 
tárgyalás folyamán a szükséges helyen megemlítésre, az állapítandó meg, hogy a 
XVI. század falvai közül melyek keletkeztek kimutathatólag az előbbi két évszá-
zadban. Kisebb méretű település ugyanis, egy-egy túlságosan megnövekedett falu 
lakosságának más helyre, rendesen a közelbe való áttelepülése, szakadatlan folya-
mat volt, amelynek az Alsó-, Felső-, Kis-, Nagy- stb. összetételű helyneveink a 
legszembeötlőbb ismertetőjelei. (Ezen település megfigyelésénél követendő eljá-
rásunk illusztrálására egy-két példa gyanánt felemlítjük mellékelt tanulmányunk-
ban a turócmegyei Jahodnik és Csepcsén községek keletkezésénél mondottakat.14 

Ilyen módon végeredményben rendelkezésünkre fog állani egy bizonyos számú 
helynév, amelyek a XIII. században meglevő lakott helyeket jelzik. Minden előbbi 
munkánk tehát csak annak konstatálásához volt szükséges, hogy nem minden, a 
XIV-XV. században lakott hely volt korábban megszállva. 

12 A kéziratot betűhíven, változtatás nélkül közöljük. 

13 L. erről bővebben a bevezetőben. 

14 Ide Mályusz zárójelben a következő jegyzetet írta: „86 skk. 1. és 124 skk. I." Ez az utalás 
Mályusz még akkor kéziratban meglévő, a pályázatához csatolt művének oldalaira vonatkozik. 
Kinyomtatott munkájában a hivatkozások a 61. és 118. oldalakon olvashatók. 



Ezen reduetio után megmaradt helységek nevei még magyar és tót lakosságú 
telepeket jeleznek. Tulajdonképeni feladatunk, amelyben voltaképpen az egész 
kérdés megoldása culminálódik, ezen lakott helyek közül a magyar és tót lakossá-
gúak szétválasztása s azután annak megállapítása, hogy melyik csoport a régebbi 
eredetű. Az előbbinél a XIII. s a megelőző századokban végbement magyar tele-
pülés és telepítés eredményezte falvak keletkezése lépésről-lépésre kimutatható. 
Mellékelt dolgozatunk IV. fejezetében15 ezt a települési processust mutattuk ki a 
Turóci-fcnnsíkon, utalva arra, hogy ezzel egyidejű és hasonló folyamat figyelhető 
meg Zólyom-, Liptó- és Árvamegye területén is. Korban ez már a legutolsó pe-
riódusa annak a magyar településnek, amelynek eredményeképpen a Csallóköz, a 
Kisalföld, a Vág, Nyitra völgyének, a mai Szepes- és Sárosmegye területének ma-
gyar lakossága előállott. Ennek a településnek részletes vizsgálata alkalmával fi-
gyelhető meg igazán az az időbeli különbség, amely a még kialakulóban levő ma-
gyar telep és a már meglevő tót falu között van. Dolgozatunkban úgy találtuk, hogy 
az ott szemügyre vett területen a tót telepek voltak a régebbiek. Hogy vajon egész 
Felsőmagyarországon ugyanez volt-e a helyzet, arra vonatkozólag jóslásokba bo-
csátkoznunk nem szabad, az eredménynek a részletes vizsgálat folyamán kell kiala-
kulnia. A döntő bizonyíték ebben a kérdésben az lesz, hogy vájjon a magyarság az 
egész Felvidéken korábban meg nem szállott területen telepedett-e meg és hogy a 
honfoglalás s az azt megelőző korból fennmaradt archeológiai emlékek, amelyek 
a régi lakosság életének bizonyítékai, mennyiben nyújtanak felvilágosítást a tót 
falvaknak eredetére, illetőleg ezeknek a magyar honfoglalást megelőzőleg itt lakott 
szláv népelemmel való kapcsolatára. 

Munkánk minden egyes részénél érvényesíteni óhajtjuk a hasonló problémákkal 
foglalkozó külföldi irodalomban már alkalmazást nyert szempontokat. Az a szám-
talan tanulmány, amely a sziléziai, szászországi és poroszországi településtörténet 
egyes részleteit boncolgatta, nagyon sok hazai analóg fejlődés megértéséhez s vilá-
gosabb feltüntetéséhez képes segédeszközt nyújtani, amit hosszasabban bizonyít-
gatnunk felesleges is. Ezeknek a szempontoknak figyelembevétele másrészt re-
ményt nyújt, hogy a történelmi kutatás külföldön mcghonosult finomabb segédesz-
közeinek használatával következtetéseink s eredményeink helytállók fognak lenni. 

A fentebbiekkel természetesen a legkevésbbé sem akartuk összes leendőinket 
megrögzíteni, amelyeknek úgyis szorosan egymásba fonódva kell felvetődniük, s 
még kevésbbé azt jelezni, hogy munkánknak feldolgozott alakjában is ez lenne 
tárgyalási sorrendje. Célunk, mivel a pályatétcl széles alapon, de synthetikus mun-

15 L. a könyvben az alábbi fejezetet: ,,A jobbágyfiúk megtelepedése". 53-104. p. 



kát kíván, csak az anyag első feldolgozásánál követendő eljárásunknak feltüntetése 
volt. Lényegében tehát, felfogásunk szerint, egész Északmagyarország (értve a Po-
zsonytól Kassáig húzódó területet, amelynek északi határát a régi Magyarország, 
déli határát pedig a mai Csonkamagyarország határa alkotja) településtörténetével 
kell foglalkoznunk, hogy a pályatételhez szükséges és felhasználható anyagot ki-
választhassuk. 

Pozitív eredmények az egyes lakott helyek, községek történetének megisme-
résével kapcsolatban kínálkoznak legbiztosabban. Ezen állításunk igazolására le-
gyen szabad a következőkre kiterjeszkednünk. Ismeretes, hogy Melich és Tagányi 
tanulmányai"' szerint a leholák, soltészságok a XIV. és XV. században végbement 
telepítés eredményei, ekkor keletkezett falvak voltak. Mivel pedig ezen lehoták 
lakossága nem magyar volt, önként adódott a tót betelepülés feltevése. Ezzel szem-
ben felemlítjük a következő adatokat. A Turóci-fennsíkon fekvő Béla falut, amely 
már 1282-ben meg volt", természetesen szláv lakossággal, a XIV. század végén 
mint Ocsklehota, Ocsk lehotája szerepel18; az 1:75,000 mértékű vezérkari térkép19 

szerint a falunak ma is ez az egyik használatos neve.) Ugyanitt Mossóc falunak, 
amelynek első említését 1254-ból találjuk20, soltészi állása és jövedelme eladásáról 
szóló oklevél maradt fenn a XIV. századból. (Eredetije a Gróf Révay-levéltárban. 
Kisselmec.) Ha ezen utóbbi kori adatokat, így csupán magukban, elszigetelve te-
kintjük, a két falu lakosságát csak a XIV. században oda települtnek tartanok. El-
lenben a rájuk vonatkozó korábbi és későbbi adatok ismerete alapján könnyen meg-
állapíthatjuk, hogy eleinte mindkettő a XIII. században fennálló királyi uradalom 

16 Vö. Melich János: Adalék hazánk X-XII. századi helyneveinek értelmezéséhez. In: Magyar 
Nyelv, 2. (1906) 3. sz. 99. p.; Uő: Három helynévről. In: Századok, 41. (1907) 321-325. p.; 
Tagányi Károly: Gyepű és gyepűelve. II. In: Magyar Nyelv, 9. (1913) 4. sz. 149. p.; Magyar 
erdészeti oklevéltár. Magyarország ezredéves fennállásának emlékére kiadta az Országos 
Erdészeti Egyesület. Szerk. és történeti bev.: Tagányi Károly. I. köt. 1015-1742. Előszó. Bp., 
1896. XI. p.; a témáról vö. még: Brenndörfer János: Lehota mint köznév. In: Magyar Nyelv, 
I I . (1915) I. sz. 36. p. A lehotákról Mályusz monográfiájában 1. a 97. oldalt. 

17 Mályusz ehhez a következő megjegyzést fűzte: ,,1. a mellékelt tanulmány 38. l.-t|.]" Köny-
vében erről a 20. és 24. oldalakon esik szó. 

18 Mályusz itt zárójelben az alábbi jegyzetet írta: ,,v. ö. a Turóci registrum ily feliratú cikke-
lyével" — Erről 1. Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Második, befejező 
közlemény. (Registrum de Thuruez) (Super possessione Oehklehotaya) In: Történelmi Tár, U. 
f. 3. (1902) 2. sz. 195-196. p. és különlenyomatként: Bp., 1902. 61-62. p. 

19 Erről 1. bővebben Mályusz könyvének 94. oldalán a 2. számú jegyzetet. 

20 Itt Mályusz utal a mellékelt kéziratában Mossócra vonatkozó helyre: ,,i. h. 34. I."; a faluról 
művében 1. a 21-22. oldalt. 



szervezetébe tartozott, de ennek felbomlása után nem került magánkézre, hanem 
tovább is az uralkodó birtokában maradt. Azaz nem minden soltészság, lehotajelent 
szükségképen új települést, hanem a XIV. században, a még királyi kézben maradt 
birtokoknak egyik közigazgatási formáját, szervezetét. 

Természetes azonban, hogy az egyes lakolt helyek vizsgálásában nem szorít-
kozhatunk ezeknek egymástól elszigetelt törtenetére, hanem egy-egy nagyobb 
földrajzi egységre, pl. folyóvölgy, fennsík stb. kiterjedőleg, összefoglalva igyek-
szünk minél átfogóbb megállapításokat nyerni, hogy azután végeredményben ezek-
nek a teljes egészbe való bekapcsolásához minél szilárdabb alapunk legyen s így a 
felesleges elemek fokozatos elhagyásával végső conclusiónkat levonni annál köny-
nyebb legyen nekünk, s annál érthetőbb az olvasó számára. 

A XV. századi anyagra pedig az anyaggyűjtésnél azért kell kiterjeszkednünk, 
mert ebből a korból maradt fenn összefüggő, szélesebbkörű oklevélsorozat, amely 
a korábbi századok hiányának kipótlásánál még a legjobban segítségünkre lehet. 

A mellékelt, „Turócmegye kialakulása" c. dolgozat ettől a pályatételtől még 
függetlenül készült el s nem is tekinthető a munka egy fejezetének. Mivel azonban 
egy kis földrajzi területre szorítkozva ugyanazt a munkát végeztük cl benne, ame-
lyet egész Felsőmagyarországra kiterjeszkedve elvégezni kötelességünk volna a 
megbízatás elnyerése esetén, alkalmas mintegy ezen utóbbi munkánk egyes fe-
jezeteinek megírásánál követendő eljárásunk, methodikai eszközeink feltünteté-
sére. A két utolsó fejezetben foglaltak21 természetesen, mint nem szorosan tár-
gyunkhoz tartozók, csak csekély mértékben juthatnának kifejezésre. 

Nemcsak a szemléltetés kedvéért, hanem mert ellenkező esetben munkánk cson-
ka, sőt érthetetlen lenne, pontos és részletes térkép melléklését clmellőzhetetlennek 
tartjuk. Ennek a térképnek alapjául a bécsi katonai földrajzi intézet kiadásában 
megjelent 1:200,000 mértékű térkép22 szolgálna, amely az u. n. részletes-térképnél 
nagyobb áttekinthetőséget nyújt s a domborzati viszonyokat — ami éppen a szó-
banforgó területnél oly fontos — szembetűnőleg és kellőleg kifejezni. (Ennek a 
térképnek dolgozatunkhoz elkészített egyik részletét tisztán technikai okok miatt 
nem mellékelhettük.)21 

Ami a forrásokat illeti, közvetlen irodalmi utalások csak kis számban maradván 

21 L. a munka V. és VI. fejezeteit (105-180. p.) 

22 Generalkarte von Mitteleuropa. M = 1:200 000. Wien, 1887-1913. K. K. Militárisch-
Geographisches Institut. 

23 Ezeket a XIII. századi zólyomi uradalomról és a XIV. századi Túróéi fennsíkról készített 
térképeket I. a műhöz csatolt mellékletekben. 



fenn, oklevelek jöhetnek csak, szinte kizárólag, számba. Közlevéltáraink és gyűj-
teményeink, valamint felvidéki családi magánlevéltáraink átkutatását, ami hosszú 
és tervszerű munkát igényel, elmellőzhetetlen feladatunknak tartanok. Éppen ez a 
súlyos feladat okolja meg kijelentésünket, hogy szerintünk hosszú idő, egy évtized 
munkája kell a kitűzött feladat sikeres megoldásához. 

Tekintetes Akadémia! 
Amidőn azt kérem, hogy a megbízást részemre megadni méltóztassék, mint 

kezdő nem hivatkozhatom korábbi munkáimra, amelyekből kitűnne, hogy ezt a 
bizalmat megérdemlő qualifikációkkal rendelkezem. Még ha a Tekintetes Akadé-
mia a megbízás megadására méltónak is találna, abban az esetben sem merészelnék 
egyelőre mást ígérni, mint hosszú és lelkiismeretes munkát, amely elsősorban az 
anyag tervszerű összegyűjtésére irányulna. Ismét csak mellékelt dolgozatomra 
(Előszó) vagyok kénytelen utalni, hogy az anyaggyűjtés technikai széleskörűsé-
gében mily határokig szeretnék elmenni.24 Még csak azt óhajtom ehhez megje-
gyezni, hogy legnagyobb gyűjteményünk, az „Országos Levéltár" a Felvidékre 
vonatkozó okleveleinek levéltári számait, az oklevélben jelzett birtok és a megye 
megjelölésével, már alkalmam volt összeállítani.2 ' 

Az egyes levéltárakhoz hozzáférni azonban — ezt személyes tapasztalataink 
alapján kell mondanunk2'' — sokszor nehéz és fáradságos munka. Semmiképpen 
sem mellőzhetjük el, hogy a megbízás esetleges elnyerése után ezen utainkhoz a 
Tekintetes Akadémia erkölcsi támogatását ne kérjük. 

Bécs, 1920. december 11.-n. 

Dr. Mályusz Elemér 

24 Minderről 1. az „Előszó" VIII-IX. oldalait. 

25 Ez a jegyzék feltehetően még fellelhető Mályusz feldolgozatlan kéziratai között. Mint a 
Mályusz-hagyaték gondozója, remélem, hogy a rendezés során rábukkanok erre a rendkívül 
fontos dokumentumra. Memoárjában többek között megemlíti, hogy „1918 őszétől 1920 őszéig 
a Nemzeti Múzeum és az Országos levéltár gyűjteményeit kutattam át. Az akkori viszonyok 
közt fáradságos munka volt ez. Az Országos Levéltár 38,000 darab eredeti középkori oklevelét 
egyenkint kellett kezembe venni s beléjük pillantani, vajon van-e bennük turóci vonatkozás..." 
[Visszaemlékezések, II. fej. | 

26 Mályusz felvidéki, elsősorban Turóc megyei, 1918 nyarán végzett kutatásai során tapasztalt 
nehézségeit részletesen összegzi említeti visszaemlékezésének második fejezetében, amely a 
Turóc megye kialakulása" c. könyv létrejöttének körülményeit és eredményeit taglalja. 



REISZ T. CSABA 

LIPSZKY JÁNOS TÉRKÉPÉSZETI „HAGYATÉKA" 
(A Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzéke) 

Horváth Géza emlékének 

Lipszky János katonatiszt (1766-1826) kartográfiai tevékenységét vizsgálva a 
szakirodalom több példát is említ az általa készített térképekre, valamint a később 
térképei alapján vagy felhasználásával készült művekre gyakorolt hatását is iga-
zolja néhány munkával. Sajnos azonban a tudományos cikkek szerzői nem töre-
kedtek sem a pontosságra, sem a teljességre, cs megelégedtek egymás adatainak 
átvételével, ennek következtében új térképek „születtek", valóban elkészült térké-
pek tűntek el vagy alakultak át másik művé. A pontatlanságok az idő múlásával 
csak növekedtek, és lassanként rögzültek a kartográfiatörténetben. A magyar tér-
képészet egyik legjelentősebb személyiségének munkásságát az eddig napvilágot 
látott dolgozatok alapján ma már nem lehet a maga teljességében rekonstruálni. 

Az adatok összevisszaságának megszüntetésére és az ellentmondások feloldásá-
ra célszerűnek látszik — az egyes térképgyűjtemények anyagait felhasználva — 
összeállítani egy térképkatalógust, amely megfelelő rendszerezési elv kialakítá-
sával minden, Lipszky személyéhez kapcsolódó térképet egyértelműen besorol, a 
teljességre törekszik, és az újabban felbukkanó, eddig ismeretlen munkák beillesz-
tését is lehetővé teszi. A katalógus úgy rendszerezi a térképeket, hogy azok egyér-
telmű jelzést (tételszámot) kapnak, amelyre a későbbi kutatások során hivatkozni 
is lehet. 

A Lipszky-térképek pontos tartalmát meghatározó címek alakulását az előké-
születekről szóló tudósítások és a terjesztői hirdetések alapján követhetjük nyo-
mon: az erről készült összefoglaló ismerteti a címváltozatokat és munkacímeket is. 

Az osztályozás szempontjai 

A csoportosításnál az első szempont, hogy mennyire közeli kapcsolatban áll 
Lipszky Jánossal az adott térkép: így első helyre az általa készített (és kiadott) 
térképek kerülnek, azt követik az általa készített, de a más kiadók által megvásárolt 
lemezekről készült munkák, majd a térképekről készült teljesen pontos másolatok, 

FONS IV. (1997) 2. sz. 203-242. p. — „Tizedik szám" 203 



végül pedig aLipszky-térképct (is) felhasználó és azt a térkép felirataiban is felvál-
laló munkák szerepelnek. A kutatás későbbi feladata lehet azon térképek feltárása, 
amelyek a Lipszky-művek felhasználásával készültek, de a rá való hivatkozás 
hiányában csak alapos összehasonlító vizsgálat után lehet azokat e gyűjteménybe 
besorolni. A legutolsó csoportot nem kívántam e jegyzékbe felvenni, de ahhoz 
könnyen illeszthető a későbbiekben „V." alatt. 

A második szempont, hogy a térképek kéziratban maradtak lenn vagy nyom-
tatásban megjelentek. Ez ideig nem ismerünk olyan kéziratos térképet Lipszkytől, 
amely nyomtatásban is megjelent volna, így csak remélni lehet, hogy a későbbiek 
során felbukkan egy-két ilyen példány. Ezt elsősorban Szlovákiában várhatjuk, 
mert a katonai élettől visszavonuló ezredes szedlicsnai birtokára (ma Trencianske 
Stankovce része) költözött térképgyűjteményével együtt, amely azonban a halálát 
követő harminc éves pereskedés során felmorzsolódott, így a térképek ma az ottani 
közgyűjtemények vagy magánszemélyek birtokában lehetnek. Talán Pest—Buda 
térképe az egyetlen, melyről egy kéziratos másolat (a jegyzékben: III A 1.) és a 
nyomtatott változat (a jegyzékben: I B 6.) is a térképvizsgálatok rendelkezésére áll. 

A fenti két szempont alapján osztályozott térképek a kialakított csoportokon 
belül az első megjelenés szerinti időrendnek megfelelő számot kaptak. Ha egy 
térképet később más kiadó is megjelentetett, akkor azt a kiadók szerint kisbetűkkel 
megkülönböztettem. Ha egy térkép változatlanul vagy csak kisebb változtatásokkal 
(cím, évszám átvésése, a térkép tartalmi változtatása nélkül) jelent meg, akkor azt 
zárójelben az évszám megadásával jelöltem. 

Ezeket a szempontokat figyelembe véve minden térkép — még a később fel-
bukkanó is — a katalógusba illeszthető, anélkül, hogy a rendszerezést jelentősen 
változtatni kellene. Egyetlen helyen sérülhet csak a rendezési elv, a tételszámnál, 
amely a kronológia szerint adódik, és esetleg egy új térkép előkerülésekor a már 
meglevő két tétel közé kerülne az új mű. A tételszám elemei a következők: 

I Eredeti Lipszky-művek 
II Újrakiadások (az eredeti lemezekről más kiadók által készített kiadások) 

III Másolatok (az eredeti térképek teijes formai átvétele) 
IV Feldolgozások (az eredeti térképek tartalmi felhasználása a térképre való utalással) 

A Kéziratos térképek 
B Nyomtatott térképek 

1. Az alcsoportban kapott tételszám az első megjelenés éve szerint 
a. Az egyes tételek kiadó szerinti csoportosítása 

(1812) Ugyanazon kiadónál többszöri megjelenés esetén a kiadási év 
* Kisebb eltérést mutató változat 



A címleírás szempontjai 

A térképek címleírásának nincs egységesen rögzített rendszere, gyakorlatilag a 
közlőn múlik, hogy mely adatokat és hogyan tünteti fel. A térképjegyzékben hi-
vatkozott szakirodalomban is eltérő formai megoldások születtek: 

— a címleírás folyamatos, a sorváltást nem jelölik, a betűnagyságot (kisbetű-
nagybetű) nem a cím, hanem értelem szerint alkalmazzák (Dörflinger), 

— a címleírásban jelölik a sorváltást törtvonallal (/), a betűnagyságot (kisbetű-
nagybetű) nem a cím, hanem értelem szerint alkalmazzák (Ulbrich), 

— a címleírásban jelölik a sorváltást törtvonallal (/), és a térképen alkalmazott 
betűnagyságot is megadják (Atlantes, Szántai). 

Ugyancsak eltérés mutatkozik abban, hogy mit tekinthetünk címnek, és mi 
számít kiegészítő adatnak. A kiadót és a rajzolók, metszők neveit emiatt némely 
szerző feltünteti, mások pedig külön megjegyzésben említikmeg. Az eltérő gyakor-
lat miatt szükséges rögzíteni a címleírás itt alkalmazott szempontjait. 

Címnek a kartusban vagy más (esetenként igen díszes) keretben található szö-
veget tekintem, melyet fentről lefelé és balról jobbra haladva veszek lel a jegyzékbe 
(a haladás sorrendje a több részletből összeálló címnél különösen fontos). Az egyes 
sorváltásokat törtvonallal (/) jelölöm, mert ezek segítségével érzékeltethető, hogy 
mely sorokat törölték ki vagy toldották be a későbbi kiadások alkalmával. A cím-
leírásnál nem tüntetem lel, hogy kis- vagy nagybetűvel szerepelt-e az adott szó, 
mert ennek csak abban az esetben volna fontossága, ha az eltérő betűtípusokat is 
meg lehetne jeleníteni. A címleírásnál a betűhív átírásra törekedtem, megtartva az 
eredeti központozást és a nyilvánvaló hibákat is. Az eredeti Lipszky-térképck rövi-
dítéseit feloldottam. 

A címhelyen kívüli információkat — melyek általában a kereten kívül talál-
hatók, és főként a metszők neveit, a támogatónak szóló ajánlást vagy a kiadóra 
vonatkozó feljegyzéseket jelentik — a megjegyzésben közlöm. Mivel gyakori 
eljárás volt, hogy a térképeket a keret mentén körbevágták és úgy vonták vászonra, 
ezért az ilyen kiegészítő adatok nem minden térképről olvashatók le. A címleírásnál 
szögletes zárójelben ([...]) a kiegészített részek (pl. katalógusból vett címek stb.) 
szerepelnek. 

A tételcímet az adott térképre vonatkozó egyéb információk követik: 

| 1 Szögletes zárójelben a térkép „lelőhelye: jelzete" áll, dőlt betűvel sze-
replő szám esetén az adott példányt személyesen nem, csak hivatkozás-
ból ismerem. (A kutatás megkönnyítése érdekében a lehető legtöbb 
gyűjtemény és darab megadására törekedtem.) Változatlan cím (vagy 



kis eltérés, pl. új évszám) esetén a cím kisebb betűmérettel és többnyire 
csak első sorával szerepel. 

Méret, méretarány: A megvizsgált térképek esetében a szelvények mérete is szerepel (szé-
lesség x magasság, vagyis vízszintes x függőleges oldalhossz), azonban 
ez csak tájékoztató jellegű adat lehet, mert gyakorlatilag minden térkép 
más-más méretű attól függően, hogy mennyire vágták körül annak ide-
jén. A méretarányt (M - ) elsősorban saját mérés és számítás, ennek 
hiányában a hivatkozott irodalom/katalógus alapján tüntettem fel. 

Irodalom: Azon szakirodalmi munkák megadása, amelyek a térképet említik, 
elemzik. A katalógusok/jegyzékek esetében nem oldal-, hanem tétel-
számra hivatkozom. 

Megjegyzés: A térképhez vagy a szakirodalom adatához további kiegészítések, meg-
jegyzések. Itt szerepelnek a nem címhelyen előforduló további adatok, 
így pl. a metszők neve, ajánlás, kiadói jelölések stb. 

A Lipszky-térképek megszületése 

Lipszky János 1794 óta foglalkozott azzal, hogy szabadidejében elkészítse Ma-
gyarország és a hozzá tartozó országok lehetőleg teljes és pontos térképét.' Mint 
az ezredtulajdonos mellé rendelt segédtiszt parancsnoka mellett huzamosabb ideig 
Pesten tartózkodott, ami nyugodtabb munkakörülményeket biztosított számára, 
mint egy távoli garnizon. Szintén segítségére volt, hogy a polgári értelmiségi cso-
portok sok tagjával került kapcsolatba, ez egyrészt közvetlen szakmai segítséget, 
másrészt összeköttetést jelentett számára a felsőbb politikai körökhöz, illetve a 
külföldi (elsősorban német nyelvű) tudományos fórumokhoz is. 

A vállalkozását felkaroló magasrangú pártfogói biztatására Lipszky végül el-
szánta magát arra, hogy munkáját nyomtatásban is megjelentesse. A jó térképhez 
azonban még további kiegészítő mérésekre és ellenőrzésekre volt szüksége, 1799 
és 1803 között ezeket is sikerült elvégeztetnie. 1804-ben átadta az első lapokat a 
két rézmetszőnek, a lengyel Prixner Gottfriednck és a magyar Karacs Ferencnek, 
akiknek négyhavonta kellett egy-egy új térképlap lemezét elkészíteniük." 

1 Lipszky térképészeti törekvéseiről 1. önéletírását: Fons, 1. (1994) 1. 62. p. 

2 A rézmetszőkkel kötött szerződéseket I. Budapest Főváros Levéltára, IV-1202. h. Pest város 
Tanácsának iratai. Relationes. (Jelentések) 1X04. a. m. 4413. sz. Bár Lipszky már 1799-ben 
kötött egy szerződést Prixnerrel a térképlapok rézbe metszéséről, a munkálatokkal még évekig 
késlekedtek. 1804 februárjában újabb szerződést kötött a szerző a két rézmetszővel, eszerint 
1804. március l-jévcl kellett a metszést megkezdeniük. 



Elsősorban Lipszky legfőbb segítője, a pesti egyetem esztétikaprofesszora, 
Schedius Lajos volt az, aki fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a lehető legszéle-
sebb körben ismertté váljon a vállalkozás: rendszeresen tudósította az előmunkála-
tok állásáról a kor egyik neves csillagászati-földrajzi szaklapját, az Allgemeine 
Geographische Ephemerident (Weimar, 1798-1814), amely nemcsak az előkészü-
letekről számolt be, de a térkép megjelenésekor részletes recenziókat is közölt az 
egyes szelvényekről.3 A lap első szerkesztője, a magyar származású Zach Ferenc 
Xavér új folyóiratában (Monatliche Correspondenz. zur Beförderung der Erd- und 
Himmels-Kunde, Gotha, 1800-1814) sem tévesztette szem elől a vállalkozást, 
többször közölte Lipszky tudósításait és ismertetőit a térkép tartalmáról, a munkála-
tok állásáról. 

Az érdeklődők már 1799-től figyelemmel kísérhették a Lipszky-térképekhez 
szükséges csillagászati felmérést végző Bogdanich Dániel budai csillagász-mate-
matikus expedícióját.4 Maga a szerző először 1803 nyarán tudósított a készülő 
munkáról:,, A térkép címe előreláthatólag a következő lesz: Mappa Generális regni 
Hungáriáé partiumque eidem adnexariun nec non Magni Principatus Transil-
vaniae in IX sectiones distributa secundum geometricas partium dimensiones, re-
centissimasque astronomorum [kiemelés tőlem — R. T. Cs.] observationes 
concinnata et delineata per Joannem de Lipszky Legionis Caes. Reg. Equestris, 
Hungar. Vécsey. Capitaneum."5 A későbbi szakirodalomban esetenként ezt a mun-
kacímet idézik a szerző térképeként/' 

3 A térképszelvényekről megjelent recenziók: Allgemeine Geographische Ephemeriden (= 
AGE), 1805: Bd. XVI. 93-97. p.; Bd. XVIII. 478-480. p.; 1806: Bd. XXI. 211-218. p.; 1807: 
Bd. XXII. 210-213. p„ Bd. XXIII. 224-226. p.; 1808: Bd. XXVII. 329-332. p.; 1809: Bd. 
XXIX. 386-393. p. A szakirodalom az 1800 óta más szerkesztőkkel megjelenő folyóirat ezen 
ismertetéseit gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyta. 

4 AGE, 1799. Bd. III. 107-110., 324-325., 410-412. p. Uo. Bd. IV. 272-280., 532-535. p. Uo. 
1802. Bd. X. 183-184. p., illetve Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und 
Himmels-Kunde (= MC), 1800. Bd. I. (március) 292-296. p„ Uo. 1801. Bd. III. (március) 
308-311. p., Uo. 1801. Bd. IV. (július) 31-37. p., Uo. 1802. Bd. V. (április) 405-407. p. 

5 Lipszky, Joannes: Nachricht von der geographischen Karte von Ungarn in neun Bláttern, und 
Einrichtung derselben. In: MC, 1803. Bd. VIII. (szeptember) 234-248. p. Idézett hely: 248. p. 
Ez a cikk annak az eredetileg bizalmasnak szánt feljegyzésnek kis mértékben rövidített vál-
tozata, amelyet Lipszky József nádor számára készített 1803. április 9-én. Az irat megtalálható: 
Magyar Országos Levéltár, N 22 Nádori Levéltár, József nádor titkos levéltára (Archívum 
palatinale secretum archiducis Josephi). Miscellanea officiosa 1803. II. sz. 

6 Janovszky László: Lipszky János. Életrajzi karczolat. In: Trencsén vármegyei természet-
tudományi egyesület évkönyve 15. (1892) 131. p. 



Lipszky 1803. szeptember 13-án arról számolt be Zachnak, hogy „Hazánk poli-
tikai-statisztikai beosztása még több legújabb földrajzi munkában is annyira hi-
ányosan és részben pontatlanul van megadva, hogy hasznosnak találtam egy cél-
szerűbb és a jelenlegi állapot után igazított szisztematikus táblázatot összeállítani, 
és a kényelmesebb áttekintés érdekében mindezen részeket egymás alatt egy kis, 
itt mellékelt térképen szemléltetni."7 

Később a cím említése nélkül többször olvasható beszámoló a munkálatokról, 
melyekben a szerzőről pontosan megadják, hogy melyik ezrednél milyen rendfoko-
zatban szolgált — ez segíti annak meghatározását, hogy a vállalkozás mely fázi-
sáról szól a cikk.8 

Ugyancsak tudósítottak Lipszky pest-budai tartózkodásának másik termékéről, 
a két várost ábrázoló részletes térkép elkészültéről is, a végül megjelent munkánál 
sokkal részletesebb címet adva meg. ,,Plan der beyden königlichen Freyen Stadte 
Ungerns Ofen und Pesth, worin alle Hauser, Höfe, Gdrten, nach ihren Grundris-
sen, so wie zur Bequemlichkeit reisender Fremden die merkwürdigsten Gebdude, 
alle Gassen, Strassen, Schildwirtschhauser besonders bezeichnet und unter ihren 
Numern beschrieben sind. /Dem Durchlauchtigsten Erzherzog Joseph Palatin von 
Ungern gewidmet." — tudósított róla Schedius Lajos 1802 nyarán és őszén.9 A 
térképet ismertető felhívásokban még előfizetők gyűjtésével igyekeztek a 
megjelentetés költségeit előteremteni, ez azonban nem járt sikerrel. 1802. decem-

7 Lipszky, Johann von: Kartc von Ungarn. In: MC, 1803. Bd. VIII. (november) 418-424. p. A 
szerkesztő a térképhez megjegyezte: „Ez a kis térkép jelenleg a rézmetszőnél van és a M. C. 
következő számaiban jelenik meg." Idézett hely: 419. p. A térkép megjelent: MC, 1804. Bd. 
IX. (január) Vö. I B I . tétel a térképjegyzékben. 

8 így pl.: Nachricht von einer General-Karte des Königreichs Ungarn, sammt Croatien, Scla-
vonien und Siebenbürgen, nebst der Militar-Granze. Entworfen von Johann von Lipszky, des 
kaiserl. königl. Prinz Ilessen-Homburg. Hussaren-Regiments Rittmeister. In: MC, 1804. Bd. 
IX. (február) 157-160. p.: Miután az uralkodó a kiadást engedélyezte, a szerző átadta a térképet 
a rézmetszőknek, akik a VIII. lapot már metszik is. (157. p.); General-Karte des Königreichs 
Ungarn, sammt Croatien, Sclavonien und Siebenbürgen nebst der Militair-Gránze. In: MC, 
1804. Bd. IX. (április) 347-348. p.: A cikk közli az előfizetési árat: 60 bécsi értékű forint az 
egész elválaszthatatlan munkáért, vagyis az általános térképért, az általános tábláért és a Reper-
tóriumért. Megjegyzik, hogy az előfizetésen kívüli bolti ár ennél nagyobb lesz. Előfizetni 1804 
augusztusáig lehetett. 

9 Zeitschrift von und für Ungern, 1802. Bd. II. Heft 1. 124. p. és Heft 2. 244. p.: „Plan der 
beyden königlichen FreyStadte Ungerns Ofen und Pesth, worin alle Hauser, Höfe, Gcirten, 
nach ihren Grundrissen dargestellt, wie auch die merkwürdigsten Gebdude, alle Gassen, Gast-
höfe, zur Bequemlichkeit fremder Reisenden besonders bezeichnet und unter ihren Numern 
beschrieben sind." 



ber 22-én a szerző felajánlotta Pest és Buda tanácsának, hogy saját dicsőségükre 
(és költségen) adják ki a térképet, azonban a Magyar Kamara elutasító döntése ezt 
a lehetőséget is elvetette. így a térkép kiadása az anyagi lehetőségek híján késedel-
met szenvedett, és csak 1810-ben jelent meg.10 

A fő mű, a Mappa Generális előkészületei 1802-1803-ban véget értek, a rézmet-
szők hozzákezdhettek a vázlatok kidolgozásához. 1804 tavaszán-nyárelőjén a tér-
kép bécsi forgalmazását vállaló Kunst- und Industrie Comptoir cég már a 
,, General-Charte des Königrechs Ungarn sammt Croatien, Slavonien und Sieben-
biirgen, nebst der Militar-Gránze" közeli megjelenéséről tudósított, egyben elő-
fizetési hirdetéseket tett közzé a Wiener Zeitungban." A másik forgalmazó, a 
Kilián testvérek pesti könyvkereskedése az 1804. október l-jén kelt előfizetési 
felhívásában pedig úgy jellemezte a térképet: ,,Ez a térkép alkalmas arra, hogy egy 
sajátos atlaszként, úgyszintén, hogy mint egy irodai falitérképet használják."12 

Magyarország kilenc lapos „Általános Térképének" először a VIII. szelvénye 
jelent meg 1804. október elején, bizonyára azért éppen ez, mert ezen a lapon szere-
pelt a térképi távolságok mérésére szolgáló ún. mérőléc, amely összesen kilenc 
különböző mértékegységet tartalmazott.13 A szelvény megjelenésekor a címlap 
hiányában még mindig csak tartalmilag tudták megadni a térképmű címét: ,,Gene-
ral-Karte des Königreichs Ungarn, samt Croatien, Slavonien und Siebenbürgen 
nebst der Militar-Grenze von Joh. von Lipszky K. K. Rittmeister des Husaren-Regi-
ments Prinz von Hessen-Homburg 1804. Sect. VIII. Pesth, bei den Gebrüdern 
Kilián. " I4, illetve,, General-Charte des Königreichs Ungarn, Croatien, Slavonien, 

10 Az 1802. évi kiadás kudarcáról 1.: Reisz T. Csaba: Lipszky János Pesten. Kísérlet Pest-Buda 
térképének kiadására 1802-ben. In: Történelmi Szemle, 37. (1995) 2. sz. 229-255. p. 

11 Wiener Zeitung (= WZ), 1804. 19. sz. (március 7.) 849. p. és 1804. 49. sz. (június 20.) 
2478. p. A Wiener Zeitungban megjelent hirdetéseket, valamint az alább idézendő Bécs Városi 
Könyvtárban található adatot Johannes Dörtlinger, a bécsi egyetem történelemprofesszora bo-
csátotta rendelkezésemre. Ezeket és a térképjegyzék összeállításához nyújtott hasznos taná-
csait és kiegészítéseit ezúton is tisztelettel köszönöm. 

12 AGE, 1805. Bd. XVI. 370. p. 

13 Az egyes szelvények megjelenéséről (nyomtatás, forgalmazónak adás) Lipszky igen részletes 
kimutatást vezetett, ennek alapján a szelvények megjelenési sorrendje napra pontosan 
meghatározható. Az összeírás lelőhelye: Státny Oblastny Archív v Bytci, Fond Zs. A Zsolnay 
család levéltára. 23. tétel, Lipszky János a térképész. Vö. a 10. jegyz.-ben megadott irodalom 
1. jegyzetével. A nyomtatás a VIII. szelvénnyel kezdődött, 1804. október elejétől november 
13-ig összesen 521 lap készült, elsősorban svájci veimre, illetve egészen kis mennyiségben 
1/4 kartonra és angol velin papírra (a papírfajták aránya végig hasonlóképpen alakult). 

14 AGE, 1805. Bd. XVI. 93. p., az egész cikk: 93-97. p. 



Siebenbiirgen, nebst Militargranze, grófién Theils Galiziens, Schlesiens, Mahrens, 
Steyermarks, Karntens, Krains, Türkisch Croatiens, Bosniens, Servien, Wallachey 
und Moldau, so weit námlich das angenommene Vicreck der Charte es erlaubt."15 

A Kunst- und Industrie Comptoir művészeti kereskedőcég Wiener Zeitungban 
megjelent hirdetése 1804. november 21-én számolt be arról, hogy a térkép első 
szelvénye „éppen most hagyta el a sajtót", a második lap következő év januárjában, 
a harmadik pedig húsvétra elkészül.16 A tervezett határidőt azonban nem sikerült 
tartani, 1805. április elején a következő (V.) szelvényről még csak kísérletképpen 
készítettek 5 levonatot, nagy mennyiségben csak június 9-től kezdték nyomtatni, a 
VIII. szelvényhez csatlakozó 11. számú táblázatot pedig június 19-én.17 1805-ben 
a forgalmazók még többször hirdették a térkép elkészült vagy még megjelenő lap-
jait.18 A következő terjesztői hirdetés 1806 elején még mindig csak három lap meg-
jelentetéséről tudósított,1 majd a következő alkalommal Lipszky János — immár 
őrnagy — Magyarország-térképe két kiegészítő lapjának (10. és 12.) megjelené-
séről adott hírt, hozzátéve az ismertetéshez, hogy ezt követően ismét egy térképlap 
jelenik majd meg, ezzel összesen hal lesz az elkészült lapok száma.20 Mái" a Wiener 
Zeitung hirdetései is valószínűsítik tehát, hogy az I. szelvény 1806 első negyedében 
még csak terv volt. 

A címlapszelvény 1805. évi megjelentetésének szándékáról tanúskodik, hogy a 
soron következő térképlap (I. sz.) ez volt, amely ha valóban 4 hónappal követi az 
előzőt, akkor legkésőbb őszre elkészült volna. A késedelmet Lipszky katonai el-
foglaltságával magyarázhatjuk, aki 1805 novemberétől annak ellenére vett részt a 
Napóleon elleni harcokban, hogy parancsnokai éppen a térkép elkészítésének érde-
kében mentesíteni akarták a közvetlen harci cselekményektől. (Az austerlitzi üt-

15 AGE, 1805. Bd. XVI. 369-372. p.: Tudósítás az I. (a VIII.) szelvény elkészültéről. 

16 WZ, 1804. 93. sz. (november 21.) 4768. p. 

17 Az V. szelvényből 1804. szeptember 23-ig 470 darabot, a 11. számú szelvényből (táblázatból) 
pedig szeptember 6-ig 202 darabot készítettek. 

18 WZ, 1805. 45. sz. (június 5.) 2650. p. szerint abban az évben négy lap jelenik meg. WZ, 
1805. 56. sz. (július 13.) 3294. p.: Ismételten felhívták az olvasókat előfizetésre, és arról 
tudósítottak, hogy megjelent a VIII. és V. szelvény és a 11. sz. táblázat. A Kilián testvérek 
és a Kunst- und Industrie Comptoir közösen hirdették a megjelent V. szelvényt: WZ, 1805. 
62. sz. (augusztus 3.) 3650. p.; 1805. október 5-én ismét a három már megjelent szelvényről 
számol be a terjesztő hirdetése. WZ, 1805. 80. sz. (október 5.) 4655. p. 

19 WZ, 1806. 9. sz. (január 29.) 272. p. 

20 WZ, 1806. 24. sz. (március 22.) 1226. p. 1806. március l-jétől április 18-ig a 10. és 12. 
kiegészítő táblázatból is készítettek 376, ill. 374 darabot, és a 11 .-bői még 250-et. 



kőzetben Lipszky fejsebet kapott, kevés híján a térkép folytatását veszélyeztetve 
ezáltal.) A rézlemez metszése azonban abban az évben befejeződött, és bár az első 
levonatokon a szerző 1806-től fennálló rendfokozata szerepelt (valószínűleg ezt is 
javítani kellett), az évszám tévedésből az eredeti formájában (MDCCCV.) maradt. 

Az I. szelvény 1806 nyarán látott napvilágot, a korabeli szaklapok egyike szerint 
a térkép részletes címe „a hozzá tartozó díszes részletekkel (egy táj több allegorikus 
figurával, melyek Magyarország természeti kincseire utalnak) ezen lap nagyobb 
részét elfoglalja": , ,Mappa generális regni Hungáriáé partiumque adnexarum 
Croatiae, Slavoniae et Confiniorum militarium, Magni item Principatus Transyl-
vaniae, geometricis partium dimensionibus, recentissimisque astronomicis obser-
vationibus superstructa, adjectis finibus provinciarum Bukovináé, Galliciae, 
Silesiae, Austriae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, 
Valachiae et Moldáviáé, quam honoribus Sereniss. Princ. Reg. Josephi, Archiducis 
Palatini dedicat Joannes de Lipszky, Legionis Caes. et Caes. Reg. Equestris Hun-
garicae Lib. Bar. Kinmayer Supr. Vigil. Magister. Pesthini, 1806. "2I 

A térkép(szelvények) helyes datálásához és a félreértések tisztázásához szük-
séges röviden összefoglalni a szerző életútjának alakulását: 

Lipszky János katonai pályájának kezdetétől 21 évig ugyanabban az ezredben 
(Graeven-, később Vécsey-huszárok) szolgált, előbb mint tisztjelölt, majd fokoza-
tosan emelkedett a ranglétrán: káplár, alhadnagy, majd 1794. május l-jétől főhad-
nagy lett. A vállalkozás első ismertetéseiben is főhadnagyról tudósítanak a lapok. 
Lipszkyt 1799. november 21-től előléptették másodkapitánnyá, 1805. november 
2-től 1806. január 31-ig a magyar nemesi felkelés törzsében mint őrnagy tevé-
kenykedett, majd visszakerült korábbi ezredéhez, a tulajdonosról 1803 óta Hessen-
Homburginak nevezett huszárokhoz. 1806. május 20-tól 1807. január 31-ig a 
Kienmayer-huszárok számfeletti őrnagya volt, innen 1807. február l-jén a Fri-
mont-huszárokhoz került ugyancsak őrnagyi rendfokozatban, itt szolgált 1809. 
március 15-ig. Fél évig ismét a magyar nemesi felkelés törzsében tevékenykedeti 
alezredesként, majd az uralkodó személyes kívánságára 1809. október 6-tól ezre-
dessé léptették elő és a József-huszárokhoz helyezték át. Nyugalomba vonulásáig, 
1813. január 1-jéig itt teljesített szolgálatot.22 

21 AGE, 1806. Bd. XXI. 211-218. p. 

22 Lipszky katonai pályafutásáról az 1. jegyzetben említett önéletírásán kívül a fennmaradt ezred-
iratok: az évente tartott „seregszemle" jegyzékei (Musterlisten), valamint a havonta összeállí-
tott állománytáblák (Standestabellen) szolgáltatnak részletes adatokat. Lelőhelyük: Öster-
reichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Musterlisten und Standestabellen. Az anyag ezredek és 
évek szerint csoportosított. 



A katonai pályafutásból látható, hogy a címlapszelvény nyomtatásának meg-
kezdésekor, 1806. július 10-én Lipszky már mástél hónapja a Kienmayer-ezred 
őrnagya (Lib. Bar. Kinmayer Supr. Vigil. Magister) volt. Ezt a szelvényt szeptem-
ber 24-ig nyomtatták, 364 darab készült belőle. Legközelebb az I. szelvényből 
1807. áprilisban, majd júniusban készítettek ismét levonatot, ekkor azonban a szer-
ző már másik alakulatnál, a Frimont-ezredben szolgált. A cím aktualizálása érde-
kében a címlapon átvésték a szerző titulusát (Lib. Bar. de Frimont Supr. Vigil. 
Praefectus). A továbbiakban már csak a „Frimont-ezred őrnagya" felirattal készül-
tek levonatok az I. szelvényről.23 

1806. október 7-16. között végezték a III. térképlap első nyomtatását (360 db), 
a II. szelvényt 1807. április 27. és május 27. között gyártották először (571 db). Az 
új szelvények készítése közötti időszakban a már meglévő lemezekről rendre újabb 
levonatokat készítettek. 1807. december 15-én kezdték el a IV. szelvény nyomtatá-
sát, volt nap, hogy 195 darabot készítettek. Következő év január 5-ig, 20 nap (6 
munkanap) alatt 685 lapot nyomtattak. 1808. július 7. és szeptember 10. között 859 
levonatot készítettek a VII. térképlapról, október 12.-november 22. között pedig a 
VI. szelvényből nyomtattak 730 darabot. Az utolsó szelvényből az első levonatokat 
1808. december 5-én készítették (50 db), év végéig 346-ot, január 24-ig további 
420-at készítettek. Ezt követően az elkészült lemezekről a szükségnek megfelelően 
készítettek újabb példányokat.24 A szelvények nyomtatása alapján a Mappa Gene-
rális megjelenési évkörc 1804-1808. 

23 Bár Lipszky csak 1809. március 15-ig szolgált a Frimont-ezred őrnagyaként, az ezután készített 
I. szelvényeken már nem javították ki a rendfokozatot és a szolgálati helyet, pedig összesen 
1066 darabot (az összes I. szelvény 58,5%-át) készítettek ezután. Vö. a térképjegyzékben is 
szereplő Berra-féle 1848. évi és az Artaria kiadó által 1868-ban és 1871-ben kiadott Mappa 
Generális címével! (II B 1.) 

24 Már megjelent szelvényként említette a három táblázatot és az 1., 2., 3., 4., 5., 8. térkép-
szelvényt: WZ, 1808. 17. sz. (február 27.) 1014. p.; 1809 tavaszán pedig nemcsak a térkép 
összes szelvényét, de a hozzá készült névmutatót, a Repertóriumot is elkészültnek jelentelte 
a bécsi terjesztő, az egész vállalkozást 86 forint 30 krajcárért kínálták, hozzátéve, hogy az 
áttekintő térképet, „mely ebből a jelentős munkából már csak egyedül hiányzik, ingyen fogják 
megküldeni.": WZ, 1809. 22. sz. (március 18.) 1298. p. Lipszky János szolgálati idejének 
végéig, 1812-ig a Mappa Generális egyes szelvényeiből készített levonatok (zárójelben a 
szelvény sorszáma): 1822 (I.), 1820 (II.), 1825 (III.), 1816 (IV.), 1863 (V.), 1810 (VI.), 1842 
(VII.), 2088 (VIII.), 1961 (IX.), 1851 (10.), 1854 (11.), 1854 (12.). Az 1808-ban megjelent 
Repertórium 1200 példányban készült, az 1810-ben — a vállalkozás lezárásaként — kiadott 
áttekintő térképből, a Tabula Generálisból több mint 15(X)-ot nyomtattak. 



Az eredeti Lipszky-térképck lemezeinek további sorsáról nem sokat tudunk, az 
egyik kiadótól a másikig vándorlásukról csak az újabb kiadások tanúskodnak. Va-
lószínű, hogy Lipszky halála (1826) után az örökösök eladták a rézlemezeket, ame-
lyek előbb Prágába, Marcus Berra kiadójához kerültek, majd a bécsi Artaria kiadó-
vállalat szerezte meg azokat. Az utóbbi cég 1863-ban összeállított rézlcmezjegy-
zékében több más országot ábrázoló térképek lemezei között volt Lipszky János 
12 lapos Magyarország-térképe 3 táblával, összesen 12 lemez, valamint Lipszky 
egy lapos Magyarország-térképe. Ez utóbbihoz a megjegyzés rovatban feljegyez-
ték, hogy az 1875. évi revízió alkalmával már nem találták.25 Ugyancsak szerepelt 
a jegyzékben a Lipszky-mű alapján készített Zucchcri-térkép 5 lemeze. Johannes 
Dörflinger szerint ez lehet téves bejegyzés, mert a térkép hat lapból állt, azonban 
sokkal inkább valószínűsíti, hogy az eredetileg négy lapos térképhez készült két 
kiegészítő lap (mivel méretük kisebb volt) egy lemezre készült. 

Bár a méretarányt általában nem tüntetik fel a térképeken, a Mappa Generális 
VIII. szelvényén a mérőléc felett a lépték is szerepel: egy ívfok (58 684 bécsi öl) 
9 bécsi hüvelyknek felel meg. E meghatározás alapján a hazai szakirodalom el-
fogadottnak tekinti az 1:469 472 méretarányt, és csak esetenként fordul elő, hogy 
kerekített értéket adnak meg, jelölve a körül belül iséget. Korábbi vizsgálataim 
alapján úgy véltem, hogy nem tévedünk, ha a térkép méretarányának pontosan az 
1:480 000 léptéket tekintjük (a német nyelvű szakirodalom is pontosan vagy kb. 
ezt az értéket adja meg). Az így meghatározott értékhez viszonyítottam az áttekintő 
térkép, a Tabula Generális méretarányát is, és megállapítottam, hogy az az 
előzőnek éppen háromszorosa, vagyis 1:1 440 000." A címében is Lipszky 
művének léptékéhez viszonyított térképnél (a térképjegyzékben: IV A 1.) az ál-
talam meghatározott érték alapján számoltam ki a méretarányt. A többi térképnél 
elsősorban a feltüntetett mérőléceket, az ún. „vonalzókat" vetettem össze a Mappa 
Generális 9 különféle mértékegységre megadott mérőléccivcl, valamint a fok-
beosztás hosszának arányait vettem figyelembe a lépték számításakor. A nem 
méterrendszerű mértékegységek miatt esetenként kb. értéket tudtam csak megadni, 
az viszont egyértelmű, hogy a Zuccheri-féle vállalkozás a Lipszky-térkép 5/6-ára 
kisebbített változata, vagyis a méretarány egész pontosan 1:576 000. 

25 Wiener Stadt- und Landesbibliothek, Handschriftensammlung. Jb 85.966. Kupferplatten-Ver-
zeichnis Artaria & Co. 1863. p. 70. 

26 Számításaim részletes ismertetését 1. korábbi dolgozatomban: Lipszky János levelei gróf Feste-
tics Györgyhöz. Adalékok a Mappa Generális Regni Hungáriáé c. térkép születéséhez. In: 
Fons, 2. (1995) 3. sz. 317-349. p. A méretarányra vonatkozó rész: 325-329. p. 



A LIPSZKY-TÉRKÉPEK ÉS FELDOLGOZÁSAIK JEGYZÉKE27 

I. Lipszky János által készített térképek és mű 

[A Sztupavai uradalom erdőjének vázlata, 1787.] 
fStátny Slovensky Ústredny Archív v Bratislave. Archívy rodu Pálffy. 
Zbierka pálffyovskych máp a plánov 1712-1935. Szlovák Központi 
Állami Levéltár (Pozsony), A Pálffy család levéltárai, Térképek és 
tervek gyűjteménye | 

Méret, méretarány: ? 
Irodalom: Státny Slovensky Ústredny Archív v Bratislave. Sprievodca 
po archívnych fondoch. I. Oddelenie feudalizmu. Bratislava, 1964. 
Megjegyzés: Pozsonyi kutatásom alkalmával a térképet nem tudták 
megmutatni, mert éppen restaurálták. 

[Plan des langst der Schveitzer-Granze im Jahre 1794. 
aufgestellten Sperr-Cordon. Armoire XII. Rangée lcr 
Portél". 3. No. 17.] / Reducirt, eingetragen, und gezeichnet 
von Ober Lieutenant v. Lipszky des B. Vécseyschen 
Hussaren Regiments, als Adjutant bey des Regiments 
Inhabern: Anno 1795. 
|ÖNB: Alb. Port. 27. 27- l7 | 

Méret, méretarány: 81,9 x 55,7 cm. M = kb. 1:220 000 
Irodalom: -
Megjegyzés: -

[Bericht über einen zwischen Ofen und Endre in Antrag 
gebrachten Brückenkopf. Von Lipsky. 1809.] 
[HIT: K VII k 741 

Méret, méretarány: 24 x 36,5 cm. M = kb. 1:40 000 
Irodalom: Eperjcsy: 1609. 

27 A jegyzék összeállításához végzett kutatásaimat igen előzékenyen segítették az Országos 
Széchényi Könyvtár Térképtárának munkatársai, valamint Szakály Sándor, a bécsi Hadtörténeti 
Levéltár delegátusa — közreműködésüket ezúton is köszönöm. 

I A 1. 

I A 2. 

I A 3. 



I B 1. 

I B 2 

I B 3. (1805) 

Megjegyzés : Gróf Radeczky altábornagy főszál lásadómesternek 
készített jelentés 1809. szeptember 10-én. 4 lap és egy térképvázlat. 

Conspectus Generális / Partium / Politico-Militarium / 
Regni Hungáriáé / concinnata & delineata / per / 
Ioannem de Lipszky / Legionis Caes.fareae] Reg.[ iae] 
Equestr.[is] Hungar.[icae] /Vécsey Capitaneum. /1804. 
|Monatliche Correspondenz, 1804. Januar) 

Méret, méretarány: 43,6 x 31,2 cm. M = kb. 1:2 400 (XX) 
Irodalom: MC, 1803. Bd. VII. (november), Szántai, 352. p. 
Megjegyzés: Cím bal oldalon felül. Szántai tévesen Pestre helyezi a 
térkép megjelenését, pedig a Monatliche Correspondenz szerint Lipszky 
a cikkével küldte el Zach szerkesztőnek, vagyis a megjelenés helye: 
Gotha. A kereten kívül, bal oldalon alul:,,Für die M. C. Januar Stück. 
1804. ", a metsző neve jobb oldalon alul: ,,K. Kolbe. sc." 

Charte / zur Übersicht/ der von Lipszky 'schen / Charte / 
von Ungarn / in 12 Blcittern. / Weimar, / im Verlage des 
geograph[ischen] Instituts. /1806. 
[AGE, 1806. Bd. XXI. 256. p. után, külön lapon| 

Méret, méretarány: 26 x 18,1 cm. M = kb. 1:4 320 000 
Irodalom: AGE 1806. Bd. XXI. (október) 21 1 - 2 1 8 . p., Szántai, 
352-353. p. 
Megjegyzés: Cím bal oldalon felül. A szelvényen alul középen felirat: 
,,Tabella risshe Übersicht / der Bestandtheile Ungarns und der verbun-
denen Liinder, so wie der in ihnen / entluiltenen Anzahl von Stiidten, 
Flecken, Dörfern, Weilern, u. s. w. und ihres / Flacheninhalts." Való-
sz ínű leg átvétele az I B l -nek , a recenzió a té rképet ,,Tableau 
d'Assemblage"-nak nevezte. Mérhető lemezméret: 23 x 17,7 cm. 

Mappa Generális / Regni / Hungáriáé / partiumque adnexarum / 
Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarinm / Magni item 
Principatus / Transylvaniae / geometricis partiam dimensionibus, 
recentissimisque astronomicis/observationibus superstructa. /adjectis 

finibus Provinciarum/Bukovináé, Galliciae, Silesiae, Austriae, Styriae, 
Carinthiae, / Carnioliae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, / Valachiae, et 
Moldáviáé / Quam / honoribus / Serenissimi Principis Regii / Josephi / 
Archiducis Palatini /dedicat / Pesthini, Anno /MDCCCV. / Joannes de 
Lipszky, / Legionis Caes.lareae] et Caes.[areaeJ Reg.[iaeJ Equestris / 
Hungaricae Lib. l erij Bar:[ onisj Kinmayer/Supr:[emusJ Vigil:[iarumJ 
Magister. 



|OSZK: TF 4431 

Méret, méretarány: 207 x 159,5 cm (12 egyesített lap). M = 1:480 (KM) 
Irodalom: Földabroszok: 36., Szántai, 348. p. 
Megjegyzés: A Mappa Generális „1805. évi kiadása" valójában nem 
létezik, még ha a címlapon ez a dátum szerepel is. 

I B 3. (1806) Mappa Generális / Regni / Hungáriáé / partiumque 
adnexarum / Croatiae, Slavoniae et Confiniorum 
Militarium / Magni item Principatus / Transylvaniae / 
geometricis partium dimensionibus, recentissimisque 
astronomicis / observationibus superstructa. / adjectis 
finibus Provinciarum / Bukovináé, Galliciae, Silesiae, 
Austriae, Styriae, Carinthiae, / Carnioliae, Dalmatiae, 
Bosniae, Serviae, / Valachiae, et Moldáviáé / Quam / 
honoribus / Serenissimi Principis Regii / Josephi / 
Archiducis Palatini / dedicat / Pesthini, Anno / 
MDCCCVI. / Joannes de Lipszky, / Legionis 
Caes.[areaeJ et Caes.[areae] Reg.[iae] Equestris / 
Hungaricae Lib:[eri] Bar:[onis] Kinmayer / 
Supr:[emus] Vigil:[iarum] Magister. [1804-1808] 
|ÖNB: KD 96.078, FKI3 2397"; ÖStA KA: B IX a 518| 

Méret, méretarány: 12 lapos, laponként 72 x 47 (27) cm. M = 1:480 000 
Irodalom: Ulbrích: 1445., Dörflinger, 714-715. p., Szántai, 348. p. 
Megjegyzés: A Mappa Generális címlapjának (I. szelvény) korábbi 
változata. A megjelenésre vő. a bevezetőben foglaltakat. A térképeken 
levő feliratokra I. a következő tételt (I 13 3. /1806/*) 

I B 3. (1806)* Mappa Generális / Regni / Hungáriáé / partiumque 
adnexarum / Croatiae, Slavoniae et Confiniorum 
Militarium / Magni item Principatus / Transylvaniae / 
geometricis partium dimensionibus, recentissimisque 
astronomicis / observationibus superstructa. / adjectis 
finibus Provinciarum / Bukovináé, Galliciae, Silesiae, 
Austriae, Styriae, Carinthiae, / Carnioliae, Dalmatiae, 
Bosniae, Serviae, / Valachiae, et Moldáviáé / Quam / 
honoribus / Serenissimi Principis Regii / Josephi / 
Archiducis Palatini / dedicat / Pesthini, Anno / 
MDCCCVI. /Joannes de Lipszky, /Legionis Caes.[areae] 



et Caes.[areae] Reg.[iae] Equestris / Hungaricae 
Lib:[eri] Bar:[onis] de Frimont / Supr:[emus] 
Vigil:[iarum] Praefectus. [1804-1808/ 
[OSZK: TM 6265, TM 6559, TM 25071; HIT: B IX a 518; ÖNB: KC 
96.357, MGI2917; ÖStA KA: BIX a 512, B IX a 518, K VII k 33; Bgld. 
LB: 1-212 + A—3J5(Rep); Bgld. LM: 24446 undEnveloppe 24.; GG: II 
Af67\ 

Méret, méretarány: 9 lap, egyenként 73 x 49 cm, + 3 lap táblázat: 73 x 
28,5 cm. M = 1:480 (XX) 
Irodalom: Eperjesy: 35. , Ulbrich: 1446., Fodor, 181. p., Csendes, 
472. p , Papp-Váry-Hrenkó, 26., 172-173. p.; Szántai, 349-350. p. 
Megjegyzés: A Mappa Generális leggyakoribb címváltozata. A cím az 
első szelvény bal felső részében található. Rézmetszők neve a VII. 
szelvényen a bal alsó sarokban, kereten belül: ,,Godofr:[edJ Prixner 
fecit situationem / Francis:[cusJ Karacs sculp:[sitj characteres." 
Feliratok az egyes szelvényeken: II. lapon a kereten kívül, bal oldalon 
alul: ,,Zu finden bey den Gebrüdern Kilián in Pesth, und Industrie 
Comptoir in Wien."; V. lapon a kereten kívül, bal oldalon alul: „lm 
Kunst- und Industrie Comptoir in Wien und bey den Gebrüdern Kilián 
in Pesth.", illetve igen ritkán még:,, Wennsich zur Deckung der grossen 
Kosten dieser Unternehmung Hoffnung zeigt, so wird das bereits zur 
Probe erschienene Blatt N. VIII. beym Schlusse nochmal umgestochen, 
und den Tit. H.H. Subscribenten unentgeltlich nachgetragen."; VIII. 
lapon a kereten kívül, bal oldalon alul: ,,Zu finden bey den Gebrüdern 
Kilián in Pesth" (illetve a későbbi példányokon ,,Zu Jinden bey den 
Gebrüdern Kilián in Pesth, Kunst und Industrie Comptoir zu Wien. ") és 
k e r e t e n k í v ü l , j o b b o l d a l o n a l u l : ,,Alle solide Kunst- und 
Buchhandlungen nehmen Bestellung an. " 
Fodor erről a térképről szólva tévesen a Tabula Generális címét adja 
meg. 

I B 4. Repertórium locorum objectorumque in XII. tabulis 
mappae regnorum Hungáriáé, Slavoniae, Croatiae, et 
confiniorum militarium magni item principatus 
Transilvaniae occurrentium, quas aeri incisas vulgavit 
Joannes Lipszky de Szedlicsna regi minis Caesario Regii 
equestris Hungarici lib:[eri] Bar:[onis] Frimont 
Supremus vigiliarum Praefectus. Secundum varias in his 
Provinciis usu receptas denominationes ab eodem 
Auctore elaboratum. Budae, Typis Regiae Universitatis 
Pestanae 1808. 



Repertórium aller Oerter und Gegenstünde, die in der von 
Johann von Lipsky Oberstwachtmeister des löbl. Baron 
Frimontischen k. k. Hussaren-Regiments in zwölf Blät-
tern herausgegebenen Charte der Königreiche Ungarn, 
Kroatien, Slavonien, samt der Miiitür-Grünze, wie auch 
des Großfürstenthums Siebenbürgen vorkommen, nach 
den verschiedenen in diesen Ländern gebräuchlichen 
Benennungen von demselben Verfasser bearbeitet. Ofen, 
gedruckt mit königlichen Universitäts-Schriften 1808. 
IOSZK: TI 755, TM 25071] 

Méret: 766 + 164 oldal 
Irodalom: AGE 1809. Bd. XXIX. 390-391. p., Csendes, 478. p., 
Dörßinger, 718. p. 
Megjegyzés: A TM 25071 példány gr. Festetics Györgynek ajánlva, 
hibamutatóval ellátott. 

I B 5. Tabula Generalis / Regni / Hungáriáé / Croatiae et 
Slavoniae,/nec non /Magni Principalis / Transylvaniae 
/conspectum/Mappae Generalis/in IX. sectiones moduli 
majoris /distributee / Civitates, Oppida, Stationes et vias 
Postales /singillatim accurateque /exhibens, /secundum 
Geometricas partium dimensiones, recentissimasque 
observationes astronomicas / elaborata / per / Joannem 
Lipszky de Szedlicsna / Leg:[ionis] Caes:[areae] 
Reg:[iae] Equestris Hung:[aricae] Archiduc:[is] 
Josephi Colonellum / cum / revisione Altissima appro-
bationeque /aeri incisa / Pesthini 1810. 
IOSZK: TM 5055, TM 5773, TM 5776; HIT: B IX a 500 (1810); ÖNB: 
K II 96.584, Alb. 683, Alb. 685, MGI 269 (4 pld.); Bgld. LM: 5089; 
ÖStA KA: B IX a 500 (1810) - 3 pld. | 

Méret, méretarány: 69 x 44,5 cm. M = 1:1 440 ()(K) 
Irodalom: Eperjesy: 16., Fodor, 183. p., Ulbrich: 1484., Dörflinger, 
716-718. p. Bartha, 635. p., Szántai, 351. p. 
Megjegyzés: Cím bal oldalon felül. A kereten kívül alul, bal oldalon: 
,,Godofr.[ed] Prixner fee:[it] situat.lionemj", j o b b o l d a l o n : 
,,Franc: l iscus] Karacs sc: [ulpsitj script, [um]", középen: 
,,Excellentissimo ac Illustrissimo Comiti Georgio Festetits de Tolna, 
Camerario Caes:[areo] Reg:[ioJ et Intim:[o] Status Consiliario, suo 
quondam Protribuno Maecenati et Fautori gratiosissimo dedicat 



Auetor." ITM 5776] Ajánlás nélküli példány pl.: OSZK: TM 5773, 
ÖNB: Alb. 683 és 685. Az OSZK TM 5776 alatti térképen mérhető 
lapméret: 81 x 58,5 cm, lemezméret: 72,2 x 58,5 cm. Bartha tévesen 
ennek 1854. évi 3. kiadásáról írt, bizonyára összetévesztette a Nagy 
Mihály által kiadott térkép 3. kiadásával, vö. IV B 19. (1854). 

I B 6. Plan / der bey den Königl.[ichen] freyen Hauptstädte 
Ungerns / Ofen und Pest / seiner Kaiserl. [ichen] Hoheit 
dem Erzherzog / Joseph / Palatin von Ungern / 
Herausgeben von/Schreyvogel & Riedl/Gestochen von 
Carl Stein / Wien & Pest / 1810. / Gewidmet in aller 
Untertänigkeit / von Johann v. Lipszky / KJaiserlich-] 
K.[öniglichem] Husaren Obrist 
[OSZK: TM 807; FSZEK: BT 202; BTM: 14755/1-4; ÖNB: FKB C 91 
A 2a-d, a. B. 93. (7.); ÖStA KA: G I h 72. 1. pld., Inl. C V a. Budapest 
No. 201 

Méret, méretarány: 140 x 1(X) cm (4 egyesített lap). M = 1:7200 
Irodalom: AGE 1803. Bd. XI. 120-121. p.; Eperjesy: 622., Fodor, 
184. p., Csendes, 478-479. p., Bartha, 636. p., Dörßinger, 614-615. p., 
Papp-Vúry-Hrenkó, 26. p., Holló, 24-27. p. Reisz. 
Megjegyzés: Cím a 111. szelvényen, a bal alsó sarokban. 

I B 6. (1820) Plan / der beyden Königl.[ichen] freyen Hauptstädte 
Ungerns / Ofen und Pest / seiner Kaiserl. [ichen] Hoheit 
dem Erzherzog / Joseph / Palatin von Ungern / 
Herausgeben von / Schreyvogel & Riedl / Gestochen von 
Carl Stein / Wien & Pest / 1810. / Gewidmet in aller 
Untertänigkeit / von Johann v. Lipszky / K.[aiserlich-/ 
K.föniglichem] Husaren Obrist 
fHIT: G I h 72. 2. pld.| 

Méret, méretarány: 140 x KM) cm (4 egyesített lap). M = 1:72(X) 
Irodalom: Eperjesy: 622. p., Fodor, 184. p. 
Megjegyzés : Fodor szer in t 1829-ben adták ki ismét, 1820-ra az 
Öster re ich isches S t aa t sa rch iv , Kriegsarchiv, Kar tensammlung 
katalógusa és Eperjesy datálta. 



Lipszky János ezredes jelentéséhez készített vázlata a Buda és Szentendre között 
létesítendő hídfőről, 1809. (A térkép jegyzékben: / A 3.) 



II. Újrakiadások. Lipszky-térképek eredeti lemezekről, más kiadóktól 

II B 1. (1849) Mappa Generális / Regni / Hungáriáé / partiumque adnexarum / 
Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarium / Magni item 
Principatus / Transylvaniae / geometricis partiam dimensionibus, 
recentis- simisque astronomicis / observationibus superstructa. / 
adjectisfinibus Provinciarum/Bukovináé, Galliciae, Silesiae, Austriae, 
Styriae, Carinthiae, / Carnioliae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, / 
Valachiae, et Moldáviáé / Quam / honoribus / Serenissimi Principis 
Regii / Josephi / Archiducis Palatini / dedical / Pesthini, Anno / 
MDCCCVI. / Praga apud Marciim Berra / 1849 / Joannes de Lipszky, 
/ Legionis Caes.[areaeJ et Caes.[areae] Reg./iaeJ Equestris / 
Hungaricae Lib:[eri} Bar:[onisj de Frimont / Supr:[emus] 
Vigil: I iarum / Praefectus. 

|Bgld. LA: Enveloppe 49 B\ Bécsi Technikai Főiskola, Földrajzszertár: 
9. térképi 

Méret, méretarány: 12 lap, laponként 71,5 x 47 cm. M = 1:480 (XX) 
Irodalom: Ulbrich: 1557., Szántai, 351. p. 
Megjegyzés: 1849. évi kiadás az eredeti lemezekről. A cím azonos az I 
B 4. (1806)*-gal, de a dátum alá új kiadót véstek: , ,Praga apudMarcum 
Berra/1849" 

II B 1.(1868) Mappa Generális /Regni/Hungáriáé ... 

[OSZK: TM 664, új száma: TF 4471 

Méret, méretarány: 208 x 158 cm (12 egyesített lap). M = 1:480 (XX) 
Irodalom: -
Megjegyzés: A cím teljesen azonos az I B 4. (I806)*-gal. A Mappa 
Generális eredeti lemezeiről készített levonat, amelyet kiegészítettek (az 
eredeti lemezek átmetszésével) a korabeli vasútvonalakkal. A kiadó lei-
tüntetése a III. szelvényen, a jelkulcs alatt szerepel: ,,Verlag und Eigen-
thum / von / Artaria & Co / in Wien. /Auflage von 1868. " 

II B 1. (1871) Mappa Generális Regni Hungáriáé ... 

1MOL S 67 Falitérképek. Nr. 421 

Méret, méretarány: 207 x 160 cm (12 egyesített lap). M = 1:480 (XX) 
Irodalom: -
Megjegyzés: A cím teljesen azonos az I B 4. (1806)*-gal. A Mappa 
Generális eredeti lemezeiről készített levonat, amelyet kiegészítettek (az 
eredeti lemezek átmetszésével) a korabeli vasútvonalakkal. A kiadó fel-
tüntetése a III. szelvényen, a jelkulcs alatt szerepel: ,,Verlag und Eigen-
thum / von /Artaria & Co /in Wien. / Auflage von 1871." 

II B 1. (1849) Mappa Generalis / Regni / Hungariae / partiumque adnexarum / 
Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarium / Magni item 
Principatus / Transylvaniae / geometricis partium dimensionibus, 
recentis- simisque astronomicis / observationibus superstructa. / 
adjectisfinibus Provinciarum /Rukovinae, Galliciae, Silesiae, Austriae, 
Styriae, Carinthiae, / Carnioliae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, / 
Valachiae, et Moldaviae / Quam / honoribus / Serenissimi Principis 
Regii / Josephi / Archiducis Palatini / dedicat / Pesthini, Anno / 
MDCCCVI. / Praga apiul Marcum Berra / 1849 / Joannes de Lipszky, 
/ Legionis CaesfareaeJ et CaesfareaeJ Reg.jiaeJ Equestris / 
Hungaricae Lib.feriJ Bar:[onisj de Frimont / Supr:[emusJ 
Vigiif iarum[ Praefectus. 

| Bgld. LA: Enveloppe 49 B; Bccsi Technikai Foiskola, Fcildrajzszertar: 
9. terkep\ 



Muhely — Terkeptortenet 

III. Masolatok (a Lipszky-terkepek teljes formai atvetele) 

III A 1. [Plan der Stadte Ofen und Pest mit ihre Umgebungen 
aufgenommen von dem Husaren-Rittmeister Lipszky ftir 
Se. K. Hoheit dem E. H. Palatinus. Copiert durch den 
Generalquartiermeister-Stab imJahre 1805.] 
| OStA KA: G I li 71. Masolat: HIT: G I h 71 ] 

Meret, meretarany: 4 Iap plusz egy i'v az utcajegyzekkel. M = 1:720() 
Irodalom: Eperjesy: 621. p., Fodor, 184. p., Cserules, 472. p., Bartha, 
636. p., Reisz. 
Megjegyzes: A vazlaton nincsen cim, a katalogus alapjan szerepel. Az 
1805. evre datalas a katalogus adata. 

III B I.a. (1825?) Tabula Generalis / Regni / Hungariae / Groatiae et 
Slavoniae/nee non / Magni / Principatus / Transylvaniae 
/ conspectum /Mappae Generalis / in IX sectiones moduli 
majoris / distributae / Civitates Oppida Stationes et vias 
Postales /singillatim accurateque / exhibens /secundum 
Geometricas partium dimensiones, recentissimasque 
observationes astronomicas / elaborata / Ad normam 
Lipszkyane delineata / Vindobonae tybis Antonii Paterno 
/ venditoris aperum artis in fora Neuen-Markt N1" 1064 
fkb. 1825] 

|ONB: 9A2I\ 

Meret, meretarany: 69 x 45,5, tablazattal: 69 x 55 cm. M = 1:1 440 0(X) 
lrodalom: Ulbrich: 1485. 
Megjegyzes: A cim baloldalon feliil, Ulbrich pontatlanul idczi. 

III B I .a. (1827) Tabula Generalis/Regni/Hungariae/Groatiae et Slavoniae/nee non 
/Magni /Principatus / Transylvaniae /conspectum /Mappae Generalis 
/in IX sectiones moduli majoris/distributae/Civitates Oppida Stationes 
et vias Postales / singillatim accurateque / exhibens / secundum 
Geometricas partium dimensiones, recentissimasque observationes 
astronomicas / elaborata / Ad normam Lipszkyane delineata / 
Vindobonae tybis Antonii Paterno / venditoris aperum artis in fora 
Neuen-Markt N"' 1064 

[OSZK: TM 5852 =TRArch 1516; OStA KA: B IX a 500 (1827) 2. pld.| 



Meret, meretarany: 69 x 45,5, tablazattal: 69 x 55 cm. M = 1:1 440 ()(M) 
Irodtilom: -
Mcgjegyzes: 1827-re a katalogusok dataltak. 

III B l.a. (1827)* Tabula Generalis / Regni / Hungariae / Croatiae et 
Slavoniae / nec non /Magni Principatus / Transylvaniae 
/conspectum/Mappae Generalis/in IX sectiones moduli 
majoris / distributae / Civitates Oppida Stationes et vias 
Postales /singillatim accurateque / exhibens / secundum 
Geometricas partium dimensiones, recentissimasque 
observationes astronomicas / elaborata / Ad normam 
Lipszkyanae delineata / Vindobonae typis Antonii 
Paterno / venditoris operum artis in foro Neuen-Markt 
N"1064 

| 0SZK: TM 250201 

Meret, meretarany: 68,5 x 44,5 cm. M=l : l 440 000 
Irodtdom: -
Megjegyzes: A katalogus szcrint 1820 koriili. 

III B l.a.(1827)** Tabula Generalis/Regni/Hungariae/CroatiaeetSlavoniae/necnon 
/Magni Principatus / Transylvaniae /conspectum /Mappae Generalis 
/ in IX sectiones moduli majoris /tlistributae / Civitates Oppida Stationes 
et vias Postales / singillatim accurateque / exhibens / secundum 
Geometricas partium dimensioncs, recentissimasque observationes 
astronomicas / elaborata / Ad normam Lipszkyanae delineata / 
Vindobonae typis Antonii Paterno / venditoris operum artis in foro 
Neuen-Markt N"' 1064 / Vintlobona 1827 

| 0 S Z K : T M 6464 = TR 1516,TR 1516:2;OStA KA: B IXa500(1827) 
l.pld.l 

Meret, meretarany: 68,5 x 45 ,5 , tablazattal 68,5 x 55 cm. M = 
1:1 440 000 
Irodalom: Eperjesy: 16., Ulbrich: 1486. 
Megjegyzes: -

III B l.b. (1827) Tabula Generalis/Regni/Hungariae/Croatiae et Slavoniae/necnon 
/Magni Principatus / Transylvaniae /conspectum /Mappae Generalis 
/in IX sectiones moduli majoris/clistributae/Civitates Oppida Stationes 
et vias Postales / singillatim accurateque / exliibens / secundum 
Geometricas partium dimensiones, recentissimasque observationes 
astronomicas / elaborata /Ad normam Lipszkyanae delineata / Pragae 
aputl Marcum Berra. 



| Bibliothéque Nationale: GE C 76701 

Méret, méretarány: 66,2 x 43 cm (szöveggel: 66,2 x 53,3 cm). M = 
1:1 440 (HK) 
Irodalom: Eperjesy: 16., Ulbrich: 1583., Szántai, 351. p. 
Megjegyzés: Szántai szerint Berra 1827-ben is adott ki az előző 
térképből. Ezen a térképen olvasható a metsző: ,,Sculpsit Benutrdus 
Biller." Csak alapos összehasonlítással látható, hogy nem eredeti lemez-
ről készített levonatokról van szó (pl. a postakürt fordítva metszett). 

III B l .b. (1848) Tabula Generális / Regni/Hungáriáé ... 1848 

|ÖStA KA: B IX a 505-20; B IX a 500 (1848)1 

Méret, méretarány: 69 x 54 cm. M = 1:1 440 (XX) 
Irodalom: Eperjesy: 16., Szántai, 352. p. 
Megjegyzés: A cím teljesen megegyezik az előző tétellel, csak ki-
egészítették az évszámmal: ,,1848." Kereten kívül jobb oldalon alul: 
,,Sculpsit: Bemardus Biller." Azelső példány hátoldalán felirat:,, Über-
sichts Karte von Ungarn. (Lipski)beniitzt 1848-49. wahrenddes Feldzü-
ges von Fr. Bloudek v. Zách." Az Eperjesy-mű lIIT-ben korrigált pél-
dányában a 16. tétel 1861. évi darabja javított 1848-ra. 

Az eredeti Tabula Generális (IB 5.) címfelirata 
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IV. Feldolgozások. Lipszky János művei nyomán készült térképek 

IV A 1. tÜbersichts-Karte des II-ten Szekler-Grünz-Infanterie-
Regiments. Copie und 1 1/2 malige Vergrösserung der 
Lipskischen Karte. Lage und Begränzung der XII. Comp. 
Gezeichnet vom Unterlieutenant Conrad v. Bálás.] [ 1806 
után] 
|ÖStA KA: B IX c 760-1] 

Méret, méretarány: 3 lap. M = 1:32() (MX) 
Irodalom: Eperjesy: 562. 
Megjegyzés: -

IV A 2. Mappa specialis / incliti comitatus Trenchinien/sis. 
Quam ex Mappa Regni Hungáriáé Generali Colonelli / 
Joannis Lipszky opera Geometrica in Scalam majorem 
transumpsit et / Honoribus / Excellentissimi ac 
Illustrissimi Domini Domini Comi/tis Stephani Illyésházy 
de Illyésháza / Haereditarii in Trenchin Aurei Velleris 
Equitis. S. C. R. A. / Majestatis Camerarii, et Actualis 
Intimi Status Con/siliarii I. Cottuum Trenchin et 
Liptoviensis / Supremi ac Perpetui Comitis, Domini et 
Patro/ni Sui Benignisimi in perennis Gra/titudinis 
Documentum devovet / Joannes Nep. Wawrecska / jur. 
Geometra, et Dominii / Szarva Supremus Venator /Anno 
1821. 
|OSZK:TF 15) 

Méret, méretarány: 60 x 84 cm. M = kb. 1:200 000 
Irodalom: Fodor, 183. p. 
Megjegyzés: Fodor nem pontosan idézi a térkép címét. 

IV B 1. Schlacht bey Raab/am 14u'" Iuny 1809. /zwischen der k: 
k: Franz: Armée unter Anfüh-/rung S: kais: Höh: d: 
Vice-Königs v: Italien, u: /der k: k: Österr. Armee unter 
Anführung S: /kais: Höh: des Erzh: Iohann & c 
[OSZK: TM 1778; ÖStA KA: II IV a 1271-5] 



Méret, méretarány: 32,7 x 24 cm. M = 1:110 000 
Irodalom: -
Megjegyzés: Kereten kívül, alul, bal oldalon: „ Gezeichnet und gesto-
chen nach Lips ki von Beruh: Biller.", illetve középen: ,, Neueste, sehr 
vermehrte, und volkom[mJen berichtigte Auflage." A cím ez alatt olvas-
ható. Dörtlinger szerint a térkép méretaránya: 1:112 5(X). 

IV B 2. Plan /der Gegend zwischen / Wien, Neustadt, /Preshurg 
und Oedenburg. / aus Lipsky's, Schmidt's, und / 
Lichtenstern 's Materialien zu-/sammengetragen / von /F. 
W. Streit / Ober Lieutenant / Weimar / im Verl. d. 
Geographischen Intituts /1809. 
| Bgld. LM: 1556\ 

Méret, méretarány: 28,5 x 36 cm. M = kb. 1:241 (KM) 
Irodalom: Ulbrich: 935a. 
Megjegyzés: A cím jobb oldalon alul, a kereten belül. 

IV B 3. (1810) Charte/von / Servien / Bosnien / und dem grössten Theile 
von /Illyrien /Nach bisher noch unbenutzten Aufnahmen 
bearbeitet / und als Fortsetzung der Charte des Herrn 
Obristen Lipszky von Szedlicsna / in 4 Sectionen 
gezeichnet / von / J. Riedl. / Wien 1810 / Im Verlage des 
Kunst und Industrie Comptoirs / am hohen Markt N". 582 
/ Pesth / im Industrie Comptoir in der Waznergasse / 
Gestochen von Fr. Reisser. 

|ÖNB: FKB 2481, a. B. 8 (3), Alb. 685, Alb. 1050/1 a metsző megadása 
nélkül; ÖStA KA: B III a 21-1. 2-5. pld.) 

Méret, méretarány: 77 x 139 cm (4 egyesített lap). M = 1:480 (XK) 
Irodalom: DörjJinger, 616-617. p. 
Megjegyzés: Cím a jobb alsó szelvényen jobb oldalon alul. Bal felső 
szelvényen bal oldalon felül: ,,Supplementum /ad Tabulam VII/Johan-
nis de Lipszky / Mappae generalis Regni Hungáriáé. / Carte / de la / 
Servie, de la Bosnie /et d'une grandé partié de l'Illyrie/en 4 feuilles / 
par / J. Riedl. /A Vienne et Pest au Bureau d'Industrie. /A Berlin chez 
Simon Schropp & Co." Jobb felső szelvényen jobb oldalt felül: 
,,Supplementum / ad Tabulam VIII / Johannis de Lipszky / Mappae 
generalis Regni Hungáriáé / Partes Bosniae & Serviae / exhibens. / 
Vindobonae et Pesthini /Editoribus Schreyvogel & Riedl. /MDCCCX." 



IV B 3. (1816) Charte / von / Servien / Bosnien / und dem gross teil Theile von / Illyrien 
/ Nach bisher noch unbenutzten Aufnahmen bearbeitet / und als 
Forlsetzung der Charte des Herrn Obristen Lipszky von Szedlicsna / in 
4 Sectionen gezeichnet / von / J. Riedl. / Wien 1816/ Im Verlage von J. 
Riedl's Kunsthandlung/am hohen Markt N". 582/Pesth /im Industrie 
Comptoir im Tlieatergebaiide / Gestochen von Fr. Reisser. 

|ÖNB: FKB +3171 

Méret, méretarány: 77 x 140 cm (4 egyesített lap). M = 1:480 (XX) 
Irodalom: — 
Megjegyzés: Cím a jobb alsó szelvényen jobb oldalon alul. Bal felső 
szelvényen bal oldalon felül: „Supplementum / ad Tabulam VII / 
Johannis de Lipszky / Mappae generalis Regni Hungáriáé. / Carte / de 
la/Servie, de la Bosnie/ et d'une grandé partié de 1'Illyrie /en4feuilles 
/par / J. Riedl. / A Vienne et Pest au Magazin de l'Auteur. / A Berlin 
chez Simon Schropp & Co." Jobb felső szelvényen jobb oldalon felül: 
,,Supplementum / ad Tabulam VIII /Johannis de Lipszky / Mappae 
generalis Regni Hungáriáé / Partes Bosniae & Serviae / exhibens. / 
Vindobonae et Pesthini /Auetore Riedl. /MDCCCXVI" 

IV B 4.a. (1811) Carte generale / du Royaume de / Hongrie / y Compris / 
la Transylvanie, l'Esclavonie, / la Croatie / avec une 
partié des Provinces de / Galicie, Moravie, Autriche, 
Illyrie etc. / réduite d'aprés la grandé carte de /Lipszky 
/ par E. de Zuccheri. / A Vienne et Pesth au Bureau 
d'Industrie /1811. /A Berlin chez S. Schropp & C'\ 

Generalcharte / des Königreiches / Ungarn / mit 
Einschluß von / Siebenbürgen, Slavonien und Croatien / 
und den angrünzenden Theilen von Österreich, Mähren, 
Galizien, Moldau, u. s. vv./nach Lipszky's großer Charte 
/ auf IV Blättern sorgfältig reducirt von / Edmund v. 
Zuccheri. / gestochen von Jos. Stöber. / Wien und Pesth 
im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs /1811. 
|ÖNB: a. B. 9. A. 2., MC.I 270 (1811)| 

Méret, méretarány: 4 lap, egyenként: 71 x 52,5 cm. M = 1:576 (XX) 
Irodalom: Ulbrich: 1449., Dörflinger, 622. p., Szántai, 713. p. 
Megjegyzés: A francia cím az I. szelvényen bal oldalon felül, a kereten 
belül, a német cím jobb oldalon alul, a kereten belül olvasható. (Ez a 
későbbi években megjelent kiadásokra is vonatkozik). A térkép Lipszky 
Mappa Generálisának 5/6-ára kisebbített változata. 



IV B 4.a. (1812) Carte generale / du Royaume de / Hongrie /y Compris / laTransylvanie, 
l'Esclavonie, / la Croatie /avec une partie des Provinces de / Galicie, 
Moravie, Autriche, Illyrie etc. / réduite d'aprés la grandé carte de / 
Lipszky /par E. de Zuccheri. /A Vienne et Pesth au Bureau d'Industrie 
/1812. /A Berlin chez S. Schropp & Ce. 

Generalcharte / des Königreiches / Ungarn / mit Einschluß von / 
Siebenbürgen, Slavonien und Croatien / und den angrünzenden Theilen 
von Österreich, Mähren, Galizien, Moldau, it. s. w. / nach Lipszky 's 
großer Charte / auf IV Blättern sorgfältig reducirt von / Edmund v. 
Zuccheri. /gestochen von Jos. Stöber. / Wien und Pesth im Verlage des 
Kunst und Industrie Comptoirs /1812. Berlin bey Simon Schropp & Co. 

|ÖNB: FKB 24(X) (1812); ÖStA KA: B IX a 501 (1812)| 

Méret, méretarány: 4 lap, egyenként: 71 x 52,5 cm. M = 1:576 000 
Irodalom: Eperjesy: 17., Ulbrich: 1449., Dörflinger, 622-623. p., 
Szántai, 713. p. 
Megjegyzés: -

IV B 4.a. (1813) Carte generale /du Royaume de / Hongrie ... 

| British Library: Maps 31 e 28\ 

Méret, méretarány: ? 
Irodalom: Szántai, 714. p. 
Megjegyzés: -

IV B 4.b. Carte generale / du Royaume de / Hongrie / y Compris / 
la Transylvanie, l'Esclavonie, / la Croatie / avec une 
partie des Provinces de / Galicie, Moravie, Autriche, 
lllyrie etc. / réduite d'aprés la grandé carte de / Lipszky 
/ par E. de Zuccheri. / A Vienne et Pesth au Magazin de 
J. Riedl/1816. /A Berlin chez S. Schropp & C. 

Generalcharte / des Königreiches / Ungarn / mit 
Einschluß von /Siebenbürgen, Slavonien und Croatien/ 
und den angrünzenden Theilen von Österreich, Mühren, 
Galizien, Moldau, u. s. w. /nach Lipszky's großer Charte 
/ auf IV Blättern sorgfältig reducirt von / Edmund v. 
Zuccheri. / gestochen von Jos. Stöber. / Wien und Pesth 
im Verlage von J. Riedl's Kunsthandlung 1816. / Berlin 
bey Simon Schropp & Co. 
|ÖNB: FKB+154] 



Méret, méretarány: 71 x 52,5 cm. M = 1:576 (XX) 
Irodalom: Ulbrich: 1450., Szántai, 714. p. 
Megjegyzés: -

IV B 4. c. (I820k.) Carte générale/du Royaume de/Hongrie / y Compris/ 
la Transylvanie, l'Esclavonie, / la Croatie / avec une 
partié des Provinces de / Galicie, Moravie, Autriche, 
Illyrie etc. / réduite d'aprés la grandé carte de / Lipszky 
/ par E. de Zuccheri. / A Vienne et Pesth au Magazin de 
J. Riedl /1816. / A Berlin chez S. Schropp Ce. 

Generalcharte / des Königreiches / Ungarn / mit 
Einschlufi von / Siebenbiirgen, Slavonien und Croatien/ 
und den angranzenden Theilen von Österreich, Mahren, 
Galizien, Moldau, u. s. w. /nach Lipszky's grosser Charte 
/ auf VI Blattern sorgfaltig reducirt von / Edmund v. 
Zuccheri. /gestochen von Jos. Stöber. / Wien bey Artaria 
und Compag. 

| Eisenstiidter Stadtarchiv: x-2. GG: IIAfl00\ 

Méret, méretarány: 70 x 51 cm, a kiegészítő lapok: 26 x 51 cm. M = 
1:576 (XX) 
Irodalom: Ulbrich: 1451. 
Megjegyzés: Balról két kiegészítő térképlap csatlakozik az I. és III. (bal 
alsó és felső) térképlaphoz. Ez időtől kezdve a térkép hat lapon jelenik 
meg. 

IV B 4.c. (182?) Carte générale / du Royaume / de / Hongrie / y Compris 
la / Transylvanie, l'Esclavonie, la / Croatie / avec une 
partié des Provinces de / Galicie, Moravie, Autriche, 
Illyrie etc. / réduite d'aprés la grandé carte de / Lipszky 
/ par E. de Zuccheri. / A Vienne chez Artaria et 
compagnie. 

Generalcharte / des Königreiches / Ungarn / mit 
Einschlufi von /Siebenbiirgen, Slavonien und Croatien/ 
und den angranzenden Theilen von Österreich, Mahren, 
Galizien, Moldau, u. s. w. /nach Lipszky's grofier Charte 
/ auf VI Blattern sorgfaltig reducirt von / Edmund v. 



Zuccheri / gestochen von Jos. Stöber. / Wien bey Artaria 
und Compag. 
[OSZK: TM 6592; ÖNß: KB 99.2371 

Méret, méretarány: 6 lap, 165,8 x 103 cm (egyesítve, I-IV. lap: 71,5 x 
52 cm, V-VI. lap: 26 x 52 cm). M = 1:576 000 
Irodalom: Szántai, 714. p. 
Megjegyzés: Az OSZK példányán a cím alatti felirat: ,,Eintheilung des 
Koenigreiches Ungarn mit Einschluss von Slavonien und Croatien." A 
Rónay családé volt, és 1829-cs dátum szerepel rajta. Nincs rajta a Béga 
csatorna (Bega-Canal 1833-1837). Az OSZK katalógus szerint kb. 
1840. Az ausztriai példány Dörflinger szerint a 20-as évek végén készül-
hetett, nem szerepel rajta a Béga-csatorna. Szántai 1830-ra datálja (kér-
dőjellel.) 

IV B 4.c. (1844) Carte generale / des Postes /du Royaume / de / Hongrie 
/ y Compris la/Transylvanie, l'Esclavonie, la/Croatie/ 
avec une partié des Provinces de / Galicie, Moravie, 
Autriche, Illyrie etc. / réduite d'aprés la grandé carte de 
/ Lipszky /par E. de Zuccheri. / A Vienne chez Artaria et 
compagnie. 1844. 

Post und / Generalcharte / des Königreiches / Ungarn / 
mit Einschluß von / Siebenbürgen, Slavonien und 
Croatien/und den angrünzenden Theilen von Österreich, 
Mühren, Galizien, Moldau u. s. w./nach Lipszky'sgroßer 
Charte/auf VI Blättern sorgfältig reducirt von /Edmund 
v. Zuccheri/gestochen von Jos. Stöber. /Wien bey Artaria 
und Compag. 

IOSZK: TM 6254; Stmk. LA Lutz: B 517\ 

Méret, méretarány: 6 lapos, 4 lap: 70,5 x 52, 2 lap: 26 x 52 cm. M -
1:576 000 
Irodalom: Fodor, 183. p., Ulbrich: 1558., Bartha, 635. p., Szántai, 
715. p. 
Megjegyzés: A Cím alatt az ország közigazgatási beosztása: „Einthei-
lung des Koenigreiches Ungarn mit Einschluss von Slavonien und Cro-
atien. " Nincs a térképen a ,,Bega-Canal 1833-1837." vonal és felirat. 

IV B 4.c. (1847) Carte generale / des Postes / du Royaume / de / Hongrie ... 

[OSZK: TM 261931 



Méret, méretarány: 166 x 104,5 cm (6 egyesített lap). M = 1:576 (XX) 
Irodalom: -
Megjegyzés: Teljesen azonos a francia és német cím az előző tétellel, 
az évszám javítva 1847-re. 

IV B 4.c. (1848) Carte générale / des Postes/du Royaume / de / Hongrie... 

IOSZK: TM 6092, TM 6100; HIT: B IX c 42. 4 pld.; ÖNB: MGI 919; 
ÖStA KA: B IX a 628, B IX c 629] 

Méret, méretarány: 165 x 105 cm (6 egyesített lap). M = 1:576 (XX) 
Irodalom: Eperjesy: 427., Ulbrich: 1558., Szántai, 715. p. 
Megjegyzés: OSZK TM 6092: Bal címlap szelvény és az alatta lévő 
hiányzik, csak a német nyelvű cím szerepel. Rajta van már a Béga csa-
torna 1833-1837. OSZK katalógus szerint 1840 körül? 

IV B 4.c. (1851) Carte générale / et postaié /du Royaume / de / Hongrie, 
/de la Transylvanie, / de la Croatie & de l'Esclavonie, / 
du Vo'ivodat de la Serbie & du Banat du Temes, /du Pays 
des confins militaires, / et de la Bukovina, / réduite 
d'aprés la grandé carte de/Lipszky /par E. de Zuccheri. 
/ A Vienne chez Artaria et compagnie. /1851. 

Post und/ Generalcharte /des Königreiches / Ungarn, / 
der Woiwodschaft Serbien und des Temescher Banates, 
von / Siebenbürgen, Croatien und Slavonien, /der K.K. 
Militaer-Grenze, so wie von der Bukovina, / nach 
Lipszky's grofier Charte / auf VI Blattern sorgfaltig 
reducirt von / Edmund v. Zuccheri / gestochen von Jos. 
Stöber. / Wien bey Artaria und Compag. 1851. 
[OSZK: TM 6636; OÖ LA: szám nélkül\ 

Méret, méretarány: 6 lapos, 4 lap: 70,5 x 52, 2 lap: 26 x 52 cm. M = 
1:576 (XX) 
Irodalom: Ulbrich: 1559., Szántai, 715. p. 
Megjegyzés: A címlapszelvény alatti szelvény kiegészült egy táblázat-
tal: „Gegenwartigepolitische Eintheilung der Kronlander." Az OSZK-
beli példány hátlapján az Artaria kiadó 1852. évi hirdetése. 

IV B 4.c. (185?) Carte générale / et postaié / du Royaume / de / Hongrie... 

IOSZK: TM 6315] 

Méret, méretarány: 6 lapos, 4 lap: 70,5 x 52, 2 lap: 26 x 52 cm. M = 
1:576 (XX) 



Irodalom: -
Megjegyzés: A cím teljesen megegyezik a IV B 4.c. (1851) tétellel. A 
katalógus szerint 1865-ből, de az új táblázat felirata: Gegenwürtige, 
tehát 1864 előttről való. A francia nyelvű címlapszelvény hiányzik. 

IV B 4.c. (1853) Carte générale / et postaié / du Royaume / de / Hongrie ... 

|ÖStA KA: B IX c 628; B IX c 629 (1853)] 

Méret, méretarány: 6 lapos, 4 lap: 71 x 52, 2 lap: 26 x 52 cm. M = 
1:576 000 
Irodalom: Eperjesy: 24., 427., Ulbrich: 1559. 
Megjegyzés: A cím teljesen megegyezik a IV B 4.c. (1851) tétellel, az 
évszám javítva. 

IV B 4.c. (1859) Carte générale / et postaié / du Royaume / de / Hongrie ... 

|ÖStA KA: B IX c 629 (1859)] 

Méret, méretarány: 6 lapos, 4 lap: 71 x 52, 2 lap: 26 x 52 cm. M = 
1:576 000 
Irodalom: Eperjesy: 427., Ulbrich: 1559. 
Megjegyzés: A cím teljesen megegyezik a IV B 4.c. (1851) tétellel, az 
évszám javítva. 

IV B 4.c. (1864) Carte générale / et postaié / du Royaume / de / Hongrie ... 

[OSZK: T M 270051 

Méret, méretarány: 166 x 105 cm. M = 1:576 (KM) 
Irodalom: -
Megjegyzés: A cím teljesen megegyezik a IV B 4.c. (1851) tétellel, az 
évszám javítva 1864-re. Az OSZK katalógus szerint 1861. évi kiadás, 
ez téves, a térkép hátlapján az Artaria & Comp. 1864. évi hirdetése 
szerepel. A ,,Gegenwürtige" helyett felirat: ,,(Vom Jahre 1854 bis 
1860.)" áII. 

IV B 4.c. (1868) Carte générale / et postaié / du Royaume / de / Hongrie, 
/de la Transylvanie, / de la Croatie & de l'Esclavonie, / 
du Pays des confins militaires, / et / de la Bukovina, / 
réduite d'aprés la grandé carte de / Lipszky / par E. de 
Zuccheri. /A Vienne chez Artaria et compagnie /1868. 

Post und / Generalcharte / des Königreiches / Ungarn, / 
von / Siebenbürgen, Croatien und Slavonien, / der K.K. 
Militaer-Grenze, so wie von der Bukovina, / nach 



Lipszky's grofier Charte / auf VI Blattern sorgfaltig 
reducirt von / Edmund v. Zuccheri / gestochen von Jos. 
Stöber. / Wien bey Artaria und Compag. 
IBgld. LB: 1-250] 

Méret, méretarány: 6 lapos, 4 lap: 71 x 52 2 lap: 26 x 52 cm. M = 
1:576 (XX) 
Irodalom: Ulbrich: 1560. 
Megjegyzés: Az irodalom szerint nyomtatta: Wernigk impt. 

IV B 4.c. (1871) Carte générale / et postaié / du Royaume / de / Hongrie ... 

IOSZK: TM 60961 

Méret, méretarány: 83,5 x 104 cm (2 lapban egyesítve). M = 1:576 (XX) 
Irodalom: -
Megjegyzés: A cím teljesen megegyezik a IV B 4.c. (1868) tétellel, az 
évszám javítva 187 l-re. Hátlapján az Artaria & Comp. 1871. évi hirde-
tése. A táblázat megegyezik a TM 27005-tel. 

IV B 4.c. (1880) Carte générale / et postaié / du Royaume /de / Hongrie... 

IOSZK: TM 63261 

Méret, méretarány: 83,5 x 104 cm (2 lapban egyesítve). M = 1:576 (XX) 
Irodalom: -
Megjegyzés: A cím teljesen megegyezik a IV B 4.c. (1868) tétellel, de 
az évszám helyeit: ,,Ausgabe 1880" 

IV B 5. (1816/1817) Post und General Karte / von / Hungarn / nach Lipsky / 
Wien, bey Tranquillo Mollo. 
IOSZK: TM 5416, TA 44561 

Méret, méretarány: 48 x 36,7 cm. M = kb. 1:2 2(X) (XX) 11:2 160 (XX)| 
Irodalom: Ulbricli: 29/2., 1515a., Dörflinger, 472. p„ Atlantes, 68. p., 
Szántai, 396-397. p. 
Megjegyzés: A cím a bal felső sarokban van, javított, eredeti cím is 
olvasható:,, Karte von Hungarn samt den vereinigten Landern. " A kere-
ten kívül a jobb felső sarokban ,,IX." szám áll, a térképet tartalmazó 
atlasz: „Allgemeiner / Hand-Atlas / zum Gebrauch fiir die Jugend in 
höhern und niedern Schulen, /fiir Kaufleute und Zeitungsleser. /Nach 
den letzten Fríedenschlüssen berichtiget,/von/Joseph Dirwaldt. /1816 
/ verlegt in Wien bey Tranquillo Mollo." Az OSZK példányának kata-
lóguscédulája tévesen 1815 körűire teszi. 



IV B 5. (1818) Post und General Karte / von / Hungarn / nach Lipsky / Wien, bey 
Tranquillo Mollo. 

|ÖNB: FKB 273-48. \ 

Méret, méretarány: 48 x 36,7 cm. M = kb. 1:2 2(X) (MM) 
Irodalom: Atlantes, 69. p„ Szántai, 396-397. p. 
Megjegyzés: A térképet tartalmazó atlasz címe megegyezik az elűző 
tétellel, az évszám ,,1818." (Dörílinger szerint a jelzet: FKB 243-48) 

IV B 5. (1818)* Post und General Karte / von / Hungarn / nach Lipsky. / Wien, bey 
Tranquillo Mollo. 

|OSZK: TA 3725; Bgld. LM: 24 445\ 

Méret, méretarány: 45 x 32,5 cm. M = kb. 1:2 200 000 
Irodalom: Ulbrich: 29/2., Atlantes, 70. p. 
Megjegyzés: Atlaszlap, az atlasz címe azonos a IV B 5. (1816/1817) sz. 
tételével, a jobb felső sarokban a kereten kívül ,,22. " szám szerepel. 

IV B 5. (1818)** Post und General Karte / von / Hungarn / nach Lipsky. / Wien, bey 
Tranquillo Mollo. 

|OSZK: TM 5759; Bgld. LB: 1-539\ 

Méret, méretarány: 45 x 33 cm. M = kb. 1:2 200 (MM) 
Irodalom: Ulbrich: 1515a. 
Megjegyzés: Kereten kívül a jobb alsó sarokban: „Lehrbuch der Geo-
graphie r Abthl. S éite47." A jobb felső sarokban a kereten kívül: „22". 

IV B 6. Mappa / Dioecesis Vaciensis / Per Inclytos Comitatus 
Pest, Pilis & Solth artic. unitos, Csongradiensem, / 
Hevesiensem item & Exteriőrem Szolnok, 
Neogradiensem & Hontensem / atque Cumaniam 
Minorem extensae, ac in tres Archi Diaconatus divisae / 
scilicet:/ [...] Auxilia / Praesentis operis sunt Mappa 
specialissima / /. Comitatuum Pest Pilis & Solth artic. 
unitorum a / D. Balla de anno 1793. Atlas item Lipszkii 
& Korabinszky. /concinn. Vacii Mathias Schuhajda /per 
I. R. adprob. & /. Dnii Epi Vac. o. Geom. [1812] 
|OSZK: TM 4709, TM 4815, TM 5092; ÖNB: a. B. 9. D. 3. | 

Méret, méretarány: 72,4 x 102 cm. M = 1:296 800 
Irodalom: Bartha, 636. p., Dörflinger, 720. p. 
Megjegyzés: Kereten kívül, bal oldalt, alul: ,,Sc, Franc. Karacs Pestini. 
1812". A TM 4709-en mérhető lemezméret: 67 x 97,3 cm. 



IV B 7. Hungary, Transylvania, and the surrounding Countries. 
| In: Bright, Richárd: Travels írom Vienna through Lower Hungary; witli 
somé Remarks on the State of Vienna during the Congress, in the Year 
1814. XVI. p.| 

Méret, méretarány: 43,5 x 27,4 cm. M = 1:2 800 (KX) 
Irodalom: Szántai, 86. p. 
Megjegyzés: A cím a kereten kívül, felül, középen. Más feliratok a kere-
ten kívül alul bal oldalon: „Reduced from the large Map of Lipszky.", 
középen: „Publishedby Archibald Constable & C. Edinburgh, 1817.", 
jobboldalon: „Engraved by SicP. Hall, 14, BuryStr. Bloomsby." 

IV B 8. Hungary, reduced from the large Map of Lipszky. 
\ In: Bright, Richárd: Travels from Vienna through Lower Hungary; with 
somé Remarks on the State of Vienna during the Congress, in the Year 
1814. XLVII. p. | 

Méret, méretarány: 42,5 x 27,4 cm. M = 1:1 720 (KM) 
Irodalom: Fodor, 183. p., Bartha, 635. p., Szántai, 86. p. 
Megjegyzés: A cím a kereten kívül középen. Más feliratok a kereten 
kívül alul középen: ,,Published by Archibald Constable & C. Edin-
burgh, 1817.", jobb oldalon: „Engraved by SicF. Hall 14 Bury Str. 
Bloomsb\ " 

IV B 9. Das Grossfürstenthum / Siebenbürgen / nach der 
Lipskyischen Karte gezeichnet. 
| In: Leonluird, Joseph: Lehrbuch zur Beförderung der KcnntniB von 
Siebenbürgen. Nagyszeben, 1818. Egyetemi Könyvtár, Budapest. Ge 
31I6| 

Méret, méretarány: 33 x 25 cm. M = I: I 296 (X)() 
Irodalom: Szántai, 341-342. p. 
Megjegyzés: Cím a kereten belül, a jobb felső sarokban. A kereten kívül, 
bal oldalon alul: „Jos. Leonard del. ", jobb oldalon alul: „C Seipp f." A 
kereten kívül az oldalak közepén az egyes égtájak felirata olvasható: 
,,Nordod. Mitternacht.", „Ostod. Morgen.", „Siklód. Mittag",,, West 
od. Abend. ". Mérhető lemezméret: 30 x 25 cm. 

IV B 10. Mappa / Archi Dioecesis Strigoniensis, / in Vicariatus / 
A. Strigoniensem / B. Tirnaviensem / divisae, in quibus 
sunt: / [...] / Ductu Schematismi Archi Dioecesani de 
Anno 1822, item Mapparum Görög Demetrii, et Lipszky 
Joannis, denique observa-Ztionum a Topographis peritis 



IV B 11.a. 

IV B 12.a, 

IV B 12.b. 

obtentarum elaborata in rupe Castri Strigoniensis Annis 
1820. 1821. et 1822. per Joannem Nepom. Máthes / 
Aedilem Comissarium Suae Celsitudinis Primatialis. 
[OSZK: TM 4762/I_4:2, TM 4766; HIT: 13 IX c 705] 

Méret, méretarány: 4 lap, 62 x 51 cm. M = 1:23(> 000 
Irodalom: Eperjesy: 513., Csendes, 479. p., Bartha, 636. p. 
Megjegyzés: Csendes tévesen Lipszky Göröggel közös művének véli. 

Königreich / Ungarn /nach Lipsky. / Wien, bey T. Mollo. 
[1824] 
|ÖNB: 303.743-F. Kar, A Dirwalt-Atlas 1824. évi kiadásában | 

Méret, méretarány: 43 x 30,9 cm. M = 1:2 160 (XX) 
Irodalom: Dörflinger, 480. p.. Szántai, 397. p. 
Megjegyzés: A jobb felső sarokban a kereten kívül: ,,22.", vagyis az 
atlaszhoz tartozik: Allgemeiner Hand-Atlas... Wien, 1824. (Az atlasz 
címe azonos a IV B 5. (1816/1817) sz. tételével, az évszám javítva.) 
Szántai 1825-re datálja. 

Königreich / Ungarn / nach Lipsky / Wien, vorm: T. 
Mollo. 
[OSZK: TM 68(X)[ 

Méret, méretarány: 50,8 x 38,4 cm. M = 1:2 280 (XX) 
Irodalom: Atlantes, 71-72. p., Szántai, 398. p. 
Megjegyzés: A cím a bal felső sarokban. Kereten kívül bal oldalon alul 
a metsző neve: ,,Dominicus Biller sc.", a kereten kívül jobb oldalt leiül 
az atlasz sorszámára utaló szám: ,,24." Az Allgemeiner Hand-Atlas (vö. 
IV B 5. /1816/1817/) 1824/1829. évi kiadásához újrametszett lap. 

Königreich / Ungarn /nach Lipsky / Wien, bey F. Mollo. 
[1831] 
fÖNB: KI 119411\ 

Méret, méretarány: 50,8 x 38,4 cm. M = 1:2 280 (XX) 
Irodalom: — 
Megjegyzés: A cím a bal felső sarokban. Kereten kívül bal oldalon alul 
a metsző neve nincs feltüntetve, a kereten kívül jobb oldalt felül az atlasz 
sorszámára utaló sorszám: ,,24." Az Allgemeiner Hand-Atlas (vö. IV B 
5. /1816/1817/) 1831. évi kiadásához újrametszett lap. 



IV B 13. Mappa Dioecesium /Bosnensis seu Diakovariensis /et / 
Syrmiensis / cura et impensis / Illustrissimi ac 
Reverendissimi Domini / Emerici Caroli Raffay / 
earundem Dioecesium Episcopi procusa. 
IOSZK: TM 4933; ÖStA KA: B IX c 10091 

Méret, méretarány: 105,6 x 66,5 cm. M = 1:240 000 
Irodalom: -
Megjegyzés: A cím a bal felső sarokban a kereten belül. Bal oldalon alui 
a kereten be lü l a fo r rások és a m e t s z ő m e g n e v e z é s e : ,,Ductu 
Schematismi Dioecesani de A" 1826 item Mapparum Demetrii Görög 
et Joannís Lipszky deducta, denique / accedente respectivorum II. 
Cottuum el Regiminum Ord. Geometrarum Censura et Authenticatione 
luci edita. / Incidente Francisco Karacs Sculptore Pesth. " Mérhető 
lemezméret: 98,2 x 62,4 cm. 

IV B 14. Ethnographische Karte / des / Körtigreichs / Ungern / 
sammt Croatien, Slavonien, der / ungrischen 
Militargrenze und / der Seeküste / nach Lipszky / von / 
Johann v. Csaplovics /1829. 
[In: Gemiilde von Ungern. Von Johann v. Csaplovics. Mit einer ethno-
graphischen Karte. Pesth, 1829. Bd. I.] 

Méret, méretarány: 45,5 x 33,8 cm. M = 1:2 220 000 
Irodalom: Ulbrich: 1516., Szántai, 131. p. 
Megjegyzés: Színezett litográfia, a cím bal oldalon felül. 

IV B 15. (1830) Topographische Karte / von / Ungarn / und / 
Siebenbürgen / nebst angranzenden Landern / mit 
Angabe aller Post-Strassen / nach Lipsky und den 
neuesten Karten entworfen / von / G. Möller und F. 
Pilsak. / 1830. / Wien bey Tranquillo Mollo / Bernhard 
Biller gestochen in Wien 
(OSZK: TR 1 5 0 5 / W ; ÖStA KA: B IX a 503; ÖNB: 9 A 221 

Méret, méretarány: 4 lap, egyenként 55,5 x 43,5 cm. M = 1:1 100 000 
Irodalom: Ulbrich: 1475. Eperjesy: 18., Szántai, 407. p. 
Megjegyzés: Cím a térkép jobb felső sarkában; a fényképe megjelent a 
Cartographica Hungarica 5. számában (1996. december). 

IV B 15. (1834) Topographische Karte / von / Ungarn / und / Siebenbürgen / nebst 
angranzenden Ltindern / mit Angabe aller Post-Strassen / nach Lipsky 



und den neuesten Karlen entworfen / von / G. Möller und F. Pilsak. / 
1834. / Wien bey Eduárd Mollo. / Bernhard Biller gestochen in Wien 

|OSZK: TM 24349] 

Méret, méretarány: 4 lap, 55 x 43,5 cm (110 x 88 cm egyesítve). M = 
1:1 100 (XX) 
Irodalom: -
Megjegyzés: A cím változatlan maradt, a kiadási évet és a kiadót átmet-
szették, a leírt példányon annak nyomai látszanak is. 

IV B 16. Austrian dominions / I I / Galiziü, Eastern Hungary/And 
Transylvania. 

m 
Méret, méretarány: 37,3 x 29,8 cm. M = 1:1 820 (XX) 
Irodalom: Szántai, 670. p., 672. p. 
Megjegyzés: A cím a kereten belül, bal oldalon alul. A kereten kívül 
alul, bal oldalon: ,,Falion, Lipszky", középen: ,,London Published by 
Baldwin & Cradock 47 Paternoster Row Nov. í' 1832. / Under the 
Superintendence of the Society for the Diffusion ofuseful Knowledge.", 
jobb oldalon: „J & C. Walker Sculp." 

IV B 17. Karte / von/Königreich / Ungarn /und den zugehörigen 
Nebenlandern / mit Angabe aller Post-Strassen nach 
Lipszky und / andern Hülfsmitteln, entworfen / von / 
Georg Schmitfeldt / Wien bey Flórian Mollo /1834. 
|ÖNB: 9 A 25; GG: IIAf30\ 

Méret, méretarány: 65,5 x 47 cm. M = 1:1 728 000 
Irodalom: Ulbrich: 1505Szán ta i , 398. p. 
Megjegyzés: -

IV B 18. Esetmérési Térképe / Magyar-Országnak / az eddig Ö 
csász. kir. Fensége Ország Nádorának 's a' n. m. m. k. 
Hely-/tartótanácsnak k. rendeletei folytában, a' m. k. 
építési Főigazgatóság vezérlése / alatt eszközölt mérések 
után, az Adriaitenger víztükrére alkalmazva, 
összeállíttatott/ Vásárhelyi Pál s.k. által. 
[MOL, S 12 A Helytartótanács térképei. Div. XII-1.) 

Méret, méretarány: 164,5 x 103 cm. M = 1:576 (XX) 
Irodalom: Bendefy, 213-215. p„ Ulbrich: 1452. 
Megjegyzés: Ulbrich szerint a Lipszky nyomán készült Zuccheri-féle 



télkép 1820 körüli Artaria-kiadása, melyen kézzel jelölték az Adriához 
viszonyított hegy- és vízrajzi magassági pontokat. A kézzel írt cím a 
német nyelvű eredeti c ím fölé ragasztott. A francia nyelvű c í m 
megegyezik a IV B 4.c. (182?) tétel címével. A mérési eredmények 
alapján 1843-ra datálja a szakirodalom. A magyar nyelvű cím alatt, a 
kartusban: „Afö ldsz in függői vörös számokkal /a vizszin dtto f=függöi ] 
kék dtto [ =számokkal | jelelvék." 

IV B 19. (1852) Magyarország / térképe. / Lipsky / nagy térképe után, 
javítva. / Pesten / Magyar Mihál / könyvkereskedésében. 
/ Nyomtatott Budán. 

I?I 
Méret, méretarány: 66 x l(X) cm. M = 1:982 (XX) 
Irodalom: Cartographica Hungarica 5. (1996. december) 60. p. 
Megjegyzés: Litográfia. A címfelirat fényképét is közli a hivatkozott 
irodalom. A cím bal oldalon felül. 

IV B 19. (1854) Magyarország / térképe. / Lipsky / nagy térképe után, 
javítva. / Harmadik javított nyomat. / Pesten / Magyar 
Mihál könyvkereskedésében. /Nyomtatott Budán. 
[OSZK: TM 60501 

Méret, méretarány: 4 lap, 51,2 x 34,1 (egyesítve: 102 x 68,7 cm). M -
1:982 (XX) 
Irodalom: Fodor, 183. p., Csendes, 478. p., Bartha, 635. p. szerint 
viszont a Tabula Generális 3. kiadása jelent meg 1854-ben a fenti cím 
alatt. 
Megjegyzés: Litográfia. Kereten kívül, bal oldalon alul: „®" E térképhez 
egy kimerítő Helynévtár is jelent meg Magyar Mihálnál.", illetve jobb 
oldalon alul: ,,Nyomt. Troch M. Budán 1854." 



A térképek lelőhelyének rövidítései 

Bgld. LA Burgenlándisches Landesarchiv (Eisenstadt) 
Bgld. LB Burgenlándische Landesbibliothek (Eisenstadt) 
Bgld. LM Burgenlándisches Landesmuseum (Eisenstadt) 
ESZEK Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 
GG Geographische Gesellschal't /Bibliothek/ (Wien) 
HIT Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Térkép-

tára (Budapest) 
MOL Magyar Országos Levéltár (Budapest) 
OÖ LA Oberösterreichisches Landesarchiv (Linz) 
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek /Kartensammlung/ 

(Wien) 
a. B. altér Bestand 
Alb. Albertina 
FKB Fideikomiss-Bibliothek 
MGI Militárgeographisches Islituts 
K neuer Bestand 

ÖStA KA Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv /Karten-
sammlung/ (Wien) 

OSZK Országos Széchényi Könyvtár /Térképtár/ (Budapest) 
Stmk. LA Lutz Steiermárkisches Landesarchiv/Archiv der staatl. Behör-

den, Lutz-Südostsammlung/ (Graz) 

A térképjegyzékhez, felhasznált irodalom 

Atlantes Atlantes Austriaci. Bd. I./1-2-II. Hrsg.: Kretschmer, Ing-
rid-Dörflinger, Johannes. Wien-Köln—Weimar, 1995. 

Bartha Bartha Lajos, ifj.: Újabb adatok Lipszky János életéhez 
és munkásságához. In: Hadtörténelmi Közlemények, 30. 
(1983)4. sz. 624-636. p. 

Bendefy Bendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon 
1 8 2 0 - 1 9 2 0 . Bp. , 1958 . 



Csendes Csendes László: Lipszky János huszártiszt életútja és tér-
képei. In: Hadtörténelmi Közlemények, 29. (1982) 3. sz. 
464-481. p. 

Dörflinger Dörflinger, Johannes: Die österrcichische Kartographie 
im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Unter beson-
derer Berücksichtigung der Privatkartographie zwisehen 
1780-1820. Bd. I—II. Wien, 1984-1988. 

Eperjesy Eperjesy Károly: A bécsi hadilevéltár magyar vonatko-
zású térképeinek jegyzéke. Szeged, 1929. 

Fodor Fodor Ferenc: A magyar térképírás. I—III. köt. Bp., 1952-
1954. /A Térképészeti Közlöny 15. számú külön füzete/ 

Földabroszok Földabroszok Magyarországról. Válogatás 400 év térké-
peiből. 1528-1900. Kiállítási katalógus. Összeáll.: Patay 
Pálné és mások. Bp., 1990. 

Holló Holló Szilvia Andrea: Budapest régi térképeken 1686— 
1896. Bp., 1994. 

Papp-Váry-Hrenkó Papp-Váry Arpád-Hrenkó Pál: Magyarország régi tér-
képeken. 2. jav. kiad. Bp., 1990. 

Reisz Reisz T, Csaba: Lipszky János Pesten. Kísérlet Pest-
Buda térképének kiadására 1802-ben. In: Történelmi 
Szemle, 37. (1995) 2. sz. 229-255. p. 

Szántai Szántai Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyom-
tatott térképei 1528-1850.1—II. köt. Bp., 1996. 

Ulbrich Ulbrich, Kari: Allgemeine Bibliographie des Burgenlan-
des. VIII. Teil. Karten und Pláne. Bd. I—II. Eiscnstadt, 
1970-1972. 



PITI FERENC 

OKLEVELES ADATOK AZ 1324. ÉVI ORSZÁGBÍRÓVÁLTÁSHOZ 

1324-ben Hermány nb. Lampertet Köcski Sándor váltotta fel a iudex curie regis 
tisztségében.' Tanulmányunkban szeretnénk a kérdést a fennmaradt diplomatikai 
anyag alapján a lehető legpontosabban körüljárni, tekintve, hogy a korábbi véle-
mények sokszor eltérnek a legfontosabb problémák (Lampert halálának, az ország-
bírói tisztség üresedése hosszának, valamint Sándor hivatalba kerülése kezdetének 
dátuma) vonatkozásában. 

Ezt illusztrálandó, néhány álláspontot idéznénk. Pór Antal szerint Köcski Sán-
dor „az országbírói hivatalt 1324. évnek talán közepétől viselte... Lampert ország-
bíró utoljára 1324. márczius 23. említtetik... Sándor országbírót először említi 
Károly király 1324. október 3-án kelt okiratában."2 Wertner Mór úgy vélte, Lam-
pert 1324. július 10-én már nem élt, míg Köcski Sándor országbíróságának első 
adataként ő is október 3-át említi. 

Bcrtényi Iván monográfiájában Lamperttcl kapcsolatban arról szól, hogy 1324. 
március 23-án még országbíró és 1324 tavaszán (május 1. előtt) hunytéi Erdélyben, 
Sándorról pedig szintén azt állapítja meg, hogy október 3-án már országbíró. Engel 
Pál akadémiai doktori értekezésében Lampertre utolsó adatként május 28-át hozta, 
július 8-27. között üresedést állapított meg a tisztségben, Köcski Sándorra első 
adata november 8. volt.5 Az értekezés azóta nyomtatásban napvilágot látott, s ebben 
Engel Pál a kéziratban szereplő adatokat módosította. Eszerint Lampert ország-
bíróságának utolsó adataként július 6-át hozza, az üresedést július 8. és október 3. 
között határozza meg, míg Sándor országbíróságának első dátumaként október 10-
ét említi.6 

1 Az országbírók legutóbbi (év szerinti, az Anjou-kor végéig terjedő) felsorolására 1. „Ország-
bírók" szócikkünket. In: Korai Magyar Történeti Lexikon. Főszerk.: Kristó Gyula. Szerk.: 
Engel Pál és Makk Ferenc. Bp., 1994. 511-512. p. 

2 Pór Antal: Köcski Sándor. In: Századok, 22. (1888) 793. p. 

3 Wertner Mór: Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontológiához. II. közlemény. 
In: Történelmi Tár. Új sorozat. VIII. (1907) 33. p. 

4 Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században. Bp., 1976. 67. p. 

5 Engel Pál: Magyarország világi archontológiája (1310-1457). Kézirat. Bp., 1992. 339. p. 

6 Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I—II. Bp., 1996. 6-7. p. (a továb-

FONS IV. (1997) 2. sz. 243-250. p. — „Tizedik szám" 243 



Dolgozatunk elkészítésében nagy segítségünkre volt az Anjou-kori Oklevéltár 
vonatkozó, Blazovich László által elkészített kötete,' amely teljes egységében mu-
tatja meg az 1324-ből ránk maradt magyar (vonatkozású) oklevélállományt. Ennek 
tükrében a következőket állapíthattuk meg: 

1.) Lampert halálának időpontjára — s így a tisztség üresedésének kezdetére — 
egyik május előtti megoldás sem fogadható cl. Legyen szabad gondolatmenetünket 
a Bertényi Iván említett nézetének alapjául szolgáló okirattal: Köcski Sándor egy 
1327. évi ítéletlevelével indítanunk, mivel a forrás tudósítását bizonyos vonatko-
zásban nem tudjuk az 1324. évi adatok sorába illeszteni. Szükséges tehát ezen 
oklevelet szembesítenünk vonatkozó évünk oklevélállományának tanúságaival. 

Sándor országbíró 1327. június 4-én kelt oklevele az esztergomi káptalan és a 
kézdi székelyek közötti pert zárta le.8 1320-ban az esztergomi káptalan a királyi 
különös jelenlét elé idéztette a kezdi székelyeket, ám Lampert akkori országbíró a 
pert elhalasztotta a király Erdélybe jövetelének 8. napjára. Ezután ,,dum idem do-
minus noster rex, pro rebellionibus et ausibus temerariis quorumdam... recon-
pesseendis et conterendis, anno Domini M" ccc" xx" quarto accedens, memorato 
magistro Lamperto stádium huius vite ibidem in partibus Transsiluanis feliciter 
finiente..." az uralkodó a pert,,domino Thoma woyuode Transsiluano... iudican-
dum commisisset", ám a székelyek a kitűzött időpontban nem jelentek meg a vajda 
előtt, ezért új idézésre került sor. ,,...Tandemque idem dominus noster rex, ipsam 
causam ad suam specialem presenciam... iterato resumens... ad octavas festivitatis 
beati Georgii martiris tunc proxime subsequentes, ipsis autem octavis... advenien-
tibus... adoctavas tercie revolucionis annualis eiusdem festi beati Georgii... fuisset 
prorogata. Igitur occurrentibus ipsis octavis tercie revolucionis annualis, videlicet 
anno Domini M" ccc" xx" septimo..." a per tárgyalása megkezdődött. 

Ezen — problematikája miatt hosszabban és zömében eredeti szövegében idé-
zett — megfogalmazásból (első látásra és kontrolladatok híján) az a kronológiai 

biakban Engel, 1996.) 

7 Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. 
VIII. 1324. Szerk.: Blazovich László. Bp.-Szeged, 1993. (A továbbiakban a regesztaszámok 
— külön jelölés híján — ezen kötetre vonatkoznak.) 

8 Esztergomi káptalan magánlevéltára. 66. 1. 5. (Df. 238 226.) Kiadása: Knauz, Ferdinandus-
Dedek, Crescens Ludovicus: Monumenta ecclcsiae Strigoniensis. III. Strigonii, 1924. 110-
112. p. (A továbbiakban: Sir. III.) Regesztáját I. az Anjou-kori Oklevéltár XI. 1327. kötetében 
(Bp.-Szeged, 1996.) a 270. szám alatt. (Itt köszönöm meg a kötet szerkesztőjének, Almási 
Tibornak, hogy dolgozatomat elolvasta és azt baráti tanácsaival támogatta.) 

9 Str. III. 110-111. p. 



soiTend is elénk tárulhat, hogy a király Erdélybe történő megérkezése és Lampert 
halála 1324. május 1. előtt történt. 

Az 1324. évi adatsorok azonban megcáfolják ezt a következtetést. Számos olyan 
1324. évi oklevél maradt ugyanis ránk, amelyben Lampert országbíró élőként sze-
repel május 1. után: a napra pontosan datálható oklevelek közül csupán májusban 
tíz királyi privilégium méltóságnévsorában található meg,10 ő maga pedig három 
alkalommal adott ki oklevelet." 

Ezenfelül megállapíthatjuk, hogy az uralkodó 1324. évi erdélyi hadjárata sem 
május előtt zajlott le. Ha végigtekintünk a királyi oklevelek keltezésében esetenként 
előforduló helymegjelöléseken, a következőket tapasztalhatjuk az uralkodó itine-
ráriumával kapcsolatosan: Károly Róbert 1324-ben január 12-én Budán, január 
28-án, 29-én, február 2-án, 5-én, 12-én, 20-án, 29-én, március 3-án, 8-án, 11-én, 
27-én, április 13-án, 28-án, május l-jén, 3-án, 6-án, 8-án, 17-én és 20-án Viseg-
rádon adott ki oklevelet.1" Nyilvánvaló, hogy még a legnagyobb lefedetlen idő-
közben (a március 27. és április 13. közötti napok alatt) sem lehetett egy erdélyi 
hadjáratot lebonyolítani. Sőt, éppen arra van bizonyságunk, hogy erre a nyár folya-
mán került sor: Károly király június 17-én Déva vára mellett adott ki oklevelet, 
július 10-25. között hat diplomát a Küküllő folyó mellett, és augusztus első felében 
is Erdélyben tartózkodott még.13 Az első oklevél, amely újra Visegrádon kelt, 
augusztus 26-i dátumozású." 

A királyi hadoszlás utánra történt perhalasztások is ezen adatsort gyámolílják. 
Az első három ilyen halasztás dátumai: május 19. (István szabolcsi ispán), május 
21. (Drugeth Fülöp nádor) és május 28. (Lampert országbíró).15 A királyi had így 
feltehetőleg május második felében kezdett gyülekezni, indulása június elejére te-
hető, s az említett június 17-i, Déva vára mellett kiadott privilégium fényében 

10 218. (május 2.), 245. (május 12.), 247. és 248. (május 13.), 252. és 253. (május 14.), 269. 
(május 22.), 272. (május 23.), 287. (május 28.) és 291. (május 30.) számok. 

11 257. (május 15.), 259. (május 16.) és 288. (május 28.) számok. L. még továbbá a 217. és 
288. számokat. 

12 20., 41., 42., 48., 55., 68., 73., 84., 86., 87., 98., 134., 177., 205., 211., 220., 226., 233., 234., 
260., 261. és 263. számok. 

13 314., 343., 344., 346., 348., 355. és 356. számok. Augusztus folyamán: Szeben mellett 
(augusztus 10. és II . — 375., 376., 378. és 379. számok), Waras város mellett (augusztus 
12. — 380. szám), Wrusyghaz mellett (augusztus 12. — 381. szám), Sebesen (augusztus 13. 
— 382. szám) és ismét Varas mellett (augusztus 14. — 383. szám). 

14 387. szám. 

15 262., 264. és 288. számok. 



Erdélybe való két, két és Tél hét alatti eljutása valószínűsíthető. Maga a hadjárat 
így június-augusztus folyamán zajlott le. 

A fenti adatsorok tehát azt bizonyítják, hogy Lampert még 1324 májusában is 
országbíró volt, valamint, hogy az erdélyi hadjárat sem május előtt, hanem nyáridőn 
történt.16 

Mindezek ellenére meg merjük kockáztatni, hogy Sándor országbíró oklevele a 
helyes eseménysorrendet tartalmazza. Eszerint tehát Lampert halála után a per 
Tamás erdélyi vajda elé került, majd ezt a király visszavette és saját különös jelen-
léte elé tűzte ki, mégpedig egy május 1-jei napra. Az eseménysorban 1324 szerepel 
egyedüli évjelölésként, azonban van arra esélyünk, hogy a mondott napot ne 1324., 
hanem 1325. május 1-jcként értelmezzük! (Sajnos feltételezésünket csak közvetett 
bizonyítékokkal tudjuk megtámogatni, mivel a perre vonatkozóan az 1325. évi 
oklevélanyagban nem találtunk adatot.)17 Részben hivatkozhatunk paleográfiai 
okokra, hiszen a dátumokban esetlegesen szerepi6 ,,quarto" és,,quinto " kifejezé-
seket könnyen lehet mind félreolvasni, mind félreírni. Talán éppen az előbbi eset 
történt a korábbi okleveleket tartalmilag idéző notariusszal, aki az 1327. évi ok-
levelet összeállította, a másik esetben pedig a seriptor másolási-tisztázási hibájára 
gyanakodhatunk. 

Említhetünk azonban kronológiai okokat is, hiszen a hadjárat lezajlásának és a 
királyi had oszlásának időpontjára vonatkozó adatokat áttekintettük. Még ha felté-
telezzük is, hogy a per a hadjárat idején került a vajda elé (mikor is a székelyek 
nem jelentek meg), az újabb idézés a vajda elé, majd a per visszavétele a király 

16 Itt jegyezzük meg, hogy a hadoszlás időpontja október 6. volt. Ezt több oklevél alátámasztja. 
Drugeth Fülöp nádor július 16-án (349. szám) a Küküllő menti táborban egy eskütételt október 
6-ra halasztott el. Miklós nádori albíró október 27-i oklevele szerint (467. szám) a királyi 
hadoszlás quindenája — vagy más elnevezés szerint „eztenkedd-napja" (I. Nagy Gyula: Kirá-
lyi hadbaszállások, hadak oszlása, eztenkedd-nap. In: Turul, 2. (1884) 16. p.) — október 20-án 
volt (az oklevél másik eredeti példánya, hibásan, október 21-ét nevezi meg). Köcski Sándor 
előtt bizonyos nemesek október 20-án jelentek meg (471. szám), s mivel ezen iigyet éppen 
Lampert országbíró halasztotta el, tudjuk, hogy ezen nap a hadoszlás quindenája volt. így a 
hadoszlás napjául ismét október 6-át kapjuk. (Hasonlóan 1. még pl. 472., 473. és 479. számo-
kat is.) Vö. Knauz Nándor. Kortan. Bp., 1876. 256. p.; Jozef Nóvák: Residentia exercitus 
regis, Speciálny spósob datovania v Uhorsku. In: Historické Stúdie, 1. (1955) 231. p.; Szent-
pétery Imre: A kronológia kézikönyve. Bp., 1985. (Reprint) 130. p. Ezen munkákban napra 
pontosan nem datált —jún ius 17. utáni — időpont szerepel hadoszlási napként. 

17 Itt köszönöm meg Géczi Lajosnak, a Csongrád Megyei Levéltár munkatársának, az Anjou-kori 
Oklevéltár 1325. évi készülő kötete szerkesztőjének, hogy — noha e perre vonatkozó adatot 
nem talált — kéziratát ebből a szempontból kérésemre áttekintette. 



különös jelenléte elé kitölthette az 1325. május 1-jéig terjedő időszakot, akkor pe-
dig különösen, ha a perfolytatásra csak a hadoszlás után került sor.1 s E magyarázat-
tal véleményünk szerint az események megtalálnák a maguk helyét az 1324. évi 
oklevelek adatai által kínált szilárd alapon. 

2.) Lampert országbíró önálló oklevélkiadásának utolsó ránk maradt, napra pon-
tosan datálható terméke május 28-i keltezésű. Ám május 30-án is találkozhatunk 
még Lamperttel egy királyi privilégium méltóságnévsorában.19 Engcl Pál monográ-
fiájában július 8-tól üresedést említ egy kiadatlan oklevél alapján, ahol a budafel-
hévízi konvent már beszámol Lampert országbíró haláláról,20 s ezután valóban több 
oklevélben is „néhai" országbíróként szerepel.21 Arra, hogy az országbíró halálát 
valóban július elején kell keresnünk, bizonyság a (már Erdélyben tartózkodó) ki-
rály július 5-én és 6-án kelt két-két privilégiuma, amelyeknek mcltóságnévsora 
még tartalmazza Lampert nevét.22 

Ellenőriznünk kell még azt is, hogy Lampert halála valóban Erdélyben történt-e, 
miként az 1327. évi oklevél állítja. Ehhez azt kell bizonyítanunk, hogy az ország-
bíró maga is elkísérte a királyt Erdélybe. E bizonyítást azonban szintén csak köz-
vetett úton tudjuk elvégezni, mivel — mint említettük — május 28. után nem 
maradt fenn Lamperttől saját oklevél. 

Az 1324. évi hadjárat21 idején számos egyházi és világi főember (vagyis a királyi 

18 Ebben az esetben tehát arra kapnánk adatot, hogy a per három évvel való elhalasztását úgy 
kell értenünk, miszerint a halasztás évét már beszámították, vagyis az 1325 és 1327 közötti 
időt mintegy három évnek fogták fel. Ezt a gondolatot más adattal is erősíthetjük. I. Károly 
király egy 1339. április 19-én kelt oklevelében arról ír, hogy 1330. jún. 10-től 10 évre („a 
quindenis festi Penthecostes per decem annos ab extunc secjuentes") a soproni polgároknak 
adta a Ferteu folyó királyi vámjának leiét a város erődítéseinek megsegítésére, ám mivel e 
10 év hamarosan letelik („tamen quia terminus gracie nostre... iam ad expiraeionem et com-
plecionem tendit"), és az erődítések még nem fejeződtek be, újabb két évre („infra duos annos 
subsequentes") nekik adja ezen vám felét. (Győr—Moson-Sopron Megyei Levéltár. 2. Sopron 
város 119. Df. 201 753. Kiadása: Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. I. 
Sopron, 1921. 73-74. p.) Itt tehát arra gondolhatunk, hogy 1330 volt az első, 1331 a második 
év stb. 

19 291. szám. 

20 341. szám. 

21 L. pl. csak júliusban a következő számokat, július 10. (343.), július 13. (344.), július 15. 
(347.), július 26. (361. |= 360.) és 361.) 

22 326., 327., 330. és 331. számok. 

23 A hadjárat értékelésére, ill. az ettől eltérő vélemények összefoglalására 1. Kristó Gyula: Az 
Anjou-kor háborúi. Bp., 1988. 80-81. p. 



tanács, illetve annak zöme) az uralkodó mellett tartózkodott. Az Erdélyben kelt 
privilégiumok dátum per manus formulái András (Endre) alkancellárt említik; 
Drugeth Fülöp nádor idézett oklevele július 16-án a Küküllő mellett kelt; egy július 
22-i (a fenti adatsorok alapján bizonnyal Erdélyben kiadott) királyi privilégium 
arról szól, hogy a király a bárók és főpapok tanácsára ad engedélyt hídépítésre egy 
nemesi birtokon;24 az ország főpapjait és nemeseit említi a már szintén idézett, 
Szeben mellett kiadott augusztus 10-i királyi diploma is (név szerint megemlítve 
Henrik veszprémi püspököt, királynéi kancellárt), akik ott, a helyszínen tettek pa-
naszt az uralkodónak; augusztus 11-én a király Tamás erdélyi vajdának adományo-
zott vámot; szintén augusztus 11-én Fülöp nádort említi az uralkodó a Szeben 
mellett kiadott másik oklevelében."5 

Mindezekből már valószínűsíthető, hogy Lampert országbíró — miként a nádor 
vagy az erdélyi vajda is — a király mellett tartózkodott Erdélyben. E felvetés sze-
rencsére konkrétabb adatokkal is igazolható: az uralkodónak a Küküllő mentén, 
július 10-én kiadott diplomájában az szerepel, hogy Lampert néhai országbíró halá-
la előtt bírságot engedett el István fia: János nemesnek; a július 13-án, szintén a 
Küküllő mellett datált királyi oklevél pedig arról tudósít, hogy az országbíró beteg-
ágyában tett végrendeletében (a király engedélyével) bírságokat engedett cl lelki 
üdvéért az egri káptalannak. Ezen adatok alapján számunkra vitathatatlannak tűnik, 
hogy az országbíró Erdélyben tartózkodott, s a király személyesen hallotta végaka-
ratát, ráadásul ezt az is hitelesíti, hogy utóbbi oklevelet a király Lampert kérésére 
állította ki.26 Az 1327. évi oklevél állítását tehát ezen esetben az 1324. évi adatok 
is támogatják. Még az is feltételezhető, hogy Lampert halála a Küküllő folyó men-
tén történt, talán éppen annak a Karachynusnak a házában, amely domus a király 
július 10-i oklevelének keltezésében szerepel.27 

Azt azonban mégsem merjük teljes bizonyossággal állítani, hogy Lampert utol-
só (királyi privilégium méltóságnévsorában való) említésének napján, július 6-án 
hunyt cl, mivel nem tartjuk valószínűnek, hogy halálának híre július 8-ra eljutott 
Budafelhévízre,28 még váltott lovakkal száguldó futárral/futárokkal sem. A július 

24 35^. , . i m . 

25 377. és 379. számok. 

26 343. és 344. számok. 

27 343. szám. 

28 Itt és ekkor egy korábbról elhalasztott perben kellett volna eljárnia. (Ezen július 8-i oklevelet 
a budafelhévízi konvent állította ki |34l . szám|.) Az 1324. évi anyagban nincs egyéb nyoma 
ezen ügynek, így csak gyanítjuk, hogy május előtti, még a királyi had gyülekezését megelőző 



5-i és 6-i két-két privilégium megfogalmazása talán már korábban megtörtént, s 
csak letisztázásuk/dátumozásuk iéjeződött be ezen a két napon. így óvatosabban 
azt állapítanánk meg, hogy Lampert legkésőbb július 8-án már biztosan nem élt, s 
valószínűleg azon hónap első napjaiban (4-én?, 5-én?) hunyt el. 

3.) Az országbírói méltóság üresedése tehát július 8-i hiteles adattal bizonyít-
ható. Kérdés, meddig tarthatott ez az állapot, azaz mikor lett Köcski Sándor ország-
bíró. 

Az 1324. évi forrásbázis szerint az első királyi privilégium Lampert halála után 
július 14-én kelt, ebben és ettől kezdve október 3-ig a méltóságnévsorok egyáltalán 
nem említenek országbírót, kivéve július 27-ét, amikor a iudice curie nostre va-
cante formula szerepel.^ Mivel pedig „abban az esetben..., ha váltásról van szó 
egy méltóságban, a régi tisztségviselő utolsó s utódjának első feltűnése között a 
hivatal említetlenségének minden esetét kényszerűen a tisztség betöltetlenségére 
utaló adatnak kell tekintenünk", 0 a méltóság üresedését szeptember 26-ig — az 
október 3-i diplomát megelőző utolsó királyi privilégiumig — mindenképpen való-
színűsíthetjük. 

Károly király október 3-i oklevelének méltóságnévsorában található meg elő-
ször a magistro Alexandro iudice curie nostre kitétel,31 s ezután Sándor országbíró 
jelenléte folyamatos a forrásokban.32 

esetről lehet szó. Lampert egyebekben 1324-ben rendszeresen Budafelhévízen ítélkezett: 1. 
január 17. (26. szám), február 17. (72. szám), február 24. (80. szám), május 15. (257. szám), 
május 16. (259. szám), május 28. (288. szám). Egy adatot találtunk még visegrádi bírásko-
dására is (február 20., 73. szám), ám ekkor nem nemesek közötti, hanem Pozsony város és 
egy nemes közötti ügyben járt el. 

29 L. 350., 351., 352., 359., 360., 361., 362., 364., 365., 372., 377., 378., 398., 401., 408. számok. 
A vacante kifejezés előfordulására: 363. szám. (Itt jegyeznénk meg, hogy Engel, 1996. e 
,.vacante" kifejezést nem említi.) 

30 Almúsi Tibor: Az 1328. évi országbíróváltás okleveles adatai. In: Kelet és Nyugat között. 
Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk.: Koszta László. Szeged, 1995. 2 7 -
28. p. Ezen megfogalmazást erősíti, hogy szintén július 27-ről ránk maradt két királyi privi-
légium (364. és 365. számok), amelyekben az országbírót nem említik a méltóságnévsorok. 

31 427. szám. (Engel, 1996. I. 6. p. ezt az oklevelet az országbírói tisztség üresedésének utolsó 
dátumaként hozza!) 

32 Október 10. (437. szám), méltóságnévsorban; október 12. (438. szám), első önálló oklevele; 
október 18. (445. szám), október 19. (448. szám), október 20. (452. szám) méltóságnévsorban; 
október 20. (453. szám) saját oklevele; október 27. (465. szám), október 28. (470. szám) 
méltóságnévsorban; október 28. (471. és 472. szám) saját oklevelei; október 31. (476. szám) 
méltóságnévsorban stb. 



Megállapításainkat végül így összegezhetjük: Lampert országbíró Erdélyben 
hunyt el 1324 júliusának elején, legkésőbb július 6-án. Az országbírói méltóság 
üresedése július 8. és szeptember 26. között igazolható oklevelekkel, Köcski Sándor 
pedig október 3-án már országbíró volt, méltóságába szeptember 26. és október 3. 
között kerülhetett. 

Itt jegyezzziik meg, hogy az okmánytárban levő méltóságnévsor-mutatóból (valószínűleg gépe-
lési hiány folytán) hiányoznak a következő számok, holott ezen oklevelekben Köcski Sándor 
szerepel: október 19. (448. szám), október 27. (465. szám) és december 20. (552. szám). 
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TÓTH FERENC 

A MAGYAR HUSZÁROK DICSÉRETE FRANCIAORSZÁGBAN 
avagy Lancelot Turpin de Crissé gróf egy magyar vonatkozású kiadatlan kézirata 

Az itt közrebocsátott kézirat a párizsi Bibliothéque de l'Arsenal kéziratgyűjtemé-
nyében található. A kézzel írott és oldalszámozott kétszázöt oldalas munkát zöld 
színű bőrkötés védi. A nagy betűkkel írott, jól olvasható szöveget feltehetőleg 
nyomdába szánta a szerző, de a címoldal hátlapjára feljegyzett mondat szerint — 
amely valószínűleg egy könyvtárostól származik — a kézirat nem jelent meg.2 Ez 
persze nem jelenti azt, hogy a munka átdolgozott formában sem került kiadásra. A 
tanulmányban erről is szeretnék szólni. 

A munka barokkosan hosszú címe már egyértelműen megjelöli a szerzőt: Turpin 
grófot, francia huszárezred-tulajdonost, vagyis Lancelot Turpin de Crissét, a XVIII. 
századi francia hadászati szakirodalom egyik legjelentősebb képviselőjét. A szerző 
1716. augusztus 5-én született Eronville várában, Saint-Germain-Legaillard mel-
lett. Mint számos vidéki nemesiijú, ő is a katonai pályát választotta: 1732-ben 
muskétásként lépett XV. Lajos szolgálatába, két év múlva az Anjou-ezredben már 
kornétás volt. Valószínűleg a lengyel örökösödési háborúban tanúsított vitézsé-
géért nyerte el 1734. november 11 -én a kapitányi kinevezést a Royal Pologne lovas-
ezredben.4 A gyors katonai karrier 1738-ban váratlanul megszakadt: eddig isme-
retlen okok miatt visszavonult a Trappes-i kolostorba."' Hamarosan visszatért a 
francia királyi hadseregbe és megházasodott, felesége Elisabeth Marié Constance 
Waldemar de Löwendal, a híres Löwendal marsall6 leánya volt. Az 1740-ben ki-

1 Bibliothéque de l 'Arsenal (Paris), série Ms. 4077. A kéziratra a továbbiakban a szerző neve 
alatt hivatkozom {Turpin). 

2 A címoldal hátlapján található megjegyzés: ,,ce manuscrit est de mr le comte de turpin qui 
a servi longtemps dans les troupes legeres et commandé un regiment d'hussards je ne crois 
pas que ce ms ait été imprimé". 

3 A szerző életrajzi adatait főleg a vincennes-i Service Historique de l'Armée de Terre 
( - SHAT) levéltárában található személyes dossziéja (lére série Lieutenants-Généraux 1080) 
alapján, illetve Michaud (sous la dir.): Biographie universelle. 42. köt. Paris, 1854. 298-299. p. 
alapján sikerült meghatározni. 

4 SHAT, lére série L-G 1080. 

5 Michaud: i. m. 298. p. 2. jegyz. 

FONS IV. (1997) 3. sz. 253-300. p. 253 



robbant osztrák örökösödési háború kiváló bizonyítási lehetőséget nyújtott a tehet-
séges itjú katonatiszt számára, akit a francia hadsereg egy viszonylag új fegyver-
neméhez, a huszárokhoz vezényeltek. Az ekkor még zömében magyar huszárok 
alkotta Bercsényi-huszárezredben harcolta végig a háborút. Pályája meredeken 
ívelt fölfelé: 1744-ben ezredes, 1747-ben saját huszárezredének tulajdonosa lett, 
1748-ban pedig a háború végén már brigadérosi rangot viselt!' A francia nemesiljú 
megkedvelte a magyar harcmodort és természetesen magyar tiszttársait is. A baj-
társiasság elvét az egyébként befolyásos rokonokkal rendelkező fiatal francia tiszt 
mindennél fontosabbnak tartotta. Ezt bizonyítja például az is, hogy 1747. január 
27-én Dávid Zsigmond ezredessel8 közösen kérvényezték járandóságaikat a királyi 
kincstártól.9 A háború beléjezése után a fiatal ezredtulajdonos új feladatot tűzött ki 
maga elé: katonai tapasztalatait egységes hadászati munkában szándékozta a nyil-
vánosság elé tárni. A hosszú békeévek jó alkalmat kínáltak arra, hogy miután át-
tanulmányozta az antik szerzők katonai munkáit, papírra vesse élete első nagy ha-
dászati munkáját. A mű 1754-ben jelent meg Párizsban Essai surl'art de la guerre 
címmel.10 Turpin gróf nem bizonyult jó prófétának saját hazájában, könyvét elég 
hűvös fogadtatásban részesítette a francia közvélemény. Ez annyira fájdalmasan 
érintette a szerzőt, hogy még egy tíz évvel később keletkezett műben is megemlíti: 
az Essai elmarasztalása, a sértő kritikai megjegyzések sok bánatot okoztak neki. 
1754-ben még egy szépirodalmi műve is megjelent Amusements philosophiques et 
littéraires de deux amis címmel.12 

6 Löwendal, Ulrich Friedrich Waldemar gróf (1700-1755), francia marsall. 

7 SHAT, lére série L-G 1080. 

8 Dávid Zsigmond francia brigadéros életrajzát 1.: Zachar József: Idegen hadakban. Bp., 1984. 
241-249. p. 

9 Részlet az említett levélből: „Nous david mestre de camp d'un regiment de hussards et nous 
turpin mestre de camp a la suite du regiment de Berchiny sommes convenus de ce qui suit..." 
SHAT, lére série L-G 1080. 

10 A műre a továbbiakban Essai-ként hivatkozom. 

11 Mémoires de Montécuculi, Généralissime des Armées, et Grand-Maítre de l'Artillerie de l'Em-
pereur; avec les Commentaires de Monsieur le Comte Turpin de Crissé. 1. köt. Amsterdam-
Leipzig, 1770. VII-VIII. p. (a továbbiakban: Montécuculi). 

12 A mű társszerzője Jean Castilhon (1718-1799) volt. Turpin de Crissé a mű elején egy kis 
versikével próbálja a pesszimista Jean-Jacques Rousseau-t egy kicsit jobb kedvre deríteni. A 
filozófus kritikus válasza azonban nem túl hízelgő: „Az ön műve se nem elég rossz, hogy 
teljesen elriassza a munkától, se nem elég jó, hogy megfossza önt attól a reményétől, hogy 
egyszer jobbat is tud majd írni." Michaud: i. m. 298. p. 



Az Essai sur l'art de la guerre külföldi fogadtatása sokkal melegebb volt. II. 
(Nagy) Frigyes porosz király az elsők között méltatta a munkát, amelyet első olva-
sás után rögtön le is fordíttatott németre,11 ezt hamarosan követte az angol fordítás 
is. A francia elit anglomán tagjai csak ekkor kezdték felismerni honfitársuk írói 
erényeit.14 A munka orosz fordítása eljuttatta a szerző munkáját a feltörekvő kelet-
európai nagyhatalom tisztikarához is." 

Turpin de Crissé ebben az időben nyerte el XV. Lajos fiának, Lajos trónörökös-
nek kegyeit: a fontenoy-i csata után népszerűvé vált királyfi hamarosan bizalmába 
fogadta őt. Ennek egyik írásos bizonyítéka 1761-ben kelt levelezésük, amelyet 
később ki is adtak."' A francia trón várományosával fenntartott jó viszony nem 
jelentelt egyértelmű előnyt a versailles-i udvar szemében, mivel az apja és Pompa-
dour márkiné szerelmi viszonyát mélyen elítélő trónörökös hamarosan az udvari 
ellenzék vezetőjévé vált.17 Érdekes megjegyeznünk, hogy Lajos királyfi hasonlóan 
jó kapcsolatot tartott fenn a franciaországi magyar emigráció vezetőivel is, akik a 
francia huszárezredek élén álltak. E jó viszonyt bizonyítja az is, hogy az osztrák 
örökösödési háború legvégén a törökországi és franciaországi magyar emigránsok 
egy csoportja a francia királyfinak kínálta fel Szent István koronáját.18 

A hétéves háborúban Turpin de Crissé ismét bebizonyíthatta rátermettségét. 
Bercsényi László tábornok javaslatára a Turpin-huszárczrcdet nem olvasztották be 
más egységbe. Ez idő tájt 231 huszár szolgált itt, közülük 137 volt magyar!20 A 

13 A német fordítás Versuche über die Kriegskanst cím alatt jelent meg Potsdamban, 1756-ban. 
A fordítója Friedrich Moritz von Rohr, a porosz királyi gárda tisztje volt. Az Országos 
Széchényi Könyvtárban található példány (1(X).335) eredeti tulajdonosa, legalábbis a bejegyzés 
szerint, Hajnóczy József volt. 

14 Montécuculi, VIII. p. 

15 A munka ezen orosz fordításából Turpin de Crissének küldött tiszteletpéldánya megtalálható 
a párizsi Bibliothéque Nationale-ban (Rés. R. 1207): Oribin. BoeHHaro HccnycTBa 
cölHHeHHbiH rpac|)OMi. TtopnHHOMt ae KpHcce... Moscou, 1758-59. 

16 C. Ver Heyden de Lancey: Correspondance inédite du Lieutenant Général Lancelot Comte 
Turpin de Crissé, littérateur et tacticien du XVIIIe siécle adressée au Dauphin, fils de Louis 
XV et paraphée ou annotée par lui; 10 mai-10 décembre 1761, Paris, é. n. 

17 Soulavie, Jean-Louis: Mémoires historiques et politiques du régne de Louis XVI, depuis son 
mariage jusqu'á sa mort 1. köt. Paris, 1801. 19-50. p. vö. Haggard, Andrew C. P.: The real 
Louis the fifteenth. 1. köt. London, 1906. 176-177. p. 

18 Archives Diplomatiques de Nantes, Ambassade de Constantinople, série A, fonds Saint-Priest 
150; 1. Tóth Ferenc: Un prétendant malgré lui au trőne hongrois ou le rival fran^ais du dauphin 
Joseph en 1748. Az 1996. szeptember 19-én a budapesti „Mátrafüred" konferencián felolvasott 
előadás (megjelenés alatt). 



háború elejére az ezredlétszámot jelentékenyen, két-háromszorosára kellett növel-
nie, ezt csak német és francia újoncok felvételével lehetett elérni. A Turpin-huszár-
ezred ekkor veszítette el határozott magyar jellegét. 1757. március elsejétől ezredé-
vel német területen teljesít szolgálatot, a következő év március 15-én kinevezték a 
lovas és dragonyos egységek ellenőrző parancsnokává.21 A háború e szakaszában 
elsősorban Vesztfáliában portyáztak a Turpin-huszárok. 1759. június 28-án em-
lítésre méltó haditettet hajtottak végre Horn és Ramsel környékén, ahol Nicolas 
Berchény, Bercsényi László fia vezetése alatt megtámadtak és felszámoltak egy 
négyszáz főből álló egységet Lipstadt mellett.22 Az ehhez hasonló kisebb ered-
mények tették lehetővé, hogy a franciák számára egyébként igen kedvezőtlen had-
járat nem végződött teljes vereséggel. Katonai teljesítménye alapján 1761. február 
20-án kinevezték táborszernagynak, majd a háború végéig Flandriába vezényel-
ték.23 A háború során Turpin de Crissé ezredparancsnok tetemes, 40 000 frankra 
rúgó adósságot halmozott fel. Ennek mérséklése érdekében Choiseul herceghez"4 

folyamodott engedélyért, hogy huszárezredét eladhassa Chamborant márkinak, az 
unokatestvérének.25 

A békeévek során ismét több időt szentelhetett szakírói tevékenységének. Olyan 
színvonalas elméleti munkák kerültek ki a keze alól, mint például a híres Cézár-, 
Vegetius- és Montecuccolli-kommentárok.26 Az utóbbiról Mária Terézia osztrák 

19 Zachar József: Les houssars hongrois du roi dc Francé (1692-1789). In: Mélanges André 
Corvisier, Le Sóidat, la Stratégie, la Mort. Szerk.: Chaunu, Pierre-Bérenger, Jean. Paris, 1989. 
214. p. 

20 SHAT, série 8Yc 23. 

21 SHAT, lére série L-G 1080 1.: Ilistoire militaire de la Francé. Szerk.: Delmas, Jean. 2. köt. 
Paris, 1992. 34. p. 

22 SHAT, série MR (Mémoires et reconnaissances) 213 87. fol. 

23 SHAT, lére série L-G 1080. 

24 Choiseul, Étienne Francois de Stainvillc (1719-1785) francia politikus. Ekkor hadügyekért 
felelős államtitkár volt. 

25 A levelet teljes terjedelmében közli: Curmer, Albert: Le Marquis de Chamborant, Mestre de 
Camp propriétaire d 'un régiment de hussards de son nom lieutenant général des armées du 
roi grand bailli d 'épée de Sarreguemines. Paris, 1913. 19. p. 

26 Vegetius, Flavius V. Renatus, római katonai író, Kr. u. 400 körül élt. Montecuccoli, Raimund 
(1609-1680), német birodalmi herceg és hadvezér volt. Turpin de Crissé, Lancelot: Commen-
taires sur les Mémoires de Montécucculi, Paris, 1769. (3 köt.); Uő: Commentaires sur les 
institutions militaires de Végéce, Montargis, 1770. (3 köt.); Uő: Commentaires de César, 
Montargis, 1785. (3 köt.). 



császárné is igen elismerően nyilatkozott.27 Egyesek neki tulajdonítanak még egy 
1762-ben megjelent pedagógiai jellegű munkát is."s 

Turpin fényes katonai pályafutása eközben folytatódott, 1771. december 9-én a 
Szent Lajos-rend parancsnoki keresztjét vehette át. 1778-ban a nemrég annektált, 
forrongó Korzika szigetén teljesített szolgálatot, ugyanebben az évben kinevezték 
a királyság területén szolgáló csapatok ellenőrző biztosává.29 1780. március elsején 
főstrázsamesteri rangra emelték.10 A már idős főtiszt hosszú szolgálatának jutal-
mául 1781-ben megkapta a Douai mellett elhelyezkedő Fort de l'Escarpe erődjének 
katonai kormányzói kinevezését. E királyi kegy különösen azért volt nagyjelen-
tőségű, mivel tetemes, évi 8000 livre királyi kegydíjjal is járt. Ehhez járult 1787-ben 
a Szent Lajos-rend nagykeresztje és a hozzá kapcsolódó 3000 livre kegydíj. Ekkor 
a királyi kincstártól legkevesebb évi 29 000 livre támogatást kapott!31 Az erősen 
royalista érzelmű Turpin de Crissé a forradalom alatt emigrációba kényszerült. A 
legtöbb életrajzíró itt elveszítette a neves francia hadászati szakíró nyomát, és leg-
feljebb a halála évét említik meg.32 Az általunk ismert legpontosabb információt a 
bécsi kiadású Magyar Hírmondó 1793. augusztus 13-i száma szolgáltatja: 

27 Részlet a császárné Turpin de Crissé-hez írott 1771. december 2-i leveléből: ,,M. le comte de 
Turpin; J'ai re^u avec d'autant plus de gratitude, votre Ouvrage sur les Campagnes du 
Marechal de Montecuculi, que j'y ai reconnu Votre Zéle pour repandre des Lumieres sur les 
operations de cet homme celebre, dans une partié de Mes Etats, ou vos observations et Votre 
Critique mérne, pourront servir utilement dans les occasions aux speculations de nos generaux; 
Aussije suis persuadée d'avance, que cet ouvrage contribuera encore a accroitre la reputation 
que Vous Vous etes acquise deja a sijuste Titre, par d'autre egalement applaudis; et en Vous 
marquant Volontiers mes sentimens á cet égard, il ne M'est pas moins agréable de pouvoir 
Vous assurer de toute mon estime;...". Osterreichisches Nationalbibliothek, Handschriítcn-
sammlung (= ÖNBH), 9/49-36. 

28 Lettres sur l'éducation (2 köt.). Paris, 1762. A mű másik feltételezett szerzője Charles-Étienne 
Pesselier. 1. Quérard J.-M.: La Francé littéraire ou dictionnaire bibliographique. 9. köt. Paris, 
1838. 585. p. (a továbbiakban: Quérard). 

29 SIIAT, lére série L-G 1080. 

30 Michaud: i. m. 299. p. 

31 SHAT, lére série L-G 1080. Viszonyításképpen szeretnénk megemlíteni, hogy egy korabeli 
bérmunkás Vauban marsall (1707) által javasolt évi jövedelme 15 frank volt. Cornette, Joél: 
Comment vivre avec 15 livres par an? In: Histoire (1996) N° 204. 44. p. vö. Buttel, Paul: 
L'économie fran^aise au XVIIIe siécle. Paris, 1993. 

32 L. Michaud'. i. m., Lancey: i. m. vö. Corvisier, André (sous la dir.): Les Hussards et la Francé. 
Paris, 1993. 232. p. 



„Augusztus' 10-dikén temettetett-el itten néhai Frantzia Generális Turpin, a'kit 
tavaly hozott vált ide magával Vorderösterreichból (Elő-Ausztriábol) Eszterházy 
Antal ő Hertzegsége, 's illendően tartott maga költségén, egy jótéteményért, mellyet 
a' Turpin Familia mutatott eggy időben az Eszterházi Hgi Házhoz. A' temetésre is 
ezer tallért adott a' Hertzeg. — Turpin sok szép munkákat adott-ki a' hadi tudo-
mányról, mellyek közrűl némellyek németre is vágynák fordítva. Jóllehet a' 79-dik 
esztendőt is meg-haladta vált már: még se szűnt meg beteg-ágyában is írogatni, 
írásait, a' vélle sok jókat tett Hertzegnek hagyta."" 

Utódairól elég keveset tudunk. Valószínűleg az ő fia volt Henri-Roland-Lance-
lot Turpin de Crissé márki, aki a forradalom alatt a Berchény-huszárezredben ezre-
desi rangban szolgált. Az emigráció őt Amerikába, Philadelphiába sodorta, ahol 
nyomorúságos körülmények között hunyt el, halálának időpontja nem ismeretes.34 

Turpin de Crissé unokája, Lancelot-Théodore 1782-ben születeti Párizsban.35 A 
francia hadilevéltár mustrajegyzéke alapján viszonylag fiatalon, 1789-től 1791-ig, 
emigrációja időpontjáig a Berchény-huszárezrednek a magyar származású Szom-
bathely főhadnagy által vezetett századában szolgált.36 A rajzművészetben igen 
tehetséges fiatal márki ekkortájt nyerte el Choiseul-Gouffier herceg rokonszenvét, 
aki Svájcba vitte magával. Később nagylelkű mecénása költségén a fiatal képző-
művész itáliai körúton ismerkedett meg az antik Róma még fellelhető emlékeivel. 
Az első császárság idején visszatért Franciaországba, ahol elnyerte Joséphine csá-
szárnő kegyeit, akinek a haláláig az udvarában maradt. 1816-ban az Akadémia 
tagja, majd 1824-ben a szépművészetek felügyelő bizottságának vezetője lett. 
Összesen két albuma jelent meg.3' 1859. május 16-án hunyt el Párizsban. 

33 Magyar Hírmondó. Negyedik Szakasz, Bécs, 1793. augusztus 13. 231. p. Bécsi levéltári ku-
tatásaim során sikerült a nekrológban említett Turpin-kéziratok legalább egy részét (kb. 1 100 
oldal kézirat) felkutatni a Kriegsarchivban. Az osztrák központi levéltárakon kívül 
feltételezhetően még a kismartoni Eszterházy-levéltárban is lehetnek Turpin-kéziratok (Zachar 
József szíves közlése). 

34 Michaucl: i. m. 299. p. 

35 Életrajzához 1.: Michaud: i. m. 299. p., illetve ÖNBI1 B Serie 499/4. „Lancelot Turpin de 
Crissé französischer Maler (1781-1852)". 

36 SHAT, série 24 Yc-378 p. 141. A meglepően fiatal korban kezdődő katonai karrier a korabeli 
katonai nemesség számára természetes volt, hiszen az előléptetés egyik feltétele a szolgálati 
évek száma volt. A zsenge korú ifjakat a mustrajegyzékek „enfant du corps" (a csapat gyer-
meke) elnevezéssel említik. 

37 Turpin de Crissé, Lancelot-Théodore: Souvenirs du golfé de Naples. Paris, 1826.; Vő: Sou-
venirs du vieux Paris. Paris, 1835. 



A műről 

Ha a kéziratot akár- csak felületesen is összevetjük az Essai surl'art de la guerre 
ötödik és egyben utolsó könyvével, kiderül, hogy a két szöveg között fennálló 
szerkezeti, tartalmi, sőt igen gyakran szóról szóra azonos megegyezések többet 
takarnak egyszerű eszmei rokonságnál. Véleményem szerint a vizsgált és itt közre-
adott kézirat az 1754-ben megjelent mű említett részének korábbi változata, esetleg 
önálló kötetnek szánt előzménye volt. 

A mű keletkezésének meghatározásához több támpontunk is van. Egyrészt az 
átdolgozott kiadás évszáma (1754), amelynél mindenképpen korábban keletkez-
hetett. Másrészt a szövegben a szerző több ízben utal arra, hogy az osztrák örö-
kösödési háború utáni békeidőben írta. Az a tény, hogy brigadérosi rangon szerepel 
a címben, meghatározza, hogy legkorábban 1748-ban születhetett a mű. A fennma-
radó hat évre vonatkozóan nem találunk a szövegben semmi olyan utalást, amely 
alapján pontosabb becslésre vállalkozhatnánk. A kéziratot nem sokkal a háború 
befejezése után vagy legfeljebb az ötvenes évek legeleje táján írhatta Turpin de 
Crissé gróf. Ezt támasztja alá a kézirat és az Essai sur l 'art de la guerre utolsó része 
között fennálló jelentős különbség is. 

A szerző a címben alternatív módon használt két alapfogalmat: a „huszárok" és 
a „könnyűcsapatok" elnevezést. Ennek feltételezhetően az az oka, hogy a huszár-
ezred-tulajdonos elsősorban saját fegyvernemét ismerte, de a háborúban szerzett 
tapasztalatait érvényesnek vélte a többi, korabeli nyelvhasználattal „könnyűnek" 
tartott csapattestre is. Ezek a szabadcsapatok általában Közép- és Kelet-Európából 
származó könnyűlovasokból álltak, akik speciális kisháborús harcmodorukr ól vol-
tak nevezetesek. A magyar huszárokon kívül elterjedtek még a horvát (ún. kravátok 
és pandúrok) és lengyel jellegű (ulánusok) könnyűlovasok is a nyugati hadseregek-
ben. 

A mű tizennégy fejezetből áll. A rövid bekezdésben a francia szerző büszkén 
vallja magát saját huszárezrede parancsnokának. A viszonylag új alapítású francia 
huszárezredekre vonatkozó információkban nem bővelkedett a korabeli hadászati 
szakirodalom, és csak ekkortájt kezdtek megjelenni az első kisháborús taktikával 
foglalkozó művek.39 A kéziratot tehát a szerző biztosan hiánypótló műnek szánta. 

38 Michaud: i. m. 299. p. A másik, valószínűleg pontatlan életrajzi adat szerint 1852-ben halt 
meg. (ÖNBH B Serie 499/4.) 

39 Csak néhány fontosabb cím az ekkor megjelent kisháborús művekből: Grandmaison: La Petite 
Guerre, ou traité du service des troupes légéres en campagne. Paris, 1756.; Jeney: Le Partisan 



Nem véletlenül kezdte munkáját a huszárok szolgálatának tárgyalásával. Az első 
fejezetben kifejti a könnyűcsapatok és különösen a huszárok szerepét a felderítés-
ben, valamint a menetoszlopok biztosításában. A császári huszárok mintájára a 
francia királyi hadsereg is létrehozott ilyen alakulatokat, és ezeknek a háború során 
igen nagy hasznát is vették. Ugyanakkor nem volt elég a huszárezredeket felállítani, 
bánni is tudni kellett velük. A szerző ennek a kérdésnek szentelte munkája második 
fejezetét, amelyet minden bizonnyal nagy fontosságúnak tekintett, mivel ezt a fe-
jezetet csaknem teljesen átvette az Essai sur l'art de la guerre említett ötödik köny-
vének második fejezetében, amelyben a kisháborús taktika rövid, tömör össze-
foglalását kapja az olvasó. 

A szerző a legfontosabb feladatok között említi a különítményharcot, a takar-
mányszerzés biztosítását, a menetoszlopok fedezését. Az említett feladatok végre-
hajtására alkalmas csapattestet, amelyet „repülő tábornak" (camp volánt) nevezett, 
nagyrészt lovas huszárokból, illetve kisebbrészt dragonyosokból javasolta össze-
állítani. Hasonló vegyes összeállítás mellett foglalt állást a magyar Jeney Lajos 
Mihály is. Ugyanakkor ő gyalogos harcosok részvételét is javasolta.40 A tervezett 
mű első fejezetében Turpin de Crissé kifejtette a könnyűcsapatok előnyeit. A követ-
kező részben a huszárok és könnyűcsapatok ütközet folyamán való felhasználására 
tett javaslatokat. A fejezet gondolatmenete híven követi az Essai már említett ötö-
dik könyvének majdnem azonos című negyedik fejezetét. A két szöveg közötti 
összefüggés igen szembetűnő, nem ritka egyes szövegrészek módosított vagy teljes 
egészében történő átvétele sem. A Rocoux-i és lawfeldi csatákra tett hivatkozás 
segít a szöveg keletkezési idejének megállapításában is. A huszárok az osztrák 
örökösödési háború csaknem valamennyi csatájában kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak, figyelemelterelő, zavaró hadmozdulataikkal elősegítették a főerők biz-
tos előrenyomulását, és jelentékeny szerepet játszottak azok mozgásának fedezé-
sében is. 

A negyedik, vagyis a huszárezredek összetételével foglalkozó fejezet az, amely 
magyar szempontból a leginkább figyelemreméltó. Itt fejti ki a szerző azt a — saját 
korában eléggé elterjedt — véleményt, amely szerint a különféle nemzetek eltérő 

ou l'art de fairé la petite-guerre avec succés selon le génié de nos jours. La Haye, 1759. 
(magyarul Jeney /Lajos Mihály]: A portyázó. Ford., szerk. és bev.: Zachar József. Bp., 1986); 
Báron de Wüst: L 'Art militaire du partisan. La Haye, 1768. A korabeli kisháborús szakiro-
dalom tudományos igényű összefoglalása: Picaud, Sandrine: L'art de la petite guerre au XVI-
Ile siécle (Maitrise dolgozat). Université de Nantes, 1993. 

40 Jeney: i. m. 52. p. 



katonai erényekkel rendelkeznek. E fejezetben elsősorban a magyar huszárokat 
dicséri: 

„Valamennyi nemzet közül a magyar a legalkalmasabb erre a mesterségre 
(vagyis a huszárságra T. F.), és ezért szeretném, ha Franciaországban valamennyi 
huszártiszt vagy legalább zömük magyarok legyenek..." 

Turpin de Crissé az Essai-ben antik szerzők művein keresztül próbálta ezt a 
nemzet-karakterológiai elméletet bizonyítani. Már az ókori hadászati szerzők is 
felfigyeltek egyes népek — mint például a parthusok, szittyák, herulok vagy a 
hunok — kivételes adottságaira.42 A magyarok e kivételes tulajdonságukat — ál-
lapítja meg a korabeli történelmi munkákban is jártas szerző — valószínűleg hun 
őseiktől örökölték. 

Röviden vázolta ezek után az első francia huszárezredek létrejöttének körül-
ményeit és a Rákóczi-szabadságharc bukását követő magyar emigráció megjele-
nését Franciaországban. Ugyanakkor azt is kifejti, hogy az osztrák örökösödési 
háború óta a helyzet gyökeresen megváltozott. Mária Teréziának sikerült meg-
szilárdítania hatalmát Magyar-országon, és ezzel együtt a magyar politikai emig-
ráció útját is elvágni. A kevésbé megbízható harcértékű háborús dezertőröket Tur-
pin de Crissé nem tartotta alkalmasnak a francia huszárezredek vezetésére. A ma-
gyar származású huszártiszti réteg megtartása érdekében a következő érdekes ja-
vaslatot nyújtotta be: a bécsi francia nagykövetnek módjában állna békeidőben a 
nagyszámú magyar köznemes közül sokakat Franciaországba hívni. A jónevű, de 
szegény magyar nemesifjakat huszártiszti megbízással kellene ellátni és francia 
földön letelepíteni, ahol ők „magyar módra, s francia szívvel" szolgálnák a Legkc-
resztényibb Királyt.44 Természetesen a magyar- itjak francia szolgálatba való csá-
bításához bizonyos anyagi vonzerő is szükségeltetett. Ennek előteremtéséhez kínált 
javaslatot a szerző a kézirat ötödik fejezetében. Az osztrák örökösödési háború 
idején alkalmazott hét helyett csak öt huszárezredet kíván felállítani, amely a kincs-
tárnak évi több mint 160 000 frank megtakarítást jelentene. A megtakarítást el-
sősorban a tisztek számának csökkentésével kívánta elérni. A legénységet, magya-
rok híján, németajkú francia alattvalókból, elzásziakból és lotharingiaiakból sze-
rette volna kiállítani. Túl a nemzeti sztereotípiákon, a német nyelvű huszárok al-
kalmazásának célja a huszárezredek idegen jellegének megőrzése volt, amelyet az 

41 Turpin, 47-48. p. 

42 Essai, 146-148. p. 

43 Uo. 149. p. 

44 Turpin, 58 p. 



ancien régime francia uralkodói mindig is a szem előtt tartottak. Ezeket a katonai 
egységeket ugyanis a belső zavargások, felkelések idején gyakran igen sikeresen 
vetették be. 

Meg kell jegyezni, hogy a magyarokat érintő rész nem került bele a ténylegesen 
megjeleni változat szövegébe. Ennek okai a következők lehettek: egyrészt a kézirat 
keletkezése és a mű kinyomtatása között eltelt néhány esztendő során a versailles-i 
udvarban felerősödtek a Habsburgokkal való szövetséget sürgető erők. Elsősorban 
Madame Pompadour, XV. Lajos nagy befolyású szeretője szorgalmazta a Mária 
Teréziával való kiegyezést.45 Talán a királyi cenzúra, vagy esetleg a szerző saját 
maga is felismerte, hogy az 1756. évi diplomáciai szövetség felé sodródó francia 
és osztrák kormányok számára a magyar belügyekbe való indokolatlan beavatkozás 
puszta felvetése is nemkívánatos zavart okozhat. Másrészt elképzelhető az is, hogy 
történtek lépések a magyarországi toborzás érdekében, amelyek azonban, hason-
lóan a korábbi ilyen vállalkozásokhoz, nem járhattak nagy sikerrel.4'1 

A kézirat hatodik fejezetében a huszárezredek háborús létszámra feltöltése körü-
li bonyodalmakat tárgyalja a szerző. Kissé naivnak tűnik javaslata, amely szerint a 
háborús létszámot a hadügyminiszter utasítására lehetőleg a háború kezdete előtt 
másfél-két évvel (!) korábban el kellene kezdeni megszervezni.4' Ugyanakkor mint 
tapasztalt ezredparancsnok jól ismerhette a háborús kényszerből felvett tapasztalat-
lan újoncok igencsak gyenge harcértékét. Hasonló problémák adódhatnak a harc-
mezőn a nem megfelelően szoktatott lovak alkalmazásából is.48 Egyébként erre 
külön kitért a következő fejezetben is, amelynek témája a megfelelő huszárfegy-
verzet és a lovak kiválasztása. A huszárok elsősorban a kis termetű magyar vagy 
tatár lovakat használták, amelyek beszerzése, különösen háború idején, igen költ-
séges volt. Turpin de Crissé felhívja a figyelmet néhány franciaországi lófajtára, 
amelyeket sokkal olcsóbban lehetne megvásárolni a huszárezredek számára. 

A fegyverzettel kapcsolatban azt javasolta, hogy a klasszikus szablyán kívül két 
pisztolyból és egy muskétából álljon a huszár összfegyverzete. A lőfegyverek 
alkalmazását illetően már az előző fejezetben kifejtette kétségeit. A korabeli, vi-
szonylag pontatlan lőlégy verek alkalmatlanok voltak lovastámadás esetén, mert a 

45 Bérenger, Jean: Ilistoire de l'Empire des Habsbourg. Paris, 1990. 488. p. 

46 Zachar József: A franciaországi Bercsényi-huszárezred története 1721-1791. In: Hadtörténelmi 
Közlemények, 105. (1992) 4. sz. 33-72. p. 

47 Turpin, 84. p. 

48 Uo. 87. p. 

49 Uo. 108. p. 



hangjuk megriaszthatta a lovakat, ezért Turpin de Crissé csak szigorúan gyalogos 
harc és védekezés esetén javasolta használatukat.50 Nagy hangsúlyt fektetett 
a könnyűcsapatok rendszeres gyakorlatoztatására, különösen olyan speciális fela-
datok gyakorlását ajánlja a parancsnokok figyelmébe, amelyekre a huszárok kivé-
telesen alkalmasak voltak. Ezek voltak a menetoszlopok fedezése mellett a felde-
rítés, rajtaütés és lesvetés, a „kisháborús" taktika igen nagy hozzáértést és tapasz-
talatot igénylő speciális operációi. 

A munka hátralévő részében a fiatal katonaíró a katonai felelősség különböző 
szintjeit veszi górcső alá a tábornagytól kezdve a strázsamesterig. Az alárendelés 
kérdése egyébként más e korabeli katonai szerzőt is — mint például a magyar 
Jeneyt — élénken foglalkoztatott. '1 Az ancien régime utolsó évtizedeiben a francia 
királyi hadseregben a tisztikaron belül heves viták zajlottak a tiszti rang legitimi-
tását illetően a katonai nemesség és a nem nemes katonatisztek között. A hamarosan 
ideológiai vitává terebélyesedett ellentét két nagy táborra osztotta a francia tiszti-
kart: azokra, akik a „születés" alapelve (vagyis a nemesség) és azokra, akik az 
„érdem" legitimációs eszméje (vagyis a katonai teljesítmény) mellett törtek 
lándzsát.5" Figyelemreméltó tény, hogy csupán két évvel az Essai sur l'art de la 
guerre megjelenése után látott napvilágot d'Arc lovag nagy hatású műve a katonai 
nemesség dicséretéről. Noha Turpin de Crissé maga régi nemesi családból szár-
mazott, a kéziratban tartózkodott a nemesi származás elvének elfogult hangsúlyo-
zásától, csupán a magyarokról szólván tesz kivételt. Egyébként igen nagy szerepet 
tulajdonított a katonai teljesítménynek. Fiatal tiszttársainak is javasolja, hogy bát-
ran forduljanak kérdéseikkel ezredük öreg kapitányaihoz, akik rendszerint hosszú 
szolgálatuk érdeméül kinevezett közrendű katonák voltak.54 Maga a munka hang-
vétele, frazeológiája egyértelműen tükrözi a korabeli katonai nemesség ideoló-
giáját. Például a vezénylő ezredes elengedhetetlen jellemzői az állhatatosság, az 
igazságosság és az udvariasság.55 A pénz, a szerencsejátékok, a szórakozás meg-
vetése szinte természetesen következik az említettekből.56 

50 Uo. 93-94. p. 

51 Jeney: i. m. 73-77. p. 

52 L. Léonarcl, Emilé G.: L'armée et ses problémes au XVIIIe siécle. Paris, 1958. 

53 Arc, Philippe-Auguste de Sainte-Foix d': La noblesse militaire ou le Patriote fran^ais. Paris, 
1756. 

54 Turpin, 177-178. p. 

55 Uo. 158. p. 

56 Uo. 184-186. p. 



Összegzésképpen megállapítható, hogy a vizsgált kézirat, amely feltehetőleg 
önálló munkának készült, egy nagyobb mű részeként, némi változtatás után átdol-
gozva jelent meg. A különbségek egyrészt mennyiségi jellegűek (vö. a már említett 
kiegészítésekkel és kihagyásokkal). Különösen a magyar vonatkozású részek el-
hagyása lehet feltűnő. Amíg a kézirat a szerző személyes, elsősorban huszárokra 
vonatkozó tapasztalatát hansúlyozza, a nyomtatott mű általános jellegű és igen 
gazdag a hadászati és történeti szakirodalomból vett idézetekben és hivatkozások-
ban. A kéziratban csupán két szerző, Montecuccolli és Puységur neve fordul elő. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy a két változat keletkezése közötti idő alatt 
Turpin de Crissé-nek sikerült elméletileg is felvérteznie magát a szakirodalom ala-
pos tanulmányozásával. Ez természetesen nem csökkenti az itt közölt szöveg érté-
két, hanem bemutatva egy fiatal hadászati szerző próbálkozását, izgalmas és hiteles 
képet ad a magyar-francia történeti kapcsolatok egy kevéssé ismert, de annál figye-
lemreméltóbb korszakáról. 

A szöveget tudomásom szerint eddig nem adta ki senki, még töredékben sem. 
A szövegátírásnál ragaszkodtam az eredeti, következetlen helyesíráshoz. Csupán 
a tulajdonnevek nagy, illetve a köznevek kis kezdőbetűvel való írásánál végeztem 
kisebb változtatásokat. A kirívó elírásokat a [sic!] kifejezéssel jelöltem. Mivel a 
szöveg eleve kiadásra készült, azon nem kellett sok javítást végezni. Itt szeretnék 
köszönetet mondani Baliné Sütő Mariannak és Zöld Annának a szöveg összeolva-
sásában és javításában nyújtott segítségért. 



Observations 
Sur le serviee des hussards et troupes legeres 

quelques autres, sur celuy des troupes en general, d'un marechal de camp, d 'un 
brigadier, colonel, licutcnant colonel, major, capitaine et subalternc, avcc quclques 
idees en general pour etablir la subordination et la discipline dans les troupes 
frangoises 

pai- le comtc Tuipin, brigadier des armees du roy, et mestre dc camp d'un regi-
ment d'hussards 

Bibliotheque de 1'Arsenal, serie Ms. 4077. Eredeti. 

1A cfmlap hatso tclen olvashato: „ce manuscrit est de mr le comte de turpin qui 
a servi longtemps dans les troupes legeres et commande un regiment d'hussards 
je ne crois pas que ce ms ait ete imprime".] 

Avant propos [3. p.] 
L'honneur que j'ay dc commander un regiment de hussards m'ayant engage a 

reflechir sur mon etat, j 'ay cru dcvoir m'en rcndre compte a moy meme et mettre 
au jour des joies qui pourront, pcut etre, etre susceptibles de correction; mais le 
tems et 1'experience m'en inspireront sans doute de meilleures et si 1'application 
que j 'en ay faite; a le succes que je me propose, elles pourront un jour me servir de 
regle et n'etre pas inutiles aux autres. [3. p.] 

Projet de louvrage 

Je commence par la partie qui interesse plus particulierement mon mctier, je 
parlc de celuy des hussards dont il est aussi important de prouver 1'utilite ainsi que 
celle des troupes legeres en general. Je parlerai de 1'emploi que l'on doit en faire. 
Emploi connu de peu de gens, et souvent prodigue sans aucuns avantages pour le 
bien du service je proposerai ensuite un plan de composition pour les regimens 
d'hussards commc on doit lcs former et la force dont ils [4. p.] doivent etre cn tems 
de paix, comme en tems de guerre, ce qui doit necessairement influer sur 1'utilite 
du service qu'ils doivent rendre, enfin je dirai un mot du service et de 1'exercice 
des troupes en general, du dcvoir de chaque officier en particulier, a commencer 
par le marechal dc camp jusqu'aux subalternes je finirai par une idee generale pour 
etablir la subordination et la discipline dans les troupes. [5. p.] 



Chapitre Premier 
De la necessite d'avoir beaucoup de troupes legeres dans une armee 

L'experience de cette derniere guerre a demontre suffisamment la necessite des 
troupes lcgeres; ainsi il me paroit assez inutile de faire beaucoup de reflexions sur 
ce sujet: je n'en parlerai donc que pour en marquer les epoques, aussi sensibles 
qu'elles sont conniics cle tous ceux qui ont servi pendant cette derniere guerrc [6. p.] 

Nous avons vu 1'elite de nos troupes, perir en Boheme et en Baviere, faute de 
troupes legeres dans nos armees qui pussent eclairer leur marche, couvrir et escorter 
les convois, et cela par huit ou dix mille hussards au service de l'imperatrice57. On 
l'ut oblige faute de troupes legeres, de mettre de la cavalerie, des dragons, des 
compagnies de grenadiers des piquets detaches en avant, pour faciliter la marche 
de l'armee, outre les detachemens necessaires pour escorter [7. p.) les convois, ce 
qui fatigua extremement ces troupes, lesqu'elles furent presque toujours attaquees 
par les hussards, ce qui a diminuc considerablement 1'armee, soit par la fatigue soit 
par les escarmouches continuelles qu'elles eurent avec les ennemis. 

Nous avons vu au contraire nos troupes presque en meme tems inspirer aux 
ennemis de la terreur sur le Meyn?s parce que nous avions dans notre armee deux 
regiments d'hussards59, et que celle [8. p.J du roy d'Angleterre60, n'en avoit point. 
Ses convois, ses foun-ages, ses equipages tous etoit sans cesse enleve ou inquiete, 
meme les chevaux de son armee ne pouvoient paturer, n'y venir s'abreuver sans 
etre en danger d'etre pris; les prises, que ces deux regiments firent, furent si con-
siderables, que les officiers des alliez se plaignirent hautement a Francfoi t, que cette 
fa^on de faire la guerre, n'etoit pas convenable, et s'ils n'avoient pas eu 1'avantage 
qu'ils [9. p.J remporterent a la fin sur notre armee ils auroient pu dire avoir ete 
detruits par deux regiments d'hussards, pendant toute la campagne. 

C'est a cctte epoque quc l'on doit rapporter la creation de la quantite dc troupes 
legeres que nous avons eu depuis et qui est bien justifiee par le service qu'elles ont 
rendu en Flandres, ou le theatre de la guerre a ete porte, les dernieres campagnes; 
j'ose dire qu'elles en auroient rendu davantage si on [10. p.J avoit sgu mieux les 
employer: mais comme je n 'ecrit que pour mon instruction et non pour condamner 
des officiers respectables par leur capacite, je veux croire qu 'ils ont eu des raisons 

57 Maria Terezia (1740-1780) magyar kiralyno ekkor meg nem volt csaszarne. 

58 Majna 

59 Feltehetoleg a Bercheny- es az Esterhazy-ezredre gondolt a szerzo. 

60 II. Gyorgy (1727-1760) angol kiraly. 



qu'il ne m'etoitpaspermis de penetrerM Cependant le nombre de troupes legeres 
que nous avons eu cette dcrnierc gueire, en a impose a la grande quantite qu'avoit 
la reine d'Hongrie62. L'armee a ete tranquille dans son camp, les convois n'ont 
point etc pris, les troupes [11. p.] reglees n'ont point ete fatiguees, et on les a cru 
fraiches et complettes pour une action generalle; d'ou il s'en suit que les hussards 
et troupes legercs, quoiquc inferieures en nombre a celles de la reine d'Hongrie, 
ont rendu des services importants. Cela demontrc sufflsament la necessite qu'il y 
a d'avoir de ces troupes, soit pour les opposer a celles des cnnemis, soit pour nous 
procurer le meme avantage qu'ils auroicnt si nous n'en avions pas, soit pour me-
nagcr nos troupes reglees et [12. p.] leur epargner les grosses fatigues, pour ne les 
pas perdre en detail. 

Chapitre second 
De 1'usage qu'il faut faire des troupes legeres dans une armee 

La necessite d'avoir beaucoup de hussards, et troupes legeres, etant prouvee par 
1'experience, qu'il s'agit maintenant dc marquer l'employ qu'on en doit faire. 
|13.p.J 

Si les hussards et troupes legeres forment un gros corps il faut les mettre en 
avant, plus ou moins, selon quc 1'ennemy est pres ou quc le corps a commander a 
un chef vigilant ct actif, et qui connoisse la guerre des hussards; leur guerre est celle 
de campagne, cest a dirc ils doivent etre, sans cesse en detachement, observer les 
ennemis, empecher qu'ils ne viennent inquieter le corps de l'armee, qu'ils ne la 
tournent pour [14. p.] attaquer les convois; les jours de fourrages etre en avant dc 
la chaine, pour qu'elle ne soit point insultee, et que le fourrage se fasse surement 
et paisiblement ctrc continuellement sur 1'armee ennemie pour que l'inquietude 
qu'ils luy donneront, empeche le general ennemi de rien entreprendre sur la votre. 
Les commandants des detachements particuliers doivent instruirc journellement le 
general des corps avances, des mouvements que se font dans le camp [15. p.] en-
nemi lequel en informera le general de larmee. 

Les hussards et troupes legeres doivent etre aussi employees a 1'escorte des 
convois, en y joignant cependant de la cavalerie et de I' infanterie, parce que comme 
presque toujours les convois sont attaques par des hussards; la cavalerie seule sans 

61 A torrasban dolten szereplo reszek az eredeti keziratban alahuzottak. 

62 Szinten Maria Tereziarol van szo. 



les hussards deviendroit souvent inutile, et meme nuisible par la difficulte de ma-
noeuvrer contre les hussards : surtout etant empechee [16. p.] par Tembairas du 
convoy; au lieu qu'ayant avec elle des troupes legeres elles ecartent les ennemis; 
pendant que le cavalerie fait toujours filer les chariots, ou qu'elle a au moins le 
tems de les iaire par que pour apres cela, pouvoir donner sur les ennemis, conjoin-
tement avec les hussards, 1'infanterie restant a la garde des dits chariots. 

Outre ces detachemens pour les convois, il est necessaire d'en faire d'autres, qui 
partiroient la nuit pour [17. p.] aller au devant du convoy, non sur le chemin, mais 
entre ce convoy, et 1'endroit par ou les ennemis pourroient venir, pour l'attaquer; 
ce detachement eloignera 1'ennemy et l'empechera de tourner le convoy. 

II est certain qu'ayant beaucoup de hussards, 1'cmploy que l'on peut et doit en 
faire produira toujours de grands avantages, en ce que si les ennemis n'en ont point, 
on sera maitre de lacampagne; si l'on est obligepar la [18. p.] foiblesse de 1'armee, 
ou par quelques autres raisons, dc faire la guerre deffensive on la faire toujours 
olfensive avec les hussards, parce que les precautions que le general ennemi sera 
oblige de prendre pour se garentir des inquietudes que luy donneront les hussards 
et troupes legeres, fatigueront infiniment son armee par les detachemens continuels 
qu'il sera oblige de faire, pour les leur opposer, le mettra hors d'etat de pouvoir 
rien enlreprendre sur 1'armee [19. p.] d'autant que par ces detachemens d'hussards 
le general sera informe de tout ce qui se passera dans le camp ennemy; si 1'ennemi 
a beaucoup de troupes legeres, et dont il syait user parfaitement; les memes avan-
tages subsistent pour luy, si vous n'en avez point ou peu. 

De la je conclus, qu'on ne peut se passer de cette milice, et qu'on ne s§auroit 
apporter trop de soin a ce qu'elle soit maintenue de fa§on que l'esprit pour lequel 
elle a ete cree ne [20. p.] se perde jamais. 

Le general qui commande ce corps avance, ne doit point sortir de son camp sans 
des raisons valables, s'il est oblige d'aller chez le general de l'armee, il doit avant 
de partir en avertir ou faire avertir celuy qui commande a sa place, en cas d' accident, 
il en est de meme des brigadiers mestres de camp et autres, lesquels ne doivent 
jamais sortir du camp sans sa permission. [21. p.] J'ay dit plus haut qu'il devoit y 
avoir sans cesse des detachemens dehors, mais je pense qu'on ne doit point prescrire 
aux commandans de ces dctachemens le jour ou ils doivent etre de retour a moins 
que ce ne soit pour des expeditions pressees comme par exemple pour s§avoir si 
1'ennemy a decampe ou fait quelque mouvement; s'il a fait sortir des detachemens 
de son camp pour attaquer et couper un convoi, qu'on s^ait qui doit passer par tel 
village ou tel bois [22. p.] mais les detachemens pour la simple decouverte, et pour 
s§avoir journellement des nouvelles des ennemis; ne doivent pas, je pense etre 
limites; car c'est peut etre le jour meme qu'ils auroient ordre de rentrer qu'ils 



pouiToient apprendre des nouvelles des ennemis, mais en meme tems ceux qui 
commandent ces detachemens doivent informer le general du corps avance de ce 
qu'ils font, et ou ils sont autant que faire se pourra les les detachemens [23. p.] qui 
partiront pour soutenir les premiers, doivent rester a une lieiie, ou une demie lieiie 
d'eux pour les soutenir en cas qu'ils soient repousses: ct si les deux le sont, au 
premier coup de pistolet qu'on entendra dans le camp, les piquets a la tete desquels 
doivent se trouvcr les officiers superieurs, doivent avoir permission de monter a 
cheval, et d'aller au devant des detachemens batlus a cent ou deux cent pas, au 
devant des gardes, premierement [24. p.] pour soutenir les detachemens repousses, 
secondement pour qu'en cas qu'ils le fussent vivement ils n'cntrainassent point 
dans leur retraite les gardes susdittes, lesqu'elles doivent etre toujours stables; on 
doit envoyer du camp un officier au gcneral pour 1'avertir de ce qui se passe, je 
pense que quand les piquets seront sortis, il seroit necessaire que le reste des regi-
ments se lassent pour monter a chcval au premier ordre du general, ils doivent [25. 
p.] rester selles jusqu'a ce que les piquets soient rentres; de cette fa^on je pense 
qu'on n'aura point dc detachement battu, ou rarement. 

Mais comme mon sentiment est qu'une partic du camp volant soit toujours en 
detachement, s'il falloit qu'ils gardassent encore leur campen revenant de detache-
ment, ils ne pourroient y rester, je pense qu'il seroit necessaire dc joindre au dit 
camp volant, une ou deux brigades de dragons, selon que [26. p.] le general le jugera 
a propos, lesquelles par la forme qu'on vient de leur donner conviennent on nepeut 
pas mieux au corps avance : ces brigades faciliteroient la retraite en cas que le camp 
fut attaque par un corps superieur, le corps etant plus nombreux, par consequent la 
fatiguc moins grande, une partie dc ceux qui resteroient dans le camp, soit hussards, 
dragons a cheval, ou a pied, garderoient le camp pendant que ceux revenus de 
detachemenl se [27. p.] reposeroient, d'autant qui ayant bcaucoup de detachements 
dehors; la garde du camp n'auroit pas besoin d'etre si nombreuse. 

J'y ajouterois encore trois ou quatre pieces de canon a la suedoise, ce qui facilite 
beaucoup une attaque ou une retraite, cependant je pense qu'un general d'un camp 
volant ne doit jamais tomber dans le cas d'etre oblige de faire retraite. il doit etre 
averty sans cesse par ses detachemcnts, et ses espions, s'il marche un corps a luy, 
lequel en avertira le [28. p.] general de l'armee, qui lui ordonnera ce qu'il jugera a 
propos. 

Si le corps des troupes legeres n'est pas considerable, et qu'il ne soit pas assez 
fort, pour ctre mis en avant, il doit je pense etre campe proche le quartier general, 
pour recevoir promptement les ordres du general. Une partie doit etre toujours en 
detachement pour faire le service autant qu'il le peut, que si il etoit corps avance, 



le reste doit etre traquille dans son camp, et etre garde [29. p.] par l'armee pour 
pouvoir continuellement relever les detachemens. 

Chapitre troisieme 
De I'usage qu'il faut faire des hussards; et troupes legeres le jour d'une 

bataille 

Comme les petites operations de la campagne cessent du jour qu'une affaire 
generalle est decidee, et que les deux armees marchent a l'action il ne faut [30. p.] 
pas laisser les troupes legeres inutiles, et voicy ce que je crois le plus convenable 
d'en tairc ce jour la. 

Premierement je parle des troupes legeres a pied; comme il n'y a presque point 
de bataille, ou un defile, un ravin, ou un bouquet de bois ne dccidc dcs premiers 
avantages de part et d'autre, je pense que la garde de ces postes devroit etre prefer-
ablement confiee a ces troupes non que je les croye plus braves que les autres que 
lon pourroit leur preferer [31. p.] mais je crois qu'allant journellement a la guerre, 
et par consequent voyant plus souvent 1'ennemy que le soldat du rcgiment regle, 
elles doivent etre plus faitcs au feu mieux tircr, et plus souvent, et par consequent 
disputer ces postes avec plus d'acharnement, d'autant que se sentant souteniies par 
des grenadiers et des piquets, elles s'oppiniatreroient a la deffence de ces postes; 
en tout cas si elles etoient obligees de se retirer, ce qu'elles ne feroient pas sans 
avoir tue beaucoup de monde aux [32. p.] cnnemis, par le grand usage qu'elles ont 
de tirer, leur retraite, ne fera aucune impression, et ne donnera nulle idee funeste a 
l'armee; parce qu'on s^ait qu'elles sont faites pour fuir quand elles trouvent trop 
de resistance : comme on n'ignore pas qu'elles s^avent se rallier, et revenir a la 
charge, quand les circonstances 1'exigent, au lieu que si l'on voyoit des grenadiers, 
et des bataillons fuir ou etre plies; ce premier echec sur l'clite de 1'infanterie feroit 
[33. p.] impression sur toute 1'armee et pourroit y causer un decouragement lequel 
seroit fatal. 

Secondement quant aux hussards je crois qu'ils pcuvent etre employes de quatre 
fagons differentes. 

Premierement je pense qu'ils devroient etre attaches aux brigades de cavalerie 
qui sont destinees a charger celles des ennemis; il n'est pas difficile dans un champ 
de bataille de s^avoir par ou la cavalerie ennemie pourra [34. p.] deboucher, on 
s^ait par consequent celle qu'on doit luy opposer, etc'estderriere ces brigades qu'il 
faut placer les hussards pour prendre celles des ennemis en flanc lors de 1'attaque, 



et les poursuivre en cas d'avantage : ee que les hussards peuvent faire d'autant plus 
aisement que leurs chevaux sont plus en haleine que ceux de la cavalerie, plus en 
etat par consequent de poursuivre l'ennemy, et les hussards plus propres que la 
cavalcrie a tirer tout le fruit d'une deroutte. II faut cependant [35. p.] qu'une paitie 
de 1'aille de cavalcrie qui a battu suive celle des ennemis. Le general peut employer 
le reste de cette aile a renforcer la partie dc son armec qui pourroit etre foible, ou 
donner plus de force a ce qui attaquera, sans deranger sa reserve, si au contraire 
1'ennemy a 1'avantage, et qu'il enfonce l'aile qu'il aura attaqee les hussards seront 
a portee de faire son aniere garde, avec l'infanterie, que je suppose sur les extre-
mites des ailes de 1'armee [36. p.J en attcndant qu'une partie de la reserve vienne 
au secours dc 1'aile battiie laqu'elle aile doit se rallier derriere ainsi que les hussards, 
et etant ralliee doit revenir a la charge; cette infanterie que je suppose aux extremites 
est d'autant plus necessaire, que vos hussards en attaquant les flancs de 1'aile des 
ennemis et par consequent pretant le leur a 1'infanterie que 1'ennemy pounoit avoir 
aussi sur l'extremite de ses ailes, la votre la tiendroit en respect [37. p.] et lem-
pecheroit de charger vos hussards par derriere; de plus si les ennemis n'ont point 
d'infanterie a leur extrcmites, il est aise de sen servir ainsi que des hussards pour 
les prendrc en flanc, et donncr a votre attaque une reussite presque certaine. 

Secondement il y a encore a ce quc jc crois, un autre endroit ou l'on peut mcttre 
les hussards lc jour d'une bataillc c'cst de les placer a mille ou deux mille pas, sur 
votre droite, ou sur votre gauche selon le chemin par ou les ennemis [38. p.] peuvent 
se retirer, pour que si vous les Battes, les hussards puissent etre a portee de leur 
couper la retraite, ce qui je pense acheveroit dc mcttrc en deroutte ce qui resisteroit 
encore. 

Troisiemement on peut encore lcs opposer le jour d'une affaire generalle aux 
hussards ennemis, mais comme ces derniers sont les premicrs a s'en aller, quand 
leur armee est battiie, ce que nous avons vu a Roucoux ", et a L 'auffeld ' , les hus-
sards ne seroient [39. p.] pas dcgrande utilite; cependant si s'etoit nous qui fussions 
battus, il n'est pas douteux qu'ils seroient les premiers a tombcr sur 1'amere garde; 
alors les hussards doivent etre mis sur les flancs dc droite, et de gauche dc Farriere 
garde. 

Premierement pour garder les flancs. 
Secondement pour empecher que 1'ennemi ne la tourne, et ne 1'attaque en tete, 

pendant que d'autres troupes 1'attaqueroient en airiere. 

63 A rocoux-i csata (1746. oktober 11.). 
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Troisiemement pour eviter la [40. p.] confusion en ce que la manoeuvre des 
hussards est tres differente de celle de la cavalerie. souvent ils vont a la charge tres 
vite et reviennent de meme, sans cependant fuir, mais ce mouvement auquel la 
cavalerie, n'y 1'infanterie ne sont pas accoutumees, pourroit mettre delaconfusion, 
et meme inspirer de la peur a ces troupes. Si les hussards faisoient 1'arriere garde 
du tout; au lieu qu'etant sur les flancs ils peuvent faire tous les mouvemens qu'ils 
[41. p.] jugeront necessaires, et a propos sans rien deranger et sans mettre de con-
fusion dans les troupes. 

Quatriemement la meilleure fa^on de les employer a ce que je pcnse c'est de les 
mettre derriere la cavalerie qui doit charger, et lorsque la ditte cavalerie sera en 
marche pour laditte charge, les hussards marcheront pour sc mettre en echarpe a 
cinquante pas; ils ne doivent pas bouger dc cettc place et doivent attendre le succes 
de 1'attaque [41. p.] si les ennemis sont repousses, el plies alors les hussards leur 
tomberont sur les flancs, cc qui achevera dc les mettre en deroutte; mais il faut que 
1'aile dc cavalcrie qui aura battu, fasse altc a cent, ou cent cinquante pas, et qu'elle 
laisse aux hussards seuls la poursuite de l'aile battue, lesquels doivent l'empecher 
de se rallier. L'aile de cavalerie qui aura fait alte, a cent ou cent cinquantc pas, et 
qui se sera rassemblee, sera a mcrnc de tomber sur les flancs dc [43. p.] 1'infanterie 
ennemie, des 1'instant qu'ellc lc serapai" l'infanterie : or il est certain qu'une infan-
terie qui ne se sent pas souteniie par la cavalerie, n'a n'y les memes forces, n'y le 
meme nerf que si elle en etoit souteniie, d'autant qu'elle sc voit attaquee de tous 
cotes par cavalerie, et infanterie. 

Si au contraire notre aile de cavalerie est battiie; elle doit se retirer a deux cent 
pas en arriere, mais les hussards doivent toujours demeurer [44. p.] dans leur meme 
place; il n'est pas a craindre que la cavalerie cnncmie s'avance pour la poursuivre 
d'autant qu'elle se verroit prise en flanc par le corps des hussards. L'aile pliee, doit 
passer dans les intervalles de la secondc ligne et se rallier derrierc ce qu'elle peut 
faire d'autant plus facilement qu'elle n'est point suivie n'y inquietee. [45. p.J 

Chapitre quatrieme 
De la composition des regiments d'hussards 

Je ne sgai pas pourquoi l'on a pas attache au service des hussards le meme 
honneur que l'on admet pour les officiers qui servent dans les premier corps mili-
taires du royaume. Je sgai que les memes prerogatives y sont, ils roulent ensemble 
pour le commandement [46. p.] les graces de Sa Majeste, y sont egalemenl re-



pcndiies; mais il semble que ce mot cThussard, n'est pas aussi generalement estime 
que celuy de cavalier; qu'elle en est la raison la voicy. 

La cavalerie frangoise est tres bien composee en officiers, voila son rclief, les 
hussards ne le sont pas generalement de meme, la valeur est egalle dans les deux 
corps, mais la difference des officiers fait celle des corps; [47. p.] qu'on ne croye 
pas cependant que je veuille proposer de mettre la la tete des compagnies d'hussards 
des gentilshommes fran^ois; non j 'en suis tres eloigne, le frangois quoique brave 
ne convient nullement pour cette espece de guerre et peu a peu les hussards cesse-
roient d'etre hussards et deviendroient cavaliers. 

La nation hongroise est la plus propre de toutcs, et celle qui convient le micux 
a ce metier, ainsi je voudrois qu'en France tous les officiers fussent [48. p.] hon-
grois, ou la plus grande partie, car pour les hussards cela est impossible, parce que 
les raisons qui ont engage les hongrois a venir en france lors de la levee du regiment 
de Verceille65 ne subsistent plus; alors il y eul en Hongrie une revolte contre la 
maison d'Autriche a la tete de laqu'elle etoit le prince de Ragotzky"'. Ce prince 
ayant eu le dessous fut oblige de se retirer en Turquie avec ceux qui l'avoient suivi 
dans toute la guerre, mais ces hongrois [49. p.] manquant de tout furent obliges, ne 
pouvant rentrer dans leur pais, en ayant ete proscrits par l'empereur, de venir en 
France, ce qui donna beaucoup de facilite pour lever ce regiment; mais commc ces 
memes raisons ne subsistent plus, les hongrois etants plus attachez que jamais a 
cette maison, 1'imperatrice leur ayant rendu presque tous leurs privileges; il est 
impossible qu'on puisse composer les regiments hussards de tous hongrois, nous 
en avons meme fait [50. p.] l'experience dans cette derniere guene, ou il en est 
venu peu, et la pluspart ne venoient que par un esprit de libcrtinage 7 et s'en retour-
noient de meme, ce n'est pas que nous n'en ayons dans nos corps suffisament pour 
donner une teinture de leur metier aux autres, mais le principal est de s'attacher a 
avoir des officiers, et je pense que tous les officiers etant hongrois, ou la plus grande 

65 A Verseilles-huszarezredrol van szo, amely 1705-tol 1716-ig allt fcinn a Francia Kiralyi Had-
seregben. L. Zachar Jdzsef: A Francia Kiralysag 18. szazadi magyar huszarai. Tortenelmi-
statisztikai tanulmany. In: Hadtortenelmi Kozlemenyek, 94. (1981) 525. p. 

66 II. Rakoczi Ferenc (1676-1735). 

67 Az un. „esprit de libertinage" a gyakori magyar dezertorokre vonatkozik. Ugyanezt a 
velemenyt fejezi ki egy masik, szinten korabeli, 1748 koriil keletkezett kezirat szerzoje, Chabot 
lovag is: ,,Tous les houssards sont accoutumes a beaucoup deserter surtout a la guerre oii ils 
font une navette continuelle pour vendre des chevaux, on pretend que les veritables hongrois 
pardonnent le crime de desertion a un houssard qui ramene un meilleur cheval que le sien, 
ou qui peut prendre un a 1'ennemy qu'il quitte...". SHAT, MR 1730 12(X). fol. 



partie, et gens connus braves et de bonnes moeurs on peut se passer de hussards 
hongrois. [51. p.] 

Premierement par la difficulte de les avoir. 
Secondcment on n'est jamais assure d'un homme qui a deserte et si a la gueire 

il trouve un detachement plus fort, ou qu'il soit repousse, la crainte d'etre pris le 
lait redeserter ou fuir dans 1'apprehension d'etre pendu s'il etoit pris les armes a la 
main. 

Sa Majeste a dans son royaume et dans le pays de ses voisins, des gens propres 
et capables [52. p.] de suppleer aux hongrois, et de leur tenir tete, ayant ete exerces. 
L'Alsace, la Lorraine allemande, le Palatinat, le pays du Luxembourg: tous ces 
pays fournissent des hommes capables de faire ce metier; mais il faut avoir le tems 
de les y dresser; cela est facile, ces peuples aimant les chevaux, etant braves et 
belliqueux. 

Mais pour entrer dans les raisons qui me font exclure des regiments d'hussards, 
tous officiers fran?ois, outre [53. p.] que ce mctier est totalement etranger au genie 
de la nation, le deffaut de la langue est un grand inconvenient; au surplus le roy n'a 
de troupes etrangeres a son service, que pour soulager ses propres sujcts, pour en 
oter aux ennemis et donner plus de facilite a ses regiments nationaux de se recruter. 
Le fran^ois est brave et intelligent mais si j 'ose le dire, l'hongrois et 1'allemand est 
plus rusc et marche avec plus de precaution; au lieu que [54. p.] le frangois ne 
consulte que son courage et ce meme courage peut faire echaper un gros detache-
ment faute d'avoir pris toute les precautions necessaires pour la decouverte. 

Comme je propose d'avoir tous officiers hongrois gens connus et la plupart de 
naissance. Je crois que cela n'est pas difficile en voici les moyens. 

La Hongrie fourmille de quantite de gens de condition pauvres, il se trouve 
meme dans ce royaume des gens de la plus grande qualite dont les ancetres [55. p.] 
ont ete disgracies, et n'ont pour tout appanage qu'un beau nom et un sabre. Je crois 
qu'il seroit facile a Sa Majeste, par le moyen de son ambassadeur a Vienne, d'attirer 
en France de ces jeunes gens, les attacher aux regiments hussards avec des com-
missions de capitaine dc lieutenant plus ou moins, le tout proportionne a leur merite, 
leur naissance et leurs moeurs, lequel compte seroit rendu au ministre dc la guerre 
par son ambassadeur, ces jeunes gens [56. p.] arrives ici en France, se feroient a 
nos usages deviendroient bons fran§ois et sujets fidelles. 

On m'objectera peut etre que Sa Majeste peut trouver en tous tems les memes 
avantages, je repond qu'il n'y a point d'honnete homme qui sans des raisons le-
gitimes quitte le service de son souverain, en tems de guerre pour passer sous une 
puissance etrangere car enfin quel fond peut on faire sur des officiers qui desertent 
peut on [57. p.] s'attendre que de tels hommes iront attaquer lcs ennemis, pour 



courir risque d'etre pendus s'ils sont pris, je dis plutot que quiconque abandonne 
le service de son souverain en tems de guerre est plus a craindre pour la puissance 
ou il deserte, que pour celle qu'il quitte. Je le repete il n'y qu'en tems dc paix que 
Sa Majeste peut attirer des gentilshommes hongrois a son service, des gens de 
qualite dont les moeurs et le nom puissent donner du lustre au [58. p.] corps des 
hussards, ceux qui viennent en tems dc guerre sans raisons legitimes, ne sont pas 
sans tache; les autres ctant venus en pleine paix, ne sont et ne peuvent jamais etre 
attaques sur leur conduite la necesite ou 1'oppression les ont obliges de passer cn 
France, ils s'y sont etablis ils la regardent comme leur patrie, et ils se battent a la 
hongroise, avec un coeur fran^ois et quelques malheurs qui leur arrivent leur con-
duite les met au dessus de [59. p.] toute recherche; il est certain qu'avec ces pre-
cautions Sa Majeste aura des regiments d'hussards parfaitement composes, lesquels 
ne pourront que bien faire a la guerre et ctrc utiles a l'etat. 

Mais pour attirer dcs gentilshommes hongrois au service de Sa Majeste il seroit 
necessaire que les appointcmens attaches aux emplois que Sa Majeste leur accor-
deroit fussent assez considerables pour qu'ils pussent vivre et s'entretenir honnete-
ment, il n'y apoint de fran^ois [60. p.] qui n'ait de chez luy quelque secours, qui 
joint a ce que le roy, luy donne ne puisse vivre, et s'entretenir selon son etat, 
dailleurs lc genre dc la nation porte naturellement pour le militaire, et plein de zelc 
pour son roy, fait que pour ainsi dire, il le serviroit pour rien, et pour le seul honneur. 
il n'en est pas de meme d'un etranger, qui n'a pour tout bien que les graces du roy, 
ce n'est que la naissance qu'il trouvera, qui pourra [61. p.] 1'attacher dans le pays 
et au service du souverain qui luy donne de quoy subsister. 

Chapitre cinquieme 
De la formation des regimens d'hussards 

La vivacite et la continuite du service des hussards, demande que les regiments, 
et les compagnies qui les composent soient nombreuses, afin qu'en [62. p.] cas 
qu'ils essuyassent de grandes pertes il en restat asses pour mener les recriies a la 
guerre la campagne suivante; pour cet effet jc propose une formation pour les regi-
ments d'hussards, qui je pense seroit tres utile au bien du service, qui cn composant 
mieux lesdits regiments les mettroit en etat de faire face a ceux des ennemis, et qui 
en conservant a peu de chose pres le meme nombre d' hussards que le roy entretenoit 
pendant la derniere guerre, luy procure un epargne [63. p.] considcrable, ce calcule 
est simple et ne demande qu'un moment d'attention. 



Preuve de ce que j'avance 

Le roy, avoit pendant la derniere guerre sept regiments d'hussards dont six, de 
six cent chevaux, et un de neuf cent, chaque regiment etoit compose comme cy 
apres 

colonel 3360 £ par an 
lt. colonel68 2880 [64. p.] 
dix capitaines 21600 £paran 
douze lieutenants 12960 
douze cornettes 9720 
douze marechaux de logis 5760 
major 3060 
aide major 1080 
chirurgien major 280 
aumonier 540 
trente six brigadiers a 
deux sols de haue paye 1296 
six cent hussards 75600 
Total 138136 [65. p.] 

six regiments sur le 
pied cy dessus coutoient 
donc au roy, la somme de 828816 £ 
de plus celuy de Berchiny 
fort de neuf cent hommes 
coutoit au roy la somme de 175936 
total de ce que les sept 
segiments tels qu'ils 
etoient pendant la guerre 
coutoient au roy 1004752 
formation des regiments que [66. p.] 
je propose en n'en admettant que cinq en France 
mestre de camp 4800 par an 
lt. colonel 3600 

68 Lieutenant-colonel, vagyis alezredes. 



major 3060 
aide major 1080 
chirurgien major 240 
aumonier 540 
dix capitaines 21600 
dix lieutenants 10800 
dix cornettes 8720 
vingt marechaux de logis 10320 [67. p.] 
quarante brigadiers a 
quatre sols de hautc paye 2880 £ par an 
dix fourriers a deux sols de haute paye 360 
huit cent hussards 100800 
Total 168800 

cinq regiments tels que je les propose couteroient 
au roy par an la somme dc 844000: 
portant le profit pour lc roy, est clair, en conservant cependant a cinq [68. p.] 

cent hussards pres, la meme quantite que Sa Majeste a cru necessaire d'entretenir 
pendant la derniere guerrc. 

Prcuve les sept segimcnts coutoient au roy la somme de 1004752 £. Et les cinq 
que je propose de huit cent chacun formant cinq escadrons de cent soixante chacun, 
la compagnie ctant de quatre vingt, mettant un marechal de logis de plus par com-
pagnie, quarante brigadiers, augmcntant leur paye de deux sols, et etablissant un 
fourrier [69. p.] par compagnie a deux sols de haute paye ne couteront 

a Sa Majeste que la somme de 844000 £ 
par consequent le roy gagnc par an la somme de 160752 
non compris encorc lc pain, et le fourrage que le roy donne aux officiers en tems 

de guerre, ce qui ne peut monter que tres haut, mais dont on ne peut faire lc calcul 
le tout etant par entreprises. 

Jc ne propose deux marechaux de logis par compagnie, que parce que [70. p.] 
la compagnie etant forte il est necessaire qu'il y ait beaucoup de bas officiers. 

Jc ne propose les quatre sols de haute paye aux brigadiers que pour les mettre a 
meme de ne point vivre en chambree avec le hussard, d'en faire en etat de confiance, 
qui luy donne un relief sur le hussard, et 1'engage a ne se point familiariser avec 
luy il est necessaire je pense avant d'etablir la subordination parmy les officiers, 
chose tres importante, de 1'etablir du [71. p.] soldat au caporal, et du caporal au 
sergent ou brigadier; et ce ne peut etre qu'en y mettant de bons sujets et en leur 
donnant une paye qui les mette visiblement au dessus du soldat. 



Le fourrier par compagnie, que je propose avec deux sols de haute paye seule-
ment, n'est que pour debarrasser les marechaux de logis des logements, campe-
mens, distribution de pain, viande et fourrage, lesqu'elles les detournent beaucoup 
de la discipline [72. p.] qu'ils doivent faire observer dans la compagnie, a laqu'elle 
ils doivent tenir la main tres exactement, et pour cet effet, ils ne la doivent jamais 
quitter pour quelque raison que ce puisse etre hors pour aller a la guerre. 

L'epargne n'est donc que sur la grande quantite d'officiers dont les regiments 
etoient composes, les quels etoient fort couteux, et je pense tres inutiles. Ce n'est 
pas le grand nombre d'officiers qui mene le soldat [73. p.] a laguerre, c'est la bonte, 
et la capacite de ces meme officiers69, or il est certain que moins le nombre est 
grand, et plus le chef de chaque corps a de facilite pour les choisir bons, par con-
sequent plus a meme de donner au roy des sujets capables de le servir utilement, 
outre qu'il a plus de tems pour les connoitre et les choisir, les emplois etant plus 
rares. 

On me dira peut etre, qu'un capitaine, un cornette, deux marechaux de logis ne 
suffisent pas de conduire quatre [74. p.] vingt hommes, soit pour la discipline soit 
a la guerre. 

Le capitaine ne doit marcher qu' avec le nombre dont est compose sa compagnie, 
le lieutenant, et le cornette avec quarante ou cinquante hommes selon leur capacite, 
le marechal dc logis avec vingt ou trente hommes, Le Brigadier quinze ou vingt La 
rarele des emplois fera que le colonel sera a meme de choisir de bons sujets capables 
de conduire [75. p.] ces detachements, d'ailleurs comme les detachemens soit pour 
officiers ou hussards, se prennent dans le regiment et non pas de la meme compag-
nie, il resteroit toujours au camp un lieutenant ou cornette, un marechal de logis, 
et deux brigadiers, pour veiller a la discipline de leur compagnie, de plus je pretend 
que ce nombre d'officiers par compagnie; c'est a dire capitaine lieutenant, et cor-
nette; si ces trois officiers susdits joints aux deux [76. p.] marechaux de logis, et 
aux quatre brigadiers ne peuvent conduire quatre vingt hommes, ils n'en pourront 
conduire vinqt cinq; ainsi cette objection me paroit tomber d'elle meme. 

Je pense d'ailleurs que les emplois etants plus rares, Fofficier fait plus d'efforts 
pour les meriter, et se rend par consequent plus capable de commander. 

Je crois donc que le projet cy dessus, est le seul bon et utile pour [77. p.] la 
formation des regiments ct pour le service, en cc quc par leurs propres forces, ils 
sont en etat de servir comme je le propose cy dessus, pendant toute la campagne, 

69 A szerzo megjegyzese: „ je ne parle que pour ce qui concerne les regiments tThussards sachant 
bien que la force des regiments trangois consiste en beaucoup d'officiers". 



et plus en etat de se retablir pendant 1'hiver, pai"ce que lcs compagnies etants plus 
fortes, par consequent les quartiers d'hivert meilleurs sans qu'il en coute cepcndant 
un sol de plus au roy, les capitaines seront plus en etat de les retablir, ce qu'ils ne 
pouvoient faire qu'en sendetant [78. p.] considerablement tous les ans, les compag-
nies n'etant qu'a cinquante. 

Je crois avoir prouve 1'interet du roy celuy des capitaines, venons maintenant a 
celui que le service en retirera. 

Les compagnies etant fortes de quatre vingt chevaux; il est certain que quand 
bien meme elles perdroient vingt cinq hommes par compagnie, les vingt cinq re-
criies qu'on leur suplera lesqu'elles seront recrutes [79. p.] et exercees comme je 
dirai cy apres; iront a la guerre au moyen des cinquante cinq vieux hussards qui 
subsistent, au lieu que dans une compagnie de cinquante, ou lon met vingt cinq 
recriies; c'est une troupc ou la moitie dcs esprits manquent de la fermete et de 
F intelligence requises pour le metier, et que si lc nombre des recriies cxcedent celuy 
des vieux husards, c'est un corps qui n'en a que le nom, sans en avoir la solidite 
[80. p.] par consequent incapables d'aucunes actions de vigucur; ce qui s'cn suit 
de ce raisonnement, c'est que tant que les compagnies seront foibles, elles ne pour-
ront resister, n'y suffire pendant la campagne au service qu'on doit exiger d'eux. 

Les reformes qu'on croira necessaires de 1'aire a la paix, doivent etre etablies sur 
ce principe car quand un regimenl de six cent chevaux auroit ete reduit a cent [81. 
p.] et qu'en tems de guerce on voudra Faugmenter de sept cent selon mon projet, 
ou de cinq cent selon Fancien plan, comment veut on qu'un general; et un colonel 
puisse compter sur le service de telle troupe, cc ne sont que des paysans masques, 
et voila tout; on ne doit pas si meprendre; lc metier de hussard et celuy de toute la 
mechanique de la guerre le plus difficile. II ne peut etre compare en aucune fa^on 
a celuy [82. p.] de cavalier; pourvu qu'un cavalier sachc seller et brider son cheval, 
monter a cheval selon 1'usage de son pays, qu'il s^ache marcher devant Iuy, et en 
troupe, il est savalier; il n'en est pas de meme d'un hussard avant qu'un paysan 
allemand ait appris a equiper son cheval, a le manier, connoitre et apprendre son 
metier, il faut beaucoup de tems. Le premier sert lc roy trois mois apres avoir 
endosse la cuirasse, Fautre au [83. p.] bout de trois campagnes, n'est qu'un medio-
cre hussard. U n'est pas d'occasion ou le cavalier fasse seul la gueixc au lieu qu'il 
faut que le hussard la sache faire seul et didee que la ruse et Fesprit agisse ainsi que 
le courage, ce qui ne peut s'apprendre en trois mois n 'y un an. 



Chapitre sixieme 
De raugmentation des regiments d'hussards, en cas de guerre 

Quand aux augmentations qu'on [84. p.] voudra fairc dans les regiments d'hus-
sards, comme 1'intention du roy, est qu'ils puissent le servir utilement, je pense 
qu'on ne doit pas attendre de les faire, que la guerre soit declaree; ces recriies 
auroient le deffaut que j 'ay dit cy dessus; mais comme il n'est pas possible que le 
ministre de la guerre, lequel est admis au conseil ne soit informe de ce qui se passe 
et par consequent ne juge, et ne sache si la guerre sera ou non. (Je [85. p.] ne parle 
que pour 1'augmentation des hussards lequel corps n'etant pas nombreux, ne peut 
porter nul ombrage, celle dc la cavalerie ne seroit pas de merne.) Je pense donc que 
dix huit mois ou deux ans avant la guerre, on doit former les regiments de deux 
escadrons, de cent soixante chacun; si l'on veut suivre le plan que j'ay donne cy 
dessus, ou de cent cinquante tels qu'ils etoient pendant la derniere guerre; ces deux 
escadrons pendant [86. p.] ces deux annees auront eu le tems d'etre exercees et 
disciplinees, et pourront servir utilement la premiere campagne d'autant que dans 
ces deux escadrons qui forment lc nombre de trois cent vingt hommes; il y en aura 
cent anciens qui pourront encore suppleer au peu dexperience des nouveaux aux-
quels cependant il ne manquera que la pratique; leurs chevaux doivent etrc achetes 
des le premier ordre de l'augmentation, parce que si l'on attend [87. p.J a s'en 
pourvoir, que l'on en ait absolument besoin, outre qu'il faudra prendre tout ce que 
l'on trouvera; soit bon ou mauvais, par lepeu de temsque l'on aurapour les choisir; 
ces chevaux ne seront point engrainez, seront trop jeunes n'auront jamais ete mon-
tez, ce qui peut causer indubitablement dc grands inconveniens, au lieu que les 
achetant tout de suite au premier ordre, on peut les prendre de quatre a cinq ans; ils 
auront deux ans, ou dix [88. p.] huit mois a se faire, a etrc bicn nourris, par conse-
quent ils prendront des forces, de plus etants montez souvent ils s'habitueront au 
mord, a la selle, et au cavalier, et le cavalier au cheval; je pense que cette augmen-
tation au bout de deux ans, quoy qu'elle n'ait pas fait la guerre pcut etre regardee 
comme de vieilles troupes, par l'exercice continuelle qu'elle aura eu soin aux ma-
noeuvres de guerre soit a luy apprendre a seller les [89. p.] chevaux, a si tenir ferme, 
a s^avoir manier le sabre, scavoir charger les armes a cheval, soit au galop, au trot, 
ou dc pied ferme, ce qui fautc de le sfavoir cause souvcnt la perte de beaucoup de 
monde, et qui est chose tres importante a eviter. 

Cette augmentation faite deux ans, ou dix huit mois avant la guerre, lorsqu'elle 
sera declaree, je pense qu'il faut augmenter les regiments de deux autres escadrons; 



cette augmentation [90. p.] doit se faire pendant 1'hiver, etre complette en hommes 
et en chevaux au commencement du printcmps; elle ne doit point aller a la guerre 
la premiere campagne, mais rester dans leurs quartiers avec des officiers entendus, 
qui 1'exerceront journellement et la disciplineront; ils auront attention a la faire 
marcher en bataille a s'eparpiller, a se rejoindre, a patrouiller a attaquer le sabre a 
la main, a faire retraite avec feu, luy apprendront a [91. p.] charger promptement 
leurs armes ct generalement tout ce qu'ils doivent faire a la guerre, et devant l'en-
nemy; ces deux escadrons ainsi exerces pourront entrer en campagne le printemps 
suivant; il ne faut pas cependant esperer qu'ils puissent etre aussi bons que les deux 
autres formez deux ans avant, ct qui auront une campagne de guerre par devers eux. 
Mais par 1'exercice; les manoeuvres qu'on leur aura fait faire et appris pendant le 
[92. p.] printems et l'ete; ils seront a meme d'agir utilement, etants melez avec les 
deux vieux escadrons; 1'annee d'ensuite, on levera le dernier, lequel sera de meme 
complet en tout, au commencement du printemps, il restera ainsi que les deux autres 
cy dessus, a son quartier pendant la campagne, et sera exercc dc meme, lorsqu'elle 
sera finie il joindra son corps. 

Je crois que de cette fa§on, en deux [93. p.] ans de guerre, on peut avoir de bons 
regiments, forts et en etat de faire face a ceux des ennemis. Mais pour cela, il faut 
que les chefs ticnnent la main a se qu'ils soient exerces tous les jours, soit a pied 
soit a cheval, il faut leur apprendre a seller et deseller leurs chevaux promptemcnt 
a etre a cheval dans la minutte a se former en bataille a charger en troupe au grand 
galop lc sabre a la main et jamais de feu. Le feu ne doit etre [94. p.] ernploye que 
pour la retraite ou quand on veut amuser 1'ennemi, examiner ce qu'il fait, ou sa 
force; mais je pense que quand on doit charger, ce ne doit etre qu'avcc lc sabre, il 
est certain qu'une troupe qui marche sur 1'ennemy, avec vivacite et sans feu, en 
imprime beaucoup, et que la troupe ennemie qui a fait feu , et qui a ete derangee 
par son meme feu, ne pcut tenir contre une troupe bien serree qui marche a elle 
avec [95. p.] audace; de plus c'est un moyen presque sur pour perdre fort peu de 
monde; au lieu qu'une troupe qui fait continuellement feu en attaquant, le fait 
souvent a cent ou cint cinquante pas, cela ne decide de rien, ne fait qu'amuser et 
perdre du tems. 

Comme chaque regiment aura sans doutte besoin de recriies apres la campagne; 
je crois qu'il seroit necessaire qu'on laissat dans les pays propres a faire ces recriies; 
des officiers [96. p.] qui pendant la campagne travailleroient a ces recriies, et a les 
exercer a mesure qu'ils seroient faites, on les incorporeroit dans les compagnies au 
sortir de la campagne, les beux jours de l'hiver, ou au commencement de mars, et 
avril, on les feroit souvent monter a cheval, ces recriies prendroient 1'esprit du corps 
apprendroient ou du moins comprendroient quelque chose de leur metier, per-



deroient pendant l'hiver, etants avee leurs eamarades l'air pesant et rustiques du 
[97. p.] paysan; ils pourroient entrer en campagne presque faits, au lieu que si l'on 
n'envoye en recriie qu'a la lin de la campagne comme elles ne peuvent etre faites 
sur le champ, et que presque toujours elles n'arrivent qu'un mois ou six semaines 
avant d'entrer en campagne, comme elles n'ont pas le tems d'etrc cxcrces, elle sont 
toujours plus nuisibles, qu'utiles, et peuvent etre cause de la perte de tres braves et 
bons hussards. [98. p.] On me dira peut etre qu'on ne peut s?avoir le nombre de 
recrues dont 011 aura besoin, cela decidant du plus ou du moins de perte qu'on aura 
faite pendant la campagne. Un regiment d'hussards ne risque jamais de faire quatre 
vingt a cent hommes de recrue par an, s'il ne luy cn faul pas ce nombre on peut 
donner conge au surplus jusqu'a 1'hiver prochain et le reste qui cntre dans le regi-
ment aete exerceependant leprintempset l'ete, comme [99. p.] jel 'ay ditcy dessus; 
s' il n 'en a pas assez, il a toujours par devers luy quatre vingt ou cent recrues exercez; 
le reste qui ne peut etre qu'en petit nombre s'instruit peu a peu en marchant avec 
les vicux hussards. 

II en est de memc de la remonte qui doit etre toute de suite apres la reviie de 
l'inspecteur, qui se fait au sortir de campagne, afin que lcs chevaux etant bien 
nourris puissent prendre de la force a servir utilement [100. p.] II est vray que 
messieurs les capitaines ne proliteront point de quelques places mortes qui les 
aident beaucoup a retablir leurs compagnies, et dont meme ils ne peuvent se passer, 
mais la cour pcut les en indcmniser cn leur accordant une somme pour les recriies 
ainsi qu'elle fait pour la rcmonte; il en couteroit fort peu de chose au roy, et il seroit 
sur d'avoir toujours des troupes complettes, et en etat de marchcs au premier ordre 
[101. p.] et de servir avec distinction. 

Chapitre Septieme 
Des armes et chevaux propres aux hussards 

II est tres facile a ce que je pense; aux officiers hussards, de remonter leurs 
regiments dans le pays et en voici les moyens. 

Ils est tres certain que quelque precaution que l'on prene [sic!] dans les [102. p.] 
harras du roy pour multiplier la grande espece de chevaux, elle degenere peu a peu, 
et qu'il n'ait beaucoup de petits chevaux dont on ne s^ait que faire; le Limousin, 
1'Auvergne, le Morvan, la Navarre, les Montagnes de Biros, tous ces pays sont 
remplis de petits chevaux propres aux hussards; je crois donc qu'il seroit facile au 
roy de faciliter la remonte de ses hussards dans ces pays, en ordonnant que tous les 



chevaux, clepuis sept [103. p.] pouces jusqu'a six lussent gardes pour les diltes 
remontes. Le roy, pourroit etablir dans chacun de ces pays, un homme commis pour 
viser lesdits chevaux et avoir un etat du nombre qui peut etre dans la province. Les 
hussards seroient mieux montes, il en couteroit beaucoup meillcur marche aux 
capitaines parce qu'ils ne seroient pas obliges d'avoir recours aux Juifs, qu'ils les 
iroient chercher eux memes; au lieu qu'etant obliges de les tirer [104. p.] du pays 
d'Ardennes, du Palatinat et autres pays plus eloignes, il faut qu'ils se confient aux 
dits juifs, ne pouvant y aller eux memes, qui outre qu'ils leurs amennent souvent 
de tres mauvais chevaux, les lcur font payer tres cher et ils sont dans la dure neces-
site de les prendre, quoique mauvais, pour etre complets a 1'entree de la campagne; 
inconvenient d'autant plus grand que le hussard ne se confiant pas sur ce mauvais 
cheval, n'ose pas entreprendre [105. p.] et saventurer dans des occasions, ce qu'ils 
feroit certainement, s'il avoit un bon cheval entre les jambes; le bon cheval et les 
bonnes armes font le bon cavalier. 

Quant a leurs chevaux, ils doi vent etre de quatre pieds six a sept pouces, lajambe 
fine et sans poil, le corsage court 1'encolure forte, et la tete petite. 

Quant aux armes je propose qu'on leur donne des mousquetons au lieu de 
carabinnes qu'ils soient de deux [106. p.] pouces plus longs, avec des baguettes 
d'acier, pour qu'en cas qu'on leur fasse mcttre pied a terrc, ils puissent charger 
promptement leurs armes. 

Toutes les armes en france sont de seize a la livre de balle; je propose que sans 
changer le calibrc des canons de fusil, ce qui couteroit beaucoup qu'on fasse seule-
ment une refonte generale des plombs, ce qui ne couteroit quc des moules; et qu'au 
lieu de seize balles a la livre; on les mit a dix huit: la |T07. p.] raison est que la balle 
de seize etant juste au canon, quand le soldat a tire quatre ou cinq coups, la cartouche 
n'entre plus si facilement, parce que le fusil se crasse ce qui retarde beaucoup le 
feu, au lieu que si la balle etoit de dix huit a la livre pour le canon de seize, le soldat 
pouiToit toujours 1'acilemcnt charger la cartouche etant un peu plus petite que le 
calibre du canon; la balle seroit assez grosse, iroit tout [108. p.] aussi loin et le feu 
seroit plus vif. 

Le hussard doit etre arme d'un mousqueton, deux pistolets, et un large sabre, 
une cartouchiere ou il puisse tenir vingt cinq cartouches, et une poche attachee a la 
ditte cartouchiere ou il en puisse tenir autant, pour ne pas manquer de munition 
dans 1'occasion. 

Comme par ce que je propose cy dessus, les hussards doivent etre continuelle-
ment a la guerre; ils ne [109. p.] peuvent que voir souvent Pennemi il seroit neces-
saire de leur faire distribuer souvent de la poudre et des balles. Les mestres de camp 
doivent charger les majors, aides majors, de cette distribution et dempecher qu'ils 



ne la brulent mal a propos, comme par exemple pour allumer clu feu au camp, ou 
sous pretexte de netoyer les armes; les officiers subalternes clc chaque compagnie 
visiteront tous les jours les armes et les cartouches [110. p.] des hussards pour qu'en 
cas qu'il ne les tiennent pas en etat; les punir et ne les pas laisser aller a la guerre 
sans munitions. 

Chapitre huitieme 
De la maniere en general dont les hussards doivent etre exerce ainsy que 

toutes Ies troupes 

Les differentes occasions ou les hussards ont trouvez des petits postes [111. p.] 
d'infanterie qui les ont obliges de retourner sur leurs pas, ou qui les ont empeches 
d'executer leurs projets et memes leurs ordres; font que je pense qu'il est bon de 
les exercer a manoeuvrer a pied, et attaquer de 1'infanterie, mais il n'en faut pas 
faire leur principale occupation; le hussard en se plait en n'est parfaitement bon 
qu'a cheval; cependant on peut les exercer commeje dis, pour etre a meme de lever 
ces difficultes, mais [112. p.] 1'exerciceacheval, estceluy auquel on doitlesrompre 
pour etre bons et utiles; il faut les exercer souvent en escadron, en troupe eparpilles, 
les habituer au ralliement subit, et a 1'obeissance prompte aux ordres qu'on Ieur 
donne, leur apprendre a aller a la decouverte, donner a de jeunes officiers des 
avantgardes, et pour cela faire des detachemens qui partiront par differens chemins; 
les commandans de ces detachemens auront un lieu [ 113. p.] indique ou ils devront 
se rencontrer soit proche un bois, un village ou un autrelieu; les officiers qui con-
duiront 1'avantgarde des dits detachemens ne seront point informes qu'il est party 
un detachement, pour quand ils serencontreront que le chef des detachemens puisse 
connoitre leur capacite, et voir leur conduite; une autre fois on feroit partir un 
detachement qui iroit se mettre en embuscade dans quelque bois ou [114. p.] der-
rierc quelque rideau, une ou deux heures apres, un autre partiroit, lequel passeroit 
justement proche 1'endroit ou seroit 1'embuscade; ordre a 1'officier de l'avantgarde 
dc foiiiller par tout et de nepas laisser un buisson sans le reconnoitre. Si 1'embuscade 
est decouverte, 1'officier d'avant garde en avertira le commandant du detachement 
qui fera ce qu'il jugera a propos; selon les circonstances. S'il se retire, il sera pro-
bablement [115. p.] suivi pas les troupes de l'embuscade decouverte, il faut qu'il 
se retire au petit pas et toujours en troupe; cette manoeuvre est d'autant plus neces-
saire a s^avoir qu'elle peut etre cause, faute de la s^avoir faire de la destruction 
entiere d'un gros detachement; si le detachement est par exemple de cent chevaux, 



il le partagera en deux troupes, et tirera de chaque troupe une aniere garde de dix 
hommes avec un cornette [116. p.] ou un lieutenant, cette arriere garde doit se tenir 
autant qu'elle le peul a trente ou quarante pas, derriere sa troupe; ses vingt hussards 
doivent faire un feu continuel en se retirant et doivent bien prendre garde de se 
laisser couper par des troupes ennemies chacune des grosses troupes doit 1'aire face 
a 1'ennemi tour a tour; et si la retraite est longue, les troupes de l'arrierc garde devant 
etrc fatigues et depourviies de munitions, il sera [117. p.] detache des deux troupes, 
le meme nombre d'hussards cy dessus, lesquels remplaceront 1'arriere garde, 
laqu'elle rentrera dans les troupes; on peut encore apprendre a 1'officier et au hus-
sard, en tems de paix, a attaquer et a deffendrc des convois; il est aise de prendre 
dans un quartier cinq ou six charettes plus ou moins, les faire escorter par la quantite 
de troupes qu 'on jugera a propos, mettre meme dans 1'escorte dudit convoy des 
hussards [118. p.] a pied, si vous n'avez point d'infanterie faire un detachement 
plus fort lequel profitera d'un delile, d'un guet, d 'un pont pour attaquer 1'ennemy, 
il faut que le commandant du detachement qui attaque, fasse sa disposition de fagon 
que le convoy soit attaque en tete, en queue et par tout pour partager lcs troupes dc 
1'escorte; il doit faire ensorte de penetrer dans le centre et de couper le convoy en 
deux; celuy qui commande Ie convoy doit [119. p.] premierement eviter toute sur-
prise et pour cct effet doit avoir des detachcmens sur ses flancs, devant et derriere, 
lesquels batteront la campagne et le pays, qui l'informeront s'il ne vient point de 
troupes a luy, ou s'il n'y en a point en embuscade; il doit avant de partir faire ses 
dispositions comme s'il devoit etre attaque, les troupes qui doivent s'opposer aux 
ennemis, et celles qui doivent fairc filer les chariots, ou les faire parquer, faire ses 
dispositions [120. p.] selon las^ituationdu pays ou il doitpasser, il doit le connoitre 
et par consequent s^avoir les endroits susceptibles d'attaque et prendre ses mesures 
dessus cette connoissance enfin donner une image vivante de tout ce qui peut arriver 
a la guerre, soit pour 1'attaque et la deffence des postes et des convois, soit pour 
attaques de la cavalerie et de l'infanterie en pleine. 11 faudroit que la manoeuvre fut 
uniforme dans tous les regimens [121. p.] d'hussards, ainsi que dans toutes les 
troupes en general, et qu'il ne plut pas au caprice d'un colonel ou d'un major, sous 
]'autorite du premier, d'y faire aucun changement parce que des que toutes les 
troupes seront uniformemcnt exercees, elles pourront dans les detachemens meles, 
faire les memes operations, et que tous les officiers de tous les corps qui la possed-
eront egalement seront en etat de les faire manoeuvrer. [122. p.] De ce reglement 
il en resulteroit que le roy en seroit mieux servi qu'il auroit de meilleures troupes 
parcequ'elles seroientmieux disciplines et exercees, les officiers seroient meilleurs 
parce qu'ils seroient forces d'apprendre la theorie du metier, ce qui donne une 



grande aisance pour la pratique, ils seroient plus connus de leurs soldats par con-
sequent plus respectes et plutot obeis. 

Mais pour maintenir les troupes [123. p.] dans 1'usage de 1'exercice je pense 
qu'il seroit necessaire qu'il y eut tous les ans un camp, tantot dans une province, 
tantot dans une autrc, de la quantite de troupes que Sa Majestc jugeroit a propos; 
mais ou il y eut de toute espece de troupes, ou on les exerceroit tous les jours, soit 
par regimens soit par brigades, infanterie, contre infanterie, cavalerie contre 
cavalerie, dragons contre cavalerie, et infanterie, hussards contre cavalerie; ne leur 
faire faire [ 124. p.] que les manoeuvres qu'ils doivent faire devant 1'ennemy quelles 
soient promptes et qu'elles ne soient pas assez longues pour charger leur memoire, 
recompenser les regiments qui manoeuvreront bien donner des gratifications aux 
majors et aides majors, punir ceux qui manoeuvreront mal, et surtout les chefs; les 
envoyer avec leurs regimens dans une garnison leur deffendre d'en sortir jusqu 'a 
ce que leurs regiinents soient au tant des autres. [125. p.] Aux camps de paix, ainsi 
qu'aux camps de guerre, les brigadiers doivent toujours etre campes quand meme 
il y auroit des maisons derriere leur brigade; car sous pretexte de cette permission, 
ils se mettent souvent a un quart de lieiie, ou a une demie lieiie de leurs brigades, 
ce qui fatigue beaucoup les officiers majors, qui quoi qu'ils ne soient pas obliges 
de leur porter l'ordre, et de leur rendre compte de leurs brigades, quand ils ne sont 
[126. p.] pas campes derriere, ne laissent pas cependant de les en instruire; outre 
qu'ils ne peuvent avoir 1'oeil pour que la discipline et 1'ordre se maintiennent dans 
leurs brigades. (on sort difficilement d'une maison ou l'on est a son aise surtout 
quand on n'a qu'un gout tres leger pour son metier, que d'une tente qui est campee 
a la queue du camp, ce qui oblige malgre soy de voir tous les jours les officiers de 
la brigade) ils devroient etre obliges de visiter leurs [127. p.] brigades voir monter 
la garde etandart a la garde du camp, ce qui obligeroit les colonels, mestres de camp 
et autres de si trouver. 

Comme il est regu et qu'il cst d'usage que les marechaux de camp ayent deux 
ou trois brigades sous leurs ordres, selon que 1'armee est forte plus ou moins, ils 
doivent etre loges a portee de ces brigades les mestre de camp et colonels doivent 
rendre compte journellement de leurs [128. p.] regiments aux brigadiers lcs briga-
diers aux marechaux de camp les marechaux de camp au lieutenant general de Paile; 
par consequent ils seroient occupes, et nattendroient pas a etre de jour, pour faire 
quelque chose dans l'armee, cela les mettroit ainsi que les brigadiers a meme de 
connoitre les officiers des brigades qu'ils commanderoient et d'en etre connus, ce 
qui je crois est d'un grand avantage pour quiconque commande un corps [129. p.] 
considerable le jour d'une bataille. 



Les troupes exerces et disciplines de cette fagon, et les officiers generaux briga-
diers, colonels et autres faisant ainsi leur devoir dans les camps de paix, seroient 
en etat d'entrer en campagne quand le roy, le jugeroit a propos, et de le servir 
utilement, ils seroient a portee dc faire des conquetes; 1'etat et le royaume sera 
respecte des amis; et des ennemis, et comme dit M, de Monteculy [130. p.] maitre 
de maintenir la paix ou de faire la guerre sur le champ. Le meme general dit encore 
dans un autre endroit, il faut du tems pour discipliner une armee, encore plus pour 
Vaguerir, et beaucoup plus pour faire de vieilles troupes. 

Cela prouve la necessite et 1'utilite d'exercer continuellement les troupes le 
soldat est occupe, il apprend a connoitre ses officiers; et les officiers apprennent 
comme j'ay dit plus haut [131. p.] la theorie du metier, ce qui les met a meme de 
la pratiquer dans loccasion. 

La France est un royaume puissant et florissant; mais elle ne peut se maintenir 
dans cette splendeur qui la fait envier et respecter de tous ses voisins, qu'autant 
qu'elle sera belliqueuse non pour se prevaloir de ses forces, mais pour se faire 
respccter de tous ses voisins faire rechcrchcr son amitic et se faire craindre. [ 132. p.] 

Chapitre neuvieme 
Des devoirs du marechal de camp 

L'employ de marechal de camp est sans contredit, celuy qui est le plus charge 
dc details, et qui forme plutot un officier qui aspire au commandement. 

Un marechal de camp pour faire son devoir, doit en arrivant dans chaque camp 
sans attendre d'etre de [133. p.] jour, reconnoitre la s^ituation du camp en remar-
quer les deffauts et lcs avantages examiner les defiles et les guets, examiner par ou 
1'ennemi pourroit venir, soit pour surprendre, soit pour attaquer a force ouverte, 
par consequent les postes qu'il faut garder, et retrancher, voir ou l'on a place les 
grandcs gardcs de cavalerie, celles qui sont a la tete sur les flancs et derriere, et 
raisonner en luy meme pourquoy on les a places a cet endroit, tacher de discerner 
un [134. p.] bon camp d'avec un deffectueux, pour se mettre a meme quand il sera 
de jour, si c'est justement celuy que 1'armee marche, de marquer un bon camp, de 
bien placer toutes les gardes, et de n'avoir pas le chagrin de se voir repris par le 
general, et de voir lever son camp pour en occuper un autre cc qui arrivera indubi-
tablement, s'il attend le jour ou il sera commande pour se mettre au fait de son 
employ et discerner un bon camp d'avec un [135. p.] mauvais. 



Je s^ai bien, qu'il est d'usage a present, d'envoyer pour mai"quer le camp le 
marechal general dcs logis de 1'armee, et que l'avis du marechal de camp qui est 
detache avec luy, n'est d'aucun poid, je pense quec'est un abus et c'est une fonction 
attachee depuis longtemps a 1'employ de marechal de camp, a la bonne heure que 
lc marechal general des logis soit avec luy, lequel 1'aidera de ses conseils; mais il 
faut [136. p.] luy laisser marquer le camp. 

Premieremcnt pour le former 
secondement pour que le general puisse juger de sa capacite. 
Les fourrages regardent encore le marechal de camp; avant que d'etablir ses 

fourrageurs, il doit avoir reconnu l'enceinte du fourrage, projeter et calculer si le 
nombre des troupes qu'il a a faire fourrager trouveront assez de fourrage dans la 
ditte enceinte, cela depend de la quantite de grains [137. p.] et de leur epaisseur; il 
doit autant que faire se peut, placer sa chaine de fagon que toutes les troupes se 
voyent et que les vedettes placees entre chaque troupe pour empecher les 1'our-
rageurs de passcr la chaine, puissent s'entendre et se parler : mais avant quc de 
poser sa chaine, il doit avoir reconnu en avant les bois s'il y en a, les villages, les 
fonds, et generalement tout ce qui peut etre susceptible d'embuscade, il doit avoir 
des parties d'hussards, qui rodent [138. p.] a une demie lieiie de la chaine, pour 
qu'en cas qu'ils trouvcnt des troupes ennemies ils en avertissent le general com-
mandant le fourrage, lequel prendra ses precautions selon le rapport qu'on luy fera. 

Lcs capitaines qui commandent les petites escortes de chaque regiment doivent 
rester avec leurs troupes, au ccntre du terrain ou leurs regiments fourragent, les 
faire dcpecher, et nc partir que quand tout le regiment [139. p. | aura fourrage, et 
avec la permission du general. Lc general commandant le fourrage doit bien prendre 
garde que les fourrageurs en entrant dedans 1'enceinte nc gattcnt plus de fourrage 
qu'ils n'en emportent, ce qui 1'obligeroit d'agrandir sa chaine, 1'affaiblir, la rendre 
par consequent plus susceptible d'etre percee, il doit en rendre responsable chaque 
capitaine commandant les petites escortes de chaque corps, lesquels doivent autant 
qu'ils le peuvent faire [140. p.] marcher leurs regimens dans les chemins ou terres 
laboures, jusqu'a ce qu'ils soient a leurs places designees pour leurs fourrages; 
chaque place doit etrc pour une brigade, et cette distribution doit etre faite, avant 
que les troupes arrivent par les officiers de 1'etat major. 

Le general commandant le fourrage nc doit rassembler sa chaine que quand 
toutes les troupes ont fourrage alors il reunit ses troupes soit marcher [141. p.] 
l'infanterie devant, s'il n'a rien a craindre des ennemis, si non il fait une arriere 
garde, ou il met de 1'infanterie et de la cavalerie, et ses hussards sur les flancs, il 
doit se tenir a la tete de la derniere troupe de l'arriere garde pour pouvoir voir tous 
les mouvements des ennemis, et donner ses ordres. 



Les convois regardent aussi le marechal de camp, et ce n'est pas la besogne la 
moins scabreuse 1142. p.] n'y la moins difficile de sa charge. 

II faut pour pouvoir bicn faire la disposition d'un convoy, et distribuer les 
troupes a propos, connoitre parfaitement le pays, par ou 1' on doit passer, les endroits 
susceptibles d'embuscade, les defiles, les chemins creux, les guets, les ponts et 
generalement tout ce qui peut empecher quc le convoy ne marche toujours s^avoir 
par ou les ennemis le peuvent venir attaquer, s'ils le peuvent tourner [143. p.] pour 
prendre en tete, et en queue; alors il doit distribuer son infanterie de fa^on qu'elle 
soit a portee de la cavalerie, mettre a la tete, au centre et a 1'arriere garde des corps 
forts et capables de resister aux premiers efforts des ennemis jusqu'a ce que les 
petits pelotons d'infanterie et de cavalerie qui doivenl marcher de distance, en 
distance le long du convoi ayent le tems de faire parquer le dit convoi; pour apres 
cela pouvoir reunir [144. p.] toutes ses forces. Celuy qui commande le convoi doit 
avoir des detachemens d'hussards sur les flancs, et par tout pour eviter d'etre sur-
pris, et pour pouvoir avoir le tems de prendre les precautions necessaires pour que 
le convoi ne soit point surpris, ou que la disposition qu'il fera de ses troupes mette 
le convoi a labri d'etre enleve ou inquiete. 

Quand la tete du convoi commencc a appcrcevoir le camp ce que la [145. p.j 
tete n'a plus rien a craindre des ennemis alors les troupes qui sont a lavant-garde 
doivent faire alte, et attendre celles qui sont au centre, en ramassant a mesure que 
le convoi savance, les petits pelotons qui le bordoient. Quand ces dcux troupes 
reunies ont joint celles qui etoient a 1' arriere garde elles attendent pour marcher que 
tout le convoy soit entre dans le camp, et alors le marechal de camp fait rentrer son 
detachement dans le camp, et va rendrc compte de [146. p.] sa mission au general. 

Je n'ay pas cru devoir m'etendre davantage sur les campements je renvoye a M. 
le marechal de Puissegur Chap. 17 du per tome page 192. 2L tome page 116. pet tome 
184. 185. et 187.70 

70 Chastenet de Puysegur, Jacques F. (1655-1749) hfres francia marsall 1748-ban megjelent 
muvere hivatkozik a szerzo. (Puysegur, marquis de: Art de la guerre, par principes et par 
regles. Paris, 1748) 1. Querard: i. m. 2. kot. 148. p. Turpin de Crisse az Essai sur l'art de 
la guerre c. konyveben tomoren fgy jellemzi a muvet: ,,Le Marechal de Puysegur, dans son 
Art de la Guerre, a mis en execution des principes qu'il avoit puises dans les Auteurs dont 
il donne les extraits. II a fait des marches, des ordres de bataille & plusieurs rnanoeuvres 
syavantes; mais chez lui presque tout est fonde sur une hypothese. La Guerre de Paris qu'il 
suppose, est conduite avec toute Fintelligence d'un grand General; tout Officier qui veut 
s'instruire, y trouvera sans doute les maximes les plus solides, mais il seroit dangereux de 
les appliquer tous les cas." Essai, 2. kot. 2-3. p. 



Pour les fourrages je renvoye au meme, soit. pour les fourrages au vert, soit pour 
ceux au sec, tome pe' page 49. meme tomc pagc 190: tome seconcl page 192. et 193. 

Quant aux convois pe' tome page [147. p.] 49: idem. 192 

Chapitre dixieme 
Des devoirs d'un brigadier 

Les fonctions d'un brigadicr ont beaucoup de ressemblance avec celles d'un 
mai"echal de camp; il y a peu de detachemens de marechal de camp ou il n'y ait un 
brigadier; par consequcnt cest la meme besogne, hors qu'il n'est pas en chef; mais 
outre ces detachemens [148. p.] il peut etre detache seul, il peut se faire qu'on luy 
confie un fourrage ou un convoi, il doit serendre capable d'exccuter ce qu'on luy 
ordonnera, ce qu'il ne peut faire; si quand il a ete detache il n'a examine avec soin 
la conduite du general sous les ordres duqucl il ctoit; il peut profiter egalement de 
la bonne ou mauvaise disposition qu'il aura remarquee, la prcmiere pour la suivre 
exactemcnt, la seconde pour 1'eviter; il est certain qu'on profit [149. p.] presque 
autant des fausses manoeuvres que des bonnes; examiner avcc soin pourquoi telle 
infanteric etoit dans tel village, dans un petit bois, dans un ravin; pourquoi plus de 
troupes d'un cote que d'un autre, la fa^on dont se forme une chaine, 1'ordre donne 
pour que le fourrage ne soit point gate par les fourrageurs, les precautions prises 
en avant pour que la chaine ne soit point surprise. 

II doit s'appliquer a connoTtre [ 150. p.] toutes les parties de la guerre, tout ce qui 
concernc la cavalerie et 1'infanterie parce qu'il est a meme d'avoir de ces troupes 
sous ses ordres, il doit se 1'ormer le coup d'oeil pour apprendre a camper une armee, 
pour luy faire prendrc un camp avantageux, pour obliger pour ainsi dire une armee 
ennemie d'en prendrc un deffecteux et susceptible d'etre attaque avec avantage; il 
ne doit pas attendrc d'etre marechal de camp pour s'instruire de ses fonctions; lc 
[151. p.] titre n'est rien quand on ne se met pas a meme d'en remplir les devoirs ce 
titre est plus onereux qu'honorable qui loin de luy attirer du respect et de la con-
sideration ne sert qu'a lc faire mcpriser, au lieu que si avant de parvenir a ce grade, 
il tache par son application et ses recherches a se rendre compte a soi meme des 
devoirs de cette charge, et a les connoitre, il se mettera en etat de travailler effi-
cacement pour le bien du service. [152. p. | Le brigadier et tout autre officier qui 
veut parvenir se rendre capable de l'employ dont il est honore soit de cavalerie, ou 
infanterie doit apprendre avec soin la deffence et 1'attaque des places; quand il se 
trouve a quelque siege quoiqu'il ne soit point commande pour la tranchee, ne doit 



pas cependant laisser que d'y aller, voir comme on la trace, la largeur dont elle doit 
etre ainsi que la hauteur du parapct comment sefait unc sappe, soit [153. p.] entiere 
soit volante, soit double, soit couvertc comment se fait un logement sur un ouvrage 
emporte, comment se font les batteries de canon ct de mortiers et ou on les place, 
sgavoir commcnt se tracent les lignes de circonvallation et de contrcvallation, 
qu'elle distance doit etrc entre ces deux lignes, et qu'elle est celle qui doit etre entre 
la ville et celle de la contrevallation: enfin tout ce qui peut regarder un siege, pour 
quand il sera marechal decamp, n'etre point [154. p.] neuf dans cegenre de guerre, 
et qu'il sache le jour qu'il sera de tranchee ou placer ses grenadiers et ses piquets 
et les endroits et debouches propres pour y placer le reste des ses troupes, afin 
qu'elles puissent Sortir par plusieurs endroits, soit pour soutenir cellcs avancees 
soit pour repousser une sortie. 

Un bon brigadier doit faire un bon marechal de camp, et ce sont comme j 'ay dit 
les memes fonctions au commandement prcs; mais il doit serendrecapable de [155. 
p.] suppleer au marechal de camp s'il luy arrive accident. 

Je n'ay point parle dans le chapitre des dcvoirs du marechal de camp de la 
necessite ou il etoit d'entrer dans tous ces details; mais j ' ay cru quesi etant appliquc 
ct les ayant appris n'etant encore que colonel ou brigadier, il nc les oublieroit pas 
etant marechal de camp, et que par 1'application qu'il auroit eu a s'en instruire, 
n'etant que colonel, il seroit a meme d'agir avec connoissance [156. p.] de causc, 
etant parvenu a ce grade. 

Je prctcnd quc quiconquc veut et desire parvenir et se rendre digne des emplois 
militaires, doit avant d'y monter faire ses efforts pour les meriter et se rendre ca-
pables de les remplir; celuy qui se restraint a son seul devoir ne sera jamais qu'un 
sujet mediocre et ses connoissances n'iront jamais loin il faut que le gout du metier 
supplee a la vivacite de 1'esprit, suppose qu'elle manque et que la vivacite de ce 
memc [157. p.] esprit ne fasse jamais rien entreprcndre sans y avoir reflechi; on 
peut etre bon officier general, sans un esprit vif et transccndant: mais on ne le sera 
jamais sans bons sens ni conduite et sans le gout et 1'inclination, lesquels en fa-
cilitent beaucoup le chemin d'autant qu'il est certain que ce qu'on fait par gout, on 
le fait beaucoup mieux. 



Chapitre onzieme 
Des devoirs d'un colonel 

Un colonel doit avoir trois qualitez [158. p.] lesqu'elles sont indispensables, et 
sans lesqu'elles il ne peut jamais esperer d'avoir un regiment beau, bon, ny bien 
uni; ces trois qualitez sont la fermete, la justice et la politesse, il ne doit faire n'y 
tort n'y grace a aucun officier, et la justice doit le regler en tout. Ces trois qualitez 
le feront aimer, et estimer et craindre des mediocres; il ne doit point se familiariser 
avec ses officiers, il doit avoir seulement la politesse requise entre tous militaires 
[159. p.] et honnetes gens; mais il doit bien prendre gardc que cette politesse, sur 
laqu'elle j'insiste, n'ait rien qui sente la hauteur, n'y 1'orgueil, et qui revolte et est 
plus insultant que la hauteur demasquee, il doit s?avoir que tous les officiers de son 
regiment, sont ses camarades et ses compagnons, et que le grade ne fait pas 
l'homme dc merite, mais bien ccluy qui s'applique aux devoirs de sa cluirge a 
connoitre et a apprendre son metier dans tous les points, et qui par son zele [160. 
p.] et 1'etude s'efforce de se rendre digne des graces du roy, et de 1'approbation des 
principaux chefs. 

Un colonel doit se rendre capable de commandcr aux autres, et s'appliquer a 
discerner et a connoitre toutes les parties de son metier, n'echapper aucune occasion 
de s'instruire, d'apprendre avec soin et recherche 1'attactiquc cn tcms de paix, afin 
dc la pratique avec connoissance de cause en tems de guerre. 

II doit avec beaucoup de soin [161. p.] s'appliquer a connoitre les sujets de son 
regiment, a quoy on peut les employer selon les differentes occasions car tel est 
bon a unechose, qui n'estpas bon a une autre; il doit s'il lepcut tacher de distinguer 
celuy qui fait et s'applique a son metier par gout ou seulement pour luy plaire, ou 
par 1'esperance de quclque recompense; lcs dcux motifs sont bons, mais le premier 
mene au plus grand, le second ne conduit jamais qu'au commun et au [162. p.] 
mediocre. 

II doit etre ennemi jure des rapports. 
11 doit avoir en horreur les flateurs et ne faire cas que de gens droits, et qui ne 

tendent qu'au bien du service. 
Un colonel ne doit jamais rien innover dans son regiment, sous quel pretexte 

que ce puisse etre, s'il change quelque chose soit pour la discipline, soit pour l'ex-
ercice, ce ne doit etre que par une ordonnance de la cour; alors cet ordre regardera 
probablement tous [163. p.] les corps, 1'uniformitc devant etre general. 



II doit etablir la subordination et la discipline, en commen^ant par observer 
stj-ictcment tous les devoirs de sa charge, en tems de paix, ainsi qu'en tems de 
guerce, ne jamais manquer aucun exercice, se trouver tous les jours a la garde 
montante, ou a la parade faire sa ronde quand c'est son tour, montrer a 1'officier le 
gout decide qu'il a pour le service afin de 1'engager a le suivre, faire exercer son 
regiment [164. p.] tous les jours par parties, soit quatre compagnies un bataillon, 
plus ou moins il est ccrtain que sa presence fera premierement que 1'exercice se 
fera mieux, secondement il n'y manquera aucun officier non seulcment ceux qui 
sont commandes si on n'exercc qu'unc partie du regiment mais tous les autres n'y 
manqueront point s^achant que lecolonel y est et qu'il exige qu'il y soit il cst certain 
que quoi qu'on n'exerce pas soi meme on apprend en voyant [165. p.] comme en 
exercant. 

Je pense qu'un colonel qui se conduira ainsi se fera aimer et estimer des officiers 
de son regiment il fera cesscr toute cabale, que l'union si maintiendra, et qu'il 
etablira la subordination sans laquelle je ne pcnse pas qu'un rcgiment puisse etre 
bon. 

Si le colonel a une fortune asses considerable pour avoir une table chez luy, le 
tcms qu'il sera a son regiment il fcra trcs bicn, et meme il le doit [166. p.] prier 
chez luy les officiers de son regiment tour a tour; les propos doivent etre le plus 
souvent qu'il le pourra sur la guerre, cela entretient dans lc gout du metier, et instruit 
les jeunes gens. 

II y a tant de matieres concernant 1'attactique [sic!] sur lesqu'elles on peut raison-
ner qu'il est impossible que la conversation tarisse; il doit avoir chez luy, et par 
tout cette politesse aisee, qui exige du respect sans paroitre le demander. [167. p.] 

Si la fortunc ne luy permet pas de tenir un etat chez luy, comme il y en a beau-
coup, il mangera a 1'auberge avec le licutenant coloncl, major et quelques capi-
taines, il choisira les plus sages, et ceux dont il fait plus dc cas il doit avoir tous les 
jours trois ou quatre couverts a donner pour ceux qui sont des autres auberges, la 
meme decence doit s'observer par tout, et il doit avoir toujours dans 1'esprit qu'il 
est le chef d'une compagnie de braves [168. p.] et honnetes gens, que par conse-
quent il doit commencer par lui meme a observer ses discours, et avoir une conduite 
irrcprochable, je ne parle que de cclle concernant le metier, toutes lcs autres n'etant 
pas de mon sujet. 

Je renvoye le colonel au chapitre des devoirs du brigadier pour s^avoir ce qu'il 
doit apprendre, s'il veut parvenir aux grades superieurs et s'en rendre digne; tous 
les emplois militaires ont trop de rapports ensemble; [169. p.] du plus ou moins, 
pour que le colonel ne soit point instruit des devoirs du brigadier; le brigadier de 
ceux du marechal de camp et ainsi des autres. 



Chapitre douzieme 
Des devoirs d'un lieutenant colonel major capitaine et subalterne 

Le lieutenant colonel doit avoir la mcme decence dans sa conduite [170. p.] et 
la meme politesse et fermete que le colonel, et agir de concert avec luy pour con-
server l'union, la subordination et la discipline dans lc corps; il doit commencer de 
donner 1'exemple de luy au colonel, afin que les capitaines et les subalternes agis-
sent ainsi envcrs luy, il n'y a ricn de si rcspectable qu'un lieutenant colonel qui par 
1'application qu'il aeu a son metier s'est rendu capable du postequ'il occupe; mais 
aussi rien de si meprisable [171. p.] qu'un lieutenant colonel qui ne doit qu'aux 
annees, et a la mort de ses anciens la place qu'il occupe. 

Le major doit etre l'homme du colonel prompt a faire executer tout ce qu'il 
ordonnera a faire observer la discipline, a exercer le regiment 1'aide major 1'aidera 
dans ses fonctions je pense que le major ne devroit point avoir le detail du regiment, 
il est occupe sans cesse au decompte des officiers, et ne peut par consequent [172. 
p.] veiller a la discipline, a 1'exercice et a la proprete du regiment; si 1'aide major 
est charge de ces fonctions il est oblige de les quitter, des qu'il y a quelque distri-
bution dc pain viande ou fourrage; je pense donc qu'il seroit necessaire d'etablir 
dans chaque corps, un homme connu et qui eut des repondans, lequel ne seroit pas 
officier, et ne porteroit pas 1'uniforme, cet homme seroit appele le detailleur ou le 
tresorier, par ce [173. p.] moyen le major pourroit tenir la main a la discipline a 
1'exercice, et a la proprete des armes, habits chevaux ct tout ce qui peut regarder le 
soldat; 1'aide major veilleroit sous luy a toutes ces choses cy dessus, et seroit charge 
des distributions. 

Les sergens ou les marechaux de logis, seroient pour la proprete des armes, des 
cazernes ou du camp et que 1'ordre, et la discipline soient exactes dans chaque 
compagnies, pour cet effet [ 174. p.] je voudrois et propose, qu'il y eut par compag-
nie un fourrier lequel auroit deux sols de haute paye, feroit nombre dans la com-
pagnie, sa charge seroit d'aller aux campements, aux logements, et pour les 
distributions de pain, fourrage et viande; ces fourriers occupes et charge de ces 
sortes de distributions debarrasseroient les marechaux de logis, lesquels ne peuvent 
veiller a la discipline de leurs compagnies lorsqu'ils sont occupes a autre chose. 
[175. p.] Le capitaine doit visiter tous les jours sa compagnie, tenir un etat exact de 
la dittc compagnie la faire exerccr, et y maintenir la discipline et l'ordre apprendre 
son metier en tems de paix par theorie, s'appliquer a connoitre les differens pays 
ou il est en garnison pour se familiariser la connoissance de ceux ou il fera la gucrre, 



pour que quand il sera envoye en detachement il puisse rendre comptc de ceux ou 
il aura ete, ce ne peut etre [176. p.] qu'en s'appliquant pendant la paix a lire sur les 
cartes, et a visiter luy meme le pays ou il sera qu'il se mettra a meme de satisfaire 
les generaux qui 1'interogeront sur le pays ou il aura ete en detachement. 

II doit s§avoir assez de fortifications pour sans avoir besoin d'ingenieur pouvoir 
se retranchcr luy meme, quand il sera dans des postes susceptibles de surprise ou 
d'etre attaques. Un bon capitaine soit de [177. p.] cavalerie, soit d'infanterie, est 
un personnage tres necessaire dans une armee; 011 est a meme de luy confier bien 
des choses difficiles et hardies, qu'on ne confieroit pas a un homme seulement 
brave. 

Les subalternes sont de jeunes clcves qui doivent tacher de discerner les bons 
officiers du regiment des mcdiocres, ils doivent s'attacher autant qu'ils pourront 
aux vieux capitaines ne pas craindre de les questionner sur [178. p.] le metier, 
s'appliquer a s§avoir 1'exercice et s§avoir la manoeuvre de chaque troupe soit 
cavalerie ou infanterie pour etre a meme dc commandcr quand on leur ordonnera. 

Ledevoir d'un subalterne est de visitter tous lesjours sacompagnie d'apprendre 
a 1'aire l'exercice aux recriies et a ceux qui ne le s§avent pas bien, faire la visitte des 
armes, fourniments habits, vestes, chapeaux et gencralement tout ce qui est de 
1179. p.] 1'cquipemcnt du soldat, avoir soin qu'il soit propre, le sergent doit veiller 
sous luy a toutes ces choses cy dessus et en rendre compte au capitaine sans cepen-
dant dispenser le subalterne de le luy rendre luy meme. 

Chapitre treizieme 
Idee generale pour etablir la subordination et l'exacte discipline dans les 

troupes 

Je pense qu'il ne regne pas entre [ 180. p.] les officiers dc chaque regiment assez 
de politesse n'y d'union, il en resulte des factions contraires au lieu du service, et 
a la subordination, il en resultc aussi que lorsqu'un chef ordonne quelque chose, il 
n'est pas obei avec zele, et l'obei'ssancc requise il faut donc a ce que je pense pour 
elablir la subordination dans les regimens. (la justice reglant tous les chefs) que la 
familiarite en soit entierement bannie, que chaque [181. p.] officier selon sur grade 
sache rendre a ses superieurs ce qui est du, je ne fais pas consister la subordination 
dans la conduite exterieure des officiers vis a vis de lcurs chefs; dans ces rcverences 
basses et affectees qui sentent plus 1'esclave que le compagnon militaire, mais je 
la fais consister dans l'obeissance prompte et aveugle qu'on leur ordonne pour le 



service du roy, dans les cgards qu'il doit avoir pour ses chefs, dans sa conduite 
[ 182. p.] personnelle vis a vis de ses inferieurs c'est a la conduite que les chefs 
auront qu'ils devront le respect que les officiers auront pour eux; si le respect que 
les officiers auront pour cux; si le respect est etably, la subordination le sera bientot, 
je ne parlc pas seulement du colonel aux inferieurs mais de tous les officiers en 
general, la grandc familiarite qui regne entre les capitaines, et les subalternes et tres 
souvent avec le colonel; la [183. p.] quelle sent plus le college que 1'ecole militaire 
ne vient premierement que du peu de consideration que chaque officier a pour soi 
meme; quand un colonel au lieu de faire observer la discipline et dc faire exercer 
son regiment jouera au collin maillard ou aux barres avec les officiers de son regi-
ment, il ne peut pas esperer deux une grande consideration il en est de meme des 
capitaines aux subalternes; la grandc habitude [184. p.] qu'ils ont d'etre ensemble 
et lc peu d'occupation qu'ils ont vis a vis de leurs troupes cause cette grande fa-
miliarite, qui ne peut etre que prcjudiciable au bicn du service, ce qui occasionne 
encore cette grande familiarite, ce sont les caffez,71 ou toul le monde est pelc, mele, 
et ou il se tient souvent detranges propos, c'est dans ces caffez que se forment les 
cabales, c'est dans ces caffezque 1'insubordination s'etablit; il est [185. p.] d'autres 
endroits ou ils peuvent aller lorsque le devoir de la troupe faite; il n'y a point de 
garnison ou il n'y ait des maisons ouvertes aux officiers; comme cclle du gou-
verneur lieutenant de roy, major et autres, je pense donc que les caffez doivent etre 
abolis ou deffcndus aux officiers; les mauvais propos cesseroient, ils ne joueroient 
plus les jeux de hazards, car quoi que ces jeux soient deffendus, on ne laisse pas 
dans ces caffez de leur [186. p.] donner toute facilite pour jouer inconvenient d'au-
tant plus grand quc le jeu fait perdre entierement 1'idee de leur devoir, que souvent 
meme ccla oblige des officiers qui ont de la capacite a quitter soit pour payer leurs 
dettes, soit pour ne pouvoir plus se soutenir dans le regiment par les grosses pertes 
qu'ils ont faites, et l 'on est oblige de les remplacer par de jeunes gens qu'il faut 
former tous de nouvcau. [187. p.] 

II est d'usage en France que la moitic des capitaines de chaque regiment aille 
tous les ans en semestre, l'autre moitie doit rester au regiment, mais il arrive que 
la plupart de ceux qui doivent rester dcmandent des conges aus colonels lcsquels 
les demandent a la cour. Souvent sans trop examiner les raisons quc les capitaines 
ont pour les demander; ces conges cependanl sont pour la pluspart envoyez; il en 
[188. p.] resulte par exemple, si le regiment est compose de douze capitaines, six 
s'en vont par semestre, et six doivent rester au corps mais le colonel demandant 

71 A „caffez" (= cafe) sz6 itt egyszeruen kocsmat jelent. 



des eonges pour trois, il n'en restc que trois au regiment pour avoir soin de la 
discipline, sur tout si c'est l'annee ou le lieutenant colonel va chez luy, le major ne 
pouvant comme j 'ay dit cy dessus veiller a la discipline; a 1'exercice du regiment 
etant occupe au decompte [189. p.] journalier dudit corps, souvent les regimens, je 
parle de ceux de cavalerie hussards, et dragons, sont dans differens quartiers, ces 
trois capitaines ne pcuvent veiller a la conduite des compagnies eloignes, et elles 
sont souvent a la mercy d'un jeune lieutenant ou cornette qui souvent auroit plus 
besoin d'etre conduit que dc conduire les autres, je pense donc que les conges 
devroient etre entierement abolis, [190. p.] s'il y cn avoit un des six qui doivent 
rester au regiment, qui eut des affaires indispensables ct prouves le colonel peut 
demander son conge en cxposant dans son memoire, ses raisons : mais il n'en doit 
etre expedie qu'un par regiment, et encorc avec beaucoup d'examen; pour ce qui 
regarde les Iieutenans coloncls et majors; comme par 1'ordonnance dcrnicrc ils 
n'onl point dc semestres; il est juste qu'ils ayent des conges [191. p.j alternative-
ment pour pouvoir vacquer a leurs affaires. 

Chapitres quatorzieme 
De I'exercice et des evolutions militaires 

Je pense qu'il est necessaire avant que d'apprendre au soldat les cvolutions 
militaires de luy apprcndre avant le maniement dcs armes : mais ce ne doit elre qu'a 
la cazerne, [192. p.] ou au quartier et jamais en troupe, ce doit etre a fonction du 
lieutenant sous lieutcnant et sergent; il est neccssairc avant d'apprendre a lire d'ap-
prendrc L'a,b.c; il en est de meme du maniement des armes c'est l'a,b.c. dc Part 
militaire, et quand lc soldat lc s^aura il ne sgaura cependant pas lire; tout soldat en 
troupc ne doit jamais etre exerce qu'aux evolutions militaires et qu'a ce qu'il doit 
faire devant Pennemi [193. p.] il ne doit cependant etre mis dans le bataillon, que 
quand il sgait parfaitement le maniement des armes et marcher ensemble ce qui doit 
s'apprendre comme j 'ay dit plus haut au quartier, soit deux a deux dix, vingt ou 
toute la compagnie; il est certain qu'une troupe exercee ct habituee a marcher en-
semble apprendra bien plus facilement les manoeuvres de guerre; ces manoeuvres 
doivent etre simples [194. p.] ainsi que le maniement des armes et il faut bicn 
prendre garde de charger la memoire du soldat; c'est un abus que de croire que les 
Prussiens ayent une excrcice et des evolutions composees; il n'y a rien de si simple 
et de plus uniforme; il seroit (dil)ficilc d'etablir cn France la meme discipline je 
parle pour ce qui concerne le soldat car quand a Pofficier il scroit difficile de 



l 'obligerderesterranneeentiereason regiment, il ne [195. p.] pourroit y subsister; 
il est necessaire qu'on luy permette d'aller de deux annees, une chez ses parens, 
pour epargner sa paye et pouvoir retablir sa compagnie; je crois qu'il ne seroit pas 
difficile quant au soldat d'etablir la discipline et 1'uniformite necessaire mais cela 
ne se peut faire que peu a peu, il est difficile de faire revenir d'abord les esprits 
prevenus en faveur de leur ancien etablissement, et il faut bien prendre garde de 
changer [196. p.] tout d'un coup le plan de sa premiere constitution; c'est a la 
conduite exacte et ferme des chefs majors ct capitaines qu'on devra ce changement 
necessaire. 

Mais pour etablir cet ordre, et cet ensemble qui doit etre dans les troupes; il laut 
changer absolument la conduite de tous les officiers superieurs lesquels par la leur 
changeront celle des subalternes je pense qu'un colonel quelque grade qu'il ait, 
comme lieutenant [197. p.] general et marechal de camp ce qui se trouve dans les 
regimens etrangers, brigadiers, colonels et mestres de camp des regimens frangois 
fussent obliges et qu'il leur fut ordonne derester trois mois entiers a leurs regimens, 
sans egard aux reviies qui se font ou plutot ou plus tard; d'y maintenir la discipline 
la plus exacte d'y faire faire les manoeuvres de guerrc journellement, d'avoir l'oeil 
et [198. p.] attention pour que le maniement des armes s'apprennent aux soldats 
qui ne le s^avent pas bien et aux recriies, ce ne peut etre que l'exactitude des chefs, 
qui mettront les troupes du roy, au point de perfection ou elles doivent etre jc pense 
qu'il doit y avoir une ordonnance du roy, laquelle sera envoyee dans toutes les 
places a tous colonels et majors, ou seroit insere le devoir de chaque officier en 
particulier, laquelle ordonnance [199. p.] seroit courte, et ne renfermeroit que le 
necessaire; il y auroit dans cette ordonnance un article concernant la subordination 
sans laquelle je n'admet aucune discipline, ordre au colonel, et lieutenant colonel 
de la faire observer a la lettre; sous peine de chatiment tres severe la premiere fois 
et la seconde casse. 

Le roy n'aura de bonnes troupes qu'autant qu'il aura des chefs fcrmes, et qui 
aimeront leur metier, ces [200. p.J memes chefs en maintenant la discipline et la 
subordination, formeront des officiers capables de le bien servir en tems de guerre. 
II faut accoutumer 1'officier et lc soldat a faire pendant la paix tout ce qu'il doit 
faire pendant la guerre; si I'on attend ce tems pour les disciplines on aura bien une 
nombreuse armee et beaucoup d'officiers, les premiers n'en auront que le nom les 
seconds que le titre : mais on ne pourra s'en [201. p.] servir surement, et utilement, 
en quoy que j 'aye oiiy dire a plusieurs personnes probablement peu versez dans le 
militaire, ou peu amateurs de Ia discipline, que la valeur supleoit a Ia discipline : 
ce raisonnement me paroit absurde : mais je veux un moment que cela soit, on ne 



me refusera pas de m'accorder que si la discipline est jointe a cette valeur, qu'alors 
les troupes, surtout les frangoises devienncnt pour ainsi dire indomptables. [202. p. | 

Je conclus, en disant que sans la subordination poinl de discipline, ct sans la 
discipline point de troupes. 

Je crois avoir prouve l'utilite des hussards, et des troupes legeres, la maniere de 
sen servir avec utilite ct avantage, comme ils doivent etre composes, formes, aug-
mentes, recrutees, et disciplinez; je ne doute pas que quiconque entreprendra 
d'ecrire sur ce service n'i reussise mieux que moi: mais comme j'ay dit par 1'aver-
tissement [203. p.] qui est en tete de ces observations; que mes idees poun"oient 
peut etre Susceptibles de conection; il pcut se laire que cela soit ainsi, en tout cas 
je ne suis pas incomgible et je me soumettray avec plaisir aux oppinions dc per-
sonnes plus eclairees. 

Mais commc je ne me borne pas au seul service des hussards, j'espere qu'on ne 
trouvera pas mauvais, les idees quc j 'ay eu, sur celuy des troupes cn general, sur 
les devoirs du marechal [204. p.] de camp, brigadier, colonel et autres: je serois 
trop long si je voulois entrer dans tous les details, je finiray donc en disant qu'un 
royaume quelque grand, riche et puissant qu'il soit nc peut se maintenir dans tous 
ses avatagcs qu'en ayant bon nombre de troupes bien exercees, et disciplinees, en 
formant de bons olficiers, ct les metants a meme, en tems de paix, dexercer leurs 
charges, d'cn connoitre a fond toutes les parties, a fin d'etre [205. p.] utiles au roy, 
et a 1'etat en tems de guerre. 

fin 



Toth, Ferenc: Eloge des hussards hongrois en France 
Un manuscrit inedit du comte Lancelot Turpin de Crisse 

Le manuscrit dont le texte integral est publie ici pour la premiere fois, se trouve 
dans la Bibliotheque de 1'Arsenal de Paris (Ms. 4077). En fait, il s'agit d' un ouvrage 
interessant qui fut incorpore ulterieurement dans YEssai sur Vart de la guerre 
(Paris, 1754) de Lancelot Turpin de Crisse, mestre de camp d'un regiment dc hus-
sards de son nom. Le texte est consacre en majeure partie aux caracteristiques des 
regiments de hussards et aux possibilites variees de leur emploi. En cette periode 
d'apres la guerre de Succession d'Autriche, ou le manuscrit fut tres probablement 
redige, les regiments de hussards fran?ais etaient composes surtout de Hongrois, 
et en particuliers d'anciens combattants de la guerre d'indepcndance du prince 
Ferenc II Rakoczi. Turpin de Crisse ayant des relations tres etroites avec les offi-
ciers hongrois, exalte leurs qualites militaires dans cet ouvrage indubitablement 
destine a l'imprimerie. Neanmoins, le texte definitivement publie (Essai sur 1'art 
de la guerre Livre V) reste plus discret en cette matiere. Les changements et les 
nuances entre les deux textes signifient non seulement le developpement intellec-
tuel de 1'auteur, mais aussi 1'evolution des idees politiques au milieu du siecle des 
Lumieres. 



SZAKÁLY ORSOLYA 

VAY MIKLÓS ÉS AZ 1807. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉS 
Egy közéleti botrány családi levelek tükrében 

Az 1807. évi diéta 

A napóleoni háborúk időszakában egymást érték a magyar országgyűlések. A bécsi 
kormányzat kénytelen volt újra és újra összehívni a diétát, mivel nem tudta megke-
rülni a megyei szerveket az adóbehajtásban és a toborzásban. A ország kiélezett és 
ellentmondásos helyzetéből adódó feszültségek leginkább ezen alkalmakkor kerül-
tek felszínre. Nem kecsegtetett sok jóval a pozsonyi béke időszakában tervezett 
országgyűlés sem. Ennek fő célja a szokásos adó és újoncozás megszavazása mel-
lett a birodalom egyre mélyülő pénzügyi válságának megoldása volt.1 

Az először 1806 novemberére tervezett országos gyűlést a következő évre ha-
lasztották azzal a kimondott céllal, hogy a rendelkezésre álló idő alatt kedvező 
hangulatot teremtsenek az udvar követelései számára. József nádor többszöri sür-
getése azonban, hogy az udvar orvosolja a legsúlyosabb sérelmeket az országgyűlés 
megnyitása előtt, nem talált meghallgatásra. A rendek megnyerésére csupán annyi 
történt, hogy ezúttal Budára hívták össze a diétát 1807 áprilisára.2 

Az uralkodó prepozíciói kiterjedtek a hadsereg állandó létszámon tartásának 
rendezésére, a kontribúció felemelésére, a nemesi felkelés szabályozására és egy 
az államhitel megszilárdításához szükséges segítség kérésére.3 Tették ezt a nádor 
azon nyomatékos kérése ellenére, hogy vagy csak a katonai, vagy csak a pénzügyi 
kérdés kerüljön megvitatásra. A megszavazandó pénzsegély összegét előzetes igé-
nyek 40 millió forintra tették. Sarkalatos kérdése volt még a diétának a katona-
állítás, mégpedig nem csupán a kiállítandó újoncok száma, hanem a kiállítás módja 

1 Benda Kálmán feldolgozása az 1795-1812 közötti időszakról: Magyarország története, 1790-
1848. Főszerk.: Mérei Gyula. I. köt. Bp., 1980. 448. p.; A magyarok változó reakciójára a 
francia fenyegetésre: Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország. Bp., 1977.; H. Balázs, 
Éva: Notes sur les relations lranco-hongroises. Berzeviczy et Napoléon. In: Annales Ilistori-
ques de la Révolution Frangaise (1973) 245-263. p. 

2 Wertheimer Ede; Az 1807-ik évi magyar országgyűlés. In: Századok, 29. (1896) (a továb-
biakban: Wertheimer, 1896) 296. p. 

3 Domanovszky Sándor: József nádor élete. Bp., 1944. (a továbbiakban: Domanovszky, 1944) 
85. p. 
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is vita tárgyát képezte. A hagyományos toborzással szemben az udvar az újonc-
állítási kötelezettség bevezetésére törekedett.4 

Az április 5-én megnyíló országgyűlés júliusban megszavazott 12 000 újoncot 
az udvar által kért módon, de a hadsereg további utánpótlásában ragaszkodott a 
hagyományos toborzási rendszerhez. A másik fontos ügyben, a pénzhozzájárulás-
ban, a rendek felajánlották segélyként (subsidium) ,,a földbirtok tiszta jövedel-
mének hatodát, illetve az ingó vagyon becsértékének 1%-át".5 Az udvar azonban 
égető pénz- és katonaszükségletének kielégítése után, mint már annyiszor, most 
sem mutatott hajlandóságot a rendi sérelmek orvoslására. 

Ebben a feszült légkörben került sor báró Vay Miklós tábornok (1756-1824) 
1807. július 1 T-i beszédére a felső tábla nyilvános ülésén. Az oly nagy vihart kivál-
tott beszéd eredeti latin formában mái" nyomtatásban is megjelent/' A nádor a meg-
vádolt és rangjától megfosztott Vay ártatlanságát akarta bizonyíttatni azzal, hogy 
utasította a szabadon elmondott beszéd írásba foglalására. Ez hamarosan meg is 
történt, a latin szöveg rögtön együtt készült a túlcizellált és egyes helyeken értelem-
zavaró hibákat tartalmazó német változattal. Ezt a két hasábosan egymás mellett 
futó szöveget hitelesítették — szintén a nádor utasítására és Vay kérésére — töb-
ben, akik tanúi voltak a felsőházi felszólalásnak. Közülük egyesek nyomatékosan 
ki is jelentették, hogy a beszéd sem az uralkodót, sem a nemzetet nem sértette.8 

Vay beszédében az 1791 :XIX. törvénycikk értelmezése ürügyén a megszavazott 
segélyen kívül az udvar részére felajánlható ún. „magánadományok" (privát ob-
lata) ellen szólt. Értelmezésében a fent említett törvénycikk ezek adását megtiltja. 

4 Wertheimer Ede; Ausztria és Magyarország. Bp., 1884. (a továbbiakban: Wertheimer, 1884) 
238-273. p. 

5 Uo. 261. p. 

6 Domanovszky Sándor: József nádor iratai (Magyarország újabbkori történetének forrásai.) II. 
köt. 1805-1807. Bp., 1929. (a továbbiakban: Domanovszky, 1929) 767-769. p. 

7 Az esetre vonatkozó iratok egybegyűjtve megtalálhatóak: Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteményének Levéltára, A Vay család golopi levéltára (= Golopi lt.) K- I , 
Kii IV. 3. Ebben található az erre vonatkozó német levél is (kelt: Bécs, 1807. augusztus 8.) 
Kiadta: Domanovszky, 1929. 766-767. p. 

8 Vay beszédének hitelességét aláírási sorrendben a következő személyek igazolták: Ürményi 
József országbíró, gr. Brunswik József tárnokmester, gr. Haller József, Verhovác Miksa 
zágrábi püspök, gr. Szapáry János, a nádor főudvarmestere, ócsai Balogh Péter, Zólyom megye 
főispánja, gr. Szapáry József, gr. Zichy Ferenc főpincemester, kellemesi Melczer László nádori 
ítélőmester, Mitterpacher Dániel püspök és helytartótanácsos, kessellőkői Majtényi László 
királyi tanácsos, honti követ, Péchy János sárosi követ, Kállay Miklós szabolcsi követ, Ragályi 
Ábrahám tornai követ, gr. Illésházy István, Trencsén és Liptó megye örökös főispánja. 



Az önkéntes felajánlásokban Vay a hivatalok venalitásának távoli veszélyét érzé-
kelte és érzékeltette. Elrettendő példaként Franciaországot állította, bár sietve hoz-
zátette, hogy I. Ferenc személye önmagában is biztosíték ezen fenyegetés elhárí-
tására, mégis ez lett a beszéd vitatott eleme. 

Vay nyilvánvalóan, mint az az itt publikálásra kerülő levelekből is világosan 
kiderül, azt akarta szavaival elősegíteni, amit ő az udvar érdekének vélt. Azért szólt 
a magánfelajánlások ellen, mert úgy vélte, hogy ezzel az eszközzel egyes mágnások 
— egy jelentős, de vagyonukhoz képest csekély összeg önkéntes felajánlásával — 
kivonják magukat az országgyűlés által megszavazott subsidium fizetése alól. Vay 
ugyan név szerint senki ellen nem szólt, de a korabeli közvélemény értelmezése 
alapján elsősorban gróf Széchényi Ferencre vonatkozott kr itikája.9 

Vayt beszéde miatt a elnöklő nádor megintette, és kijelentette, hogy az ő értel-
mezése szerint a vitatott törvénycikk csupán az országgyűlésen kívül tiltja meg adó 
szedését és nem vonatkozik a „privát oblatá"-ra. Ezzel az ügy azonban még koránt-
sem zárult le. A nem eléggé taktikus és rosszul időzített beszédet és az ezt sérelmező 
magánfeljelentést egyes udvari körök egy József nádor elleni akcióra használták 
fel. Mi több, megfosztatták frissen szerzett tábornoki rangjától10 Vay Miklóst, a 
nádor legfőbb tanácsadójának, Vay Józsefnek édestestvérét. József nádort felhábo-
rította a jogkörébe nyilvánvalóan beavatkozó döntés. Az országgyűlés mindkét 
házában nagy volt a felzúdulás. Joggal vetődött fel a követek és felsőházi tagok 
sérthetetlenségének kérdése: az, hogy Vay, aki nem katonai minőségében vett részt 
a diétán, egy beszéde miatt, meghallgatás nélkül bűnhődött katonai rangjának el-
vesztésével. Az ezt sérelmező feliratot József nádor csupán sok manőverezés árán 
tudta egyre későbbre halasztani, mivel félt, hogy a rendek erőteljes fellépése rontani 
fogja Vay kegyelmi esélyeit. 

Vay Miklós a kegyvesztés hírül vétele után nyomban Bécsbe sietett, hogy a 
nádor segítségével visszaszerezze elvesztett katonai rangját. Szeptember 9-én írás-
ban alázatosan bocsánatot kért uralkodójától meggondolatlanságáért, és biztosítot-
ta őt feltétlen hűségéről.'1 Vay folyamodványát a nádor maga terjesztette I. Ferenc 
elé, aki hajlott a megbocsátásra, de csupán azzal a feltétellel, hogy a visszahelyező 
irat tartalmazza az „aus besonderer Allerhöchsten Milde und Gnade geschehene 

9 A felsőházi reakcióra Vay beszédére: Kazinczy Ferenc Cserey Farkashoz, Széphalom, 1807. 
okt. 7. Kazinczy Ferencz összes művei. Levelezés. V. köt. 1807. május 1.-1808. június 30. 
Közzéteszi: Váczy János. Bp., 1894. 179-181. p. 

10 Vay Miklóst 1807 márciusában léptették elő tábornokká (Generalmajor). 

11 A bocsánatkérés szövege latin és német, a két szöveg hasábosan fut egymás mellett. Kelt: 
Bécs, 1807. szept. 9. Golopi lt., K - l , Kii IV. 3. Kiadva: Domanovszky, 1929. 805. p. 



Wiedereinsetzung" (különös királyi jóindulatból és kegyből történő visszahelye-
zés) kifejezést. Bármennyire igyekezett is, a nádornak nem sikerült töröltetnie ezt 
a rendi önérzetet sértő kitételt.12 

A visszahelyezést elrendelő iratot az uralkodó végül szeptember 13-án hagyta 
jóvá.n Bár a rehabilitáció kihirdetése szeptember végéig húzódott14, már ekkor 
véget ért Vay személyes kálváriája. Utolsó levelét szeptember 7-én írta Bécsből, 
és a kegyelmi folyamodvány beadása után — már minden bizonnyal egy kedvező 
elbírálás ígéretével — tért vissza családjához Pestre. 

Az országgyűlést és ebben Vay beszédét, illetve annak következményeit: Vay 
katonai rangjától való megfosztását és az azt követő lélzúdulást, József nádor Vay 
mellett való határozott kiállását, majd Vay visszahelyezését már részletesen feldol-
gozták. 15 Ezek a tanulmányok azonban elsősorban az eseménytörténetre koncent-
ráltak, ezért jelen dolgozat szeretné az ügyről kialakult képet a királyhű, lefoko-
zásától kétségbeesett Vay Miklós személyes érzéseiről árulkodó források közzété-
telével kiegészíteni. A megpróbáltatásaira vonatkozó hivatalos iratokat Vay Miklós 
még életében egy begyűjtötte, és csatolta ezekhez az ügyet érintő családi levelezést 
is. A 34 személyes levélből álló gyűjteményből 14 kínál a politikai viharon túlmu-
tató tanulságokat is. 

Ezen 14 levél közreadásának célja bemutatni a szűk család reakcióját erre a 
rendkívüli csapásra. Fény derül ezekből a férj és felesége közötti harmonikus és 
szoros kapcsolatra, a Vay fivérek közti meleg és gondoskodó szeretetre. Nyilván-
valóvá válik az is, hogy hogyan karolta fel a Bécsben a rehabilitásáért küzdő Vayt, 

12 A kegyelem szövegére vonatkozó levelezést I. Domanovszky, 1929. József nádor Ferenc 
császárhoz, Bécs, 1807. szept. 9.; és József nádor Ferenc császárhoz, Bécs, 1807. szept. 10. 
806-815. p. 

13 A kegyelem végleges szövege (Golopi lt., K - l , Kii IV. 3.): „Miután báró Vay Miklós Hozzám 
folyamodott a mellékelt folyamodványban, amelyben beismeri botlását, amelyet az ország-
gyűlésjúlius 17-i nyilvános ülésén megtartott meggondolatlan beszédével elkövetett; és elvesz-
tett kegyem miatti fájdalommal és az uralkodója és hazája iránti hűségét és tisztességes érzel-
meit újból bizonygatva azért könyörgött, hogy helyezzem vissza korábbi katonai rangjába, 
így hát arra a döntésre jutottam, hogy az említett Vay Miklóst újra kegyembe fogadom, és 
kegyesen ismét neki adományozom a tőle elvett tábornoki rangot." A teljes német szöveget 
I. Domanovszky, 1929. 814-815. p. 

14 A karok és rendek köszönő felirata Vay Miklós és a szólásszabadság ügyében 1807. szept. 
29-re datálva: Golopi lt., K - l , Kii IV. 3. Kiadva: Domanovszky, 1929. 836-837. p. 

15 Horváth Mihály: Magyarország történelme. VIII. köt. Bp., 1873. 318-320. p.; Domanovszky, 
1944. 63-148. p.; Wertheimer, 1884. 238-273. p.; Wertheimer, 1896. 293-309. p. és 396 -
412. p. 



illetve személyében a végig Pesten tartózkodó Vaynét a tágabb család, a vajai 
Vayokkal szövevényes rokoni kapcsolatban álló Telekiek és nem különben a pro-
testáns közösség prominens tagjai is. 

A levelek túlnyomó részben magyar nyelvűek. Vay Miklós badeni születésű 
hitvesének mindig magyarul írt. Vayné pedig hol magyarul, hol németül tudósította 
férjét. Teljességgel magyar nyelvű azonban Vay Miklós levélváltása fivérével. A 
magyar levelek közzétételekor pótoltam az értelemzavaró ékezetelhagyásokat, il-
letve a sokszor hiányzó központozást. A mindenkori levélíró által eszközölt egyér-
telmű javításokat nem jelzem külön. 

A levelek teljes megértéséhez szükségesnek látszik Vay Miklós életpályájának 
felvázolása. Annak az embernek az életpályáját, aki élete során az ország minden 
sorsfordító eseményében részt vett, de valójában az érdeklődés középpontjába csu-
pán az 1807. évi diéta ezen általa távolról sem kívánt eseményei állították. 

Vay Miklós élete 

Sajnos csupán apró töredékekből állítható össze vajai Vay Miklós borsod-
zemplén megyei református birtokos élete. Legfontosabb kiadott forrásunk fele-
ségének, Adelsheim Johannának életírása, amely előbb német, majd rövidített for-
mában magyar nyelven is megjelent.16 A Vay család golopi levéltárának csupán 29 
csomót kitevő anyaga vészelte át az elmúlt közel kétszáz év hányattatásait, ma ezt 
a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének Levéltárában 
őrzik. 

Vay Miklós 1756. szeptember 6-án született nagyanyja házában, Serkén.17 Apja 
Vay Ábrahám királyi tanácsos volt, aki 1762-ben halt meg. Anyja, a szintén Vay 
családból származó Wass Anna a „kuruc" Vay Ádám unokája volt. Legidősebb 
fivére, a más anyától született Vay István ('(1800) mellett, két édesbátyja volt: 
Dániel ( f i 798) és József (1752-1821).18 

Vay Sárospatakon kezdte iskoláit, majd nagybátyja, Vay László ezredes bizta-
tására 1776-tól a Bécs melletti laimgrube-i hadmérnöki akadémián tanult tovább.19 

16 Jókai Etelke (ford.): Emlékek B. Vay Miklósné, Adelsheim Johanna báróné leveleiből. Bp., 
1888. 

17 Uo. 45. p. 

18 A'agy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. XII. köt. Bp., 1865. 
103. p. 

19 A hadmérnöki akadémia matrikuláit közli: Gatti, Friedrich: Geschichte der k. k. Ingenieur-



Arról is tudomásunk van, hogy ebben az évben lépett be a bécsi Koronázott Re-
ményhez szabadkőműves páholyba, valószínűleg atyai barátja, Báróczy Sándor 
hatására.20 Az iskola elvégzése után Vayt Aradra, majd a Theresienstadti várhoz21 

(Csehország) vezényelték. 1783-ban bátyjával, Dániellel együtt bárói címet kapott. 
Később egy tábornok kísérőjeként Németalföldre került, innen indulva 1785 telétől 
1788 januárjáig bejárta Franciaországot és Angliát, ahol mohó érdeklődéssel ta-
nulmányozta a technikai és termésszettudományos újdonságokat.2' 

1788-ban visszatért ezredéhez. Belgrád ostrománál amúgy is gyenge jobb szeme 
megsérült, sőt szembaja olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy megduzzadt jobb 
szemét becsukni sem volt képes. Ez arra késztette, hogy Európa legnevesebb szem-
orvosainak véleményét kérje ki. Elutazása előtt azonban még aktívan részt vett 
követként az 1790-91. évi országgyűlés munkájában.23 

Vay számára nagy anyagi megterhelést jelentett az újabb nyugat-európai utazás. 
Az út fedezetét csak úgy teremthette elő, hogy eladta gr. Batthyány Károlynak egy 
— korábban Angliából hozott — gyapjúfonógép szabadalmát24 és egy másik, 2000 
orsóval működő pamutfonógép mintáját 15 000 forintért.25 Vay utazása során jeles 
orvosprofesszorokat keresett fel: először a göttingai Richterhez, majd a londoni 
Hunterhez és a bécsi Prochaskához fordult. Szeme menthetetlennek bizonyult, vé-
gül Prochaska doktor végezte el jobb szemének eltávolítását 1796-ban.26 Vay fo-
gyatékosságára hivatkozva 1793-ban kapitányként szerelt le a hadseregből. 

und k. k. Genie-Akademie, 1717-1869. Wien, 1901. 309. p. 

20 Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Bp., 1993. (Reprint kiadás) 
119. p. 

21 Itt találkozott vele Kazinczy László. Erről számol be egy levelében (Drezda, 1782. május 8.), 
valószínűleg Kazinczy Ferencnek. In: Kazinczy Ferencz összes művei. Levelezés. I. köt. 1763-
1789. Közzéteszi: Váczy János. Bp., 1890. 28 p.; Vay áthelyezéseiről, illetve szabadsága 
meghosszabbításairól: Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv (= ÖStA KA) Protokoll des 
Wiener Hofkriegsrates (= HKR Prot.) 1781: J 1198; J 1405; Uo. 1785: G 1250; G 3499; J 
862; 1787: J 239-240. 

22 A hosszú nyugat-európai utazás feldolgozását külön tanulmányban végzem majd el. 

23 Marczali Henrik: Az 1790-91. országgyűlés. II. köt. Bp., 1907. 120. p. 

24 A szabadalomról beszámol: Hadi és más nevezetes történetek. Bécs, 1789. I. 43-44. p. 

25 A gyapjúfonógépet Battyány Burgón munkába is állította, Vayjal többször konzultált ennek 
működéséről, személyesen és levélben egyaránt. Battyány meleg hangú baráti levelei Vayhoz 
megtalálhatóak: Golopi lt. M-15, Kii. IV. 4. és M-17, Kii. IV. 4. 

26 Bendefy László: Orvostörténeti adatok a Vay család golopi levéltárából. In: Communicationes 
ex Bibliotheca Históriáé Medicae Ilungarica, 20. (1961) 207-208. p. 



Nyilvánvaló, hogy Vayt nem törte meg ez a fájdalmas és hosszan elhúzódó 
betegség. Még akkor is az újdonságra nyitott és tanulni vágyó volt, amikor utazá-
sának fő oka már a gyógyulás keresése.27 Külföldi utazásait ügyesen felhasználta 
arra, hogy a birtokán is termelt tokaji borokat külföldön népszerűsítse. Tudunk 
elképzeléséről, hogy esetleg rendszeres borkereskedelemet épít ki, de konkrét ada-
tunk csak arra van, hogy 1790-ben és 1791-ben Bécsbe és Londonba maga után 
kéretett speciális ,,butellák"-ban szállított aszúbort. Ezek főleg baráti ajándékul 
szolgáltak.28 

Vay — feleségének utólagos beszámolója szerint — 1792-ben Párizson ke-
resztül tért haza, és otthon emiatt gyanúba is keveredett, később köztársasági haj-
lamokkal vádolták. Olyannyira, hogy ajakobinus összeesküvéssel kapcsolatban ki 
is hallgatták. Egykori csegei udvarbírája-—egy bizonyos Babocsay János —jelen-
tette fel. Később elejtették ellene a vádat. 

A leszerelt katona gazdasága fellendítésébe fogott. Ebben is korszerűségre töre-
kedett. A kor modern ekéit és vetőgépeit használta, ebben néhány követőre is ta-
lált.30 Csegén és Nádudvaron 18 évre elengedte néhány jómódú paraszt robotját 
bizonyos számú fiatal igavonó barom beszolgáltatása fejében. Legnagyobb sike-
rének a burgonya- és lóheretermesztésben elért eredményeit tekintette. Újító szelle-
mére jellemző, hogy igen örült, amikor bugonyaföldjcit a parasztok dézsmálták.3' 
Ezt is a burgonya népszerűsítése egyik módszerének tekintette. 

27 Vay özvegye így számol be férje tevékenységéről: „Még azt az utazását is hazája javára és 
saját tapasztalatai gyarapítására iparkodott fordítani! Különféle szántó-vető eszközöket, ugy-
szinte az akkoriban nagyon magasztalt Cook-féle vető gépet szerzett; azonkívül vett egy 
odométerrel ellátott kocsit, hogy a tiszántúli rendezetlen előfogatok és pósta közlekedésen 
segítsen vele. Ezt a kocsit azután felpakolta mindenféle, Magyarországon részint nem ismert, 
részint figyelembe nem vett, különféle vetőmagvakkal; még egy mérő jól szállítható bur-
gonyáról sem feledkezve el; a burgonya iránt hazánkban még általános volt akkor az ellen-
szenv, de neki sikerült, azt Szabolcs-, Borsod- és Zemplén megyékben meghonosítani és 
kedveltté tenni." Jókai E.\ i. m. 50. p. 

28 Dobrossy István: Egy hegyaljai főúri család (a Vayak) kapcsolata a miskolci görög borke-
reskedőkkel a 18. században. In: Város és társadalom a XVI-XVIII. században. Studia Mis-
kolciensia. 1. A Miskolci Egyetem történettudományi tanszékeinek konferenciáján elhangzott 
előadások anyaga. Mályi, 1992. dec. 15-16. Miskolc, 1994. 146. p. 

29 A magyar jakobinus mozgalom iratai. S. a. r.: Benda Kálmán. Bp., 1957. LXXXI. p.; Doma-
novszky, 1929. 291-292. p. 

30 Gr. Kállay János levele Vay Miklóshoz, Biri, 1792. szept. 27., amelyben Kállay új típusú 
ekét kér Vaytól. Golopi lt., M-l6 , Kii. IV. 4. 

31 Jókai E.\ i. m. 52. p. 



Vay Miklós későn házasodott, 1799. június l-jén vette el abadeni nagyherceg-
ségből származott báró Adelsheim Johannát (1776-1863). A bárói családból szár-
mazó hölgy a badeni tartománygrófi udvarnál nőtt fel,32 innen eredtek előkelő társa-
dalmi kapcsolatai.33 

Adelsheim Johannának ez már második házassága volt. 1796. január 10-én kö-
tött házasságot a jómódú Puky András gránátos kapitánnyal, aki Napóleon itáliai 
hadjárata során 1797-ben elesett.34 Az alig 21 esztendős gyermektelen özvegy volt 
férje rokonaihoz költözött, és Vay Miklóssal 1798 októberében ismerkedett meg 
egy szüret alkalmával Zsolcán.35 Házasságukból két fiú született, a később nagy 
közéleti pályát befutó Miklós 1802. április 29-én és Lajos 1803. november 8-án.36 

Az energikus és kísérletező hajlamú Vayt 1802-ben, amikor az országgyűlésen 
Borsod megyét képviselte, I. Ferenc császár megbízta a Körös szabályozásának 
felügyeletével.37 A kultúrapártolástól sem idegenkedett, adakozott a Nemzeti Szín-
házjavára, sőt Csokonai síremlékére is.38 Ezenkívül ő is tervezte egy álló híd építé-
sét Pest és Buda közé.39 

Nem szakadt el a katonáskodástól sem, fél szemmel is végigszolgálta a nemesi 
fölkelést, 1807 márciusától tábornokként.40 1809-ben azonban végleg leszerelt a 
hadseregtől.41 Ezentúl haláláig már csak gazdasága és a Debrecen mellett alapított 

32 Vay Miklós: Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből. Bp., 1899. 12. p. 

33 Együtt nevelkedett a későbbi bajor királynéval, illetve a jövendő orosz cárnéval (Erzsébettel). 

34 Szinnyei József. Magyar írók élete és munkái. XIV. köt. Bp., 1914. 1013. p. 

35 Vay né így jellemzi férjét: „Meg voltam győződve, hogy Vay nem tartozik a mindennapi 
emberek közé, hogy nejétől sokat fog követelni, s hogy hosszú nőtlensége és eontemplativ 
élete folytán, olyan eszmék gyökereztek meg lelkében, melyek a mindennapi élettől nagyon 
eltérők; azonban nemes szívhajlamával s a közjóért minden fáradsággal megküzdő 
törekvéseivel úgy megnyerte egész vonzalmamat, hogy elfogadtam házassági ajánlatát." Jókai 
E.: i. m. 56. p. 

36 Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 50. Theil. 
Wien, 1884. 38. p. és a családfa. 

37 A folyószabályozásnál Angliából hozott szintezőműszert alkalmazott. Erről: Bendefy László: 
Szintezési munkálatok Magyarországon, 1820-1920. Bp., 1958. 47^18. p. 

38 Kis Imre levele Kazinczy Ferenchez, Debrecen, 1807. jún. 21. In: Kazinczy Ferencz összes 
művei. Levelezés. V. köt. 1807. május. I .-1808. június 30. Közzéteszi: Váczy János. Bp., 
1894. 505. p. 

39 Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig (Akadémiai 
értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, XXIII. 7) 16-17 p. 

40 Vay M.: i. m. 11. p. 



salétromüzeme ügyeinek szentelte energiáit. 1816-ben véglegesen Pestre költözött. 
1824-ben májusában halt meg — a halál oka tüdőelégtelenség volt.42 

FORRÁSOK 

1. Vay József Vay Miklóshoz, Pest, 1807. augusztus 13. 

fVay Miklós írásával:] A bátyám Vay Jósef Úr levele 
13 Aug. 

Édes Ötsém. 

íme küldök 3. rendbeli Attestatumokat. Az a mellyen a Proto Nótáriusé43 van, 
előttem leg többet nyom. Szükségesnek véltem némelly jelen vólt Vármegyék Kö-
veteitől is vinni . Mert e próbája, hogy a Nemzet se vólt sértve. Meg próbáltam G. 
Széehénit43 is. Ollyanok voltak minei, mint irása. Abba meg vagyok győződve, 
hogy tudott ezen Delatióról. Úgy láttzik nékem a matskát akarták ütni, hogy a 
Nádor Ispány érezze. Alacsonyságok ezek. Bizony jobban meg érdemlené az úton 
állónál a büntetést mind az a ki a Fejedelemnek hazud. Annyival inkább a Királyi 
Ház egymáshoz való bizodalmát gyengíti. 

Nem tudom meg van c nállad a Babotsai4'' Sententiája. Vallyon nincsenek e a 
mostani dolgok a Németh János hitetlen Relatióival nexusba. 

41 ÖStA KA Verzeichnis der kaiserlichcn Generals bis zum Jahrc 1815. Archiv-Behclf. 339-3-39. 

42 Horváth Gábor prédikátor halotti beszéde Vay temetésén Zsolcán: Golopi lt., F-4, Kii. IV. 6. 
A katonai hatóságok jelentése Vay haláláról, amely kimondja, hogy nem jár neki katonai 
végtisztesség: ÖStA KA HKR Prot. 1824. G 1 14/13. Haláláról a következő tudósítások 
számoltak be: Tudományos Gyűjtemény, 1824. IX. köt. 123. p.; Vereinigte Ofner und Pester 
Zeitung, 1824. Nr. 40. 558-559. p. 

43 Kellemesi Melczer László nádori ítélőmester. 

44 Az aláíró vármegyei követek: kesellőkői Majtényi László királyi tanácsos honti követ; Péchy 
János sárosi követ; Kállay Miklós szabolcsi követ; Ragályi Ábrahám tornai követ. 

45 Gr. Széchényi Ferenc (1754-1820). 

46 Vay Miklós csegei birtokának udvarbírája elbocsátása után feljelentette Vay Miklóst, hogy 
részt vett a jakobinus összeesküvésben. 



Eseted itt attentiót csinál. Amint hallom a Katonáknak nem kevesbé tettzik 
vissza, mint nékünk, minden meg halgatás nélkül esett büntetésed. Az enyimek 
köszöntenek. Adjon a jó Isten erőt ezen Kereszt békességes cl hordozására. Tani-
cson4S meg se többet, se kevesebbet nem szólni, mint a mennyi szükség. Mutassa 
meg a' módot, mellyen a Király cum dignitate lehessen igazságot. En egyetlen egy 
útnak látnám a hamis delátor ki adását, és publica actio alá rekesztését. Még pedig 
ha a' Diaeta Tagja cum citatione ad Triduum. E lenne az a mi a Nemzet Sérelmét 
is orvosolná, a Király igazságát is tündököltetné. De telek tőlle azok között kik az 
ál utakat szeretik kevés aprobátiót kapna ez a vélekedés. Én benne meg vagyok 
győződve, hogy a Fejedelemre nézve ennél jobb effectust semmi se tenne. Várom 
tudósításodat, 's lészek mig élek 

Pest 13. Aug 1807. 
hiv testvéred 's szolgád 

Vay Josef 

P. S. Ide rekesztem az éppen ez órában vett rendelét Zabolcsnak in Paribus. 
Talán jó lenne ezt a Palatínusnak, ha szügség Deákra fordítva közlened. Meglátná, 
hogy nem magadé Opiniod. Mit tegyünk mi? Kiknek kötelességünk a benned bün-
tetett vélekedést oltalmazni. 

G. Sziráky49 nem volt azon Sessióba. Püspök Somogyit '0, G. Nádasdit5' nem 
leltem. Úgy a többit. 

2. Vay Miklós levele Vay Miklósnéhoz, Bécs, 1807. augusztus 14. 

[címzés:] Madame 
Madame la Baronne de Vay neé Baronne d'Adelsheim 
á Pesth52 

47 Királyi jogügyi igazgató, a jakobinus per ügyésze. 

48 tanítson 

49 Gr. Cziráky Antal Mózes (1772-1852), a magyar kamara elnöke, később országbíró. 

50 Perlaki Somogyi Lipót, 1806. június 15-től szombathelyi megyés püspök, ( t 1822). 

51 Valószínűleg Nádasdy Lipót gr. (1772-1836), valódi belső titkos tanácsos, komárom megyei 
főispán, helytartótanácsos. 

52 A címzés ugyanez az összes Vaynéhoz írt levélen. 



Édes Angyalom! 

A Palatinus az én dolgomat egészlen a magáénak tette. Princípiumai ezen do-
logba ezek. A Diaetának Feje a Palatinus, és hogy minden a maga rendin mennyen 
arról a Palatinus responsabilis. — A Palatínusnak van hatalma, hogy kit kit, ha az 
köztsendesség, illendőség, annyival inkább az Királlyi Felség tekintete ellen vétne, 
nem tsak meg intse, de azonnal a Királyi Tábla által meg csitíttesse. 

Ha én vétettem vólna az ővé lévén a Responsabilitas, ő hibázott volna, hogy 
meg nem bűnte[tcjttem. — Nem büntetett meg Actióval mert ok reá nem vólt. Azt 
tartya, hogy bár melly Capitalis hibát tenne is valaki a Diaetalis Sessióba azt nem 
más, hanem az ott helybe lévő Királyi Tábla Ítélhetné meg. Ezen Judicatus alól ki 
venni lehetetlen. Mit mondottam én a Diaetán azt mindjárt akkor másnap a Palatí-
nusnak által adtam, ezt most ő Felségének által adta ő Császári Hertzegsége. (A 
subscribáltakat pro meo usu vissza adta). Kérte ő Felségét, hogy ártatlanságomat 
mentől elébb publicáltassa, s vegye le róllam a' gyalázatot. — Úgy láttzik sokan 
sajnállyák esetemet, kivánnyák, reménylik ártatlanságom megesmerését. Én Is-
tenbe, s jó Királyomba bizom. Ezerszer tsókollak Angyalom, Mitzil és Lajost is. 

S vagyok hív férjed barátod 
Vay Miklós 

Béts 14 Augusty 1807 
Két éjtzaka és egy nap utaztam, reggel 8 órakor érkeztem ide. Azonnal mentem 

a Palatínushoz, ma is voltam 7 órakor nálla, még másutt nem voltam tsak G. Te-
lckynél" \ ki is köszönt. 

3. Vay Miklós levele Vay Miklósnéhoz, Bécs, 1807. augusztus 25. 

Édes Angyalom! 

Ebbe az órába vettem a Postáról 17 és 20 írt levelidet. — Én még se vigasztal-
hatlak az vált, engem meg igazító Királyi kegyelmes Resolutióval. Úgy tudom 
Felséges Királyom is láttya ártatlanságomat, de vágynák kik azt tartyák hogy ár-
tatlanságom megesmerése az udvart Compromittállya a publicum előtt. Istenem! 
mi emelheti jobban az Uralkodás ditsősségét, mint az Ártatlanság ki tapogatása, 
megesmérése és oltalmazása. Én bizom Jó Királyunk igazságába, reménylvén, 

53 Teleki Sámuel (1739-1822), udvari kancellár. 



hogy utóllyára is önnön szivét veszi tanátsadóúl. Nem tsak nem ártottam én, de 
tellyes erővel igyekeztem szolgálni, használni ő Felségcnek. Minden ember tudja, 
mint igyekeztem a Recruták adásába szolgálni s Károly Hertzeg54 kívánságát bé 
tellyesíteni. Lehetetlen, hogy ez utóllyára az udvarnál ki ne tudódjon. Ha tovább 
szenyvedek is de utóllyára ki kell világosodni Ártatlanságomnak. Ne epeszd ma-
gadat Édes Szivem, a jó Isten el fordíttya még róllam ezt a bestelenítésemet, melly-
nek ellenkezőjét érdemlettem. Tisztelem az Ángyom55, a Bátyám, tsókolom a Hu-
góm Pélynét5 és a kis Louisét. 

Téged Angyalom, Mitzit és Lajost Ezerszer ölel és tsókol 
hiv férjed barátod 

V. M. 
Béts 25 Augusty 1807 

4. Vay Miklósné levele Vay Miklóshoz, Pest, 1807. augusztus 25. 

[címzés:] de Pesth 
Monsieur 
Monsieur le Báron Nicolas de Vay Chambellan de S.[a] M.fajesté] 
I.[mpériale] R.[oyale] Aposth.[olique]57 

Pesten 25dik Aug 1807. 
Édes Kintsem! 

Tegnap estve vettem nagy vigasztalásomra pénteken irt leveledet; reggel én is 
irtam néked egyet a mellybe kértelek, hogy irj nékem gyakran mert a' bú maid meg 
emésztet hogy 6 nap a nélkül voltam, annival inkább hogy Vitéz'8 azt irta a' 
Testvérednek, „hogy jobb a' reménység mint az egészséged". Az is rossz, hogy 
aludni nem tudsz édes szivem, kivált a' szemedre való nézve, az Istenért légy nyu-
godt elmével, gondolj, ha le fekszel, nem az olly ártatlanúl megsértet betsületedről, 

54 Károly Lajos János főherceg (1771-1847), 1806-tól hadügyminiszter és a császári hadak főpa-
rancsnoka. 

55 Vay Józsefné, bocsári Mocsáry Erzse. 

56 Pély (Nagy) Jánosné, Vay Erzse. Vay József leánya. 

57 A címzés ugyanez az összes Vay Miklóshoz írt levélen. 

58 Vitéz József, magyar udvari ágens Bécsben, bihar megyei táblabíró és a református gyülekezet 
bécsi ülnöke. 



hanem rólam, a' gyermekidről, arról hogy szeretünk mi téged és hogy várunk min-
den boldogságunkat te tőled. 

Az én egészségem meglehetős, Szombathy5 J minden nap el jönn és maid minden 
harmadik nap ebédel nálam. Nem igen vagyok magamra hagyva, most a' Pod-
manitzkinéf>0 és Rádayné''1 is bejöttek a' vásárba, maid mindég itt van vagy az egyik 
vagy a' másik. Pélyné még el nem jött, félek, hogy vagy ő, vagy a' gyermeke meg 
betegedett. 

Ma még egyszer irok estve felé, de mint hogy bizonyos nem vagyok meddig 
leszel Bétsbe, Vitéznek küldöm a levelemet, mond meg néki hogy küldje utánad, 
ha vissza találnál jönni. Ma vagy holnapra várják a' Palatínust, e' nékem rossz hir; 
szeretem vólna hogy addig maradt vólna, mig vége nem lessz, vagy eggy vagy más 
módon. Tsókolak ezerszer. 

J. 

Karlsruh[é]ból azt írják, hogy az öreg Hertzeg62 talám Sweitzer König lessz, das 
heißt aber nur von dem deutschen Theil der Schweitz. Die Königin von Bairen'3 

ist jezt dort. — ich möchte auch lieber dort sein! aber mit dir. 

5. Vay Miklósné Vay Miklóshoz, Pest, 1807. augusztus 25. 

Pest den 25'Aug. 1807. 
Lieber theurer Mann! 

Ich benutze diese mir durch G. Szirmay'4 verschaffte Gelegenheit dir zu 
schreiben, wiewohl ein wenig mit der Besorgniß daß du diesen Brief Späth erhalten 
wirst; freilich kann ich mir leider gar keine Idee machen bis wann du zurück 
kommst, weil ich fühle daß du vor Beendigung der Sache nicht weg kannst und 
doch wünschte ich dich so sehr hieher zurück. Je länger der Kaiser mit der Reso-
lution darüber zögert, je weniger Hoffnung habe ich da sie günstig ausfallen wird, 

59 Cseh-Szombathy József (1748-1815), 1782-tól orvosdoktor, Pesten praktizált. 

60 Közelebbről azonosíthatatlan. 

61 Prónay Ágnes, gr. Ráday Pál (1768-1827) híresen szép hitvese. 

62 Károly Frigyes badeni őrgróf (1738-1811). 

63 Karolin bajor királyné, Vayné gyermekkori játszótársa. 

64 Gr. Szirmay Ádám (1781-?) császári és királyi kamarás. 



denn gewiß werden die unseeligen Menschen die dich schuldlos anklagten, die 
Freude daran finden den Saamen des Mißtrauens zwischen den Monarchen und das 
Land zu streuen nicht unthätig sein; ich beschwöhre dich lieber theuer Mann bei 
unsrer Liebe, bei dem uns so heiligen Wohl unsrer Kinder, verhalte dich bei der 
ganzen Sache so ruhig als möglich, es ist gewiß nicht Trotz, du bist es deiner 
moralischen Würde schuldig; nicht nur daß nie eine unedle That dein Leben be-
fleckte, sondern du widmetest deine Körper- und Seelen-Kräfte von jeher deinem 
Monarchen und deinem Vaterland, selbst in dem Augenblick thatst du es wo man 
dich ungehört verdammte, dieß erkennt der edlere Theil deiner Mitbürger, sie wer-
den es noch öffentlicher Erkennen wenn es die Noth erfordert, wie wohl ich wün-
sche daß es nicht so weit komen möge. Alles wünscht daß wenn der Palatin nicht 
durchdringen könnte, du doch ja bald zurückkommen mögtest weil deine 
Bestrafung nicht deine Sache sondern die des ganzen sei, nach meinem Sinn mußt 
du aber thun was dir der Palatin anräth. Man streitet sich hier noch viel wer die 
Urheber der Anklage sind, ich wünsche es nicht einmal recht zu wissen, aber so 
viel scheint sicher daß ein groser Herr in Wien, dem du dich auch jezt mit Zutrauen 
nähertest, dem eignen Geständniß seines Bruders nach, nicht ohne Antheil daran 
ist; du sagtest ihm hier einige mal die Wahrheit zu trocken; nehme dich in Acht 
lieber Engel wem du deine Anliegen vorträgst, nicht die allein sind oft gefährlich 
die die allgemeine Stimme dafür erkennt. 

Weidenfeld65 und seine Frau zeigen mir viel Theilnahme und Freundschaft, sie 
empfehlen sich dir herzlich so wie viele unsere Freunde; vielleicht einige Hl. Ge-
neräle ausgenommen, erweckt deine Lage auch bei dem Militär Theilnahme, denn 
ungehört meinen sie sollte nicht gestraft werden; ich bleibe immer bei der Antwort 
da ich fest überzeugt sei Se Majestät würden deine Unschuld anerkennen, und lasse, 
mich übrigens nicht irre führen. In dem Vertrauen auf diese Gerechtigkeit lehne 
ich auch alle Winke und Aufträge ab die mir manche für dich geben wollen. 

Hier wurde ich durch eine Visite des Podmanitzky unterbrochen, er hofft alles 
Gute und beruhigte mich sehr dadurch daß er sagte der Palatin würde erst den 28le11 

kommen. 
Unsere Kinder küssen dir tausendmal die Hände, ich umarme dich in Gedanken 

und bin ewig 
deine 

treue Jeanette 

65 Br. Weidenfeld, Karl Philippi (1741-1811) altábornagy, 1800-tól a budai vár parancsnoka. 



Noch eines lieber englischer Mann, du zeigtest meinen Brie!' durch G. T.[eleki ] 
dem Kanzler66 und auch Karl Gegling brummen d[arl]67 ich jezt nicht mit dir, aber 
die Ergießungen meines Herzens sind nur für dich; Gegling schrieb mir sehr hübsch 
und theilnahmend, ich werde ihm nächtens antworten. 

6. Vay Miklós Vay Miklósnéhoz, Bécs, 1807. augusztus 27. 

Édes Angyalom! 
Dolgom tsak ott van a hol vólt, reménylem ezen a héten decidáltatódik. Károly 

Hertzeg, úgy hallom reám haragszik — Istenem melly szívesen kívántam a Diaetán, 
a recrouták adásába kívánságát tellyesíteni. Mennyit beszéltem, mennyit jártam, 
fáradtam én abba, bizony senki se igyekezett jobban nállamnál ezekbe az udvar 
Kívánságát tellyesíteni. Valamint az Oblatum adásába is a leg tisztább szívvel szol-
gáltam. De nints út és mód, mellyen Károly Hertzegnek tett szolgálatomat bé bi-
zonyíthassam. 

A Bellicumnál már publickálódott, hogy a Salétrom ára a la Septembris Másája 
13 forinttal fellyebb fizetődik, ezt meg irtam Szunyoghy Demeter Úrnak, meg kül-
döttem az szükséges Instructiót. A melly levél ezen dologba nekem irodott Pestre 
vidd magadhoz, bontsd fel, s tartsd magadnál míg le megyek. 

Én G. T.[eleki]től küldöttem le egy írást az Ötsém[ne]k G. Kemény Sámuel-
nek,68 olvasd meg magad is és irasd le magadnak, de magad ne írd le Angyalom, 
mert az mellyidnek ártand, de ha magadnak is le iratod, jól teszed. 

A Tordasi processusról írtam a Testvéremnek, s kértem hogy irjon G. Kemény-
nek, mert én most ezekről írni alkalmatlan vagyok. 

17 és 20 irt leveledet is vettem, de az ólta semmit se tudok felőlietek. 
Mitzit, Lajost 's Téged Édes Angyalom Ezerszer tsókol s ölel 
Béts 27 Aug. 1807. 

hiv férjed barátod 
Vay Miklós 

Az Anglus Órámat hozasd el Angyalom az Órás Zeifertől, O az Kígyó Uttzába 
lakik. Én magam attain nékie által, az ólta mindég nálla van az arany lántzával. 

66 Gr. Pálffy Károly (1735-1816), magyar kancellár. 

67 Ez a rész kitört az eredeti levélből. 

68 Kemény Sámuel, 1804-tól gróf, 1810-ben a rendek táblai elnöke ( f i817) . 



7. Vay Miklós levele Vay Miklósnéhoz, Bécs, 1807. augusztus 28. 

Édes Angyalom! 

Ma sokkal több reménységem vagyon, mint e napokba vólt; hogy ártatlanságom 
Ő Felsége előtt ki fog világosodni. Most többet nem irhatok, de ezen reménységnek 
jó fundamentoma van. Mentől többet visgállyák esetemet, és tselekedetimet, any-
nyival inkább ki kell az igazságnak jönni a világosságra. 

Ma vettem mind a te leveled, mind a Jósef levelét de dato 25. Ez elég hamar 
jött. Egészségem meglehetős, esetem szerentsétlenségibe ártalanságom vigasztal. 
— Úgy hallom az enyiméhez hasonló eset volt, már nem tudom 1650 vagy 1750 
Diaetán Eszterházy Jósef Generálissal69, a ki diaetán fosztatott meg hivatallyától, 
de megint vissza tétetett. Keresse ki ezen Casust a testvérem, s küldje meg mindjárt 
Estafétán, mért ezen Casust nagyon szeretné tudni jó Palatínusunk is, a ki érettem 
mindent a mit lehet teszen. Én reménylem három vagy 4 nap dolgom el válik és 
reménylem jól. — Nagy szerentse, hogy a Diaeta olly mérséklett lépéseket tett, 
mellyekbc belé kötni nem lehetett senkinek. Ezen tsendesség O Felségének nagyon 
tettzik. 

V. M. 
Igaz férjed 
Pénteken talám 28 

8. Vay Miklósné levele Vay Miklóshoz, Pest, 1807. augusztus 30. 

Pest den 30'Aug. 1807. 

Gestern lieber theurer Engel erhiclt ich deinen Brief vom 25'; es schmerzt mich 
sehr daB du so lange in UngewiBheit über dcin Schicksal bleiben muBt und doch 
liegt so viel hohes beruhigendes in dem Gedanken daB deine Unschuld an Tag 
komén muB, man mag dagegen arbeiten wie man will. Alles ist in der gespanntesten 
Erwartung was aus der Sache wird und in der Ungedult über die Verzögerung 
verbreitet man verschiedene Gerüchte die man mir jedes mai hinterbringt, ich lasse 
mich aber nicht irre machen, sondern halté mich an das was du mir schreibst, denn 
übel kann es auf keinen Fali aus fallen, das láBt die Gerechtigkeitsliebe des Kaisers 
nicht zu. 

69 Valószínűleg hg. galántai Eszterházy József, tábornok (11759). 



Die Pelyn kam vorgestern Abend an und geht morgen in Begleitung ihrer Mutter 
und Schwestern nach Kálna zurück, sie wollten auch ich sollte mit, bis ich aber 
nichts bestimmtes über unser Loos weiß gehe ich nicht von hier weg, wenn auch 
alles was 0 ich kenne weg gehn sollte; unsre Kinder sind mir Gesellschaft genug 
und das ruhige Bewußtsein daß man dich ohne die größte Ungerechtigkeit nicht 
ganz unterdrücken kann, da vielleicht niemand wegen den Rekruten und Subsidien 
so viel für den Hof arbeitete wie du, hallt mich aufrecht; manchmal schmerzt es 
mich aber hören zu müssen,,,miért beszélt mindég az udvar mellett? már meg van 
a' Köszönet." Ich antworte immer daß es wenigstens dem Land zum Beweiß dient 
daß du nicht aus neben Absichten sondern aus innerer Überzeugung sprachst, du 
würdest auch jezt, da du so tief gekränkt bist, eben so für jede Aufopferung stimmen 
die du zur Erhaltung des ganzen nöthig erachtetest; hättest du dich dadurch 
einschmeicheln wollen, so hättest du auch Weege finden können dein Bemühen 
am rechten Orte anrühmen zu lassen. 

Mitzi und Lajos küssen dir die Hände, wir sehnen uns herzlich nach dir; wenig-
stens lieber theurer Mann schreibe recht oft, wenn du auch weiter nichts zu sagen 
weit als „ich bin gesund und liebe euch." Adieu ich umarme dich thausend mal. 

J. 

Ich grüße den Szabó71 und danke für seinen Brief. 

9. Vay József levele Vay Miklóshoz, Pest, 1807. szeptember 1. 

Kedves Ötsém! 
Augustus 26tllkan hozzám botsájtott Leveledet vettem. Voltam G. Szapáry72 ő 

Excellentiájánál is. Nagyitó Üvegen nézed szerencsétlenségedet. Jó Királyunk láty-
tya sérelmedet; Hazafi Társaid meg esmérik ártatlanságodat; Lelked ismerete is azt 
mondja: Hát mi hibáz becsületedben? A Posztó fejér fonalában csak oly becsüllet 
lakik, mint az én fekete mentém szinetlen fonalában. Nagyobb a Delátorok baja. 
Mert rettegnek ártatlanságod meg esmerésétől. Kiknek Herczeg Károly bár oly 
hamar ne hitt volna. Nem állottál útyában. Sőt kívánságát az elegen túl is sürgetted. 
Innen a Comandirozon kivel más ki informálhatná Károly Herczeget nincsen. E 

70 helyesen wen 

71 Váradi Szabó János (1783-1864), a Vay gyerekek nevelője, Pestalozzi legismertebb 
magyarországi követője, 1822-től a debreceni salétromgyár felügyelője. 

72 Gr. Szapáry János Péter, ekkor a nádor főudvarmestere. 



tudod mint öreg Úr nehezen avattya magát abba a mit el kerülhet. Úgy tudom 
egyszer irt. Hanem a Bán" lehetne valamit, ha a Palatínussal jobban volna. Ezt 
magára nézve is igen jól tenné. O most ott leszen Bécsbe. 

A Körös körül tett operátiod felül itt nem szükség sokat beszélni. Tudja a Pub-
licum a Collaudatoriumot. És az annak elég. 

Ide az a Hir érkezett, hogy Gyürky 4 ő Exc. a Bánátba meg holt. Azt tartom ezt 
a Palatínusnál meg tudhatod. 

Attól félnek némellyek, hogy addig húzódik a Resolútió az Ország Repraesen-
tatiójára, mig a császár Bécsből el utazik. 

Az enyimek tegnap el mentek Káinára. 
Hogy mindenünknek 1/100. részét adjuk a Fejedelemnek az én Ideám volt. De 

a hogy azt kivált Épületeink ki hagyasával 's a. t. meg nyesték, 's el czifrázták 
magaménak nem esmerhetem. Jót kívántam. Ha véghez vinni egészen nem lehetett, 
rólla nem tehetek. 

A Vas Kemenczémről, el ne felejtkez, Belül fűtő kel cselédeim szobájában. Tsak 
ollyan lapos tetejű legyen. De ajtajával, 's csőjével készen. 

Az én Franczia újságom már régen ki maradott. Talán fél esztendőre praenu-
merált Vitéz Úr. Tud meg. És ha lehet á la Oct csak constituáld az utolsó fertály 
Esztendőre is. Ha egy fertályra már nem lehet maradjon új Esztendeig. 

Mig élek leszek 
Pesten 1. Sept. 1807. 

hiv testvéred szolgád 
Vay Jósef 

10. Vay Miklósné levele Vay Miklóshoz, Pest, 1807. szeptember 1. 

Pest den lten September 1807. 

Die gute Adam Szirmay75 verspricht mir dir diesen Brief selbst in die Hand zu 
geben und so kann ich dir lieber theurer Mann alles sagen was ich auf dem Herzen 
habe, vielleicht kannst du einiges davon brauchen, vielleicht auch nicht. Dein 
Brúder war gestern lange bei Z. er weiB aber auch nicht mehr wie wir; nur das 
einzige fügte cr hienzu dafi er fürchte man würde die den Landtag betreffende 

73 Gr. Gyulai Ignác altábornagy, 1806. április 18-tól horvát bán. 

74 Gyürky István, torontál megye főispánja, belső titkos tanácsos (f i807) . 

75 Gr. Szirmay Adámné, feltehetően Podmaniczky Teréz (|1841). 



Conferenz von einem Tag auf den Andern verschieben und auf einmal würde es 
heißen jezt müsse der Kaiser seine Reise nach Steyermark antretten und der Palatin 
und du würdet unverrichteter Sache zurück kommen. Die Stände fangen an sehr 
unruhig zu werden, theils weil sie so lange unbeschäfftigt bleiben, theils wegen 
deiner Sache; sie sprechen schon davon daß sie darinnen eine Circular Sitzung 
halten wollen und nur die Sorge dir vielleicht mit dem besten Willen zu schaden 
hielt sie bis jezt zurück; ohngefahr 8 Tage nach deiner Abreise finng an alles an 
ruhig zu werden und dein Bruder sagte einigemal „so sind sie, nur der Eindruck 
des ersten Augenblicks würkt und bestimmt zum Guten;" jezt kommen aber die 
Abwesenden nach und nach zurück, N. P. — P. D. — B. und dergleichen Kopie 
bringen alles in Gährung, kein Tag vergeht wo nicht einige zu mir kämen, um zu 
wissen wie die Sache steht und mir Ideen mittheilen die mich oft schaudern machen; 
ich wünsche von ganzer Seele daß du deine Ehrenrettung blos allein der Gnade 
deines Monarchen zu danken haben sollst, beginnge aber Erzherzog K. die Unge-
rechtigkeit dich zu unterdrücken so mache daß du Wien verläßt ehe hier Sitzung 
gehalten wird, alle sagen es wäre nicht gut wenn du damals oben wärst; ob du aber 
hier sein sollst ist auch eine Frage, vielleicht solltest du es in Kálna abwarten; dein 
Bruder ist auch halb und halb der Meinung. Auch im Fall du völlige Genugthuung 
erhallst, will man doch daraufdringen daß der Hof die Denuntianten heraus gebe, 
was aber wohl nicht geschehn wird. Der Banus ist der allgemeinen Meinung nach 
auch unter der zahl, ich kann mir aber diese Niederträchtigkeit nicht denken; 
freilich sagt man es ist nicht aus Haß gegen dich, aber der Effect ist je doch gleich, 
könnte man ihm trauen so wäre vielleicht durch ihn in der Cancellary des Erzher-
zogs was zu machen, oder auch bei ihm selbst; Alvintzi™ ist zu furchsam um sich 
der Wahrheit anzunehmen. Dein Loos mag sein wie es will lieber Mann, so raubt 
dir doch die Ehre, die auf Handlungen gegründet ist, kein Machtspruch der Welt, 
allgemein wird diese anerkannt. 

In den Augen der Stände gewinnst du so gar, es versöhnt sie deiner Be-
harrlichkeit einzahlen und Rekruten stellen wegen, sie sehn es als einen Beweiß an 
daß du doch noch für das Allgemeine stimmst denn sie glaubten dich würklich 
geändert. Herzog Albert7' war dir ehmals gut, könntest du nicht durch ihn dem 
Erzherzog Karl näher komen? ich glaube ihn eigensinnig aber ich kann ihn nicht 

76 Br. Alvinczy József (1735-1810), 1797-tól Magyarország katonai parancsnoka, 1808-tól tábor-
nagy. 

77 Albert Kázmér Ágost (1738-1822), szász-tescheni herceg, 1765-1780 királyi helytartó 
Magyarországon, 1780-1792 között főkormányzó az Osztrák-Németalföldön, 1795-ben vissza-
vonult és ezután Bécsben élt. 



so ungerecht glauben, daß er auch der Überzeugung, wenn sie ihm beizu bringen 
wäre, nicht nach geben sollte. 

Ich wirttschafte so viel als nur möglich ist, dennoch habe ich aber nicht Muth 
Kurner die 50011 auszuzahlen um nicht ohne Geld zu bleiben, im Fall du nicht bald 
kommen solltest; jezt habe ich gar keine Hoffnung daß etwas nachkommt, das 
abgerechnet was Boer schicken soll. Heu, Haber, Holz& immer immer viel weg, 
dann traktiere ich nicht, kann es aber doch nicht vermeiden manchmal jemand 
anzuladen, so wie z. B. Teleki, Pronyai Sándor78 — Unsere Theresa hat Teleki Josi 
ihre Fanny79 zugesagt, sie glaubt wir kommen bald nach Söltza und will gleich dort 
sein so wie sie unsre Ankunft erfährt, ihr Brief ist so confus, daß der Styl allein 
schon zeigt wie sie Theil an unsrer Lage nimmt; dieß ist wieder einmal etwas um 
sie in Bewegung zu setzen, ich glaube wenn ich unbescheiden genug wäre es zu 
verlangen, sie käme hieher zu mir. Die Pelyn ist gestern wieder abgereißt und die 
Schwägerin begleidete sie, jezt habe ich kein weibliches Wesen an was ich mich 
anschließen könnte wie dieß Podmanitzkyn, die wird aber auch nicht lange währen; 
doch das ist das geringste der Himmel soll dich nur bald nach Haus bringen. 

Bach soll diese Wochc weg gehen, ich muß mich erkundigen was man ihm zu 
zahlen pflegt; wenn ich nur wüßte ob dein Pferd gut abgerichtet ist; jezt sollte es 
durch jemand vielleicht geritten werden, der es nicht wieder verdirbt, versteht sich 
der Reitknecht dazu? 

Szombathy und 20 andere lassen dir rccht viel Schöncs sagen, ich mußte immer 
ein ganzes Register von Nahmen schreiben. Es heißt der Landtag soll nur bis zu 
Ende Sept. währen und im Nov zu Preßburg zusammen kommen. 

Den Process werde ich Mara übergeben und das was du verlangst abschreiben 
lassen; dein Bruder schrieb noch ehe Teleki ankam an G. Kemény in dieser An-
gelegenheit. Er macht mir bang, seine Gesundheit ist nicht gut, dennoch wohnt er 
allen Deputationen bei und arbeitet viel, wenn er nur nicht um Ende krank wird; 
deine Lage geht ihm sehr zu Herzen und wenn man ihn auch durch den Streich 
treffen wollte, so hat man den zweck vollkommen erreicht; doch wird ja vielleicht 
bald alles gut werden, oder ist es vielleicht schon. Ich küsse dich tausendmal lieber 
englischer Mann. 

J. 

78 Br. Prónay Sándor (1760-1839), császári és királyi kamarás, később az evangélikus egyház 
főfelügyelője. 

79 Gr. Teleki József (1778-1809), császári és királyi kamarás, felesége szigethi Szerencsy Fran-
ciska. 



11. Vay Miklósné levele Vay Miklóshoz, Pest, 1807. szeptember 2. 

Pesten 2dlk Septembris 1807. 

Édes Kedves Lelkem! 

Ma délbe vettem Sz: által leveledet, a' mellyet mindjárt a' Bátyádnak által 
küldtem, még nem tudom bé tellyesitheti Ki ványságodat, de már egy néhány nappal 
ez ellőtt hallottam, hogy emliteték az Eszterházy Cassusát és hogy mondták, hogy 
ennek minden circumstantiákat fel kell keresni, tsak azért irok most előre, hogy ha 
már meg lenne és hozzám küldődne, a' Staffetta mindjárt el indúlhatna. Adná az 
Isten, hogy ártatlanságod már egyzer világoságra jönne; minnek utánna annyit dol-
goztál ő Felségéért lehetetlen képzelni, hogy az meg nem tudódna; a' jó Palatí-
nusunk maga fogja azt meg esmérni, mert többnyire az ő akaratja szerint mentél 
mindenbe, ezen szerentsétlen rosszul magyarázott beszéden kivül. 

Küldök néked itt egy rakás levelet, mellyet tegnap vettem, némély dolgokra 
hamar választ kellene, én pedig nem tudom szándékod, talám lenne annyi időt 
Szabónak egy néhány sort dictálni. Alig ha Ormóst nem kell utoljára Tiszttartónak 
fogadni, igaz hogy ő a gőgén kivül nem rossz vólt, tsak az Inspektor mehessen ki 
véle. A Lökick eránt irtam Désy Úrnak már ez ellőtt 5 nappal, reménylem, hogy 
meg fogja visgálni mi módon lehet rajtok ségiteni a' nélkül hogy mi is igen nagy 
Kárt vallanánk; a' mint látzik nem sokra fog menni az idén az életbéli jövedelmünk; 
bár tsak a' bornak jó ára lenne, hogy a' most tett addósságainkkat leg alább lete-
hetnénk úgy mint a' hátra maradt interesseket is. 

A mit G. T.[clcki]-nek G. K.[emény] számára által adtál le iratam, a Processust 
is el viszi Mara Úr; azt mondja nékem, hogy még ebbe az esztendőbe Erdélybe 
szándékozol menni, félek, hogy későre maradt. 

Estve. 
A Bátyánk nálam vólt, azt mondja, hogy amit kértél nem lehet küldeni, mert a' 

Diaetalis Actákba nints, keresik az Eszterházy Archivumba. Meg monda nékem 
kinek köszönhetünk a' bajunkat, az egyikén nem tsudálkoztam a ki az delátiót fel 
tette, de a másikról a ki küldte nem tettem vólna fel; most sok világos ellőttem. 

Szirmayné tsak holnap indul és lassan utazik, de még is jobb a' leveleket általa 
küldeni mert nem postára való. 

Ezzel maradok 
Édes drága Kintsem 

hiv Jeannettod. 



12. Vay Miklósné levele Vay Miklóshoz, Pest, 1807. szeptember 2. 

Lieber Mann! 

Morgen reißt unsre Nachbarin von Erdőbénye von hier nach Wien, ihr übergab 
ich zwei Pakett Briefe von unsern Hofrichtern u. d.[ie]g.[leichen] den 41 Tag wird 
sie in Wien ankommen u sich bei Hl. Agenten von Sok80 gleich nach dir erkundigen, 
ich bitte dich mein Engel gehe gleich zu ihr um selbst alles zu übernehmen. 

Schon seit mehreren Tagen spricht man hier von dem Eszterházy den dein Loos 
wenn es mir recht ist anno 1740 traf, in den Diaetal akten befindet sich aber nichts 
davon sondern in dem Familien Archiv wird darnach gesucht; so wie man etwas 
findet schicken wir es per Estaffettc, ich fürchte aber es wird späth werden, oder 
wünsche viel mehr daß bis jezt alles beendigt ist; Gottlob daß du mir wenigstens 
schon Hoffnung einflößest, auch mich freut sie, aber besonders darum weil ich dich 
jezt ruhiger glaube; deine Gesundheit ist das einzige was mich immer zittern 
machte. 

Ich habe dir heute schon sehr viel geschrieben, so daß ich ganz erschöpft bin; 
unsre Kinder küssen dir tausendmal die Hände und ich bin ewig 

deine 
treue dich bis an 
den Tod liebende J. 

Pest d. 2' Sept. 

13. Vay Miklós levele Vay Miklósnéhoz, Bécs, 1807. szeptember 3. 

Édes Angyalom! 

Még se jött ki dolgomba a Resolútió, de sokára már nem haladhat, tellyes re-
ménységem van az ő Felsége igazság szeretetibe, melly nékem illendő satisfactiót 
fog adatni. Reménylem 2 s 3 nap alatt vége lessz 3 1/2 héti senyvedésimnek. 

A mi jó Palatínusunk szives igyekezetei után, illy Kegyes és jó Kirányunk alatt 
lehetetlen kételkedni is a felől, hogy a Diaetális Repraesentátiónkra is Kegyes és 
az Ország meg elégedését magához vonszó feleletet ne Kapjunk. Bizony Con-
fundálni fogja Kegyes Királyunk a hitetlenek álnokságait. Látni fogjátok nyilván 
melly nagyon utállya az álnokságot. 

80 Sók János, volt göttingai diák, Bécsben mint ágens dolgozott a kancellária mellett. 



Sokat szenyvedtem Angyalom! nevelte szomorúságom az, hogy láttam miattam 
szivedet sebhetett búslakodásid. —Nagy részt vettél szerentsétlcnségemből, melly 
gyötrelmeid képzelése, sokat gyötrött engemet. De reménylem nem sokára vége 
lészen mind ennek, és életünk hátra lévő esztendeit, az Egek legfőbb áldásának 
házitsendes és leg főbb világi boldogságunknak, s két Kedves gyermekink nevelé-
sinek szentelhettyük. Ezt óhajtya az egektől az álnokok hitetlensége által meg seb-
hetett, és azért elevenen érző szivvel buzgó hiv férjed s barátod 

Vay Miklós 
Béts 3 Septembris 1807. 

14. Vay Miklós Vay Miklósnéhoz, Bécs, 1807. szeptember 6. 

Édes Angyalom! 

El hozta jó barátnéd Sz[irmay]né 2 leveled és a czipőköt, tcllycsítem Commis-
siódat a Mitzi tzipője tsináltatásába. Három leveleit vettem Testvéremnek. 

Dolgom még sints el végezve, de bizonyosan egy két nap elvégződik. Nem 
haladhat már sokára. Én minden jót reménylek, jó Királyunk igazság szerctetitől. 
Mihelyest dolgomnak vége szakad azonnal megyekéjjel nappal hozzád Angyalom, 
szenyvedésemnek egyedül a te szived lehetvén Orvosa. Tsak a házi boldogság 
pótolhatván ki minden viszontagságimat. 

Kedves Testvérem, s az Ángyom tisztelem, tsókolom, 
Mitzit, Lajost s téged Ezerszer meg ezerszer öleli, tsókollya 

hiv barátod s férjed 
Vay Miklós 

Béts 6. Septembris 
1807. 

Ezen levelem vétele után ne irj Angyalom. Reménylem leg fejjebb Csütörtökön 
haza indulok, talám Szerdán is. 

A Bánus nints még itt. 





HERMANN RÓBERT 

A KÖPKÖDŐS FŐHADNAGY, A LYUKAS ZSEBŰ SZÁZADOS, 

AZ ÖNKÉNYESKEDŐ NEMZETŐR ÉS A TÖBBIEK 

Hadbírósági és fegyelmi ügyek a VII. hadtestnél, 1849. február-április^ 

Az 1848-1849. évi forradalom kevéssé feltárt területei közé tartozik a katonai igaz-
ságszolgáltatás története. Pedig a különböző hadbírósági és fegyelmi eljárások tör-
ténete nemcsak a katonai jog és jogfelfogás, hanem a korabeli erkölcs történetéhez 
is hasznos adalékokat nyújt. Amikor Görgei Artúr 1848-49-es iratainak össze-
gyűjtése és sajtó alá rendezése során a Hadtörténelmi Levéltár 1848-49-es gyűj-
teményében, illetve a Magyar Országos Levéltálban, az 1848^9-es hadügymi-
nisztérium anyagában ezekre az iratokra bukkantam, érdekes és groteszk történetek 
sora rajzolódott ki előttem. 1848-1849 krónikájához ezek az epizódok is hozzátar-
toznak. A „hagyományos" fegyelmi vétségekről szóló tudósítások mellett a feldu-
nai hadtest tisztikarában 1849 januárjában végigsöprő lemondási hullámról is több 
értékes tudósítást találunk közöttük. A szereplők között van huszárezredes és nem-
zetőr főhadnagy, század- és légióparancsnok. Az ítéletek és tudósítások között ta-
lálkozunk olyanokkal, amelyek Görgei túlzott szigorúságáról tanúskodnak, s 
olyannal is, amikor a katonai függelmi viszonyok megsértését is méltányolta. Az 
ügyek szenvedő alanyainak további életpályája pedig azt mutatja, hogy egyetlen 
ügy alapján még ilyen rövid történelmi időszak során sem érdemes véleményt mon-
dani valakiről. 

A köpködő főhadnagy és a huszártiszt gyöngéd becsületérzete 

Üchtritz Emil, a 12. (Nádor) huszárezred őrnagya 1849. február 13-án Tornáról 
jelentette Guyónnak, hogy amikor egy kiküldetésből Szepsinél a 8. dandárhoz 
visszatért, a 2. század parancsnokát, Buró Jánost olyan rossz menetkészültségi ál-
lapotban találta, hogy kénytelen volt elvétetni a kardját. Az 1. század 1. szárnyát 
tiszt nélkül lelte, s amikor a visszatérő Takáts János főhadnagytól megkérdezte, hol 
volt, kiderült, hogy személyesen kézbesítette Kompólty Ágoston őrnagy egy leve-

1 A közlemény az OTKA F 013416. kódszámú, Görgei Artúr 1848-49-es iratainak össze-
gyűjtését célzó pályázati támogatásával készült. 

FONS IV. (1997) 2. sz. 325-355. p. 325 



lét Szodtfridt Ferdinánd alezredesnek, holott a szárnynál (fél század) ilyen futár-
szolgálatra elegendő közember volt. Üchtritz utasította Takátsot, hogy csapatával 
együtt vonuljon a 7. dandár után. Fél óra múlva Hollán Hugó százados jelentette 
neki, hogy Takáts és Buró a fiatalabb tiszteket a legénység előtt nyíltan és hangosan 
arra szólították föl, ne hagyják magukat egy svábtól (Üchtritztől) utasíttatni és meg-
feddeni, aki nem magyarul beszél. Amikor később Sepsiben az osztálykihallgatás 
alkalmával Üchtritz mindkét tisztet megrótta az ellenség előtti vétségükért, Buró 
nem akarta elfogadni a kirótt fogságot, s a szobában akart maiadni, hogy a többi 
tisztekkel beszélhessen, s csak Üchtritz kényszerítő rendszabályai hatására távo-
zott. Üchtritz megnevezte a történtek tanúit is.2 A jelentést Guyon Richárd ezredes, 
hadosztályparancsnok a következő kísérőirattal küldte át Görgeinek: 

Mai napon a Palat ínus huszároknál ő rnagy báró Isztricz^ űr ellen némi ös szeesküvés 
keletkezett, különösen Takáts János és B u r ó János főhadnagyok nyilvánosan és r o s s z 
következést maga után vonó lázítási bűn tény t követvén el: méltóztassék az e l l enek 
tar tandó törvényszéket mellettem levő hadbí rámnak megrendelni , s egyúttal az i ránt i 
akaratját nyilvánítani, valljon a bűnösök feletti ítélet megerősí tését magának ta r t j a -e 
fenn, vagy reám bízni méltóztatik. 
Il lő tisztelettel maradok 

G u y o n Richárd ezredes 
A tényleírást t isztelet tel . / . alatt mel léklem. 

Görgei a kísérőiratra február 13-án a következőket írta: 

G u y o n ezredes s hadosz tá lyparancsnoknak 
Taká ts János és Buró János f ő h a d n a g y o k ellen, közönségesen és alattvalói j e l e n -
létében elkövetett lázítási bűnök miatt a rögtönítélő törvényszéki eljárás m e g k e z -
dendő, s az ítélet G u y o n ezredes által tör tént megerősítése után, közönségesen a n e v e -
zett két bűnös pajtásai s alattvalói e lret tentésére végrehaj tandó. 
Kelt mint fent 

Görge i tábornok4 

Guyon február 14-én Tornáról jelentette, hogy a két tisztet aznap rögtönítélő 
törvényszék elé állította, de mivel az nem találta őket „elsőfokú lazítást elkövetet-

2 HL 1848-49. 13/425b. 

3 azaz Üchtritz 

4 HL 1848-49. 13/425c. 



teknek", ügyüket a rendes haditörvényszék útjára utasította. Egyben a keletkezett 
iratokkal együtt beküldte a két vádlottat a főhadiszállásra további rendelkezés vé-
gett/ Takáts vallomásában elmondta, hogy az említett levelet azért ő vitte Szodt-
fridthoz, mert sajnálta „úgyis kifáradt" közembereit. Üchtritz ezután ráripakodott: 
„marschieren Sie weg". Február 13-án este az osztálykihallgatás előtt közölte, hogy 
meg kíván jelenni, mert Üchtritz őt három ízben megsértette, mire Üehtritz levetette 
vele a kardját és fogságba küldte. Buró elmondta: ő, Takáts és Várady főhadnagy 
és Nemes hadnagy 13-án arról beszéltek, hogy Üchtritz „igen gorombán" bánik 
velük, s ezért felsőbb helyen jelentést kellene tenni, „hogy vagy bennünket tőle 
elkülönítsenek, vagy őrnagy úr változtassa meg természetét". Eziránt előbb 
Üchtritzcel akartak beszélni, mire az őt és Takátsot lecsukatta. Buró kérte 
Üchtritzet, hadd várja meg a kihallgatás végét, s akkor elmegy a fogságba, mire 
Üchtritz zsebéből „egy kis pisztolyt kivévén, azt mindkét sárkányára felhúzta", s 
ezzel kényszerítettc Burót a távozásra.6 

Még ezen a napon Tornán kihallgatták a tanúkat, Hollán Hugó századost, Lázár 
Sándor főhadnagyot, Rozsnyai József, Tóth Sándor és Mohári Gyula hadnagyot. 
A vallomások lényegében megerősítették a két vádlott vallomásait; a „sváb őr-
nagyra" vonatkozó megjegyzésről senki sem tudott. Az ítélet ennek alapján men-
tette lel őket. A haditörvényszék résztvevői közül egyedül Gúthy Elek hadbíró 
tekintette lázítási bűnténynek Takáts és Buró tettét, s javasolta azonnali agyon-
lövetésüket.7 

A két tisztet ezután Kassára vitték, ahol a haditörvényszék felmentette őket, mire 
visszatértek alakulatukhoz.8 A tisztikar tagjai azonban — Üchtritz február 27-én, 
Miskolcon kelt jelentése szerint — kijelentették, hogy a két tiszttel nem hajlandók 
a továbbiakban együtt szolgálni. Erre volt bajtársaik azt a tanácsot adták nekik, 
hogy tétessék át magukat egy másik alakulathoz, s Guyon ezredes, hadosztálypa-
rancsnok is arra utasította őket, hogy ügyük tisztázódásáig maradjanak a hadosz-
tályparancsnokságnál. Ennek ellenére a két tiszt február 24-én, a Guyon-hadosztály 
elvonulásakor önkényesen Debrecenbe távozott. Üchtritz kérte Görgeit, hogy in-
tézkedjen vagy a két tiszt hadi törvényszéki úton történő megbüntetéséről, vagy más 
alakulatba történő áttételükről. Takáts bűnlajstromát kiegészítette azzal, hogy az 

5 HL 1848-49. i3/425a. 

6 HL 1848-49. 13/425d. 

7 HL 1848-49. 13/425e„ f. 

8 Ez nyilván febr. 24. után történt, mert az ezred 1. osztálya tiszti névsorában íebr. 24-én még 
mindkét tiszt úgy szerepel, mint akik „hadi törvény alatt" állnak. MOL HM Ált. 1849:4604. 



február 14-én Tornán több mint húsz tanú előtt a neki kezét nyújtó Várady Sándor 
főhadnagy markába köpött, s hogy 7 forinttal adósa Csősz Ambrus közlegénynek. 
Buró pedig fogsága idején kidobta a fogsága színhelyéül szolgáló szobából az ut-
cára Üchtritz köpenyét, amit Fejér István közlegény talált meg.9 Guyon február 
26-án Mezőkövesdről jelentette, hogy Takáts János és Buró János jelentés és en-
gedély nélkül Debrecenbe távoztak.'0 

Takáts és Buró február 28-án Debrecenben nyújtották be a velük történtekről 
szóló jelentésüket Mészáros Lázár hadügyminiszternek. Ebben közölték, hogy 
Üchtritz nem engedte meg korábbi állásuk elfoglalását, s Görgeihez azért nem 
fordultak, mivel az csapataival együtt „elutazott, hogy hová, nem tudjuk". Ezért 
jöttek Debrecenbe. Kérték Mészárost, tisztázza ügyüket, s utána helyeztesse át őket 
valamelyik más lovascsapathoz." Mészáros a folyamodványt március l-jén továb-
bította Dembinskihez azzal, hogy vizsgáltassa ki a történteket.12 

Dembinski közölte velük, hogy el fogja rendezni az ügyüket, de a tiszafüredi 
események, azaz Dembinski leváltása miatt erre nem került sor. Március 7-én 
Üchtritz Takátsot és Burót délután 4 órára magához hívatta, de mivel Üchtritz nem 
ért rá, este 8-ra ismét berendelte őket. Takáts azonban odafelé menet megbotlott és 
megrándult a lába, s ezt Buró útján közölte Üchtritzcel, hozzátéve, hogy másnap 
mái" jobban lesz. E I T C Üchtritz — Takáts jelentése szerint — hozzá küldte Hollán 
századost, Lázár Sándor és Várady főhadnagyokat, akik este 10-11 között rátörtek, 
s követelték tőle, hogy azonnal írja meg kilépési nyilatkozatát. Takáts könyörgött 
nekik, s kérte, hogy várjanak másnapig, erre Tóth hadnaggyal megíratták, és 
Takátscsal aláíratták a nyilatkozatot. Takáts március 8-i beadványában kérte Gör-
geit, mint „hadi nemes atyát", soroztassa be őt valamely más lovassági alakulatba.13 

Hollánék eljárására vonatkozóan mellékelte szállásadóinak, Várady Mihálynak és 
Miklósnak a bizonyságtételét is. 

Buró megjelent az esti tiszti gyűlésben, ahol bajtársai úgy határoztak, hogy egy 
hónapon belül vagy tétesse át magát más alakulathoz, vagy cseréljen egy másik 
alakulatnál szolgáló bajtársával. Megíratták vele a kilépési nyilatkozatát is, azzal, 
hogy egy hónapig bepecsételve tartják. Közölték vele, hogy ha nem hajlandó magát 

9 HL 1848-49. 13/425g„ h„ i., j. 

10 HL 1848-49. 13/425j. 

11 HL 1848—49. 13/425m. 

12 HL 1848-49. 13/425k. 

13 HL 1848-49. 13/425k„ 13/425p. 

14 HL 1848^19. 13/425r. 



a végzéseknek alávetni, nyolc bajtársával azonnal meg kell vívnia. Buró aznap 
Görgeihez írott beadványában kérte, hogy tekintettel eddigi érdemeire (egyike volt 
a hazaszökött Nádor-huszárokat vezető tiszteknek), eszközölje ki áttételét egy má-
sik lovassági alakulathoz.15 Takáts kilépési kérelmét Üchtritz március 8-án továb-
bította Görgeihez: 

lm Anbuge wird anmit einem hohen Oberkommando d e r Mittleren Theisz A r m e e der 
den aus besonderen Privatriicksichten eingereichten Quit t i rungs-Revers des Herrn 
Oberl[ ieu]t[enan]t . Takáts obigen Regiments zur hochgefa l l igen weiteren V e r f ü g u n g 
gehorsamst unterbreitet .1 6 

Unte r e i n e m e r l a u b t sich der G e f e r t i g t e an d ie a b g i i n g i g e Stel le d e s O b j e r - ] 
l[ieu]t[enan]t. Taká ts den Rangal tes ten Herrn Unter l ieutenant Ignatz L a u b e r zum 
Oberl ieutenant und an dessen Stel le den in vielen Gelegenhe i ten vor dem F e i n d e sich 
ausgeze ichnenden Wachtmeister F ranz Huszka zum Unterl ieutenant in Vor sch l ag zu 
bringen. 

Üchtri tz Major 

Az iratot Görgei március 8-án, Tiszafüreden a következő hátirattal látta el: 

An Herrn Obers twachtmeis ter v. Üchtr i tz mit der A u f t r a g e benannten Oberl ieutenant 
Takáts, wenn es derselbe ist, we lche r wahrend der K a s c h a u e r Dislozirung schon in 
einer s tandrecht l ichen Untersuchung war, — in Arrest zu nehmen, um gegen densel-
ben das ger icht l ichen Verfahren eintreten lassen zu k ö n n e n , da er einer f r ü h e r e Mel-
dung nach mit se inem Kameraden B u r ó eigenmachtig se ine Truppé verlassen hatte. 

Görgei G.17 

Ensel hadbí ró ú rnak 

Takáts március 11-én Debrecenben Mészáros hadügyminiszterrel is tudatta a 
történteket, s kérte áttételét valamely más lovascsapathoz.18 Mészáros március 13-
án a panasz kivizsgálására utasította Vetter Antal altábornagyot, fővezért. Vetter 
az utasítást és Takáts beadványát március 15-én Cibakházáról azzal küldte meg 
Görgeinek, hogy vizsgáitassaki az ügyet, s az eredményről tegyen jelentést. Görgei 

15 HL 1848-49. 13/425t. 

16 L. HL 1848^19. 13/425o. 

17 HL 1848-49. 13/425n. 

18 HL 1848^19. 13/425v. 



március 20-án Mezőkövesden kapta meg az iratokat, s átadta kivizsgálás végett 
Ensel Kálmán hadbírónak.19 

Buró március 9-én Tiszafüredről jelentette Aulich Lajos ezredesnek, a II. hadtest 
parancsnokának, hogy Rajcsányi István 54. honvédzászlóalji főhadnagy cserélni 
kívánna vele. Aulich a kérést pártolólag terjesztette fel a hadügyminisztériumhoz.20 

Menyhárt Antal ezredes, a hadügyminisztérium katonai osztályának vezetője már-
cius 11-én nyugtázta a kívánságot, értesítette erről a 12. (Nádor) huszárezred osz-
tályparancsnokságát, s utasította azt a csere lebonyolítására.21 Rajcsányi március 
19-én ismét kérte a csere lebonyolítását, de az ezred tartalék századához.22 Május 
8-án Burót áthelyezték az 54. honvédzászlóaljhoz.23 

Takátsot április 18-án kinevezték a 12. huszárezred alszázadosává, majd ezrede 
4. századával a IX. hadtesthez irányították. Görgei erről a tényről csak június elején 
értesült, s június 7-én felháborodott hangvételű levélben vonta felelősségre Farkas 
Károlyt, a 12. huszárezred parancsnokát: 

Tudtomra esett, hogy Takáts János volt 12-ik huszárezredben főhadnagy, aki egy 
huszártiszt gyöngéd becsületérzetével s e m m i k é p p meg n e m egyeztethető m a g a v i s e -
let következtében a VII . hadtest egykori parancsnoksága által egyszerűen s t u l a j d o n 
kére lmére elbocsájtátott , újra a 12-ik huszárezred egyik osztályánál kapitányi m i n ő -
ségben soroztatott be , s ezen besorozta tásának tulajdon ál l í tása szolgált volna a lapul , 
miszerint ő a hadügyminisz tér ium által mos tan i minőségben alkalmaztatott l égyen . 
Rendelem: 
H o g y Takáts János je lenlegi XH-ik huszárezredbel i a l százados ezen rendelet vé te le 
után hivatalosan a hadügyminiszter s z e m é l y e elé állíttassék, tulajdon igazolása é rde -
kében . 

Farkas június 17-én Nagykárolyból küldte tovább a rendeletet a IX. hadtestnél 
szolgáló alezredesi 2. századhoz azzal, hogy Farkast küldjék Pestre.24 Mire azonban 
a rendelet odaérkezett, megtörtént az orosz csapatok betörése, s a IX. hadtest meg-
kezdte visszavonulását az Alföld felé. így aztán Takátsra mint tisztre alakulatánál 
volt szükség, s itt is maradt egészen a déli hadsereg felbomlásáig. A fegyverletétel 

19 HL 1848^19. 13/425u. 

20 MOL HM Ált. 1849:5781. 

21 HL 1848^19. 13/425s. 

22 MOL HM Ált. 1849:6799. 

23 Bona Gábor szíves közlése. 

24 Másolat. MOL H 147 Vegyes iratok. 11. doboz. 22. tétel. 



után besorozták, majd elbocsátották. 1867-68-ban a Pozsony megyei honvédegylet 
tagja volt, s 1887-ben bekövetkezett haláláig uradalmi gazdatisztként dolgozott 
szülőhelyén, a Pozsony megyei Nagyfödémescn.23 

Fischer főhadnagy és az üteg pénztára 

Psotta Mór alezredes, a VII. hadtest tüzérparancsnoka 1849. február 16-án, hely 
és dátum nélküli jelentésében közölte Görgeivel, hogy Fischer Ferenc tüzér főhad-
nagy, aki 1849. január 4-ig a 6. honvéd lovasüteg parancsnoka volt, aznap meg-
érkezett Debrecenen át Pestről. Fischer néhány nappal azelőtt, hogy a magyar had-
sereg elhagyta Pestet, leesett a lováról, megsérült a keze (valójában a lába — H. 
R.), s hátramaradt Pesten. A hadsereg körében a legrosszabb hírek terjedtek el róla, 
mint eztZankó Ágoston, a 9. (Miklós) huszárezred századosa és az üteg legénysége 
is tanúsíthatja. Január 4-én délután 4 órakor Székely József, az üteg rangidős tűz-
mestere, jelenleg hadnagy, felkereste őt a szállásán, s ott Hittig Péter hadnagynak, 
az üteg szekerészparancsnokának jelenlétében Fischertől azt a parancsot kapta, 
hogy vételezzen az üteg ellátására pénzt, noha Fischernél ekkor több mint 1000 
pengő forint ellátási pénz volt. Fischer ezt a parancsot tagadja, de Székely ezt több 
tanú előtt megismételte. Fischer azt állítja, hogy ő Budán olyan beteg volt, hogy 
nem tudott elvonulni a sereggel, s Hittig hadnagynak átadott 350 forintot, s hogy 
a többi 1000 forintot a rövidesen bevonuló osztrákok elkobozták tőle (ugyanakkor 
igazán csinos, teljesen új drágaságok láthatók nála). Fischer ma Görgei jelenlétében 
azt állította, hogy Téténynél kilőtték alóla a lovát. Amikor Psotta ezt a hazug állítást 
szemére vetette, Fischer bocsánatért esedezett, s bevallotta, hogy hazudott. A had-
sereg önkényes elhagyásának és az ellátási pénzek hűtlen kezelésének gyanúja 
miatt Psotta a törzsfoglárhoz küldte. Hittig Iglón sebesülten visszamaradt. 

Görgei február 16-án a következő hátirattal látta el Psotta beadványát: 

An das A r m e e Auditoriat mit d e m Auftrage die gerichtl iche Unte rsuchung hierüber 
vorzunehmen, die Unters [uchungs] Aktén sind mir sodann zur Einsicht vorzulegen, 
wo ich das Wei tere bes t immen werden. Sig. ut supra 

Görgei tábornok 2 6 

Fischer február 17-én a következő folyamodványt intézte Psottához: 

25 Bona, 1987. 594. p. 

26 HL 1848-49. 13/568. 



N a c h d e m ich kein e igenes Vermögen bes i tze um mich zu verpf legen , überdies ich 
die mi r gebürende G a g e vons Monaten J anne r und Február mi t Recht zu fo rde rn 
g laube; bitté E[ue]r W o h l g e b o r e n mit so lche hochgefall igst e r fo lgen zu lassen. 
In Hochachtung e rgebene r 

Franz F i scher 
Artillerie Oberl ieut . 

praesent . Kaschau 17. f ebr . 1849. 
D e m Herrn Stabs Aud i to r zur Würdigung übergeben 

Psotta 
Oberstlieut. 

Görgei ezt a következő hátirattal látta el: 

Fischer Ferenc főhadnagy ellen a törvényes vizsgálatot megrende lvén , a benn fogla l t 
k é r e l m e azon oknál f o g v a n e m teljesíthető, mer t az á l lománynak kártalanítással tar-
tozik — annálfogva c sak a vizsgálat megrende lése napjától, 16-dik febr. fogva k a p j a 
a b é k e idején kimért d í jazását . 1849. febr. 18-án 

Görgei tábornok 2 7 

Fischert Miskolcon, február 22-én hallgatta ki a tábori hadbíróság. Elmondta, 
hogy január 3-án leesett a lováról, s megsérült a lába, mire bevitette magát Budára, 
ahol öt hétig betegen feküdt. Január 4-én délután 2 órakor felkereste őt Jobb tűzmes-
ter, akinek Fischer átadott 350 pengőforintot azzal, hogy továbbítsa azt Hittig Péter 
hadnagynak. Ezenkívül Fischernél volt még a legénység élelmezésére felvett 1200 
forintból 1068 forint. Délután 4 órakor Székely József tűzmestere felkereste őt a 
szállásán, s ott Hittig Péter hadnagynak, az üteg szekerészparancsnokának jelen-
létében Fischertől azt a parancsot kapta, hogy vételezzen az üteg ellátására 500 
pengő forintot csizma és más felszerelési cikkek vásárlására. Január 8-án megjelent 
nála egy Kis nevű cs. kir. gránátos százados, elvette tőle minden, 700 pengő forint 
állami és 300 pengő forint saját pénzét. Február 8-án felgyógyulván, Tétényre, majd 
onnan Debrecenbe utazott . Beismerte, hogy gondatlanságból vétkezett, de 
kártérítésül felajánlja a feleségétől átvett, 359 forintnyi ékszert, 115 forintnyi köve-
telését és a feleségénél lévő 10 darab magyar aranyat, illetve havonta fizetéséből 
50 forint levonást.28 Ezen a napon a hadbíróság kihallgatta Székely Józsefet, a 6. 

27 HL 1848-49. 13/568Í. 



hatfontos lovasüteg hadnagyát, aki megerősítette Fischer vallomását, s elmondta, 
hogy a Fischer által említett 500 forintot nem tudta felvenni az intendantúrától, azt 
viszont látta, amikor Jóbb tűzmester a 350 forintot átadta Hittig hadnagynak. To-
vábbi tanúkként megnevezte Jóbb Lambert és Kovács Ignác tűzmestereket.29 

Kovácsot és Jobbot február 26-án Mezőkövesden hallgatták ki. Kovács csak 
annyit erősített meg, hogy Fischer valóban leesett a lováról Sóskútnál. Jóbb elis-
merte, hogy valóban átvett Fischertől 350 forintot, s azt átadta Hittig hadnagynak; 
arra azonban nem emlékezett, hogy ezt Hittig nyugtatványozta-e vagy sem.30 

Schütze Tivadar hadbíró ezek alapján készítette el Egyeken, március l-jén had-
bírói véleményét. Ebben a történteket összefoglalva megállapította, hogy ,,az ön-
kénytes elmaradás és az elsikkasztási bűntény nincsen bebizonyítva, de még a tény-
állaclék sincsen megállapítva". Vannak ugyan gyanújelek, így például az, hogy 
Fischer sérüléséről nem szerzett orvosi bizonyítványt, hogy a nála lévő állami pénzt 
nem adta át biztos kezekbe, noha az ellenség közeli bevonulását sejthette; hogy 
indokolatlanul 500 forintot akart felvétetni a hadsereg pénztárából, de ezek túlzot-
tan távoliak. Ehhez járul, hogy Fischer abban a biztos tudatban tért vissza a had-
sereghez, miszerint ott „kérdőre fog vonatni, mit, ha bűnösnek érezte volna magát, 
alig tehete". Emellett maga ajánlotta a kár megtérítését. Mindezek alapján Fischer 
ajánlatát elfogadhatónak tartja, ,,s minthogy az ezen ügyet illető körülmények s 
adatok utóbb Budapesten sokkal jobban kideríthetendők volnának, az igazság érde-
kében a végső ítéletet kielégítő próbák felmutathatásáig felfüggesztendőnek vé-
lem". Görgei a hadbírói véleményre a következőket írta: 

A bennfoglal t vizsgálati irományokból, m i u t á n a tényálladék tökéletesen meg n e m 
állapítható, — Fischer Ferenc ellen — a törvényszék tartását és azoni tárgyalását e 
t é n y n e k meg nem rendelem; s azon parancso la t mellett k ü l d ö m a vizsgálati i ra tokat 
vissza hadbí róságomhoz, hogy további rende le temig e tárgy p r ó b á k hiányából f e l f ü g -
gesztet ik , amit törvényszéki ítélettel teend. 
Kelt t iszafüredi főhadiszál lásomon, márc . 7 -én 1849. eszt. 

Görgei tábornok 1 ' 

Március 16-án Tokajban a hadbíróság kihallgatta Hittig Péter hadnagyot, a 6. 
lovasüteg szekerészeiének parancsnokát is. Hittig elmondta, hogy Fischert sem 

28 HL 1848^t9. 13/568b. 

29 HL 1848-49. 13/568c. 

30 HL 1848^t9. 13/568d. 

31 HL 1848^19. 13/568a. 



játékosnak, sem pazarlónak nem találta, de az több ékszert, közülük két függőt vett 
Győrben, s elküldte őket a feleségének. A két függőt felismerte a bemutatott 
drágaságok között. Egyebekben megerősítette Fischer állításait az átadott 350, il-
letve az intendantúrától kiszolgáltatni kért 500 forintról.32 Fischer további sorsáról 
kevés adatunk van. A szabadságharcot tüzér századosként fejezte be, s 1867-ben, 
Budán, nyomorogva halt meg. 

Sebő Alajos őrnagy ügye 

Sebő Alajos, a 13. (Hunyadi) huszárezred őrnagya 1849. január 5-én Vácott 
leköszönt beosztásáról.34 Ezt február 10-én Eperjesen a feldunai hadtest parancs-
nokságához intézett kérvényében azzal indokolta, hogy a Nádasról történt vissza-
vonulás alkalmával „egy szennyes kór" tette tönkre. Leköszönését követően Ko-
máromba menekült, s miután meggyógyult, február 5-én a feldunai hadtest felke-
resésére indult. Kérte Görgeit, hogy „haelébbi állásomat, melyet elég szerencsétlen 
voltam betegségem miatt elhagyni, vissza nem nyerhetném, a főparancsnokság 
kegyesen kieszközölni méltóztatna, hogy az l-ő huszár ezredbeni35 tiszti fokomba 
visszahelyeztetnék". Görgei 1849. február 14-én Kassáról a következő sorok kísé-
retében küldte meg a folyamodványt Mészáros Lázár hadügyminiszternek: 

Sebő Ernő [!] 13-ik honvéd ezrednél volt őrnagy, ki s e r egünk Budapestről i k ivonulása 
után váci főhadiszál lásomon lemondásá t beadta, mos t , midőn dolgaink némi leg tán 
jobban ál lnának, nevezet űr a ./. alatti kérvényt nyú j t á be. 
Miután roppant feladatom férf ias megoldására szilárd, s nem a v i szonyokhoz képest 
változó j e l l emekre van szükségem: — az említett ké rvény t nem te l jes í thetem; — 
nehogy mégis egyszerűen tagadó válasz adassék, és így hazája szolgálatától előtte az 
út elzárassék; fe lkérem a tfisztelt] hadügyminisz tér iumot , mikint ké re lme iránt, más 
sereghezi a lka lmazás által rendelkezni szíveskedjék. 3 6 

32 HL 1848-49. 13/568e. 

33 Bona, 1988. 211. p. 

34 Hadbírósági vallomásában jan. 7-re tette kilépését. HL Abszolutizmuskori iratok. Aradi cs. 
kir. rendkívüli haditörvényszék. 113/10. csomó. 2/346. 246. f. 

35 Sebő korábban századosként az 1. (Császár) huszárezredben szolgált, s 1848. okt. 20-án 
nevezték ki a 13. (Hunyadi) huszárezred őrnagyává. Bona, 1987. 292. p. 

36 MOL HM Ált. 1849:3495. Mellette Sebő folyamodványa és az Entresz Ferenc „gyakorló 
orvos tanár" által Komáromban 1849. febr. l-jén kiállított orvosi bizonyítvány. 



Görgei a kemény válasz ellenére is Sebőre bízta a hadtesténél tett tiszti kineve-
zések listáját, s március 5-én sürgette közzétételüket. A minisztérium március 8-án 
közölte, hogy „a felhozott kinevezéseknek itt semmi nyoma nem találtatván, hi-
hetőleg az vagy nem is jutott a hadügyminisztériumhoz, vagy a Budáróli eljövetel 
alkalmával történt zavarban eltévedett", s ezért kérte Görgeit azok újólag történő 
felterjesztésére azzal, hogy a felterjesztett kinevezéseket az illető tisztek megnyug-
tatására azonnal a Közlönybe fogja iktatni.37 Sebőt ezután valóban visszahelyezték 
az 1. (Császár) huszárezredhez, s április 4-én a tápióbicskei lovasrohamban ki is 
tüntette magát: párviadalban ő végzett Hermann von Riedesel báróval, a horvát 
báni huszárok őrnagyával (az eseményt Than Mór festményen örökítette meg).38 

Az összecsapásban maga is súlyos sebet kapott, egy hónapig szolgálatképtelen volt. 
Április 30-án megkapta a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályát, május 25-től 
az 1. (Császár) huszárezred ideiglenes parancsnoka volt a világosi fegyverletételig. 
Aradon 16 év várfogságra ítélték, majd 1853-ban kegyelmet kapott, 1867—1868-
ban a győri honvédegylet tagja volt, s Bősön dolgozott mint uradalmi gazdatiszt. 
1882-ben a Győr megyei Nyáradon, szülőfalujában halt meg.39 

Ki az ezredparancsnok? 

1849. január 3-4-én a feldunai hadtest több tucat tisztje, köztük hadosztály-, 
dandár-, ezred- és zászlóaljparancsnokok sora hagyta el a szolgálatot. Volt közöttük 
olyan, aki nyíltan megmondta Görgeinek: úgy érzi, hogy a magyar kormányzat 
lelépett a legalitás teréről, s ezért nem vállalhat további szolgálatot. Volt olyan, aki 
a bejelentéstől is megkímélte hadtestparancsnokát, s egyszerűen a fővárosban ma-
radt. Volt olyan, aki betegségére hivatkozva kért szabadságot, s maradt a főváros-
ban, s olyan is, aki hasonló ürüggyel a Debrecenbe menekült magyar kormányt 
követte. Ez utóbbiak közé tartozott Ferdinánd Karger ezredes, a 4. (Sándor) huszár-

37 MOL HM Ált. 1849:5278. 

38 Közli: A szabadságharc kilenc nagy csatája. Szcrk.: Katona Tamás. Utószó: Cennerné Wil-
hclmb Gizella, a képmagyarázatok: Barcy Zoltán. Bp., 1978. a 28-29. p. között. Sebő hőstettét 
részletesen leírja Görgey István II. 90. p., Karsa Ferenc: Szabadságharcos napló. ,,A körültem 
és velem 1848. és 1849. évben történt események". S. a. r. Bona Gábor. Bp., 1993. 163. p.; 
Egervári Ödön: Bátori Schulcz Bódog emlékiratai az 1848/9-ki szabadságharczból. Pest, 1870. 
55. p. 

39 Bona, 1987. 292. p. 



ezred parancsnoka, aki még december 3! -én jelentett beteget, s adta át dandárának 
és egyben ezredének parancsnokságát Ernst Poelt Ritter von Poeltenberg (Poelten-
berg Ernő) alezredesnek. Karger január 13-án Nagyváradról írott kérvényében tü-
dőhártya-gyulladására hivatkozva négy hét szabadságot kért a hadügyminiszté-
riumtól, amely ezt január 17-én meg is adta.40 

Görgei még 1849. február 1-jei napiparancsában léptette elő ezredessé Poelten-
berget.41 Február 16-án több más alakulathoz, köztük a Sándor-huszárokhoz ki-
nevezett tisztével együtt az ő kinevezését is felterjesztette a hadügyminisztérium-
hoz megerősítés végett. A minisztérium katonai osztálya február 20-án közölte, 
hogy mivel a 4. huszárezrednél a kinevezések szerint az alszázadosok száma „a 
rendes szabály szerénti mennyiségét sokkal meghaladja", azokat csak a hadtestpa-
rancsnokság erre vonatkozó tudósítása után erősítheti meg. Szintén a katonai osz-
tály vélte úgy, hogy elképzelhetők esetek, amikor,,a honnak leghűbb fia a körülmé-
nyek miatt kénszerül állomását elhagyni", s az ilyeneket nem lehet „annyira lakol-
tatni, hogy azok állomásuktól azonnal elmozdíttassanak". Ezért nem erősítheti meg 
a 4. huszárezredhez javasolt törzstiszti kinevezéseket. Az utalás egyértelműen Fer-
dinánd Karger ezredesre vonatkozott. A minisztérium egyébként nyilatkozatra szó-
lította fel, hogy február 28-ig képes lesz-e átvenni az ezred parancsnokságát. " 

Görgei 1849. február 21-én Miskolcról a következő jelentést intézte Mészáros 
Lázár hadügyminiszterhez: 

A hadügyminisz té r ium katonai osztá lya 3228. szám alatt Karger ezredes e lőter jeszté-
se nyomán a 4- ik huszárezrednél tett előléptetések j e g y z é k é t vélem közié.4-1 

Karger ezredes úrnak a minisztér iumhoz tett fe l ter jesztése febr. 11-érői szól . 
Az általa ajánlott egyének már j anuá r 16-án a 4-ik huszárezred itt lévő — s így való-
ságos parancsnokának fel terjesztésére m á r k i valának nevezve , s neveik j ó v á h a g y á s 
végett már fel is terjesztettek a hadügyminisz tér iumnak. 

40 MOL HM Ált. 1849:566. Karger egyébként jan. 11-én Földesen átutazva igen elítélő hangon 
nyilatkozott a kormányzat politikájáról. MOL OHB 1849:311., Kossuth Lajos összes munkái. 
XIV. köt. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. II. S. a. r. Barta István. 
Bp., 1953. 108. p. 

41 MOL Görgey-lt. b/45/a. fasc. 

42 MOL HM Ált. 1849:3564., OHB 1849:2384., A Hadügyminisztérium (= HM) válaszának 
tisztázata: MOL Görgei-ir. I. doboz. 

43 A HM Karger ajánlatára már febr. 6-án kinevezte Zámbelly Lajost őrnaggyá, s 7-én és 16-án 
is kinevezett további öt tisztet a 4. huszárezredhez. MOL HM Ált. 1849:2275., 2348., 2866., 
3524. 



Úgy látszik tehát, mikint Karge r ezredes a 4 - ik huszárezred dolgaira nézve kevés 
tudomássa l bírhat. 
Karger ez redes úr, Budapestről i k ivonulásunkkor ezredjét anélkül, hogy erre engedel-
met nyer t volna, — elhagyta. 
Ki se regemet oly veszélyes percben, mint volt az akkori, — katona létére gyáván el 
tudta hagyn i , — az többé egy huszárezred vezére nem lehet seregemben. 
S ha tű rném, hogy tisztsége kényelmeinek é lvezése által, más é rdemesebb sérelmével 
előbbeni ál lását bitorolja; úgy magamra sütném a gyávaság bélyegét. 
Karger he lye t t más vette át az ezred vezényletét, ki viseli a hadjára t terheit, annak 
leend szava az ezred közvet len beldolgainak el intézésében is. 
Mindezekné l fogva h ivatkozva 570-ik szám alatti fel terjesztésemre, ismételten ki-
je lentem: miszerint azon egyéneket , álljanak azok bármily magasan, — kik seregemet 
dolgaink veszélyessége miatt elhagyták, soha semmifé le esetben t ö b b é vissza nem 
veendem; s e m megengedni n e m fogom, mikint előbbi állásuknál f ogva , dolgainkba 
bá rmiképp beleavatkozzanak. 
Hadügymin i sz te r urat pedig fe lkérem, mikint j e l en felterjesztésemet Karger ezredes 
úrral, — min t előléptetési a jánla tára adott vá laszomat , tudatni s közö ln i méltóz-
tassék.4 4 

A hadügyminisztérium február 24-én megküldte Kargernek Görgei lelterjesz-
tését, s felszólította, hogy az abban szereplő vádak alól tisztázza magát, „mivel ha 
Ön ezen vádat magáról elhárítani képes nem leend, sajnálattal bár, de kéntelen 
leendek a felhozott eset megvizsgál tatását a rendes törvényes útra igazítani". — 
Karger először január 13-án, majd február 16-án kért négy-négy heti szabadságot 
a hadügyminisztériumtól, s Mészáros február 19-i válaszában tudatta vele, hogy a 
szabadságot megadja ugyan, de ezalatt illetményét nem kaphatja. Közölte, hogy 
Görgei az ezrednél már ezredessé jelölte Poeltenberg alezredest, s ha Karger már-
cius 10-ig nem veszi ál az ezred parancsnokságát, a hadügyminisztérium kénytelen 
lesz őt számfeletti állományba helyezni.45 Karger február 24-én küldött válaszában 
közölte, hogy orvosi vélemény szerint téli és tavaszi időben nem teljesíthet szol-
gálatot, mert félő, hogy betegségéből nem gyógyul fel tökéletesen.46 A minisz-
térium március 20-án arra hivatkozva, hogy Karger mindaddig nem válaszolt az 
újabb felszólításra, ismét felhívta: nyilatkozzon, „vajon akar-é s egészségi állapota 
megengedi-é ezredéhez megjelenni annak parancsnoksága átvételére, minthogy je-
len harcias időben, midőn sergeink ellenség előtt állnak, egy ezredet parancsnok 

44 MOL HM Ált. 1849:4183. Mellette a HM utasításának fogalmazványa. 

45 MOL HM Ált. 1849:566., 3607. 

46 MOL HM Ált. 1848:4340. 



nélkül hagyni huzamosb időig nem lehet". Ha nem jelenhetne meg, a minisztérium 
kénytelen lenne őt ideiglenesen nyugalmazni."17 Karger március 23-án válaszolt. 
Erre március 27-én Mészáros utasította Láhner György vezérőrnagyot, hogy Nagy-
váradon egy törzsorvosokból és tisztekből alakítandó vizsgáló bizottmánnyal Kar-
ger ideiglenes nyugállományba helyezése érdekében tartasson orvosi vizsgálatot, 
s ennek eredményét terjessze fel.48 Láhner erre kérte a minisztériumot, hogy mivel 
Nagyváradon egyetlen törzsorvos sincs, küldjön egyet oda, mire a minisztérium 
egészségügyi osztálya azt válaszolta, hogy „hol annyi jeles tábori orvos egyén 
létezik, törzsorvos jelenben nem neveztethetik ki". Erre Láhner április 7-én kérte 
az egészségügyi osztályt az illető tábori orvosok megnevezésére. Az osztály más-
nap írott válaszában utasította Láhnert, hogy Kargert küldje Debrecenbe az április 
14-én ott tartandó felülvizsgálatra.49 Április 14-én a katonai osztály kérte az egész-
ségügyi osztályt, hogy aznap tíz órára hívja össze Karger megvizsgáltatására ,,a 
szokott modorbani bizottmányt".50 Április 20-án Menyhárt ezredes és 
Töltényi törzsorvos kiállította Karger felülvizsgálati jegyzékét. Eszerint Karger 
hólyagos himlő következtében a légcső nyálkahártyáinak krónikus ingerlésében 
szenved. A bizottmány javasolta Karger ideiglenes nyugdíjazását. Május l-jén a 
katonai osz-lály a gazdászati osztályt, 2-án a 4. huszárezredet értesítette Karger 
nyugdíjazá-sáról, utóbbit azzal, hogy április 30-tól töröljék őt a tiszti létszámból. 
Május 3-án Pétery József, a gazdászati osztály igazgatója megküldte a katonai 
osztálynak Kar-ger felülvizsgálati jegyzékét.51 A szabadságharc után Karger így is 
rangfosztással fizetett a honvédseregben betöltött szerepéért.52 

A szabadságolt zászlóaljparancsnok 

Görgei 1849. február 21-én Miskolcról a következő jelentést küldte Mészáros 
Lázár hadügyminiszterhez: 

47 MOL HM Ált. 1849:7017. 

48 MOL HM Ált. 1849:7788. 

49 MOL HM Ált. 1849:9393. A katonai osztály 9440. szám alatt még Karger megvizsgáltatását 
sürgette Láhnertől. 

50 MOL HM Ált. 1849:9969. 

51 MOL IIM Ált. 1849:12329. 

52 Bona, 1987. 361. p. 



Éppen m o s t ide érvén főhadiszá l lásommal , Inczédy őrnagy és a XIV. honvéd zász-
lóaljnak volt parancsnoka je lentkezet t nálam, h o g y be akar kelni, s e lébbeni helyét 
újra e l foglalni . 
Én azonban oda utasítottam őt, hogy bárhol másu t t szerezzen magának alkalmazást, 
de hadseregemben azt nem találhat ja többé, min thogy : 
1-er zászlóal já t Hansabégen [!] elhagyni, mégpedig az ellenség előtt azért merte, 
mivel Percze l Mór tábornok őt egy rossz tréfáért megdorgálta volt. 
Akkor ő azt jelentette ki, hogy ily méltatlan b á n á s m ó d mellett többé n e m szolgálhat, 
hacsak én elégtételt nem szerzek nekie Perczel M ó r tábornoktól. 
Ezen magavise le te Inczédy őrnagynak elég lett vo lna magában is, h o g y a nevezett 
őrnagyot azonnal pör alá vé tessem, de hozzájárul m é g az is 
2-or h o g y ugyanaznap Hansabégen [!] Kleinheinz akkori százados- és ideiglenes 
vezérkari tiszttel oly rendkívül i , minden tiszti i l ledelmet legmélyebben sér tő civako-
dásba ereszkedett , minő m é g a legmívelet lenebb emberek között is bo t rány t okozna. 
3-or V é g r e Inczédy őrnagy V á c o n oly körü lmények közt, hol minden igaz hazafinak 
szégyenlenie kellett a hadseregtől i elmaradását, áll í tása szerint: sebes lába miatt, sza-
badságra kívánkozott , s azáltal tulajdon jelleme fölöt t kimondta a végítéletet; mert 
amint én egy — Karger ez redes re s több effé lékre vonatkozó fe l ter jesztésemben már 
egyszer szilárdul ki mondám: mindazok — kik akkori kétes á l lapotunkban csekély 
betegségük miatt elhagyták seregemet , abbani visszaalkalmazásukra örökre érdem-
telenekké tették magukat.5 3 

A minisztérium február 25-i válaszában közölte: bár Görgei ítéletében osztozik, 
eljárását mégsem helyeselheti, mivel az ilyen eseteknél alkalmazott rendeleteit ,,az 
előadott első alkalommal a hadügyminisztériumnak följelenteni fölöslegesnek tar-
totta". E mulasztások által a kormány és a hadügyminisztérium a következetlenség 
látszatába eshet, mint éppen ez alkalommmal is. Görgei maga emelte ki Inczédy 
László érdemeit a dunántúli harcokról szóló jelentéseiben, s amikor Inczédy a meg-
felelő orvosi bizonyítványokkal ellátva Debrecenben megjelent, a kormány alezre-
dessé nevezte ki. Ez nem történt volna meg, ha Görgei „mihelyt körülményei en-
gedik, hivatalos közlekedésbe veszi magát a kormánnyal és hadügyminisztérium-
mal". Karger előterjesztéseinek megerősítése is e hiánynak tulajdonítható. (A mi-
nisztérium február 13-án éppen Karger ajánlatára terjesztette elő Inczédyt alez-
redessé, s Kossuth a kinevezést „igen szívesen" helybenhagyta).54 

Mészáros március 1 -jén küldte meg Görgeinek Inczédy László alezredes igazoló 
nyilatkozatát, „melyben magát, ha bűnös, büntettetni, de ha ártatlansága bebizo-

53 MOL HM Ált. 1849:4152. Mellette a HM válaszának fogalmazványa. 

54 MOL HM Ált. 1849:3272., OHB-iktatószáma 1849:1991. 



nyosodnék, a rajta elkövetett sérelmet orvosoltatni kéri". Kérte Görgei ezzel kap-
csolatos nyilatkozatát, „mert ha a dolog úgy áll, mint a nyilatkozatban előadatik, 
úgy a folyamodón méltatlanság követtetett el, mi azonnali orvoslást igényel". 
Inczédy nyilatkozata ismeretlen."' Görgei erre a következő választ küldte 1849. 
március 4-én Tiszafüredről: 

A hadügyminisz tér ium 4653 . szám alatti rendele tére Inczédy a lezredes úr vissza n e m 
vételéből támasztott panasz t érdeklőleg vá l a szom e következő: 
Ka tonának elöljárója v i lágos parancsa e l lenére semmi esetben s e m volna szabad ki-
rendelt helyétől e l távoznia . 
Ki ez elvet akár rosszakarat- , akár hanyagságból sérti meg — egyiránt érdemes bün-
tetésre. 
Inczédy alezredes úr Kazimirnál jól viselte magát , s enné l fogva őt alezredessé is 
a jánlot tam. 5 6 

De ez semmi esetben s em menti őt. — Sőt, el lenkezőleg-— m e g k í v á n o m , miként oly 
egyén, ki rendet csinálni van hivatva saját körében , — ugyanazt n e rontsa ott, hol arra 
l egnagyobb szükség van, — ne szolgáljon állásánál fogva rossz pé lda gyanánt. 
Mél tóztassék hadügyminisz te r úrnak bármikin t rendelkezni, én kéntelen vagyok ki-
mondot t szavaimhoz elválhatlanul ragaszkodni . 5 7 

Az ügy külön érdekessége, hogy Perczel és Görgei közismerten rossz viszony-
ban voltak, s Görgei — a katonai függelmi viszonyok figyelembevételével — tá-
bornoktársa és zászlóaljparancsnoka vitájában az előbbi presztízsét védte. 

A hadügyminisztérium még február 27-én megbízta Inczédyt az 1849. február 
8-i aradi ütközet körülményeinek kivizsgálásával. Inczédy a vizsgálatot március 
21-én fejezte be.5S Április 3-án a minisztérium Perczel táborába küldte Inczédyt, 
de nem ment oda, mert április 20-án még Debrecenben volt.59 Április 29-én a nagy-
károlyi újonctelep parancsnokává nevezték ki, majd május 16-án ő vette át az ab-
rudbányai katasztrófa után alaposan leolvadt zarándi dandár vezérletét. Augusztus 
22-én Belényesnél feloszlatta csapatait. A szabadságharcban vállalt szerepéért 10 
év várfogságra ítélték, 1852-ben szabadult. A kiegyezés után bebizonyíthatta, hogy 

55 MOL HM Ált. 1849:4653. 

56 1848. dec. 21-én és 23-án. Közli Hermann Róbert'. Görgei Artúr és Kossuth Lajos leve-
lezésének kiadatlan darabjai. In: Századok, 128. (1994) 958-959. p. 

57 HL 1848-49. 16/74. IIM-iktatószáma 1849:5280. 

58 MOL IIM Ált. 1849:15141. 

59 MOL HM Ált. 1849:8877., 10916. 



három év alatt a börtönben beletanult a „szakmába": előbb az illavai, majd a nagy-
enyedi fegyház igazgatója volt. 1882-ben hunyt el Nagyenyeden.60 

A vétlen nemzetőr hadnagy 

Karsa Endre, a zemplén-gömöri önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj hadnagya 
1848. december 28-án a bábolnai ütközetben több társával együtt elszakadt alaku-
latától, s a Csákberényben állomásozó Karger-dandárhoz csatlakozott. Itt Inczédy 
László, a 14. honvédzászlóalj őrnagya ideiglenesen beosztotta alakulatának 1. szá-
zadába. 1849. január 2-án Hamzsabégen hagyta el a zászlóaljat, s tért vissza saját 
alakulatához. Közben Clementis Gábor, a zemplén-gömöri zászlóalj őrnagya azt 
jelentette a főhadiszállásra, hogy Karsa több más tiszttel együtt elmaradt az alaku-
lattól. Ezért Görgei december 31-én kelt napiparancsában valamennyi tisztet meg-
fosztotta tiszti rangjától/1' Karsa 1849. február 18-án Inczédy és Clementis őt tisz-
tázó bizonyítványaival jelentkezett Görgeinél, s kérte, hogy hadnagyi ranggal haza-
mehessen. Görgei erre azt felelte, hogy nem kételkedik ugyan Karsa katonai becsü-
letében, de csak úgy tisztázhatja magát, ha közhonvédként vonul be zászlóaljához.62 

Karsa ezután hazautazott Zemplénbe, s Tokajban újabb bizonyítványt szerzett be 
Csepy Dániel nyugalmazott ezredestől, majd mindhárom bizonyítvány kíséretében 
kérvényt nyújtott be Mészáros Lázár hadügyminiszterhez. Ebben kérte, hogy so-
rozzák be valamelyik zászlóaljhoz.61 Mészáros március 2-án megküldte Görgeinek 
Karsa kérelmét. Hozzátette, „hogy miután folyamodó zászlóaljátóli elmaradását 
igazolja, s ekképp a felállított azon elv: hogy ki nehéz körüményink közt elhagyja 
a tábort, ugyanaz a viszonyok kedvezőbb fordulatánál be nem fogadható, — a 
nevezett esetben ellenkezésbe nem hozatik", Görgei terjessze fel ezzel kapcsolatos 
felvilágosítását, „mert helyzetünkben az önkényt ajánlkozó kiképzett védelmi erőt 
nélkülözni célszerűtlenség, s eltaszítni annyi, mint nem méltányolni a hazafiúi szép 
törekvést". Ezzel egy időben intézkedett, hogy Kársát mindaddig, míg „ügye tisz-
tába hozatnék", tiszteletbeli őrmesterként iktassák be a 35. honvédzászlóalj tiszti 
létszámába.64 

60 Bona, 1987. 181. p. 

61 Karsa, 292-293. p., MOL HM Ált. 1849:5279., Közlöny, 1849. jan. 16. (Itt Károssá And-
rásként szerepel). 

62 Karsa, 293. p. 
63 MOL HM Ált. 1849:5279. 



Görgei az ügyről 1849. március 4-én Tiszafüredről a következő jelentést küldte 
Mészáros Lázár hadügyminiszterhez: 

Karsa Endre zempléni önkéntes zászlóaljbeli volt hadnagynak fe lv i lágos í tó jelen-
téstétel végett hozzám küldött fo lyamodványa- s az azt kísérő miniszteri leiratra e 
következőket válaszolom: 
Karsa Endre mint hadnagy, Felsőgal lánál zászlóaljától anélkül, hogy t ávozás ra elöl-
járóitól engedelmet kapott volna, elmaradt: 
Miután ezt világos rendeletem ellen tette — megnyer te ugyanazon rendele temben 
megígért büntetést, — azaz t isztségétől elmozdíttatott, s ez közhírré tétetet t . 
Karsa Endre ú r ez eset után magá t nálam jelentette, de miután részére s zó ló s folya-
modványához csatolt bizonyítványai akkoron még hiányoztak: — néki egyebe t nem 
is válaszolhattam, mint mit fo lyamodványában is érint. — Ezután Z e m p l é n b e utazott, 
— honnan szerencsénk isméti kedvezésekor Kassára jöt t , s a zászlóaljhozi visszame-
netelére engedelmet kért. — Ekkor kérdém, vajon miér t nem jelentette m a g á t Pestrőli 
k ivonulásunk után rögtön e bizonyítványokkal . — Felele te volt: mert hazamentem 
nőmhöz. 
Én pedig azt hiszem, hogy az, ki Pestrőli k ivonulásom nehéz percében n e m érzett 
magában annyi erőt, magát igazolva s becsületét m e g m e n t v e tiszti á l lásában vissza-
kívánkozni minden áron; — az n e m érdemli, hogy k e d v e z ő viszonyaink k ö z t seregem 
tisztjei közt helyet foglaljon. 
Szóval, ki j obban szerette nejét látni, mint becsületét megmenteni , s hónáé r t harcolni, 
— az maradjon következetes, és ne jöjjön seregembe, mert ily hősök re győzelmi 
reményeket soha sem fogok építeni.6 5 

Görgei végül visszafogadta seregébe Kársát, s március 15-én Tokajban honvéd 
hadnagyi ranggal kinevezte az első besztercei (később második 51.) honvédzász-
lóalj hadnagyává.66 

Századosból hadnagy 

Györgyfy Imre, a 10. honvéd zászlóalj 1849. január 12-én Léván leköszönt szá-
zadosa február 28-án Debrecenben kérte a hadügyminisztériumot, hogy valamelyik 
lovasezred tartalékánál, ruhatárnál, toborzó parancsnokságnál, kórháznál vagy 

64 MOL HM Ált. 1849:4723. 

65 MOL HM Ált. 1849:5279. Mellette a vonatkozó iratok. 

66 Karsa, 293. p. 



élelmiszerraktárnál alkalmazzák újra. A minisztérium a beadványt véleményezés 
végett továbbította Görgeihez. A tábornok március 4-én a következőket válaszolta: 

./. A hadügyminisz tér ium 4614. szám alatti rendeletére a csa to lvány visszarekesztése 
mel le t t van szerencsém válaszolni: mikint G y ő r f y [sic!] Imre úr akkor, mikor a ma-
gya r hazáér t vívni d icső ugyan , de nehéz volt , — seregemet e lő t tem ismeretlen okból 
e lhagyta , tőlem .//. alatti elbocsátó levelet nyervén . 
Ki van a levélben ny i lvánosan írva, mik in t ő a magyar á l lada lom kedvezéseire e 
k i l ép te után nem fog számolhatni . 
M i v é g ü l felkérem Hadügyminisz ter urat, mik in t a .//. alatti e redeté jé t [sic!] nevezett 
úrtól bekérni , — s válaszát annak értelmében méltóztassék k iadni ; hogy ekkint fo lya-
m o d ó , s a hozzá hason ló lelkületű urak á t lássák, mikint gyávaságuk felsőbb helyen 
s e m Jegyeztetik, — és h o g y orvosi b izonyí tványokkal palástolt le lkük azon szemmel 
néze t ik fenn is, — mint itt.67 

A hadügyminisztérium a térparancsnokság útján közölte Görgei válaszát 
Györgyl'yvel. Erre adott felelete után, április 5-én a minisztérium továbbította a 
télparancsnoksághoz Györgyfy lemondási oklevelét. Györgyfy április 15-én beteg-
sége elmúltára hivatkozva ismét kérte újraalkalmazását. Mészáros Lázár ideiglenes 
hadügyminiszter elutasította a kérést, mondván, hogy „folyamodó is azok közé 
tartozik, kik a magyar ügynek csak akkor és annyiban baráti, ha és amennyiben a 
körülmények kedvezők". Györgyfy május l-jén arra hivatkozva, hogy február 28-
án saját elhatározásából jelent meg Debrecenben, ismét „illő tiszti rangban" kérte 
magát alkalmazni. Erre Mészáros kinevezte Györgyfyt hadnaggyá az 51. honvéd-
zászlóaljhoz. 1849. május 9-től a kecskeméti újonctelcpnél szolgált, a szabadság-
harc végén a 130. honvédzászlóalj főhadnagya volt.68 

Az önkényeskedő nemzetőr hadnagy 

Kiss Kálmán 23 éves, római katolikus, nőtlen, Sáros megyei, őrli születésű, 
zempléni önkéntes lovas nemzetőr hadnagyot Klapka még 1849 januárjában futár-
ként küldte Görgeihez, de útközben Sáros megyében Semsey Vilmos szolgabíró 
letartóztatta, majd rögtönítélő bíróság által halálra ítélte. Kiss megszökött a fog-
ságból, de mintegy 4000 pengő forint értékű készpénze, két lova, szekere és minden 
ruhája Semsey és Medveczky Antal által elkoboztatott. Kiss kártérítést kért az 

67 MOL HM Ált. 1849:10889. |5277.| Mellette a vonatkozó iratok. 

68 Bona, 1988. 244. p. 



OHB-tól, s az március 3-án utasította Szemere Bertalan főkormánybiztost, hogy 
„mihelyt a harcviszonyok változtával Sáros megye az ellenségtől megtisztul, az 
érdeklett panaszt szigorúan megvizsgálni s a folyamodó kárának megtérítéséről 
intézkedni szíveskedjék".69 Kiss Kálmán 1849. március 10-én Büdszentmihályon 
egy Görgei nevében, Klempai Vilmos névre kiállított, általa hamisított nyílt ren-
delettel megjelent a Dessewffy grófi család tiszttartójánál, és 2000 forint hadisarcot 
követelt tőle. Amikor a tiszttartó ennek kiszolgáltatására nem volt hajlandó, azzal 
fenyegette meg, hogy a 4. (Sándor) huszárezred 300 emberével tér vissza, s 10 000 
forintnyi kárt okoz velük. A helység elöljárói gyanúsnak tartották viselkedését, 
ezért Szeremlei Györgynek, a szabolcsi szabadcsapat főhadnagyának közreműkö-
désével elfogták és Polgárra akarták kísértetni. Kiss Kálmán ezután szökni próbált, 
de elfogták, s átadták a katonai hatóságnak. Vallomásában elmondta, hogy Sáros 
megyében szenvedett kárát akarta pótolni a „schwarzgelb" Dessewffy birtokán. (A 
birtok tulajdonosa Dessewffy Emil gróf volt). „Folyó évi febr. 22-én Miskolcon 
voltam Görgei tábornok úrnál és kértem tőle Sáros megyei káromra nézve kár-
talanítást. O engem a Honvédelmi Bizottmányhoz utasított, melynek panaszomat 
előadjam, és melytől ügyem eldöntését várjam. Erre azt feleltem, ha ezt tudom, 
hogy ily úton kaphatom csak meg káromat, még akkor, midőn Sárosba egy szakasz 
huszárral a tábornok úrtól fentebb említett két Semsey és Medveczki elfogatására 
kiküldettem, magamat a Semseyk [sic!] jószágából önhatalmilag kártalanítottam 
volna. Erre a tábornok úr azt felelte, hogy jó volt nem tenni, mert olyan tettesre 
főbelövés a büntetés". 

Görgei 1849. március 12-én Büdszentmihályról a következő utasításokat küldte 
Ensel Kálmán hadbírónak és Poeltenberg Ernő ezredesnek: 

Kiss Ká lmán ist zu übernehmen, unter strengen B e w a c h n u n g zu haltén u n d sogleich 
ein Standrecht über ihn abzuhal ten, die dazu nöt igen Dokumente fo lgen mit . 
Das Jochtermin hat Herr Obers t Poeltenberg von seinen Division zu bes t immen . 

Herr Oberst habén das Urteil (der kein Zweifel s tat t f índen kann) zu bestá t t igen, u[nd] 
gleich vollziehen zu lassen.70 

A Gózon Lajos őrnagy vezette hadbíróság Kiss Kálmánt kötél általi halálra ítél-
te, ezt Poeltenberg ezredes kegyelem útján főbelövésre változtatta. Görgei megerő-

69 MOL OHB 1849:2771.; HM Ált. 1849/16809. 

70 HL 1848-49. 20/50 lc. 



sítette az ítéletet, s azt március 13-án reggel 5 órakor végrehajtották. Kiss temetési 
költségeit — két forintot — Görgei kézipénztárából utalványozta. '1 

Kegyelem az évfordulón 

Február 18-án Guyon a hadseregi parancs következtében utasította Kompólty 
Ágoston őrnagyot, egyenlítse ki a közte és a 13. zászlóalj tisztikara közötti egye-
netlenséget, s tegyen jelentést a sikerről. Guyon magához hívatta a zászlóalj tiszti-
karát is, s miután a tisztek kinyilvánították ellenszenvüket Kompóltyval szemben, 
megparancsolta, hogy mind Kompólty, mind a tisztek nyújtsák be írásban köz-
léseiket. Ez február 19-én meg is történt. A tisztikar Kompóltyt hibáztató nyilat-
kozatával minden tiszt egyetértett, kivéve Kékesy Mihály századost, zászlóaljpa-
rancsnokot.72 Február 21-én Guyon Sajószentpéterről jelentette a hadtestparancs-
nokságnak a történteket. A tisztikar közléséből kiderült, hogy nemcsak Kompólty-
val elégedetlenek, hanem az őt korábban helyettesítő zászlóalj parancsnokkal, Ké-
kesy vei is.73 Ennek oka az volt, hogy Kékesy többször a legénység előtt pirongatta 
meg tisztjeit. Amikor pedig a tisztek kérték Kékesyt, hogy a jövőben tartózkodjon 
ettől, az február 13-án Szepsin kelt levelében közölte a zászlóalj tisztikarával, hogy 
,,ha valaki megbántódnak 1! ] érzi magát, szabály szerint adja elő panaszát, ne pedig, 
mint árva gyermek, gyámatyja kezelése után induljon", mert legközelebb hasonló 
esetben az illetőket „katonai törvény elejbe" állítja.74 A zászlóalj tisztikara másnap 
Szilason írott nyilatkozatában kijelentette: miután Kékesy nem hajlandó meghall-
gatni méltányos panaszukat, ,,ha Kékesy zászlói parancsnok úr valamellikünket az 
arc előtt kíméletlenül és méltatlanul megrohanna, az ily megsértés egyiránt mind-
egyikünket fogja illetni, s előre is a személyesen megbántottnak, annak elbukása 
esetére pedig a többinek sorshúzás által lesz legszigorúbb kötelessége a tett meg-

71 HL 1848-49. 20/501, a-e. 51/39. — Az esetet némileg eltorzítva leírja Görgey István II. 
39-41. p. Szerinte az illető (nem nevezi meg Kist) kormánybiztosnak adta ki magát, s egyszer 
már Sáros vármegyében hasonló önkényeskedései miatt elfogták, de akkor Görgei szabadon 
engedte, azzal, hogy még egyszer ne kerüljön a kezébe. 

72 HL 1848^19. 14/281 b-c. — A Kompólty és a tisztikar közötti feszültség okáról a forrásokban 
nem találtunk adatot. 

73 HL 1848^19. 14/281a. Görgei febr. 14-i napiparancsában utasította Kompóltyt, hogy adja át 
a zászlóaljparancsnokságot Keresztes Lajos nemzetőr őrnagynak. MOL Görgei-ir. 1. doboz, 
d. sz. A fennmaradt iratok szerint febr. 13-án és 19-én Kékesy volt a zászlóalj tényleges 
parancsnoka, 25-én pedig már Keresztes. 

74 HL 1848^19. 14/28 ld. 



sértés végett elégtételt követelni".75 A nyilatkozat valamilyen módon Guyon 
Richárd ezredes, hadosztályparancsnok kezébe került. Guyon magához hívatta a 
tiszteket, megkérdezte tőlük, hogy aláírásaikat sajátjuknak ismerik-e el? Amikor a 
tisztek igennel válaszoltak, Guyon közölte velük, „miképp szerette volna, ha ily 
kényes ügy, mely a katonai fegyelmet érinti, kezéhez bár soha el nem jut vala, de 
most már az írásbeli nyilatkozatot hallgatással nem mellőzheti, s kötelességében 
eljárni tartozván, azt a hadparancsnok Görgei tábornokhoz felterjeszteni kénytelen, 
aki azután a továbbiak iránt intézkedni fog".76 Guyon haditörvényszéki eljárás le-
folytatását indítványozta, s ezt Görgei február 24-én el is rendelte.77 

Keresztes Lajos őrnagy, a zászlóalj parancsnoka február 25-én Nyékről a mező-
keresztesi főhadiszállásra küldte Ordódy István és Nagy Imre századosokat. Újházi 
Aladár, Graiziger Rudolf, Zöldi Antal, Parányi Frigyes főhadnagyokat, Hübner 
Miklós, Jaskula Antal, Szentpétery Pál és Horváth József hadnagyokat. Egyben 
közölte a fővezérséggel, hogy Szalay Ferenc hadnagy, élelmezési tiszt Miskolcon 
van, Duschek százados pedig azért nem mehet a főhadiszállásra, mert időközben 
őrnaggyá nevezték ki, s 22-én Debrecenbe utazott.78 

Február 26-án a VII. hadtest tábori hadbírósága kihallgatta Szalay Ferenc had-
nagyot és Graiziger Rudolf századost, majd március 4-én Egyeken Duschek Géza 
századost, Újházi Aladár, Parányi Frigyes főhadnagyokat, 5-én Zöldi Antal főhad-
nagyot és Jaskula Antal hadnagyokat, 6-án Szentpétery Pált79, Hübner Miklós had-
nagyot, 8-án Ordódy István és Nagy Imre századost, 11-én Polgárdon Kékesy 
Mihály századost, végül 13-án Nagyfaluban tanúként Csikász János és Nedeczky 
István főhadnagyot.80 Március 14-én Tokajban vették fel a rendes vallatási jegyző-
könyvet, majd Müller János hadbíró elkészítette az oktató előadást (votum infor-
mativum). Eszerint a vádlottak harmadik fokú engedetlenség, „illetőleg az elöljáró 
iránt tanúsított tisztelet megtagadása" vétkében marasztalhatók el. Súlyosbító kö-
rülménynek tekintette azt, hogy „többen összeszövetkeztek", enyhítő körülmény-
nek, „hogy a vádlottak ezen lépés által megsértett becsületüket helyreállítani kí-

75 HL 1848-49. 14/28 le. 

76 HL Tanulmánygyűjtemény. 1913. Jaskula Antal: Egy 1848/9-i honvéd emlékezéseiből. 10-
11. p. 

TI HL 1848^19. 14/28la., f„ g. Görgei rendelete nincs az iratok között. 

78 HL 1848-49. 14/28 lt'. 

79 Szentpétery vallomásának tetején márc. 26. szerepel, de ez nyilvánvaló tollhiba, hiszen márc. 
15-én már az ítélet is megszületett. 

80 HL 1848-49. 14/281 g-t. 



vánták", s Kékesy százados „tettleges megsértései következtében ehhez mintegy 
elégtételül fogtak". A hadbíró ezután az eddig kiállt vizsgálati fogságon felül tíz-
napi porkolábfogsággal javasolta büntetni őket.81 A haditörvényszék tagjai közül 
a közemberek, az őrvezetők, a tizedesek és Kramer őrnagy, elnök, egyetértettek a 
javasolt büntetéssel. Emellett voksolt maga a hadbíró is. Az őrmesterek és a száza-
dosok a kiállott 18 napi porkolábfogságon kívül további büntetést nem tartottak 
szükségesnek, a hadnagyok ezen felül 6 nap porkolábfogságot javasoltak. A már-
cius 15-én kimondott ítélet végül a hadbíró általjavasolt, s a többség által elfogadott 
büntetést mondta ki. Görgei 1849. március 15-én Tokajban a következő záradékkal 
látta el az ítéletet: 

Kegyelmezési j o g o m n á l fogva a még há t ra lévő tíz napi fogságo t elengedem, annál is 
inkább , mert az okta tó szavazat irata szer int a vádlottak min tegy felhíva vol tak a 
k e m é n y bánásmód által, mi az igazság és jogosság korlátait túlhaladta: s jelen m e g -
kegye lmezésem hirdet tessék ki.82 

Görgei az ítélet kihirdetése után magához rendelte a tiszteket, s Jaskula Antal 
visszaemlékezése szerint a következőket mondta nekik: „Önök háborús időben 
katonai fegyelem ellen elkövetett súlyos bűntényért haditörvényszékelőtt állottak, 
s részben főbelövetésre, részben pedig várfogságra ítéltettek, most az egyszer kivé-
teles kegyelemből a hozott ítéletet feloldom, vegyék vissza kardjaikat, s menjenek 
vissza zászlóaljukhoz, de jegyezzék jól meg maguknak, ha még egyszer ily bűn-
tényért haditörvényszék elé kerülnek, mindnyájukat főbelövetem; — j ó éjt".83 

Kékesy ekkor már nem volt a zászlóalj parancsnoka, így a tisztikar panaszának 
legfőbb oka is megszűnt. A zászlóalj március elejétől Tokajban állomásozott, s 
helyőrségi szolgálatot látott el. Később a Henryk Dembihski altábornagy parancs-
noksága alatti felső-magyarországi (IX.) hadtesthez csatolták, s ennek soraiban 
harcolt a fegyverletételig.84 

81 HL 1848^t9. 14/28 lu. 

82 HL 1848-49. 14/28 Ív. 

83 Jaskula A.: i. m. 11-12. p. — Jaskula ugyanis — tévesen — azt írja, hogy a hadbíróság által 
„ellenség előtt fegyelem elleni lázítás és összeesküvés miatt, tiszti rangjainktól való lefokozás 
mellett ketten főbelövetésre, a többiek pedig hosszabb várfogságra ítéltettünk". 
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A Szózat zeneszerzője 

Bukovszky Péter őrnagy, a 14. honvédzászlóalj parancsnoka 1849. március 4-
én, Tiszafüreden a következő jelentést intézte a VIÍ. hadtest főparancsnokságához 
Polák Vilmos őrnagy, dandárparancsnok és Poeltenberg Ernő ezredes, hadosztály-
parancsnok láttamozásával: 

Egressy Ben jámin főhadnagy és Nándory Pál a lhadnagy urak a múlt h ó 27-én történt 
ütközet a lkalmával a csatatérről megszökvén; — alázatosan kéretik a hadosz tá lypa-
rancsnokság, hogy ezen két tiszti helyeknek más a lka lmas egyénekkel l e e n d ő betölté-
sét megengedni méltóztassék. 

Görgei március 18-án a következő hátirattal látta el a jelentést: 

Ensel hadbíró úrnak oly utasítással , hogy Nándory Pált, ki a 45. s zámú hivatalos 
Közlöny és Egressy Benjámint , ki közhír szerint Debrecenben tiszti á l lásáról lemon-
dott: 
a haditörvény ama rendelete ér te lmében, mely szerint a katona, m i n d e n n e m ű vét-
ségeiért, melyeket mint katona elkövetett , még l emondása után is feleletre vonható: 
hadi törvényszék elébe idézze, s az idézvényt a hivatalos Közlönyben szokot t módon 
köröztesse.8 5 

Egressy Béni főhadnagy 1849. március 2-án Ároktőről jelentette a 14. hon-
védzászlóalj parancsnokságának, hogy megromlott lábai „nem állhatják tovább a 
h adj áras sanyarúságait", ezért lemond tiszti rangjáról. (Az életrajzi irodalom szerint 
Egressy láblövést kapott Kápolnánál).86 A beadvány csak március 19-én, Mező-
kövesden érkezett meg a zászlóaljparancsnoksághoz. Bukovszky ezt követően még 
aznap továbbította azt a fővezérséghez további intézkedés végett. Az iratot Mjk 
százados, segédtiszt továbbította Ensel hadbíróhoz.87 Később április 5-én Nándory 
Debrecenben Mészáros Lázár hadügyminiszterhez írott beadványában szolgálat-
képtelenségére hivatkozva lemondott tiszti rangjáról. Mint írta, „Iglónál történt 
ütközet alkalmával a földre teríttettem az ellen lovassága által, s így történt, hogy 
egész divíziók ugyanazon a helyen történt átvonulása következtében lovak által 
összetapostattam. Mely alkalommal kiválólag egy ló hátam gerincére tapodván, 

85 HL 1848^t9. 15/440a. 

86 Egressy, 130. p.; Bérczessi, 146. p. 

87 HL 1848-19. 15/440., I5/440b. 



mellemet össze zuszta [sic!], minek következése az, hogy mellem gyengesége miatt 
100 lépést sem tehetek hosszasb pihenés nélkül". A hadügyminisztérium elfogadta 
a lemondást. 

Március 18-án Görgei az ügyről jelentést tett Mészároshoz is: 

N á n d o r y Pál és Egressy Benjámin 14-ik h o n v é d zászlóaljbeli főt isztek a nevezett 
zászlóal j parancsnokának je lentése szerint a kápo lna i ütközet a lkalmával a csatatérről 
megszök tek . 
Mielőt t törvényes megfenyí t te tésük iránt a szükséges lépések megtétethet tek volna: 
nem csekély megütközésemre , a hadügyminisztér iumnak a Köz löny 45. számában 
A. H. 5020-5041-5086. s zámú rendelvénye szerint Nándory lemondása , — anélkül, 
hogy eziránt kérdés tétetett volna közvetlen elöl járóságához — elfogadtatott. — S 
mint ér tésemre esett, Egressy Benjáminnak hason lag kiadatott az elbocsátási levele. 
Miután az osztály e lnökének s a hadügyminisztér iumnak a hadse reg előtt közzétett 
r ende lvénye szerint a csatatérről gyáván m e g s z ö k ő főtisztek érdemlet t büntetésük 
vételeül hadi törvényszék e lébe állíttatni parancsol tatnak: 
s miután elbocsátási levelüket egyedül vétkes és hazug reábeszéléssel eszközölhették 
ki, — mert gyalázatos te t tük tudtával a hadügyminisz tér ium s e m m i esetre sem bo-
csáthat ta volna el őket bünte tés nélkül — 
enné l fogva őket, mint szökevényeket , köve tkező leg az ország e lnöke, s a hadügy-
minisz ter nyilvános és közhí r ré tett rendelvényei ellen cselekvőket , április 4-én tar-
tandó hadi törvényszékre idéztettem. S f e lké rem a tisztelt Hadügyminisz ter urat, mi-
kint őket az esetre, ha Debrecenben tar tózkodnának, mint szökevényeket őrizet alatt 
s e regemhez küldeni méltóztassék.8 9 

A minisztérium igazságügyi osztálya április 6-án írt a katonai és az elnöki osz-
tályoknak. Az elnöki osztállyal tudatta, hogy Egressy és Nándory mindmáig nem 
érkeztek meg Debrecenbe; a katonai osztálytól pedig megkérdezte, hogy Egressy 
és Nándory lemondása az osztályigazgatóság tudtával és belegyezésével történt-e? 
A katonai osztály április 9-én válaszolta, hogy Nándory március 5-én jelent meg 
Debrecenben, s nyújtotta be lemondását, amiről az oklevelet személyesen vette át. 
Egressyről csak azt tudni, hogy néma 14., hanem a 13. zászlóaljhoz volt kinevezve, 
de egyik zászlóalj felterjesztett tiszti létszámában sem szerepel. Ennek okát a ka-

88 MOL H 84 Hadügyminisztérium. Igazságügyi osztály. 1849:1072. 

89 MOL HM Alt. 1849:7196. „A hadügyminisztérium katonai osztályának oly megkéréssel, hogy 
e jelentés visszavárása mellett ide tudassa, valljon bent érintett 14-d honvéd zászlóaljbeli 
főtisztek szolgálatból elbocsájtatvák-e vagy nem? — Debrecen, március 28-n 1849. — hadi 
igazságügyi oszt. főnök. — Meirhofer őrnagy, hadbíró". 



tonai osztály nem ismeri, mert a leköszönését sem a zászlóaljparancsnokság, sem 
maga Egressy nem jelentette.90 Április 25-én Egressyt kinevezték zászlóaljához 
főhadnaggyá, s a még Ónodon lábadozó beteg szekérre ült, hogy bevonuljon alaku-
latához. Komáromig jutott, s bizonyosan tudjuk, hogy július elején már ott volt, 
mert a várban találkozott unokaöccsével, Egressy Ákossal, a 47. honvédzászlóalj 
főhadnagyával. Egressy Ákos feljegyzése szerint Béni „még mindig szenvedőn, 
bepólyált lábbal feküdt egy zsúp szalmán az udvaron". Itt, Komáromban írta meg 
a nevezetessé vált Klapka-indulót, s mint a II. hadtest zenekarának vezetője fejezte 
be a szabadságharcot. A kapituláció feltételei következtében büntetlenül távozha-
tott 1849 októberében az erődből. 

A légióparancsnok sebesülése 

1848. december 28-án Bábolnánál a Görgey Kornél őrnagy vezette utóvédi dan-
dár súlyos vereséget szenvedett a Eranz Ottinger vezérőrnagy vezette cs. kir. lovas-
dandártól. Az ütközetben a 34. (Porosz) herceg gyalogezred 2. zászlóalja 
egyenlőtlen küzdelem után fogságba esett. A többi alakulat, köztük az 1848 novem-
bere óta szervezett Német Légió megfutott. Parancsnoka, Peter Giron őrnagy el-
hagyta az alakulatot, s 1849 februárjától Nagyvárad központtal folytatta a légió 
szervezését.92 Görgei 1849. március 24-én Kerecsenden adott utasítást Ensel Kál-
mán hadbírónak a Peter Giron elleni vizsgálat lefolytatására: 

Nachdem der einstige K o m m a n d a n t der deu tschen Légion Giron d e s 7- te Armee-
korps, vormals Armeekorps an der obern Donau , zu welchem er, in F o l g e des Herrn 
Praesidenten Kossuth [!] gehör te , wahrend des Babo lnae r Arriergarde Gefechte , ver-
lieB o h n e s i c h zu melden, itzt [!] a b e r i n E r f a h r u n g g e b r a c h t wurde, daB derse lbe Giron 
in GroBwardein abermals als Kommandan t der deutschen Légion exist ieren soll; so 
erhalten Sie den Auftrag, j e n e Mannschaf t der deutschen Légion des 7- te Armee-
korps , w e l c h e bei der B a b o l n a e r Gefechte z u g e g e n war, darüber gerecht l ich zu 
vernehmen, 
1-tes wenn sie ihrer dermal igen Kommandanten Gi ron zum letztenmal sehen 

90 MOL HM Ált. 1849:9397. Egressyt valóban a 14. honvédzászlóaljhoz nevezték ki, de már 
okt. 23-án áthelyezték a 13. honvédzászlóaljhoz, hadnagyi rangban. Az iratok tanúsága szerint 
azonban az áthelyezésre ténylegesen nem keriilt sor. 
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92 Bőhm, 194-212. p.; Sitzler, 1-73., 88-93. p. 



2- tes was sie von der Art und der Veran las sung seiner e igenmacht iger En twe ichung 
wissen , und vor Ger ich t vorbringen k ö n n e n . 
3- tes W a s ihnen sonst auch von seinen spa teren Thun und L a s s e n bekannt sei.9 3 

Ensel még aznap kihallgatta a német légióból Jákob Noway hadnagyot, Johann 
Reidel, Leopold Rauseh őrmestert, Kariger Rudolf, Georg Ferstl, Heinrich Werle, 
Kari Schumann tizedest, Dávid Wolmuth, Rudolf Trabeck, Lopitz István, Márkus 
Rima, Ignatz BeBt, Kari Standé, Johann Hermann közvitézeket, s vallomásaikat 
még aznap felterjesztette Görgeinek. A vallomásokból kiderült, hogy Giron a Bá-
bolnára érkezés után reggelizni ment, s eközben érkezett a hír, hogy az ellenség 
megtámadta a települést, mire a légionisták menekülni kezdtek Igmánd felé. Giron 
itt bekötött fejjel fogadta őket, s előbb lehordta őket gyávaságukért, majd azt állí-
totta, hogy két dzsidással viaskodva megsebesült a fején, de a sebét megmutatni 
nem akarta. (Az egyik tanú látta Giront leesni a lováról, de a párviadalról nem 
tudott). A többség itt, néhányan Bánhidán látták utoljára. Giron Bánhidán kocsira 
szállt, s elhagyta az alakulatot. Ugyanezt tette mindegyik tiszt is, akik csak Pesten 
csatlakoztak vissza a légióhoz.94 Május 23-án Görgei Budára rendelte Giront, majd 
másnap August Thomsdorff őrnagyot bízta meg a légió parancsnokságával. Június 
4-én igazolásra szólította fel Giront, hogy miért hagyta el a hadsereget Bábolnánál, 
s miért gyalázta Kócson a magyar kormányt. A közel egy hónapig elhúzódó eljárás 
végén Giron július l-jén kérte elbocsátását a magyar hadseregből. A főváros ki-
ürítése miatt azonban az elbocsátó okirat kiadására csak július 25-én Szegeden 
került sor. Szegény Giront azonban már ez sem menthette meg: a szabadságharc 
után a cs. kir. hadbíróság a bécsi forradalomban való részvételéért, a német légió 
szervezéséért és általában 1849. április 14., a trónfosztás utáni ténykedéséért halálra 
ítélte, s október 20-án a szabadságharc két másik külföldi katonájával, a lengyel 
Mieczyslaw Woroniecki ezredessel és Karol d'Abancourt századossal együtt kötél 
által kivégezték.95 
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A békeszolgálat hátrányai 

Görgei 1849. március 14-én Tokajból a következő jelentést intézte Mészáros 
Lázár hadügyminiszterhez: 

Midőn a 10-ik huszárezred szeptemberben Pestnek utazot t , Szikszay f ő h a d n a g y (je-
lenleg őrnagy) saját kérelmére a kassai toborzási parancsnoksághoz vezénye l ten hát-
ramaradt, és ezredéhez Parndorfróli elvonulásunk után jöt t vissza. 
Jan. 3-iki estvén az ezred Pestre ért, és parancsot kapo t t 4-én délutáni 2 ó rako r elin-
dulásra készül ten az Ú j térre felállani. A legénység megje len t , hanem a ké t osztállyal 
csupán 8 tiszt jött elő — 16 tiszt e lhagyta az ezredet anélkül , hogy annak legkisebb 
okát adta volna. Végre megje lentek ők is, hanem g y a l o g és kard nélkül, s magokat 
be tegeknek mondot ták; Szikszayt a híven maradt t isztek felszólították és ké r t ék , hogy 
mint magyar , ne hagy ja el ezredét e szorongatott á l lapotban , — felelete volt : hogy őt 
Kypke alezredes a tartalék századhoz rendelte. 
Miután azonban Kypke mint cse l szövő volt mindenki előtt ismeretes, — a tisztek 
újólag felszólí ták Szikszayt, ne tekintene egy oly pa rancsnok rendeletére, ki ezredét 
elhagyva, betegség színe alatt hátramaradt : és az esetre, ha mindezek e l l ené re Szik-
szay űr e lhagyná az ezredet, mint magyar — gyáva g a z n a k fog nyilváníttatni; mire ő 
megígérte, hogy csak lovát nyergel ted meg, s jön — és mégsem jött és c s a k most — 
március 9-én — j e l e n t k e z i k , mint őrnagy. 
Miből kitetszik, miszerint ezen úr vagy nem akart a j ó ügyért küzdeni, v a g y nincs 
benne elég lelkierő, a jelen ké tesebb körülmények ki tar tására. 9 6 

A hadügyminisztérium március 17-i válaszában közölte: aSzikszay-féle eljárás-
ból „kifolyó új kompromissziója a hadügyminisztériumnak megint következmé-
nye azon hibázhatlannak vélt ügyvezetésnek, mely elégli, ha a tényeket az egyik 
rész tudja, és a másik rész (mely talán az eldöntő igazság és törvény szerint) mellőz-
hetőnek tartatik". Ha Szikszay Tamás tetteit időben jelenti, „úgy ő kapitány marad 
vagy eleresztetik". így azonban mindaddig nem intézkedhet, „míg valakinek rossz 
viselete a legrövidebb méltányos úton be nem bizonyíttatik". Szikszay tagadja Gör-
gei vádjait. Görgei szólítsa fel az ügyben nyilatkozatra az ezred tisztjeit, s ezek 
alapján hozza meg a hadügyminisztériumhoz felterjesztendő ítéletét.97 — (Szik-
szayt még február 14-én terjesztette fel őrnagyi kinevezésre a hadügyminisztérium 
az OHB-nak, s Kossuth február 15-én megerősítette a kinevezést. A hadügymi-

96 MOL HM Ált. 1849:6843. Másolata, márc. 15-i dátummal. MOL Görgei-ir. 1. doboz. 
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nisztérium a kinevezésről február 16-án értesítette a feldunai hadtest parancsnok-
ságát).98 

A Kmety-hadosztály Üchtritz-dandárának tisztikara március 20-án, Mezőkö-
vesden bizottmányi vizsgálatot folytatott le Szikszay Tamás őrnagy ügyében. A 
bizottmány elnöke Üchtritz Emil őrnagy, tagjai Mikovényi Károly őrnagy, Hollán 
Hugó, Virágh Gedeon és Földváry Albert százados és Müller Ede hadbíró mint 
jegyző vettek részt. A bizottmány a 10. huszárezred tisztikarából kihallgatta Káro-
lyi Pál, Wieder Károly Pál, Vatthay Barnabás századost és Keiblinger János és 
Csicsery Antal főhadnagyot. Károlyi, Wieder és Csicsery azt vallották, hogy Szik-
szay január 4-én Pesten megígérte: csak felköti a kardját és nyergeltet, s aztán követi 
társait. Vatthay csupán Károlyitól hallotta, hogy Szikszay betegség színe alatt hát-
ramaradt. Keiblinger szerint Szikszay elmondta neki, nem szándékozik elhagyni 
az ezredet, de a tartalék századhoz rendelték. Wieder kijelentette, hogy mivel Szik-
szay becsületszavát megszegte, „most mint elöljárónk az ezrednél, be nem léphet". 
Vatthay szerint is szükséges Szikszay ügyének kivizsgálása. A vallomásokat 
Kmety március 20-án Mezőkövesdről felterjesztette Görgeinek. Görgei 1849. már-
cius 24-én Kerecsendről a következő utasítással küldte vissza az iratokat Kmety-
hez: 

Szikszay 10-dik huszárezredbel i őrnagy úr az ide rekesztett val lomási jegyzőköny-
v e k b e n azzal vádoltatik, hogy ő, Pesten keresztül vonulásunk alkalmával (midőn 
K y p k e alezredes és hasonérze lmű társai azon törekedtek, hogy az egész tisztikar s 
u tána a vitéz legénység is felbomoljék) fölszólí t tatván derék vitéz magyar bajtársai 
által, az ezrednél további maradásra becsületszavát lekötötte volna , hogy ő az ezredet 
el n e m fogja hagyni, — s mégis elhagyta s így tehát szavát be n e m váltotta. 
Sz ikszay őrnagy úr azzal mentegeti magát , hogy neki nyílt parancsola ta lett volna 
alulírottól , mi következ tében az ezredet odahagyni kényteleníttetett . 
Igenis , hogy azon parancsola to t alulírottól megkap ta volt Szikszay őrnagy; de akkor 
hát hogyan merészelhetett az őrnagy úr megígérn i [!], hogy ő m e g m a r a d az ezrednél? 
— s mi okból tette ő azon hamis ígéretet? 
Ezen kérdések tisztában hozatalára sz íveskedjék alezredes úr nevezet t őrnagy urat 
egy részrehajlat lan fő t i sz tekből összeállított bizottmány előtt hadi törvényszéki leg 
megval la tn i — az il lető főt iszt urakat ha szükségesnek látszik, szembesít tetni (kon-
f ront ie ren) s az e redményről ide jelentést tenni . 9 9 

98 MOL HM Ált. 1849:3076., 3377. 

99 MOL Görgei-ir. I. doboz. Mellette a bizottmányi ülések jegyzőkönyve és Kmety kísérőirata. 



A Kmety-hadosztály tisztikara március 25-én, Makiáron újabb bizottmányi 
vizsgálatot folytatott le Szikszay ügyében. A bizottmány elnöke Kmety György 
alezredes, tagjai Gergely János alezredes, Pongrácz László, Üchtritz Emil, Miko-
vényi Károly őrnagy, Ádám Ferenc százados és Müller Ede hadbíró mint jegyző 
voltak. A bizottmány kihallgatta Szikszayt és a 10. huszárezred tisztikarából Káro-
lyi Pál és Wieder Károly Pál századost. Szikszay itt elmondta: Pesten csak arca 
kötelezte magát, hogy hű marad a hazához, arra nem, hogy az ezredet nem hagyja 
el. Ezt már csak Görgei rendelete miatt sem tehette. A rendeletet ugyan megmutatta 
a többieknek, de azok nem olvasták át, kivéve Pongrácz István századost. Ezt kö-
vetően Károlyi és Wieder megismételték: Szikszay szavát adta, hogy követi az 
ezredet. A bizottmány megkérdezte Szikszayt: amikor felkereste Görgeit, s meg-
kérdezte tőle, hogy az ezrednél maradjon-e vagy a rendeletét teljesítse, megmond-
ta-e a tábornoknak, hogy Kypke alezredes és 16 más tiszt leköszönt. Szikszay nem-
mel válaszolt, mondván, hogy Kypke lemondásáról ekkor még nem tudott. — Szik-
szay április 15-én Ipolyságon a VII. hadtest parancsnokságához írott beadványában 
röviden összefoglalta ügyét. Eszerint január 4-én Görgei rendeletéből Pestről Kis-
kunfélegyházára ment a tartalék századhoz azzal a feladattal, hogy „egy huszárcsa-
patot fölszerelvén, vélek a feldunai sereghez csatlakozzam". E megbízásának ele-
get is tett, ám visszatérésekor tiszttársai állítólag azért, mert nem bízott a magyar 
ügyben, s azt elhagyta, feljelentették. Március 17-én megjelent Mészáros hadügy-
miniszter előtt, aki felolvasta az ellene szóló vádakat, amelyeket ő igazságtalannak 
vallott. Ezután haditörvényszék elé rendelték, de az eljárásra mindeddig nem került 
sor. Kéri tehát a hadtestparancsnokságot, hogy becsülete helyreállítása érdekében 
„ügyemet a vett rendelet szerént a törvényszék eleibe, vagy penig a hadügyminisz-
térium igazság kiszolgáltatási osztályához" mielőbb terjessze fel. A hadtestpa-
rancsnokság az ügyet ad acta tette.100 Április közepétől Szikszay a VII. hadtest törzs 
parancsnoka volt, majd július közepén áthelyezték a tartalék hadosztály lovassá-
gához. Világosnál tette le a fegyvert, majd öt év várfogságra ítélték. Az 1850. 
február 27-én kimondott ítéletet azonban két hét múlva, március 14-én már a ke-
gyelem követte. Ung megyei gazdálkodóként, 1886-ban Ungváron halt meg.101 

100 HL 1848-49. 21/532. 

101 Bona, 1987. 311. p. 



Rövidítések jegyzéke 

1848-49. HL Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 
Görgei-ir. MOL H 115 Görgei Artúr iratai. 
Görgey-lt. MOL P 295 A Görgey-család levéltára, Görgei Artúr gyűjtemény. 
HL Hadtörténelmi Levéltár (Budapest) 

HM Ált. MOL H 75 Hadügyminisztérium, Általános iratok. 
MOL Magyar Országos Levéltár (Budapest) 
OHB MOL H 2 Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány 

és Kormányzóelnökség iratai. 

Bona, 1987 

Bona,1988 

Görgey István /-///. 

Egressy 

Bérczessi 

HK 

Karsa 

Bőhm 

Sitzler 

Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek a szabadság-
harcban 1848-49. 2. kiad. Bp., 1987. 

Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 

Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyo-
mások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és 
történelmi kritika. I-III. köt. Bp., 1885-1888. 

Egressy Akos: Emlékeim az 1848-49-dik évi szabadság-
harcz idejéből. Bp., é. n. [1893] 

Bérczessi B. Gyula: Tollal — lanttal — fegyverrel. 
Egressy Béni élete és munkássága. Bp., 1986. 

Hadtörténelmi Közlemények 

Karsa Ferenc: Karsa Endre zempléni önkéntes nemzetőr 
levelei a feldunai táborból és a táborozást megelőző ese-
ményekről. In: Adalékok Zemplén-Vármegye Történeté-
hez, 11. (1905) 

Bőhm Jakab: A német légió szervezése és tevékenysége 
az 1848-1849. évi magyar szabadságharcban. In: HK, 83. 
(1970) 

Katrin Sitzler: Solidaritát und Söldnertum. Die auslándi-
schen Freiwilligenverbánde im ungarischen Unab-
hángigkeitskrieg 1848-1849. Osnabrück, 1980. 





FILIPPOV SZERGEJ 

OROSZ TÖRTÉNELEM HOLLYWOODI FELDOLGOZÁSBAN1 

Mihail Heller és Alekszandr Nyekrics kétkötetes munkája jelentős vállalkozás. 
Megértése, de még inkább jelentőségének megfelelő értékelése nem egyszerű fela-
dat, eiTŐl tanúskodik Hahner Péter „gyors" recenziója is az Élet és irodalom hasáb-
jain. A recenzens, akinek — amennyire ez számunkra ismeretes — nem szakte-
rülete az orosz történelem, gyakorlatilag semmit sem szólt a könyv tartalmáról, 
csupán a könyv kiadástörténetének ismertetésére és általános méltatására szorítko-
zott. Véleménye szerint a magyar olvasó „végre hiteles", „modern, részletes, nem 
kommunista szellemiségű összefoglaló történelmi feldolgozást" kap kézhez Orosz-
ország történetéről.2 Ami Az Orosz Birodalom története címen megjelent első köte-
tet illeti, úgy ez valóban „részletes" munka, ugyanakkor „hitelesnek" és „modern-
nek" csupán jelentős fenntartásokkal nevezhető, még annak ellenére is, hogy szer-
zője (és a második kötet társszerzője, Alekszandr Nyekrics is) „a legtekintélyesebb 
nyugati kutatóközpontokban összegezhették élményeiket és tanulmányaikat".3 Sőt 
mi több, még azt az állítást is meg merjük kockáztatni (és a későbbiekben részlete-
sen is alátámasztjuk), hogy helyenként Heller értékelései és logikája — horribile 
dictu — igen kevéssé különböznek az ún. „kommunista szellemiségű" történetírás 
értékeléseitől és logikájától. Az elsietett és megalapozatlan dicséret csupán kárára 
lehet mind magának a könyvnek, mind az olvasóknak, mivel a túlzottan dicsérő 
értékelés olyan várakozásokat és elvárásokat ébreszt, amelyeknek a vizsgálat tár-
gyát képező munka nem képes megfelelni. Hogy a későbbi csalódásokat elkerül-
hessük a könyvvel kapcsolatban, világosan kell látnunk a mű erényeit, de ami még 
fontosabb, hiányosságait is. Más szóval, a reklámízű dicséretek helyett sokkal hasz-
nosabb, ha Mihail Heller munkáját lényegi, tartalmi elemzésnek vetjük alá, amire 
az alábbiakban kísérletet is teszünk. 

1 Heller, Mihail: Orosz történelem. 1. köt. Az Orosz Birodalom története. Ford.: Balogh 
Magdolna, Páll Erna. Osiris-2(XX). Bp., 1996. 667 p. 

2 Hahner Péter: Az orosz történelemről, hitelesen — végre! In: Elet és Irodalom, 1997. március 
28. 15. p. 

3 Uo. 

FONS IV. (1997) 2. sz. 357-377. p. 357 



1. Szándék és megvalósítás 

Először is nézzük meg, hogyan jellemzi munkáját maga a szerző. A 2000 című 
folyóiratnak adott interjújában Mihail Heller a következőképpen foglalja össze a 
könyv alapkoncepcióját: „Azt akartam, hogy könyvem ne csupán eseménytörténet 
és ténytörténet legyen, hanem egyúttal interpretációtörténet is: nagyon fontos volt 
a számomra, miként formálódott történetté a vizsgált időfolyam eseménysora az 
orosz történészek— Kljucsevszkij, Szergej Szolovjov vagy Nyikolaj Karamzin — 
írásaiban. Az ő történelemértelmezésük mindvégig egyfajta prizmaként van jelen 
a könyvben".4 Megpróbáljuk pontosabban meghatározni Heller szövegének viszo-
nyát a nagy elődök által létrehozott szövegekhez. Az olvasó emlékezetébe idézzük, 
hogy Karamzin, Szolovjov és Kljucsevszkij történeti munkái, minden konceptuális 
különbözőségük ellenére is, rendelkeznek egy nagyon fontos közös vonással: ezek 
a munkák a források sokéves és fáradságos tanulmányozásán alapulnak, amelynek 
Karamzin több mint húsz évet szentelt, Szolovjov és Kljucsevszkij pedig tudatosan 
egész életét. Ezzel ellentétben — amennyire ez számunkra ismeretes — Mihail 
Heller nem foglalkozott speciálisan az 1917 előtti Oroszország történetével, és 
ahogyan ezt a későbbiekben látni fogjuk, nem is tájékozódik biztonságosan a for-
rások között, sőt nem is igen támaszkodik rájuk. Ez lehet a magyarázata annak is, 
hogy a szerzőt láthatóan maga alá temeti a nagy elődök által felhalmozott hatalmas 
tényanyag, és közvetlen függésbe kerül tőlük. Heller nem csupán figyelembe veszi 
Karamzin, Szolovjov és Kljucsevszkij történelemértelmezését, hanem tőlük köl-
csönzi a tényanyag döntő részét is, továbbá e tényanyag előadásmódját és az egyes 
történeti problémákra vonatkozó nézeteket is. Ebben az értelemben Heller munkája 
nyilvánvalóan kompilatív jellegű (különösen nyilvánvaló és állandóan érezhető 
Kljucsevszkij hatása). 

Maga a szerző sem tagadja, hogy Az Orosz Birodalom története elsősorban „ese-
ménytörténet". És valóban, nem nehéz észrevenni, hogy nem a „magyarázó", ha-
nem az „elbeszélő" történetírás egyik termékével van dolgunk. Ehhez még hozzá-
tehetjük, hogy a szerző egyértelműen előnyben részesíti a politikatörténetet és a 
diplomáciatörténetet, és nem szívesen tárgyalja a gazdasági, kulturális vagy egy-
háztörténeti kérdéseket (és éppen ezen a területen véti a legtöbb hibát is). Ez ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy a könyvben ne találkoznánk semmilyen értel-
mezési kísérlettel. Ahogyan az ilyen esetekben lenni szokott, az interpretáció felol-
dódva van jelen magában az elbeszélésben, az elbeszélés retorikai megformálásá-
ban, a szerző megjegyzéseiben és értékeléseiben stb. Megközelítőleg a szöveg 90 

4 Beszélgetés 2000-ben Mihail Heller történésszel. In: 2000, 1997. április. 6. p. 



százalékát teszi ki az orosz történelem elbeszélése, míg a „konceptuális" elemek 
aránya 10 százalékra tehető. A szerző koncepciójáról és a tényekhez való viszo-
nyáról a későbbiekben még szólunk, de mindenekelőtt részletesebben szeretnénk 
szólni a szerző által Az Orosz Birodalom történetében alkalmazott történelmi el-
beszélés néhány sajátosságáról. 

2. Heller történeti elbeszélése 

Ahogyan már fentebb említettük, ez a történeti elbeszélés jelentős mértékben 
támaszkodik az említett három XIX. századi orosz történész munkáiban található 
tényanyagra és nézetekre. Ezt mutatják Heller hivatkozásai is ezekre a művekre, 
de ezek a hivatkozások messze nem fejezik ki a kölcsönzés valódi mértékét. A 
történeti munkát író történész elvben két lehetséges utal követhet. Amennyiben 
könyvét népszerűsítő célzattal írja és az „érdeklődő olvasóközönséget" veszi célba, 
úgy általában lemond a hivatkozások szerepeltetéséről, amelyeknek ugyanakkor 
kötelezően helyet kell kapniuk a szakembereknek is szóló tudományos jellegű 
munkákban. Sajnálatos módon az elbeszélés módját tekintve Mihail Heller mun-
kájában egyfajta „öszvér megoldással" találkozhatunk: vannak hivatkozások, dc 
korántsem minden olyan helyen, ahol pedig elvárható lenne. Ez vonatkozik mind 
a forrásokra, mind a szakirodalomra való hivatkozásokra. így például nem tudjuk 
meg, honnan származik Szvjatoszlav Leon Diaconostól származó leírása (24. p.),5 

mi a Michael Psellos-idézet forrása (35. p.), több esetben hiányzik az orosz kró-
nikákra való hivatkozás (45., 46., 53., 72. p. és számos más helyen). Az olvasó 
többször találkozhat „névtelen szerzőkkel", akiket olyan általános kifejezések je-
lölnek, mint „a 19. századi történész" (53. p.), a „a szovjet történész" (69. p.), „a 
cár életrajzírója" (252. p.), továbbá hiányzik mindenfajta utalás Karamzin (79. p.), 
Kosztomarov (73. p.), Kljucsevszkij (42., 46., 80. p.) munkáira, és a felsorolást 
még lehetne folytatni. Itt nem csupán arról van szó, hogy Heller bizonytalannak 
tűnik munkája műfajának megválasztásában, hanem arról is, hogy meglehetősen 
szabadon bánik az „idegen" szövegekkel, különösen az elsődleges forrásokkal. A 
források információi, a különböző szerzőktől és magától Hellertől származó véle-
kedések az elbeszélés egyetlen masszájává keverednek össze. Ez a kaleidoszko-
pikus információtömeg szinte ránehezedik az olvasóra, akinek ugyanakkor nem 
mindig van meg a lehetősége arra, hogy eligazodjon benne. Néha maga Heller sem 

5 Itt és a továbbiakban Heller könyvére az oldalszám zárójelben történő megadásával hi-
vatkozunk. 



képes erre. A figyelmes olvasónak feltűnhet például, hogy Az Orosz Birodalom 
története szerint Vlagyimir fejedelem, Oroszország megkeresztelője, kétszer vette 
fel a kereszténységet: 988-ban (29. p.) és 989-ben (27. p.). Ezen ellentmondás okát, 
véleményünk szerint, nem nehéz fellelni: az első évszámot az orosz krónikaíró 
említi, aki Herszonesz bevételét és a kereszténység felvételét a 988. esztendőre 
helyezte. Ez a datálás hagyományos és általánosan elfogadott, és erre alapozva 
ünnepelték meg 1988-ban a kereszténység oroszországi felvételének ezeréves év-
fordulóját. Ugyanakkor az események más források bevonásával történő tudomá-
nyos rekonstrukciója arra az eredményre vezetett, hogy Herszonesz bevétele 
989-ben történt. Heller ezt a rekonstrukciót ismertetve (természetesen a megfelelő 
hivatkozás nélkül) — abból kiindulva, hogy Vlagyimir megkeresztelkedése köz-
vetlenül Herszonesz bevétele után történt — a megkeresztelkedést automatikusan 
989-re datálja, két oldallal később viszont, erről megfeledkezve, a krónikaírótól 
származó hagyományos datálást közli. így az olvasó Oroszország megkeresztel-
kedésének két évszáma közül is választhat. Ehhez még hozzátehetjük, hogy a „hit 
kiválasztásának" folyamatát Heller közvetlenül a krónika alapján ismerteti, min-
denfajta forráskritika és tudományos kommentár nélkül, mintha nem venné észre 
a krónikái elbeszélés nyilvánvalóan mondai jellegét, amelyre a történettudomány 
mái" régen felhívta a figyelmet. így jelen esetben a Heller-féle elbeszélés egyve-
legében a krónikái forrás elbeszélése egy szintre kerül a tudományos rekonstruk-
cióval, ráadásul ehhez még kronológiai zavar is társul. 

Az Orosz. Birodalom történetében alkalmazott elbeszélői módszer másik jelleg-
zetessége, hogy Heller elbeszélésébe belefoglalja más szerzők nézeteit, értékeléseit 
és következtetéseit is az orosz történelem különböző vitatott kérdéseire vonatko-
zóan. Elvben ez az eljárás igen hasznos is lehetne, de a jelen esetben nyilvánvaló, 
hogy Heller az általa felhozott különféle vélekedéseket és hipotéziseket megle-
hetősen önkényesen, tudományos értéküktől, megalapozottságuktól teljesen füg-
getlenül választja ki. A tudományos munkák eredményei együtt szerepelnek publi-
cisták és költők kijelentéseivel, valamint a politikusok (pl. Sztálin) „bölcs meg-
látásaival". A szerző művében úgy tálal az olvasó számára jó néhány abszurd felté-
telezést, mintha azok valóban komoly elemzés és vizsgálat tárgyát képezhetnék. 
Ennek példája lehet a szerző érdeklődését felkeltett vita (?) arról, vajon milyen volt 
a XI. században élt Ilarion metropolita patriotizmusa, orosz, ukrán vagy esetleg 
varég? ,,A régi orosz irodalom egyik kutatója Ilariont ruszinnak nevezi" — fejezi 
be Heller jelentőségteljesen a „hipotézisek" felsorolását, abban a tudatban hagyva 
az olvasót, hogy ez a „kérdés" továbbra is „élénk vita tárgyát képezi" (36. p.). 
Természetesen a XI. században nem voltak semmiféle ukránok, ahogyan nem vol-
tak semmiféle oroszok sem a szó mai értelmében, úgyhogy ez az egész „vita" 



mondvacsinált, és semmilyen érdeklődésre nem tarthat számot, mivel híján van 
mindenfajta tudományos jelentőségnek. Viszont a krónikaírónak, Hellerrel ellen-
tétben, világos elképzelése volt Ilarion származására vonatkozóan. Éppen a króni-
kaíró és nem a „régi orosz irodalom egyik kutatója" volt az, aki Ilariont „ruszinnak" 
nevezte/1 De mit is jelent ez a szó? Egyszerűen a mai „russzkij", vagyis az „orosz" 
szónak megfelelő óorosz alak, és magyarra semmiképpen sem fordítható „ruszin-
nak", amelynek jelentése a mai magyar nyelvben egészen más. A krónikaíró szá-
mára fontos volt annak hangsúlyozása, hogy Ilarion Rusz szülötte, és nem pedig 
görög. A Heller figyelmét olyannyira felkeltett „vita" megoldása ilyen egyszerű. 
Teljesen értelmetlenek a szerző által idézett azon megállapítások is, hogy „az Ének 
Igor hadáról főhősének Rusz határait tekinthetjük" (50. p.), valamint hogy Kurb-
szkij „eszméiben gyökerezik a későbbi orosz liberalizmus hagyománya" (147. p.), 
és a példákat még hosszasan sorolhatnánk. A szerző, miközben az olvasót a legkü-
lönfélébb vélemények ismertetésével halmozza el, ezekhez a véleményekhez ál-
talában semmiféle kommentált sem fűz. Természetesen ezt meg lehet indokolni a 
szokásos érveléssel: a történész az olvasóra bízza, hogy maga igazodjon el a külön-
féle vélemények között. De ne csapjuk be magunkat: az orosz történelem vala-
mennyire is komoly ismerete nélkül ezt megtenni lehetetlenség, ezért az olvasók 
előtt minden bizonnyal rejtve marad a számukra felkínált vélekedések valódi érté-
ke. 

A szerző elbeszélésmódjának belső ellentmondásairól már szóltunk és szólunk 
még, most a szövegben nemegyszer felbukkanó fölösleges ismétlésekre szeretnénk 
néhány példát felhozni. Talán a feledékenység magyarázza, de Heller gyakran meg-
ismétli az általa korábban mondottakat. Kétszer értesülünk II. Katalin „Utasításá-
nak" és Montesquieu és Beccaria műveinek kapcsolatáról (350., 355-356. p.). Az 
obsesina kérdését érintve a szerző — méghozzá gyakorlatilag megegyező kontex-
tusban — egy rövidebb és egy hosszabb változatban idézi ugyanazt a részt Tkacsov 
Engelsnek címzett leveléből (468., 500. p.). Érdekes megfigyelni, hogy a magyar 
szövegben Marx és Engels műveire az első esetben a szovjet (492. p.), a második 
esetben viszont a magyar kiadás alapján történik hivatkozás (541. p.), így az sem 
meglepő, hogy emiatt Tkacsov levelének ugyanaz a sora a magyar fordításban 
különbözőképpen hangzik. Különleges esetekben a szerző akár háromszoros is-
métlésekbe is bocsátkozik: így például Kijev Andrej Bogoljubszkij csapatai által 

6 „FIocTaBH flpocjiaB-b J l a p u o n a MHTponouHTOMb pycHHa [...]". IloBecTb BpeMeHHbix jieT. 
In: flaMflTHHKH jwTepaTypbi /tpeBHeíí Pycu. XI-naMajio XII Beica. MocKBa, 1978. 168. p. 



történt feldúlása annyira megragadta a figyelmét, hogy ezt háromszor is szerepelteti 
művében (44., 52., 55. p.). 

Összességében az a benyomásunk alakulhat ki, hogy Az Orosz Birodalom törté-
netének szerzője nem túlzottan sikeresen birkózott meg a szöveg felépítésének fela-
datával, és nem volt képes megfelelőképpen átgondolni, „kitisztítani", kiiktatni a 
szövegből a befogadást zavaró ellentmondásokat és hibákat. Ez utóbbiakat ugyan-
akkor semmiképpen sem írhatjuk csupán a szöveg elégtelen kidolgozottságának 
terhére. A könyv számos hiányossága a legszorosabb kapcsolatban áll a szerzőnek 
az orosz történelemről kialakított koncepciójával, amelyet az alábbiakban részlete-
sebben is vizsgálat alá szeretnénk venni. 

3. A szerzői koncepció: a birodalmi fejlődés „leleplezése" 

Mivel a szerző kompilatív jellegű művet hozott létre, koncepciója nem szakmai, 
hanem nyilvánvalóan ideológiai alapokon nyugszik. Saját állítása szerint az orosz 
történelem újragondolásához „az Orosz Birodalom romjain létrejött szovjet im-
périum bukása" szolgált indítékul számára. „Az orosz múltra — írja — most úgy 
tekinthetünk, mint egy birodalom születésének, fejlődésének, virágzásának, majd 
bukásának történetére. A teljhatalmú monarcha által irányított, s a meghódított 
területeket és a csatlakozó nemzeteket egyaránt magába foglaló birodalmi állam 
fogalma segítségével követhetjük nyomon azt az eszmét, amely az ország bel- és 
külpolitikáját, társadalmi berendezkedését és erkölcseit egyaránt meghatározza" 
(6. p.). A szerző eszmefuttatásainak középpontjában álló „birodalmiság" kategó-
riája nyilvánvalóan negatív töltettel rendelkezik, ebből következően a szerző törté-
nelmi elbeszélésmódja is kritikai, „leleplező" jelleget ölt. Nem nehéz észrevenni, 
hogy a szerző a „birodalmiság" központi kategóriája köré, tőle elválaszthatatlanul, 
mintegy kiegészítő „alkategóriákként" csoportosítja az összes, általa az orosz törté-
nelemben észlelt negatív jelenséget: az uralkodó korlátlan egyszemélyi hatalmát, 
az állandó hódításra való törekvést,7 az egyház állam általi elnyomását, a kizá-
rólagosság-tudatot és az ezzel összefüggő xenofóbiát és „nyugatellenességet" — 
a sort még lehetne folytatni. Heller, amennyiben észleli valamelyik negatív jelen-
ség, „alkategória" jelenlétét, úgy véli, hogy ezzel egyúttal tetten érte a birodalmi 
eszmét is, amely — véleménye szerint — ezekben az alkategóriákban testet ölt. 

7 Heller központi tétele rendkívül egyszerű: „Az egyeduralom megköveteli a terület, a birtokok 
kiterjesztését, más szóval: impériumot igényel, amelynek önmaga fenntartására és megőrzésére 
egyeduralmi hatalomra van szüksége" (74. p.). 



Tagadhatatlan, hogy ezek a jelenségek megfigyelhetőek voltak az orosz történelem 
folyamán, és már a múlt században felkeltették a tudósok érdeklődését.8 A kérdés 
csupán az, vajon alkalmasak-e ezek a jelenségek ilyen „ideológiai" összekapcso-
lásban arra, hogy leírják az egész orosz történelmet. 

Hcller koncepciójában a legnagyobb problémát mindenekelőtt a kronológiai 
felosztás kérdése jelenti. Ha valóban igaz, ahogyan ő maga írja, hogy a Rusz „már 
a 15. század óta, meg-megtorpanva bár, de a fő iránytól el nem térve haladt a 
birodalommá alakulás felé", akkor nem egészen világos, hogyan vonható be az 
orosz történelem első fél évezrede a „birodalmiság" koncepciójába. Azok a tények, 
amelyeket maga Heller szerepeltet munkájában, világosan mutatják, hogy a Kijevi 
Rusz a fejedelemségek laza konglomerátuma volt,9 és ezen fejedelemségek önálló-
sodási törekvéseit csupán ritkán és rövid időre sikerült leküzdeni. Ily módon a kijevi 
állam igen messze állt attól, hogy „birodalom" legyen abban az értelemben, aho-
gyan ezt a fogalmat Hcller értelmezi. Ugyanakkor ez a legkevésbé sem akadályozza 
a szerzőt abban, hogy a „Rurik-dinasztia birodalmáról" írjon, sőt ezt a címet viseli 
a Kijevi Rusznak szentelt egész első fejezet is (9. p.). A szerző állandó törekvése, 
hogy igyekszik az orosz történelem kezdeti időszakát „belepréselni" az általa fel-
állított „birodalmi teleológia" szűk keretei közé, ha pedig ehhez hiányoznak a meg-
felelő tények, akkor Hcller azokat saját fantáziájának termékeivel helyettesíti. így 
például a szerző véleménye szerint Vlagyimir fejedelem a kereszténység felvé-
telével „kinyilatkoztatta, hogy a Kijevi Rusznak új, magas rangja van" (29. p.) 
Mivel hivatkozás — szokás szerint — itt sincs, az olvasó nem tudhatja meg, mikor 
és hol történt ez a „kinyilatkoztatás" és mi ez az „új rang", de az a homályos 
benyomás alakulhat ki benne, hogy itt a birodalmi rangról van szó. A szerző azt is 
megpróbálja sugallni, hogy legalább néhány kijevi fejedelem autokratikus hata-
lommal rendelkezett. Ezt alátámasztandó Heller a „goszudar" cím zavaros és kö-
vethetetlen magyarázatát hozza fel. Először arról értesülünk, hogy a titulust Nov-
gorodban használták és „várost" jelentett (?).10 „Kijevben — folytatja Heller — 

8 Ebben az összefüggésben különösen meg szeretnénk említeni Pavel Nyikolajevics Miljukov 
Vázlatok az orosz kultúra történetéről (Otepxu no ucmopuu pyccKoü Kyjibmypbi) c. munkáját. 
A szerzőt Heller ugyan nem említi előfutárai között, de a munkája, véleményünk szerint, 
koncepcionálisan a leginkább közel áll Helleréhez. Igaz, Miljukov műve körülbelül száz évvel 
ezelőtt íródott és a maga korában úttörő jellegű volt, ezenfelül Miljukov oldalára billenti a 
mérleg serpenyőjét a magasfokú professzionalizmus és az orosz történelem speciális tanulmá-
nyozása is. 

9 Ezt maga a szerző is elismeri (38. p.). 

10 Itt kell megjegyeznünk, hogy a könyv orosz szövegének hiányában nem áll módunkban 



goszuclarnak nevezték a nagyfejedelmet [...], az önkényuralkodót", „Isten felkent-
jét" (30. p.) Heller állításával ellentétben a kijevi fejedelmeket semmiképpen sem 
tarthatjuk „önkényuralkodónak", ahogyan nem nevezhetjük őket felkcntnek sem, 
mivel a felkenés szertartása Oroszországban csupán a XVI. században jelent meg. 
Ami a „goszudar" szót illeti, ennek szintén kevés köze van a kijevi fejedelmekhez, 
mivel nagyfejedelmi és cári titulusként való használata már egy későbbi korra, a 
Moszkvai Oroszország időszakára esik. 

A szerző a következő „birodalomépítőként" Vlagyimir Monomahot mutatja be, 
aki „kiterjesztette birodalma határait, de ami még fontosabb, megőrizte belső vilá-
gát (békéjét? — F. Sz.) — ami a birodalmi lét legfőbb követelménye (? — F. Sz.)" 
(44. p.). Vlagyimir Monomah nevével a szerző az általa „felfedezett" és a történet-
tudományban korábban ismeretlen „Monomah eszméjét", „Monomah-eszmét" 
kapcsolja egybe. Sajnálatos módon a könyvben nem találunk semmiféle magya-
rázatot arra vonatkozóan, mi is lenne ezen „eszme" lényege. Csupán az derül ki, 
hogy ez az „eszme" „bizánci eredetű" (73. p.) és „Rusz hatalmas, egységes biro-
dalmának az eszméjét" testesíti meg (50. p.). Csak sajnálhatjuk, hogy a szerző nem 
tartotta szükségesnek, hogy további magyarázattal szolgáljon, ugyanakkor, aho-
gyan a könyvből kitűnik, elképzelései szerint „Monomah eszméje" tovább élt a 
Moszkvai Oroszország időszakában is, ösztönözve a birodalom további fejlődését. 
„Változott a vonzásközpont, változtak az ellenségek, változott a mozgásirány [...]. 
Megőrződött viszont, mintegy a mozgás fontos hajtóerejeként, »Monomah esz-
méje«" (51. p.). Irigylésre méltó életképesség, mondhatnánk erre, ha eközben nem 
tudnánk, hogy „Monomah eszméjét" maga Heller ötlötte ki, és semmilyen forrás 
nem támasztja alá. Bármennyire is meglepő, de a Heller által kitalált „Monomah 
eszméjében" a XV-XVI. századi moszkvai politikai legendárium távoli visszhang-
ja hallható. E legendárium szerint Vlagyimir a bizánci császártól „cári koronát" 
kapott ajándékba, és ettől az időtől kezdve „Vlagyimir Vszevolodovics nagyfe-
jcdelmet Monomahnak kezdték nevezni, nagy Oroszország cárjának".11 Igencsak 
meglepő azt látnunk, hogy a XV-XVI. századi moszkvai írástudók fantáziái a XX. 
század végi történész „koncepciójaként" bukkannak lel újra. 

felmérni, hogy a hibákat milyen mértékben 

11 „CKa3aHHe O KHH3bHX B/iaAHMHpCKHX". 
KoHeu XV -nepBaa nojioBHua XVI Béna. 

magyarázzák a fordítás tévedései. 

In: naMHTHHKH jiHTepaTypbi /JpeBHeíí Pycn. 
MocKBa, 1984. 428. p. 



4. Mihail Heller történetietlen történelme 

Itt szeretnénk egy kis kitérőt tenni, hogy rámutathassunk a helleri történelem-
szemlélet egy másik jellegzetes vonására is. Heller a történelmi elbeszélés során 
minduntalan „időtlen" fogalmakkal operál, amelyek nélkülöznek mindenfajta 
konkrét történeti tartalmat. Ennek tipikus példája a „birodalom" könyvet átható 
fogalma. A szerző „birodalmi törekvéseket" és „birodalomépítőket" lát már szinte 
az orosz állam kialakulásától kezdve, aminek oka az, hogy Szent Vlagyimir vallási 
és politikai tevékenységét, Vlagyimir Monomah elkeseredett erőfeszítéseit a Kijevi 
Oroszország centrifugális folyamatainak megfékezésére, Andrej Bogoljubszkij ha-
talmi elvtelenségét és Alekszandr Nyevszkij küzdelmét Oroszország államisága 
maradékainak megmentésére — mindezt Heller kiemeli a történeti kontextusból, 
és a birodalmi építkezés történetietlen logikája szerint illeszti be a koncepciójába, 
így a „birodalmi vezetők" folyamatos láncolatát kapjuk: Vlagyimir Monomah— 
Andrej Bogoljubszkij-Alekszandr Nyevszkij, akik Rettegett Ivánnak és I. Péter-
nek adják át a „stafétabotot", ez utóbbiak pedig már Lenin és Sztálin megjelené-
sének előhírnökei. Történelem gyakorlatilag nincs, hanem csupán állandóan is-
métlődő időtlen jelenségek vannak: expanzió, önkényuralom stb. 

A könyv másik gondolati kliséje a „Nyugat" fogalma, valamint Oroszország 
kezdetektől való „szembenállása" ezzel a „Nyugattal". A „Nyugat" fogalmát a 
szerző egyszer sem fejti ki részletesebben, és így az olvasóban az a benyomás 
keletkezhet, hogy ez valami homogén és állandó tényező az egész történelem folya-
mán, a IX. századtól egészen a XX. századig. A pápaság Rómája és a Német-Római 
Birodalom, a keresztes lovagok és a Hanza — ez mind a „Nyugat", amely egyfajta 
„alternatívát" képez a „bizánci" Oroszországgal szemben. Heller már a keresz-
ténység Vlagyimir általi felvételét is úgy írja le, mint a „bizánci államrendszer" és 
az ún. „Hanza-modell" közötti tudatos politikai választást: „A választás tudatos-
sága annál szembetűnőbb, mivel Vlagyimir Kijevet megelőzően a novgorodiak 
fejedelme volt, tehát ismerte a Hanza-modellt (? — F. Sz.). Vándorévei alatt meg-
ismerkedett Európával (kiemelés tőlem — F. Sz.), bár utazásairól semmi közeleb-
bit nem tudunk" (28-29. p.). Ehhez hozzátehetjük, hogy „semmi közelebbit" nem 
tudunk meg a „Hanza-modell" lényegéről sem, amelyet Vlagyimirnek állítólago-
sán ismernie kellett volna. Heller ezen semmilyen forrásra nem támaszkodó ana-
kronisztikus eszmefuttatásai csupán azt a célt szolgálják, hogy megmutassák az 
olvasónak Oroszország és a Nyugat „örök" szembenállásának eredetét. 

Vlagyimir a „Hanza-modellel" szemben „Bizáncot választotta modelljéül" 
(31. p.). Magától értetődik, hogy „Bizánc" szintén egyfajta klisé, ideológiai jellegű 
leegyszerűsített fogalom. A „bizánci modell" ismertetése nem foglal el többet 



egyetlen oldalnál, és szinte szó szerint (de hivatkozás nélkül) ismétli a szovjet idő-
szakban kiadott Bizánc története szövegét.12 Ezenfelül Heller a szovjet Bizánc tör-
ténetéből hiányzó ellentmondásokat és tévedéseket visz be az eredeti szövegbe. így 
például összekeveri (ahogyan a könyv további részeiben is) az önkényuralkodó 
isteni voltának fogalmát az önkényuralkodói hatalom isteni eredetének fogalmával. 
,, A jogrend általános hiányáról" beszél, de néhány sorral lejjebb arról értesülünk, 
hogy a „bizánci jog [...] megtartotta a római jog alapelveit" (30. p.). Itt kell meg-
jegyeznünk, hogy a Codex Justinianus éppenséggel a római jog betetőzését jelenti. 

Heller, miután megalkotta Bizánc leegyszerűsített képét („modelljét"), ennek a 
„modellnek" a Kijevi Rusz általi „kölcsönzéséről" ír. Természetesen a szerző ezt 
a „kölcsönzést" teljesen negatívan értékeli. Ennek alátámasztására történészek 
véleményét idézi: „Egy 19. századi liberális történész, Konsztantyin Kavelin a 
bizánci hatást első intellektuális rabságként említi (számba véve a továbbiakat is). 
Dmitrij Lihacsov a 20. század második felében »transzplantációról«, azaz eszmék, 
ismeretek és fogalmak átültetéséről beszél" (43. p.). Az idézet alapján azt gondol-
hatnánk, hogy Kavelin és Lihacsov ugyanarról írtak és egymással teljesen meg-
egyezően. A valóságban ez egyáltalán nincs így. Amíg Kavelin valóban az egész 
orosz történelmet — így a bizánci hatás időszakát is — mint a „szellemi rabság" 
történetét szemlélte, addig ma a történettudomány ezt a kérdést másképpen látja. 
A „transzplantáció" fogalma az orosz keresztény kultúra bizánci alapjára utal, 
amely ugyanakkor sajátos, a „szellemi rabság" fogalmának szűk keretei közé be 
nem illeszthető helyi kulturális folyamatok forrásának bizonyult. Az ismert orosz 
szemiotikus és kulturológus, Jurij Lotman pedig a bizánci-orosz kulturális köl-
csönhatás leírására a kulturális „dialógus" terminust használja.13 Heller interpre-
tációja a jelen esetben is meglehetősen egyoldalúra sikeredett. 

Heller történeti munkájának „történetietlenségét" tovább fokozzák azok a pár-
huzamok, amelyeket a középkori és a XX. századi események között állít fel. A 
szerző a tatár inváziót a szovjet-kínai konfliktussal kapcsolja egybe (63. p.), III. 
Iván Oroszországát a posztszovjet Oroszországgal (102. p.), Alekszandr Nyevszkij 
politikáját Sztálin stratégiájával (68. p.) és így tovább. E „módszer" legszebb pél-
dája, hogy a szerző ideológiai kapcsolat meglétét állítja a XV. században élt egyházi 
személyiség, Joszif Volockij és Joszif Sztálin között, aki „a papi szemináriumban 
megismerkedett a joszifiánusok nézeteivel", továbbá Joszif Volockij és Lenin kö-

1 2 HcTopní) B M A H T H H . T . II. M O C K B U , 1967. 1 5 6 - 1 5 8 . p. 

13 JlomMim, fOpuü Muxaiuioeut IlpoöJieMa BHjanTniicKoro BJIHHHHH na pyccnyío KyjibTypy 
B THnojrornSecKOM ocBeujeHHH. In: Bn3aHTHH H Pycb. MocKBa, 1989. 227-236. p. 



zött, „aki szintén Joszif Volockij ideológiai módszereinek örököse volt" (112. p.). 
íme, egy újabb pszeudo-történeti összefüggés, amely a legteljesebb mértékben nél-
külöz minden történeti tartalmat. ,,Szabad-e a múltat »a 20. század fogalmaival« 
értelmeznünk?" — teszi fel a jogos kérdést Heller Lev Gumiljovnak (18. p.), meg-
feledkezve arról, hogy ezt a hibát maga is számtalanszor elköveti. 

Megjegyezzük, hogy az euroázsiaizmus megkésett képviselője, Lev Gumiljov 
és az őt állandóan bíráló Heller között megfigyelhető metodikai hasonlóság nem 
tűnik a véletlen művének. Mindketten publicisztikát művelnek a történelem ürü-
gyén, és előszeretettel alkalmaznak ideológiai kliséket. Heller művének polemikus 
irányultsága az curoázsiai gondolat ellen teljesen nyilvánvaló. Arra viszont nehéz 
választ adni, miért éppen ezt az ellenfelet választotta a szerző. Talán azért, mert 
Heller az euroázsiai gondolatban a „birodalmi lét" egyfajta időtlen kifejeződését 
látja. Mindenesetre a szerző az euroázsiai gondolatot „kétségkívül" a középkori 
„Moszkva — harmadik Róma" gondolat variációjának tartja (9. p.), és az „euro-
ázsiai koncepciók csíráit" véli felfedezni II. Katalinnál, mivel ez utóbbi arról a 
meglehetősen vitán felül álló tényről írt, hogy Oroszország „számos területe Ázsia 
határain belül helyezkedik el" (355. p.). Természetesen a szerző a jelen esetben is 
az euroázsiai koncepció jelentősen leegyszerűsített képét tárja az olvasó elé. Az 
euroázsiai gondolatkör megalapozói kiemelkedő filológusok és történészek voltak 
(Georgij Florovszkij, Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj, Lev Karszavin), dc Heller, 
ahogyan már erről szóltunk, ellenfeléül „az utolsó euroázsiait", Lev Gumiljovot 
választotta, ciki az euroázsiai gondolkodók némely eszméjéhez hozzákapcsolta az 
orosz történelemre vonatkozó saját intuitív koncepcióját, valamint a kozmikus im-
pulzusoknak a történeti folyamatokra gyakorolt hatásáról kialakított saját fantasz-
tikus nézeteit is. Gumiljovot nem véletlenül nevezik számosan tudományos-fan-
tasztikus írónak, Heller könyvéből viszont az olvasók teljesen eltúlzott és felnagyí-
tott képet kapnak róla és munkásságáról, ahogyan torz képet rajzol számukra a 
könyv az euroázsiai gondolatról is. 

5. A szerzői koncepció: a birodalmi ideológia „leleplezése" 

Természetesen a „birodalmi létnek" rendelkeznie kell a maga ideológiai tradí-
ciójával, amely Heller véleménye szerint az orosz történelem kezdeteitől fogva 
létezett. Heller az Elmélkedés (helyesebben Beszéd) a törvényről és a kegyelemről 
című híres művet „a születőben lévő birodalmi tudat első manifesztumának" nevezi 
(36. p.). Csupán találgathatunk, mire alapozza a szerző ezt a véleményét. Talán 
arra, hogy IIárion, az Elmélkedés szerzője — Heller állítása szerint — „azzal vádol-



ta a (bizánci — F. Sz.) birodalmat, hogy világuralomra tör, s noha nem vitatta 
Bizánc jelentőségét, azt állította, hogy Oroszföldnek megvan a maga isteni kül-
detése a világon" (35. p.). Heller a jelen esetben, ahogyan számos egyéb alkalom-
mal is, a középkori történelembölcseleti művet, amelynek belső logikáját még csak 
meg sem próbálja megérteni, a XX. századi geopolitika megszokott nyelvére for-
dítja le. Ilarion a maga korának fogalmaiban gondolkodik: az isteni gondviselés 
eszköze a történelemben az egyetlen keresztény birodalom, vagyis a római, amely-
nek élén a császár áll, és ez a birodalom mintegy egyesíti az összes keresztény népet. 
A kereszténységet íélvett mindegyik új nép ehhez, a történelemben az isteni akara-
tot megvalósító keresztény közösséghez csatlakozik. Ebben látja Ilarion Orosz-
ország megkeresztelkedésének jelentőségét is. Oroszország küldetése ugyanaz, 
mint az összes többi keresztény népé (ebben áll e népek egyenjogúsága). Ebben a 
kontextusban a „világuralomra való törekvés" Bizánc ellen felhozott vádja nél-
külöz mindenfajta értelmet, és ilyen vádat nem is találunk Ilarion művében. Ez egy 
újabb anakronizmus a sok közül, amelyekkel Flcllcr művében találkozhatunk. 

A szerző előadásában a birodalmi ideológia kialakulásának következő szakasza 
a mitikus „Monomah eszméje", majd ezt a sokat próbált Ének Igor hadáról követi, 
amely — mint kiderül — „nagyszerűen jeleníti meg »Monomah eszméjét«, a virág-
korában lévő Rusz hatalmas, egységes birodalmának az eszméjét" (50. p.). Heller 
ez utóbbi esetben is azt az eljár ást választja, hogy nem magát a forrást, az Igor-
énekei elemzi, hanem Dmitrij Lihacsov egy róla szóló 1953-ban íródott cikkét. 
„Szélsőségesen modernizálva a régi szöveg olvasatát — állítja Heller — D. Liha-
csov a szovjet hazafias irodalom példájává alakítja az Igor-éneket" (49. p.). Azt 
gondolhatnánk, hogy ebben az esetben egy régi irodalmi szövegnek a sztálini idők-
ben megszokott ideológiai szempontú adaptációjáról van szó. De nem, Heller töb-
bet mond: azt kívánja megmutatni, hogy a két történelmi korszak között reális 
kapcsolat áll fenn, és ezért teljesen váratlanul arra a következtetésre jut, hogy elte-
kintve Lihacsov némely túlzó megállapításától, „el kell ismernünk, hogy a tudós-
nak pontos képe van az Igor-ének ideológiai értelméről" (49. p.). Paradox módon 
Heller olvasata ugyanúgy az ideológiai modernizáció áldozata, mint Lihacsové. A 
különbség csupán az, hogy Lihacsov az időtlen patriotizmusról ír, míg Heller az 
időtlen „birodalmi eszméről", tipológiai szempontból a két szerző álláspontja nem 
különbözik egymástól. Pontosabban, azért van némi különbség. Lihacsov akadé-
mikus nagyszámú szakmunkát szentelt az Igor-éneknek, amelyek tudományos je-
lentőségüket mind a mai napig megőrizték. Az a lény, hogy Heller a vita céljára 
éppen egy 1953. évi, népszerűsítő célzattal íródott Lihacsov-cikket választott, jól 
jellemzi az általa alkalmazott metodikát. És azt se felejtsük el, hogy Lihacsov ide-
ológiai sablonjai a sztálini rezsim igen nehéz körülményei között születtek meg, 



míg Heller a maga „ellensablonjait" a szabad Franciaországban vetette papírra, 
ahol, ahogyan erre visszaemlékezett, „azt írhattam, amit akartam, az égvilágon 
senki sem kérte számon, miért épp ezt vagy azt állítom".14 

Heller a Rusz politikájának és ideológiájának meghatározásában kulcsszerepet 
tulajdonít AlekszandrNyevszkijnek. Ebben teljes egészében azeuroázsiai gondolat 
teoretikusainak nyomdokaiban jár. Georgij Vernadszkij 1925-ben megjelent híres 
írásában Alekszandr Nyevszkijt a Kelet és a Nyugat közötti választás sorsdöntő 
helyzetében ábrázolta: „Alekszandr Nyevszkij a Keletet választotta — a Kelet vé-
delme alatt kívánt védekezni a Nyugat ellen".15 Ebben a koncepcióban két tényező 
vonja magára leginkább a figyelmet. Egyfelől a konkrét politikai döntés itt paradig-
matikus értelmet kap, másfelől a „Kelet" és a „Nyugat" fogalma „örök" kate-
góriává alakul át. Maga Vernadszkij merészen azonosította a XIII. és a XIX. szá-
zadi „európaiakat".16 Heller teljes egészében átveszi az euroázsiai gondolkodók 
ezen fogalmi előfeltevéseit (67—69. p.), bár ellentétes előjelet illeszt hozzájuk. Hel-
ler számára Alekszandr Nyevszkij az a politikus, aki nem csupán Oroszország poli-
tikai fejlődésvonalát, hanem jövőbeli ideológiáját is előre meghatározta: „A bi-
zánci eredetű Monomah-eszme Alekszandrban olvadt össze Dzsingisz eszméjével. 
|...) Alekszandr két nagy birodalom, a bizánci és a mongol-tatár tapasztalatát hono-
sította meg. Megszületik az orosz politikai eszme, kialakulnak a jövendő orosz 
politika állandó tényezői" (73. p.). Ezek a tényezők: az ortodoxia, az önkényura-
lom, kiegészülve azzal az elemmel, hogy „a legfőbb ellenség Nyugaton van" (73-
74. p.). Természetesen a figyelmes olvasó számára ezek a „tényezők" egyáltalán 
nem újak, Heller mára Kijevi Ruszban is látta jelenlétüket, számára kezdettől fogva 
elválaszthatatlanul jellemzik az orosz történelmet, ezért művében csupán újra meg 
újra „felfedezi" őket a különböző történelmi korokban, és eközben mit sem törődik 
a történelmi tények által támasztott nehézségekkel. 

Heller a Moszkvai Cárság birodalmi ideológiáját, néhány elődjéhez hasonlóan, 
a Filoléj pszkovi szerzetes által a XVI. század elején megfogalmazott „Moszkva 
— harmadik Róma" gondolatban találta meg. Heller éppen ebben a gondolatban 
látja a birodalmi folytonosság koncepciójának megtestesülését (6-7. p.). Bár-
menyire is különös, dc e gondolat lényege a könyv figyelmes olvasása mellett is 
megfoghatatlan marad az olvasó számára. De ami még rosszabb, véleményünk 

14 Beszélgetés 2(XX)-ben Mihail Heller történésszel. In: 2(XX), 1997. április. 6. p. 

15 BepitadcKUÜ, Fcappuü: / j B a n o / m u r a CB. AjieKcaiwpa HeBCKoro. In: PyccKaa ujien. B 
Kpyry ríHcaTeJieíí H MbicjiHTejieií pyccKoro 3apy6e>Kb5í. T. II. MocKBa, 1994. 86. p. 

16 Uo. 84. p. 



szerint maga a szerző sem tud kiigazodni Filofej koncepciójában. Erről nem nehéz 
meggyőződni. A szerző Filotéj „programját" a következőképpen ismerteti: „Em-
lékeztetve rá, hogy az első Róma bukását a pogányság, a másodikét a hitetlenek 
okozták, azt jövendölte: két Róma elesett, a harmadik — Moszkva —jelenleg is 
áll, negyediknek pedig nem szabad lennie" (115. p.). Mivel Filofej levele nem-
régiben magyar nyelven is megjelent,17 minden magyar olvasó könnyen meggyő-
ződhet arról, hogy Heller egy saját „Moszkva — harmadik Róma" elméletet hozott 
létre, amelynek semmi köze sincs Filofej elképzeléseihez. Filofej nem tartotta és 
nem is tarthatta az első Róma bukása okának a pogányságot, ellenben világosan írt 
arról, hogy nem a hitetlenek okozták a második Róma bukását.1S Heller fantáziálása 
világosan mutatja, hogy ebben az esetben sem kívánta idejét Filofej logikájának 
átgondolására fecsérelni, hanem egyszerűen a sajátjával helyettesítette azt. Ugyan-
akkor ennek következményeként Heller számára Filofej egész gondolati konstruk-
ciójának értelme rejtve maradt. Éppen ezért engedi meg magának azt az elképesz-
tően abszurd megállapítást, hogy „»Moszkva a harmadik Róma« koncepció egé-
szen I. Péter koráig szó szerint hozzátartozott a moszkvai uralkodók titulusához" 
(115. p.). 

Heller a mű későbbi részeiben is nemegyszer visszatér az általa ismertetett „Fi-
lofej-eszméhez", de mivel még a maga számára sem tisztázta annak lényegét, elke-
rülhetetlenül ellentmondásokba keveredik. A Rettegett Ivánról szóló fejezetben 
arról olvashatunk, hogy „a harmadik Róma eszméje a moszkvai cárságban való-
sággá vált" (133. p.). Ugyanakkor néhány tucat oldallal később a szerző azt állítja, 
hogy a XVII. század végére csupán „kialakult az az anyagi bázis, amely a jöven-
dölés igazát akár hihetővé is tehette" (226. p.). Figyelmen kívül hagyva azt a tri-
viális tényt, hogy a Moszkváról mint harmadik Rómáról alkotott elképzelés az 
oroszországi egyházszakadás után az orosz kultúra „nem európaizálódott" peri-
fériájára szorult ki, mindenekelőtt az óhitű szakadárok tömegeinek körébe, a szerző 
bátran kijelenti, hogy ez az elképzelés nem tűnt el, hanem csupán „némiképp át-
formálódott" és „a harmadik Róma új fővárosa (? — F. Sz.)" Szentpétervár lett. 
Érdekes gondolat, különösen ha emlékezetünkbe idézzük, hogy a Filoléj elgon-
dolását megőrző óhitűek Szentpétervárt az Antikrisztus fővárosának tartották. 
Semmi kétség sem férhet hozzá, hogy a szerző fentebb felsorolt súlyos tévedése-

17 Filofej szerzetes: Levél a rossz napok és órákról. In: AETAS, 1995. 3. sz. 127-136. p. Ford.: 
Sisák Gábor. 
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inck oka abban a kitartó törekvésében rejlik, hogy Filofej eszkatológikus fejtege-
téseit a birodalomépítés egyfajta „programjává" változtassa át. 

6. Egyház, kultúra, eszmék 

Heller magabiztosabban érzi magát a politikatörténet területén. Nem csupán a 
könyv nagyobbik részét szentelte ennek a témának, hanem a szöveg egyháztörténeti 
és kultúrtörténeti részeit is alárendeli neki. Az egyházat és a pravoszláviát a szerző 
a könyvben mindenütt a „politika eszközeként" szemléli (az első ilyen kijelentést 
mái" a 32. oldalon olvashatjuk). Az egyház „magasabb rendű legitimitást biztosított 
a fejedelmi hatalom számára", cserébe viszont „az államhatalom teljes körű támo-
gatását élvezte" (43. p., 1. még 110. p.) — ezt az idillikus képet rajzolja meg Heller 
az olvasó számára. Természetesen a szerző itt sem nélkülözheti a „bizánci örökség" 
és a cezaropapizmus emlegetését, amelyek segítségével a politikai és az egyházi 
hatalom között fennálló összes bonyolult viszonyt és kapcsolatot egy egyszerű 
„időtlen" sémára lehet redukálni. Az ortodox egyház — írja Heller — „mint a 
bizánci egyház örököse, egyúttal mindig a fejedelem támasza is volt. A cezaro-
papizmus eszméje, vagyis olyan viszonylatrendszeré, amelyben az állam feje 
egyúttal egyházfő is, Konstantinápolyból jut el Kijevbe és Vlagyimirba, hogy majd 
Moszkvában diadalmaskodjék" (74. p.). Ebből logikusan következik a szerző azon 
legteljesebb mértékben téves állítása, hogy az orosz történelem a XV. század máso-
dik feléig nem ismerte az egyház és az állam közötti konfliktusokat. Természetesen 
a valóságban nagyon is sok ilyen jellegű konfliktus volt, így például még az orosz 
seregeket a tatárokkal vívandó ütközet előtt megáldó Szergij Radonyezsszkij is 
(90. p.) nem sokkal az ütközetet megelőzően fellépett a moszkvai fejedelem ellen, 
aki nem volt hajlandó elfogadni Kiprián jelölését a metropolitai méltóságra. 

Heller konstrukcióinak fogalmi leegyszerűsítettségél és önállótlanságát jól pél-
dázza az, ahogyan „Lenin és Sztálin középkori tanítómesterének", Joszif Volockij -
nak a tevékenységét jellemzi. Heller szerint Joszif Volockij találmánya „a moszk-
vai uralkodói hatalom elmélete", amelynek „alapját két to tényező képezi: az ural-
kodó istenítése, valamint a világi és az egyházi hatalom viszonya" (114. p.). A 
problémák ez esetben is a felállított tézis igazolásánál kezdődnek. Heller itt is ked-
venc módszeréhez folyamodik: Joszif Volockij szövegeinek elemzése helyett két 
XIX. századi „liberális" történész, V. Zsmakin és A. Pipin véleményét idézi Joszif 
Volockijról. A szerző választása nem a véletlen műve, hiszen a két történész mun-
káikban középkori anyagon játszotta végig a „progresszisták" és a „retrográdok" 
között a XIX. század második felében dúló politikai küzdelmet. E két szerző a 



vélemények harcát a középkori Oroszországban olyan fogalmak segítségével in-
terpretálja, mint a „személyes szabadság" vagy a „személyiségjogai". Heller, kö-
vetve ezt az értelmezést és erőszakkal kiszakítva Joszif Volockij gondolatait közép-
kori kontextusukból, nem veszi észre, hogy ezekben a gondolatokban nincsen sem-
mi specifikusan „orosz". Természetesen itt szerepet játszanak Heller tévedései is, 
aki könnyedén összekeveri az „uralkodó istenítésének" fogalmát a „hatalom isteni 
eredetének" fogalmával. Ez utóbbi közhelynek számít a keresztény irodalomban 
és Pál apostol ismert szavaira megy vissza.19 Itt csupán isten és a földi hatalom 
birtokosa közötti paralelizmusról van szó, és ahogyan a téma egy mai kutatója írja, 
„ez a paralelizmus csupán a földi uralkodó és az Egek Ura közötti végtelen különb-
séget hangsúlyozza: mind a fejedelem hatalma, mind joga a bíráskodásra ebben a 
perspektívában egyáltalán nem abszolút, hanem Isten által szigorú feltételek mel-
lett delegált, amely feltételek megszegése azzal járt, [...] hogy Isten megtagadta, 
elítélte és megfosztotta méltóságától az uralkodót".20 Pontosan ilyen módon gon-
dolkodott Joszif Volockij is, akihez az alattvalóiról nem gondoskodó „nyomorgató 
cár" iránti viszonyulásról mondott szavak is kapcsolódnak: „Az ilyen cár nem Isten 
szolgája, hanem az ördögé, és nem cár, hanem nyomorgató [...]. És te ne hallgass 
arca az uralkodóra vagy fejedelemre, aki téged hitetlenségre és álnokságra csábít, 
még ha nyomorgat is téged, vagy halállal fenyeget".21 Joszif Volockij e szavait 
ugyanabban a Felvilágosítában (Proszvetyityel) találjuk, amelyről Heller azt írja, 
hogy ebben a művében Joszif Volockij „kifejtette az ortodox teokrácia elméletét" 
(112. p.). Az eredeti forrás ismeretének hiánya, valamint az ideológiai szemellenző 
nem tette lehetővé a szerző számára, hogy Joszif Volockij munkásságának a közép-
kori orosz eszmetörténetben elfoglalt szerepét az elvárható mélységben és meg-
felelő árnyaltsággal elemezze. 

Az Orosz Birodalom történetében különben is igen sok elfogultsággal és publi-
cisztikai jellegű torzítással találkozhatunk az eszmetörténet területén. Ennek egyik 
legszembeötlőbb példája az, ahogyan a szerző a híres szlavofil-nyugatos vitát in-
terpretálja. Az elmondottak alapján nem csodálkozhatunk azon, hogy Heller a szla-
vofilizmusban az évszázados, már a Kijevi Rusz idején is létezett és a XX. szá-
zadban is fennmaradt „Nyugat-ellenesség" egyik megnyilvánulását látja. Ebben 
egyáltalán nem zavarja a szerzőt a szlavofilek számtalan megnyilatkozása, amelyek 

19 Róm 13, 1-7. 

20 ycnencKuü, Eopuc Auőpeebuv: IJapb H 6or. In: YcneHcicHH, E. A.: M3ÖpaHHbie Tpyflbi. 
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a „Nyugat", „a szent csodák országa" (A. Sz. Homjakov) és annak kultúrája iránti 
ragaszkodásukról tanúskodnak. Heller könyvében a szlavoíilek kénytelenek elfog-
lalni a maguk helyét a Nyugat-gyűlölők hosszú, majdhogynem Ilarion metropoli-
tával kezdődő sorában. A XIX. század „atmoszférája" csupán annyiban érintette 
meg Hellert, hogy a szlavofilizmus megjelenését „Nyugat-Európa gazdasági ki-
hívásával" magyarázza, amire „Oroszország ideológiai választ adott" (461. p.). 
Természetesen ez a mozzanat megfigyelhető a szlavofilizmusban, de messze nem 
a legfontosabb. Ezt talán valamennyire Heller is érezheti, mivel azonnal egy másik 
magyarázattal is szolgál, amely szerint Oroszország és a Nyugat szembenállása 
Oroszország és a forradalom szembenállásában öltött testet (461. p.). Ugyan ebben 
is van némi igazság, de ez az igazság rejtve marad az olvasók előtt, mivel a kői-
kül turális-történeti — és különösen a szlavofil nézetrendszer — kontextusában 
tisztázatlan marad a „forradalom" terminus jelentése. Ez képezi Heller elemzésé-
nek fő gyengeségét. Ahogyan másutt sem, itt sem törekszik a szlavofil nézetrend-
szer belső logikájának rekonstrukciójára, hanem megelégszik néhány önmagában 
álló idézettel, amelyek ráadásul nem is a szlavofilektől származnak (mivel, Heller 
elképzeléseivel ellentétben, sem Fjodor Tyutcsev, sem Odojevszkij nem sorolható 
a szlavofilizmus teoretikusai köze). Ennek eredményeképpen Heller törvénysze-
rűen írja le azt a hatalmas tévedést, hogy a szlavoíilek „a hivatalos ideológia — 
vele gyakorlatilag azonos terminusokkal jelölt — értékeit vallották" (469. p.). Ha-
sonló kijelentéseket a „dühödt" nyugatos Belinszkij engedett meg magának, majd 
később, az ő példáját követve, a szovjet korszak „tudós" ideológusai. Sem a szla-
vofilizmus olyan ellenfelei, mint Herzen, Csernisevszkij vagy Kavelin, sem a téma 
mai orosz vagy nyugati kutatói nem mosták el és nem is mossák el soha a szla-
vofilizmus és az ún. „hivatalos népiség" közötti egyértelmű választóvonalat. Meg-
ismételjük, a baj az, hogy Heller itt csupán az „azonos terminusokat" látja, és nem 
mélyed cl a „Nyugat", a „forradalom", „obsesina", „népiség" vagy a „pravosz-
lávia" terminusok használatának és jelentésének sajátosságaiban a különböző ide-
ológiák kontextusában. Elég csupán arra utalni, hogy az Uvarov-féle „népiség" 
fogalma a status quo, így a jobbágyrendszer fenntartását is feltételezi, míg a szla-
voíilek a jobbágyrendszer engesztelhetetlen ellenfelei voltak, és később a lehető 
legaktívabb szerepet játszották a jobbágyrendszer gyakorlati felszámolásában. 

Végezetül néhány szót szeretnénk szólni a kultúra kérdéseinek tárgyalásmód-
járól. A szerző csak ritkán érinti ezeket a kérdéseket, de éppen ezen a téren érezhető 
leginkább, hogy az összetett és sokrétű reálfolyamatokat mennyire sematikusan és 
leegyszerűsítetten mutatja be az olvasóknak. Nem bocsátkozunk annak megítélé-
sébe, vajon komolyan gondolja-e a szerző, hogy „a kultúra, a szellemi és anyagi 
élet legfontosabb meghatározója a moszkvai uralkodó egyszemélyi hatalma volt" 



(118. p.). Mindenesetre ez a bátor tézis dicsőségére vált volna a 20-30-as évek 
báimely legradikálisabb propagandistájának is. Heller a kulturális folyamatok csak 
egy kicsit is komoly elemzése helyett arról elmélkedik, hogy az orosz kultúra a 
„türelem, engedelmesség és jámborság" (117. p.) alapzatán fejlődött, valamint ar-
ról, hogy a bizánci szertartás „retorikája és esztétikuma gyakran elfedte a gondo-
latot (? — F. Sz.)". Még számos hasonló mélyenszántó eszmefuttatást találhatunk 
a könyvben, és ezeket ténybeli tévedések tömege egészíti ki. így például a szerző 
úgy tartja, hogy „Avvakum Önéletírása az új orosz irodalom kezdetét jelentette" 
(241. p.). Ez a legkevésbé sem felel meg a valóságnak, mivel az új orosz irodalom 
a péteri reform után a nyugat-európai irodalmak mintáját követve éppenséggel tel-
jesen eltérő alapokon fejlődött ki. Ebben az új helyzetben Avvakum Önéletírása 
hosszú időre feledésbe merült, és először csupán 1861-ben publikálták, amely ese-
mény után terelődött az orosz írók és tudósok figyelme a műre. Ehhez még hoz-
zátehetjük, hogy Avvakum nem „több mint 50" művet hagyott hátra (240. p.), 
hanem több mint 80-at. A hasonló példák számát még jócskán lehetne szaporítani, 
de a jelen recenzió terjedelmi korlátai ezt nem teszik lehetővé. 

7. És megint csak hibák és hibák... 

A könyv legnagyobb erényét a benne szereplő hatalmas, Magyarországon rész-
ben ismeretlen tényanyag jelenti. Ugyanakkor, ahogyan ezt fentebb láttuk, a könyv-
ben felsorakoztatott tényanyag nem mindig megbízható. A könyvben szereplő hi-
bák és tévedések a legkülönfélébb természetűek, a konceptuális eredetű hibáktól 
(ezekről már volt szó) a véletlenszerű tévedésekig. Az alábbiakban szeretnénk még 
néhány többé-kevésbé jellegzetes példát bemutatni. 

Egyes esetekben publicisztikai jellegű túlzásokra visszavezethető pontatlansá-
gokkal találkozunk. így például a szerző szerint az 1551. évi ún. Százcikkelyes 
zsinat „szabályozta a legfontosabb államügyeket, és mellesleg a hétköznapi élettel 
kapcsolatos kértlésekre is kitért" (136. p.). Heller számára hihetetlennek tűnik, 
hogy egy egyházi zsinatot az egyházi ügyek megtárgyalására hívtak össze, holott 
a szóbanforgó zsinat célja éppen ez volt, amint ez a zsinati határozatok gyűjte-
ményéből is kitűnik. Az ún. mesztnyicsesztvo megtiltása a hadjáratok idejére, ami-
re Heller utal, nem függ össze a zsinattal. Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy 
a zsinat „szőröstül-bőröstül eretneknek nyilvánította" a világi irodalmat (137. p.). 

Igen jellemző Heller azon határozott kijelentése, hogy a XVIII. század végén 
„Oroszország lakosságának 90%-a földbirtokosok vagy az állam jobbágya, tehát 
rabszolga volt" (306. p.). De vajon mit jelent a „rabszolga" kifejezés? Még az 



oroszországi viszonyok olyan könyörtelen kritikusa, mint Richárd Pipes is azt írta, 
hogy ,,a jobbágy nem volt rabszolga, a földbirtokos birtoka pedig nem volt ültet-
vény".22 A „rabszolgaság" kifejezés az orosz parasztságra vonatkozóan a XVIII. 
század végének - XIX. század első felének a felvilágosodás eszméin nevelkedett 
irodalmában volt használatos. Ugyanakkor ez a kifejezés meglehetősen egyértelmű 
jelentéssel rendelkezett, elsősorban a földbirtokosok birtokain élő parasztok jogi 
cselekvőképtelenségét jelölte, amit Ragyiscsev Heller által idézett könyve „a föl-
desúr jobbágyai a törvény számára nem léteznek" szavakkal fejezett ki.21 De ebben 
az értelemben a „rabszolgaság" kifejezés csupán a földesúri birtokok parasztjaira 
alkalmazható, akik a XVIII. század végére nem tettek ki többet Oroszország lakos-
ságának 50 százalékánál. Az állami parasztok éppen jogi vonatkozásban lényege-
sen különböztek a földesúri parasztoktól, mivel megőrizték a személyes szabadság 
bizonyos szintjét, a polgári jog alanyai lehettek, szabadon intézkedhettek családi 
ügyeikben, foglalkozhattak iparral és kereskedelemmel, elszegődhettek a manu-
faktúrákba. Ezt a különbséget nagyon is tisztán látta Ragyiscsev is, az Utazás Péter-
várról Moszkvába szerzője. A műben az utazó erről elmélkedik a könyv „Ljubanyi" 
fejezetében. Ezen a téren Heller radikálisabbnak bizonyul Pipes-nál, sőt, még Ra-
gyiscsevnél is (arról már nem is beszélve, hogy a földesúri parasztok helyzetében 
is lényegi különbségek voltak a kötelező szolgáltatások fajtáitól, a birtok nagy-
ságától, a helyi szokásoktól függően). 

Igen sok hiba a szerző figyelmetlenségéből következik, és ezeket maga a szerző 
cáfolja meg a könyv más lapjain. Például Karamzint az „első sokkötetes Orosz-
ország története (1800-1824) szerzőjének nevezi" (16. p.). Később ugyanakkor 
kiderül, hogy Karamzin munkája előtt már létezett Scserbatov tizenöt kötetes 
Oroszország története (355. p.) (amelyet Karamzin felhasznált), továbbá Karamzin 
művén 1803-ban kezdett el dolgozni, az első nyolc kötet 1818-ban jelent meg, az 
utolsó, posztumusz kötet pedig 1829-ben, úgyhogy nem világos, mire utalnak a 
Heller által közölt évszámok. Pjotr metropolitát nem temethették el 1325-ben 
(76. p.), mivel 1326 nyarán még jelen volt az Uszpcnszkij székesegyház alapkőle-
tételénél, és ugyanazon év decemberében halt meg. A parasztok szabad költözé-
sének ideje Oroszországban nem a György-napra esett (és nem is november 17-re) 
(129. p.), hanem a György-napot (vagyis november 26-át) megelőző és követő 
hétre (vö. 169. p.). Jona metropolita megválasztása nem 1441-ben (97. p.), hanem 

22 Ilaünc, P. (Pipes R.): POCCMH npw cTapoM pe>KHMe. Cambridge, Massachusetts, 1980. 194. p. 

23 Alekszcmdr Nyikolajevics Ragyiscsev: Utazás Pétervárról Moszkvába. Bp., 1979. 17. p. (Tró-
esányi György t'ord.) 



hct évvel később, 1448-ban történt. A sort még sokáig folytathatnánk, de itt csupán 
egyetlen további példára szorítkozunk (358. p.). Ragyiscsev és könyve sorsát el-
beszélve Heller a következőket írja: ,,A könyv 1790 májusában jelent meg [...], 
600 példányban. [...]. Július 30-án a szerzőt letartóztatták, július 26-án (így! — F. 
Sz.) kimondták rá a halálos ítéletet, amelyet augusztus 8-án tíz év szibériai kény-
szermunkára változtattak". Ezzel szemben az Utazás körülbelül 650 példányban 
jelent meg, a szerzőt június 30-án tartóztatták le, és július 24-én ítélték halálra. A 
Szenátus augusztus 8-án helybenhagyta az ítéletet, szeptember 4-én viszont meg-
változtatták, de nem „kényszermunkára", hanem száműzetésre, amely alatt Ra-
gyiscsev a filozófia és a helytörténet tanulmányozásával foglalkozott, és miután öt 
és fél év elteltével engedélyezték számára, hogy elhagyja Szibériát, a Kalugai kor-
mányzóságban telepedett le. 

Néhány esetben a fordítás visz hibákat vagy a megértést zavaró megoldásokat 
a szövegbe. A fordítók nemegyszer ugyanazt a személyt különbözőképpen neve-
zik: Jagelló és Jogajla (92. p.), Kazimieras és Kazimierz (103., 106. p.), Alekszandr 
és Aleksandras (106., 119. p.), ami csupán a névmutató figyelmes olvasása révén 
feloldható probléma elé állítja az orosz, lengyel és litván történelemben (és nyelv-
ben) kevésbé járatos olvasókat. De a könyvben alkalmazott névírás még így sem 
szerencsés, mert a módszertani megalapozása nem filológiai, hanem -— úgy érez-
zük — inkább politikai jellegű. Természetesen jelen sorok írója nem tartja magát 
kompetensnek arra, hogy megoldja ezt a kérdést, ezért hagyatkozik a nyelvész 
véleményére. Szakmailag átgondoltnak és megalapozottnak tűnik Zoltán András 
javaslata, amelyet ő úgy foglal össze: „Mivel a litván névalakok (Mindaugas, Al-
girdas, Gediminas, Jagaila, Vytautas) mind XIX-XX. századi rekonstrukciók, 
használatuk a szövegben legfeljebb zárójelben ajánlható, hogy azonosíthatók le-
gyenek. A közös nevező véleményem szerint a nyugatorosz nyelvű litván krónikák 
( n C P J I XVII, XXXII, XXXV) névhasználata lehetne (Mindovg, Olgerd, Gedimin, 
Jagajlo, Vitovt), a lengyel közvetítésű alakok közül azokat érdemes meghagyni (de 
magyaros formában!), amelyek közkeletűek a magyar történelmi szakirodalomban 
(Jagelló, Vitold)".' 

24 Zoltán András véleményét egy publikálásra nem szánt szöveg alapján idéztem (a szerző szíves 
engedélyével). Az idézett sorozat címe: I loj iHoe coöpa ime pyccKHX Jiexoímceií. Részletesen 
a nyugatorosz nevek átírásáról 1.: 3ojnraH A.: IlpoojicMH na TpancKpnnqnaTa ita 
coöcTBetiMTe HMena O T I IHKOH cTapu cjiaBflucKH E3HUN Ha yHrapcKH E3HK (Bi ipxy 
npHMepn OT 3anaa,nopycKH5) E3HK na B C J I H K O T O J I H T O B C K O KHÍDKCCTBO ) . EuirapcKH E 3 H K 

43/2 (CocjiHH 1992). 145-148 p. 



A ,,knyaz" és a „knyazsesztvo" szavak fordításakor hol a „fejedelem", „fe-
jedelemség", hol a helytelen „herceg", „hercegség" kifejezéseket használják a for-
dítók a XVII. századot megelőző időszakra vonatkozóan. Némileg megtévesztő a 
„Rurikok politikája" (26. p.), „Rurikok leszármazottja" (126. p.), „Gediminasok 
Litvániája" (277. p.) kifejezések használata is, mert azt sugallja, mintha nem egyet-
len Rurik és nem egyetlen Gediminas nevű történelmi személyiség élt volna. III. 
Vaszilij adománylevelét valójában nem a „németek", hanem a nyenyecek kapták 
(122., 124. p.).2;i A fordítók nyilvánvalóan összekeverik a Nyugati- és az Északi-
Dvinát, mivel mind a kettőt a Nyugati-Dvina lett nevén Daugavának nevezik (50., 
143. p.), bár az egyik a Rigai-öbölbe, a másik a Fehér-tengerbe ömlik. IV. Iván 
„földreformja" (138. p.) a szövegből ítélve a valóságban „zemszkaja reforma", 
vagyis a helyi igazgatás reformja. A Rettegett Ivánt körülvevő tanácsadók csoportja 
nem „választott tanács", hanem a „Kiválasztottak Tanácsa" (141. p.). Filofej leve-
lében nem az „apollóni eretnekségről" (171. p.), hanem „Apollinárisz eretnek-
ségéről" írt. Megtévesztő például a 127. oldalon szereplő szerkesztői-fordítói láb-
jegyzet is, mivel, ahogyan cz magából a helleri szövegből is következik, az „okol-
nyicsij" szó ebben az esetben nem a „legmagasabb bojári méltóságot" jelenti, ha-
nem a Duma második, nem bojári csoportjának a tagjait. A példákat még hosszasan 
folytathatnánk. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a mű elolvasása után az elégedetlenség 
érzése marad az olvasóban. A könyv gazdag tényanyagára megbízhatatlansága 
miatt nem lehet pótlólagos ellenőrzés nélkül támaszkodni. Ami a szerző általános 
koncepcióját illeti, úgy az szinte a hollywoodi „történelmi" filmek forgatókönyve-
inek receptje szerint épül fel: szükség van egy mindenki számára érthető, leegysze-
rűsített történetre, néhány egyszerű és jól bejáratott ideológiai sablonra, valamint 
a „pozitív" hősökkel való azonosulás és a negatív szereplők iránt érzett gyűlölet 
lehetőségére. Mindezt rendszerint a tények szabad kezelésének útján érik cl. Le-
hetséges, hogy Az Orosz Birodalom története népszerűségét éppen közérthetősé-
gének köszönheti majd. Ebben az esetben még sokáig számolnunk kell az enélkül 
is igen szilárd történelmi sztereotípiák fennmaradásával. Ezek megingatása egye-
lőre reménytelen vállalkozásnak tűnik. 

25 Itt szeretnék köszönetet mondani Sisák Gábornak, aki felhívta a figyelmemet a fordításnak 
erre, valamint néhány más hibájára. 





KRAUSZ TAMÁS 

EGY ÚJ SZOVJETUNIÓ-TÖRTÉNET, AMELY RÉGI1 

1. A műfa j 

A Heller-Nyekrics szerzőpáros könyve, az Utopija u vlasztyi 1989-90-ben bizo-
nyára sokak számára újdonságként hatott volna Magyarországon is. A mű, amely 
eredetileg 1982-ben, majd 1989-ben Londonban angolul megjelent, bizonyos érte-
lemben politikai-publicisztikai (nem tudományos!) szenzációnak számított. Hogy 
tudományosan már akkor sem lehetett komolyan venni, annak nyilvánvalóan ob-
jektív okai is voltak: a szerzők disszidensként nem juthattak hozzá még ahhoz a 
szerény levéltári anyaghoz sem, mint szovjet kollégáik odahaza. Volt azonban egy 
szubjektív akadály is, amely háttérbe szorította a tudományos tárgyszerűséget. 
Nyekricsék könyve ugyanis mindenekelőtt azt a célt szolgálta, hogy a hivatalos 
szovjet történetírás alapvető sémáit elsöpörje, meggyengítse a Szovjetunió Kom-
munista Pártjának legitimációs ideológiáját. E cél realizálása nyilvánvalóan felül-
kerekedett a szigorúan tudományos megfontolásokon. 

Heller és Nyekrics a „minden másképpen volt" jegyében írták újra a Szovjetunió 
történetét. Vagyis nem tettek föl új kérdéseket. Igaz, ezzel szemben szilárd mód-
szertani alapra helyezkedtek: az amerikai hidegháborús konzervatív történetírás 
ismert dogmáira, szigorúan alkalmazták annak sémáit és végkonklúzióit. így Heller 
és Nyekrics ideológiai okokból eleve kizárta vizsgálódásaiból a társadalomtörté-
neti igénnyel fellépő szinte teljes amerikai és brit szovjetológiát. Meg sem említet-
ték olyan történészek munkáit, mint E. H. Carr és R. Davies, Dávid Lane és Sheila 
Fitzpatrick, Cohen cs Rabinovits, Daniels és Smith, de még R. C. Tucker, Sztálin 
híres életrajzírója is csak mellékesen említődik. Ezek után szinte természetes, hogy 
a szovjet történetírás fővonala (Volobujev és Sztarcev, Gimpelszon és G. Joffe, 
Poljakov és mások) is hiányzik, ami kétségtelenül nem erősítette a szerzők érve-
lésének tudományos erejét, de ideológiai hitelét is csökkentette. Ha a szovjet fel-
dolgozásokra mégis támaszkodtak, akkor többnyire a 60-as-70-es évek munkáira. 
Mintha az utolsó 15 évben semmi érdemleges nem történt volna a szovjet és az 
egyetemes történetírásban. 

1 Heller, Mihail-Nyekrics, Alekszandr. Orosz történelem. A Szovjetunió története. II. köt. Bp., 
1996. 2000/0siris Kiadó. 610 p. 

FONS IV. (1997) 2. sz. 379-394. p. 379 



Első pillantásra meglepő, hogy történészekről lévén szó, mégis legfontosabb 
hivatkozási alapjuk a disszidens-irodalom, mindenekelőtt a szovjet disszidensek 
olykor érzelmes, máskor érdekfeszítő visszaemlékezései, fejtegetései. Olyan be-
nyomás keletkezik, mintha publicisztikai írásokkal kívánták volna pótolni a 
hiányzó forrásokat. Mindez a munka stílusában is kifejeződik. 

Valaki mái- csak azért is az „igazság" letéteményesének számít, mert a szovjet 
hatóságok üldözték vagy pedig azért, mert az üldözöttek oldalára állt. Egy Sztálin-
vagy egy Brezsnyev-idézet is azért volt „igaz" a maga idején, mert ők mondták, a 
hivatkozott disszidens szerzőnek pedig azért van igaza, mert disszidens volt vagy 
azok szellemi-politikai koncepcióját védelmezte. így lesz a két legfontosabb hi-
vatkozási alap a könyvben Alekszandr Szolzsenyicin író és Róbert Conquest (a brit 
titkosszolgálat egykoron jól informált munkatársa), aki Reagan elnök kedvelt ku-
tatóközpontjában, a Hoover Intézetben alkotott. A műfaj további sajátossága, hogy 
levéltári anyagok helyett a szerzők minden forráskritika nclkül használták fel a 
disszidens-irodalmat, aminek furcsaságairól alább még sok szó esik majd. A lényeg 
az, hogy a forrás és a szekunder feldolgozás között a különbség úgyszólván eltűnik. 

Mégis, mindennek ellenére igen érdekes mű keletkezett. Nem véletlen, hogy e 
sorok szerzője — minden kritikai megfontolása ellenére is —javasolta e mű ma-
gyar nyelvű kiadását még évekkel ezelőtt. Ugyanis Heller és Nyekrics tolla alól 
kikerekedett a Szovjetunió történetének disszidens-változata. Mi az értelme e mű-
faji besorolásnak? Mondhatná valaki, hogy számos ilyen munka keletkezett az el-
múlt évtizedekben, ám történészek nemigen vállakoztak ilyen munkára. Számos 
Szovjetunió- és SZKP-történet került ki disszidens szerzők (egykori ügynökök, 
üldözött publicisták, értelmiségiek stb.) tolla alól, ám Krivickij és Orlov, Amalrik 
és Vozlenszkij és folytathatnánk a sort, akiknek könyveivel minden érdeklődő ta-
lálkozhatott angol vagy orosz nyelven, sohasem léphettek fel historiográfiai érte-
lemben hiteles szerzőkként. Heller és Nyekrics azonban — ismétlem — történé-
szek. 

Az utóbbinak magyar nyelven is jelent meg munkája még a 60-as évek elején 
1941. június 22... címen. Roj Mcdvegyev híres sztálinizmus-története még a70-es 
évek elején „műfaji" szempontból nem volt tipikus munka. Egyfelől R. A. Med-
vegyev nem kívánt Szovjetunió-történetet írni, másfelől „csak" belső emigráció-
ban, vagyis otthon készült és marxista igényű munka volt (és Roj Alekszandrovics 
Nyekriccsel ellentétben nem volt „kiképzett" történész). A „disszidens" histo-
riográfia „klasszikus modelljét" tehát Nyekricsék hozták létre. Művük ma már utá-
nozhatatlan, megismételhetetlen, mert feltétcici és céljai szűntek meg. Nem létezik 
ugyanis a Szovjetunió... 



E műláj sajátja, hogy maga a tárgy mint leküzdendő ellenség jelenik meg, és 
ennek megfelelően a Szovjetunió története az erőszak, a horror és a bűnözés, vagyis 
a borzalmak történetévé stilizálódik. Ami tulajdonképpen része is volt a valóság-
nak. Ám a valóság számos síkjából a „disszidens történetírás" csak ezt az egyet 
jeleníti meg igazán, és mindent ebből „extrapolál". így a Szovjetunió története 
kriminalizálódik. Ebből fakad a könyv erős szubjektív töltése, főtitkár-centrizmusa 
is. E műfajban a „horror" okaira általában nem derül fény. Vagy valamely főtitkár 
akarata, tévedése, bűne, vagy valamely főideológus ideológiai tézise lesz a történe-
lem első mozgatója. A bolsevizmust sem mélyen gyökeredző történelmi jelenség-
ként, az orosz történelem inherens produktumaként ragadták meg, jóllehet a bolse-
vizmus elvi ellenfele, a híres orosz gondolkodó, Bergyajev a 30-as években még 
eképpen tudta kritikailag elemezni mind a bolsevizmus történetét, mind magát Le-
nint. 

Ez a műfaj nemcsak az elméleti mélységet, a relativizmust sem ismeri, a meg-
fellebbezhetetlen ítéletek tömegével kerül szembe az olvasó, amelyek nem viselik 
el a szkepszist, sőt lelkifurdalást ébresztenek a kétkedő olvasóban: ha nem „hisz" 
valaki a szezőknek, akkor végső soron a KGB kezére játszik, ugyanis a szerzők 
logikája szerint az ő álláspontjukkal szemben csak egyetlen lehetőség kínálkozik, 
a szovjet hivatalosság elfogadása. 

Mindemellett a könyv komoly erénye, hogy Heller és Nyekrics hírnevüknek és 
ízlésüknek megfelelően könyvüket igen jól „adják el": sok sztori, legenda, vicc 
színesíti a könyvet, amelyek ha nem is mind igazak, akár azok is lehetnének, 
amennyiben jól kifejezik egy-egy periódus, egy szituáció atmoszféráját, „pszicho-
lógiáját". A szerzők hitelcsen adják vissza a szovjet „másként gondolkodók" lélek-
tanát, elnyomottságát és megalázottságát, ami a mű olykor kifejezetten szenve-
délyes hangnemében közvetlenül érzékelhető. 

2. A totalitarianizmus és a rendszer jellege 

A rendszerjellegének vizsgálata során a „Hétköznapi szocializmus" alfejezet-
ben Mihail Romm Hétköznapi fasizmus című filmjét juttatják az olvasó eszébe, 
hogy vigyázat: a szocializmus és a fasizmus közel álló vagy azonos jelenségek. Az 
amerikai történészeket bírálva jegyzik meg a szerzők: „A szovjet rendszer titka az 
egyszerűség. Néhány amerikai politológus és szovjetológus a 'totalitarianizmus 
elavult modellje' helyett a Szovjetunió elemzésekor inkább az 'intézményi plu-
ralizmus' modelljét emlegeti, s afféle pluralista rendszerről beszél." (510-511. p.) 
Az intézményi pluralizmus koncepcióját, amelyet J. Hough és M. Fainsod ismert 



könyvükben fogalmaztak meg, egyetlen félmondattal kidobják, mit sem törődve 
azzal, hogy miyen jelentős kutatás hitelesíti azt, nem morfondíroznak el saját ko-
rábbi kijelentésükön sem, miszerint a brezsnyevi diktatúra mégsem olyan, mint a 
sztálini. Nincs igazi mozgás a szovjet rendszeren belül, a története e könyvben 
tökéletesen statikus. Az intézményi pluralizmus egész problémáját egyetlen idézet-
tel intézik el, amely természetesen egy nagy tekintéllyel rendelkező üldözöttől szár-
mazik. Magának Andrej Szaharovnak a tekintélyéről van szó. „Andrej Szaharov 
azonban 1980-ban egyértelműen totalitarizmusként határozta meg a szovjet rend-
szert." (511. p.) Ennyi. Már most ki az, aki a Nobel-díjas fizikus, Szaharov 4-5 
soros meghatározásával vitatkozni merne? Történjen is bármi, az egész szovjet 
történetet a totálitarianizmus sémájába kell belegyömöszölni. Az sem segít, hogy 
a könyv egyik szerzője, Nyekrics sokáig ebben a rendszerben volt a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Történettudományi Intézetének pálttitkára, ami mégis-
csak valamiféle pluralizmusra utal. Legalább is arra, hogy egy zsidó nemzetiségű 
„másként gondolkodó" egy ideig párttitkár, vagyis a hatalom egy kis részének 
birtokosa lehetett. Tudva, hogy a történelmileg cselekvő ember jelentős mértékben 
saját élethelyzetének terméke és alakítója, éppen a könyvben is tárgyalt peresztroj-
ka és rendszerváltási periódus ad számtalan példát arra, hogy a korábban „mélyen 
elkötelezett kommunista" hogyan lett „mélyen elkötelezett demokrata". 

Másképpen is íéltehetjük a kérdési: maguk a szerzők miért hittek oly sokáig és 
vehemensen a „totalitariánus Szovjetunió totalitariánus értékeiben"? Miért védték 
meg sok milliomod társukkal együtt a „rendszert" a háborús összeomlás perió-
dusában? A könyvben ezekre és a hasonló kérdésekre nincsen válasz. Mint ahogyan 
az sem derül ki, hogy a feltételezett irracionalitás totális uralma mégis mivel ma-
gyarázható. Végül is hogyan vált két évtized alatt világhatalommá a kontinensnyi 
Szovjetunió? Ha pedig Sztálinban kizárólag csak a gyilkost látjuk, akkor az összes 
többi őt csodáló politikus, Churchilltől Dálnoki Miklós Béláig egyszerűen bűnpár-
toló. Félreértés ne essék, ez is lehetséges megoldás, de akkor ezt történetileg és 
elméletileg le kellett volna vezetni. 

Mindehelyett a szerzők a Szovjetunió történetét a nyugati polgári demokráciák 
struktúraformáinak fényében szemlélik, lemondva így a rendszer keletkezése és 
működése sajátságos vonásainak konkrét elemzéséről, ami pedig éppen azoknak 
az amerikai töténészeknek a célja volt, akiket a szerzők még csak olyan komolyság-
gal sem kezelnek, mint az orosz disszidens szerzőket. 

A szerzőket olyannyira csak a politika érdekelte, hogy a lakosság valóságosan 
létrejött közösségi, kulturális és termelési szervezeteit egyszerűen észre sem vették. 

Nem szóltak a szerzők arról sem, hogy a 20-as évek közepén a pártviták cent-
rumában olyan problémakör is jelen volt, amely kifejezetten egy szocialisztikus 



ellenalternatívát is hordozott a későbbi sztálini fordulattal szemben. E vita tulaj-
donképpeni lényege az volt, hogy vajon életképesek-e a közvetlen demokrácia le-
hetőségére építő munkástanácsok, valamint a termelés olyan intézményei, mint a 
gyári-üzemi bizottságok, a kommunák és a szövetkezetek különféle formái. Pedig 
ez a kérdéskör is a ,,totálitariánus forradalom" alkotórésze, ami ugyan nem illesz-
kedik a szerzők koncepciójába, de ettől még a történelmi valóság része volt, amiről 
nincsen joga a történésznek nem tudomást venni.2 Ismétlem, e vita mögött az a 
választási lehetőség állt, hogy vajon egy nem hierarchisztikus munkamegosztási 
szisztémára épülő gazdaság- és társadalomszerveződés struktúrái túlélhetik-e a 
„szocializmus egy országban" gyakorlatát vagy sem. S bár az adott nemzetközi 
feltételek között a paternalista, autoriter hagyomány kelt új életre elnyomva a fen-
tebbi alternatívát, mindez ugyanakkor nem ok sem a NEP, sem a sztálini rendszer 
apologetikus megközelítése számára. 

A szovjet rendszer jellegével összefüggő kérdések közül érdekes, hogy a könyv-
ben a totalitarianizmus alátámasztására több helyen is az állami antiszemitizmust 
a rendszer immanens vonásaként ábrázolják. Lehet, hogy ez az állítás igaz, lehet, 
hogy nem vagy legalábbis lehet vitatható, mondván, hogy voltak ilyen és olyan 
szakaszok. Mindenesetre érdemes lett volna a szerzőknek a problémára részlete-
sebben kitérni, az okokra rámutatni. 

A szerzők indulati megfogalmazásai teljesen legyengítik az érvelést még ott is, 
ahol véletlenszerűen a tények valóságos világában barangolnak. Sztálin antiszemi-
tizmusának és általában a Szovjetunión belüli antiszemitizmus problémáival ma-
gam is foglalkoztam tanulmányban és könyvben egyaránt, ám sehol nem találtam 
olyan antiszemita dokumentumot, amelyet Sztálin írt alá. A szerzők nem vetik fel 
a kérdést, vajon Sztálin miért „konspirálta el" a közvélemény előtt antiszemita 

2 Ezeknek a vitáknak a részletesebb történeti elemzését másutt elvégeztem: Szovjet Thermidor. 
A sztálini fordulat szellemi-politikai előzményei 1917-1928. Bp., 1996. Napvilág Kiadó. A 
könyv orosz nyelvű kiadása folyamatban van. Sematikusan kifejezve három alapvető alter-
natíva rajzolódott ki sajátságos kombinációkkal: I. A baloldali ellenzék, mindenekelőtt Preo-
brazsenszkij és Trockij a társadalmi önigazgatás, a munkásdemokrácia elemeit próbálta egyez-
tetni az „eredeti szocialista felhalmozás és a piaci vegyesgazdaság" szisztémájával; 2. Buharin 
az önigazgatás elemeinek a „szocialista piacgazdasággal" való összeegyeztethetőségéről gon-
dolkodott; 3. Sztálin pedig a 20-as évek végén (!) a totálisan államosított gazdaság bürokra-
tikusán centralizált tervgazdaságának koncepciójából indult ki, amelynek piaci kiegészítéséhez 
élete végén jutott el a híres tankönyv-vitában (1. 1951. évi brosúráját: A szocializmus problémái 
a Szovjetunióban). Az állam mint kulcstényező szerepelt mind a három felfogásban, ami 
nyelvileg-szimbolikusan kifejezte a fejlődés úti. reálpolitikai értelemben vett lehetséges irányát, 
ám a kombinációk azért nagyon is eltérő vonulatokat jeleznek. 



meggyőződését vagy érzelmi világát? Egyáltalán, nem derül ki: Sztálin miért volt 
egyes esetekben antiszemita és más esetekben miért lépett fel a zsidók védelmében? 
A „leleplező" történetszemlélet ez esetben is tartózkodik a racionális történetma-
gyarázattól. Hellerék figyelmén kívül maradt a rendszer hatalmi technikájának-
technológiájának komolyabb bemutatása, a fontosabb társadalmi csoportok érde-
keinek és érdekérvényesítő struktúráinak rendszeresebb bemutatása. A szerzők ér-
zékelik, hogy e konkrét elemzés nélkül a rendszer leleplezése nem lehet meggyőző, 
ezért magát a főtitkárt kell állandóan leleplezni, ami a rendszer működésének 
elemzését „pótolja". 

Szóvá tehető, hogy a szerzők tárgyilagosságához kétség férhet, mivel Heller és 
Nyekrics egyetlen szóval sem említik, hogy a Szovjetunió-bcli antiszemitizmus 
ellenére is a zsidók Európa egyetlen országában éltek túl tömegesen a II. világ-
háború periódusában, a Szovjetunióban. Nem emlegetik a Nyugat — ma már min-
denki számára világos — szégyentelen viselkedését e téren. Gondoljunk Svájc kol-
laborálására a náci Németországgal, az Európában összerablott arannyal, az elpusz-
tított zsidók szájából kitépett aranyfogakkal való évtizedekig tartó közönséges üz-
letelésre. De utalhatunk arra is, hogy az Egyesült Államok partjaitól zsidó me-
nekültek hajóit fordították vissza. A Vörös Hadsereggel kapcsolatban — egyébként 
nem ok nélkül és helyesen — kitérnek az antiszemitizmusra, de valamely ok miatt 
a szerzők nem említik, hogy például a zsidó nemzetiségűek milyen nagy számban 
kapták meg a „Szovjetunió hőse" kitüntetést. 

De felmerül itt más kérdés is. Miért lehetett oly kiterjedt antiszemita „tisztoga-
tásokat" végezni a szovjet kulturális és tudományos életben 1948 és 1953 között, 
vagyis hogyan került a hatalom struktúráiba oly sok zsidó nemzetiségű állampolgár 
korábban, ha a rendszer mint olyan immanensen antiszemita volt? A szerzőket a 
differenciáltabb megközelítés ez esetben sem jellemzi. 

Másutt kitértem már részletesebben arra a kérdésre, hogy a Szovjtunióban az 
antiszemitizmus egy új, korábban ismeretlen formája jött létre, az „apparátus-an-
tiszemitizmus", amelynek bonyolult történelmi és politikai okain a szerzők egyál-
talán nem gondolkodtak el. Sőt, inkább a hitlerista antiszemitizmussal analogizál-
nak, nem véve észre azt sem, hogy ezzel morálisan megemelik a náci rendszert.3 

Mindez annak következménye, hogy a szerzők koncepciójába nem fér bele az el-
lentmondás. Csak egyszínű, egydimenziós ábrázolásmód lehetséges. Nincsenek jó 
és rossz oldalak, véletlenek és szükségszerűségek. 

3 Egyébként folyt vagy folyik vita a fasizmus és sztálinizmus analógiájáról, 1. pl. Magyar 
Tudomány, 40. (1995) I. sz. és 41. (1996) 6. és 7. sz. 



3. Lenin és a puccs 

A szerzőktől már kezdettől tudjuk a titkot: a totalitarianizmus szovjet szelle-
mének földi megtestesülése magából az októberi forradalomból fakad, amely to-
talitárius forradalom, és mint ilyen Lenin ravaszságának, ügyességének és csel-
szövéseinek eredménye. Ez a rész Heller munkája, aki oly alapossággal tanulmá-
nyozta a Sztálin-korszak korabeli historiográfiáját, hogy maga is annak számos 
végkövetkeztetését fogadta el, bár annak visszájáról. 

Az egész könyvön végighúzódik az a szemlélet, amely a forradalomnak szinte 
csak a lumpen-katonai arculatát látja és láttatja. Holott a 17-es forradalmaknak 
régóta hozzáférhetők levéltári dokumentumai, amelyek tükrében éppenséggel egy 
sokarcú, többrétegű folyamat rekonstruálható. így például nem kapunk magyaráza-
tot arra, hogy a részeg és randalírozó matrózok kilengései mellett a forradalom 
egyidejűleg sajátos módon a kultúra védelmét szolgálta. Itt nem Lunacsarszkij köz-
ismert kétségbeesett tiltakozása a jellemző, amikor lemondással fenyegetőzött 
meghallva a legendás rémhírt a Vörös téri Vaszilij Blazsennij templom állítólagos 
lerombolásáról. Sokkal jellemzőbb a Szovjetek Központi Végrehajtó Bizottsága 
1917. október 29-i dekrétuma az állami könyvkiadásról. Eme utasításnak meg-
felelően rövid idő alatt kiadták Puskint és Gogolt, Turgenyevet és Lev Tolsztojt, 
Csernisevszkijt és Szaltikov-Scsedrint, Dosztojevszkijt és Csehovot 50—100 ezer 
példányban, ami a maga korában hihetetlen példányszámnak tűnt. Filléres árért 
(példányonként 1 rubel 50 kopejkáért) bárki megvásárolhatta e köteteket. Termé-
szetesen ez nem „nagy ügy", de szimbolikus, és ezért magyarázatra szorulna. 
Egyáltalán, hogyan illeszkednek az ehhez hasonló ténycsoportok a „totalitárius 
forradalom" koncepciójába? E koncepció szerint a forradalmárok szeme előtt már 
17-ben is az évtizeddel később végbemenő sztálini fordulat lebegett, amelyről 
egyébként 1917-ben még magának Sztálinnak sem volt fogalma. Dehát vajon 1789 
forradalmárai sejthették, hogy tíz évvel később Napóleont császárrá koronázzák? 
Bár az orosz forradalom kezdettől tudatosította a bonapartizmus veszélyét, 1922 
előtt Sztálin neve a vezérek között komoly formában sohasem merüli fel. Éppen 
azért lett ő 1922 áprilisában a főtitkár, mert a „vezérek" rajta látták a legkevésbé a 
hatalom szexepiljét. A hiedelemmel ellentétben nem is Lenin, hanem L. B. Ka-
menyev javasolta Sztálint főtitkárnak. (Igaz, Lenin támogatta Sztálint egészen 
1922-ig.) 

ízlés és világnézet kérdése, hogy az ember a történelemben utálja vagy szereti 
a forradalmakat. Ez a történészre is vonatkozik. De a történész egy dolgot nem 
tehet, nem tekintheti a forradalmat valamiféle ballépésnek, véletlennek stb. Minden 



nagy forradalomnak mélyenfekvő okai voltak, amelyek között a vezérek szerepe 
csak egy kérdéskör volt a sok között. 

Akár ellenszenvesnek tartja valaki Lenint, akár nem, egy dolog vitathatatlan: 
nagy forradalmár volt, ám a forradalom októberben nélküle is lejátszódott volna, 
nyilván némileg másképpen és más formában. Trockij és mások ott álltak már 1917 
júliusában is a „proletárforradalom barrikádján"... Hogy miért lehetett Lenin sike-
res 1917-ben, arra vonatkozóan a könyvben — Lenin ,,hatalommániáján" kívül — 
csak az ellentábor vezéreinek ügyetlensége vagy butasága adja meg választ. Még 
egy ecsetvonás erejéig sem képesek a szerzők felfesteni a politikai erőviszonyok 
gyors változásának mélyebben fekvő történelmi okait. Itt minden egyszerű és vilá-
gos. Lenin ellopja a különböző pártok programjaiból az ellopandót, és a szegény 
tömegek máris követik őt. Ha egyáltalán követik... 

A szerzők — mint jeleztem — rendkívüli módon eltúlozzák Lenin szerepét, 
amikor az ő „akaratosságából" vezetik le az „októberi puccsot". Hogyan képes egy 
ember egy „puccsal" évszázados társadalmi osztályokat és struktúrákat félresö-
pörni? Mintha reális és jogos tömegmozgalom csak polgári keretekben létezhetett 
volna? Pedig az orosz fejlődésből éppen az a vonás hiányzott, amitől egy tömeg-
mozgalom polgári jelleget ölthetett volna. E problémán a szerzők nemigen gon-
dolkodtak el, ehelyett inkább ráhúzták a vizeslepedőt az októberi forradalomra álta-
lában. így azután természetesen az sem derül ki, hogy egy „puccs" miképpen képes 
milliókat mobilizálni a Nyugat által támogatott reguláris monarchista erőkkel 
szemben, hogyan képes emberek egy kis csoportja a polgárháborúban felülkere-
kedni. 

Ezek csak a legfőbbek ama kérdések között, amelyek megválaszolatlanok ma-
radtak. Pontosabban a válasz mindig ugyanaz. A „disszidens történetírás" minden 
problémát egy összefüggésre vezet vissza: az erőszakra és a terrorra. Egy kis fegy-
veres csoport ráveszi a lakosságot, hogy kövesse őt a polgárháborúban... Pedig a 
szerzők elgondolkodhatnának saját adataikon. Ugyanis a forradalom periódusában 
még csak bolsevik tömegpárt sem létezett, amit Heller — ha pontatlanul is — de 
fel tudott idézni. (Nem érthető, hogy miért nem használta már a 70-es években is 
hozzáférhető standard munkákat?) Ez az empirikus tény már önmagában is ellent-
mond a könyv erőszakra mint végső okra épített koncepciójának. Hiszen gondol-
junk bele, egy magyar kisváros lakosságával megegyező populáció egy egész biro-
dalmat, másfélszáz millió embert hajtott bele a forradalomba, a polgárháborúba... 
és győzött. Nem a visszájára fordított sztálini mítosz ez? Még az analfabétizmus 
20-as évekbeli felszámolásáról is csupán az jutott a szerzők eszébe, hogy a szovjet 
állam erőszakkal kényszeríti az embereket: „Az analfabétizmus elleni zajos had-
járatnak tehát nem ötmilliónyi „írni-olvasni" (így idézőjelben!) tudó volt a legfőbb 



eredménye, hanem az, hogy elültették azt a meggyőződést, hogy az erő a legjobb 
eszköz az élet minden területén..." (144. p.) A szerzők visszavetítik a 30-as évek 
eseményeit a 20-as évekre, ami szintén a korábbi, hidegháborús történetírás szoká-
sa volt. 

A szerzők ideológiai elfogultságát jól reprezentálja, hogy elhagyva a konkrét 
történelmi vizsgálódás talaját, olyan feltételezéseket adnak elő tényként, ami már 
látványosan lerontja a könyv szellemi színvonalát, sőt morális hitelességét is. így 
Heller Hitlert egyenesen „Lenin és Sztálin szorgos tanítványának" nevezi, sőt, 
egyetértőleg idézi a Führert mint teoretikust, aki — Hermann Rauschning előadása 
alapján — állítólag azt mondta, hogy a polgári világ azért gyönge a marxizmushoz 
képest, mivel az előbbi eleve elválasztja egymástól a szellemet és a nyers erőt, 
Hitler szerint a marxizmusban „a szellem és a nyers erő harmonikus egységet ké-
pez". (50. p.) 

Ha feltesszük is, mint Heller, hogy Hitlernek igaza volt, egy történésznek mégis-
csak bizonyítani kellene, hogy egy ideológia miképpen valósul meg mint totális 
erőszak. Olyan benyomás keletkezik ebben az összefüggésben is, mintha a for-
radalmárok bizonyos ideológiának a birtokában kéj gyilkosokká változnának. Hogy 
miért lesznek a forradalmárok a terror hívei, erre vonatkozóan igen kevés fogódzót 
kapunk. Hajlunk arra, hogy forradalmárnak lenni valamiféle pszichológiai aber-
rációt jelent, bár ezt a szerzőpáros nyíltan sehol sem mondja ki. Leninből, Sztálin-
ból és az ideológiából vezetni le a történelmi folyamatot, ez megint a visszatérést 
jelenti a 30-as-50-es évek differenciálatlan történetszemléletéhez. 

A könyvben az erőszak forrása nem az évszázados gazdasági és társadalmi el-
nyomás, hanem éppen ellenkezőleg: az elnyomás, a szociális egyenlőtlenségek 
meghaladására tett kísérlet. A szerzők az okot felcserélik az okozattal. A történeti 
probléma az tehát, hogy a szerzők a fonadalmat kimetszik a történeti összfolyamat-
ból (tulajdonképpen elfogadva a hagyományos sztálinista koncepciót) és egymás-
tól elválasztja, valamint mereven szembeállítja a februári és az októberi forradalmat 
(„puccsot"). A valóságban a két forradalom ezer szállal volt összekötve: a szov-
jetek, a munkásfelkelés, az egyenlőség vágya, széles tömegek antikapitalista meg-
győződése, a földkérdés megoldatlansága, a háború stb. A szerzők végül is elis-
merik, hogy a parasztok nem akartak visszatérni az önkényuralomhoz, de nem vetik 
fel a kérdést, miért és mely csoportjai fogadták el a szovjethatalmat. Elemi dolgok 
ezek ma már, mondhatná az olvasó, ám úgy látszik, nincsenek elemi dolgok, csak 
naiv történészek. 

Heller, aki a könyv első hat fejezetét jegyzi, mind ténybelileg, mind módszer-
tanilag téved a szmenovehisták (a fordító valamely okból kifolyólag „szmenove-
hovistáknak" említi őket, ámbár a fordítás általában gördülékeny, nemigen érheti 



komolyabb szemrehányás) történelmi szerepének felvázolása, értelmezése terén. 
Különösképpen Nyikolaj Usztrjalovot, Kolcsak egykori propagandaminiszterét 
állítja be furcsa pozícióba. Heller nem azért marasztalja el Usztrjalovot, mert fehér 
diktatúrába ("cezarizmus") akarta átfordítani a rekapitalizáló NEP-re rátelepülő 
vörös pártdiktatúrát, hanem azért, mert az értelmiséget és az emigráció jelentős 
részét megbékítette a szovjethatalommal: ,,A szmenovehizmus újfajta legitimitást 
biztosított... a bolsevikoknak" (125. p.). Heller a valóságban nem értette meg Usztr-
jalov történelmi elemzését, aki pedig 1919 végén naplófeljegyzéseiben megörö-
kítette döntő következtetését: 1919-ben az egyetlen alternatíva az volt: Kolcsak 
vagy Lenin. Kolcsak veresége után a szovjethatalom győzött. Az usztrjalovi elem-
zésben az antikommunista ellenállásnak is békét kellett kötnie a szovjethatalom-
mal, ha nem akar odaégni az összeomlott monarchia „fekete reakciójához", ami 
azonos lenne a végérvényes megsemmisüléssel. Ezt a „dialektikát" nem értette 
Heller 70 évvel később sem. Nem vetette fel a kérdést, hogy vajon milyen más 
álláspont kínálkozott az emigráción belül a szmenovehizmussal (nacionálbolseviz-
mussal) szemben. Úgy tűnik, hogy Heller azokkal tart(ott volna), akik az elvesztett 
polgárháború után az önpusztító revansban gondolkodtak. Dehát erőszakkal ki-
vívható volt-e egyáltalán a szerző által áhított polgári demokrácia Oroszországban? 

Mindez azért merül föl, mert a szerzők sehol nem maradnak meg a történeti 
leírás síkján, mindenütt lelepleznek és harcolnak. Ott is ideológiai kérdéseket vizs-
gálnak, ahol társadalom- és gazdaságtörténeti fejtegetésekre lett volna szükség. 
Még a NEP bukását is ideológiai okokból (és Sztálin akaratából) vezetik le, semmit 
nem szólnak arról, hogy az új gazdaságpolitika, a „kapitalizmus részleges vissza-
állítása" (Lenin) milyen válságokat élt át. A NEP bevezetése egyáltalán nem attól 
függött, hogy a bolsevikok vannak-e hatalmon vagy a mensevikek, mert minden 
befolyásos párt egyetértett a hadikommunizmus NEP-pel való felváltásában. Mint-
ha csak minden problémának közvetlenül a bolsevikok lennének a forrásai. Ennek 
megfelelően úgy írják le a dolgokat, hogy volt egyszer a totalitariánus forradalom, 
a még totalitariánusabb NEP és a legtotalitariánusabb sztálinizmus. A társadalmi 
élet nem politikai síkjairól nemigen esik szó a kötet első hat fejezetében, bár ez 
később sem jellemző. 

4. A GULAG mint a történelem kezdete és vége — adatoktól adatokig 

A könyv alapkoncepciója, amely szerint a szovjet történelem az erőszak törté-
netére redukálható, statisztikai alátámasztást mindenekelőtt a GULAG-tematika 
területén nyert. A valamelyest is tájékozott olvasót itt érik a legnagyobb megle-



petések, amelyeket összefoglalóan tudományos botránynak is nevezhetünk. Heller 
és Nyckrics egész egyszerűen átvették a korábbi GULAG-irodalom úgymond be-
csült adatait, és figyelmen kívül hagyták az 1990 után közzétett archívumi pub-
likációkat. Lényegében Róbert Conquest adatait ismételgetik. Érdemes néhány 
gyöngyszemet felidézni, hogy érzékeltessük, hogyan készülnek a minden tudo-
mányos morált félretevő könyvek, amelyek majd sokak számára évekig etalonként 
szolgálnak. „1937 januárja és 1938 decembere között közel 7 millió embert tartóz-
tattak le — írják a szerzők. — Ebbe az adatba Conquest nem számította bele a 
köztörvényes bűnözőket...". Továbbá „az angol történész kiszámította", hogy ez 
idő alatt kb. , , 1 millió embert végeztek ki". Hogyan számította ki a „történész", ha 
egyáltalán nem álltak rendelkezésre megbízható adatok? Conquest számításainak 
„törvényeit" azonban már régebb óta ismerjük. Hiszen már magyar nyelven is 
olvasható Jeff Coplon írása a Múltunk 1990. évi 1. számában, amelyben leleplezi 
Conquest „statisztikai módszereit", amellyel az 1932-33. évi ukrajnai éhínséggel 
kapcsolatban — a kanadai ukrán nacionlista szervezetek megbízása alapján — „ki-
hozta" a kb. 7 milliós adatot, még a 80-as évek elején a Bánat aratása c. könyvében. 
A bevallott cél az volt, hogy a náci holocaustot túlszárnyaló adatot lehessen pro-
dukálni a „Gonosz birodalmának" reagani és a jelzett ukrán szervezet „elméletét" 
alátámasztandó. A „szovjet holocaust" mítosza fontosabb volt szerzőinknek, mint 
a sztálini GULAG valóságos története, amelyről a 80-as évek végétől minden két-
séget kizáróan hiteles anyagok jelentek meg. Bár Conquest, Reagan elnök tanács-
adójának könyve annak rendje és módja szerint kitűnő kritikákat kapott például a 
New York Times-ban vagy a The New York Review of Books-ban, a kor vezető 
szakemberei azonban sonarendre leleplezték a nyilvánvaló történelemhamisítást. 
Elegendő itt utalni a Brezsnyev-korszak egyik emigráns kutatójára, Makszudovra, 
kritkai munkája magyarul is olvasható a Poszt-Szovjet Füzetek V. számában. 

Tudományos botrány azonban a könyv teljesen kritikátlan kiadása is. A 2000 és 
az Osiris kiadó szerkesztőjének, Bojtár Endrének — mivel nem a téma szakértője 
— nem róható fel, hogy nem ismeri a téma magyar nyelvű irodalmát sem. Ám arról 
mint szerkesztő már nagyon is tehet, hogy nem talált egy értő történész-szerkesztőt, 
aki a könyv legelavultabb számadatait képes lett volna legalább a magyar nyelven 
hozzáférhető statisztikai publikációk fényében korrigálni. Ámbár tudnia illett volna 
mint orosz irodalomban járatos embernek, hogy a fordítás alapját képező szöveg 
(az 1989. évi orosz verzióról van szó) óta is igen fontos KGB források láttak nap-
világot. 

Nem az „önreklám" kedvéért mondom, de a Magyar Ruszisztikai Intézet a fel-
tárt archív statisztikákat igyekezett magyarul is hozzáférhetővé tenni: Szilágyi 
Ákos és jelen sorok szerzőjének közreműködésével 1991-92-ben a Szovjet Füzetek 



IV. {A GULAG tényekben, adatokban) és V. {Népirtás a Szovjetunióban) számában 
az alapvetően új adatok megtalálhatók. Egy fiatal kutató, Czéh Zoltán az Eszmélet 
28. számában már ezen túlmenően is felhasznált új forrásokat, amelyek a GULAG 
gazdasági jelentőségét világítják meg. Ha a szerkesztő csak ezt az írást elolvasta 
volna, nyilván nem hagyta volna szó nélkül, hogy Nyekricsék szerint a szovjet 
gazdasági össztermék 20%-át a GULAG-ban állították elő. Egyes ágazatokban per-
sze, mint például az aranybányászatban vagy a fakitermelésben, valóban igen jelen-
tős volt a GULAG-termelés aránya, ám a nemzetgazdaság egészét tekintve nem. 
A GULAG foglalkoztatta a szovjet munkavállalók mintegy 2,5%-át, akik az össze-
tennék mintegy 1%-át állították elő, bizonyítva egyebek mellett azt, hogy a rab-
munka nem termelékeny. 

A tisztesség kedvéért ezen a ponton önkritikát kell magamnak is gyakorolnom, 
amennyiben korábban, 1988-ban megjelent Sztálin c. könyvünkben Roj Medve-
gyev számításaira támaszkodva Nyekricsékhez hasonlóan téves adatokat adtunk 
meg. Az itt említett új források tükrében az 1996-ban megjelent „Sztálin — 1996" 
c. kis könyvecskémben már az új adatokat idéztem. 

Heller és Nyekrics ezt írják: 8 millió szovjet állampolgár, azaz a Szovjetunió 
lakosságának 9%-a koncentrációs táborokban és börtönökben volt. Lábjegyzetben 
a szerzők „nagyvonalúan" megjegyzik, hogy ők akár a Szovjetunió lakosságának 
közel 18%-át is írhatnák mint GULAG lakókat, de nem teszik. Hogy miért nem 
teszik, nem teljesen világos, talán úgy vélhetik, így jobban hisznek nekik az olva-
sók. Ám ezeknél az adatoknál még csak forrásmegjelölés sem szerepel. Csak ennyi: 
„A különféle források [?] 8 és 17 millió közötti értékre becsülik a Szovjetunióban 
1939 folyamán fogva tartottak számát. Mi minden bizonnyal a ténylegesnél ala-
csonyabb, ám így is sokatmondó adatra utalunk." (301. p.) Bármekkora képtelen-
ségről legyen is szó, helyszűke miatt nem mehetünk itt bele a valóságosan feltárt 
adatok részletes ismertetésébe, és nem is célunk ez, hiszen ezt másutt már elvé-
geztük. Elegendő itt arra az adatsorra utalni, amit már a Hruscsov által kiküldött 
bizottság „szigorúan titkos" tevékenysége során 1961-ben megállapított: „A kü-
lönböző rendőri szervek által letartóztatott személyek száma 1930 és 1953 között 
összesen: 3 778 234. Közülük 786 098 személyt ítéltek halálra. Bírói szervek 
1 299 828 főt ítéltek el (közülük 129 550 embert ítéltek halálra). A nem bírói szer-
vek által elítélt személyeket 1956 után automatikusan rehabilitáltnak tekintették, 
maguk, az ítéleteket meghozó szervek (dvojkák, trojkák) alkotmányellenesek vol-
tak." (Sztálin — 1996. 74. p.) Nyilván a történetírás még finomítani fogja ezeket 
az adatokat, ám az arányokon nincs mit vitatkozni. Külön kérdésként kell majd 
vizsgálni a kollektivizálás idején kitelepített 2,8 millió ember sorsát, akiket nem a 
GULAG-on helyeztek el. 



Mindent egybevetve ma már érthetetlen, hogy miért nem „elegendő" ez a ször-
nyű adatsor, mire való emberek, emberi életek millióival, sőt 10 millióival dobá-
lózni? Persze a kérdés csupán költői, a válasz nagyon is prózai. 

Persze minden hiába... Jeff Coplon pontosan fogalmazott, amikor azt írta, hogy 
ha a cél maga a hazugság, akkor annak minél nagyobbnak kell lennie: „Egész szcp 
kis hamisítás ez Conquesttől és társaitól... Dc ha elég sokáig és elég hangosan 
mondják, előbb utóbb csak elhiszik nekik." Nos, ennél még rosszabb a helyzet. 
Ugyanis részben valóban elhiszik e hazugságokat, részben azonban a hazugságok 
a valóságos tények iránti bizalmat is megtörik, és hovatovább a sztálinista rémtettek 
és a GULAG igazi története is misztifikálódik, sokan majd azt mondják, „az egész 
csak hazugság volt, a GULAG nem is létezett". Tehát ellenkező végleteket is erősí-
tenek az ilyen típusú történelemhamisítások. 

5. A főtitkár-fóbia, avagy mindig a „Nyugatnak van igaza" 

A könyvet keresztül-kasul áthatja az a gondolat, hogy az egész szovjet törté-
nelemben szinte minden „előre megvolt írva", mégpedig a mindenkori főtitkár 
rosszakaratának megfelelően. így például Sztálin kezdettől Hitler legbensőbb szö-
vetségese kívánt lenni, csak Hitleren múlott, hogy mikor dönt Sztálin a vele való 
szövetség mellett. Másutt olyan benyomás keletkezik, hogy Hruscsov minden ok 
nélkül vitte a rakétákat Kubába vagy mintha a fegyverkezési versenyben az ameri-
kaiak követték volna a szovjeteket, nem pedig megfordítva. Máskor a szerzők he-
lyesen utalnak arra, hogy egyes tudományágak elpusztításáért Sztálin viselte köz-
vetlenül a felelősséget, ám megtakarítva egy komplexebb analízissel járó fárad-
ságos munkát, nem térnek ki arra, hogy a szovjet tudomány — számos területen 
— elért jelentős előrehaladását mégis mi tette lehetővé. Vagyis mi az oka annak, 
hogy „egyes műhelyek túlélték a dühödt támadásokat"? Ezt is Sztálin akaratával 
kellene magyaráznunk? Egyáltalán, mindent Sztálin vagy Brezsnyev döntéséből 
kell(ene) levezetnünk? Ez az egyszerű történetszemlélet nem állja ki még a felületes 
kritika próbáját sem. Pedig ennek kifejtésére lett volna mód, hisz a kötet több mint 
600 oldalán kb. hatvan ívnyi szöveg fért el. 

A szerzők hosszan és olykor drámai képekben ábrázolják a rendszer kataszt-
rofális teljesítményét, de véletlenül sem derül fény arra, hogy vajon miért élte túl 
ugyanez a rendszer a vázolt megpróbáltatásokat, például a II. világháborút, vagy 
miképpen lett a világ második legjelentősebb ipari hatalma. Hellernek és Nyek-
ricsnek azonban feltűnt, hogy a nyugati államok vezetői nem egyszerűen elfogad-
ták a szovjet főtitkárokat, hanem olykor rajongtak értük. Churchill elragadtatással 



írt Sztálin diplomáciai, sőt katonai kvalitásairól, Carter amerikai elnök az egyhülés 
eufóriájában csókolódzott Brezsnyevvel, Hruscsov és Gorbacsov „meghódította 
Amerikát" stb. Nyekricsék egyáltalán nem érzékelték, hogy a Szovjetunió története 
egyúttal a világ története is, és hogy a főtitkárok nem úgy cselekedtek, ahogyan 
akartak, hanem maguk is sokszor a történelmi teltételek és kényszerek játékszerei 
voltak csupán. A nemzetközi hatalmi konstelláció feltárása így nem tartozik a szer-
zők erényei közé. Ennek az lehet az egyik oka, hogy a történelmet egyfajta összees-
küvésként szemlélik, mintha a történelem pusztán a hatalmi elitek tevékenységének 
eredménye lenne csupán. 

Vajon Gorbacsov cl akarta pusztítani a Szovjetuniót? Nem éppen ellenkezőleg, 
meg akarta menteni azt? Ez az a probléma, amit Heller tulajdonképpen pontosan 
lát, és a Szovjetunió felbomlásán gondolkodik el a leginkább, amely a szerzőt is 
váratlanul érte. Már folyamatban volt a könyv magyar nyelvű kiadása, amikor vég-
bement a Szovjetunió dezintegrációja. Gorbacsovról készített futólagos jellemzése 
talán a leginkább elfogulatlan, bár a leegyszerűsítés, az egydimenziós magyarázat 
e vonatkozásban is szembeötlő: „Mihail Gorbacsov elszánta ugyan magát arra, 
hogy megszabadul a párttól, meg is tette ezt az elkeseredett lépést, de pótlásról nem 
gondoskodott. Abban bízott, hogy hatalmát enélkül is megtarthatja, hiszen ha leveti 
a pártfőtitkár ellenzős sapkáját, még fején tarthatja az államelnöki kalapot. Való-
jában viszont maga alatt vágta a fát, annak épp azt az ágát, amelyen ült. Az ország 
egyetlen igazi hatalmi struktúrája, az SZKP, Gorbacsov hatalmának is egyetlen 
biztosítéka volt." Ezen a ponton Heller ismét és tipikusan szubjektivizálja a törté-
nelmet, a főtitkárok termékének tekinti azt, ámbár helyesen jegyzi meg: „A Szov-
jetunió története, mint már említettük, arról tanúskodik, hogy Sztálin utáni vezetői 
nem nagyon értették az általuk létrehozott rendszert, Gorbacsov esetében ez a meg 
nem értés végzetes hibának bizonyult. Ennek következtében tette sírba személyes 
hatalmát éppúgy, mint a szovjet pártot és államot." (572. p.) Heller bölcsessége 
természetesen csak utólagos bölcsesség, hiszen még 1991-ben sem írt egyetlen sort 
sem Gorbacsov e fatális tévedéséről, pedig megtehette volna. A dolog lényege az 
volt, hogy nem Gorbacsov számolta fel az SZKP-t, még csak nem is Jelcin, bár 
mindkettőjüknek természetesen közük volt hozzá, hanem sokkal inkább arról volt 
szó, hogy a párt tulajdonképpen éppen azok számára vált szükségtelenné, akik 
belőle éltek. A felmerülő gazdasági válságot, amennyiben a piacgazdaság irányá-
ban kívánták — igen erős nemzetközi támogatással — megoldani, úgy az SZKP 
valóban felesleges ballaszttá vált: az állampár t a rivalizáló elitek érdekeinek meg-
felelően szétbomlott. Hogy ezt lehetett volna „jobban is csinálni" vagy máskép-
pen? Bizonyára, ámde kevés unalmasabb feladat van annál, minthogy Gorbacsov 



helyett „újrajátsszuk" azt a történetet, amelynek „kezdete" messze visszanyúlik a 
Gorbacsovot megelőző évek történetébe. 

Heller Gorbacsovval kapcsolatban is megbírálja a nyugati államférfiakat, mert 
azok — úgymond — túlbecsülték és támogatták őt. Heller és Nyekrics mindenkinél 
mindent jobban tud, mindekit kioktatnak — Churchilltől Bushig. Mintha csak a 
történelem felett állnának. Ok hivatottak ítélkezni mindenki fölött. A könyv abból 
az alapállásból elemez mindent, hogy „minél rosszabb annál jobb". E szemléletnek 
megfelelően a szerzők a Szovjetuniónak nyújtott minden gazdasági támogatást ele-
ve opponálnak, ami pedig éppen a sztálini logikához viszi közel őket, amely szerint 
a végcél fényében nem számít az áldozatok száma, illetve mennyisége. 

A szerzőpárost a nemzetközi viszonyok reálisabb elemzésében a 70-es-80-as 
évekre vonatkozóan is erősen gátolta a szubjektivista szemlélet. A legtöbb esetben 
a szerzők megelégedtek azzal, hogy „jóváhagyták" a nyugati nagyhatalmak, min-
denekelőtt az amerikai külpolitikai döntéseket, mint amelyek — úgymond — a 
szovjet terjeszkedésnek vetettek gátat. Itt olyan szélsőségekig jutottak, hogy az 
Egyesült Államok latin-amerikai katonai beavatkozásait is igazolták: „Az Egyesült 
Államok Közép-Amerika-politikájának aktivizálásával megpróbálta visszaszorí-
tani a térség szovjetizálására irányuló kísérleteket." (550-551. p.) Ugyanakkor a 
szerzők annyiban bírálták a nyugati külpolitikai stratégiát, hogy az elfogadta az 
enyhülést, amely kizárólag a Szovjetunió számára volt kedvező. Az olvasónak néha 
olyan érzése támad, mintha a szerzők a reagani külpolitika nézőpontjából szemlélik 
nemcsak a Szovjetuniót, hanem a nemzetközi viszonyok egész történetét. Ennek a 
horizontnak a szűkössége éppen napjainkban rajzolódik ki igazán. 

A szerzők „kívülről" tekintenek a Szovjetunióra, valamiféle „nyugati szemü-
vegen" keresztül. így a nyugati centrum-országok és a Szovjetunió összehasonlító 
elemzése is mindig félresiklik. Túlságosan erős az ideológiai tendencia és kevés a 
történeti bclcérzőképesség. így például egy 1928 és 1952 közötti adatsort vizs-
gálva, hirtelen felkiáltanak a szerzők: „Megdöbbentő a kép: ugyanannyi idő alatt 
megkeresett fizetéséért egy angol munkás 3,5-szer, egy amerikai pedig 5,6-szer 
annyi terméket tudott vásárolni, mint egy szovjet." Mármost nem derül ki, hogy 
mindez miért megdöbbentő, miben áll a szerző meglepetése. Mit nem értettek ko-
rábban? Mihez képest vannak „megdöbbenve"? Nyilvánvalóan nem attól, hogy a 
II. világháború idején a Szovjetunió embervesztesége meghaladta a 27-28 milliót, 
és nem is attól, hogy a Szovjetunió ugyanebben az időben nemzeti vagyonának 
40%-át veszítette el. Miután a szerzők többször is egyetértőleg idézték Churchill 
értékeléseit, a leglényegesebb kérdésben „el lel ej tették" őt megidézni. Mint közis-
mert, a konzervatív brit miniszterelnök a sztálini utolérő fejlődésnek egyenesen 
csodálója volt. (Egyébként a magam részéről ezt a „csodálatot" egyáltalán nem 



osztom. Már csak azért sem, mert — a szerzőkkel ellentétben — példának okáért 
a rendkívüli gazdasági eredmények és a rendkívüli áldozatok között szoros össze-
függést Iátok...) Nem több, mint értelmiségi fantazmagória egy olyan feltételezés, 
hogy a Szovjetunió szuperhatalom lehetett volna a hagyományos piacgazdaság 
mechanizmusainak működtetése alapján. Az ilyen ,,mi lett volna, ha..." típusú fel-
vetésekkel szemben jobb lett volna kerülni a rövidre zárt megfogalmazásokat, ame-
lyektől hemzseg a könyv. 

Pusztán jelzésszerűen, példaképpen említek meg néhányat. A 127. oldalon a 
polgárháborúban „zsidók harcoltak a vörösök és a fehérek oldalán is" tézisből nem 
derül ki, mi volt az oka a fellobbanó antiszemitizmusnak: mintha a zsidók egyenlő 
arányban harcoltak volna a fehérek és a vörösök oldalán, és mintha a vörösök és a 
fehérek egyformán vettek volna részt a pogromokban... (178. p.) A szerző állítá-
sával ellentétben az ún. Zinovjev-levél — amely az angol baloldal elleni hiszté-
riakeltést szolgálta 1924-ben — „valódisága" ma már nem „vitatott", bebizonyo-
sodott, hogy hamisítvány volt. (L. erről magyarul Surányi Róbert nemrégen meg-
jelent könyvét.) A 138. oldalon nem tudni, mit kezdjünk azzal az adattal (amelyet 
egy 1930. évi orosz nyelvű párizsi kiadványból vettek), mely szerint 1925-ben 40 
cservonyec volt az átlagkereset, egy népbiztos keresete pedig 1923-ban 210 cser-
vonyec plusz lakás. Mai szemmel tekintve ennél demokratikusabb állapotokat 
elképzelni is nehéz. Ám itt — ha jól értem — bírálni kellene a fennálló viszo-
nyokat? Általában is zavaró az a szemlélet, amely — mint egy rossz középiskolai 
tankönyv a középkori parasztmozgalmakról szólva — „a parasztság helyzete egyre 
rosszabbodott" tézis igazolásának kíván megfelelni. A hanyatlás, a kudarcok, a 
katasztrófák és összeomlások vigasztalan képe, amely az olvasó elé tárul, kissé 
megnehezíti az olvasást. A Szovjetunió történetében a borzalmak és a butaság e 
monoton egyhangúsága mellett nem derül ki, hogy mire építhette a szovjet hatalmi 
elit a maga mindenkori sikerpropagandáját. 

Mindemellett el kell ismerni, hogy a könyvben jelentős a feldolgozott anyag 
mennyisége és fontos az az élettapasztalat, amely nélkül ez a mű nem készülhetett 
volna el. 

Mindent egybevetve azonban igen kedvezőtlen kép kerekedik ki e történeti 
munka elolvasása után. Az új kor szelleméhez is — amelynek a szerzők előhírnökei 
kívántak lenni — kevéssé illik Heller és Nyekrics harcias beállítódása, hiszen az 
ellenség már nem létezik. A könyv — ismételjük — mégis fontos, mert reprezen-
tálja a késői orosz emigráció történeti gondolkodásának legtipikusabb vonásait. 
Tudomásul kell venni, hogy ilyen Szovjetunió-történet is létezik, és bizonyára lesz 
is rá „vevő", még ha ők nem is a komoly tudomány és oktatás köreiből verbuválód-
nak. 



BAK BORBÁLA 

HELYTÖRTÉNETI TÁRGYÚ DOLGOZATOK 

AZ I. ÉVES LEVÉLTÁR SZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSÉBEN 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a levéltár szakos hallgatók képzésében új 
helyzetet teremtett az egy szakos képzés bevezetése. Míg korábban hallgatóink 
levéltáros tanulmányaik mellett leggyakrabban történelem szakot is végeztek, je-
lenleg többségük csak egyetemi tanulmányaikban már előre haladva felvételezik 
még másik szakra is. Ez az új tanulmányi rendszer a levéltár szakosok képzése 
során új feladatokat ró a Történelem Segédtudományai Tanszék oktatóira. 

A történelem-levéltár szakpárosításé hallgatók, a két szakos képzési rendszer 
idején, a történelemmel kapcsolatos tanulmányaik keretében, a szemináriumokon 
rendszeresen szemináriumi dolgozatot is készítettek, majd tanulmányaikat a már 
komolyabb forrásgyűjtést, irodalomkutatást igénylő szakdolgozat megírásával zár-
ták. A dolgozatírással kapcsolatos módszertani tudnivalókat a Bevezetés a történet-
tudományba című gyakorlatokon tanszékünk oktatóitól sajátították el. 

A levéltár szakos képzés keretében —jóllehet az oktatási formák között a gya-
korlati jellegű foglalkozások mindig igen jelentős óraszámmal szerepeltek — a 
szemináriumokon, a gyakorlatokon nem dolgozatok elkészítése, hanem a folyama-
tos munka, például az oklevél- és iratolvasás minél tökéletesebb elsajátítása volt a 
cél. A két szakon tanuló hallgatók tanulmányaikat egy szakdolgozattal zárták, ezt 
gyakran történelemből írták. Amennyiben a történelem segédtudományait, kor-
mányzattörténetet vagy levéltártant választották témaként, a dolgozat megírásának 
módszereit, az azzal kapcsolatos „technikai" tudnivalókat a történelem szakon már 
korábban készített szemináriumi dolgozatok jóvoltából ismerték. A jelenlegi kép-
zési rendszerben támasztott követelmény — valamennyi szak eredményes befe-
jezéséhez szakdolgozat benyújtása az egyik feltétel — a levéltár szakos hallgatókat 
és tanszékünket is új feladat elé állította. 

A tudományos igényű dolgozatok megírását nem lehet az egyetemi tanulmá-
nyokat lezáró, nagyobb terjedelmű szakdolgozat megírásával kezdeni. Ennek az 
ellentmondásnak feloldására alakult ki az a tanszéki gyakorlat, hogy valamennyi 
levéltár szakos hallgató egyetemi tanulmányai első félévében részt vesz a Bevezetés 
a történettudományba címmel meghirdetett gyakorlaton, ahol a történelem szakos 
hallgatókhoz hasonlóan elsajátíthatja a kutatásmódszertani tudnivalók elemeit. Ezt 
követően a két féléves Magyarország történeti földrajza című stúdium keretében, 
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bevezetésként, a történeti földrajz, a térben való tájékozódás, a lokalizálás legfon-
tosabb kézikönyveinek megismertetésére kerül sor. A témakör lezárásaként vala-
mennyi hallgatónak egy-egy település történetéről kell rövid dolgozatot írni. 

A dolgozat témáját, azaz a történeti szempontból feldolgozandó települést a 
hallgatók nem tetszés szerint választják. Ennek a módszernek hátterében az áll, 
hogy a néhány oldalnyi terjedelmű dolgozat megírásához kis, általában ismeretlen 
helységet kijelölve, olykor már az anyaggyűjtés, a lokalizálás szakaszában is erőfe-
szítésekre, gondolkodásra, kutatásra késztessük a „szerzőket". Az előzetesen meg-
adott „forrás és irodalom" pedig azokra a kézikönyvekre szorítkozik, amelyekről 
a bevezető órák keretében szó esett. 

A település-, a helytörténeti dolgozat elkészítésével kettős célt szeretnénk elérni. 
Egyrészt azt, hogy az elméletben megismert, esetleg egy-egy alkalommal „látott" 
kézikönyveket mindenki használja és alaposabban megismerje. Másrészt a feladat 
lehetőséget teremt arra, hogy a dolgozatírás módszertanáról elméletben elsajátított 
ismereteket mindenki a gyakorlatba is átültesse. Az anyaggyűjtés, feldolgozás so-
rán a hallgatók jelentős része a „kötelezően választható" forrásokon és irodalmon 
túlmenően rendszerint egyéb anyagot is felhasznál, felhasználhat. 

Az 1996/97. tanév tavaszi félévének dolgozatait átnézve gondoltam arra, hogy 
a legjobban sikerültek közül néhány munka szerzőjének nyilvánosságot biztosítva, 
nemcsak az első, nyomtatásban való megjelenésre adhatunk lehetőséget, hanem 
egyben segítséget is nyújthatunk a jövőben kezdőként szemináriumi dolgozatot 
készítő hallgatók részére. 

A három, nyomtatásban most megjelenő munka néhány, esetleg nehézkesnek 
tűnő, a gyakorlatlanságot mutató, szerkesztésében még nem igazán szerencsés rész-
letét szándékosan nem „javítottam" ki, illetve a szerzőket nem biztattam változ-
tatásra az utólagos konzultációk során. Véleményem szerint ezek az „első változa-
tok" így is igen sok tanulsággal szolgálhatnak és szerencsés megoldásaikkal igen 
biztatóak. A dolgozatokban mutatkozó „hibák" tanulsággal szolgálhatnak majd 
mindazoknak, akik kezdő szerzőként szerkesztik meg első, tudományos igényű 
munkáikat. Némi módosításra csupán a jegyzetekben, az irodalomjegyzékben sze-
replő adatok esetében került sor, a folyóirat közlési szabályzatát érvényesítendő.) 

A közlés előtt a dolgozatok néhány egyéni megoldására hívom fel a figyelmet. 
A címadás minden hallgató önálló feladata volt. A három megjelenő munka 

címét — amelyek mindegyike, véleményem szerint, egyben jelzi a szerzők egyéni-
ségét, munkájuk „önértékelését" is — a dolgozatok írói választották. 

A felhasznált források és az irodalom is mindhárom esetben a hallgatók igényes-
ségét mutatja, hiszen valamennyien a szorosan vett kézikönyvek körét meghaladva 
gyűjtöttek anyagot a települések történetének feldolgozásához. Ezek közlése is 



mindhárom esetben más és más: hol lábjegyzetben jelenik meg, hol tematikus bon-
tásban, hol pedig — kissé még gyakorlatlanul, de ígéretesen — rövidítések és betű-
rendes jegyzék együttes alkalmazásával. 

A jegyzeteket áttekintve a kizár ólag hivatkozó jegyzetek mellett találunk olyan 
dolgozatot is, amelybe, igen ügyesen, már magyarázó jegyzet is került. 

A dolgozatírók feltétlen érdemének tekintem, hogy munkájukban mertek „ne-
gatív eredményeket" is közölni. Nem akarták valamennyi kérdést megválaszoll-
nak, lezártnak tekinteni, kételyeiknek, a kutatás befejezetlenségének is hangot mer-
tek adni. Erről a szerzők — igen helyesen — ugyancsak szólnak a dolgozatokban. 

Gecsényi Patrícia olyan település történetének összeállítását kapta feladatul, 
amelynek még névalakja(i) is nehezítették a lokalizálást, a település meghatározá-
sát. A megadott irodalom mellett a hallgató számos, egyénileg felkutatott kiadványt 
is használt. Külön említésre érdemes, hogy Lipszky János térképét mint fonást 
használta, elemezte. Gördülékenyen, jó stílusban fogalmazott dolgozata olvasmá-
nyossá, jól követhetővé teszi mondanivalóját. A munkája végére függesztett meg-
jegyzése pedig a folytonosan választ kereső, a kutatást sosem befejezettnek tekintő 
kezdő történész-levéltárost állítja elénk. 

Schilde René András is a megadottnál bővebb irodalommal dolgozott. Az elké-
szült munka szerkezetében több helyen is még ügyetlenségeket, ellentmondásokat 
mutat és jegyzetei esetenként nem szerencsés megoldást jeleznek. A cím ügyesen 
utal arra a körülményre, hogy a szerző sem tekintette, tekinti munkáját lezártnak, 
befejezettnek (Adatok ...). A dolgozatíró feltétlen érdemének gondolom azt a tö-
rekvését, hogy a feladatot nem csupán a múlthoz kötötte. A községei nemcsak a 
múltban láttatja, hanem megjegyzéseivel igen életszerűen tudja a települést és an-
nak lakóit bemutatni, a mához is ügyesen kapcsolni. 

Varga Tamás dolgozatának témája is a nehéz feladatok közé sorolható, ami arra 
késztette a szerzőt, hogy ő is túllépjen a megadott „kötelező" irodalmon. Az egyéni 
véleményalkotás, Györffy György térképének forrásként való használata, elemzése 
ugyancsak erénye a dolgozat írójának. A statisztikai adatok igényes összeállítása, 
az adatok közötti kapcsolatok feltárása és a statisztikák nagyon ügyes elemzése 
külön érdeme Varga Tamásnak. Az egymástól eltérő jellegű adatok összekapcso-
lásával bizonyítja, hogy módszerével új következtetésekre lehel jutni. 

Úgy ítélem, hogy a „témákat" látva nem mondható, hogy a feladatok túl köny-
nyűek, egyszerűek lettek volna. A közlésre kerülő dolgozatok mégis azt bizonyít-
ják, hogy a körültekintő, igényes hallgatói munka, az apró adatok elemzése olyan 
kezdetekhez vezetett, amelyek folytatása biztatónak, ígéretesnek mondható. 



GECSÉNYI PATRÍCIA 

FALVAK A HEGYEK KÖZÖTT 

Bereg vármegyében, Munkácstól keletre, az erdős hegyek között alakult ki vala-
mikor a XVI-XVII. században az orosz nemzetiségűnek nevezett rutén jobbágyok 
által lakott Kucsova nevű kisközség.1 Tény, hogy létrejöttének időpontját nem lehet 
még megközelítően sem megállapítani. 

Nem említik a középkor évszázadaiban, nem szerepel sem az Árpád-kori Ma-
gyarország földrajza c. munkában2, sem a Csánki Dezső által összeállított Magyar-
ország történeti földrajza a Hunyadiak korában c. feldolgozásban.3 

Talán a közeli munkácsi vagy a szent-miklósi uradalomnak a XVI. század végén 
bekövetkezett jelentősebb kiépítésével települtek ide is jobbágyok. A vidék tör-
ténete kétségen kívül elválaszthatatlanul kötődött a munkácsi vár sorsához. A falu 
nevét először az 1648-ban keletkezett urbáriumban olvashatjuk, I. Rákóczi György 
munkácsi uradalmának falvait írták össze.4 

A név, Kocsova (Korcsova), ami magyarul bozótost jelent, bizonyára a település 
környékére utalt. 

1672-ben Báthory Zsófia birtoka volt, egy nyestet, egy őzet és két császárma-
darat, valamint három forintot fizettek lakói a munkácsi várhoz. 1694-ben Lóránt-
ffy Zsuzsanna fejedelemasszony egy udvari emberének adományozta használatra 
élete végéig.5 

A következő 200 esztendőben a település neve különböző alakokban bukkant 
fel az egykori helységnévtárakban és leírásokban. A névalakok pontos változásait 

1 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, melyben minden város, falu és puszta, betű-
rendben körülményesen leíratik. II. köt. Pest, 1851. Kozma Vazul. 231. p. Lehoczky Tivadar: 
Bereg vármegye. (Reprint kiadás) Bp.-Beregszász, 1996. Hatodik Síp-Mandátum Kiadó. 
546. p. 

2 Györffy György: Az Árpád kori Magyarország történeti földrajza. I. köt. Bp., 1963. Akadémiai 
Kiadó. 519-565. p. 

3 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. köt. Bp., 1890. 
Magyar Tudományos Akadémia. 212-220. p. I. Kerepec, ill. (Schönborn) Koropec. 

4 I. Rákóczy György birtokainak iratai (1631-1648). S. a. r. és bev.: Makkai László. Bp., 1954. 
K. n. 353. p. 

5 Lehoczky T.: i. m. 546. p. 



és egymáshoz való viszonyát olykor nem is lehet pontosan tisztázni. így fordul elő 
a Kocsova név mellett a Kucsova, később a Német-Kocsova, illetve Orosz-Ko-
csova elnevezés, de szerepel a Kucsava is. Lehoczky Tivadar, Bereg vármegye 
történetének kutatója azt írta, hogy a XVIII. század elején — talán a Rákóczi-
szabadságharc vagy az azt követő pestisjárvány következtében — a lakosság any-
nyira megfogyott, hogy 1728-ban, amikor a munkácsi uradalom már a gróf 
Schönborn család birtoka volt, a jobbágy telkek fele lakatlanul állt. Ezért a földesúr 
1748-ban 189 fő német telepest hozott a faluba. Mellettük azonban maradt 33 
„orosz" lakos is/' Talán ide vezethető vissza a falu neve elé később tett „német" 
megkülönböztető jelző. Bél Mátyás a megyéről készült leírásában Kocsovának ne-
vezi és megjegyzi, hogy kevés német lakosa van.7 

AII. József idején végrehajtott első országos népszámlálás idején 16 házban 18 
családot, összesen 101 személyt vettek számba. Ebből úgy tűnik, hogy a korábbi 
évtizedekhez képest a lakosság száma csökkent.8 

Ezt a tényt az 1785. évi népszámlálás is megerősíti: 

A helység neve Kocsova 
Jogállása község 
Birtokos neve Schönborn gr. cs. 
Házak 16 
Családok 18 
Jogi népesség 100 
Távollevők 4 
Idegenek 5 
Tényleges népesség 101 

Férfiak 
Házas 29 

Férfiak Nőtlen 33 Férfiak 
Összesen 53 

Nők összesen 47 

6 Lehoczky T.: i. m. 547. p. 

7 Bél Mátyás Bereg megyéről szóló leírását Balogh István közölte: Szabolcs-Szatmár megyei 
helytörténetírás. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1985. (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Levéltár kiadványai) 44—15. p. 

8 • Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Szerk. és kiad.: Statisztikai Hivatal Könyv-
tára, Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya. Bp., 1960. 20-21. p. 



Pap 0 
Nemes 0 

Tisztviselő 0 
Polgár 0 

Férfiak közül 
Paraszt 4 

Férfiak közül Zsellér 18 
Polgár és paraszt 

örököse 3 

Egyéb 3 
Szabadságolt katona 0 
Sarjadék (l-l 7 éves) 25 

Összesen 53 

Vályi András 1796-ban megjelent leírása érdekes módon semmit sem tud a né-
met lakosokról, és azt írja, hogy Kocsova/Kusuva orosz falu, több különböző 
földesúrral. 

Lipszky szerint e falu neve magyarul Kocsova, „szláv" nyelven Kocawa.10 Nagy 
Lajos ugyancsak megemlíti, hogy 19 házban 221 ember él, aki mind római ka-
tolikus." A Fényes Elek által összeállított Magyarország geographiai szótára című 
munka már világosan megkülönböztette Kocsovát mint német falut 208 római ka-
tolikus lakossal, a Schönborn család urasága alatt, és Kucsavát mint orosz falut 160 
görög katolikus lakossal, szintén a Schönbornok tulajdonában.12 Azaz úgy tűnik, 
hogy a korábbi helységnévtárakban észlelhető bizonytalanság után végleg meg-
különböztethetővé vált a két település. 

Ettől kezdve a helységnévtárak következetesen Német-Kocsova és Orosz-Ko-
csova néven szerepeltetik a községeket, amelyek vélhetően egymáshoz közel, de 
közigazgatásilag mégis más-más beosztásban léteztek. Sajnos az 1860-as években, 

9 Vályi András: Magyar Országnak leírása. II. köt. Buda, 1796. A Királyi Universitas betűivel. 
387. p. 

10 Lipszky (János) Johannes: Repertórium locorum objeetorumque in XII tabulis mappae reg-
norum Hungáriáé, Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium magni item principatus Tran-
sylvaniae. Budae, 1808. Typis Regiae Universitatis. 328. p. 

11 Nagy (Lajos) Ludovicus: Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungáriáé par-
tiumque eidem adnexarum. 1. köt. Buda, 1829. Landerer. 48. p. 

12 Fényes E.: i. m. 231. p. 



a Pesty Frigyes által végzett országos helynévgyűjtés anyagában egyik település 
sem fordult elő.13 

Az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása idején, a tíz évenként tartott nép-
számlálások és a helységnévtárak alapján tudjuk követni a két falu sorsát. 188 l-ben 
Német-Kocsován 32 házban 214, döntő részben német anyanyelvű, Orosz-Ko-
csován 25 házban 120, majdnem kizárólag rutén/ukrán anyanyelvű lakos élt. A 
németek római katolikusok, a ruthének görög katolikusok voltak. Érdekes, hogy a 
rutén anyanyelvűek között, mindkét faluban előfordult egy-egy zsidó vallású csa-
lád is.14 A Magyarország műemlékeiről készült feldolgozás a XX. század elején 
Kucsován, ami bizonyosan Orosz-Kocsovát jelenti, egy görög katolikus fatemplo-
mot tartott nyilván.15 Lehoczky Tivadar 1881-ben megjelent könyve szerint a felső-
schönborni plébániához tartozó német-kocsovaiaknak kőtemplomuk volt.16 Az 
itteni görög katolikusok ezzel szemben a repedei lelkészhez tartoztak.17 

Az 1888-ban megjelent helységnévtár az 1881. évihez hasonló népességet kö-
zölt, és innen tudjuk azt is, hogy Német-Kocsova postahivatala Munkácson, Orosz-
Kocsova postahivatala Káinikon volt található. 1895-ben ezzel szemben az utolsó 
posta már Beregsárrét.18 

Az 1910-ben készült népszámlálás adatai azt mutatják, hogy Német-Kocsován 
jelentősen nőtt a népesség száma, különösen sok volt a fiatal. A 304 falusi emberből 
161 személy 19 év alatt volt. Magyarul 155 ember beszélt, a többiek biztosan csak 
anyanyelvükön értettek, ami német vagy rutén lehetett. Orosz-Kocsován ugyanek-
kor 124 főt írtak össze, ami nem jelent lényeges változást, magyarul közülük csak 
24 fő beszélt. A lakosok többsége itt is a fiatalabb korosztályokhoz tartozott." 

13 Mizser Ixijos: Bereg megye Pesty Frigyes helységnévtárában 1864-1865. In: Szabolcs-Szat-
már-Beregi Levéltári Évkönyv XI. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1995. (Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai. Évkönyvek) 395. p. 

14 A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. 
Szerk. és kiad.: Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal. Bp., 1882. 51. p. 

15 Magyarország műemlékei. Összeáll.: Gerecze Péter. Bp., 1906. Hornyánszky. (Műemlékek 
Országos Bizottságának kiadványai II.) 188. p. 

16 Lehoczky T.: i. m. 547. p. 

17 Uo. 

18 A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. Szerk.: Jekelfalussy József. Bp., 1888. 19. p. 

19 A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. I. rész. Szerk. és kiad.: Magyar 
Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1912. (Magyar Statisztikai Közlemények 42) 128. p. 



Az első világháború végén, 1919-ben megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia, 
és Magyarország területének nagy részét az újonnan alakult szomszédos államok 
katonái szállták meg. A Kárpátaljának nevezett vidéken szlovákok ugyan nem él-
tek, a cseh-szlovák hadsereg 1919-ben mégis elfoglalta Bereg megye nagy részét 
is. Orosz-Kocsova ettől kezdve a Ruska-Kucová nevet viselte. 1938-ban a Cseh-
Szlovák Köztársaság megszűnése után a magyar csapatok ismét bevonultak Mun-
kács környékére. A különleges háborús viszonyok miatt azonban sem a felső-kere-
peci körjegyzőséghez tartozó Német-Kucsova (!), sem a kálniki körjegyzőséghez 
tartozó Orosz-Kucsova (!) nem került vissza Bereg vármegyéhez, hanem mindkettő 
az ún. beregi közigazgatási kerület munkácsvidéki járásához tartozott. Előbbinek 
368, utóbbinak 192 lakosa volt.20 Megegyező adatokat olvashattunk az 1944-ben 
megjelent helységnévtárban is.21 

1944. őszén a szovjet csapatok szállták meg Kárpátalját, amely ettől kezdve a 
Szovjetunió, azon belül Ukrajna Kárpáton túli része lett. A két falu jelenleg az 
Ukrán Köztársaság területén található. 

* * * 
Miután a dolgozat írása közben mindvégig nehezen boldogultam a két hasonló 

nevű település azonosításával, ezért a munka befejezése után is próbáltam tisztázni 
a dolgot. Lipszky János térképe és az 1907-ben — a hivatalos községnevek megál-
lapítása után — megjelent helységnévtár22 segítettek hozzá egy további részlethez. 
Lipszky térképén Munkácstól keletre, közel a Munkácsról Husztra vezető úthoz 
feküdt Kocsova. Munkácstól északkeletre, a Latorca folyó vidékén léküdt Ku-
csava. Az előbbinek német, az utóbbinak rutén (orosz-ukrán) lakosai voltak. Az 
1907. évi helységnévtárban mindkét falu szerepelt, mégpedig Német-Kocsova és 
Orosz-Kucsova néven. Később, mint erre már hivatkoztam, Német Kocsova is 
Kucsova változatban fordul elő a helységnévtárakban. Azonos hangzású nevek 
tehát, de az eredeti állapot szerint a Kocsova forma a németek által betelepített 
Munkácshoz közelebbi településre utal. Az azonos hangzás nyilván a kortársakat 
is megtévesztette. 

20 Magyarország Helységnévtára 1937. Szerk. és kiad.: Magyar Királyi Központi Statisztikai 
Hivatal. Bp., 1937. 708. p. 

21 Magyarország Helységnévtára 1944. Szerk. és kiad.: Magyar Királyi Központi Statisztikai 
Hivatal. Bp., 1944. 449. p. és 436. p. 

22 A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára. Szerk. és kiad.: Magyar Királyi Köz-
ponti Statisztikai Hivatal. Bp., 1907. 751. és 783-784. p. 



SCHILDE RENÉ ANDRÁS 

ADATOK SOMODOR KÖZSÉG TÖRTÉNETÉBŐL 

Somodor kisközség a Dunántúli-dombságon, Somogy megyében található. Egyike 
annak a sok magyarországi kis falunak, melyek lassú elsorvadásra és kipusztulásra 
vannak ítélve, mert a fiatalok egy nagyobb és kedvezőbb adottságú településen 
próbálják megteremteni életük alapfeltételeit. 

A helység első említése az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben található.1 Ott 
úgy említik meg mint az igali kerületben található Mernye falu fiókját. 

A helység neve puszta személynévből keletkezett magyar névadással, ugyanis 
1264-ből egy Sumudur nevű személyről tudunk.2 Az alapjául szolgáló személynév 
a magyar som növénynév származéka -d és -r képzővel.3 Pesty Frigyes 1864. évi 
gyűjtésében Samodar néven szerepel. A környéken lakó emberek szerint a helység-
névhez a következő történetecske kapcsolódik: Egy Somodorba igyekvő embert 
zsákútra küldtek, ahonnan sem ide, sem oda nem tudott továbbmenni. Azóta ha a 
somodori embertől megkérdezik, hogy hová való, így szokott tréfásan válaszolni: 
sem ide, sém oda.4 

A pápai tizedjegyzék után 1389-ben említik újra mint a királyi udvarnokok falu-
ját. 1438-ban Hédervári Lőrinc nádor birtoka, aki azt Ozorai Pipo özvegyétől kapta 
meg. 1443-ig övé ez a birtok. 1536-ban gr. Farkas és Székely Lukács voltak a 
földesurai. Az 1563. évi török kincstári adójegyzékben 40, az 1575. éviben 60 és 
az 1580. éviben 61 házzal van föl véve. 1598-99-ben Székely Mihály, 1626-27-ben 
Imrefy Farkas volt a földesura. 1726-tól már puszta és nem birtok, a gr. Batthyány 

1 1332-37: Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. 1. rész. 
Bp., 1891. Franklin Társulat. 307. p. 

2 Kiss Lajos utalása: Árpádkori Új Okmánytár. Közzé teszi: Wenczel Gusztáv. I-XII. Bp., 
1860-1874. (Monumenta Hungáriáé Historica) VIII. köt. 103. p. 

3 Kiss Lajos utalásai: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 
2. köt. Bp., 1890-1913. Magyar Tudományos Akadémia. 640. p.; Magyarország vármegyéi 
és városai. Somogy megye. Szerk.: Sziklay János és Borovszky Samu. Bp., 1896-1914. Orszá-
gos Monográfia Társaság. 140. p.; Virágh Rózsa: Magyar helységnevek eredete (A magyar 
helynévkutatás eredményei). Szeged, 1931. k. n. 76. p.; Kálmán Béla: A nevek világa. 2. 
kiad. Bp., 1969. Gondolat. 140. p. 

4 Somogy megye földrajzi nevei. Szerk.: Papp László-Végh József. Bp., 1974. Akadémiai 
Kiadó. 386. p. 



család tulajdona. 1849-ben gr. Batthyány Kázmér birtokát lefoglalták.5 A gr. Per-
gen családé lett, majd a XX. század elején már gr. Ráday Gedeon tulajdonában 
található.6 

A falu fejlődési vonalát megnézve azt vehetjük észre, hogy a XIX. század máso-
dik felében fejlődésnek indult, és ez folytatódott az első világháború után is. Vi-
szont 1973-ban már csak feleannyi lakosa volt Somodornak mint 1941-ben. A falu 
a számok alapján megítélve öregszik. 

Év 1828 1882 1913 1922 1932 1941 1973 1992 
Ház 39 72 92 — 143 — 182 185 

Lakos 298 701 856 983 949 1041 546 439 

Lakosainak nagy része római katolikus vallású volt mindig, de voltak protestán-
sok is a faluban. 1932-ben például a 949 lakos közül 792 római katolikus, 134 
evangélikus, 21 református és 2 görög katolikus.7 A falu mindig színmagyar volt. 

Somodor közigazgatásilag 1941-ben még Igáihoz, 1973-ban viszont már a ka-
posvári járáshoz tartozott. A falu történetében szerepet játszott Magyaratád, ahová 
az embereknek még 1941-ben is át kellett menni a postára vagy ha telefonálni 
akartak. 1882-ben a legközelebbi posta Mernyén volt (9 km). Ma a falu a szentgá-
loskéri körjegyzőséghez tartozik. 

Pesty Frigyes gyűjtése alapján Somodort csak 1846-ban nyilvánították község-
gé, azelőtt puszta volt. 1882-ben viszont már a faluhoz tartozik Somodor-puszta 
néven egy tanya.8 1932-ben a községhez tartozik Pusztasomodor, Ürge-major és 
Kalánvölgy.9 1973-ban közigazgatásilag az öt lakosú Erdősház is Somodor része.10 

5 Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. Szerk.: Csánki Dezső. Bp., é. n. 
Országos Monográfia Társaság. 140. p. 

6 Vasdényei Imre: Ősi birtokok és birtokosok Somogy vármegyében. Kaposvár, 1922. Somogyi 
Újság Nyomdai Rt. 31. p. 

7 Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára az 1932-es évre. 
Szerk.: F. Szabó Géza. Bp., é. n. Viktéria 112. p. (a továbbiakban: Somogy 1932). 

8 A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. Szerk.: Kolleffy Mihály és Jekelfalussy 
József. Bp., 1882. Athenaeum. 751. p. 

9 Somogy 1932. 

10 A Magyar Népköztársaság helységnévtára 1973. Bp., 1973. Statisztikai Kiadó Vállalat. 712. p. 



Somodor mai területén az idők folyamán több korból származó régészeti lelet 
is előkerült. A Borzási-dűlőből egy kőbalta került elő.11 1888 májusában Somodor-
pusztán talált római pénzt adományozott Mack Eduárd intéző a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak.12 A Magyaratád felé vezető úton, a dombon agyagkorsót, bronz- és 
ezüstérméket szántott ki az eke. 1934. augusztus 7-én Rácörspusztán Balogh And-
rás Antonius Pius nagy bronz érmet talált.13 Somodorpusztáról avar szíj véget és 
csattöredéket ismerünk. A kápolnánál XIV-XV. századi cserepek borítják a föl-
det.14 A hercegi földeken uradalmi épületek találhatók a XVII-XVIII. századból 
(az összegyűjtött adatokból nem derült ki, hogy melyik hercegi családról van szó). 

A Somodorpusztán lévő római katolikus templom műemlék, hozzá tartozik egy 
ülő l'atoronnyal, egyeneszárású szentéllyel (XVIII. század). A templom előtt 1824-
ből származó kőkereszt áll és néhány XIX. század eleji sírkő.15 

A dolgozat alapján láthatjuk, hogy Somodor nem volt semmilyen lényeges tör-
ténelmi esemény színhelye, és a magyar emberek döntő többsége ezért még soha 
nem hallotta ennek a falunak a nevét. Pedig az itteni lakosok annak idején ugyanúgy 
megsínylették a törökök és minden más nép uralmát, ugyanúgy szenvedtek a vi-
lágháborúk szörnyűségeitől, és így Somodor története a magyar nép története. 

t i 1960-as terepbejárás, Kocztur Éva. 

12 Kocztur utalása: Archeológiai Értesítő 16. (1888) 381. p. 

13 Kocztur utalása: Magyar Nemzeti Múzeum adattára. 38. R. I. 

14 1960-as terepbejárás, Kocztur Éva. 

15 Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. 1. köt. Dunántúl. Bp., 1959. Képző-
művészeti Alap Kiadóvállalata. 295. p. 
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VARGA TAMÁS 

TILD HELYTÖRTÉNETE 

Az egykori Bars vármegye területén, Verebélytől délkeletre, Csiffárhoz közel van 
egy kis település, Tild. Olyannyira kicsi, hogy még a pápai tized lajstromból is 
kimaradt.1 Trianon, majd a Párizsi béke elszakította az anyaországtól, ma a Szlovák 
Köztársaság területén találjuk, Telince néven.2 

Korai történetéről keveset tudunk. XI-XII. századi területén szláv és magyar 
helynevek fordulnak elő, és már létezik az az országos jelentőségű út, mely a barsi 
várat köti össze Verebéllyel, és amely mentén majd Tild is kialakul. A terület ekkor 
feltehetőleg a barsi vár birtoka.3 Tildnek azonban a korabeli oklevelekben még 
semmi nyoma. A XIII. század politikai, társadalmi és az ebből következő köz-
igazgatási átalakulása Tildét is érinti. A királyi vármegyerendszer felbomlásakor 
kerülhet a terület egyik része a Tildi nemesek kezébe4, másik része az esztergomi 
érsek fennhatósága alá.5 

Első említése egy 1297-ből való oklevélben található meg/' Ebben a Tildi ne-
mesek eladják töh öli' földjüket*. A 14. század elejének anarchiája érzékenyen érinti 
a területet. 1312-ben Bajoni Mikoucha foglalja el az érsek itteni faluját.9 Károly 
Róbert konszolidációja alatt ismét az esztergomi érsek birtokában van, ezt bizo-
nyítja egy 1319. évi oklevél.10 1322-ben Füssi Sanczech fiai, Rubin, Miklós, Deso 
és János osztozkodnak egy tildi birtokon." 

1 Az 1332-37. évi pápai tizedlajstrom (GyTF 1.). 

2 A nevet 1948-ban kapta, hatósági úton (KLEtSzt 2., 645. p.). 

3 GyTF 1., 417. p. (szövegközi térkép alapján) 

4 Véleményem szerint innen kaphatta a nevét, bár ezt Kiss Lajos nem említi: KLEtSzt uo. 

5 GyTF 1., 480. p. 

6 Uo. 

7 Töhöl: falu Tildtől délkeletre. 

8 Chene, Mauritius et Ladislaus íilii Thome íilii Emerici de villa Teld de Comitatu Bors. 
(Veszprémi Káptalan Országos Levéltára és MOL filmtára: GyTF 1., 480. p. alapján.) 

9 villa Theeld vagy Teeld (Monumenta ecclesia Strigoniensis II. 661. p. GyTF 1., uo. alapján.) 

10 villa Teeld (i. m. II. 755. p.: GyTF 1., uo. alapján.) 

11 possessio Tyld (Dl. 58453: GyTF 1., uo. alapján.) 



A falu XV-XVI. századi történetéről keveset tudunk. Teleki József a Hunyadiak 
kora Magyarországon 6. kötetének első részében Bars vármegyénél nem tesz em-
lítést sem Tildről, sem a Tildi nemesekről. A birtokosok között egyedül az eszter-
gomi érseket találtam meg, de az ő birtokai között sincs felsorolva Tild12. 

Annyi bizonyos, hogy a terület török uralom alá került, mely alól csak Buda 
visszafoglalása után szabadulhatott. Ura ismét az esztergomi érsek lett13, de a Kiss 
és az Ilosvay családnak is vannak itt birtokai 4. A falunak a XVIII. század végén 
jó földjei, szőlője, legelője volt.15 Ekkori szlovák neve Tcldincze.lf' Lakosai a XIX. 
század első felében római katolikus magyarok voltak, szám szerint 358-an17. A 
faluban összesen 53 ház volt, de templomot a falu nem bírt18, a hívők a csiffári 
római katolikus templom és így az Esztergomi Érsekség alá tartoztak19. A falu 
szlovák neve ekkor Teldnicc20, de a Tcldince21 nevet is használták. A falu köz-
igazgatásilag a Verebélyi járás alá tartozott22, a járásközpontban volt az utolsó pos-
taállomás is.23 Ura ekkor már a nagyszombati Szent István Szeminárium volt24. 

Az 1873. évi helységnévtár Tildét már községként említi Bars vármegyében.25 

Törvényszéke Aranyos-Maróton, járásbírósága és adóhivatala Verebélyen volt. Az 
1877. évi helységnévtár szerint Tild adóhivatala Verebélyre került át.26 Az 1888. 
évi helységnévtár már kisközségként említi Tildét.27 Fejlődik a postahálózat is, 
Csiffáron létesül új postaállomás, és így ez lesz a legközelebb Tildhez. 

12 Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. VI. köt. 1. rész (A szoros értelemben vett 
Magyarország leírása.) S. a. r. és kieg.: Szabó Károly. Pest, 1863. Emich Gusztáv. 247-259. 

13 Vályi 3., 500. p. 

14 MVBars, 75. p. 

15 Vályi 3., 500. p. 

16 Lex. Loc. 45. p. 

17 NL 1., 66. p. 

18 Uo. 

19 Vályi 3., 500. p. 

20 Lipszky 1., 682. p. 

21 NL 1., 66. p. 

22 FE 1837, 2., 107. p. 

23 FE 1851, 4., 203. p. 

24 FE i. m.-k, uo. 

25 MKOHnt 1873., 1348. p. 

26 MKOHnt 1877, 921. p. 



Eközben Tild lakossága folyamatosan csökken, 444 főről2il 429-re29, majd az 
1890-es évek elején 406-ra30 esik vissza31. Érdekes, hogy a helységnévtár ebben az 
évben említ először más nemzetiségű lakosokat is a faluban. Ezek szám szerint 10 
német és 27 szlovák lakos. Változás figyelhető meg a felekezeti megoszlásban is, 
az eddig tisztán római katolikus településen 4 evangélikus és 19 izraelita vallású 
személy jelent meg. Ezenkívül a falu nagy területgyarapodással büszkélkedhetett, 
1048 kataszterholdról (továbbiakban kh) előbb 1166, majd 3310 kh-ra nőtt32. Ezt 
én egy Tildpuszta nevű terület hozzácsatolásával magyaráznám, de erre vonatkozó 
adatot csak az 1898. évi helységnévtárban találtam.33 A terület ilyen ar ányú növeke-
dése meglehetősen furcsának tűnhet a népesség csökkenésének ismeretében, mely 
a századfordulóra eléri tetőpontját, bár ekkor már kézzel fogható magyarázata van. 
Az 1902. évi helységnévtár '4 adatai szerint a község területe ismét visszaesett 1189 
kh-ra35, és ugyanekkor lakossága is megfogyatkozott, szám szerint 19 fővel. De 
megfigyelhetjük egy új terület, Tild-puszta kialakulását. Tild-puszta, mint már em-
lítettem, az 1898. évi helységnévtárban3''jelenik meg először mint Tild része, lako-
sa azonban nincs. Az 1902. évi helységnévtár ezzel szemben már 17 lakossal említi . 
Ez a szám már közelítőleg fedi Tild lakosainak csökkenési értékét. Tild-puszta tehát 
valamiféle külterületnek fogható fel ekkor. Tild puszta az 1900-as évek végén már 
Tildi majorként37, végül mintTildmajor38 szerepel. Trianon után nem találtam ada-
tot rá, és a felvidéki bevonulás után készült helységnévtár sem említi már.39 

A község lakosainak száma eközben ismét változik. Az 1900-as évek végéig 
stagnáló, viszonylag alacsony lakosszám az 1910-es évek elején ugrásszerűen meg-

27 MKOHnt 1888, 912. p. 

28 MKOHnt 1873, 1348. p. 

29 MKOHnt 1882. 

30 MKOHnt 1892, 1607. p. 

31 1. ábra. (1. mellékletben) 

32 2. ábra. (1. mellékletben) 

33 MKOHnt 1898, 718. p. 

34 MKOHnt 1902, 1347. p. 

35 2. ábra. 

36 MKOHnt 1898, 718. p. 

37 MKOHnt 1907, 1541. p. 

38 MKOHnt 1913, 1228. p. 

39 MKOHnt 1937, 108. p. 



nőtt, 442 lett.40 Ez a hirtelen és nagy arányú növekedés nem magyarázható mással, 
csak betelepüléssel.41 

A 90-es évek elején megjelent a közjegyzőség intézménye is. Tildét a csiffári 
közjegyzőséghez osztották be.42 A 90-es évek végén adóhatósága visszakerült Ve-
rebélyre és ismét egy új intézmény jelent meg, az állami anyakönyvvezetőség, mely 
Csiffáron volt.41 A századfordulón csendőrőrsöt telepítettek Verebélyrc44, innen 
felügyelték Tild közbiztonságát is. Az 1913. évi helységnévtár45 szerint a község 
nevét véglegesen törzskönyvezték. A legutolsó távirda ekkor már Csiffáron volt. 

Érdekesen alakul a századfordulón a házak száma is. Míg idáig a házak száma 
csakúgy, mint a népesség, arányosan csökkenő tendenciát mutatott, most ennek 
éppen ellenkezőjét, enyhe növekedést figyelhetünk meg (64-ről 69-re). Ezzel szem-
ben a lakosság száma pont ekkor csökken a legalacsonyabb szintre (406-ról 387-re). 
Ez az adat a 10-es évek kezdetéig stagnál, majd csakúgy, mint a lakosság, növe-
kedésnek indul a 10-es évek elején. Ezt az emelkedést az I. világháború és az elcsa-
tolás töri meg. A visszacsatoláskor több lakost (521), de kevesebb házat (75) talá-
lunk itt. A házak száma azután a háború végéig, a stagnáló lakosságszám mellett 
jelentősen megnövekszik (101 ház), mellyel a falu nyilvánvalóan a fennálló hely-
szükségleteit elégíti ki.46 

A trianoni békeszerződés alapján Tild szlovák területre került. Az 1938. évi 
bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta a Felvidék nagyrészét, így Tild 
is visszakerült a Magyar Koronához. Lakosainak száma ekkor már 521, de a hely-
ségnévtár47 nem utal más nemzetiségekre, és arra sem, hogy a római katolikusokon 
kivül más vallásúak is lettek volna a faluban. A község ekkor Bars és Hont köz-
igazgatásilag egyesített vármegyékhez tartozott, pénzügyigazgatósága Párkányon, 
törvényszéke Komáromban, adóhatósága, járásbírósága, közjegyzősége, csendőr-
őrse és vasútállomása Verebélyen volt. 

40 MKOHnt 1913, 1228. p. 

41 1. ábra. 

42 MKOHnt 1895, 651. p. 

43 MKOHnt 1898, 718. p. 

44 MKOHnt 1902, 1347. p. 

45 MKOHnt 1913, 1228. p. 

46 1. ábra. 
47 MOIInt 1937, 108. p. 



A háború hatására a lakosság száma 1941-ben48 már csak 502 volt, ez a szám 
azonban — érdekes módon — a háború végéig nem változik . 1944 -re a község 
törvényszéke Ipolyságra kerül át. 

A párizsi béke értelmében Tild ismét elkerült Magyarországtól, Csehszlovákia, 
később a Cseh és Szlovák Köztársaság területén volt Telince néven. Ma Csiffárhoz 
(Cifare) tartozik50, mely a Szlovák Köztársaságban található. 

Tild neve a Tél személynévből ered. Ez a személynév régi, nyelvemléki eredetű, 
és -d képzős alakjából származik a falu neve. A Tél személynév először 1271-ben 
jelenik meg oklevélben51, majd egy 1277. évi5" említésről is tudunk53. Összevetve 
ezt Györffy György adataival54, látható, hogy a személynév sokkal hamarabb meg-
jelenik, mint a falu neve. 

Műemlékei a falunak nincsenek, kulturális szempontból megemlítendő Dillesz 
Sándor hagyatéka, mely a vármegyei múzeum alapja volt. Házában a századfor-
dulón még értékes régiséggyűjteménye volt, melyre vonatkozóan későbbi adatot 
nem találtam. 

48 MOHnt 1941, 330. p. 

49 MOHnt 1944, 577. p. 

50 MHNASZt, 338. p. 

51 Szentpétery II/1., 128. p. (KLEtSzt 2., 645. p. alapján.) 

52 I. m. II/2-3. 194. p. (KLEtSzt 2., 645. p. alapján.) 

53 KLEtSzt 2., 645. p. 

54 GyTE I., 480. p. 

55 MVBars 75. p. 
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tekintjük (kb. 45 000 „n"). 
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