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GECSÉNYI PATRÍCIA

PERGER ZOLTÁN
ASBÓTH SÁNDOR 1848-1849-BEN
Nem a forradalom 150. évfordulója az egyetlen évforduló 1998-ban. 130 éve, 1868.
január 21-én hunyt el Buenos Airesben Asbólh Sándor. Nevét kevesen ismerik
Magyarországon, pedig élete, tettei révén megérdemelné, hogy emlékezzünk rá:
Kossuth hadsegéde volt a szabadságharc utolsó két hónapjában, majd a törökországi internálás ideje alatt, később az Egyesült Államokban neves mérnökként dolgozott, az észak-amerikai polgárháborúban tábornokként harcolt az északiak oldalán, élete végén pedig új hazája nagykövete volt Argentínában és Uruguayban.
Asbóth Sándor 1848 tavaszán minden bizonnyal még nemigen gondolt ilyen karrierre. A szabadságharc alatt vett fordulatot az egyszerű mérnök élete, ekkor kezdett
kiemelkedni az átlagemberek közül. Történelmi személyiséggé a szabadságharc
után, az emigrációban, egy másik ország állampolgáraként vált, de ehhez az első
lépéseket a szabadságharcban tette meg.'
Asbóth Sándor a forradalom kitörésekor a Béga-csatorna helyettes igazgató
mérnöke volt, 1844 óta dolgozott itt." A Temes vármegyei közéletben 1848 előtt
is szerepel játszott, már évek óta „részt vett Temesvár és Temesmegye minden
hazafias mozgalmaiban". 3 Nem tudjuk, milyen szerepe volt az utolsó rendi országgyűlés előtti követválasztáson, a forradalmat megelőző időszakban, de vélhetően
nem elhanyagolható, hiszen a vármegye már korábban táblabíróvá választotta.4
Hogy nem csak passzív szemlélője volt az eseményeknek, valószínűsíti az is, hogy
a forradalom után nemzetőrkapitány lett."

1

Jelen tanulmány az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán az 1996/97. tanévben írott szakdolgozatom átdolgozott változata. Itt szeretnék köszönetet mondani tanácsaiért szakdolgozatom
konzulensének, Estók Jánosnak, valamint Hermann Róbertnek, akinek segítsége nélkül munkámnak sem korábbi, sem jelenlegi változata nem készülhetett volna el.
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Fodor Ferenc: Magyar vízi mérnököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei. Bp., 1957. (Műszaki Tudománytörténeti Kiadványok 8.) 259. p.
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Lendvai Miklós: Temes vármegye családjai. II. köt. Bp., 1899. 19. p.

4

Uo.
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Asbóth Sándor folyamodványa István nádorhoz, Budapest, jún. 13., M O L KKM Közlekedési
1848: 17. kútfő (= kfő), 33. tétel (= t.).
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1848 tavaszán, az ország megújult helyzetében Asbóth esélyt látott arra, hogy
végre megvalósítsa 1846-ban benyújtott, és mind a Helytartótanácsnál, mind a bécsi építészeti főigazgatóságon jóváhagyott, a Béga-csatorna teljes szabályozását
célzó tervét, amelyet azonban korábban nem használtak fel.
Asbóth nem volt véleményével egyedül: mind Temes vármegye (május 4-én),
mind Krassó vármegye (május 25-én) kéréssel fordult a közlekedési miniszterhez,
Széchenyi Istvánhoz, és javasolták, hogy a miniszter indítsa meg a Béga teljes
szabályozására irányuló munkálatokat, egyszersmind javasolták, hogy Széchenyi
,,a kivitellel pedig Asbóth Sándor (...) mérnököt" bízza meg, ,,ki ezen csatorna
ügye körül eddig is már érdemeket gyűjtött, ki ennek minden körülményeit, a csatornát, és az egész vidéket ismeri, s kihez ismert jeles tehetségeinél fogva tökéletes
bizodalmunk van".6
Asbóth azonban nem tudott nyugodtan dolgozni, sőt állása is veszélybe került:
az erre vonatkozó iratok legnagyobb része nem maradt fenn, így jórészt találgatásokra vagyunk utalva. Ami biztos: január végén — tehát még a Helytartótanács
idejében — fizetését zárolták. Májusban pedig fel kellett utaznia a fővárosba, hogy
az ellene felhozott vádakra feleljen, állásából pedig felfüggesztették. 7
Valamelyes képet Asbóth gondjairól a nádorhoz június 13-án intézett kérelméből kaphatunk. Szerinte üldöztetéseinek fő oka a már említett, 1846-ban készítettjavaslata a Béga csatornázásáról, mert az „elsőbbséget nyert" a Helytartótanácsnál és Bécsben is a budai építészeti főigazgatóság javaslatával szemben. Az
építészeti főigazgatóság „engem azóta folytonos üldözésben tart, sőt most legközelebb (...) is minden módot felhasznál, hogy a közigazgatás ezen forduló pontján hivatalomban is, melyet négy év óta buzgón viselek, megingattassak." — így
Asbóth. Szerinte a főigazgatóság az oka a csatorna elhanyagoltságának is, mert
nem fizette ki a szükséges összegeket a fenntartásra, elsősorban azért, hogy aztán
a csatorna állapotáért felelős Asbóthot megtámadhassa. Ezenkívül — ismét csak

6

Krassó megye Széchenyihez, MOL KKM Közlekedési 1X48: 17. kfő, 25. t. Temes megye
előterjesztése: uo. 33. t.

7

,,(•••) tiszti személyzetem a tőlem való függéstől felmentetik; rajtam hagyattatván mindazonáltal a tisztemmel járó teher és felelősség." — írta Asbóth Budapesten, július másodikán kelt,
Széchenyihez intézett folyamodványában: MOL KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 30. t. Ezenkívül Asbóth egyik beosztott mérnöke, Vukassovics György május 25-én a megüresedett csatornaigazgatói posztért folyamodott. (Az irat nem maradt fenn, csak a Közlekedési osztály
mutatókönyvében maradt nyoma.) Májusi felutazására nézve I. Halden József kérelmét: „ M á jus hóban pedig Asbóth Sándor (...) Pestre utazván": uo. 56. t. A kérelem szerint Asbóth
május 20-án még Temesváron tartózkodott.

Asbóth szerint — többeket titokban felhívtak, hogy vádolják be őt az építészeti
igazgatóságnál. 8
Persze mindez kissé általános, a konkrét vádakról keveset tudunk. Pontosabban
egy nézeteltérését ismerjük, lehet, hogy ez volt az egyik ellene intézett vádpont: az
1846-ban a Karas, a Berzava és a Birda folyók felmérésére vásárolt műszerek ügyében voltak nézeteltérései Zelenka Lajossal, a térképészeti műszaki osztály igazgató
főmérnökével. Asbóthnak egy fenn nem maradt beadványa szerint ezek a műszerek
hasznavehetetlenek, ugyanakkor neki a vásárlásukra befolyása nem volt. A minisztérium vezetése felszólította Zelcnkát, adjon oklevelekkel megtámogatott választ Asbóth állításaira. Zelenka augusztus 5-én válaszolt: Asbóth minden állítását
cáfolta, ráadásul szerinte az egyébként eltűnt műszerek Asbóthnál vannak. 10 A minisztérium megadta a lehetőséget Asbóthnak a védekezésre, leküldték hozzá az ügy
iratait.1 Ez az egyetlen konkrétan megfogalmazott vád Asbóth ellen, amelynek
sikerült a nyomára bukkannom, de hamarosan ez az ügy is elaludt —- legalábbis a
további iratokban nincs nyoma.
Asbóth többször is a miniszterhez, Széchenyihez fordult (aki egyébként már
több mint tíz éve ismerte Asbóthot"). Asbóth azt kérte, a miniszter engedélyezze,
hogy visszamehessen Temesvárra. Ugyanis a Délvidékről egyre riasztóbb hírek
érkeztek: „ m a alulról oly magán tudósítást vettem, hogy a naponként éledező komoly jelenetek miatt, a közeledő veszély clőérzetéből a Temesvári vár hadi lábra
állíttatott, a sánezok vízzel megtöltettek, s a lakosok, kik benn a várban kívánnak
maradni, három hónapi eleséggel magukat ellátni fclszóllíttatnak." — jelentette
június 15-én a miniszternek. 13 A hírek Asbóthra nézve már csak azért is veszélyesek
voltak, mert a saját lakása Temesvár külvárosában volt, ,,hol az illírelem [sic!]
túlnyomósággal bír", és itt volt minden vagyona, valamint a csatornával kapcsolatos iratok, térképek, tervek és műszerek. 14
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Uo. 33. t.

9

MOL K K M Középítészeti 1848: 356. kíő, 93. t.
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MOL K K M Térképészeti 1848:30.

11

MOL K K M Középítészeti 1848: 356. kfő, 155. t.

12

L.: Széchenyi bizonyítványát Asbóth számára: MNM UDgy. 1966. 13. 1. (az irat fényképe
megjelent: Szabadság és bátorlét. Gróf Széchenyi István (1791-1860). Szerk.: Kovács CsillaLukács Mária. Bp„ 1991. 52. p.), másolata: MOL KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 33. t.
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Uo. 20. t. Asbóth már június 11-én így írt: „az alsó déli részekről minden órán komolyabb
hírek érkeznek ide fel." Uo. 28. t.

14

Uo.

Ugyanakkor — több folyamodványában is" — arra kérte Széchenyit, hogy engedélyezze kifizettetni visszatartott fizetését: „egyelőre már keményen büntetve
vagyok az által, miképp a mérnöki építészi s hajózási főbb hivatalok előttem betöltve állanak", s ezért kérte, hogy legalább elmaradt fizetését utalják ki számára. 16
Indoklása azért is érdekes, mert megtudjuk belőle, hogy a fővárosban szeretett
volna dolgozni. (Két nap múlva írt, már idézett, István nádorhoz szóló folyamodványában is szót ejtett erről, ez ügyben is kérve a nádor pártfogását.) Július 9-én
vehette lel elmaradt illetményét.17 Ugyanezen napon engedélyezték, „miszerint
magány ügyei rendezése tekintetéből is a Begecsatornához [sic!], állomása helyére
visszautazzék", egyszersmind megbízták, hogy jelentést tegyen a csatornánál folyó
munkálatokról, valamint az ott működő mérnöki személyzetről. Ezenkívül Asbóth
tudomására hozták, hogy mivel a jövőben Pesten kívánják alkalmazni a csatornai
osztálynál, ezért megbízatása csak ideiglenes — talán miniszteri óhajra találtak
neki mégis hivatali helyet a minisztériumban. 18
Még egy érdekes vonatkozása van álláskérésének: István nádorhoz szóló folyamodványában ez áll: „ha (...) méltányos igényeim ki nem elégíttethetnének, méltóztassék Fenséged engem a hadi mérnöki osztálynál eddigi rangomhoz mérve,
annak útján alkalmaztatni; mely tiszti kötelességnek megfelelni annál képesebbnek
iiiszem magamat, mert 18 év alatt országos mérnöki hivatalban lévén, előttem Magyarhon földe, részletei és körülményei tökéletesen ismeretesek; e mellett a fegyverforgatásban, lovaglásban és mint jelenlegi nemzetőrség kapitánya egyéb hadi
gyakorlatokban is avatott vagyok; ez által Fenséged alkalmat nyújtand nékem,
hogy édes hazánk jelen eriticus helyzetében azon zászló alatt bizonyítsam be lángoló hazafiúságomat, melyet a magyar kormány az ország minden részeiben feltűzött." 19 Mivel azonban állást vagy legalábbis állásígéretet kapott a minisztériumban, végül nem állt katonának. Annyit azonban megtudunk ebből a kérésből, hogy
Asbóthban már 1848 nyarán felmerült, hogy katonaként szolgáljon.
Egyébként Asbóth nehéz helyzetében sem feledkezett meg a Béga csatornázásáról: ez ügyben is kérte a nádor támogatását már többször idézett kérelmében.
István nádor — június 17-cn — Széchenyi figyelmébe ajánlotta a mérnököt. 20
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Uo. 28. (jún. 11.) és 30. (júl. 2.) t., valamint MOL KKM Középítészeti 1848: 356. kfő, 2. és
130. t.
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M O L KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 28. t.
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Uo. 34. t.

18

Uo. 28. t.

19

Uo. 33. t.

Széchenyi, ha nem is túl gyorsan, de beindította a gépezetet — legalábbis erre
következtethetünk az iratokból: augusztus 5-én az 1219. számú miniszteri rendelettel szólította lel Zelenka Lajost, hogy adja át Fest Vilmosnak, a csatornai műszaki
osztály főmérnökének a vonatkozó terveket, hogy Asbóth javaslatát megfelelően
el tudja bírálni. 21 Zelenka augusztus 22-i válasza szerint ő már korábban átadott
több tervet Festnek, a többit szívesen kiadja Fest nyugtatványa ellenében.22 Fest
november 5-én jelentette, hogy Zelenka olyan terveket küldött át, amelyek régiek,
nem Asbóth javaslatára vonatkoznak, így nem tudja elbírálni azt. Még annyit tett
hozzá, hogy mivel Asbóth terve 1846-ban már be volt terjesztve a nádorhoz, a
tervek vagy a nádori levéltárban, vagy Bécsben vannak, ahol szintén elbírálták már
azokat, esetleg a volt Helytartótanács levéltárában. 23 December 4-én derült ki, hogy
a tervek már 1846-ban Bécsbe kerültek, ahonnan azóta sem érkeztek vissza.21 Ezzel
az ügy a szabadságharc idejére le is zárult.
Asbóth fizetésének felvétele után visszatért a Temesközbe. Július végén (24-től)
megbetegedett, mint azt augusztus 2-i, Temesváron kelt jelentéséből tudjuk: „már
8 nap óta epés forró lázban sínylődöm".2" Augusztus végén az egyre nyomasztóbb
politikai helyzet és a már j ó ideje dúló délvidéki harcok hatására Asbóthban ismét
felmerült, hogy belépjen a seregbe. Ezt bizonyítja Fest Vilmos szeptember 5-i felterjesztése, amelyben Fest háromezer forintot kért a Béga töltéseinek kijavítására,
Asbóth e tárgyban írt (és sajnos mostanra elveszett) jelentését mellékelve. A felterjesztés végén Fest megjegyezte: Asbóth azon kérelmét, „mely szerint azon esetre,
ha az általa javaslott nagyobbszerű munkálatok 26 még egy időig nem kezdetnének
meg, a táborba szállhatási szabadságért esedezik", nem támogatja a csatorna rossz
állapota miatt. 27 Úgy tűnik, Asbóth számára továbbra is a Béga csatornázása volt
a legfontosabb — persze könnyen lehet, hogy ekkor már sejtette, hogy a munkálatokra egy ideig nem kerül sor. Mindenesetre egyelőre kénytelen volt a Bégánál
maradni. Szeptember 2l-re elkészült a „Bege Csatorna-intézet rendes kiadásainak

20
21

M O L István nádor lta, Miniszteri, 1848:1464., illetve másolata: MOL K K M Közlekedési 1848:
17. kfő, 33. t.
' M O L KKM Térképészeti 1848:34. A rendeletet Kovács Lajos írta alá.
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Uo.
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M O L KKM Közlekedési 1848:17. kfő, 82. t.

24

Uo. 92. t.

25

Uo. 19. t.

26

Azaz a Béga teljes körű csatornázása.

27

M O L KKM Közlekedési 1X48:17. kfő, 64. t.

fedezésére szükséges előzvényzete", azaz a JBéga-csatornán a következő évre szükséges költségek előterjesztése. Fest Vilmos november l-jén azzal a megjegyzéssel
terjesztette lel a költségkimutatást, hogy azért is fontosnak tartja a szükséges összeg
folyósítását, mert a töltések annyira elhanyagolt állapotba kerültek, hogy az őszi
esőzések miatt komoly veszély fenyeget, ha nem javítják ki a megrongálódott szakaszokat, és ha a munkálatok még huzamosabb ideig elmaradnak, félő, hogy ,,az
egész csatornának végképpeni pusztulása és a termékeny banát [sic!] lapályos vidékének pusztító elöntése bekövetkezendik." 28
Október 10-én Georg Rukavina báró altábornagy, várparancsnok — az uralkodó
október 3-i manifesztuma alapján — kiáltványt adott ki, amelyben felmondta az
engedelmességet a magyar országgyűlésnek, kihirdette Temesváron az ostromállapotot, és az ellenszegülőket hadbírósággal fenyegette. Október 10-e fordulatot
jelent Asbóth életében: ez a kiáltvány és a nyomában következő események vezettek el végül Asbóth seregbe való belépéséhez.
Kezdetben a helyzet Temesváron meglehetősen zavaros volt: nem lehetett tudni,
törvényesen cselekszik-e az uralkodó manifesztumára hivatkozó Rukavina. Az október 10-e utáni napokban azonban egymás után következtek az aggasztó események. 12-én a vármegyeháza és a városháza elé ágyúkat állítottak, 16-án már katonákat is, a vármegyeházáról elvitték a fegyvereket. Október 17-étől megkezdték a
környékbeli falvak lefegyverzését. A középületekről levették a magyar zászlókat
és császári zászlókat tűztek ki a helyükre.29 Október 23-án a temesvári közgyűlés
kimondta a nemzetőrség lefegyverzését, és ezentúl a közgyűlések is megszűntek,
a haditanács, valamint a megyei és helyi vezetőségből alakult Comité gyakorlatilag
teljes mértékben átvette az uralmat a város fölött. 30 Ezenkívül október második
felétől megkezdődtek a letartóztatások: november 8-ig mintegy negyven embert
fogtak el.31
Asbóth nem hagyta el Temesvárt, valószínűleg kezdetben számára sem volt
egyértelmű a helyzet. Egy ideig még kapcsolatban állt a minisztériummal: október
16-án és 17-én, több nappal az ostromállapot kihirdetése után küldte feljelentéseit
Halden József mérnök fizetése ügyében, valamint további 500 forintot kért a ber-
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Asbóth költségkimutatása, valamint Fest felterjesztése: Uo. 79. t.
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A temesvári eseményekre nézve 1.: Bogma István naplójegyzetei Temesvár 1849. évi ostromáról. Közli Dr. Berkeszi István. In: Történelmi és Régészeti Értesítő, 1904. 67-86. p.
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Böhm Lénáit: Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön történelme. I—II. köt.
Pest, 1867. II. köt. 312. p.

31

Bogma I.: i. m. 69-71. p.

zavai kiadások fedezésére. 32 Hamarosan azonban megszakadt a kapcsolat a külvilággal, nem jutottak el hírek Temesvárra."
A letartóztatások sorában Asbóth november közepén következett. Hogy közvetlenül mi volt az elfogatóparancs kiadásának oka, nem tudjuk, találgatásokra
vagyunk utalva. Talán az volt az ok, hogy Asbóth — aki vélhetően a temesvári
közélet egyik jelentékeny szereplője volt, és nézetei is ismertek lehettek—, miután
világossá váltak számára az események, nem rejtette véka alá véleményét, és ez
nem kerülte el a haditanács figyelmét sem. Bogma István már november 8-án ezt
jegyezte naplójába: „Asbóth befogva".' Ám Asbóthnak 16-án, Ó-Teleken kelt,
Fest Vilmosnak szóló jelentése szerint „épp az órában" sikerült 14-én elmenekülnie, „midőn a bitor hazaáruló katonai parancsnokság a gyalázatos Comitéval egyetemben" el akarta fogatni. ' A két adat között hal nap eltérés van. Bogma István
vélhetően csak egy rémhírt jegyzett fel naplójába, a sorozatos letartóztatások közben terjedhetett el a hír Asbóth lefogásáról. Mindenesetre ez is mutatja, hogy Asbóth letartóztatása már egy ideje a „levegőben" volt. Talán ő maga is készült rá, és
ezért tudott elmenekülni, mikor 14-én valóban el akarták fogni.
Asbóth menekülése után rögtön Szentmihályra ment, hogy a csatornai intézethez tartozó két hajót az anyagszertárral, valamint az intézet pénzéből az ott tartózkodó Hcisze János ellenőrnél lévő 2000 forintot megmentse, de a csatorna helyi
személyzete ezen tervét nem támogatta, így egyedül menekült tovább még azon az
éjszakán egy kisebb hajón. Az utazás nem lehetett veszélytelen: Asbóth jelentése
szerint „tömérdek fellazított [sic!] oláh őrök közt" kellett éjszakai útját folytatnia. 3 '
Másnap az intézet, valamint Asbóth személyes vagyonát a személyzet Heisze János vezetésével a temesvári haditanács számára lefoglaltatta — vagyis az elleniéi
oldalára álltak, Asbóthot pedig gyakorlatilag nincstelenné tették. 37

32

M O L KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 81. t., MOL KKM Csatornai 1848:144. és M O L
K K M Középítészeti 1848: 356. kfő, 225. t.
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November 16-án, Ó-Teleken kelt 290. számú jelentését (MOL K K M Közlekedési 1848: 17.
kfő, 88. t.) így kezdte: „El valék zárva a szabad magyar hontól, és hallgatni kéntelen valék
a rablók fészkébe, hol a küntörténteknek hírét sem vehettük;"
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Bogma
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M O L KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 88. t.

/.: i. m. 71. p.
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Uo.
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Uo. Ezekről az eseményekről szinte szó szerint ugyanezen szavakkal számolt be Asbóth Vukovics Sebő királyi biztos számára szintén november 16-án, Párdányon készített jelentésében
is (tJo. 91. t., Vukovicsnak a közlekedési minisztériumba küldött jelentése mellékleteként.
Ugyanitt van Asbóth újabb, november 26-i, Eest Vilmosnak írt jelentése is, amely szerint nem

November 16-án találkozott Vukovics Sebővei, a Délvidék főkormánybiztosával, és közölte vele elképzeléseit: egyrészt az államnak és a saját magának okozott
kár — mintegy 8000 forint — ellentételezéseként javasolta Vukovicsnak, hogy
„Heisze János begei ellenőrnek mint nyilvános hazaárulónak Zsombolyán levő
ingó és ingatlan minden vagyonát sietősen bírói zár alá vetetni méltóztatnék", másrészt bejelentette, hogy másnap megpróbálja megmenteni az intézet még megmaradt vagyonát. 38 Vukovics utasította, hogy a megmentett vagyont Nagybecskerekre
vigye, és maga is ott foglalja el újból hivatalát.39 Elválva Vukovicstól Asbóth felkészült másnapi leendőire. Hogy szándéka nem volt veszélytelen, azt mutatja éjjel
megírt, már idézett jelentése Fest Vilmosnak: ,,a sükerről holnapután jelentésemet
teendem (...) ha nem — akkor már csak volt a hazának hű fia és önnek tisztelője
— Asbóth Sándor". Új elem jelentkezett ekkor Asbóth magatartásában, egy tagadhatatlanul nem éppen nemes, de Asbóth helyzetében érthető érzelem: a bosszú, az
őt ért megaláztatás miatti visszavágás vágya. Ezt bizonyítják saját szavai: ,,én, kit
koldussá tett a haza iránt hűtelen hivatal társaim gyalázatos árulása, bosszúszomjasan el akarom foglalni erővel mindent mi a fellázadt Temes megyében a begei
Intézetet illeti, — a hűtelen begei egyéneket pedig kötve akarom átadni a Becskereki törvényes bíróságnak, had [sic!] mondja az felettök ki azon szörnyű ítéletet,
melyet a törvény a hazaárulók és lázadókra nézve parancsol."
A következő napokban Asbóth több kísérletet is tett az intézet vagyonának megmentésére — amennyiben elfogadjuk hitelesnek Asbóthnak e tárgyban írt, november 26-án, Nagybecskereken kelt jelentését.41 Eszerint 17-én, mivel a bihari nemzetőrség egy zászlóaljának délelőtt Dinyáson kellett volna átvonulnia, itt várt a
csapatra maradék személyzetével, hogy a nemzetőrök segítségével elfoglalhassa a
szentmihályi anyagraktárt, és az intézeti hajókon Nagybecskerek felé indíthassa.
De a zászlóalj Dinyás helyett Csenyére ment. A zászlóalj után sietett, és Csenyén

állt át az intézet személyzete közül mindenki. Asbóth ebben a jelentésében megnevezte az
intézet személyzete közül mind a hűeket, mind a másik oldalra állókat.
38

Asbóth Vukovicshoz szóló jelentése (1. előző jegyzetet).

39

Vukovics november 21-i jelentése a „Kereskedési és közlekedési ministeriumnak"(!), uo. Vukovics e jelentésében közölte azt is, hogy Heisze Zsombolyán levő vagyonát leíoglaltatta.
Egyébként a levél fogalmazójának tévedése miatt Vukovics jelentését először a Földművelés-,
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumba kézbesítették, és onnan küldték át megfelelő helyére, a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumba.

40

MOL KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 88. t.

41

Asbóth Vukovicshoz szóló, idézett jelentése: Uo. 91. t. A következő napok eseményeiről ez
az egyetlen forrásunk.

elkcrt annak parancsnokától — Asbóth nem említi a nevét, de minden bizonnyal
Gencsy Pál nemzetőr őrnagyról van szó — egy századot terve megvalósítására. A
századdal el is indult, de O-Telcken a közlegénység megtagadta az engedelmességet a század kapitányának és visszafordulni kényszerítette.
Asbóth a kudarc után Nagysándor József alezredeshez akart fordulni segítségért.
November 20-án kereste fel Billcten, az alezredes állomáshelyén, de az csapataival
éppen hátrált a knézi ütközet 12 után és kiürítette a falut, így Asbóth majdhogynem
az ellenséggel találkozott Nagysándor helyett. Szerencséjére még idejében értesült
az újabb fejleményekről, és Zsombolyára sietett Nagysándor után. Azonban ekkor
sem volt szerencséje: Nagysándor az adott helyzetben nem tudott nélkülözni egyetlen embert sem, Asbóth ezért 24-én kénytelen volt Ó-Teleken veszteglő hajójához
visszatérni. Közben más eszközökkel is próbálkozott, és az intézeti személyzet
néhány hű emberének „szolgálata által" sikerült,,valóban élet veszéllyel" megmenteni néhány iratot és rajzot, valamint néhány bútort, ezenkívül még néhány
kisebb raktár tartalma is ellenőrzése alatt maradt.11
Mindezek után Asbóth Vukovics Sebő utasítása nyomán Nagybecskerekrc
ment, az intézeti személyzet maradékának egy részével. Innen írta november 26-án
jelentését, amelyben nemcsak leírta az előző napokban tett kísérleteit az intézeti
vagyon megmentésére, hanem javaslatokkal is élt: egyrészt, mivel „a begei országos Intézetnek (...) működése nem szűnhet meg a nélkül, hogy a (...) bánáti megyékre a romladozó begei töltések végképpi elhanyagolásával bekövetkezhető vízözönvész által (...) új károk ne háramoljanak", kérte Fest intézkedését, hogy az átállások
miatt megritkult személyzetet a legszükségesebb posztokon ki lehessen egészíteni
(személyi javaslatokat is tett, azok köréből, akik a megelőző napokban segítségére
voltak), valamint, mivel az intézet pénztára az ellenség kezébe jutott, a következő
évi költségvetés rovására 1000 forintot kért a legsürgősebb kiadások fedezésére. 44
Asbóth — mint fentebb említettem — már korábban is be akart lépni a seregbe.
Szándékát novemberben újabb okok is megerősítették. A bosszúvágyról már esett
szó, ehhez csatlakozott egy másik, alapvetően egzisztenciális indok is: vagyonát
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A z ütközetre nézve 1. Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken. Szabadka, 1902. 94. p.
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M O L KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 91. t.
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Ut). A minisztérium számvevősége elutasította a kérést, de a döntés idején, december 27-én
már lényegében tárgytalan volt az ügy a szokott tempójú, azaz meglehetősen lassú ügyintézés
miatt. (Az elutasítás egyik fő oka az volt, hogy Asbóth a hadseregben szolgál, mint százados
— ennek híre előbb jutott el a számvevőségre, mint a kérelem.) MOL KKM Középítészeti
1848: 356. kfő, 108. t.

elkobozták, állása gyakorlatilag megszűnt, béga-csatornai igazgató mérnöki működési területének nagy részén elfogatóparancs volt érvényben ellene, a magyar csapatok által ellenőrzött területen is teljesen bizonytalan volt a helyzet a hadi események miatt, és ilyen körülmények között a minisztérium sem lehetett hajlandó
pénzt kiadni. 45 A sereg gyakorlatilag az egyetlen megélhetési lehetőséget jelentette
.

.

46

szamara.
Asbóth a november 26-a utáni pár napban végiggondolhatta helyzetét, és végül
döntött. Vetter Antal december 2-i, Nagybecskerekcn kelt felterjesztéséből tudjuk,
hogy Asbóth „beadmányában (...) hivatali állásából a honvéd-tábori karhoz leendő
áttétele iránt esedezik". Vetter támogatta Asbóth kérését: ,,A folyamodó Bánátban
mint szilárd jellemű, elszánt, jó hazafi, és mint eszméletileg művelt, és gyakorlatilag tapasztalt mérnök ismeretes; — én pedig rövid ittléte s oldalam melletti alkalmazása alatt benne mind azon tulajdonokat és ismereteket feltaláltam, melyeket
egy hadi mérnöktől igényelhetni". Vetter megemlítette, hogy Asbóth nem sokkal
korábban ,,a Temesvári vár, annak külvárosai és környéke hű rajzát készíté el, mely
a vár megtámadására nézve valódi kincsnek tekinthető." 47 A hadügyminisztériumban december 9-én nevezték ki Asbóthot, Vetter kérésének megfelelően táborkari
századossá, december 1-jci hatállyal.
45

A minisztérium számvevősége már november 15-én úgy döntött, hogy a „Temesvári jelen
körülményeknél fogva oda semmi pénz utalványozások nem történhetnek." (Uo. 223. t.)
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Fest december 7-én saját helyettesének — főmérnöki segédnek — javasolta minisztériumi
osztálya 1849. évre vonatkozó létszám-előterjesztésében: MOL KKM Csatornai 1848:186.
Asbóth erről azonban nem vagy már csak katonaként értesült.
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MOL HM Ált. 1848:10886. Asbóth kérelme, amit Vetter mellékelt felterjesztéséhez, nem
maradt fenn.
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Uo., valamint Közlöny, 1848. 184. sz. és Kossuth Hírlapja, 1848. 142. sz., illetve MNM
UDgy. 1966. 13. 2. 2. alatt található a kinevezési iratnak a Bánságba küldött tisztázata. Utóbbit
közli: Hermann Róbert: 1848-1849-es dokumentumok a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori
Dokumentumgyűjteményében. In: Fólia Historica, 13. Bp., 1987. 123-146. p. A vonatkozó
szakirodalom és források nagy része szerint egyébként Asbóth nem szolgált korábban a cs.
kir. hadseregben, de Lendvai M.: i. m. —- és vélhetően ennek nyomán Bona Gábor: Az
1848/49-es honvédsereg Zala megyei születésű tisztjei. In: A szabadságharc zalai honvédéi
1848-1849. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 1992. (Zalai Gyűjtemény 33.) — szerint
néhány évig hadfi volt Selmecbányái és késmárki tanulmányait követően, de még mérnöki
szigorlata előtt. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-1849. Bp.,
1983. (a továbbiakban: Bona, 1983) még nem említi, hogy Asbóth korábban katona lett volna.
A Hazánk 's a Külföld 1866. 44. száma szerint katona akart lenni, mint Lajos bátyja, dc anyja
kérésére inkább mérnök lett. Asbóth maga is csak annyit írt a nádorhoz írt folyamodványában,
hogy járatos a fegyverforgatásban, pedig bizonyosan említette volna katonai múltját, ha lett

Ami a térképet illeti: Asbóth október 16-án, Temesváron kelt jelentése szerint
,,a Temesvári külvárosok és környékének erődítése célba vétetvén, az ebbeli külmérések és rajzmunkáknál" a Béga személyzetét, valamint Vukassovics György és
Halden József mérnököket is alkalmazta. ' Finom túlzás tehát Asbóth részéről,
hogy a térképet egymaga rajzolta, bár a munkálatokat nyilván ő vezette. Egyébként
Halden, aki október 25-én, Budán hívta lel az Országos Honvédelmi Bizottmány
( - OHB) figyelmét az akkor még Temesváron lévő térképre, jelentésében szintén
magának tulajdonította a térkép készítésének érdemét. Az OHB Halden jelentése
nyomán utasította a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumot a szükséges
intézkedések megtételére. A minisztérium Vukovicsra bízta az ügyet, de mivel
Asbóth magával hozta a térképet, ebben az ügyben különösebb intézkedésekre már
nem volt szükség.50
Asbóth a harci cselekményekben először december 5-én vett részt, a tomasevaci
szerb hídfő elleni támadásban. A terv a következő volt: a magyar csapatok —
összesen mintegy 10 000 fő — három nagyobb oszlopra válnak. A főoszlop Orlovátra tart, feladata a falunál hidat verni, majd a csapat egyik része a Temesen
átkelve hátulról támadja meg az ellenséget, másik fele a folyó jobb partján maradva
a hídfő bal oldalára támad. Asbóthnak mint mérnöknek a feladata adott volt: a
hídépítési munkálatok irányítása. Fontos volt, hogy a híd időre készüljön el, mert
a két másik hadoszlop közül az egyik a hídfőt szemből, a másik jobbról támadta,
így a csapatok együttműködésének döntő szerepe volt: ha a híd nem készül cl időre,
akkor a főoszlop kiesik az együttes támadásból, és ez az egész akció kudarcát hozhatja magával.
A híd építéséhez hajnali öl órakor fogtak hozzá és hétre kellett volna elkészülnie,
ám elkéstek vele. Asbóth nem volt hídépítő mérnök, legalábbis komoly gyakorlata
nem volt ezen a téren, ráadásul a hídépítéshez szükséges anyag is hiányos volt, így
a híd csak délelőtt 11-12 órára lett készen. 51 A híd megépítése persze önmagában

volna ilyen.
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M O L KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 81. t. A jelentés szerint a mérések még szeptember
vége előtt megkezdődtek.
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M O L KKM Közlekedési 1848: 17. kfő, 71. t. A térképet később Asbóth átadta az illetékeseknek (MOL OHB 1849:8107., jún. 13.). Egyébként az, hogy a térképet is magával hozta
Asbóth menekülésekor, valószínűsíti, hogy készült a szökésre, hiszen a térképet már korábban
el kellett hoznia a hivatalból.
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Olchváry Ö.: i. m. 101. p. Klapka 1849. június 7-én, Komáromban kelt, Asbóthnak a 3.
osztályú érdemjellel való kitüntetését javasoló felterjesztésében (MOL I1M Ált. 1849:18937.)
két órát írt ugyan, de ez vélhetően egyszerű elírás lehet hét óra helyett.

is komoly fegyvertény volt, hiszen „folytonos ellenséges tüzelés közt" 52 kellett
hidat verni. Megemlékezett Asbóthnak erről a munkájáról Kossuth is 1853-ban,
Asbóth számára írt bizonyítványában: „a tomasováczi elsánczolt szerb tábor ellen
a heves és folytonos ágyú- és puskatüzelés közepette az ellen szemeláttára hét óra
alatt hidat vert a Temesen".
A híd késői elkészülte miatt a másik két oszlop hídfő elleni akciója is késett.
Végül dél leié Kiss Ernő megelégelte a várakozást és megindította a támadást. Ám
mind a tüzérség, mind a gyalogság kísérletei — három egymás utáni roham —
eredménytelenek maradtak. A Temesen átkelő, Tomasevacot hátulról megtámadó
csapat már csak akkor nyomult be a faluba, amikor a túloldalon, a hídfőnél már
befejeződtek a harcok, így hamarosan nekik is vissza kellett vonulniuk.
A támadás kudarcot vallott. Ebben tagadhatatlanul komoly szerepe volt a híd
késői elkészültének, de nem lehet egyedül ezt — és ezen keresztül Asbóthot —
felelőssé tenni a sikertelenségért, ehhez más okok is hozzájárultak: az emberek
engedetlensége — erre példát már előbb is láttunk a bihari nemzetőrökkel kapcsolatban —, fegyelmezetlensége, a tisztek nemtörődömsége. Kiss Ernő és Vetter Antal tábornokok vetélkedései sem hatottak pozitívan a bánsági csapatokra: „Végül
az egész expedíció (...) a rögtönzés bélyegét viseli magán" — írta a Kossuth Hírlapja."4 Rüstow szerint „előre meg lehetett mondani, hogy a hadoszlopok nem fognak összeműködni.
A bánsági harcok kapcsán többet nem bukkan lel Asbóth neve. Nem tudni pontosan, hogyan és mikor jutott Debrecenbe. Az OHB már december 20-án felrendelte,"' ennek ellenére könnyen lehet, hogy csak a Bánságból kivont csapatokkal
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MOL HM Ált. 1849:18937.
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Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez 1849-1866. Az Asbóth-család irataiból. Szerk.: Asbóth János. Pest, 1871. 107. p. (a továbbiakban: Adalékok). Az irat angol
nyelvű eredetije: MNM UDgy. 1966. 13. 3. 7. Egyébként mivel ez a bizonyítvány az események után négy évvel keletkezett, és nyilvánvalóan határozott célja volt Asbóth szabadságharc
alatti mérnöki tevékenységének, illetve képességeinek kidomborítása •— hiszen Asbóthnak
ajánlólevélként volt szüksége rá az Egyesült Államokban —, több helyen is kritikával kell
fogadnunk Kossuth szavait.
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Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottság élén. Szerk.: Barta István. I. Bp., 1952.
(Kossuth Lajos összes munkái XIII.) 823. p.

együtt érkezett a városba. Első adatunk ott-tartózkodására ugyanis Hunfalvy Pál
naplójának január 27-i bejegyzése. Hunfalvy itt a bánsági csapatok érkezéséről ír,
majd Asbóthtal folytatott beszélgetését részletezi, amelyben Asbóth élesen kritizálta a bánsági hadtest vezetéséről már január elején leváltott Kiss Ernőt:,, Asbóth
Sándorral beszéltem (...) O Kiss-et árulónak mondja (...) mert ha másként dolgozik,
a Bánát kezeinkben marad.""
Január 31-én Asbóth új beosztást kapott: ,,a komáromi Vár erődítési igazgatóságával"^ bízták meg. Parancsa azonnali indulásra kötelezte, ám egyelőre maradni volt kénytelen, ugyanis anyagi ügyeit kellett rendeznie, hiszen vagyoni helyzete semmit sem javult november, vagyonának elvesztése óta. Másrészt új megbízatása és maga a Komáromba való eljutás is terheket rótt rá.
Ezért február l-jén a közlekedési minisztériumhoz fordult, hogy még a Béga
csatornai mérnöki működése idejéből neki járó, de eddig ki nem fizetett illetményét
utalják ki: „kérem a mélyen tisztelt ministeriumot: miszerint (...) hivatali illetményeimnek (...) kifizettetését elrendelni kegyesen méltóztatnék". 59 Ám, mivel
ugyanebben az ügyben már előző évben beadott kérelme és az ahhoz csatolt számadások' 0 Pesten maradtak, így ebben az időben hozzáférhetetlenek voltak, a pénzügyminisztérium nem volt hajlandó kifizetni, legfeljebb az ügyben intézkedő Kovács Lajos közlekedési minisztériumi osztályfőnök felelősségére adtak volna előleget az összegből. 61 Kovács nem volt hajlandó a felelősséget elvállalni/' 2 ezért a
pénzügyminisztérium vezetője, Duschek Ferenc úgy döntött, hogy csak „felsőbb
jóváhagyás" esetén hajlandó elrendelni az előleg kifizetését. 61 Ezért Asbóth február
3-án, Kossuth engedélyét kikérve 64 a Honvédelmi Bizottmányhoz fordult. 6 ' Február 4-én parancsa értelmében útnak indult66 — nyilván arra számított, hogy majd
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Stein Miksa báró alezredes utasítása Asbóth Sándorhoz, M O L Asbóth-ir.

59

MOL KKM Vízszabályozási 1849: 17. kfő, 6. t.

60

Ezek nem maradtak fenn.

61
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1849:1311.
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utána küldik Komáromba az őt megillető összeg kifizetéséről szóló engedélyt,
ügyét ugyanis eddig még nem rendezték: az OHB csak 7-én intézkedett/"
Asbóth indulása után hamarosan megállni kényszerült az ellenség — minden
bizonnyal Schlik hadtestének— hadmozdulatai miatt, és február 8-13. között a
tiszafüredi híderődítési munkálatokban vett részt.68 Közreműködésére Kossuth is
emlékszik 1853. évi, már idézett bizonyítványában: ,,ő volt az, ki (...) a tiszafüredi
erődítéseket tervezte."''9 Közben újra illetményei kifizetésén fáradozott: az OHB
február 7-i döntése alapján 1000 forint előleget kapott, azzal a feltétellel, hogy
olyan nyugtatványt ad a pénz felvételekor, miszerint amennyiben Pest bevétele
után követelései jogtalannak bizonyulnának, ezen összeget is vissza köteles fizetni.70 Duschek 8-án értesítette a döntésről és az összeg utalványozásáról a közlekedési minisztériumot, 71 amely 9-én üzent Asbóth Lajos alezredesnek, akit öccse
valószínűleg még elutazása előtt megbízott ügyének vitelével, hogy az összeget
átveheti a pénzügyminisztérium pénztáránál. 72 Asbóth Tiszafüreden mindezt nem
tudta, és ezért 9-én ismét Kossuthhoz írt kérvényt, 7, hogy megkaphassa pénzét.
Az ügy ezután még tovább bonyolódott: bár Asbóth Lajos megkapta a közlekedési minisztérium értesítését, mégsem ment be Debrecenbe felvenni a pénzt —
valószínűleg a kápolnai csata előtti készülődések miatt nem tudott elszabadulni
saját csapataitól. Csak március l-jén tudott Debrecenbe eljutni. Ám még mindig
nem fizették ki neki az összeget, mert a pénzügyminisztériumnak nem volt hivatalosan tudomása megbízásáról, és az általa szerkesztett nyugtatvány sem felelt meg
az OHB feltételeinek. 4 A közlekedési minisztérium március 13-án értesítette a
pénzügyminisztériumot, hogy Asbóth Lajos tényleg meg van bízva az összeg leivé-
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telével.75 Hogy Asbóth mindezen viszontagságok után megkapta-e egyáltalán a
pénzét — nem tudni.
Február 18-tól Asbóth részt vett a kápolnai csatát megelőző erődítési munkálatokban: ,,az Baktai szoros elzárása és erődítésével megbízatván, a mellett legbuzgóbban fáradozott, s azt legnagyobb megelégedésemre el is készítette" — írta Klapka György március 19-én, Törökszentmiklóson kelt bizonyítványában. 76 Hogyan
került Asbóth a felső-tiszai hadtesthez (a későbbi 1. hadtesthez), Eger környékére?
Erről csak annyit írt jelentésében, hogy 13-áig a tiszafüredi híd erődítésénél dolgozott, majd 26-áig a baktai szoros megerősítését irányította.77 Klapka bizonyítványa
szerint viszont csak 18-tól alkalmazták itt. Valószínűleg miután a tiszafüredi híderődítési munkálatok befejeződtek, ismét útnak indult.71"1 Második kísérleténél sem
jutott messzire: ,,az ellenség éppen egész erejét Gyöngyös és Pétervására körül
összevonta, és ezen okból útját veszedelem nélkül nem folytathatta" 79 , és így Klapka felső-tiszai hadtestéhez volt kénytelen csatlakozni. Valószínű, hogy az ellenségnek azon mozdulatai, melyekről Klapka írt, nem azonosak azokkal, melyek
miatt pár nappal korábban egyszer már félbe kellett szakítania útját Asbóthnak: a
Klapka által leírt osztrák hadműveletek a térségben ugyanis csak erre az időre
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76

Klapka György bizonyítványa Asbóth Sándor számára, MOL Asbóth-ir. Asbóth Klapkával
még a Bánságban ismerkedett meg: MOL H M Ált. 1849:18937. M O L OHB 1849:3292. („A
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MOL Asbóth-ir. Kossuth ugyanakkor Asbóth számára írt bizonyítványában a következőt írta:
,,a kápolnai csata előtt a babdai és szarvaskői utakat megerősítette" (Adalékok, 107. p. A
bizonyítványban szereplő Babda nyilván Baktát jelent, Kossuth rosszul emlékezett a falu nevére vagy elírta azt.) A két egykorú forrás, Asbóth jelentése, valamint Klapka bizonyítványa
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1849:1941.): ,,A most folyamatban lévő T: Füredi híderődítési munkálatok tekéntetéből testvér
ötsémet, mint gyakorlatilag béavatott szakértőt még néhány napig itt Füreden vissza tartóztatni
szükségesnek" tartják. Valószínűleg 13-ra elkészültek a híddal, így Asbóthra itt már nem volt
szükség, és ezért újra elindulhatott.

79

Klapka id. bizonyítványa. Valójában nem Windisch-Gratz egész haderejéről van szó, hanem
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egész ellenséges erő vagy annak jó része érkezett a térségbe. Vö.: Borús József: Dembinski
fővezérsége és a kápolnai csata. Bp., 1975. 150-151. p.

vonatkoztathatók, február elejére nem, a bizonyítványból ráadásul egyértelműen
kiderül, hogy az osztrák csapatok hadműveletei közvetlen okozói voltak Asbóth
hozzá csatlakozásának. Nyilván arról van szó, hogy Asbóth többször is elindult
Komárom felé, de hiába választott az első kudarc után új útvonalat, újból nem tudott
továbbjutni az ellenség miatt. Klapka bizonyítványában pedig azért szerepel csak
az egyik út, a második, mert először más irányban próbálkozott Asbóth, nem az ő
vonalain keresztül. Ezt erősíti meg Asbóth tiszafüredi közreműködése is: Klapka
azért nem emlékszik rá, mert nem az ő működési területén történt. Asbóth jelentésében — amelyhez mellékelte Klapka bizonyítványát — pedig azért van csak az
első út leírva, mert Klapka a második kísérletről már amúgy is tudott.
Február vége Dembinski félresikerült támadó hadműveletének, a kápolnai csatának és az azt követő visszavonulásnak jegyében telt cl. Kétszer ütközött meg a
magyar sereg az osztrákokkal: a kápolnai csatában, február 26-27-én, és a kisebb
jelentőségű mezőkövesdi lovassági ütközetben 28-án. Asbóth az összecsapásokban
Klapka mellett volt: ,,a Szalóki és Kövesdi csatákban is oldalam mellett részt vett"
— írta Klapka.
Asbóthtal kapcsolatban elsősorban a mezőkövesdi ütközetből vannak forrásaink. Mielőtt azonban rátérnénk ezek tárgyalására, előbb a nap eseményeit kell
röviden vázolnunk. A kápolnai csata második, vereséggel végződő napja után
Dembinski elrendelte a magyar sereg visszavonulását Mezőkövesd felé. 81 Ez másnap, 28-án reggel kezdődött meg, a visszavonulást Kmcty György hadosztálya
biztosította. A magyar csapatokat Deym gróf vezérőrnagy 7 századnyi vértesből és
9 lovassági ágyúból álló lovasdandárja követte. Ez a dandár valamivel dél után
váratlanul rátámadt Kmety hadosztályára és „egy részét egészen meglepett táborunkig visszavetette."82 A hirtelen támadt zűrzavar azonban nem tartott sokáig, a
Miklós-huszárezred 81 egyik osztálya Görgey Kornél őrnagy vezetésével megtámadta Deym dandárját, amely rövid közelharc után sietve Szihalom vonaláig vonult vissza, és közben több ágyút is elhagyott, mert azok megrekedtek egy árokban.
A magyar huszárok a jobb oldalukon feltűnő és máris ágyúzni kezdő Montenuovodandár miatt abbahagyták az ellenség üldözését, visszafordultak a tábor irányába,
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81

Borús J.: i. m. 279. p.

82
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A cs. kir. 9. huszárezred Miklós orosz cár nevét viselte.

a vértesek által otthagyott ágyúkat pedig magukkal vitték. Az ütközet előtt ebédelni
készülő Dcmbinski már csak akkor érkezett meg, mikor a huszárok éppen visszaérkeztek/ 1 és noha a magyar sereg a huszárok sikerén felbuzdulva önkéntelenül
megindult az ellenség vonalai felé, megállította őket, mivel úgy vélte, csapatai
nincsenek olyan állapotban — sem erkölcsileg, sem fizikailag —, hogy egy újabb
csatát vívjanak. "
Valamivel ezen események után vett észre Asbóth egy meggondolatlanul előrenyomult tisztet, akit vértesek támadtak meg. A Hunyadi-huszárok egyik közelálló
századához ugratott és felhívta őket a tiszt megmentésére. A századparancsnok,
Ball a kapitány engedélyével heten tartottak vele ,,és az ellenséges sereg előtt a máinégy vasas által megtámadt tisztet" 86 megmentették. (Talán nem alaptalan azon
feltevésünk, hogy ez a tiszt ,,a jeles Mezey őrnagy, ki fején egy veszélytelen sebet
kapott, miután még gyalog is védte magát, több vasas ellen." 8 ')
Ekkor vettek észre egy árokba borult hatfontos ágyút, amit nyilván a Miklóshuszárok hagytak ott, mert a Montenuovo-dandár miatt már nem volt idejük kihúzni onnan. Kissé visszavonulva Asbóth maradásra szólította fel a huszárokat,
majd a magyar sereghez ment segítségért. Kisvártatva két szekerésszel tért vissza,
és az ágyút — gyakorlatilag az ellenség orra előtt — jó másfél órányi munka után
az árokból kivontatták és a magyar arcvonalhoz szállították.88
Az esetre nem ez az egyetlen bizonyítékunk. Görgey Artúr is emlékszik a jelenetre: ,, Az ellenség Szihalom vonalára visszavetve, nagy önuralommal szemlélte,
hogyan bajlódik néhány huszárunk a 9. huszárezred által az ellenségtől elvett féliiteg ágyúi körül, hogyan mozdítják ki helyükből a lövegeket, hogyan viszik hátra
másfél ágyúlövésnyire levő arcvonalunk felé."89 Görgey leírása nagyon hasonlít a
Hunyadi-huszárok bizonyítványára, bár feltűnő, hogy nem egy, hanem több ágyúról beszél. Jobban átgondolva a nap eseményeit azonban megérthetjük ennek okát:
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Görgey összetéveszti ezt az egy ágyút azokkal, melyeket rögtön a sikeres roham
után hoztak vissza a Miklós-huszárok, a két esemény összemosódott az emlékezetében. 90 Ezt támasztja alá Dembinski is, aki a táborba érkezéséről ezt írja: „egy
huszár-csoportra találtam, mely öröm-ujjongva és győzelmesen az ellenségtől elvett három agyút kísért." 91 Ezen ágyúkról már csak ezért sem lehet szó, hiszen Balla
kapitány is „másfél órányi vitézséges fáradtság"-ról ír.
Egyetlen részletkérdést kell még tisztázni: hány ágyút szereztek összesen a magyarok Mezőkövesden az ellenségtől? A Winterfeldzug erről a következőt írja:
„három lovassági ágyú, melyek nem tudtak egy árokból elég gyorsan előjönni, az
ellenség kezébe kerültek". 92 Szemerc Bertalan kormánybiztos aznapi, idézett jelentésében ugyanakkor — némileg pontatlanul — ezt írja: ,,elfoglaltunk4 darab lovagágyút lovastul."93 Gáspár András ezredes Hernádnémetin, március 15-én kelt jelentésében három ágyúról ír, két, lovakkal, fogatolva behozott, illetve egy fogatolás
nélküli, feldőlt ágyúról, mely később érkezett be.94 Ez utóbbi lehetne az Asbóth
által megszerzett ágyú is, de Gáspár jelentéséi mint a Miklós-huszárok parancsnoka
írta, Asbóth segítőtársai pedig Hunyadi-huszárok voltak, így valószínű, hogy
összesen négy ágyúról beszélhetünk. E mellett szól a Dembiriskitől imént idézett
pár sor is, hiszen ő táborba érkezésekor három ágyút látott, Asbóthék pedig jóval
később hozták be a maguk ágyúját. Görgey Artúr — mint láttuk — egy félütegnyi
ágyúra emlékszik: itt az a probléma, hogy a magyar seregben egy üteg nyolc, az
osztrákban pedig hat ágyúból állt. Ám néhány oldallal később már pontosít: három
ágyút említ. Csakhogy az ő emlékezetében — már írtunk róla — összekapcsolódik a két mozzanat, így a nála olvasható három ágyú is valójában négy megszerzett
ágyú mellett szól.
Az is elképzelhető, hogy az ágyúk száma körüli pontatlanságok oka az, hogy
közülük egy nem megszerzett, hanem visszaszerzett ágyú volt, és ezért az osztrákok
90

Nem csoda egyébként, hogy Görgey kissé keveri a történteket, hiszen több, mint egy évvel
az események után diktálta tollba öccsének visszaemlékezéseit, ráadásul — Dembiriskihez
hasonlóan — késve érkezett az ütközet színhelyére, és mindjárt dolga is akadt: egy túlságosan
ijedt lövegparancsnokot kellett jobb belátásra bírnia. Vü.: Görgey A.: i. m. I. köt. 392-393. p.
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Feldmarschalls Fürsten zu Windisch-Gratz. Wien, 1851. 320. p. (a továbbiakban: Winterfeldzug).
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Görgey A.: i. m. I. köt. 401. p.

ezt nem is tartották számon. Görgey Artúr szerint ez az ágyú az volt, amelyet Guyon
Iglón veszteit cl a február másodikáról harmadikára virradó éjszaka/' Görgey
István is egy ilyen ágyúra emlékszik: ,,Az országúttól jobbra ott állt a 4 elfoglalt
osztrák ágyú — közöliik azonban az egyiknek a vetágyúnak laffettája vörös-fehérzöldre festve." 97 Ezt erősíti meg, hogy az iglói rajtaütés Deym egyik osztagának
műve volt. Persze itt sem teljesen tiszta a kép: a Winterfeldzug szerint az osztrákok
által elvesztett ágyúk közül kettő volt korábban magyar ágyú, és ezeket Kassán
vették el a magyaroktól.
Március l-jén Görgey felszólította Asbóthot, csatlakozzon kíséretéhez." Ennek
oka lehetett Asbóth előző napi tette, amely nyilván kivívta Görgey elismerését is,
de ugyanígy az sem lehetetlen, hogy Asbóth mérnöki képességeire volt szüksége.
A következő napokat így Asbóth a tábornok kíséretében töltötte, Görgey társaságában érkezett Tiszafüredre is. Március 5-én Vetter a táborba jött a Dembinski
leváltása miatt idesiető Kossuthtal. Úgy ítélte meg, hogy most már nincs szükség
a főseregnél Asbóthra, és Debrecenbe küldte, hogy tisztázzák, mi legyen vele: maradjon-e a főseregnél vagy induljon újra a komáromi várba. 100
Debrecenben — ahova Asbóth március 9-én érkezett, Görgeyt kísérve 101 —
Vetter Stein alezredeshez utasította, aki kötelezte, hogy azonnal induljon eredeti
rendeltetési helyére, Komáromba. Asbóthot erősen felzaklatta a parancs, legalábbis
erre következtethetünk Hunfalvy naplójából, ki leírja aznapi beszélgetésüket:
„Hogy vagytok ott? kérdém. — Lehető rosszul felelt, mert mit csináltatok ti itt?
Vetter áruló lesz, tudja azt a sereg, tudja különösen Steinről,
kit már Vetter a komáromi várnak parancsolójává nevezett ki." 102 Asbóth lesújtó véleménye feletteseiről minden bizonnyal parancsaik következménye: rossz tapasztalatai után nem
akart ismét elindulni erre a veszélyes útra.
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Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata.
Tanulmányok és történeti kritika. I—III. köt. Bp., 1885-1888. Idézett hely: I. köt. 278. p.
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P.: i. m. 222. p.
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Fontosnak tartom megjegyezni: minden bizonnyal nem jellemgyengeségből fakad, hogy Asbóth Hunfalvyval folytatott beszélgetéseiben rendszerint árulónak nevezett valakit. Úgy vélem,
ez sokkal inkább következik a kor meglehetősen zaklatott, minden probléma miatt bűnbakot

Beszélgetése Hunfalvyval így folytatódott: „Meg akartam már kétszer Kossuthot figyelmeztetni, de nem tudok hozzájutni. — Most elmentek onnan az emberek, Görgey nála van, mondám, menj oda, s beszélj. — Ha fejembe kerül is,
beszélek." 104 Nyilván nem annyira figyelmeztetni akarta Kossuthot, mint inkább
engedélyt kérni tőle, hogy maradhasson a főseregnél.
Hogy végül is elment-e Kossuthhoz, bejutott-e hozzá, nem tudjuk. Ha be is
jutott, sikert nem ért el: jelentése szerint 11-én újra elindult. Ezúttal Törökszentmiklós felé próbálkozott — ám ezúttal sem tudott továbbhaladni az ellenség miatt.
(Klapka idézett bizonyítványából kiindulva biztosnak mondhatjuk, hogy Asbóth
19-én Törökszentmiklóson tartózkodott.) Kénytelen volt észak íélé fordulni: Jászberényen és Hatvanon, Vácon keresztül akart átjutni az ellenség csapatain. Tiszaroffnál átkelt a Tiszán, de Jászkiséren újra kellemetlen hírt kapott az ellenség mozgásáról, s Hevesen át"" kellett útját folytatnia a Mátra irányába. Kerecsendre, Görgey főhadiszállására március 22-e és 26-a között érkezett (Görgeynek két, Kerecsenden, 22-én kelt levele is ismert,106 26-án pedig már Tiszafüredre ment). Asbóth
itt azt a tanácsot kapta a tábornoktól, hogy Egerbe, majd onnan Balassagyarmatra
menjen, és onnan próbáljon Komárom felé továbbhaladni. Tovább is indult, de
Egerben megbetegedett: reumás láz vette le lábáról, így útját ismét meg kellett
szakítania. Jelentésében javasolta, hogy addig is, míg megérkezik Komáromba,
bízzanak meg valaki mást a vár erődítési igazgatóságával, aki amúgy is már ott
tartózkodik.
Jelentése készítésekor (április 4-én) még beteg volt. Felgyógyulása után újból
csatlakozott Klapkához, hogy annak oldalán végre eljusson rendeltetési helyére —
csatlakozásának időpontját nem ismerjük, így nem tudjuk azt sem, mikortól vett
részt a tavaszi hadjáratban. Valószínűleg a tavaszi hadjárat első fele alatt még lábadozott, és csak jókora késéssel indult a Vác irányába továbbhaladó magyar csapatok, köztük Klapka hadteste után.
A magyar hadsereg április 16-án a Garamhoz érve komoly gondokkal találta
szemben magát: a kálnai hidat az ellenség szétrombolta és eltávolított a környékről
vagy elpusztított minden anyagot, amely alkalmas hídverésre. A magyarok csupán
egy hídszerkezetet hoztak magukkal, amely ráadásul nem is volt elég hosszú a

kereső közhangulatából. Egyébiránt mind Vetter, mind Stein az egész hadsereg körében népszerűtlen volt.
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Hunfalvy P.: i. m. 222. p.
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Itt Heves településről van szó, nem a megyéről.
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Görgey /.; i. m. II. köt. 45-47. p.

megáradt folyó áthidalásához. Ezenkívül mindhárom hadtestnek saját hídra volt
szüksége: a jobbszárnyon lévő 3. hadtestnek Óbarsnál, középen az 1. hadtestnek
Szecsénél, Kálnával szemben, a 7. hadtestnek pedig Zsemléméi. 107
Görgey rögvest intézkedett: parancsot adott, hogy bontsák le a Léván és környékén levő nagyobb épületek tetőszerkezetét, és kutassanak fel minden, a hídépítésnél használható mesterembert, ácsokat, hajósokat, még halászokat is.'0S A legalkalmasabb pont a hídverésre a három közül a folyó mentén legmagasabban fekvő
óbarsi volt, és a tervek szerint is a 3. hadtestnek kellett átkelnie a folyón, hogy ,,a
folyó jobb partján lefelé húzódva fedezze lejjebb" 109 a másik két hadtest átkelését,
ezért a hídszerkezeten kívül minden, a környéken hirtelenjében fellelhető, hídépítéshez felhasználható anyagot Szodtfried Ferdinánd alezredes, a főhadsereg utászkari parancsnokának kezébe adtak. 0
Ennek ellenére mégsem ez, hanem a Szecse és Kálna közötti híd készült el
elsőnek, igaz, a meglehetősen nehéz körülmények miatt ez is csak 17-ről 18-ra
virradó éjszakán. 1 " Vajon Asbóth építette-e a három közül elsőként elkészülő hidat? Ismét Kossuth bizonyítványához fordulva a következőket találjuk Asbóthról:
,,ő volt, ki minden különös előkészületek nélkül egy éjen át hidat vert a Garamon,
mely 40,000 főnyi hadseregünket a nagysarlói dicső csata mezejére vezette"." 2
Más forrás azonban nem erősíti meg Kossuth bizonyítványát. A híd az első hadtest,
Klapka hadteste számára készült, és biztos, hogy Asbóth a napokban csatlakozott
Klapkához, de első biztos adatot arra nézve, hogy Asbóth újból Klapka mellett van,
Klapkának április 20-i, Asbóthhoz intézett parancsa szolgáltatja: ,,Azon 6 fontos
lovas üteg, amely Fajkürtőre jővén Csekébe volt rendelve, nem oda, -— hanem
Asbóth Kapitány úrral együtt rögtön Koltára induljon." 1 Így csak annyit mondhatunk: elképzelhető, hogy tényleg Asbóth építette a kálnai hidat.
Az imént idézett utasítás egyébként arról is tanúskodik, hogy Asbóth nemcsak
hadmérnökként dolgozott, hanem általában különböző segédtiszti feladatokat is
ellátott Klapka mellett a tavaszi hadjárat végső szakaszában. A parancs hátoldalán
ugyanis még különböző, rendszerint ceruzával, sebtében — talán lóháton — fel-
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108

Görgey L: i. m. II. köt. 164. p.
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Klapka parancsa Asbóth táborkari századoshoz, 1849. ápr. 20., MOL Asbőth-ir.

jegyzett utasítások találhatók. Például: „Görgey fővezér lakása Koltán (...)" 4 házában. Damjanicsal [sic!] közlendő". Található még itt többek között egy parancs,
amely szerint minden zászlóalj adja át a javításra szoruló fegyvereket Vándorfy
Miksa őrnagynak, az 1. hadtest tábori térparancsnokának (vélhetően Asbóth feladata volt a parancs továbbítása), egyéb üzenetek, utasítások.
Április 22-én Asbóth végre megérkezett Komáromba: e napon „Damjanich és
Klapka hadtestei a komáromi várnak a Vágnál levő hídfője előtt szálltak táborba." 1 " Hogy volt-e köze Asbóthnak a Dunán a következő napokban épülő tutajhídhoz — erre nézve adatot, utalási nem találtam. Kossuth szerint Asbóth a komáromi
csatában (április 26.) is kitüntette magát," 6 de ezt más nem erősíti meg, Klapka
sem említette meg külön kitüntetési felterjesztésében." 7
Asbóth, miután végre megérkezett Komáromba, szerette volna hivatalát, melynek átvételéért annyit fáradt, elfoglalni. Ám ebben megakadályozta Thaly Zsigmond, aki időközben már megszerezte magának ezt a posztot, és igen jól érezte
magát Komáromban.' 18 Ludvigh János kormánybiztos a következőképpen emlékezett vissza Asbóth és Thaly találkozására, amelynek szemtanúja volt: Asbóth „Komáromba erődítési főmérnöknek volt kinevezve; de minthogy Asbóth csak Görgey
táborával érkezeti Komáromba, e helyet Thaly Zsigmond (...) már brevi manu elfoglalta volt. Én éppen akkor érkeztem a várba s illetőleg a mérnöki casamattairodába, mikor Asbóth sehogy sem tudta: miképpen értesse meg Thalyval, hogy ő
ott a bureau-chef (...). Thaly nem tágított s egészen ignorálta az állítólagos betolakodót, reá sem nézett, s Guyon épen nem volt azon ember, ki hajlandó lett volna
Görgey emberének helyet engedni."" 9 Asbóth nem tudta, mit tegyen. Finoman
szólva is nagy kitérőkkel, rengeteg nehézség árán, eljutott rendeltetési helyére, ahol
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Puky Miklós komáromi kormánybiztos már február 14-i levelében azt javasolta az OHB-nak,
hogy a már amúgy is a várban tartózkodó Thalyt „a komáromi vár erősítéshez mérnök őrnagynak kinevezni szíveskedjék, s a múltkor ajánlott Asbot százados urat (...) otfogni [sic!|,
s helyette itteni mérnök kari főhadnagy Baranyai Józsefet kapitánynak kinevezni." ( M O L
OHB 1849:3600.) Lehet, hogy Puky később az OHB tudta nélkül kinevezte Thalyt. ( N e m
valószínű, hogy az OHB nevezte ki Thalyt, mert ebben az esetben Asbóthot nem kötelezték
volna március 9-én, hogy ismét induljon Komáromba.)
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A Hon, 1866. 66. sz.

viszont ebben a helyzetben nem volt semmi keresnivalója. Főmérnöki kinevezése
teljesen hasznavehetetlennek bizonyult.
Ekkor történt Damjanich lábtörése: Kossuth meghívta Görgeyt hadügyminiszternek, Görgey azonban nem akarta a sereget elhagyni, ezért Damjanich elvállalta
helyettesítését a hadügyminisztériumban. Ám még indulása előtt, április 28-án,
utazókocsijának kipróbálása közben, „szerencsétlenül leugorva, összetörte a lábát,
s egyszer és mindenkorra szolgálatképtelenné vált." 120 Bármilyen furcsán hangzik
is, c szerencsétlen esemény következtében került ki Asbóth kellemetlen helyzetéből.
A baleset után ugyanis Klapka ajánlkozott Görgey helyettesítésére, és ebbe a
főparancsnok beleegyezett. Asbóth számára pedig kiút nyílt szorult helyzetéből:
Klapkát kísérve visszamehetett Debrecenbe, és ismét hasznosíthatta magát. Április
30-án Görgey 442. számú napiparancsában — Asbóthot már őrnagyként említve
— „a helyettes hadügyminiszter kíséretébe és mellette való szolgálattételre" vezényelte több más tiszttársával együtt . " Őrnagyi rangra való jelölésének fő oka alighanem az, hogy a tavaszi hadjáratban végképp felhívta magára a tábornok figyelmét
mérnöki működésével. (Előléptetését — igaz, április 16-i hatállyal — csak május
20-án erősítette meg Kossuth.'"2)
Még aznap el is indultak Debrecenbe. Pesten két napot töltöttek, és ötödikén
érkeztek meg a kormány székhelyére.'" 1 Klapka hatodikán átvette a minisztérium
vezetését. Asbóthot május 9-én kinevezte szárnysegédjéül. 124 Ugyanezen a napon
Asbóth esküt is tett.12:1
Asbóth májusi hadügyminisztériumi, szárnysegédi ténykedésének nem sok írásos nyoma maradt: mindössze néhány iraton találni a nevét. Ezek általában kisebb
személyi ügyek, Asbóth ezekben rendszerint „megbízásból" intézkedik.12(1
Májusban még egy esemény keltheti lel érdeklődésünket: Klapkának a békepárt
képviselőivel való, néhány nappal Klapka Debrecenbe érkezése után történt talál-
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kozója, mivel ennek létrejöttében Asbóthnak és bátyjának, Jánosnak is volt bizonyos szerepe.
Asbóth megérkezése után találkozott bátyjával, aki elbeszélte neki a Habsburgok trónfosztásának körülményeit. Ezt Asbóth továbbadta Klapkának, akit a hír
arra indított, hogy megbeszélésre jöjjön össze a békepárt vezetőivel.127
Klapka megbízta Asbóth Jánost, hogy közvetítsen az ügyben. János elment Hunfalvyhoz, hogy megbeszélje vele a dolgot: ,,S ma reggel Asbóth János hozzám jött,
titkos beszédre. Öccsétől meghallotta, hogy Klapka tegnap éjfélig Kossuthnál volt
s belőle azt hozta ki, hogy a külföldi politikától legkisebb biztosítást sem bír függetlenségünkre nézve; Klapka tehát szomorúan győződött meg, hogy seregün-ket
s egész nemzetünket végetlen háborúnak tesszük ki, melyben el fogunk vesz-ni." "
Klapka azt a következtetést vonta le, hogy az egyetlen lehetséges út, ha a
képviselőház visszavonja a trónfosztást. Ezért akart tárgyalni a békepárttal, főleg
miután értesült a trónfosztás történetéről. Hunfalvy úgy érezte, nem ismeri eléggé
,,a titkos rúgonyokat", és ezért nem akart részt venni a tárgyaláson, hanem inkább
Kovács Lajosnak szólt, aki elvállalta, hogy Kemény Zsigmond társaságában tárgyal Klapkával.129
Maga a találkozó nem különösebben érdekes a mi szempontunkból, kivéve egy
apróságot, amiről Kemény írt visszaemlékezéseiben: „Míg a beszélgetés tartott,
Asbóth Sándor alezredes kétszer jött be a szobába. S Klapka ilyenkor elejté a társalgás fonalát."130 Mire utalhat ez? Klapka talán nem bízott meg saját szárnysegédjében? Nyilvánvalóan nem, hiszen akkor nem tartotta volna maga mellett, és nem
osztotta volna meg vele komoly aggályait a szabadságharc kimenetelével kapcsolatban. 1,1 Inkább arról lehet szó, hogy a békepárttal való tárgyalásának témáját
teljes titokban kellett tartani.
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Kovács Lajos a következőket írta emlékirataiban a találkozó előzményeiről: „Alig volt Klapka
Dcbreczenben, egy napon megjelent köztünk Hunfalvi Pál és elmondja nekünk, hogy Klapka
Asbóth Sándor által értesülvén az april 14-ki eseményekről, szeretne pártunk embereivel találkozni és értekezni." (Kovács Lajos: A békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi
Dániel röpiratára. Bp., 1883. 116. p.) Hogy Hunfalvy hogy került a képbe, erről még lesz
szó. Asbóth nyilván bátyja révén értesült az eseményekről.

128

Hunfalvy P.: i. m. 262. p.
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Uo. Hunfalvy egyébként még arról is beszámol, hogy Asbóthnak Kovács Lajos iránt „kis
scrupulusa van, őt rókának ismerve" (i. m. 263. p.). Ez Asbóth februári pénzügyeivel lehet
kapcsolatban.
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Bcksics Gusztáv: Kemény Zsigmond, a forradalom s a kiegyezés. Bp., 1883. 142. p.
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Hunfalvy már idézett naplójegyzetére utalunk: „Klapka tehát szomorúan győződött meg, hogy

Még egy fontos dolog kötődik Asbóth debreceni tartózkodásához: Kossuth minden bizonnyal ekkor figyelt fel a tehetséges, jól képzelt tisztre, bár február elején
találkoztak már, amikor Asbóth engedélyt kért Kossuthtól, hogy kérvényét a honvédelmi bizottmányhoz beterjessze. Ez az ismeretség vezetett Asbóth szabadságharcos pályafutásának kiteljesedéséhez: Kossuth szárnysegédje lett — igaz, már
csak a szabadságharc végső két hónapjában.
Hogy kiben merült fel először a gondolat Asbótliot a kormányzó vezérsegédévé
kinevezni — pontosan nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy június 10-én, amikor
Görgey a hadügyminisztériumból Győrbe utazott Klapkához, a defenzív haditerv
szerzőjéhez, hogy meggyőzze a támadás szükségességéről, 133 Szabó Imre ezredes
vette át a minisztérium vezetését, és Asbóth az ő helyére került a kormányzó katonai
irodájába. 134 A források alapján úgy tűnik, hogy Asbóthot ajánlották Kossuthnak,
és nem a kormányzó gondolt először arra, hogy Asbóthot maga mellé vegye. E
mellett szól Ludvigh János kormánybiztos június 8-i, Kossuthhoz szóló levele,
amelyben arról is írt, hogy több tisztnek nem tetszik, hogy Asbóthot Klapka kitüntette a harmadik osztályú érdemjellel,' 35 és amelyben egyébként igen meleg szavakkal méltatta Asbóth képességeit: „Asbóth Sándor ellen azért hogy a harmadik érdemjellel fel díszítte tett nagy fel ingerlést tapasztaltam egy pár tisztnél, kik őtet gyávának mondják és nem akarják eltűrni hogy e jelt viselhesse, most pedig miután,
nem tudom ki által, megtudták, hogy neked adjutánsnak és hadügyi referensnek
van ajánlva, ellene nagyon kikelnek, sőt Görgeynek is e szempillanatban ellene
íratott.

seregünket s egész nemzetünket végetlen háborúnak tesszük ki, melyben el fogunk veszni."
(Hunfalvy P.: i. m. 262. p.) Eszerint Klapka Kossuthtal folytatott beszélgetéséből levont következtetéseit nem félt megosztani Asbóthtal. Egyébként érdekessége a találkozónak, iiogy Klapka
később tagadta, hogy bármiféle szervezkedésben részt vett volna a békepárt oldalán. Vö.:
Klapka György: Emlékeimből. Bp., 1886. 161. p.
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MOL OI-IB 1849:1941.

133

Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Bp., 1984. 449. p.

134

Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. Szerk.: Barta István. Bp., 1955. (Kossuth Lajos összes
munkái XV. = KLÖM XV.) 502. p. Szabó Imrét egyébként már június 2-án hadügyi államtitkárrá nevezte ki Kossuth, így nyilván már korábban is felmerült Szabó utódlásának kérdése.
Vö. F. Kiss Erzsébet: Az 1848^19-es magyar minisztériumok. Bp., 1987. 595. p.
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MOL HM Ált. 1849:18937., ill. M O L OIIB 1849:8170.
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A forradalom és szabadságharc levelestára. Szerk.: V. Waldapfel Eszter. IV. köt. Bp., 1965.
46. p. Hogy Asbóth gyáva volt-e, erre nézve talán elég, ha a mezőkövesdi ütközetre gondolunk.
Minden bizonnyal ennek a nagy felháborodásnak az oka Asbóth kitüntetése és előlépése ellen

Ugyancsak e mellett szól Klapkának Komáromban, június 6-án kelt levele,
melyben melegen ajánlotta Asbóthot Kossuth figyelmébe: ,, Asbóth Sándor táborkari őrnagy ma reggel Görgey hadügyministerés fővezér úr által Kormányzó Úrhoz
rendeltetett mint katonai előadó. Én Asbóth őrnagyot, ki hazafiúi tiszta szilárd jelleménél és fáradhatatlan buzgalmánál fogva szabadság harczunkban átaljában példásan működött, és különösen utolsó havakban oldalam mellett mint karsegéd és
hadügy ministeri helyettesítésem alatt mint szárnysegéd leghasznosabb szolgálatokat tett, igen nehezen nélkülözendem, és megnyugtatásomra csak az szolgál, hogy
Kormányzó Elnök úr mellett nyíló új pályáján jeles tehetségei, becsületes tiszta
jelleménél és buzgalmánál fogva a hazának még üdvösebb szolgálatokat fog tehetni." 13 '
Asbóth június 10-én már a kormányzó vezérsegédeként dolgozott.138 Kinevezésétjúnius 14-én kapta meg: „Kormányzói hivatalomhoz álladalmi tanácsosul
egyszersmind a miniszteri tanács ülések előadó jegyzőül a katonai ügyekre nézve
Asbóth Sándor őrnagy, és kormányzói vezérsegéd általam kineveztetvén, kinevezése ezennel közhírré tétetik." "
Asbóth irodavezetői munkájával kapcsolatban a következőket érdemes tudni: a
kormányzói hivatalnak — amely korábban az OHB hivatalaként működött — volt
része a katonai iroda. Eredetileg a hivatalt csak a honvédelmi bizottmány adminisztratív segédhivatalának szánták, de szerepe egyre fontosabb lett Kossuth honvédelmi bizottmányi elnöksége alatt, Kossuth vezetésével fokozatosan átvette a
honvédelmi bizottmány szerepkörét, és közben a bizottmányi ülések fontossága
egyre csökkent. Májustól viszont Kossuth jogkörének megnyirbálásával a hivatal
és így a katonai iroda szerepe már kevésbé volt jelentős. 0 Június közepe táján,
Asbóth belépésekor tehát az irodának már nem volt olyan központi szerepe, mint

nem más, mint a minden civilt gyávának tekintő hivatásos katonatisztek irigysége a csak pár
hónapja katona Asbóth gyors karrierje miatt. Az ügynek egyébként további következménye
nem volt.
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MOL OHB 1849:7993.

138

KLÖM XV. 502. p.
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Uo. 526. p„ Másolata: MNM UDgy. 1966. 13. 2. 10. (közli: Hermáim R.: i. m. 155. p.)
Kihirdették: Közlöny, 1849. 137. sz. Asbóth minisztertanács előadó jegyzői feladatkörével
kapcsolatban adatot nem találtam a forrásokban és a szakirodalomban. Kossuth csak annyit
ír, hogy Asbóth „kötelességeit mindig állandó buzgalom- és ügyszeretettel teljes megelégedésre teljesítette." (Adalékok, 107. p.)
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A katonai iroda történetére nézve I.: Fekete Miklós: Kossuth katonai irodája. In: Hadtörténelmi
Közlemények, Új folyam, 25. (1978) 385-402. p.

korábban. Ez persze nem jelenti azt, hogy unatkoztak volna, rengeteg munkája volt
a katonai iroda személyzetének, így Asbóthnak is.
Asbóth a katonai irodához tartozó ügyek elintézésterveit készítette, persze titkárok, fogalmazók segítségével, de sok iratot saját maga fogalmazott. 41 Kossuth
nélkül döntés természetesen nem született, Kossuth minden iratot átnézett, a sürgős,
fontos ügyeket maga intézte, a nem általa írt vagy diktált fogalmazványokba is
gyakran belejavított.142 A kevésbé fontos ügyeket a katonai osztály intézte, valamelyes önállósággal, de rendszerint Kossuth útmutatása alapján. Ezekben az ügyekben általában „Kormányzó ur megbízásából" intézkedett Asbóth. Erre a rendszerre
jó példa Duschekhez, a pénzügyminiszterhez június 15-én intézett felkérés Luzsénszky Pál felső-magyarországi kormánybiztos kérése ügyében. Luzsénszky ugyanis
június 13-án jelentette, hogy a lófalvi táborban kolerajárvány tört ki, miért is vörösbort vásárolt a katonaság számára. Mivel azonban a környéken nem talált elég bort,
Budáról kért utánpótlást. Luzsénszky jelentésén ott van Kossutli hátirata:,, A vörösbor iránti kérés teljesítésére a finaneminister lelszóllitandó." Asbóth Kossuth kívánságának megfelelően intézkedett, felkérte a pénzügyminisztert, hogy küldessen
150 akó vörösbort a felső-magyarországi sereg táborába. 143 Ugyancsak június 15éről található erre a rendszerre egy másik példa: a Pest megyei Tótfaluból hét önkéntes jelentkezett katonának, noha a falura kivetett újonclétszám már ki volt állítva. A hét fiatalember kérvényének hátoldalára Kossuth a következőt írta: „Asbóth
ur köszönetem kijelentésével intézkedjék — a foglalópénz a státuspénztárból adassék ki." Asbóth Kossuth utasítása nyomán intézkedett az önkéntesekbesorozásáról,
valamint a köszönetnyilvánításról (tudósítást írt a Közlönybe az ügyről — ez azonban nem jelent meg). 144
Asbóthra bízták a budai vár rombolási munkálatait is: a vár lerombolásáról június 1 1 -én határozott a kormány. Asbóthot ugyanezen a napon — mint arról Csány
László közmunka- és közlekedésügyi minisztert értesítette — Kossuth bízta meg
a munkálatok vezetésével: „azegész munka tervezése és kivitelének főfelügyelését
Asbóth Sándor őrnagy és vezérsegédemre bíztam, ki a kellő elméleti és gyakorlati
képességeket bírja; és miniszter urat ezennel megkeresem, miszerint neveztem őr-
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F. Kiss E.: i. m. 139. p.

142

Vü.: Uo. 137. p.

143

KLÖM XV. 531. p. A budaörsi állami pincéből egyébként elküldték a 150 akó bort.

144

KLÖM XV. 531. p. A kötet nem jelzi, de ezt az ügyet is a katonai osztály intézte. Egyébként
azok az ügyek, amelyeket Asbóth személyes intézkedéseként közöl, szintén a katonai osztály
intézkedései (bár természetesen Asbóth írta alá az iratokat).

nagy úrnak e tekintetben mindenben segédkezet nyújtani, nemkülönben alkalmas
egyénekkel az általa kívánandó számban ellátni szíveskedjék." A várfalak lerombolásának fő okáról is Kossuth tudósít: „Buda ős várát az iljú és virágzó Pest városa
biztosítására fel kell áldoznunk; a vár falait tehát le kell rombolnunk (...), hogy a
vár a jövőben egyhamar védelmi állapotba ne tétethessék.""'
A teljesség igénye nélkül nézzünk meg néhány intézkedést Asbóth irodában
töltött első napjaiból: 15-cn például a hadügyminisztériumnak írt a máramarosi
újoncozással kapcsolatban,' 46 e napon kérte léi a hadügyminisztériumot, hogy az
újoncozásban erősen elmaradt egri újonctelephez tartozó hatóságokat, amelyek június 8-ig 734 újoncot állítottak ki 8300 helyett, „hanyagságukra komolyan figyelmeztetve, hátralévő ujonczaik lehetőleg rövid idő alatti kiállítására szigorúan uta..

,,147

sitsa.
Több ízben intézkedett Asbóth fegyvergyártási ügyekben: június 15-én a petróci" s szuronygyárban végzett vizsgálatról készített jelentést küldte át a hadügyminisztériumnak, hozzátéve, hogy a fegyvergyárak Láhner György „vezérlete alá
helyeztessenek, s egyszersmind tétessenek meg az iránti czélszerű intézkedések,
miszerint a munkabérnek a munkások által történt többszöri felcsigázása (...) tekintetéből" a honvédek és a hadifoglyok közül a hozzáértőket a fegyvergyárakba vezényeljék, megfelelő pótdíj ellenében. így „nem csekély sommák fognak megkímél. . • „ 149
tetni .
Június 16-án Luzsénszky Pálnak írt a szepességi szuronygyártás ügyében: mivel
a Szepességben tartottak a már ekkor előrelátható újabb osztrák vagy orosz betöréstől, csak úgy voltak hajlandóak az itteni fegyvergyárosok termelni, ha olyan
parancsot kapnak, amely szigorú büntetéssel fenyegeti meg őket a gyártás megtagadása esetén, hogy magukat az ellenség előtt tisztázhassák. Asbóth némileg ironikusan fogalmazott az ügyben: „Nehogy tehát veszélyeztetve higyjék sorsukat a
fegyvergyárosok nem kapott parancs miatt (...): felkéretik Kormánybiztos Ur, hogy
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MOL KKM Középítészeti 1849: 19. kfő, 3/a t. Az eredeti tisztázat alapján közli: Kossuth
Lajos: írások és beszédek 1848-1849-ből. S. a. r.: Katona Tamás. Bp., 1994. 4 4 3 - M 4 . p.,
valamint az eredeti fogalmazvány alapján (MOL OHB 1849:8033.): KLÖM XV. 503. p„ itt
az előbbi alapján idézzük az irat részleteit.
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KLÖM XV. 529. p.
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Uo. 530. p.
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Másképpen: Petrósz.
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KLÖM XV. 528. p. Kossuth kiegészítette Asbóth fogalmazványát.

(...) a szepességi fegyvergyárosok számára azonnal és minél szigorúbb parancsolatot kiadni szíveskedjék." 150
Nagyobb önállósághoz az ügyek intézésében Asbóth és a katonai osztály abban
a néhány napban jutott, amikor Kossuth Nagyváradra utazott, hogy Bemmel találkozzon (június 18-a és 22-e között). Például június 20-án írt Asbóth a belügyminisztériumnak Hillebrand Flórián posztógyárának ügyében.151 Ugyanezen a napon
intézkedett Dcmbinski lemondásának és útlevelének ügyében, természetesen azonnal jelentést küldve a kormányzónak, felkérve Kossuthot a végleges döntésre.
(Dcmbinski ugyanis június 18-i levelében lemondott a felső-magyarországi hadsereg parancsnokságáról, és Konstantinápolyba készült utazni.)152 E napok kivételével igen ritkán hiányzik a katonai osztály által intézett ügyek iratain Asbóth aláírása elől a „Kormányzó ur megbízásából" formulája.
A július 2-a és 8-a közötti napokban Kossuth hol Cegléden, hol Pesten tartózkodott. (Kossuth július 2-i útjához Asbóth már l-jén megrendelte Csánytól a szükséges négy vasúti kocsit.' 53 ) Nemigen lehet megállapítani, hogy Asbóth 2-án
lement-e Kossuthtal Ceglédre. A kormányzó másnap délután visszatért Pestre,154 e
napon Asbóth szintén Pesten tartózkodott.135 Kossuth 5-én utazott ismét Ceglédre:
ezúttal Asbóth is vele ment.' 5 6 A következő két napot Asbóth ismét Pesten töltötte.1 ' Véglegesen 8-án hagyta cl Kossuth — és vele Asbóth — a fővárost. Kossuth
ceglédi tartózkodásáról Degré Alajos visszaemlékezéseiből szerezhetünk információkat, elsősorban arról, hogy milyen mennyiségű munkát végzett el naponta a
kormányzó, és vele együtt hivatalának személyzete. (Degré ezekben a napokban
huszár alszázados volt.)1:,s
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Uo. 541. p.
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Uo. 557. p.
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Uo. 556-557. p.
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MOL O H B 54/Kossuth-misc.
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Hunfalvy
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MOL O H B 1849:9(XX)„ 9001., 9003., 9004. (Az iratokon szereplő „ Á t h " monogramból lehet
tudni, akárcsak a következő napokban.)
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Például a MOL OHB 1849:9011. számú iratot még Pesten keltezték, a M O L OHB 1849:8912.
számút már Cegléden.
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Pl. M O L OHB 1849:8921. (júl. 6.), és MOL O H B 1849:9118. (júl. 7.).
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Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. S. a. r.: Ugrin Aranka. Bp., 1983. Degré egyébként Asbóth
Lajosról beszél, de nyilvánvalóan összetéveszti a két Asbóthot: nem tudunk arról, hogy Asbóth
Lajos Kossuth mellett teljesített volna szolgálatot, a Degré által Asbóth Lajosnak tulajdonított

P.: i. m. 284. p.

Cegléden Degré századát rendelték ki díszőrségül Kossuth mellé. Persze nemcsak őrséget állt a század, de rengeteg dolguk is volt: „Folytonosan annyi küldözgetés, üzenet volt, hogy egy szakasznak állandóan nyeregben kellett lenni." I5;
Degré írói képességei remekül jöttek a teljesen leterhelt katonai irodának: „Asbóth
az irodába hívott, hogy segítsek, mert nem győzik az írást. Egyik levél a másikat
érte; egyik rendelet a másik után ment."160
Délután Degrét teára hívták a kormányzóhoz, majd ismét nekiláttak a munkának. „Éjiéi után három óra léié pihentünk le, ötkor már talpon volt a kormányzó,
s az egész személyzet, hogy az azon idő alatt felszaporodott ügyeket elintézze."161
Július 9-én továbbindultak Szegedre (ide 11 -én érkeztek meg). Itt Kossuth szállása közelében helyezték cl a hivatalt, magánlakásokban. 162 Asbóth Kossuthtal volt
annak aradi útján is (július 17-21. között). 16 ' Július végén Asbóthot alezredessé
léptették elő.164 Nemsokára Szegedet is el kellett hagyni, a további hátrálást választó Dembinski kérésére, akit az emlékezetes július 29-i minisztertanácson bízott meg
Kossuth a fővezérséggel. l6?
Ami az ügyintézést illeti: fővárosból való távozás után feltűnően megritkultak
a katonai osztály által intézett ügyek, Kossuth szinte minden ügyben maga intézkedett: valószínűleg a többszöri költözködés miatt nem tudott az iroda normál i-

feladatkör pedig egyértelműen Asbóth Sándoré volt. Ezért a Degré által írt keresztnevet elhagyom az idézetekben.
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Uo. 268. p.
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Uo.
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Uo. 269. p. Sajnos nem keltezhető pontosan Degré története: Degré dátumot nem említ, ráadásul meglehetősen pontatlan: szerinte három napig szolgált a kormányzó mellett, de Kossuth
nem tartózkodott egyvégtében három napig Cegléden.
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F. Kiss E.: i. m. 142. p.
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Pl. MOL OHB 1849:9601., 9602., 9603., 9604. Kossuth július 19-én a temesvári táborban
járt, ahonnan még aznap visszatért Aradra.
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Először július 31-én írt alá iratot Asbóth alezredesként (KLÖM XV. 810. p.) Előléptetése
július 16-i hatállyal lépett életbe: Bona, 1983. 94. p.
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Kászonyi Dániel visszaemlékezései szerint ekkor érkezett Nyíregyházáról, Görgey levelét hozva, ám a minisztertanácsra nem akarták beengedni, de mikor Asbóthtal találkozott, annak
bejelentése nyomán rögtön beengedték. Kis szépséghibája a történetnek, hogy a Kászonyi által
megadott dátumok meglehetősen pontatlanok (Kászonyi azt írja, hogy július 27-én indult Nyíregyházáról, Görgey viszont csak napokkal később ért oda), s így hitelessége erősen kérdéses.
Vö.: Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. Ford.: Kosáry Domokos, bev. Márkus
László. Bp„ 1977. 252. p.

san működni. Július 31-én például, mikor — az éppen esedékes költözést előkészítve — a kormányzói hivatal számára Aradon lefoglalták az egyik magánházat
(a Csernovics házat), 166 addig Asbóth még Szegeden intézett ügyeket.167 Csak a
szegedi napokból van néhány, a katonai osztály — és így Asbóth — által, vélhetően
nagyobb önállósággal intézett, rendszerint nem túl fontos ügy.168
Arad mái' az utolsó napok helyszíne. A vég egyre közeledett — a kormány
magára maradt: Dembihski Arad helyett az osztrák kézen levő Temesvárra hátrált
az augusztus 5-i szőregi vereség után. Görgey már csak a temesvári csata napján
tudott megérkezni Aradra seregeinek egy részével, az 1. hadtesttel. A vereség hírére
Kossuth augusztus 11-én lemondott.
Délután négy órakor az immár volt kormányzó a várparancsnok Damjanich
kocsiján elhagyta Aradot. 169 Egyedül Asbóthot vitte magával. Kossuth megkedvelte az együttes munkában eltöltött két hónap alatt Asbóthot, feltétel nélkül megbízott benne. Annak másik okára, hogy Asbóthtal együtt indult Kossuth, Hajnal
István világít rá: „Lugosi ember létére az jól ismeri a déli vidékeket. Mint mérnökember, a szabályozás munkáinál megismerte a magyar határ Dunáját és környékét
is."1 ° Asbóth az úton végig Kossuth mellett tartózkodott.
Először Lúgosra indultak, Bemmel találkozni. Útközben összefutottak Poeltenberg Ernővel és Beniczky Lajos alezredessel, akik a kormány üzenetét vitték az
oroszokhoz augusztus 6-án (ebben az államiratban ajánlotta fel a kormány burkoltan a magyar koronát a cári családnak). Tőlük megtudta Kossuth, hogy nem jártak
sikerrel az oroszoknál. Beniczkyt magával hívta Kossuth, de hiába.171
Még ezen a napon Radnára értek, ahonnan a Maroson átkelve még éjjel folytatták útjukat Szemere Bertalannal és Batthyány Kázmérral Lúgos léié. " Ide 12-én,

166

KLÖM XV. 811. p.

167

Uo. 810. p. Wysocki tábornoknak írt Kossuth megbízásából.

168

Uo. 746. p. és 753. p.

169

Imrefi (Vahot Imre): A magyar menekültek Törökországban. Pest, 1850. 24. p. Margitay Gábor
hadmérnök százados emlékirataiban, részletesen elbeszélve, Asbóth és Kossuth indulásának
időpontját éjfél utánra teszi, ez azonban nyilvánvaló képtelenség, a meglehetősen színes történet a fantázia műve, vö.: Aradi vésznapok. Margitay Gábor emlékiratai. Szerk.: Nagy Izsó.
Bp., 1890. 125-127. p.

170

Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Bp., 1927. 21. p.

171

Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései
az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról. S. a. r.: Steier Lajos. Bp., 1924. 354. p.
A találkozó részletesen leírja — elsősorban Beniczky alapján — Hajnal I.: i. m. 22. p.
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a reggeli órákban értek, de Bemet már nem találták itt, ezért éjfél után nem sokkal
továbbindultak a lengyel légió védelme alatt. A cél immár a magyar határ volt:
Orsova. Ide 15-én jutottak el.173 Kossuth 16-án átment Mehádiára, de kénytelen
volt még aznap visszatérni. (Egyes adatok szerint Kossuth 15-én ért Mehádiára,
ahonnan Herkulesfürdőre utazott, és másnap korán reggel indult Orsovára.)
1849. augusztus 16-a éjszakáját még Orsován töltötték. Másnap Kossuth elszánta magát, és estefelé átlépte a határt. Új szakasz kezdődött ezzel Asbóth életében is: az emigráció, a számkivetettség időszaka, majd az amerikai élet, annak
nehézségeivel és sikereivel. Soha többé nem lépett Magyarország földjére.

Levéltári források, rövidítések
Asbóth-ir.

MOL R 171 Asbóth Sándor iratai.

HM Ált.

MOL H 75 Hadügyminisztérium. Általános iratok 1848-1849.

István nádor lta, Miniszteri

MOL N 31 István főherceg nádori levéltára. Miniszteri iratsorozat 1848.

KKM

Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium

KKM Csatornai

MOL II 42 KKM Csatornázási műszaki osztály 1848.

KKM Középítészeti

MOL II 37 KKM Középítészeti osztály 1848-1849.

KKM Közlekedési

MOL II 34 KKM Közlekedési osztály 1848.

KKM Térképészeti

MOL H 43 KKM Térképészeti műszaki osztály 1848-1850.

KKM Vízszabályozási

MOL H 36 KKM Vízszabályozási, Hajózási és Csatornaépítési osztály
1849.

Kossuth-misc.

MOL H 2 Kossuth-Miscellanen

MNM UDgy.

Magyar Nemzeti Múzeum, Újkori Dokumentumgyűjtemény.

MOL

Magyar Országos Levéltár

OIII3

M O L H 2 Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány,
Kormányzóelnökség iratai 1848-1849.

PM Pénztári

MOL H 29 Pénzügyminisztérium. Pénztári osztály 1849.
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Boleszny Antal: A priboji vagy az utolsó magyar csata és az emigráció 1849-ben. In: KrassóSzörényi Lapok, 1868. 38. sz.

Asbóth Sándor honvéd alezredes

,,Kossuth Lajos az. ország őrén". Karikatúra 1948 nyara

FAZEKAS CSABA
EGY KISEMBER A NAGY NAPOKBAN
Cseremiszky Miklós levelei feleségének

1849-ből

Cseremiszky Miklós Bécsben élő magyar hivatalnok (valószínűleg legtöbbünkhöz
hasonlóan), hogy enyhítse az otthoniaktól való távolság fájdalmait, hosszú leveleket írt Kaposváron maradt szereteti feleségének, Csorba Herminának. Mindez
önmagában érdekessé tehetné az általa írtakat, alábbi két levelének közlését mégis
elsőrendűen az indokolja, hogy tisztviselőnk a magyar történelem egyik legmozgalmasabb és legérdekesebb periódusában, 1849 májusában vetette papírra a vele
történteket. 1
A magyar hivatalnok levelei több szempontból is hasznos dokumentumok. Sorai
segítségével arra a kevéssé ismert kérdésre kaphatunk választ, hogy hogyan fogadták Bécsben a tavaszi hadjáratot megkoronázó budavári viadalról és az egyelőre
csak diplomáciai szinten kibontakozó orosz szövetségről érkező híreket.2 Másrészt
Cseremiszky a magyar szabadságharc ügye iránt mélységesen elkötelezett személy
volt, aki egyúttal a Schwarzenberg 3 vezette külügyminisztérium tisztviselőjeként
tevékenykedett, vagyis életét érdekes, kettős szerep jellemezte. Továbbá soraiból
egy tipikus átlagember képe rajzolódik ki, vagyis egyfelől élénken érdeklődött a
közélet eseményei iránt, azokat a maga szemszögéből fel is dolgozta, ugyanakkor
levelében valósággal keveredtek a történelemformáló nagy események és a számára ugyanúgy rendkívül fontos magánéleti problémák. Nem tűnik „forradalmár"
alkatnak, aki meggondolatlanul mindent sutba dob a magasztos eszmékért, ellenkezőleg: nyugodt, polgári vagy talán kifejezetten kispolgári életre, tisztességes karrierre és családi életre vágyhatott, ugyanakkor titkon elkeserítették az „édes hazát"

1

Magyar Országos Levéltár, R 329 Kornai István irathagyatéka. 1. cs. 3. tétel. Ezúton köszönöm
Hermann Róbert szíves segítségét, aki számos hasznos tanácsával, kiegészítésével, illetve pontosításával járult hozzá közleményem elkészítéséhez. (Különösen a 8., 59. és 61. lábjegyzetekben foglaltakkal kapcsolatban.)

2

Bécs 1849. évi eseményei általában kevésbé ismertek. L. erről általánosságban pl.: Macartney,
C. A.: The Habsburg Empire 1790-1918. London, 1969. 426. skk.; Mayr-Harting, Anion: Der
Untergang Österreich-Ungarn, 1848-1922. Wien-München, 1988. 112-134. p.

3

Félix Schwarzenberg herceg (1800-1852), altábornagy, 1848 novemberében, a liberális Wessenberg-kabinet távozása után haláláig miniszterelnök és külügyminiszter.

FONS V. (1998) 1. sz. 37-64. p.
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fenyegető osztrák abszolutizmus intézkedései, illetve lelkesítették a Függetlenségi
Nyilatkozatról és a honvédsereg katonai sikereiről érkező információk. Jellemző,
hogy első levelében csak futólag említi Noszlopy Gáspár somogyi felkelését, majd
az általa „főtárgynak" minősített témára, házassági évfordulójukra és felesége
gyógykezeltetésének megszervezésére tér, azután részletezi az orosz szövetséggel
kapcsolatos diplomáciai híreket stb.
Magáról a levélíróról keveset tudunk. Egyes utalások alapján egyelőre csak feltételezni tudjuk, hogy 1800 körül született és minden bizonnyal Tolna megyéből
származott. Mint leveleiből is kiderül, jó kapcsolatban állt az ottani reformellenzék
egyes meghatározó személyiségeivel, elsősorban Gindly Rudolffal, de bizonyára
ismerte Bezerédy Istvánt, Perczel Mórt stb., illetve a megye konzervatív személyiségeit is. Az 1820-as években bölcsészhallgató volt, kisebb írásai is megjelentek,
részben a korban divatos névnapi és egyéb köszöntők, illetve tudományos ismertetések.3 Az 1830 -as évek elején kerülhetett Bécsbe, ahol fogalmazóként (Concipist) hamarosan a Metternich kancellár vezette szerv, a birodalom külügyeit intéző államkancellária (Staatskanzlei) tisztviselője lett. Lakóhelye a bécsi hivatalnokok kedvelt negyedében, az Alserglacis 197. számú házában volt/' (Megjegyezzük, a Habsburg örökös tartományok belügyeit a — Mcttcrnichhcl gyakran konfliktusba kerülő — Kolowrat gróf vezette udvari kancellária /Hofkanzlei/, a magyar
ügyeket pedig a magyar kancellária /Ungarischc Kanzlei/ intézte.7) Úgy tűnik, ismerős volt a császárvárosban élő nagyszámú hivatalnok körében, munkáját igye-

4

L. erről pl.: Csapó Mária: Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben. Bp., 1989.
(Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 111.)

5

L. pl.: Cseremiszky, Nicolaas: Symbolum amicitiae, in onomasi
Antonii Gindly de
Tengelitz
Pestini, 1819; Cseremiszky Miklós: A virtus, vagy méltóságos klobusitzki
Klobusitzky Péter úrnak
tisztelettel bényújtott névnapi ajándék. Pesten, 1819; Cseremiszky,
Nicolaas: Epithalamium, quo solemnia nuptiarum
Ferdinandi Quinti [...] Vindobonae,
1831. Az ő fordításában jelent meg egy lótenyésztési szakkönyv: Amnon, G[eorgJ Glottlieb]:
A legjobb mód tsak nagy és jól kifejlődött lovakat nevelni. Béts, 1830. Cseremiszky több
ismertetése megjelent a Tudományos Gyűjtemény hasábjain, ezzel kapcsolatban nevezetesek
a lap szerkesztőjéhez, Horvát Istvánhoz intézett levelei is: Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (= OSZKK), Levelestár. 1822-1837.

6

Hof- und Staats-Handbuch des österreichischen Kaisertums. Theil I—II. Wien, 1847. (= Handbuch, 1847) I. 196. p.

7

L. erről pl.: Vörös Károly: Abszolutizmus és centralizáció Ausztriában. In: Magyarország
története, 1790-1848. Főszerk.: Mérei Gyula. Bp., 1980. (Magyarország története 5.) 1. köt.
611-612. p.; illetve: Beidtel, Ignaz: Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung, 17401848. Bd. II. 1792-1848. Innsbruck, 1898.

kezetí lelkiismeretesen ellátni. 8 Cseremiszky levele is megerősít két érdekes, továbbgondolásra serkentő tendenciát: egyrészt azt, hogy Metternich 1848. márciusi
bukása és menekülése után a korábban általa irányított külügyi apparátus gyakorlatilag változatlanul együtt maradt az újonnan felálló külügyminisztériumban is,
másrészt azt, hogy a Szent Szövetség rendszerében gondolkodó nagy hatalmú államkancellár közvetett és közvetlen beosztottai közül többen szimpatizáltak 1848
előtt a reformellenzékkel, illetve később a magyar szabadságharc ügyével.9
Ugyanakkor rendkívül érdekes, hogy Cseremiszky Miklós milyen úton jutott el
oda, hogy 1849-ben lelkesen ünnepelje a budai vár visszavételét és megvetően
nyilatkozzon a Habsburg-abszolutizmusról. Ehhez röviden ismertetnünk kell a bécsi udvar hivatali rendszerének egyik legfontosabb intézményét, a Központi Információs Irodát (Zentral-Informations-Büro, illetve Kommission), amelyet azért
hoztak létre, hogy az uralkodót és az államapparátus csúcsain helyet foglaló kancellárokat (az államkonferencia/Staatskonferenz/ tagjait) információkkal lássa el.
A birodalom különböző térségeit reprezentáló titkárok jelentéseit az államtanácsosok átnézték, kivonatoltatták, majd miután az Informationsbüro Metternich elnöklete alatt hetente két-három alkalommal ülésező értekezletein a reszortfelelős
titkárok referáltak az egyes témákról, a jelentéseket litografált formában továbbították az illetékesekhez. Az irodának létezett egy magyar-erdélyi szekciója (Ungarisch-Siebenbürgisch Sektion), amelynek titkári teendőit az 1830-as évek közepétől 1848-ig Cseremiszky végezte, mégpedig felettesei elégedettségére meglehetős alapossággal, aprólékos felvilágosító jegyzetekkel látva el valamennyi ügy
iratait.10 1832-ben távollévő főrendek (Széchényi Pál és Orsich Jozefa) képviselő-

8

Egy bizonyos Cseremiszky Mihály 1840 augusztusában a bécsi udvar informátoraként a pesti
megyegyűlésen járt, könnyen elképzelhető, hogy névelírás folytán a mi levélírónkról (vagy
talán közeli rokonáról?) van szó. Kossuth Lajos iratai, 1837. május-1840. december. Hűtlenség! per, fogság, útkeresés. Szerk.: Pajkossy Gábor. Bp., 1989. (Kossuth Lajos összes munkái
VII.) 649. p. Vö. 13. jegyzet. — Levelezése mellett Cseremiszky 1848. évi naplója is fennmaradt: Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wien. Alté Feldakten. Karton 1816. Die
Wiener Nationalgarde. 1848-13-31. Tagebuch des Nikolaus Csereminski |sic!] secret. Minist,
d. Aussern 12/2-29/10 1848., illetve a folytatása: Hadtörténelmi Levéltár. Az 1848-49. évi
forradalom és szabadságharc iratai. 4/98.

9

1832-ben például Teleki László is ugyanott, a Metternich-féle kancellárián dolgozott, mint
később Cseremiszky Miklós. Vö.: Szabad György: Miért halt meg Teleki László? Bp., 1985.
(Labirintus) 12. p.

10

Az információs irodáról: Sz.ckfű Gyula: A házi, udvari és állami kancellária Bécsben. I. In:
Levéltári Közlemények, 2. (1924) 48^49. p. (A tanulmány folytatásai Miskolczy Gyula nevéhez
fűződnek: Levéltári Közlemények, 4. (1926) 4. sz. 44-79. p„ Uo., 5. (1927) 5. sz. 104-127. p.);

jeként érkezett Pozsonyba, bár a kortársak szemében is nyilvánvaló volt, hogy Metternich küldte az országgyűlésre a precíz, lelkiismeretes hivatalnokot. A Bécsbe
szinte naponta érkező ,,Cseremiszkys Berichte" az államkancellár és a későbbi
történészek számára egyaránt nagy haszonnal forgatott anyagokká váltak. Pontosan
beszámolt az ellenzék meghatározó személyiségeinek tevékenységéről, az üléseken, illetve a társasági élet kevésbé nyilvános színterein elhangzottakról stb. 1836ban megjutalmazták, jelentéseit pedig úgy minősítették, hogy azokból az udvar „az
országgyűlés menetét megfigyelhette, s annak megfelelőbb irányt adhatott", felszólították továbbá az elmúlt pozsonyi diéták történetének a kancelláriai levéltár
számára történő összeállítására is." 1839-ben az újabb országgyűlési követválasztásokról szerkesztett részletes, jegyzetekkel ellátott beszámolót.12 Talán nem járunk
messze az igazságtól, ha megjegyezzük, hogy az évek múlásával ez az ízig-vérig
hivatalnok ember sem vonhatta ki magát a kor szellemének hatása alól, és bár
munkakörét továbbra is becsülettel ellátta, elege lett Metternich rendszeréből és
szimpátia ébredt benne a reformok ügye iránt. (Tudjuk, a magyar reformkorban
számos nevesebb közéleti személyiség is járt meg különböző politikai irányzatokat
oda-vissza.) Az pedig, hogy 1849-re eljutott a szabadságharc ügyének őszinte támogatásáig, nyilván annak is betudható, hogy a tavaszi hadjárat sikerei nyomán ő
is biztosra vette a magyarok győzelmét, és karrierjét az új magyar külügyi apparátusban szerette volna folytatni. Érdekes dolog: a hivatali szolgálatban eltöltött
évek nyomán, bécsi környezetben a tisztviselő szívében felébred a hazaszeretet
erzese.

13

Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. Titkosrendőri adalék politikai koncepciójáról (1843).
In: Történelmi Szemle, 23. (1981) 592-610. p., vonatkozó rész: 598-599. p.; Inventare dcs
Wiener I laus-, Hol- und Staatsarchivs. 4. Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. IIrsg.: Biltncr, Ludwig von. Bd. I. Wien, 1936. (= Gesamtinventar HHStA) 462. p.
stb. Szekíű és más elemzők a Staatsarchiv anyagának különösen a „Vormarz"-re vonatkozó
iratait nevezték értékesnek. L. még erről: Reinöhl, Fritz: Die österreichische Informationsbüros
des Vormarz, ihre Aktén und Protocolle. In: Archivalische Zeitschrift, 1925. 3. Polge, Bd. 5.,
ill. klny.: München, 1929.
11

Cseremiszky 1832-36. évi szerepvállalásáról 1. többek között: Kacskovits Lajos: Életem
leírása. (Sőj, 1887) OSzKK Fol. Hung. 1329. 46. p. Idézi: Pajkossy Gábor: A reformkori
Országgyűlési Tudósítások. In: Levéltári Közlemények, 65. (1995) 1-2. sz. 121-136. p., 2.
jegyz. Továbbá: Táborsky Ottó: Az 1836:21. t.-c. létrejötte. In: Századok, 64. (1930) I—II.
7 - 8 . sz. 738-767., 9-10. sz. 840-876. p., vonatkozó részek: 752-753., 874. p. Vö. 50. jegyzet.

12

Gesamtinventar HHStA, 464. p.
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Megjegyezzük, hogy Cseremiszky személyének pontosabb tisztázásáig elvben elképzelhető,
hogy az 1832-36. évi országgyűlésen jelentést író és az alább közölt leveleket papírra vető

Cseremiszky Miklós 1849. május 24-én, illetve 31-én kelt, a dolgozat végén
teljes egészében közölt leveleiben (utóbbihoz másnap, június l-jén terjedelmes
utóiratot i'űzött) nem csupán megnyugtatni akarta távoli szeretteit saját jó sora felől,
hanem informálni is kívánta az otthoniakat minden, általa fontosabbnak vélt bécsi
eseményről. Számos, magánéleti természetű bekezdés elhagyásával a politikai híreket szinte szó szerint átmásolta egyidejűleg barátainak, itthoni ismerőseinek írott
leveleibe is. A hivatkozott levéltári állagban megtalálhatók a Tengelicen lakó, máiemlített Gindly Rudolfnak, rövidebb formában Pais Boldizsár boronkai és
Laczkóczy Lajos sárvári táblabíróknak írott levelek is, utóbbiak részben német
nyelven, kevésbé bizalmas stílusban." (Például Gindlyt „Édes Rudolfom!"-nak,
Paist „Tisztelt Polgártársunkénak szólította.) Míg korábbi leveleit postai úton juttatta cl Kaposvárra, az utolsót — nyilván kifejezetten Habsburg-ellenes politikai
tartalma miatt — csempészve akarta hazajuttatni. Gondosan ügyelt arra, hogy megszervezze a levelek útvonalát, amennyire rajta állt, igyekezett elérni, hogy csak a
címzett bonthassa lel (pl. korábban is tértivevénnyel küldte stb.), mégis alábbi sorai
valahogy a rendőrség kezébe kerültek. A levelek német másolatai a bécsi Kriegsarchivban találhatók, vagyis bizonyítékként használták fel azokat a szerzőjük ellen
indított perben. Cseremiszky Miklóst alábbi leveleinek megírása után letartóztatták
és előbb halálra, majd kegyelemből több évi várfogságra ítélték." A szigorú ítéletben minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a tisztviselő fontos diplomáciai és
államtitkok birtokába juthatott. Mégis úgy tűnik, egyelőre nem akart különösebben

Miklós nem ugyanaz a személy, esetleg apa és Ha (emellett szólna, hogy 1849-ben még csak
öt éve él házasságban, illetve hogy korábbi aktái udvari titkárnak — Hofsecretar — nevezik,
később bukkan tel írnoki beosztásban), ennek azonban ellentmond, hogy az Informationsbüro
Cseremiszky-aktái 1848-ig egységes sorozatot alkottak, az 1847. évi Handbuch (1. 6. jegyz.)
viszont csak egyetlen ilyen nevű tisztviselőt említ. Feltehető, hogy titkári címet csak a nem
önálló hivatali szervként, hanem bizottságként működő Informationsbüroban viselt. — Cseremiszkyhez hasonló életutat (a vármegyétől elszakadó és bécsi tisztviselőként dolgozó hivatalnokot) a korábbi időszakból ismertet, kiemelve, hogy egy írnok hivatalos titkárrá való előléptetéséhez hosszú idő, olykor 18-20 év is kellett: Vörös Karoly: Zmeskáll Miklós udvari titkár
élete és hivatali pályafutása. In: Levéltári Közlemények, 44. (1974) 621-622. p.
14

A szöveghez fűzött lábjegyzetekben közöltük azokat a fontosabb mondatokat, melyekkel
Cseremiszky kiegészítette a Gindlynek írt levelét a feleségééhez képest. A Cseremiszky által
Gindlyhez intézett egyik levelet német nyelven, terjedelmesebb magyarázatok nélkül közölte:
Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe I848^t9-ben. III. köt.
Bp., 1965. (a továbbiakban: Andics, 1965) 270-275. p. Az alábbi közlés és valamennyi
kiegészítés a magyar eredetiből készült. Megőriztük az eredeti helyesírást; a rövidítéseket,
elírásokat |...|-lel oldottuk fel, a dőlt betűs kiemelések az eredetiből származnak.
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Andics,

1965. 275. p.

kémkedni a magyarok javára, csupán egyszerű hétköznapi emberként személyes
benyomásait és politikáról kialakult elképzeléseit vetette papírra.
Bécsben dolgozó tisztviselőnk házassága társadalmi állásának megfelelő volt:
Somogy vármegye híres főorvosa, Csorba József (1787-1858) egyetlen lányát,
Herminát vette feleségül. (Csorbának mellette kilenc fia született, többségük a vármegye által kínált tisztviselői pályára lépett, vagyis Cseremiszky kifejezetten hozzá
hasonló értelmiségiek családjába került.) A megyei főorvosnak fontos szerepe volt
Somogy egészségügyének történetében, komoly érdemeket szerzett az első kaposvári kórház alapítása, az 1831. évi kolerajárvány visszaszorítása stb. körül, családjával együtt 1834-ben kapott nemesi címet az uralkodótól. 10 Sokirányú munkásságából ki kell emelni, hogy nevéhez fűződik az 1848. évi fordulat után az első,
alaposan kidolgozott javaslat a magyar egészségügy szervezetének átfogó modernizálására, amely polgárosodott szemlélete miatt is a hazai orvostörténet kimagasló
teljesítményei közé tartozik. 1 '
Cseremiszky és apósa sorsán keresztül az is jól tanulmányozható, hogy mennyire átformálják a történelmi események a hétköznapi emberek családi viszonyait.
Csorba József ugyanis lelkesen támogatta az 1848-as fordulatot egészen addig,
amíg az év végén nyilvánvaló nem lett az uralkodóház és Magyarország szembefordulása, katonai konfliktusa, Cseremiszky pedig a trónfosztás után lelkes Kossuth-pártinak bizonyult. 1849 elején Windischgrátz Somogy megye élére császári
biztosként a rendkívül konzervatív és népszerűtlen Czindery Lászlót (1792-1860),
korábbi főispánt nevezte ki. Czindery négy hónapos működése alatt Csorba és családja többször is udvarhűségéről tett tanúbizonyságot, 18 olyannyira, hogy amikor
Noszlopy Gáspár szolgabíró április végén indított népfelkelése felszabadította DélDunántúl nagy részét, a főorvosnak családjával együtt menekülnie kellett. A császárpártiak többségétől eltérően nem Horvátország, hanem Zala megye felé indult,
ahol a felkelők (egyébként Czindery tiszttartójának társaságában) hamar utolérték,
és április 29-én Noszlopy fogságába került. A felkelők különleges bánásmódban

16

Baranyai Béla: Somogy vármegye nemes családai. In: Somogy vármegye. Szerk.: Csánki
Dezső. Bp., é. n. (Magyarország vármegyéi és városai). 612. p.; Reiszig Ede: Somogy vármegye története. In: Uo., 513. p.
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Csorba Jósef: Észrevételek az álladalmi egesség rendezéséről hazánkban. Pécsett, 1848. Méltatására 1. pl.: Franki József: Fejezetek Somogy megye orvostörténetéből a XVIII-XIX.
században. Kaposvár, 1973. (Somogyi Orvostörténeti Szemle) 63. p.
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Vö. 49. jegyzet.

részesítették Csorbát, Kaposvárt ugyan nem hagyhatta el és a megyeházán kellett
laknia, de tovább praktizálhatott, sőt májusban egy ízben Pestre is utazhatott. 19
Bécsben élő veje azonban — mint alábbi leveléből kiderül — minderről semmit
nem tudott, csak értetlenül kommentálta, hogy iélesége miért szűkszavú „levélkéket" intéz hozzá és miért nem említette Noszlopy csodálatra méltó felszabadító
vállalkozását. Sőt, június l-jén kelt utóiratában a magyar ügy sikerében bizakodva
arra is kérte apósát, járjon közbe karrierje érdekében Pesten Szemerénél és Csány
Lászlónál, és hogy bizonyítsa hazaszeretetét, kilátásba helyezte egyes bizalmas
adatok kiszivárogtatását is — miközben Csorba József éppen Noszlopy fogságában
várta a felmentő osztrák seregeket. Egy szakirodalomban megjelent rövid utalás
szerint Cseremiszky levelei „Kaposváron is megfordultak", 20 ami ha megfelel a
valóságnak, feltételezhető, hogy valamelyik családtagja juttatta azokat a rendőrség
kezébe, esetleg azok környezetében élő személy vagy a levelet szállító valamelyik
közvetítő „láncszem". Az bizonyos, hogy após és veje eltérő politikai felfogása és
I 849 utáni sorsa (egyiknek kitüntetés, a másiknak várfogság) gyökeresen alakította
át korábbi családi viszonyaikat.
A Csorba Herminának írt levelekben, mint említettük, érdekesen keverednek a
magánélet és a nagypolitika eseményei, személyiségei. (Cseremiszky mintegy második anyanyelveként beszélhette a németet, több kifejezésnél zárójelben megadta
a német megfelelőt, talán bizonytalan volt a magyar szó használatában — egyébként minden esetben alaptalanul.) Beszámol hétköznapi emberek hétköznapi cselekedeteiről, a bécsi tisztviselők életéről (nem is sikerült valamennyit azonosítanunk), hivatali előrelépésének kilátásairól, időjárásról, várható drágaságról, arról,
hogy hogyan ültette át új cserépbe a — minden bizonnyal kedvelt — virágait, mély
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Franki J.: i. m. 66-72. p.; Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár kormánybiztossága (1849. március-augusztus). In: Somogy inegye múltjából. Levéltári évkönyv, 12. Kaposvár, 1981. 203.,
212. p. Noszlopy felkeléséről I. még többek között: Szabó Gyula: Noszlopy Gáspár, az
1848/49. évi magyar szabadságharc Somogy megyei partizánvezére. Kaposvár, |1953J; Vörös
Károly: Noszlopy Antal visszaemlékezései. Adalékok az 1849. évi dunántúli népfelkelés történetéhez. In: Századok, 87. (1953) 2 - 3 . sz. 319-376. p.; Andrássy Antal: „Mert én (a) forradalom embere vagyok." Noszlopy Gáspár jelentései Kossuth Lajosnak 1849. május 4.-június
15. In: Somogy, 1989. 3. sz. 75-82. p. stb. Csorba egyébként 1849 augusztusáig fogságban
maradt, majd kiszabadulása után ő adta meg a császáriaknak Noszlopy részletes személyleírását, sőt 1852-ben is ő azonosította a letartóztatott, majd halálra ítélt gerillavezért a pesti
Újépületben.
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Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Történelmi olvasókönyv. Kaposvár,
1967. 218. p. Az is elképzelhető azonban, hogy az értesülés tévedésen alapul, és Cseremiszky
leveleit lefoglalták, mielőtt elérték volna Magyarországot.

apai érzelmekről árulkodó sorokban emlékezik meg távoli kisgyermekéről stb.
Érezhetően gyors egymásutánban papírra vetett beszámolóját minduntalan megszakítják a szabadságharccal kapcsolatos események, információk, vélemények.
(Ezeket a szövegközlésben igyekeztünk értelmező-magyarázó lábjegyzetekkel ellátni.) Cseremiszky érdekes módon csak részben (és kizárólag külpolitikai vonatkozásban) említette a hivatalában szerzett információkat, a magyar hadiesemények
vonatkozásában két, a nyilvánosság számára is elérhető forrásra támaszkodott: egyrészt a társasági életben hallott szóbeszédre, másrészt a sajtóra. Ami utóbbit illeti,
mivel számára ellenséges közegben élt, meg kellett tanulnia a „sorok között olvasni", vagyis a tavaszi hadjárat sikerei idején feltűnően szűkszavú és a tényeket
is gyakran torzító, a szabadságharcot lejáratni igyekvő bécsi sajtó (elsősorban a
Wiener Zeitung) alapján a magyarok sikereit objektívan felismerni és ünnepelni. 21
Összességében azt mondhatjuk, hogy bizonyos eseményeket kitűnő realitásérzékkel, másokat alaptalan optimizmussal ítélt meg. Előbbihez sorolhatjuk például
azt a megállapítását, amikor az osztrák kézre került magyar tisztviselők és katonatisztek kivégzésének hatásáról írt, és helyesen ismerte fel, hogy mindez csak fokozta a magyarok elkeseredett ellenállását, inkább szembefordította az udvarral az
ingadozókat. 22 Utólag kevésbé érthető, ugyanakkor a magyarok körében elterjedt
vélemény volt, hogy Nyugat-Európa államai nem fogják tétlenül szemlélni az orosz
beavatkozást, hanem a szabadság utáni egyetemes vágytól hajtva segítségünkre
sietnek — minek következtében alaposan eltúloztak minden ilyen vonatkozású hírt.
A valóságban Anglia és Franciaország vezetőinek nem állt érdekében egy független
Magyarország megteremtése, és közömbösen vették tudomásul a cári intervenciót. 21 Ez azért is érdekes, mert ugyanakkor Cseremiszky jól látta, hogy a nyugati
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A Wiener Zeitung többnyire sokkal bővebb terjedelemben foglalkozott a nagyvilág más tájain
történtekkel, mint a magyarországi hadszíntér eseményeivel. 1849. május 20-25. között például
a lap egyetlen magyar vonatkozású információt sem közölt, utóbbi esetben is csak egy április
végi kassai hírt a köztársaság tervezett kikiáltásáról (!): Wiener Zeitung, 25. Mai 1849. 1466. p.
Később 1. a témára pl.: Rózsa Mária: Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
eseményeinek értékelése néhány bécsi napilapban. In: Töprengések Kundéra „szépséges szép
üveggolyójáéról. Kapcsolatok, hasonlóságok, jelenségek az irodalom Monarchiájában. Szerk.:
Fried Miklós-Kelemen Zoltán. Szeged, 1997. 47-65. p.
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A honvédtiszteket például Haynau júniusi kivégzései döbbentették rá, hogy mire számíthatnak
vereség esetén. L. erről pl.: Deák István: A törvényes forradalom. Kossuth Lajos és a magyarok 1848—49-ben. 2. kiad. Bp., 1994. 299. p.
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L. pl. Deák /.; i. m. 306-315. p. Vö. 37-38. jegyzet. Az orosz beavatkozásra 1. pl.: Andics
Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Az 1849. évi magyarországi cári intervenció diplomáciai előtörténete. Bp., 1961. (a továbbiakban: Andics, 1961); illetve legújabban:

államok egyensúlypolitikát folytatnak, ami a kis államokra nézve nem sok jót ígér.
Nem vall továbbá mely katonai ismeretekre, amikor kifejezetten előnyösnek tartotta Haynau kinevezését, mondván, hogy az új tábornoknak ismerni kell a csatateret, és kissé illuzórikusán fogta fel a magyar tisztikar változatlan voltát is.
Jellemző, „kisemberi" magatartás, hogy az abszolutizmus terjedését és a magyarság elnyomásának jeleit a hétköznapi élet külsőségeiben vélte felfedezni. Például súlyos jelként (a gyűlölt,,muszka rendszer" terjedéseként) értékelte a ruházat
és a hajviselet szabályozására irányuló törekvéseket, a katonaság kirendelését a
császár elé stb. Felfigyelt ugyanakkor azokra a jelekre is, amelyek az abszolutizmus
rendszerének félelmeit tükrözték, például észrevette a vendéglátóhelyek korlátozását, a korábbinál is erőteljesebb sajtócenzúrát, a Habsburgokat támogató papság
politikai hangulatfelmérésre való felhasználását (gyóntatáskor) stb., amelyek jól
mutatják, hogy Buda bevétele után tényleg kisebb pánik uralkodott a bécsi körökben, még ha teljesen alaptalanul is: a honvédsereg ugyanis valószínűleg képtelen
lett volna bevenni a császárvárost. 24 Jellemző az is, ahogy „ellenállási" törekvéseiről beszámolt. Nyilván nem hirdette alábbi meggyőződését fennhangon hivatalnok ismerősei körében, legfeljebb óvatos utalásokat tett mások előtt arra, hogy talán
Jcllacic mégsem menthette fel Hentzi budai védőit, kilátásba helyezte, hogy mások
füle hallatára mondja cl véleményét a gyóntatójának... Feleségét persze rendkívüli
körültekintésre intette az apósának írt említett sorokkal kapcsolatban. Az otthoniak
szemében (akiket odaadó Kossuth-pártiaknak hitt) azonban érthetően úgy akart
feltűnni, mint aki bátran kiáll a haza érdekéért. A feleségének írt levelekben talán
magába fojtott véleményét (gyűlöletét az „édes hazát" eláruló főurakkal, katolikus
főpapokkal, császárhű hivatalnokokkal stb. szemben, reményeit a szabadságharc
sikereit illetően) is ki akarta adni magából. Erre utal az a tipikus értelmiségi vonás
is, hogy az amerikai függetlenség párhuzamaiban, olvasmányaiban keresett vigasztalást saját kora eseményeivel kapcsolatban.
Cseremiszky Miklós leveleiből tanulságosan rajzolódik ki a szabadságharc mindennapjait átélő hétköznapi ember világa. Bár 1849-es álmai megvalósulatlanok
maradtak (mind Magyarország katonai és külpolitikai sikereit, mind pedig saját
diplomáciai karrierjét illetően), százötven év távlatából is egyetérthetünk az egyko-

Roberts, hm W.: Nicholas I. and the Russian intervention in Hungary. London, 1991. (Studies
in Russia and East Europe); Kovács, Stefan: Az 1849. évi orosz katonai intervenció Magyarországon. A magyar forradalom és szabadságharc az európai nagyhatalmi érdekek középpontjában. In: Századok, 1 15. (1991) 3-4. sz. 266-297. p.
24

L. erről pl.: Deák /.: i. m. 304. p.

ri bécsi tisztviselő vágyaival: „rendezze minden nemzet függetlenül minden befolyástól a maga kiil- és belügyeit, és emelkedve tökéletesedjék."

Cseremiszky Miklós két levele feleségéhez
I.

Bétsben, pünkösd hav[a] 24. 1849.
Kedves drága Minkám!
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy ez a nyoltzadik levelem, mert írtam a lefolyt
hónapnak 27. és 30., e folyó hónapnak pedig 2. 4. 5. 10. és 17. napjain. 25 Ezt szükséges előrebotsátani, hogy lássam, vajon nem veszett-e el levelem mind amellett,
hogy tértivevény mellett küldettek? Én tőled csak két egynéhány sorból álló levélkét kaptam, amelyekben meg sem említetted, hogy Noszlopy Somogyban sereget
— . 26

gyujt-

Ezen megjegyzésem után a főtárgyra jövök, t.i. az esketésünk napjának a negyedik ünnepére, amelyen egyszersmind az édes szüléid is a magokét megülik. Erre
nézve szívemből kívánom, hogy ez a következő életünkben mind reánk, mind pedig
édes Szüléidre és édes Hazánkra nézve kedvezőbb alakban előkerüljön, főképpen
pedig, hogy az egészséged alapja megújuljon, melyet az utolsó év nagy megrázott.
Amit az által is el fogunk érni, ha te Kaposvárott maradsz egészen mához egy
hónapra, feltévén azt, hogy a környülmények megengedik. Az oka pedig ezen óhajtásomnak az, mivel az idén Gleichenbergben 27 szintúgy, mint más hegyes vidéke-
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Sajnos Cseremiszky Miklós korábbi levelei egyelőre ismeretlenek.
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A Gindly Rudolfnak írt levélben még beszúrva: „bámulnom kell azon híreken, hogy a magyarok nem várják az oroszokat és a beléavatkozásokat, melyről én téged is ezelőtt öt héttel
értesítettelek." Ebből úgy tűnik, Cseremiszkynek valóban voltak bécsi udvari körökből származó bizalmas információi. Schwarzenberg osztrák miniszterelnök és külügyminiszter ugyanis
— hosszas diplomáciai tapogatózást követően — április 21-én kért fegyveres segítséget az
oroszoktól, amelyet az április 24-t minisztertanács jóváhagyott, és május l-jén nyilvánosságra
is hoztak. Andics, 1961. 360-365., 373-374. p. A május 12-i közös manifesztumra 1. pl.:
Márki Sándor: Az 1848-49-ik évi szabadságharcz története. In: A modern Magyarország.
(1848-1896) Bp., 1898. (A magyar nemzet története, X.) 322. p.
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Gleichenberg: stájerországi község, vastartalmú, illetve különböző ásványi sókban gazdag
gyógyfürdői miatt kedvelt üdülőhely, nagyon sok magyar is felkereste. Éppen 1849 tavaszárólnyaráról van egy adatunk, miszerint (Cseremiszkyék tervezett útjához hasonlóan) sok magyar

ken hideg van az új hó miatt, és mivel a füredi 8 víznek is több foganatja lesz, ha
használása után még odale maradhatsz, ámbár reám nézve az elmaradástok nincs
kedvező befolyással; mert édes Hazánk sorsa és a magány igen nagyon hat a kedélyemre, amit annál inkább megérzek, mivel az idő sem igen kedvező, hogy lehetne
használni a mezei sétálásra. A többi állapotomra nézve is mindeddig tsak azon
változás történt, hogy báró Werner reám bízta azon iratok fogalmazását, amelyek
a diplomátziai téren még deák nyelven folynak, ilyenek: az uralkodás általvételc,
a követküldés, a házassági, születési és meghalálozási esetek, a békekötések és más
szövetségi esetek, mind ezen tárgyakat első osztályon diplomátziai tárgyaknak nevezzük. Nébauer figyelmeztetett engemet ezen tárgyakra, azt mondván, hogy Pilátra akarják bízni, holott én jobb deák vagyok. 29 Báró Werner annál inkább teljesítette
a kérésemet, mivel a tárgy úgyis báró Pflüglhez tartozik, aki alatt én is dolgozom;
báró Messhengcn Piláték mellett van, míg nem jelentém magamat. A ministerségben tsak négyen tudunk deákul, úgymint: én, Fissko, (lengyel, a magyarok eránt
rokonszenvvel viseltetik), és két Pilát, akik a Jézsuiták alatt végezték tanulmányjaikat. 30

nemes indult üdülni Grazon át Gleichenbergbe. Joseph Andrew Blackwell magyarországi
küldetései, 1843-1851. Szerk.: Haraszti-Taylor Éva. Bp., 1989. 182. p.
28

Feltehetően Balatonfüredről van szó.

29

Értsd: jobban beszél latinul.

30

Cseremiszky itt az 1848 előtt Metternich által vezetett államkancellária számos együtt dolgozó
tisztviselőjét megnevezte, amiből az is következik, hogy a nagy hatalmú kancellár távozását
követően a külügyi apparátus együtt maradt a bécsi forradalmak utáni időszakban is. A Cseremiszky által említett személyek és beosztásuk 1847-ben: Joseph Werner báró és Franz
MenBhengen báró egyaránt a Metternich után következő hivatali ranglétrán található hét udvari
tanácsos (Hofrat und Staats-Oífizialen) közé tartoztak; rangban őket követte Ernst von Niebauer kancelláriai tanácsos (Staatskanzlei-Rat); Wilhelm Ptliigl báró és Joseph Anton von
Pilat a kancellária külországi szolgálatában álló személyekként (követekként; im ausserordentlichen Dienste) szereztek számos udvari elismerést; Clemens von Pilat a kancellária udvari
titoknoka (Hofsecretar), Peter Carl Fissko pedig egyszerű hivatalnok (írnok; Offizial) volt.
Handbuch, 1847. I. 19., 194-198. p. Megjegyzendő, hogy a jezsuita rend visszatelepítésének
kérdése a XIX. század első felében az egyik legtöbbet vitatott belpolitikai kérdés volt Európa
számos államában. Ausztria 1820-ban engedélyezte a rend letelepedését Galíciában (Magyarországon erre a közvélemény ellenállása miatt csak 1853-ban nyílt lehetőségük), a rendtagokat,
illetve az iskoláikban végzett tisztviselőket a kortársak egyértelműen a polgári ereikkel szembenálló abszolutizmus iránti elkötelezettséggel azonosították. L. erről: Egri Főegyházmegyei
Levéltár, Archívum Nóvum, 2851. rakt. sz. Religionis Jesuitae, 1811-1923. 1820.; Petruch
Antal S. J.: Száz év a magyar jezsuiták múltjából. A magyar jezsuiták a közös rendtartományban. 1-2. köt. Kecskemét, 1992. (Anima una könyvek, 4-5.) 53. p., illetve részletesen: Fazekas

A politikai téren az utolsó levelemtől nevezetes volt a két tsászárnak édes Hazánkat érdeklő nyilatkozványja, mind a kettő gyalázza édes hazánkfiait, akik védik
annak törvényes önállását, és úgy van szerkesztve, hogy az egész világ, amely nem
esmeri édes Hazánk törvényeit, szerződéseit, viszonyjait és háromszáz esztendei
elnyomatását, kárhoztassa mindazokat, akik édes hazánkat meg akarják menteni a
lengyelországi sorstól. Nem is tett ezen két nyilatkozvány kedvező benyomást a
közönségre, kivévén a petsovitsokat,"1 akik a muszka segítségben találnak boldogulhatást. Ezt látják a fejedelmek, meg azt is, hogy a magyarok már Erdélyben és
Jordánovonál Trentsin vármegye szomszédságában visszaverték az oroszokat; 32
hogy a török nem engedte meg Rájácsics kérésére az oroszok bementét a Bánságba;33 hogy a németországi népek a tavaly vett ígéretek teljesíttetését sürgetik,

Csaba: A szerzetesrendek reformkori megítélése, különös tekintettel a jezsuitákra. In: Történelmi Szemle, 40. (1998) (megjelenés előtt).
31

Pecsovics: a konzervatívok, illetve az eszközökben nem válogató, elvtelenül udvarliű
személyek gúnyneve, amely a konzervatívok 1839. évi Tolna megyei íőkortesének nevéből
köznevesült. L. pl.: Csapó M.: i. m. 102. p.

32

Cseremiszky információja téves, túlzáson alapul. Május közepén Jordanów galíciai helységnél
a 3. orosz hadtest (Zasz tábornok parancsnoksága alatt álló) egyik portyázó csapata tévedésből
lépte át a magyar határt, majd az útjába kerülő nemzetőr egységet szétverte és visszatért
Galíciába. Ez a hír torzulhatott a bécsi tisztviselő gondolataiban az oroszok visszaverésévé.
Június elején egyébként az oroszok valóban megszállták (az egyébként nem Trencsénhez,
hanem Árvához közel eső) Jordanówot, hogy megtámadják a Rózsahegyen állomásozó magyar
alakulatokat. A betörő kozákok akciója a polgári lakossággal való kegyetlenkedéseik miatt is
elhíresült. Az erdélyi magyar sikerekről szóló információk vagy téves híreken alapulnak, vagy
pedig még arra vonatkoznak, amikor Bem február-márciusban kiverte a mintegy hatezer fős,
Havasalföldről érkezett orosz sereget. L. minderről pl.: Sass báró május 16-iki levele Divéky
Antal árvamegyei alispánhoz. In: Árvamegyei Hírlap, 1889. 10. sz.; Hegyesi Márton: Első
mérkőzéseink az oroszokkal 1849-ben és a héthársi ütközet. In: Századok, 33. (1899) 652657. p.; A magyarországi hadjárat, 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. Szerk.:
Rosonczy Ildikó-Katona Tamás. Bp., 1988. 268-269., 460. p.

33

Az értesülés igaz, bár hozzá kell tenni, hogy Törökország szimpátiája nem volt teljesen önzetlen. Amikor 1849 tavaszán az oroszok első ízben avatkoztak be az erdélyi harcokba (1.
előző jegyzet), a formailag török fennhatóság alatt álló Havasalföldet használták bázisul. (1848
júliusában szállták meg a román fejedelemségeket.) A Porta Oroszország elleni mozgósítást
is elrendelt, amit csak Anglia határozott ellenzésére állított le. Josip RajaCié (1785-1861)
karlócai szerb pátriárka, a szerb nemzeti mozgalom egyik meghatározó egyénisége. Cseremiszky véleménye azért is túloz, mert igaz, hogy Rajaőic többször fordult a magyarok elleni
segítségért I. Miklós cárhoz, de utóbbi ezt mindvégig határozottan elutasította, mert Oroszország hatalmi érdekei stabil Habsburg-birodalmat kívántak és nem a nemzeti mozgalmak
megerősödését, beleértve még a szlávokat is. L. erről: Arnlics, 1961. 82-84. p.; illetve részlete-

mégpedig erővel sürgetik, amelyhez sok helyen a katonai erő tsatlakozott, és Kolb
követ a frankfurti nemzeti gyűlésben a magyarok példáját ajánlotta;34 hogy Olaszországban új háború keletkezik, ahol a frantziák a muszkák példáját követve beléavatkoznak,35 és Radetzkynek tudósítása szerént mintegy éjtszakán által a földből
teremnek; hogy a magyar népnek a hangulata a tsászáriakra nézve éppen nem kedvező, amely ezeknek semmi áron nem akar adni élelmezést, az erőszak használása
pedig még rosszabb, sőt a bankjegyeket mindég elfogadja abban a reményben, hogy
a magyarok győznek, és ez ellen Welden édes Hazánkban is a rögtön ítéletet kihirdettette.16
Meglehet, hogy boldogul, de én telyességgel nem hiszem. Ily eszközök nem
vezetnek tzélra. Mindezeket, mondom, látván a fejedelmek és azt is tapasztalván,
hogy az angol és a frantzia gyűlés Osborne és Flocon indítványjait édes hazánkra
nézve cl nem mellőzte, sőt, hogy a ministerek pártolólag nyilatkoznak, 3 és hogy

sen: Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. I—III. köt. Bp., 19301940.; Szerbek és magyarok a Duna mentén. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből. Szerk.: Bona Gábor. Bp., 1983.
34

Németországban valóban sor került ekkoriban felkelésekre (Drezda, Pfalz, Baden stb.), a forradalmi mozgalommal kapcsolatos várakozások azonban túlzottak. Kétségtelen viszont, hogy
a „magyar példának" valóban óriási népszerűsége volt a német területeken. L. erről pl.: Varnhagen, Kari August: Tagebücher. Lcipzig, 1862. Bd. VI. 137., 316. p. stb. A frankfurti birodalmi gyűlés egyébként május 31-én áttette székhelyét Stuttgartba, majd június 18-án végleg
felszámolták tevékenységét.

35

Piemont 1849. március 20-án mondta föl a fegyverszünetet, amelyet az olaszok gyors vereségei
követtek, vagyis a levél írásakor már az „új háború" nem keletkezett, sokkal inkább vége felé
járt. Két forradalmi góc volt még Itáliában: Róma és Velence. Előbbi ellen tényleg a franciák
indítottak csapatokat, és április elejétől több sikertelen partraszállást, illetve csatát követően
egy hónapos ostrom után vették be, július 2-án. Az egyébként Magyarországgal szövetséges
Velencét (Datiielc Manin április 2-i diktátorrá választása után) május 27-től augusztus 22-ig
ostromolták az osztrák csapatok.

36

Az ún. Kossuth-bankóról van szó, amely valóban kiszorította az egyéb fizetőeszközöket Magyarországon, ezért széles körben el is fogadták azt. Cseremiszky értesüléséhez azonban hozzá
kell tenni, hogy Welden május 20-i hirdetménye csak haditörvényszék elé állítást helyezett
kilátásba — egyébként ugyanúgy, mint a Szemere-kormány azokkal szemben, akik nem fogadják el fizetségként a magyar bankjegyet, vagyis a polgári lakosság gyakran nehéz helyzetbe
került a fizetőeszközök tekintetében. L. erről pl.: Faragó Miksa: A Kossuth-bankók kora. (A
szabadságharc pénzügyei.) Bp., [1912| 240. p. Az udvar egyébként a szabadságharc bukása
után valóságos hajszát indított a Kossuth-bankók elkobzására. L. pl.: Sashegyi Oszkár: Az
abszolutizmuskori levéltár. Bp., 1965. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai I. Levéltári
leltárak 4.) 296. p. Welden pénzjegyekkel kapcsolatos rendeleteit 1. Andics, 1965. 228. p.

különösen a frantzia választások minden vesztegetés datzára is, amely az orosz és
austriai részről használtatik, nem ígérnek kedvező sikert, 38 azért Varsóban tanácskozmányt tartanak a népek boldogítására nézve.39 Tsak vigyázzanak, hogy veszedelmökre ne forduljon ezen törekvésök, mely annál nagyobb ellenhatást fog okozni, mennél nagyobb erővel fognak dolgozni a népek elnyomásán. Ezek is jól látják,
hogy az eddigi állapot nem maradhat, mivel a roppant seregtartás őket tenkre juttatja. Ily környülmények között még az sem fog sokat használni, hogy édes Hazánk
ellen még Haynau vezért is, aki Velentzét ostromlotta, kihívták Olaszországból. 40
Előttem egy külföldi követ azt mondotta, hogy tsak jöjjön ki Rá[de]tzky is, ha a
hírét nevét el akarja veszteni; mert a magyar nemzet különbözik az olasztól, a
magyar lelkes, vitéz és erős nép. Meglehet, hogy tsalatkozunk, én legalább részemről mind eddig nem tsalatkoztam, hanem ha édes hazánkat vagy 500 000 orosszal

37

Ralph Bernal Osborne angol képviselő május 11-én interpellált először a londoni alsóházban
a magyar szabadságharc ügyében, majd a nyár folyamán többször tiltakozott az orosz intervenció ellen. Kérdéseire Palmerston miniszterelnök többnyire kitérő válaszokat adott. Más
magyarbarát angol politikusokhoz (Richárd Cobden, Lord Dudley Coutts Stuart stb.) hasonlóan
őt is a Kossuth által Londonba küldött Pulszky Ferenc nyerte meg a szabadságharc ügyének.
Ferdinánd Flocon (1848-ban az ideiglenes kormány tagja, 1849-ben kereskedelemügyi
miniszter, a La Réforme c. lap szerkesztője) ugyanígy, a Párizsban tartózkodó Teleki László
tevékenysége nyomán adott hangot a magyarok iránti szimpátiájának, május 12-én interpellált
Drouyn de Lhuys külügyminiszterhez, aki szintén legfeljebb aggodalmának adott hangot, de
egyáltalán nem kívánt diplomáciai lépéseket tenni a magyarok érdekében. (Már csak azért
sem, mert a rövidesen összeülő új francia parlamentben jelentősen változtak az erőviszonyok.
Vö. 38. jegyzet.) Az azonban már Cseremiszky torzítása, hogy a miniszterek támogatták volna
az orosz- és Habsburg-ellenes fellépést. L. minderről: Horváth Jenő: Anglia és a magyar
szabadságharc. I—II. In: Századok, 59. (1925) 2. sz. 592-612. p., 3. sz. 720-738. p.; Haraszti
Éva: Az angol külpolitika a magyar szabadságharc ellen. Bp., 1951. 79., 82-83. p.; Walclapfel
Eszter: A független magyar külpolitika, 1848-1849. Bp., 1962. 227., 301-306. p.; Kovács
Endre: Szabadságharcunk és a francia közvélemény. Bp., 1976. 163-166. p.

38

Franciaországban 1849. május 13-án tartottak parlamenti választást, mely Louis Bonaparte, a
konzervatívok, illetve a monarchia híveinek elsöprő sikerét hozta. Ebben azonban — levélírónk
feltételezésével ellentétben — alig volt szerepe az osztrákok és az oroszok befolyásának, sokkal inkább annak, hogy a lakosság az anarchiától és a pénzügyi nehézségektől való félelmében
elfordult a forradalmi, illetve a köztársasági mozgalmaktól és „rend" után áhítozott. L. pl.
Bainville, Jacques: Franciaország története. Bp., é. n. 413-414. p.

39

Ferenc József és I. Miklós cár május 21-i varsói találkozójáról van szó, ahol az osztrák császár
— emlékezetes módon — kézcsókkal köszönte meg az orosz segítséget.

40

Haynau valóban többször kitüntette magát az itáliai fronton. Radetzky alatt részt vett a piemontiak döntő vereségét hozó custozzai ütközetben (1848. július 23-25.), majd 1849 márciusától
a második olaszországi hadjáratban is.

elözönlik,41 és azt egészen pusztává teszik, akkor legyőzik cdes Hazánkat, mert
nem lesz benne nép. Azonban ilyen irtó háborút a mívclt nemzetek sem fognak
tűrni, amint Görögországban láttuk. És nem hinné az ember, mire nem vetemednek,
hogy édes Hazánknak ártsanak. Tsak gondold el, már esztendeje, és mégsem engedik meg innen, hogy a pápa a kinevezett magyar püspököket és érsekeket megerősítse.'12 Ezt pedig tsak azért, hogy ezek a tsászáriakkal tartsanak. De a nép okosabb és a Hazánkkal tart. Az sem talál sok követőre, hogy egynéhány magyar főrendű vadászcsapat felállítására adózott, és hogy hcrtzeg Esterházy Miklós katonának
állott és Wcldenhez segédül jő. 43 Az nagy szerentsétlenség, hogy Buda vára még
mindég ostrom alatt áll,44 és így sok idő és sok erő vész a magyarok részéről,
azonkívül pedig még Pest városa is szenved.
Még egy nevezetes eseményről tudósítlak, amely itten történik, és nem tsak
Orosz- és Törökországban, de amely édes Hazánkban nem történik és nem is képzelhető, hogy történnék. T.i. a skótusok tanodájában a fekete táblán van rendelvény,
melynél fogva a deákok eltiltatnak attól, hogy hoszszú hajat, galléros inget, bizonyos sapkát, kabátot s a tföbbi] viselhessenek. Törökországban tsak egyszer volt
ily rendelvény szükséges, amidőn Mahmud45 [a] török birodalomnak általános

41

Bár a cári orosz hadsereg jelentős része részt vett az intervencióban, ez a szám érzelmektől
fűtött túlzás. Hozzávetőlegesen 200 ezer orosz katona lépett Magyarország földjére, hogy
megsegítse a mintegy 175 ezres császári hadsereget, az utóbbinál valamivel kisebb magyar
csapatok ellen.

42

1848. június 25-én V. Ferdinánd kinevezte a Battyhány-kormány által előterjesztett öt főpapot
az üresedésben lévő egyházmegyék élére, ám ennek szentszéki megerősítése valóban nem
következett be. L. pl.: Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és állam 1848-49-ben.
Bp„ 1928. (Szent István könyvek, 58.)

43

A magyar konzervatívok május 17-i pozsonyi gyűléséről van szó, amelyen a Habsburgok
további anyagi és fegyveres támogatására, illetve önkéntes szabadcsapatok szervezésére tettek
fogadalmat. (Korábban Szirmay István gróf toborzott sikeresen ilyen alakulatokat, bár a
császári hadvezetés ezek harci értékét és megbízhatóságát nem értékelte túl nagyra.) L. pl.
Hőke Lajos-Szabó Ferenc: Magyarország újabbkori története. Nagybecskerek, 1893. 1. köt.
359-360. p.; Andics, 1965. 73-76., 93-95. p. — Esterházy Miklós (1817-1894), Esterházy
Pál hercegnek, a Batthyány-kormány miniszterének fia. Cseremiszky vonatkozó értesülése
pontos, 1849-ben valóban az osztrák hadseregben szolgált mint lovassági főhadnagy. Világos
után őrnaggyá léptették elő, illetve a Szent István-rend kiskeresztjét kapta. L. róla: Eszterhúzy
János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Bp., 1901. 133. p.

44

Ez a megállapítás a levél keltekor már nem volt helytálló. A magyar csapatok május 21-én
reggel bevették a budai várat.

45

II. Mahmud török szultán (1808-1839) több felvilágosult reform kezdeményezője, megerősítette a központi hatalmat, megszüntette a janicsárságot stb.

átalakulását felfogta; Oroszországban azonban mindég fennáll p[éldának] o[káért]
az a parancsolat, mely osztálynak szabad bajuszt viselni. A kérdéses rendelet tehát
muszkától van költsönözve, 46 és nagy rosszallást idézett elő. Kiveszem a petsovitsokat, akik közül túlzó mértékben Barlanghi barátom is tsaládostól tartozik, úgy
annyira, hogy nehéz velők beszélni, és azért tsak egyszer voltam nálok ebéden, és
akkor is kimentek a szobából, amidőn Baranyay meg én kezdettük mutogatni, hogy
Jcllachich nem jöhetett a budai őrizetnek segítségére, mert az asszony nagy örömmel elbeszélte, hogy a tsászáriak Budán nagy segítséget kaptak és íélmentettek az
ostromtól. 47
Még egy nevezetességről értesítlek, amely annál fontosabb, mivel a vallás le
alatsonyítását illeti. Azt hallom t.i., hogy a papok az embereket a gyónásban kikérdezik, beléavatkoznak-e és beszélgetnek a politikáról? Azokat megdorgálták, akik
ezt tselekedték. Hát már erről az oldalról is működnek az absolutismusra nézve!
Ha nem is mentem volna gyónni, most megteszem és lehordom a gyóntató atyát
oly fennszóval, hogy a többi nép is hallhassa.
Az esmerősink mind kérdezősködnek, hogy vagytok, és köszöntetnek benneteket. Bártschné már kétszer felszóllított, hogy látogatnám meg őket, és vinnélek
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A következtetés ebben a formában túlzás, de kétségtelen, liogy 1849-től az osztrák abszolutizmus sokkal nagyobb gondot fordított alattvalóinak „megfelelő" öltözködésére és ruházatára.
Világos után Zichy Ferenc (I. 59. jegyzet) előírása nyomán például a nagyváradi püspök külön
körlevélben szabályozta papságának öltözetét, különös tekintettel a nemzeti színek tiltására.
L. Andics, 1965. 394-396. p. Köztudott volt továbbá az „ellenzékinek" minősített körszakáll
tilalma stb.
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Jellacic április 24-én hagyta el Budát, és a Duna jobb partján Eszek felé vonult, valóban azzal
az utasítással, hogy kedvező pillanatban kísérelje meg a főváros felmentését. Jellacic erőit
azonban ehhez túlzottan is lekötötték a délvidéki hadműveletek. Az ostrom hetei alatt a várban
nagy reménységet fűztek a felmentő csapatok érkezéséhez, és jellemző módon többször hallani
is vélték azok megérkezését. L. erről: Budavár bevételének emlékezete, 1849. Szerk.: Katona
Tamás. Bp., 1989. (Pro Memória) (a továbbiakban: Budavár bevétele i. m.) 11., 2 2 5 - 2 2 6 . p.
— Barlanghi László: 1847-ben a magyar kancelláriához kinevezett udvari ügyvivő (ágens;
Hofagent bei der Kön. Ungarische Hofkanzlei), számos megye táblabírája. A Barlanginak
udvar iránti elkötelezettségét mutatja, hogy az önkényuralom korában nevük felbukkan az
Arad megyei bíróság tisztviselői között is. Handbuch, 1847. I. 660. p.; Magyarország és a'
hozzá kapcsolt részek tiszti névtára I845 d l k évre. Buda, 1845. (= Tiszti névtár, 1845) 98. p.;
Hot- und Staats-Ilandbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1859. Theil 4. Wien,
1859. 241. p. Baranyay Ferenc: az osztrák pénzügyeket irányító udvari kamara (Hofkammer)
fogalmazója. Handbuch, 1847. I. 246. p.
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A név gyakorisága miatt (illetve azért, mert az sem bizonyos, hogy a jelzett Bártschékat
Cseremiszky a munkája következtében ismerte meg), az illető beazonosítása nehéz. Félté-

azután benneteket is hozzájok. Minden esmerősünk egészségesek. A házmesternek a sógorasszonyja halálán van és nehezen épül fel.
Én a virágokat történetesen megszaporítottam, a borostyánt (Efeu) nagyobb tserépbe ültettem, és azolta hajt, a kis tavirózsa virágzik, és egy nagy szépen virágzó
tserjénk is van.
Pepi örült a levelemnek, válaszolt reá és megkért, hogy ezután is írnám meg
neki a hazai eseményeket. O betegen feküdt Veronában, és most elmegy Majlandba, onnan pedig Páviába. — Hát ti hogy vagytok? A kedves babánknak az emlékező
tehetségét kell az által gyakorolni, hogy tanuljon megemlékezni a távollévőkről,
naponkint gyakrabban emlékeztetni kell őtet arra, mit tsinál az apja, előadván neki
azokat, amiket velem tett, pféldának] o[káért] virágot szedett s a tföbbi]. így emlékeztünk meg a nagyanyjáról is, noha róla nem emlékezhetett. Ezen bánásnak igen
jótékony hatása lesz, úgy tanul szeretni távollévőket is, és erántok háládatos lenni.
Ezen kérésem mellett őtet, a nagyszüléit és Eduárdot tsaládostól együtt tsókoltatom. — Én majd 23. júniusban innen Sopronyba indulok, és 24ikben Sárvár ott
leszek, ahova ti is a nagymamával legalább 25ikben meg fogtok érkezni. — Ma
mertem kimenni Vallnerrel Neustiftig és rútul megáztunk. Alig van nap, hogy nem
esnék, és hirtelen kerekedik a zápor égi háborúval. Ugyanott láttam Braulikot
Fersttel leányjával, de nem köszöntöttem őket. 50 — A vetések igen szépek, de azt

telezlieljük, hogy esetleg Friedrich von Bartschról, az udvari könyvtár (Hofbibliothek) egyik
könyvtárosáról (Custod) van szó. Handbuch, 1847. I. 121. p.
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Csorba Edéről, Cseremiszky egyik sógoráról van szó. Az üdvözlés érdekessége, hogy az illető
a levél keltekor apjával együtt már régen császárpárti nézeteket vallott, sőt a Cseremiszky
által megvetett Czindery még február elején aljegyzővé is kinevezte. Dobai András: Somogy
megye politikai igazgatása az önkényuralom korában (1849. január—1865. szeptember). Kaposvár, 1989. (Somogyi almanach, 50-51.) 9. p.
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Neustift: Neustift an der Rosalia (Újtelek). A számos Wallner nevű bécsi tisztviselő közül
feltehetően Wallner Antalról, a magyar kancellária korábbi ágenséről van szó, de elképzelhető
még az udvari kancellária kiadói hivatalának járulnoka (Accessist), Wallner József is. Abban,
hogy Cseremiszky udvariatlanul nem köszönt két ismerősének, mintegy politikai állásfoglalása
is kimutatható: Carl Braulik és Leopold Valentin Ferstl korábban egyaránt a Joseph Sedlnitzky
gróf által harminc évig irányított, hírhedt központi rendőri és cenzúrahivatal (Polizei und Zensur-Hofstelle) tisztviselőjekent dolgozott, előbbi fogalmazóként, utóbbi tanácsosként. Mivel
1848 előtt köztudottan Sedlnitzky kezében futottak össze a kiterjedt és befolyásos besúgóhálózat szálai, feltehető, hogy beosztottaitól emiatt is tartott környezetük. Handbuch, 1847. I.
230., 239., 284. p. Sedlnitzkyt egyébként egyik történetírónk találóan nevezte „felkapaszkodód, félművelt és kivételesen rossz szellemű" embernek. Cseremiszky és Ferstl személyes
konfliktusa egyébként jóval régebbi eredetű lehet. Utóbbit ugyanis főnöke már az 1832-36.
évi diéta előtt a megyegyűlések ellenőrzésének koordinálásával bízta meg, majd Ferstl 1832-től

mondják, hogy Morvaországban a muszkáknak takarmányul lekaszálják. Ugyan
értekezzél édes szüléiddel, valyon nem lehetne-e számunkra onnan lisztet hozatni
oly módon, hogy az úton el ne romolnék, és lenne-e érdemes ezt tenni, mert a liszt
és a zsiradék télen nagyon drága lesz/ 1 Hiszen Te igen jól tudod, mennyire volna
szükségünk, és mi ezt valamely ajándékkal kipótolhatnék, ha a pénzt el nem fogadnák. Sapienli pauca sufficiant! 5 " A vám mázsájától nem nagy, és én lisztes ládát
tsináltatnék neki. — A szolgálónk igen szorgalmatos, megmossa a függönyöket,
és számomra köt harisnyát mindamellett, hogy egy héttől Hermánnyéknak is szolgál, akiknek a tselédjök a kórházban van.
Ezt is tudtodra adván, édes feleségem, szívemből ölellek és vagyok
leghívebb férjed és barátod
Miklós

Pozsonyban az országgyűlési rendőrség vezetője lett, beosztottait jellemző módon az ellenzékiek csak „hidrának" gúnyolták. Feltételezhetjük, hogy a reformellenzékről szintén szorgalmasan adatokat gyűjtő, jelentéseket író, ám az államkancellária tanácsosaként dolgozó
Cseremiszky nem volt j ó véleménnyel a „közönséges" besúgónak tartott Sedlnitzky-beosztottakról. Sándor P.: i. ni. 592-593. p.
51
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A Gindly Rudolfnak írt levél így folytatódik: „Itten nagy drágaság lesz; mert édes Hazánk
el van zárva, és a katonaság mindent felemészt. Ugyan azért kérlek, írd meg nekem, nem
lennél-e kész arra, hogy számomra a gőzösön lisztet küldenél Tolnáról, ha egyszer vége szakad
a háborúnak és a közlekedés helyreáll. Ingyen nem kívánom, de tsak jutányosabban szeretném
beszerezni, mintsem itt lesz. így az úton sem romlanék el, mert rövid idő alatt megkapnám.
Ha édes Hazánk kivívja a függetlenségét, akkor légy rajta, hogy Bezerédynek, Perczelnek, és
másoknak befolyásuk által a hazai szolgálatba felvétessem. Én képes vagyok édes Hazánknak
a külügyi körben tetemes szolgálatokat tenni, mert igen jártas vagyok benne. Tsak láthatnád
az irományokból, mely erélyesen működtem én már e téren különösen Oroszország ellenében,
ahol félszázados elhanyagolt követeléseink és örökségeink is vágynák! Elég nagy szerentsétlenség a kedélyemre nézve, hogy a politikát kelle tanulnom esmerni."
Az okosnak kevés is elég, vagyis kevés szóból is ért az okos ember.

II.

Bétsben, pünkösd hav[a] 31. 1849.
Kedves drága Minkám!
Olvasván a tegnap estvéli bétsi újságban Somogynak állását édes Hazánk szent
ügyére nézve, feltettem magamban, hogy ezen kilentzedik levelemet rendkívüli
úton juttatom kezeidbe, mivel Gervay barátunk az utolsóról azt mondá, hogy talán
még által tsúszik. E jelen levelemet Laczkóczy veszi a postán, és Sárvárról elküldi
Jósa barátomhoz Keszthelyre, onnan Pfefferhez küldendőt, hogy így végtére Kaposvárra érthessen, ahol az én kedvesim múlatnak, és hogy június 23ikáig ott múlassanak, szívemből kívánom. Miért ezt tegyétek, azt az előbbi levelem magába
foglalja, és itt ismételve tsak azt jegyzem meg, hogy én 23ikban indulok Sárvárra.
Azonban mindamellett ne késedelmeskedjetek, ha a környülmények oly fordulatot
nyernének, amely veszélyeztetné az ottlételeteket.
Ezt előrebotsátván, használom e soraimat némelyek közlésére; amelyek reád
nézve nem lesznek érdektelenek. Ilyen többek között azon környülmény, mely édes
Hazánkfiaira nézve nem tsak ámító, hanem kábító, t.i. Welden, Jellachich, Rohonczy" és mások kezdik nagyon használni a hirdetményeikben a király nevet,
holott itten tsak a ts[ászár] czímet szabad használni. vt Ezen urak tehát a népet a
mostani szükség esetében a tévútra vezetik, igen jól tudván azt, hogy a magyar
királyjáért, alkotmányjáért, szabadságáért és Ha[z.á]jáért él és hal. Ha majd le lesz
győzve édes Hazánk, akkor bizonyosan muszka módon fognak bánni a néppel, és
nem lesz többé király, hanem tsak tsászár és a magyar ausztriai, holott most Welden azt is mondja, hogy fentartja a magyar alkotmányos szabadságot és nemzetiséget. Ez már igazi hazugság.
Ilyen Buda várának elfoglalása, mely 2likben ment végbe. Akár mind a két
városban leírhatatlan, de amennyire a pusztításnak a leírásait olvastam, úgy látszik,
hogy azon a tájon nem történt rombolás, ahol édes Szüléidnek házok fekszik, sőt
a nemeshegyi féle ház is épen maradt. A vérontás nagy volt, de nagy a szellemi
befolyás is, amelyet ezen történet okozott édes Hazánkban. Nagy lelkesedést tá-
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Rohonczy Ignác, 1848 előtt a Konzervatív Párt egyik tevékeny figurája, előbb Sopron vármegye főjegyzője, majd 1845-1848 között adminisztrátora, 1848 végétől Sopron és Vas
megyék császári biztosa, Világos után pécsi kerületi főbiztos.
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így jelent meg pl. a Petőcz György kivégzéséről kiadott közlemény is, I. alább, 59. jegyzet.

masztott a nemzetben. Ezenkívül nyert a nemzet sok ágyút, fegyvert s egyebeket,
amelyekre igen nagy szüksége volt.55 Ezen történetnek az elterjedése arra bírta a
bétsi újságot, hogy azt a közönségnek rendkívüli lapban tudtára adta.56 Ezen alkalommal mondott egyszer igazat, és mi történt? Letiltatták a lapnak az árulását,
ameddig tsaklehetett, tízezer keltel belőle. De általlátták, hogy lehetetlen eltitkolni,
és azért a bétsi újságnak a szerkeztetője, aki be volt zárva, nyilván megmondotta,
hogy felsőbb meghagyásnál fogva tette a közlést. Azért minden újságok közlik a
várnak elfoglalását, de oly módon, hogy árnyék essék a magyarra, p[éldának]
ofkáért] azt mondják, hogy Ceccopieri olasz ezerede elárulta, holott úgy látszik,
hogy ezek azért nyújtottak kezet a magyaroknak Sándor házánál, hogy meg ne
ölessenek, amint Görgey felszólításában megmondotta, ha meg nem adják magukat.57 Ezen felül már a bétsi és fejérvári kapu is el volt foglalva rohanással, és
így a védelmezés felesleges. A lántzhídnál volt aknának (Mine) az elsütése nem
tett kárt, maga az őrnagy (Major) sütötte el, mivel a legénység nem akarta megtenni,
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Cseremiszky megjegyzése helytálló. Megjegyezzük, a budai vár ostromának szükségességéről
szóló közismert vitában az egyik tő érv éppen a magyarok birtokába került fegyverzettel
kapcsolatos: az összesen 248 ágyú és több ezer gyalogsági fegyver a hadianyagellátás szempontjából fontosnak bizonyult.
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Extra-Blatt zur Wiener Zeitung, am 27. Mai 1849. Ugyanez a hír szó szerint megjelent m é g
a másnapi lapszám hírrovatában is, az utolsó oldalon: Wiener Zeitung, 28. Mai 1849. 1493. p.
Az újság szerkesztője egyébként ekkor Dr. Georg Seuffert (Seyfert) neves újságíró, számos
korabeli — Magyarországon is olvasott — német lap (Augsburger Allgemeine Zeitung, Neue
Prussische Zeitung stb.) bécsi levelezője volt, akinek 1850-ben távoznia kellett az osztrák
kormánylap szerepét betöltő Wiener Zeitungtól. Stamprech, Franz: Die alteste Tageszeitung
der Wclt. Werden und Entwicklung der „Wiener Zeitung". Wien, |1972| 24., 44., 234. p.
Buda ostromával és a különkiadással kapcsolatban szűkszavú közleményt adott ki: Wiener
Zeitung, 31. Mai 1849. 1513. p. A Wiener Zeitung 1848-49. évi történéseiről részletesen 1.:
Salomon, Ludwig: Geschichte des Deutschen Zcitungswesens von den ersten Anfángen bis
zur Wiederauírichtung des Deutschen Reiches. Bd. III. Das Zeitungswesens seit 1814. Oldenburg-Leipzig, 1906. 626-628. p.; illetve általában: Paupié, Kurt: Handbuch der Ostcrreichischen Pressgeschichte. Bd. I—II, Wien-Stutlgart, 1966.
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Cseremiszky értesülései pontosak, véleménye megalapozott. Igaz, hogy a Várba betörő honvédségnek elsőként a rést védő 23. Ceccopieri-zászlóalj adta meg magát, azonban az ostrom
kimenetelét nem ez döntötte el. Az (egyébként megbízhatóan Habsburg-hű) olasz katonák
árulásának vádja azért terjedt széles körökben, mert sokan ezzel vélték enyhíteni az osztrák
kudarc súlyosságát. L. minderről részletesen: Budavár bevétele i. m. számos helyen, különösen
a bevezető tanulmány; Andics, 1965. 263-264. p.; Hermáim Róbert: A 47. honvédzászlóalj
története. In: A szabadságharc zalai honvédéi, 1848-1849. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 1992. (Zalai Gyűjtemény 33.) 161-162. p. Sándor háza: a budai Sándor-palotáról van
szó.

úgy is már akkor parantsoltatott, amidőn a vár el volt foglalva, az őrnagy szörnyű
halált szenvedett. 58
Ezen történetnek az elterjesztése, úgy látszik, azt okozta Bétsben, hogy ma felszóllíttatnak a kortsmárosok és kávésok, hogy lódítsák ki a szólókat, ha szükséges,
még a rendőr segítségével is. Budán a várban az is árthatott Hentzi vezérnek, hogy
öt magyar tisztviselőt agyonlövetett. Azonban azon agyonlövetés, mely Pozsonyban történt, az egész országban nagy benyomást fog tenni és a tsászáriaknak nagy
kárt okozni. Ezen szomorú eset Petőcz György Pozson vármegyei alispányt érte e
folyó hónapnak 24ikén. Én őtet 1832-től mint igen betsületcs és igazságszerető
embert esmertem. Vétkül azt tulajdonították neki, hogy Tsallóközben a magyar
kormány parantsolatjára a magyaroknak élelmezést kiszolgáltatott, 111 újontzot
elvinni engedett. Ifjabb gróf Zichy Eercntznek tulajdonítják ezen rettenetes kivégzést.'"'1 Ugyanonnan hozták vason Bétsbe Udvarnoky tsaládját, és báró Rielél Ferentz azt mondta, hogy majd itt agyon lövik.''0 Még valamit történetesen megtud-
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A Lánchíddal kapcsolatos eseményt Cseremiszky pontosan ismerteti, téved viszont a rendfokozatot illetően: a hidat Alois Allnoch ezredes akarta felrobbantani, de csak az aknában tárolt
lőporos hordót tudta meggyújtani, aminek ő maga is áldozatul esett. Ez is bizonyítja, hogy
Cseremiszky a Wiener Zeilung alapján értesült a történtekről, a lapban megjelent híradások
nevezik őrnagynak a lánchídi akció főszereplőjét. (L. 56. jegyzet.) A híd tervezett felrobbantásáról egykorúan: Szilágyi Sándor: Pest ágyúztatása és Buda megostromlása. Pest, 1849.
63. p.; részletesen I. pl.: Budavár bevétele i. m. több helyen, pl. 126-127. p., illetve: Gracza
György: Az 1848^19-iki Magyar Szabadságharcz története. IV. köt. Bp., é. n. 386-388. p.;
Zelovich Kornél: A budapesti lánczhíd. In: A Magyar Mérnök- és Építész Egylet havi
értesítője, 1898. november. 2 9 - 3 4 . p. stb.

59

Pontos leírás. Petőcz Györgyöt (aki egész pontosan Pozsony vármegye másodalispáni tisztét
viselte) május 24-én, 44 éves korában végezték ki, mivel — miközben a császári élelmezési
bizottságnak is elnöke voll — két csallóközi járásban sikeres újoncozást rendelt el a magyar
honvédsereg számára, továbbá az utóbbiak utánpótlását is szervezte. (Más források 117 újoncot
említenek.) Andics, 1965. 264. p.; Kumlik Emil: A szabadságharc pozsonyi vértanúi. PozsonyBp., 1905. 38^44. p.; Burián Pál: A legújabb kor. In: Pozsony vármegye. Bp., é. n. (Magyarország vármegyéi és városai) 654. p. Zichy Ferenc gróf (1811-1897) 1848-ig a helytartótanács alelnöke, 1848-49-ben Pozsony megye császári biztosa (ebben a minőségében végeztette ki Petőczöt), majd az oroszok mellé beosztott országos hadsereg-főbiztos, közkeletű
gúnynevén „muszkavezető". Cseremiszky értesülésének forrása ezúttal is a bécsi sajtóban
megjelent közlemény volt, melyet a „császári-királyi katonai vizsgálóbizottság" (Militar-Untersuchungs-Commission) adott ki: Wiener Zeitung, 30. Mai 1849. 1509. p.
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A Gindly Rudolfnak írt levélben még beszúrva: „a koros aszszonyt vesszőzéssel kényszerítik
a vallatásnál." Az Udvarnoky család további sorsa egyelőre ismeretlen. Franz Riefel báró
szintén bécsi tisztviselőként dolgozott, korábban az osztrák kamarai igazgatóság (CameralGésallen-Vervaltung) számfeletti fogalmazója volt, vagyis Cseremiszky tőle is közvetlenül

tam, t.i. Sebastiani találkozott Szőlősy nevű földimmel Salzburgban, aki mint honvédtiszt a máramarosi határon őrt állott/'1 A tsászáriak Gálítziából éjjel reárohantak
és őtet tsapatostól együtt elfogták. 0 tehát Sebastianit megkérte, hogy kérne meg
engemet arra, hogy tudósítanám az öreg anyját hollétéről, mert neki nem szabad
írni. így tesznek Oroszországban, ahol Szibériába küldik az embereket, anélkül,
hogy a tsalád tudná hová lett egyik vagy másik tagja. Az előtte Ausztriában még
a várbeli fogolynak is szabad volt felvigyázás mellett levelezni tsaládi viszonyokról.''2 Lám, mennyivel estünk hátrább októbertől a kényuralkodásba! Nem tsuda
tehát, ha az efféle kegyetlenségek még azokat is elhidegítik az uralkodó háztól, akik
eddig ragaszkodtak hozzá.
Mindezeket pedig azoknak köszönheti, akikre édes Hazánk sorsa van bízva, akik
azonban azt nem esmerik, vagy ha esmerik is, oly gonoszok, hogy önérdekökben
dolgoznak, a közjót pedig lel sem veszik. Ezek közzé tartozik Czindery is, akit
nagy szerentsétlenségemre már kétszer láttam, egyszer Sehwarzenbergnél volt. 63
hallhatta az információt. Handbuch, 1847. I. 462. p.
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Bár Cseremiszky „földim"-nek nevezi Szőlősyt, vagyis utóbbi bizonyára Tolna megyei származású volt, személyazonosságát egyelőre nem lehet megállapítani. Szőlősy (vagy Szőllősy)
néven több honvédtiszttel is találkozhatunk a különböző névtárakban: Lajos és Miklós főhadnagy, József hadnagy. Mikúr Zsigmond: Honvéd Schematismus, vagy is: az 1848/9-ki honvédseregből 1868-ban még életben volt főtiszteknek névkönyve. Pest, 1869. 152., 179. p.;
Szőllősy Miklós főhadnagy, Lajos és Imre hadnagyok. Virányi (Virnau) Vilmos: Honvédtiszti
koszorú az 1848/9. évből. Pest, 1867. 199. p. Az említett tiszt — Cseremiszky leírása alapján
— a március 20-i toronyai vagy a március 26-i verbiási ütközetben eshetett fogságba. Vö.:
Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár 1848—49-ben. Munkács, 1899. 85., 8 8 90. p. — Sebastiani József: számos magyar vármegye táblabírája, korábban udvari titoknokként (Hofsecretar) egyszerre állt az államtanács és a magyar kancellária alkalmazásában,
feltehetően Cseremiszky közelebbi ismerőse a bécsi tisztviselők körében. Handbuch, 1847. I.
236. p.; Tiszti névtár, 1845. 89. p.
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Cseremiszky ismét túloz, a Habsburg-birodalomban korábban is gyakran előfordult, hogy a
politikai foglyoknak megtiltották még a családtagokkal való levelezést is. Erre jellemző példa
volt az 1836-ban letartóztatott, majd elítélt országgyűlési iljak elleni eljárás, a levélírást nekik
sem engedélyezték. L. pl.: Walthcrr Imre: Az 1836-ban elfogott országgyűlési iljak felségsértési pöre. II. In: Hazánk s a Külföld, 1869. 28. sz. 439. p.; Rédei József: Magyar tragédia
száz év előtt. Lovassy László pere és rabságának titkos iratai. Bp., 1938. 65-68. p.
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A Gindly Rudolfnak írt levélben ez a mondat bővebben szerepel: „Ezek közé tartoznak: Örményi, Majthényi, Czindery, Scitovszky, Lonovics, Andrássy és mások, főképpen főrendűek.
Elgondolhatni, miket nem koholnak édes hazánk ellen. Ide tartoznak azon tisztviselők, akik
megszöktek Budáról, és még három millió pengő forintot is magokkal hoztak." Ürményi József
(1807-1880) Fejér megye alispánja, alnádor, 1849. augusztustól császári biztos. Majthényi
László (1820-1908) Ilont megye főispánja, 1849-ben császári biztos. Scitovszky János ( 1 7 8 5 -

Elgondolhatni, miket nem kohol édes Hazánk ellen. Ilyen volt azon író is, aki azt
írta, hogy a magyar nemzet mindég pártütő volt. Ezt nekem Seeburger 64 ajánlotta
olvasásra, de még nem tudom a nevét, mert jött valaki, és nekem el kelle mennem.
Csak gondold el, milyen nagy befolyása van ilyen munkának az udvarnál, ahol
nintsen férjfiú, aki merné megmondani az igazat. Én védtem a szegény magyar
nemzetet, mint a leghívebbet/' 5 azt mondtam a többek között, hogy nintsen szükségem ilyen munkákra, minthogy igen jól esmerem az országot és a népét. A vejének is egynéhány tsapást adtam, szintúgy mint Rolletschek nevű papnak,66 aki
kikelt a Kálvinisták ellen. Seeburger leányjának leány gyermeke van. Ott még több
kiállhatatlan petsovits voltjelen, akiknek szinte tettem egynéhány jegyzéskét. Seeburger most önálló tsfászári] főorvos és udvari tanátsos.
Édes Hazánkra nézve még két környülmény megjegyzésre méltó, t.i. hogy egy
angoly futár volt itten, aki a muszka beavatkozás visszahúzását kívánta, és hogy
Weklen helyett a kegyetlen Haynau veszi által a fővezérséget Magyarországon, 67
W állmodén 6 * pedig a lovasság vezérlését. Ezen változás édes Hazánkr a nézve ked-

1866) rozsnyói majd pécsi püspök, 1849. július 21-én a korábban lemondatott Hám János
helyett Ferenc József által kinevezett esztergomi érsek. A szabadságharccal szemben a bécsi
udvar egyik legodaadóbb támogatója, 1849. május 20-án a magyar kormány hazaárulónak
nyilvánította. Lonovics József (1793-1867) 1834-től csanádi püspök, 1848-49-ben egri érsek,
bár a Habsburg-ház és a konzervatív erők aktív támogatója, a szabadságharc alatt az udvar
és Magyarország megbékélésének híve, érseki rangjáról lemondatták, Világos után eljárás is
indult ellene. Andrássy György (1797-1872) Sáros megyei főispán, 1849-ben császári főbiztos.
Ami a pénzt illeti, Cseremiszky információja helytálló: az osztrák hadsereg közreműködésével
a főkincstárat és bankpénztárt erőltetett menetben vitték Budáról Bécsbe. L. erről pl.: Anclics,
1965. 209-210. p.
64

Johann Seeburger, báró, híres bécsi orvos, 1848 előtt a császárvárosban élő magyar nemesek,
tisztviselők kedvelt háziorvosa. Cseremiszkyvel való ismeretsége is nyilván innen ered, illetve
talán onnan, hogy Cseremiszky házassága révén is kapcsolatba kerülhetett a korabeli orvostársadalom képviselőivel. Seeburgert 1847-ben második, 1849-ben első udvari orvossá nevezték
ki, a Ferenc József elleni 1853. februári merénylet során tanúsított odaadása miatt az uralkodó
kitüntette. A személyéről 1. pl.: K-i: Dr. Seeburger János báró. In: Vasárnapi Újság, 1866. 8.
sz. 83-84. p.
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A Gindly Rudolfnak írt levélben ez a mondat így folytatódik: „hivatkozván az 1741. és 1809.
évekre, amidőn |a magyar nemzeti független lehetett volna, ha nem ragaszkodott volna az
uralkodó házhoz és a törvényekhez, védtem a bánkjegyek és a katonai élelmezés tekintetéből,
amelyek a népet tenkre juttatják."
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Ignaz Rolletschek a bécsi katonai akadémia tábori lelkésze (Hauscaplan), legfőbb egyházi
elöljárója volt. Handbuch, 1847. II. 127. p.
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Haynau 1849. május 30-án vette ál az osztrák csapatok fővezérséget.

vező, mert minden új vezérnek tanulni kell esmerni a tsatatért, mialatt a magyarok
vezérei megmaradnak. Én mindamellett leginkább attól tartok, hogy a tsászáriak
lassan lassan előrenyomulván, mindenütt vesztegetni, és új tisztviselőket beiktatni
fognak, ami a magyar ügyre nézve rossz következésű lesz. Egyébként pedig a
ts[ászári] seregben sok beteg van, még pedig epemirigyes és hagymázos (typhus)/' 9
Ezen betegségek itt is a katonaság között uralkodnak, és ez is egy ok arra, hogy
nektek kedveseim a kaposvári múlatást javaslom, de azután Gleichenbergbe múlhatatlanul kell menned, és ha a mama nem jön fel, talán én kísérlek oda és ott
maradok, mert Seeburger azt mondja, hogy nekem is fog használni, neked pedig
elkerülhetetlenül szükséges.
Végtére az idevaló viszonyokra nézve annyit mondhatok, hogy a muszka rendszer nagyon terjed, és édes hazánkban még inkább el fog terjedni, ha legyőzetik.
Ennek a rendszernek egyik szüleménye a mái rendelet a kotsmárosokra és kávéházakra nézve. A másik azoknak az iÍjaknak az elfogatásuk, akik hosszú hajat s a
t[öbbi] viselnek. 70 Egy asszony Seeburgernél azt mondotta, hogy 25 botot kellene
tsapatni egynéhányra, amint az imádott Rádetzky tett.71 Továbbá azt mondják, hogy
a tisztviselőkre nézve is be fog hozatni azon rangmegállapítás és formaruha, melyek
Oroszországban fennállanak. 72 Végtére sok muszka tiszt rendet kapott, akiket Bem
kivert Erdélyországból. Ma itten kiugrasztották a katonaságot egy óranegyedre a
mezőre a tsászár elibe, amint muszka országban szokott történni. Ennyi elég ezen
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Teljes nevén Ludwig Georg Wallmoden-Gimborn (1769-1862) altábornagy, Schlick hadtestében hadosztályparancsnok.

69

Epemirigy: kolera. 1849-ben valóban komoly méretű tífusz- és főleg kolerajárvány szedte
áldozatait valamennyi hadviselő fél csapatai között. Bár a járvány leginkább az intervenciós
orosz sereget ritkította, az osztrákoknak (sőt a magyar honvédseregnek is) jelentős veszteségeket okozott: a komáromi csata előtt például Haynau seregéből több ezer katona esett
ágynak kolera miatt. L. minderről részletesen: Fazekas Csaba: Egy „elfelejtett" pandémiáról.
Az 1848-49. évi kolerajárvány és a szabadságharc. In: Társadalomtörténeti tanulmányok.
Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 1996. (Studia Miskolcinensia 2.) 300-320. p.
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Vö. 46. jegyzet.

71

Az elfogott polgári személyek megvesszőztetése sokkal inkább Haynauval kapcsolatban vált
ismertté, a kegyetlenségeiről híres táborszernagy ugyanis Bresciában nemesi nőket is
megveretett, ezért kapta a „bresciai hiéna" nevet. L. pl.: Deák /,: i. m. 316. p.

72

Bár Cseremiszky megállapítása a Habsburgokat érő orosz hatásokról ezúttal túlzás, mégis
érdekes, hogy a szabadságharc után megszerveződő Bach-rendszer egyik legismertebb vonása
a tisztviselők részére rendszeresített formaruha lett, amiről a „Bach-huszár" gúnynevet is kapták. L. pl.: Sashegyi 0.: i. m. 65., 142. p.

utolsó levelemben, mert többet nem írok, ha a postajárás helyre nem áll. Amit
megérintvén, és mindnyájatokat szívemből ölelvén, maradok
leghívebb férjed és barátod
Miklós
U. I. Ma pénteken első júniusban a legnagyobb örömmel vettem a harmadik
leveledet, amely 25ikben kelt és láttam, hogy egészségesek vagytok. A feljöveteletekre nézve még maradok amellett, amit ezen levelem, amely a kilentzedik, foglal
magában. A szegény mamának semmi esetre sem javasolnám, hogy Pestre menne,
mert igen könnyen történhetik baja és még a lovait is elvehetnék az úton. —
Egyéberánt pedig kérlek, küldjétek el Gindly barátomnak szóló levelemet valamely
biztos ember által Tengelitzre, tőle választ hozandó, fizesd meg a kialkudott bérét.
Legjobb lesz Mágocson, Lengyelen, Zombón és Medinán keresztül mennie AlsóTengelitzre. A választ tartsd meg magadnál. Nekem ez által igen kedves dolgot
fogtok tenni. — Sem Schwartzék, sem Neuwerthék nem kaptak tőled levelet.73
Mind ők, mind más esmerősink tégedet köszöntetnek. — A muszkák már nagy
pusztítást tettek Kassán, Eperjesen és más helyeken. 74 Majd lesz áldás érette! —
Pozsonyban mindkét nembeli főrendű és a lutheránus városi tanáts egyesült édes
Hazánk ellen. M agyarok mindenható Istene, könyörülj rajtok, mert nem tudják,
mit tselekszenck!' 6
Még arra is kérlek, értekezzél a papával a jövendőnkről, azon esetre, ha édes
Hazánk kivívná a szabadságát. Lenne t.i. olyan jó és menne fel akkor Pestre Csányihoz és Szemeréhez, mert akkor bennünket Ausztria meg nem tart, nem lesz
reánk szüksége, a magyarok pedig nagyon használhatnak engemet vagy a Pesten
alakítandó külügyi ministerségben, vagy a Bétsben felállítandó magyar követségnél. Szóljon pedig Huszár Jósef mellett is." Patzolay 78 sokat segíthetne rajtam, ha
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Az azonosítás mindkét név rendkívüli gyakorisága miatt nehéz. Feltehető azonban, hogy a
korábbi államtanács irodájának (Geheime Staatsrats-Kanzlei) két, egymás közelében dolgozó
hivatalnokáról van szó, Johann Neuwirth írnokként, Joseph Schwartz kiadóként tevékenykedett
a hivatalban. Handbuch, 1847. I. 191-192. p.
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Téves értesülés, az oroszok Eperjesre csak június 23-án, Kassára csak június 24-én vonultak
be.
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Pozsony város tanácsa május 8-án adott ki terjedelmes hűségnyilatkozatot a Habsburg-háznak,
amelyben mélyen eltélte a Függetlenségi Nyilatkozatot. L. Andics, 1965. 229-230. p.
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Utalás Jézus Krisztus kereszten mondott szavaira, 1. pl. Lukács evangéliuma 23,34.
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Huszár József: 1847-ben iktatóként (Hofsecretar und Regislrator) az államkancellária fordítóhi-

őtet e tekintetben felszólítaná, ő esmér engemet. Annak bebizonyítására, mennyit
tettem én édes Hazánk mellett, fogok küldeni egy fogalma[zvány]t a muszka udvarhoz, amely ottan szembe tűnt. Ezt majd azon alkalmatosság is leviszi, amely
veletek fog jönni. Azonban arra kérd a papát, hogy senkivel mással ne közölje, mert
a tárgy a legkényesebb természetű, és a közlött fogalmat se hagyja ottan, hanem
tsak olvasásra adja és azután nekem visszahozza, magánál azt addig lepetsételve
tartván. — Be boldog ami édes Hazánk, Scitovszky őtet itten az austriai zsinatban 79
képviselte, ámbár senki sem kérte reá a nemzet nevében! — Azt mondják, hogy gr.
Zichy Bódogot 80 küldötték Londonba, ott a nemzet ellen működendőt, ő Metternichnének testvére és a követségnél szolgált. — Ma estve felé hallottam Neuwerthéktől, hogy kaptak tőled levelet. — Rádetzky megjött Olaszországból tanátsot
adandó édes Hazánk meghódítására nézve. Sopron és szomszéd vármegyékbe 2530 000 orosz jő, és c folyó hónapnak 5. napján elkezdődik a háború.S1 Görgey
60 000 emberrel Győrnél van. Wcldenről azt mondják, hogy mint Stádion, 82

vatalában dolgozott. Közvetlen hivatali főnöke (egyben a „keleti nyelvek udvari tolmácsa"
/I Iofdolmetsch der orientalischen Sprachen/, Wernerrel és MenBhengenncl együtt udvari tanácsos — vö. 30. jegyzet) egy bizonyos Huszár Bálint volt, kettőjük esetleges rokoni viszonya
egyelőre tisztázatlan. Handbuch, 1847. 1. 195., 197. p.
78

A kisnemesi származású Paczolay család több tagja is aktívan részt vett Tolna megye
közéletében, nem derül ki, hogy Cseremiszky itt kinek a közbenjárására számíthatott, talán
Paczolay Györgyére, aki 1847-ben tagja volt a követutasítást kidolgozó megyei választmánynak. Vö.: Csapó M.: i. m. 10., 102. p.; illetve: Braun Sándorné: Tolna vármegye és a rendi
országgyűlések. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből, VIII. Szerk.: K. Balog János.
Szekszárd, 1978. 165. p.
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A kifejezés pontatlan, nem zsinatról, hanem a klérus április 30. és június 17. között ülésező
— elsősorban a katolikus egyház politikai tevékenységét meghatározó — birodalmi püspökkari
értekezletéről volt szó. Cseremiszky kissé gunyoros felhangú információja azonban helytálló,
Scitovszky ekkor még hivatalosan pécsi püspökként (Haulik György zágrábi püspökkel együtt)
valóban részt vett a megbeszélésen, hogy ezzel is tanújelét adja a magyar üggyel szemben az
uralkodó iránti elkötelezettségének. L. erről pl.: Lukács Lajos: A Vatikán és Magyarország,
1846-1878. A bécsi apostoli nunciusok jelentései és levelezése Magyarországról. Bp., 1981.
76. p.
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Zichy Bódog, teljes nevén: Zichy-Ferraris Félix gróf (1810-1885), Metternich sógora, 1848
decemberétől Győr és Moson megyék császári biztosa. Londoni küldetéséről nincs tudomásunk.
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Valójában az orosz intervenciós hadsereg csak hosszas előkészületeket követően, június 15-18.
között vonult fel Magyarország ellen.
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Teljes nevén Franz Seraphin Stadion-Warthausen gróf (1806-1853), 1848 előtt Galícia helytartója, 1848. november 21. és 1849. július között osztrák belügyminiszter, az alkotmányos

megtébolyodott a sok kivihetetlen terv készítésében. A mostani állapotja édes
Hazánknak igen nagyon hasonlít az éjszaki ámérikaihoz, azon különbséggel, hogy
a mi édes Hazánk inkább el volt nyomva, mint az éjszaki Amérika. Ezen hasonlatosság bírt engemet arra, hogy olvasom ennek a történeteit 1763-tól kezdve. Haynau mellé báró Geringer Károlyt nevezték ki/"1 hogy édes Hazánknak polgári
kormányját vigye, még pedig azért, mert történetesen mint katonatisztnek a fia
Erdélyben, a Szászföldön született, de életének legnagyobb részét a bétsi kamaránál
és Konstantinápolyban töltötte. Már ilyen férjfiú esmeri édes Hazánkat és annak
viszonyjait! Ez ám a született magyar! Ettől tehát várhatni édes Hazánk boldogságát, akinek szolgaisága melleit tsak az ausztriai érdek a főtzél! — Gesamtmonarchie! Einiges, starkes Österreich! Gleichberechtigung der Nationalitáten! tsupa
kivihetetlen, és az utolsó még képtelen elv is! Mindez az eddigi úton és módon soha
nem fog valósulni. — Páskevits lesz a fővezér édes Hazánk ellen éjszakról, Haynau
nyugotról, Jellachich délről; ki lesz napkeletről, még nem tudom, de úgy látszik,
hogy Bem ellen nem mernek senkit küldeni, minekutánna több kísérletek után nem
sikerült az oroszoknak a szoros utakon betsapni Erdélyországba, majd akkor mennek be, ha Bemet kitsalják Magyarországra, ami nehezen fog sikerülni.8 — A
levélhordó útilevelében legyen kitéve, hogy úri dologban jár.

alapokon álló, de erős, központosított monarchia elkötelezett híve, az 1849. márciusi olmützi
alkotmány egyik kidolgozója. Feltételezett őrültsége (Weldcnncl együtt) inkább csak — a
magyarok sikerei nyomán vélt kudarcaik alapján — átvitt értelemben értendő, illetve szóbeszéd
volt.
83

Ebben az esztendőben Anglia győztesen kerüli ki a hétéves háborúból, vezető gyarmati nagyhatalommá vált, ebben az évben eltiltotta Észak-Amerikában az Alleghany hegységen túlra
költözést, majd fokozta nyomását a gyarmatosokra. Sokan innen számítják a függetlenséghez
vezető gyarmati ellenállási mozgalom kezdetét.
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Kari Geringer báró (1806-1889), 1848-ig az udvari kamara tisztviselője, 1849-től Magyarország polgári kormányzója, 1851 áprilisától az újonnan felállított helytartóság vezetője.
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Összbirodalom! Egységes, erős Ausztria! A nemzetiségek egyenjogúsítása!
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A Gindly Rudolfnak írt levél e ponton így folytatódik: ,,Ha egyéberánt édes Hazánk kivívja
az önállását, függetlenségét, reménylem, hogy lesz Kossuthnak és más lelkes Hazánkfiainak
annyi eszélyök és belátásuk, hogy igazi függetlenséget a bel- és külföldre békekötés alkalmával
meg fognak alapítani, nem pedig olyant, amelynél fogva a nemzeti kihatás az átkozott európai
súlyegyen miatt az úgynevezett résznemvételi állapotba (Neutralitátzustand) tétetnék. Mert az
orosz mindjárt oly jó barát lesz, aki ezt fogja sürgetni, hogy édes Hazánk ezután is tsak pangó
állapotban maradna, s azután jó alkalommal elfoglaltatnék, ők pedig, mint eddig, idegen
országokban is parantsolhatnának. Ez kisebb országokra nézve is, amilyen Helvetzia, Belgyiom
és Görögország, nagy igazságtalanság, rendezze minden nemzet függetlenül minden befolyástól
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folyástól a maga kül- és belügyeit, és emelkedve tökéletesedjék. Erre j ó lesz figyelmeztetni
a befolyásos egyéneket, mert sokszor tsekélységet elnéznek, aminek azután roppant következései vágynák. Én ezt tapasztalásból is tudom, amilyet magamnak a külügyekben szereztem.
Clara pacta, boni amici. [Világos megegyezés, jóbarátok|"

KENYERES ISTVÁN
AKI M I A T T EGY NAPOT KÉSETT B U D A V Á R VISSZAVÉTELE 1849-BEN
Zerdahelyi

Ince hadbírósági

ügye

Az 1848^-9-es szabadságharc hadtörténeti eseményeinek alapos feldolgozásához
és elemzéséhez képest a honvédség katonai bíráskodása mind ez ideig alig kutatott,
szinte feltáratlan területe történetírásunknak. Az eddig megjelent, a témával kapcsolatos munkák főképpen az érvényben lévő katonai szabályzatok és rendeletek
elemzésére korlátozódtak, a tényleges eljárások, a mindennapok szintjére azonban
alig-alig terjedt ki a kutatók figyelme. 1 Az alábbiakban egy konkrét ügy közlésével
adalékot kívánok nyújtani a kérdéskör majdani teljesebb elemzéséhez. A közlésre
kerülő forrás nem csupán a katonai bíráskodás történetébe nyújt betekintést, hanem
érdekes adalékokkal szolgál Budavár 1849. évi ostromához is.2

A szabadságharc katonai bíráskodása
Külön magyar katonai büntetőjog nem létezett, ezért a császári hadseregben érvényes szabályzatokat kellett alkalmazni. Az osztrák katonai jog a Mária Terézia
által 1768-ban kiadott fenyítő törvénykönyvön alapult, ezt az először 1790. július
31 -én kiadott, majd 1807-ben és 1819-ben átdolgozott büntető szabályokkal (Straínorma) egészítették ki.3 Ezekhez járultak még az 1754-ben életbe lépett Justiznor-

1

Néhány hadbírósági ügy ismertetésére legújabban 1. 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. In: Fons, 4. (1997) 2. sz. 325-355. p. A szabadságharc katonai bíráskodásának elsősorban szervezeti kérdéseiről — már jelen dolgozat lezárása után — jeleni meg: Ory Gábor: A magyar katonai igazságszolgáltatás szervezete és
működése 1848-1849-ben. In: Hadtörténelmi Közlemények, 111. (1998) 77-111. p.

2

A Zerdahelyi-ügyre Csikány Tamás hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is köszönök. Tudomásom szerint mindeddig csak ő tett említést erről az ügyről: Csikány Tamás: Az 1848/49-es
szabadságharc honvédtüzérség megszervezése, fejlődése, valamint harci alkalmazásának elve
és gyakorlata. Bp., 1993. Kandidátusi értekezés (A továbbiakban: Csikány, 1993.) 220-222. p.
(Jő: Psotta Móric honvéd ezredes. Bp., 1993. 25. p.

3

Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga. Bp., 1959. 273. p.; A
hadi fenyítő törvények a magyar honvédségre alkalmazva. Szerk.: Rácz Vilmos. Buda-Pest,
1848. 9. p.

FONS V. (1998) I. sz. 65-90. p.
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ma, az 1769-ben és az 1798-ban, a szökés bűntényére kiadott Direktiv-Rcgeln
szabályzatai. 4 Az osztrák katonai büntetőjog eljárási rendszere inkvizitórikus volt,
anyagi szabályai pedig rendkívül szigorúak voltak, mert a bűncselekményekjelentős részére halálbüntetést írtak elő. A szankciók azonban — amennyiben nem halálbüntetés volt az ítélet — nem voltak pontosan meghatározva, a büntetésnek sem
minimumát, sem maximumát nem szabták m e g /
Az osztrák katonai büntetőjog az 1848. évi márciusi törvények után is érvényben
maradt Magyarországon. 6 A honvéd zászlóaljak számára 1848. október 6-án adott
ki a Nemzetőrségi Haditanács ,,Fegyhatalmi Ideiglenes Szabályok"-at,7 ezzel ezeket a zászlóaljakat kivonták az osztrák katonai bíráskodás alól. Az Allgcmeinc
Apcllations Gericht jogköre ezután csak a sorezredekre terjedt ki. Ezt a fent nevezett szabályzatot terjesztették ki azután 1848. november 29-én az egész honvédségre, tehát a volt sorállományú ezredekre is. Megszervezték az,,ideiglenes királyi
magyar katonai feltörvényszéket és legfelsőbb katonai törvényszéket" is, ez lett a
fellebbviteli törvényszék.8 1848. július 31 -én megkezdődött az első magyar hadbíró
tanfolyam, melynek végén csupán három hadbíró szerzett képesítést. 9 Októberben
indult az újabb tanfolyam, ezúttal már ötven fő részvételével. A kormány Debrecenbe távozása után — mivel a katonai felsőbíróságok tagjai nem követték a kormányt 0 — újra meg kellett szervezni a Hadügyminisztérium igazságügyi osztályát
és a katonai felsőbb- és legfelsőbb törvényszékeket." Ezek működése nem volt túl

4

Cziáky Ferenc: A magyar katonai büntető és fegyelmi jog ezeréves története. Bp., 1924.
108. p. Kassay-Krantz Dezső'. Az 1848/49-iki magyar sereg hadi fenyítő eljárása. In: Magyar
Katonai Szemle, 9. (1939) 11. sz. 220. p.

5

Sarlós B.: i. m. 273-274. p.

6

Az 1848:XXII. tc. a nemzetőrségre vonatkozott, annak 31. §-a is csak a nemzetőrség tagjait
mentesíti a testi büntetések alól. Vö.: 1847/48-ik évi országgyűlési törvényezikkek. Pozsony,
Pest, 1848. 70. p.; Sarlós B.\ i. m. 274. p.

7

Cziáky F.: i. m. 138-144. p.

8

Uo. 145-146. p.

9

Uo. 151. p. A három hadbíró közül az egyik az a Remellay Gusztáv volt, aki az alább közlésre
kerülő hadbírósági eljárást vezette.

10

Uo. 147. p.

11

Kossuth Lajos 1849. február elsején kelt rendeletében az igazságügyi osztály január 16-i és
30-i felterjesztése alapján utasította a hadügyminisztériumot a „katonai fel- és legfőbb törvényszék újonnani megalakítására". Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén.
Szerk.: Barta István. II. köt. Bp., 1953. (Kossuth Lajos összes munkái XIV. = KLÖM XIV.)
282-283. p.

jelentős, mivel Mészáros Lázár hadügyminiszter 1849. január 28-i rendeletével,
tekintettel a válságos katonai helyzetre, kiterjesztette a katonai rögtönítélő bíráskodás hatáskörét.12
A hadseregnél íolyó katonai bíráskodás elvben az alábbiak szerint folyt le. Két
zászlóaljhoz tartozott egy hadbíró, nélküle sem rendes, sem rögtönítélő törvényszéket tartani nem lehetett. A büntetőeljárás két szakaszból állt, az elő- és a rendes
vizsgálatból. Az elővizsgálat során a vádlottat a vád tárgyát képző cselekményre
vonatkozóan hallgatták ki (általános kihallgatás).14 A kihallgatás a vallatási törvényszékelőtt történt. 15 Amennyiben a vádlott — mint esetünkben — százados volt,
akkor a vallatási törvényszéknek a következő tagokból kellett állnia: két közlegény,
két őrvezető, két tizedes, két őrmester, két hadnagy, két százados, egy őrnagy mint
elnök és egy hadbíró. A legfontosabb bizonyítási eszköz a beismerő vallomás (,,önvallomány") 16 volt, ezután következtek a tanúvallomások,17 amelyek között legalább két egybehangzónak kellett szerepelni. A tanúvallomások alapján még egyszer
kihallgatták a vádlottat, ezt nevezték rendes vallomásnak. 18 A vizsgálat befejeztével a hadbíró egy „oktató előadást" (votum informativum)' készített a parancsnok számára, aki ezután intézkedett az ítélő törvényszék megtartása felől. Az oktató előadás elvben tartalmazta a vádlott személyi adatait, az elkövetett cselekmény

12

Sarlós B.: i. m., 1959. 275-282. p.; Cziúky F.: i. m., 1924. 153-154. p. Kossuth így jellemzi
a helyzetet Szemere Bertalanhoz írt 1849. február 14-i levelében: ,,... sokszor egy zászlóaljparancsnok is önállólag működik, s így következetesen minden önállólag működű sereg, vagy
osztály, vagy zászlóalj parancsnokai is hadi törvényszék tartási s bíráskodási joggal vannak
felruházva ...". KLÓM XIV. 437. p. Itt jegyzem meg, hogy az alábbiakban kizárólag a katonai
bíráskodással foglalkozom, ezen kívül esik az ún. rögtönítélő hadi és polgári vegyes bíróságok
működése. Vö.: KLÖM XIV. 437. p.; Komis Károly: Eljárási rendszer. Az országgyűlés 1849.
évi február 13-án kelt határozata által megalapított rögtön ítélő hadi s polgári vegyes bíróságok
és az azok mellett működő Közvádlók számára alkalmas gyakorlati írás szerkezeti példányokkal ellátva. Pest, 1849.

13

Az eljárás összefoglalása Rácz Vilmos i. m. alapján készült, minden esetben jelölöm a megfelelő fejezetet és paragrafust. Vö.: Kassay-Krantz D.: i. m. 221-224. p., Balthazár Géza:
Haditörvények és fenyítő hatalom a szabadságharc idején. In: Honvéd, 1948. 4. sz. 17-19. p.,
Cziáky F.: i. m. 158-159. p.

14

Rácz V.: i. m. XIV. fejezet, 124-133. §.

15

Uo. 126. §.

16

Uo. XVI. fejezet, 146-148. §.

17

Uo. XVII. fejezet, 149-171. §.

18

Uo. XV. fejezet, 134-148. §.

19

Uo. XXI. fejezet, 186. §.

körülményeit, a vádlott ártatlansága vagy bűnössége mellett szóló bizonyítékokat,
tanúvallomásokat, az enyhítő és súlyosbító körülményeket és a hadbíró büntetési
javaslatát. Az összeült ítélő törvényszék ugyanazon tagokból állt, mint a vallatási,
ennek volt feladata az ítéletet meghozni.

A Zerdahelyi-ügy és körülményei
Az ügy főszereplője Zerdahelyi Ince, akiről nagyjából annyit lehet tudni, amennyit
kihallgatása során előadott magáról. 21 1822-ben született Nyitraszerdahelycn, vagyontalan nemesi családból származott. 1838-tól 1848-ig az 5. cs. k. tüzérezredben
szolgált, mint „főágyús" szerelt le. Ezután hazatért, és Nyitra vármegyében mint
jegyző működött. 1848 szeptemberében jelentkezett Ivánka Imre őrnagy váci táborába, ahol főhadnagyi rangban egy nemzetőr tüzérüteg parancsnoka lett, és bevonult a Feldunai hadsereghez. 1849. március 3-tól (február 1.) honvéd tüzér századosként 22 szolgált. Az 1849. március 18-i kimutatás szerint az I. hadtest Dipolddandárában egy lovasüteg parancsnoka volt."1 A váci csatában (április 10.) kitüntette magát, ezért megkapta a 3. osztályú katonai érdemjelet. A Budát ostromló
l'őhadseregben az I. hadtestben, a IV. lovasüteg parancsnokaként szerepelt. 24
A magyar fősereg május 4-én ért Buda alá. Hamar kiderült, hogy rendszeres
ostrom nélkül a vár bevehetetlen, ezért május 5-én Görgei parancsot küldött Guyon
tábornoknak, a komáromi vár parancsnokának, hogy az április 26-án zsákmányolt
négy 24 fontos, valamint egy 18 fontos ágyút, és négy 60 fontos mozsarat küldje
gőzhajóval Buda alá. '
A négy 24 fontos és az egy 18 fontos ágyúból állították fel a réstörő üteget. A
réstörő és az ezt lédező leszerelő üteg számára Psotta Mór, 2 6 a hadsereg tüzérfőpa-

20

Uo. XXI. fejezet, 187. §.

21

L. a 6. szám alatt közölt kihallgatási jegyzőkönyvet. Vö.: tíona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Bp., 1987. (A továbbiakban: Bona G.: Tábornokok.)
341. p.

22

Saját bevallása szerint Görgei őt még Schwechatnál (nemzetőr) kapitánnyá nevezte ki, majd
januárban, a Szepességben léptette elő tüzérszázadossá. Vö.: előző jz.

23

Csikány,

24

Uo. 78. p. Az itt közölt tüzérségi beosztás 1849. május 19-én kelt, ekkor Zerdahelyi már
fogdában volt.

25

Uo. 220-221. p. Guyon május 6-án jelentést tett Görgeinek a kért ágyúk útbaindításáról. A
jelentést közli: Budavár bevételének emlékezete. Szerk.: Katona Tamás. Bp., 1989. 438. p.

1993. 70. p.

rancsnoka a Naphegyen jelölt ki tüzelőállásokat. A réstörő üteg parancsnokává
Zerdahelyi századost nevezte ki,"7 az ütegállás kiépítését Psotta König Endre századosra bízta. 28 A bevontatásra kész ostromlövegek 14-én már a Naphegy mögött
álltak.
Psotta 14-én délelőtt, 9 óra tájban a IV. lovasütcg két tisztjének, Paulik Alajos
tüzér főhadnagynak, és Deutsch szekerész főhadnagynak a jelenlétében megparancsolta Zerdahelyi századosnak, hogy az ágyúkat a 14-ről 15-re virradó éjszaka
szállíttassa be az addigra minden bizonnyal elkészülő rés-ágyútelepbe."9 Ezenkívül
még néhány dolgot is rábízott, melyeket Óbudán kellett elintéznie. Zerdahelyi még
aznap délután az ágyúk bevontatásának ügyében tárgyalt is König századossal.
König szerint az ágyúállások még nem készültek el teljesen, de a hiányzó munkálatok nagy része a bevonatás után is megtörténhet, ezért abban maradtak Zerdahelyivei, hogy amikor az ágyúk beszállíthatok lesznek, ezt neki megüzeni. 30 Zerdahelyi
csak alkonyatkor ért vissza, ekkor észlelte, hogy a 18 fontos és a 24 fontos lőszerek
összekeveredtek, ezt azonnal jelentette Psottának, 31 és további utasításokat kért. A
lőszer szétválogatására Carabclli őrnagytól kért 30 embert, de azok besötétedésig
csak két hordó lőszert tudtak szétválogatni.32 Közben König, mivel este 10-ig az
ágyúk nem érkeztek meg, futárt küldött Zerdahelyihez, hogy az intézkedjen ez
ügyben. A futár, Szuhi Ágoston tizedes meg is találta Zerdahelyit, aki visszaüzent
Könignek, hogy a töltények összekeveredtek, és ha az ágyúkat még ezután is be
akarja szállíttatni, akkor a futár keltse fel Burchart tizedest, aki intézkedni fog. A
futár azonban sem Burchart tizedest, sem visszatértekor König századost nem
találta meg. 33 Az ágyúk bevontatása így 14-15-én éjjel nem történt meg. Psotta
ezért — elsősorban a későn tett jelentésért és a százados által felhozott „sekélyes
okok'-ért — 15-én délelőtt nyomban leváltotta Zerdahelyit, majd fogdába záratta,
a réstörő üteg parancsnokává pedig Németh Ignác századost nevezte ki.34

26

Az ügyben szereplő tisztekre 1. a közölt iratok jegyzeteit.

27

Zerdahelyi pályafutásában és kinevezésében szerepet játszhatott az a tény is, hogy korábban
ugyanabban a es. k. 5. tüzérezredben szolgált, mint Psotta Mór, a hadsereg tüzérfőparancsnoka.

28

Vö.: 6. sz. irat.

29

6. sz. irat.

30

8. sz. irat.

31

7. sz. irat.

32

5. sz. irat.

33

10. sz. irat.

34

6. sz. irat.

Az iratok alapján a fenti tényállást sikerült rekonstruálni. Érdemes megvizsgálni
a katonai bíráskodás eljárását jelen ügyre vonatkoztatva. Zerdahelyit május 15-én
fogdába vetették, majd Psotta feljelentése alapján megindult a hadbírósági eljárás.
A hadtestparancsnok Nagysándor utasítására az I. hadtest tüzérparancsnoka, Carabelli őrnagy Zerdahelyit átszállíttatta a főhadparancsnokságra. 35 Görgei parancsára
hadbírósági eljárást indítottak a tüzér százados ellen.16 Az eljárás lefolytatásával
Remellay Gusztáv hadbírót bízták meg. Először egy általános kihallgatási jegyzőkönyvet vettek fel. 3 ' A vád szerint Zerdahelyi hanyagsága miatt nem lettek az
ágyúk a réstörő telepbe bevontatva, ezért erre csak másnap (15-én) éjjel kerülhetett
sor, így Budavár bevétele egy nap késedelmet szenvedett. Zerdahelyi vallomása
nyomán a hadbíró felszólította az ügyben említett személyeket, hogy tegyenek írásbeli tanúvallomást. Három tanúvallomásról tudunk, Psotta ezredeséről, 38 König
századoséról 1 ' és a futáréról. 40 Ezek alapján május 20-án a vádlottat újból kihallgatta Remellay főhadbíró és Gúthi-Országh Elek hadbíró (ezt a folytatólagos kihallgatást Remellay — szemben az elsővel, amelyet „általános vallomás"-ként jelölt meg — „rendes vallomás"-nak nevezte). 41 A vizsgálat ezzel lezárult. Ezután
Remellay fohadbíró elkészítette jelentését 42 Görgei Artúr hadügyminiszter és fővezér számára. Ezt az iratot tekinthetjük az „oktató előadásnak", azaz a votum informativumnak, annak ellenére, hogy a hadbíró jelen esetben nem tett semmiféle
büntetési javaslatot. Eddig viszonylag normális keretek között zajlott az ügy,
eltekintve attól, hogy a fent idézett „vallatási törvényszék" létére semmi utalás
sincsen. Időközben ugyanis, május 22-én, a Zerdahelyi iránt megenyhült Psotta
ezredes maga kérte a vádlott szabadon bocsátását. 43 Arra hivatkozott, hogy Zerdahelyi már így is hét napot töltött a fogdában, és bízik abban, hogy szolgálatát a
jövőben pontosan fogja ellátni. Görgei Artúr még ugyanezen nap — Psotta
kérvénye érkezte után — kifejtette véleményét az ügyben.44 Görgei szerint Zerda-

35

3. sz. irat.
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2. sz. irat.
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5. sz. irat.

38

6. sz. irat.
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8. sz. irat.
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10. sz. irat.
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9. sz. irat.
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I I . sz. irat.

43

12. sz. irat.

helyi lagymatagsága („Diensteslauigkcit") miatt veszített a hadsereg egy napot, és
annál inkább büntethető, mert a százados maga jelentkezett erre a fontos posztra,
aminek a döntő pillanatban nem tudott megfelelni. 4 " Ennek ellenére Psotta ezredesnek köszönhetően Zerdahelyi megúszhalta a pár napos fogdával. Május 25-ére
pedig kihallgatásra rendelték a főhadiszállásra, 46 ahol maximum szóbeli fenyítésben, a hadbírósági ügyekben kimérhető legkisebb büntetésben lehetett része.
Annyi bizonyos, hogy az ügynek Zerdahelyi számára nem lettek súlyos következményei. Tudjuk, hogy június végén már ismét ő volt az I. hadtest kötelékében
szolgálatot teljesítő IV. lovasüteg parancsnoka, 47 és a nyár folyamán őrnaggyá
nevezték ki.48

Források
Az alábbiakban közlöm Zerdahelyi Ince százados hadbírósági ügyére vonatkozó
iratokat. u Az egyes iratokat keletkezési sorrend szerint közlöm, a német nyelvűeket
betűhív átírásban, a magyar nyelvűeket pedig mai helyesírás és központozás szerint, megtartva a korhű és tájnyelvi alakokat és kifejezéseket, ()-ben jelzem a feloldásokat, míg a kiegészítéseket [ ]-ben adom meg. A címzést és az aláírásokat —
kivéve a három kihallgatási jegyzőkönyvet — elhagytam, ezeket rubrummal pótolom.
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13. sz. irat.

45

Görgei a réstörő üteg működése megkezdésének elhúzódásáért emlékirataiban egyértelműen
Guyon Richárd tábornokot, a komáromi vár parancsnokát tette felelőssé, aki vonakodott az
említett lövegeket kiadni. Jelen eset kapcsán csak „munka közbeni sok balfogás"-ról tett említést. Görgey Artúr: Eletem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. Bp., 1988.
II. köt. 82-84. p. Görgei május 5-én adta ki a parancsot Guyonnak a lövegek Budavár alá
szállítására. Katona Tamás jegyzete szerint Guyon május 6-án tett jelentést, hogy milyen lövegeket indított útnak. A lövegek azonban csak 11-én érkeztek meg, alig két napi lőszerrel, és
ezért a réstörést csak május 16-án reggel kezdhették meg. Görgey A.: i. m. II. köt. 453. p.
Mint az itt közölt iratokból kiderül, már 15-én megkezdődhetett volna a réstörés, az egy nap
csúszást Zerdahelyi késlekedése okozta.
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13. sz. irat.

47

Csikány,

48

Bona G.: Tábornokok. 341. p.

49

Az iratok levéltári jelzete: Magyar Országos Levéltár II 115 1848/49-i minisztériumi levéltár.
Görgei Artúr iratai 2. d. 1849. május-augusztus, tol. 344-363.

1993. 81. p.

1.
Svábhegy, főhadiszállás, 1849. május 15.
Psotta Mór ezredes levele a hadügyminisztériumhoz és a magyar hadsereg
főhadparancsnokságához

Gestern früh suchte ich den Herrn Hauptmann Zerdahely welcher sich die Erlaubniß erbeten und erhalten, die Geschütze im Feuer in der ßresch Batterie zu
kom(m)andieren in seiner Wohnung auf, und befahl ihm alles zum Feuer gehörig
vorzubereiten, und in der Nacht mi[t] seiner Batterie Bespannung die Geschütze in
die Ba[u] zu überführen. Herr Hauptmann König 50 mit wclchem sich in Verbindung
zu setzen er den Befehl erhalten hatte, hat ihm gestern Nachmittag eben selbs befohlen, die Geschütze heute Nacht mit seiner Batterie Bespannung in die Bresch
Batterie zu übersichern.
Die Batterie Pferde waren auch wirklich angeschiert und in Bereitschaft, Herr
Hauptmann Zerdahelyi hat es aber dennoch unterlassen die Geschütze einzuführen,
und die vom Herrn Hauptmann König ausgeschikten Ordananzen konnten ihn nicht
auf finden.
Wegen der nicht Befolgung des erhaltenen Befehls entschuldigt sich Herr
Hauptmann Zerdahelyi damit, daß die Kronen der Brustwehre noch nicht fertig
gewesen sei, daß er die 18 (pfündig)en von den 24 (pfündig)en Kugeln habe sortieren müssen, und mit ähnlichen seichten Gründen. Worauf ich ihn in Arest gesetzt
habe.

50

König ßndre (1818-1881), később honvéd őrnagy 1848 augusztusától honvéd tűzmester (tüzér
őrmester), X. 19. (16.)-től hadnagy, XI. 25. (16.)-tól főhadnagy és ütegparancsnok a feldunai
hadtestben. 1849. I. 23. (16.)-tól százados előbbi beosztásában, VII. 16-tól őrnagy, tüzérparancsnok a Kmety-hadosztálynál. Bona G.\ Tábornokok. 212. p. Budavár ostromakor a VII.
hadtestbe beosztott IX. lovasüteg parancsnoka. Csikány, 1993. 78. p.

2.
Svábhegy, 1849. május 15. 1
Görgei Artúr parancsa Zerdahelyi százados
hadbírósági eljárás alá vonásáról

Da ... Belege des Artillerie Hauptmann Szerdahely daran schuld lägt, daß die
Belagerungs Angriff um 24 Stunde verzögert werden müssen. So ist derselbe alsogleich unter Escorte ins Hauptquartier zu senden, wo das gerichtliche Verfahren
gegen Ihn eingeleitet werden wird.

3.
Budai tábor, 1849. május 15.
Nagysándor J ó z s e f 2 tábornok levele a Fó'hadparancsnoksághoz

Nebst Rükschluß des Comunicats wird berichtet, daß Artillerie Commandant
Major Carabelli 53 den Hauptmann Szerdahelyi, in das Haupt- Quartier bereits abgeliefert hat.
Den Thatbestand kann Oberst Psotta 4 näher aulklären, mir wurde hiervon keine
Anzeige erstattet.
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Az előző irat hátirata. A kipontozott rész az iratban olvashatatlan.

52

Nagysándor József (1804-1849), honvéd tábornok, 1819-1847 között a 2. huszárezrednél szolgált, mint főszázados szerelt le. 1848 júniusától Pest város egyik nemzetőr őrnagya, szeptembertől a Délvidéken harcolt alezredesként, majd 1849. januártól ezredes, hadosztályparancsnok
a bánáti, illetve 3. hadtestnél. Áprilistól a Feldunai hadsereg lovasságának főparancsnoka, a
hó végétől tábornok, az I. hadtest parancsnoka. Az aradi vértanúk egyike. Bona G.: Tábornokok. 250. p.

53

Carabelli János (1817-1877), honvéd őrnagy, 1848 nyarán részt vett a délvidéki harcokban,
IX. l-jétől es. k. hadnagy, X. 19. (16.) honvéd tüzér főhadnagy, XI. 25-től tüzérparancsnok,
IV. 29. (16.)-től őrnagy az I. hadtestnél. Bona G.\ Tábornokok. 20. p.

54

Psotta Mór (Móric) (1807-1863), honvéd ezredes, 1848 tavaszán főhadnagy az 5. tüzérezrednél, VII. 6-tól százados, az 1. honvédüteg parancsnoka. Szeptemberben négy üteget alakít,
majd az egyik élén bevonul a feldunai hadsereghez, X. 19. (16.)-től őrnagy, a feldunai hadtest
tüzérparancsnoka. E beosztásában 1849. I. 28. (II. 1 ,)-tól alezredes, március végétől a főhadsereg tüzérfőparancsnoka, V. 27. (16.)-től ezredes előbbi beosztásában. Bona G.\ Tábornokok.
273. p. Mint a fenti iratból kiderül, már V. 15-én ezredesként tüntetik fel.

4.
Svábhegy, főhadiszállás 1849. május 15.
Molnár Ferdinánd

alezredes Remellay Gusztáv ' hadbíró századosnak 5

Dem Herrn Hauptmann Auditor Remellay — zur strengen u(nd) alsogleichen
Untersuchung — und Unterlegung der Acten ohne Verzug hierher.

5.
Buda alatt, 1849. május 15.
Zerdahelyi Ince százados általános kihallgatásának jegyzőkönyve
Mely a fővezér úr rendeletére 58 az alább megnevezett egyéntől vétetett ki:
Alapul szolgál:
Nagysándor tábornok árjelentése, 5 9 s az ehhez csatolt Psotta
ezredes úr által tett feljelentés 60
A vádlott előhívatván, miután a való őszinte bevallására komolyan fel szól íttatott
volna, következendőleg hallgattatott ki:

55

Molnár Ferdinánd (1802-1869), később honvéd ezredes, 1848. VI. 29-től főhadnagy a 3.
honvéd zászlóaljnál. VII. 25-től dandár-, majd hadtestkarsegéd a délvidéki hadseregnél. IX.
15-től százados, a bácskai hadtest karsegédje. E beosztásában novembertől őrnagy. 1849. II.
13-tól Dembinski altábornagy szárnysegédje, III. 22. (l.)-től alezredes, a feldunai hadsereg
karsegéde, VI. 28. (16.)-tól ezredes, a HM elnöki osztályának főnöke. Bona G.: Tábornokok.
244. p.

56

Remellay Gusztáv (1819-1866) honvéd őrnagy, főhadbíró 1848 májusától Újvidék főjegyzője,
júniustól tolmács a belügyminisztériumban. IX. 20-tól a Duna-Tisza-közi önkéntes nemzetőrtábor hadbíró hadnagya. X. 9. (l.)-től hadbíró főhadnagy a feldunai hadtestnél. 1849. I. 17.
(l.)-től százados a 65. honvéd zászlóaljnál, majd márciustól a Feldunai hadsereg főhadbírája,
később ugyanezen beosztásban őrnagy. Bona G.: Tábornokok. 281-282. p.
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Az előző irat hátirata.
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Vü.: 2. sz. irat.

59

L. a 3. sz. alatt közölt iratot.

60

L. a 1. sz. alatt közölt iratot.

1.
- Mi a neve stb.
- N e v e m Zerdahelyi Ince, nyitraszerdahelyi születésű, 27 éves, református, nőtlen vagyok. 1838-ban álltam be az 5. cs. k. pattanytyús ezredhez, ahol 1848-ig
szolgáltam, és főágyús valék, ekkor haza menvén, Nyitra megyében jegyző voltam,
1848. szeptemberben mint főhadnagy léptem be Ivánka ezredes' 1 önkénteseihez,
— kapitánnyá Schwechátnál neveztettem ki Görgei tábornok úr által, ugyanő nevezett ki később januárban a Szepességben tüzérszázadossá; a váci csata után a katonai érdemjelet kaptam,62 a katonai esküt letettem, a hadi törvényeket hallottam.
2.

- Tudja-e ön jelen kihallgatása okát?
- Gondolom, hogy a 24 fontos63 ágyúknak a sáncokbai be nem vitele végett
hallgattatom ki.
- Ön azzal van terhelve, hogy bár határozott parancsot kapott, hogy 14-15-e
közti éjjelen mindent elkészítve, a 24 fontos ágyúkat a telepbe bevitesse, elmulasztva magát König századossal, kitől eziránt szinte parancsot vőn, összeköttetésbe tenni, noha a telep, lovak készen álltak, az érintett 24 fontos ágyúkat, a vett határozott parancs dacára nem helyeztette be a telepbe, s a König százados úr által
kiküldött ordinánc által meg nem találhattatván, ilykép oka lőn, hogy Budavár
ostroma megkezdését 24 órára elhalasztani kellett — mit tud ön e vád ellenében
mentségül felhozni?
- Én semmire sem kaptam határozott parancsot, az, amit kaptam, inkább megkeresés mint parancs volt. Ugyanis tegnap reggel mintegy 9 óra tájban hozzám jött
Psotta ezredes úr a táborba, ott különbféléket bízott reám, mit Óbudán elvégezzek,
s többek közt megbízott azzal is, hogy mind a töltényeket, mind az ágyúkat, ha éjjel
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Ivánka Imre (1818-1896), honvéd ezredes, 1848 tavaszán főhadnagy a 12. huszárezredben,
áprilistól Batthyány miniszterelnök nemzetőrségi titkára. VI. 13-tól honvéd százados előbbi
beosztásában. VIII. 27-től őrnagy, a Dunáninneni kerület önkéntes nemzetőreinek főparancsnoka. Szeptember közepén 5(XX) emberével csatlakozik a Jellaőic elleni sereghez. X. 9. (l.)-től
alezredes, 30. (16.)-tól ezredes és hadosztályparancsnok a feldunai hadseregben. X. 26-án
hadikövetként az osztrákokhoz küldték, de Jellaőic letartóztatta. Bona G.\ Tábornokok. 183. p.
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Utólagos betoldás.

63

Utólagos betoldás.

a védl'al elkészül, a telepbe beszállítsam; én egész nap Óbudán voltam, elfoglaltatva
azzal, amikkel Psotta ezredes úr megbízott, alkonyatkor '4 midőn visszaérkeztem,
értésemre esett, hogy ütegem közelébe a 18 s 24 fontos töltények megérkeztek,
miket nyomban megszemlélni mentem, s azt tapasztaltam, hogy mind a 18. mind
a 24 fontos golyók, s töltények egymással összekeveredve, számos szekeren széjjel
a legnagyobb rendetlenségben voltak, én erre, ezen észrevett hiányról, s más, az
operatiohoz szükséges dolgokra nézve azonnal tettem írásbeli jelentést 65 Psotta ezredes úrnak. 66
Meg kell jegyeznem, hogy én azonnal, amint a zavarékot észrevettem, kértem
Carabelli őrnagytól 30 embert, kik megjöttek ugyan, de akkor, midőn a besetétedés
miatt a két töltény közti különbséget csak 2. hordó szétválasztásáig láthatták, s
ekkor elmenni kéntelenítettek.
Ez volt oka, hogy a mondott írásbeli jelentést tettem, e jelentésben az említett
zavarékot tudattam ezredes úrnak, valamint azt is kértem tőle, hogy mivel embereim még soha sem bántak nehéz ágyúkkal, a szükséges felváltásra gyakorlott
egyének adassanak, jelentettem továbbá, hogy az emelőrudak csak estve vétettek
munkálatba, s bár 30 szükséges, csak kettő volt készen.
Őtőle ezen jelentésre semmi választ nem kaptam.
Azon vád pedig, hogy engem a König kapitány úr által küldött utász karhoz
tartozó ordinánc nem talált meg, nem áll, s tökéletesen alaptalan, mert ezen ordinánc 12 órakor szállásomon felköltvén, rögtön kimentem a töltényekhez, a szekerészeket saját magam az ordinánccal együtt felköltöttem — a töltényeket 6 ' az ütegbe szállíttatni parancsoltam, a zavar miatt azonban a töltények közt aggódva, hogy
ha az ellenség ágyúinkat meglátja — mielőtt ezek a töltények összezavarása miatt
visszafelelhetnének —, azokat szétrombolhatná, az utásznak, akit König százados
küldött, azt hagytam meg, hogy a töltények összezavarását jelentse meg König
kapitány úrnak, s azon esetre, ha ez mindamellett, hogy a töltények összezavarása
miatt úgysem lehetett volna másnap lőni az ágyúkkal, parancsolná, hogy az ágyúk
a telepbe bevitessenek, jöjjön vissza, s költse fel Burchart tizedest, kit még nappal,
Óbudára menetelem előtt megbíztam, hogy a lovakat az ágyúk bevonására készen
tartsa. Az ordinánc azonban nem jött többé vissza — és reggel ismét korán kértem
embereket, s a töltények szétválogatásával foglalkoztam, s midőn e munkából

64

Utólagos betoldás, előtte az „estve" szó áthúzva.

65

L. 7. sz. irat.

66

Következő szó: „mert" áthúzva.

67

Előtte ,,az üteg" szavak áthúzva.

visszajöttem, találkoztam Psotta ezredes úrral, ki azonnal feleletre vont — és neki
az okot megmondtam, de ő azért házi arestomba tétetett.
Én hát az okból nem állítottam be az ágyúkat, mert féltem, hogy ha betétetnek,
mielőtt lőhetünk, ezen egyedül levő 5 [darab] 24 fontos ágyúnk'' 8 szétromboltatik
az ellenség által, anélkül hogy mi a legkevesebb sikert idézhetnénk elő.
- Van-e még egyéb mondanivalója?
- Nincs.
Zerdahelyi százados
Jelen vallomány a kihallgatott tiszt előtt felolvastatván, általa egész terjedelmében magáénak ismertetett, s neve saját kezű aláírása által meghitelesíttetett.
Rcmellay főhadbíró

6.

Svábhegy, főhadiszállás, 1849. május 16.
Psotta Mór ezredes levele [Remellay Gusztáv]
„ f ő Táborkari Fő Hadbíró Úrnak"
Auf die geehrte Zuschrift No. 13 169 vom heutigcm Dato habe ich zu erwiedern,
daB ich am 14ten dieses Monats in der früh in Gegenwart des Herrn Artillerie Oberleutant Paulik 70 und des Herrn Bespannungs Oberl(eutant) Deutsch, 7 ' beiclc

68

A réstörő üteg 4 darab 24 fontos és egy darab 18 fontos ágyúból állt.

69

Az említett levél nem található az iratok között.

70

Paulik Alajos (1812-1868 után), később honvéd százados, 1848 őszétől honvéd tűzmester,
XI. 25. (l6.)-től hadnagy a Perczel hadtest egyik ütegénél. 1849. III. 18. (16.)-tól főhadnagy,
majd Budavár bevétele után százados az I. hadtestnél. Bona Gábor. Kossuth Lajos kapitányai.
Bp., 1988. (A továbbiakban: Bona G.: KL kap.) 460. p. Budavár ostroma idején mint tüzér
főhadnagy Zerdahelyi beosztottja a IV. lovasütegnél.

71

Deutsch Imre János (1817-?), honvéd főhadnagy, 1848. VI. 26-án tizedes, majd a Honvéd
szekerész karhoz kerül, mint őrmester. XII. 3. főhadnagy, az 5. hatfontos üteg fogatparancsnoka. 1849. V. 19. a 4. hatfontos üteg fogatparancsnoka. VII. 22-én századossá terjesztették

eingetheilt in der IV. Cavall(erie) Batterie, dem Commandanten dicsér Batterie,
Herrn Hauptmann Zerdahelyi den Mündlichen Befehl gegeben habe, in der náchst
kommenden Nacht die Batterie Kánonén mit den Pferden dieser Cavall(erie) Batterie in die vom Herrn Hauptmann König erbaute Bresch Batterie, welche in dieser
Nacht ganz bestimmt fertig werden sollte und auch fertig ward zu überführen.
Von dem Erbauer dieser Bresch Batterie Herrn Hauptmann König, erhielt Herr
Hauptmann Zerdahelyi Nachmittags wieder dem Auftrag die Geschütze, heute
Nacht zu überführen. Nicht nur als álteren Kamerad, und als Artillerie Commandant der in der Division Kmety eingetheilten Batterien war Herr Hauptmann König
befugt diesen Auftrag zu geben, sondern noch mehr in seiner Stellung als Bauführer
der Bresch Batterie war er verpflichtet diesen Befehl zu geben, und Herr Hauptmann Zerdahelyi — auch abgesehen von allén übrigen Dienstes Verháltnissen —
War dem Dicnste l'ürs Vaterland zu licb verpflichtet, die Befehle des die Batterie
Bauenden Herrn Offizirs zu befolgen.
In der Beilage wird die mir in der Nacht zugekommene Meldung des Herrn
Hauptmann Zerdahélyi bcigeschlossen, mit dem beifügen, das ich noch in der
Nacht den EntschluB faBte, sobald ich diese Meldung gelesen hatte, das Com(m)ando der Bresch Batterie dem Herrn Hauptm(ann) Németh 72 zu übertragen, weil ich
alles Zutrauen zu Herrn Hauptm(ann) Zerdahelyi verloren hatte aus der Ursachc,
weil er eine so wichtige Meldung mit der darinn mithaltenen Bitté auf den letzten
Augenblick verschoben hatte, obwohl er schon 5-6 Tage früher wuBte daB er mit
seiner Batterie Mannschaft zum Dienst in die Bresch Batterie kommandirt war.

tel. Bona Gábor szíves szóbeli közlése alapján. Budavár ostroma idején a IV. lovasüteg szekerész parancsnoka. Csikány, 1993. 78. p.
72

Németh Ignác (18Ifi-?), honvéd százados, 1849. I. (l.)-től hadnagy, és Asbóth Lajos alezredes
segédtisztje. II. 5. (l.)-től tüzér főhadnagy és egy hatfontos üteg parancsnoka a feldunai hadtestben. IV. 30-án, a komáromi csata (IV. 26.) után, századossá léptetik elő. Bona G.\ KL
kap. 440. p. Budavár ostromakor a III. hadtestbe beosztott III. lovasüteg parancsnoka. Csikány,
1993. 78. p.

7.
Buda alatti tábor, 1849. május 14.
Zerdahelyi Ince százados jelentése Psotta Mór ezredes
tüzérfőparancsnoknak 73

Vermöge erhaltenen mündlichen Oberkommando Befehl, die Breschbatterie zu
kommandieren, setzte sich der Unterzeichnete in voller Thätigkeit, dessen Wirkung
je eher zu befördern. Bei der Besichtigung der zur Vollendung ansenden Batterie,
iiberzuegtc ich mich, und erhielt mich die Zuversicherung des Bauführer Herr
Hauptmann König daß ohne einer beträchtlichen Erschwerung durch Beschießung
dieselbe bis morgen früh beendigt wird. Die zur Bedienung bestimmte Mannschaft
von der 4(-ten) Cav(allerie) Batt(erie) habe ich mir erwählt, doch da dieselben
durchaus aus neu gedienten Männer besteht, die noch nie, mit schweren Geschütz
exerzirten, so nehme ich mir die Freiheit mit der Mannschaft der 3(-ten) Cav(allerie) Batt(erie) des Herr Haupt(mann) Német die meist alt gediente Artilleristen
sind, das Feuer eröffnen zu können, daher bitte ich gehorsamst an benennten Batterie Kommandanten neuen Befehl ergehen lassen zu wollen, die nöthigen 45 Mann
an Bedienung 5 Unteroffiziern zur Aufsicht, sowie auch 2 Herr Oberoffizicrn mir
zur Dienstleistung beigeben zu wollen. Die sodann durch die Mannschaft der 4(ten) Cav(allerie) Batt(erie) abgelöst werden.
Die Munition zur der Bresch Batterie wurde so schlächt transportiert daß bei
der Führung derselben Kugeln und Patronen herunter fielen und durch Sachunkundigen 18 und 24 Pfunden vermengt wurden. Daher ich bemüßigt bin so weit
es noch der Zug erlaubt die Sortierung derselben vorzunehmen. Nach eben erhaltenen Nachricht wird die Verfertigung der Hebbäume erst jetzt vorgenommen und
nur aus schwachen Pfosten gearbeitet.

73

A fentebb közölt Psotta levélhez csatolva.

8.
Buda-Újváros, 1849. május 17.
König Endre százados levele Remellay Gusztáv főhadbíróhoz

Jelen hó 14-én délutáni órákban megjelent Zerdahelyi százados úr alólírtnál, az
akkorában építés alatt lévő rés-ágyútelepben; hol az álgyúk még akkor éjjeli (1415-ki) bevonatásáról határozókig értekeztünk, mire Zerdahelyi Szá(zados) úr azon
észrevétellel távozott: ha az ágyúk csakugyan még az éjjel bevonandók lesznek, e
részbeni üzenetemet az országút melletti vámházhoz elvárja.
Az ágyútelep ínég akkori gátló környülményei olyanok voltak, miszerint kevés
munkálat igényeltetett ezek elhárítására, mi a bevonás után is megtörténhetett
volna.
Éjjeli tíz óra felé azonban, minthogy az álgyúk meg nem érkeztek, alólírt egy
eljárásokra alkalmatos altisztet kért Urbanovszky 4 utász százados úrtól, kit rögtön
el is küldött Zerdahelyi százados úrhoz azon felszólítással: miszerint az az álgyúk
bevonatását eszközölje.
Ezen elküldött altiszt utáni többszöri kérdezkedésemre mindig azon választ nycrém az ott lévő utász tiszt uraktól, hogy még nem érkezett vissza. Ily környülmények között megjött a hajnal 15-én, és én újra az elküldött altisztet kérdezvén, azon
feleletet kaptam, hogy ez az érdeklett százados urat úgy tulajdon mint a hadiszálláson — hova őt felkeresendő utasítva volt — nem találta. Az altiszt, mint már
előbb említém, Urbanovszky utász százados úr csapatából való, és így ennek jelen
hollétét nem tudom.
Ez mind az miről tiszta meggyőződésem szerint nyilatkozatot adhatok Hadbíró
Úrnak.
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Urbanovszky Károly (1806-?), honvéd százados, 1848 XI. 25. (16.)-től főhadnagy az 1. utászzászlóaljban a feldunai hadtestnél. 1849 I. (l.)-tól százados á 2. utászzászlóaljnál. Bona G.:
KL kap. 626. p.

9.
Svábhegy, 1849. május 20.
Zerdahelyi Ince százados rendes kihallgatási jegyzőkönyve

Folytatólagos kihallgatás
1. Psotta ezredes úr hivatalosan felkéretvén, azon választ adá, hogy tőle ön f(olyó hó) 14(-én) parancsot vőn, a 24 fontos ágyúkat éjjel az akkorra minden esetre
elkészülendő telepbe beszállítani, ugyan e meghagyást vette ön König századostól
is, ki azt írja felszólításra küldött hivatalos válaszában, hogy ön maga szólította fel,
hogy ha az ágyúk 14-15. éjjelén bevonandók lesznek, ezt önnek ő újra izenje meg,
mit ő meg is tőn, de ön ahelyett, hogy az önhöz küldött ordinánc megérkezte után,
az ágyúknak beszállításához látott volna, az ordináncot, ki König százados úr által
önhöz küldetett, bízta meg, hogy Burchart tizedes által az ágyúkat elszállítássá,
figyelmeztetve hát ön arra, hogy az mit a töltényekre nézve felhoz — mint Psotta
ezredes, mint König százados úr nyilvánítása szerént elégtelen mentség, mert ezen
akadály elhárítására a bevonás után is megtörténhetett volna, felszólíttatik ön annak
előadására, mit tud ön altaljában, s különösen arra nézve mentségül felhozni, hogy
amint König százados úr önhöz küldött, ahelyett hogy maga látott volna az ágyúk
elszállításához, annak megtételére egy harmadik által szólíttatta fel Burchart tizedest, 7 ' anélkül hogy csak utána nézett volna is, vajon megtörtént-e az, aminek oly
szükségesen meg kellett volna történnie?
1. Psotta ezredes úrtól én egyenes parancsot éppen nem, csak barátságos felszólítást kaptam több más megbízások mellett aziránt, hogy az üteg vontatására
lovakrul és azoknak beszállításáról gondoskodjam, ezt meg is tettem, saját és Lapinski 76 ütegétőli lovak készen voltak erre folytonosan. Igaz, hogy én König százados urat előre felszólítottam, hogy adja tudtomra, mikor kellene a telepet beállítani, olt még ekkor a töltények meg nem érkeztek, s így nem is tudhattam azoknak összezavartatásukat. Ugyanezért, midőn König századostul azon izenetet vet-
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Utólagos betoldás.
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Lapinski, Teofil (1826-1886), honvéd százados, lengyel, 1849. I. hótól hadnagy, egy háromfontos félüteg parancsnoka, II. (l.)-tól főhadnagy, és egy hatfontos gyalogüteg parancsnoka
a felső-tiszai hadtestben. A tavaszi hadjáratban százados és a 4. hatfontos gyalogiiteg parancsnoka az 1. hadtestnél. Bona G.: KL kap. 361. p.

tem, hogy a töltények zavarodása miatt azok jelenleg használhatlanok, s csupán
előrevigyázatból nem vontattattam azonnal a telepeket, nehogy a lövést vele megkezdvén, s később a zavarodás miatt folytonosan nem folytathatván, ezt az ellenség
észrevegye, s nekünk tetemes kárt okozhasson. — Egyébiránt mindezek dacára a
hozzám küldött ordénanctól ezeket megizenvén König százados úrnak, azt tettem
mellé, hogy ha mégis König kívánná a telep beszállíttatását, tehát azt azonnal Burchart tizedes eszközlcndi; ezt pedig azért tettem, mert a telep ily körülmények közti
veszélyeztetését látván, az eziránti felelősséget nem akartam magamra vállalni.
Ezen izenetem következtében az ágyúk iránt vártam Königtől az újabbi izenetet, s
minthogy se az ordinánc vissza nem jön, se izenetet nem vettem, abba a hiszemben
voltam, hogy az ágyúk ily körülmények közt nem szükségesek, s hogy ezek iránt
a felelősséget König sem akarja elvállalni, annyival is inkább, mert midőn Psotta
ezredes úrnak abbali felszólítására, hogy a töltényeket s ágyúkat gondoskodjam
beszállítani, azon írásbeli választ adtam, hogy nyilatkozzék újólag mit teendő legyek, miután a töltények nagyon összve vannak zavarodva; erre semminemű választ nem kaptam, s így magamat kellőleg nem is bírtam feltalálni. Azon vádra,
hogy az ordináncot küldtem Burchart tizedeshez: válaszolom, hogy ezt azért tettem
így, mert a fentebbi okon az ágyúkat azonnal beküldeni nem is akartam, hanem
csak azon esetre utasítottam az ordináncot, ha új izenet következtében az ágyúk
csakugyan szükségeltetnének.
2. Van-e még valami mondandója?
2. Csak az, hogy Psotta ezredes úr nem hogy nekem azt mondta volna, hogy
14—15(-én) éjjel a bástyák okvetlenül készen lesznek, sőt ő kérdést tevőleg intézte
hozzám, ha vajon elkészülendnek-e, és én hozzá tett jelentésemben válaszolám,
hogy ha csak az ellen valami erélyes fellépést vagy akadályozást nem teend, reményiem, hogy elkészülend. — Egyébiránt, így csaknem magamra hagyatva, miután határozott parancsot, s illetőleg tett nyilatkozatomra választ nem kaptam: úgy
intézkedtem, mint a magyar ügynek én belátásom szerint leginkább használni reményltem, s fáj, hogy éppen ekkor vádoltatom hanyagsággal — holott azt is jól
tudtam, hogy a töltények kiválogatásával az idő legalább délig eltelik, s így az
ágyúk ott létében is csak néhány lövés történhetett volna aznap — mely keveset
hatván, s mégis az ellenség figyelmeztetvén, nekünk végtelen kárt tehetett, vagy
magát kellőleg védő, s az ágyúinkat ostromló helyzetbe tehette volna, mit a következés a posteriori bőven bizonyít, mert első nap telepünkre nem lövetett, s jövő
éjszaka mindent tevén, másnap egész erejét ennek demontírozására fordította.
Hogy pedig a tüzeléshez nem voltak elegendő egyének, ezt azért nem jelentettem,

mert fel se tettem, hogy eziránt rendelkezés ne tétetett volna, s csak estve vévén
észre, jelentésemet is csak akkor tehettem.
Zerdahelyi
százados
Jelen vallomány vádlott előtt felolvastatván, azt minden kitételében helybenhagyta, s saját kezűleg tett név aláírásával erősítette. [Dátum]
Gúthi Elek' 7
hadbíró

Remellay
főhadbíró

10.
Svábhegyi főhadiszállás, főhadbíróság, 1849. május 20.
Szuhi Ágoston tizedes tanúvallomási jegyzőkönyve
Mely Görgei Artúr hadügyminiszter és hadvezér úr rendeletére Zerdahelyi Ince
tüzérszázados vizsgálati ügyében szerkesztetett.
Alapul szolgál:
- Görgei hadügyminiszter és főhadvezér parancsa máj(us) 15-ről 1849.78
— Psotta ezredes úrnak e tárgyban mint tüzérparancsnoknak nyilatkozatát magában foglaló levele május 16-ról, 1849.79
— König tüzérszázados hivatalos nyilatkozata e tárgyra vonatkozólag május 17ről, 1849.80
- vádlottnak önvallomása május 15 és 20-ról.81
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Gúthi-Országh Elek (18217-1864), honvéd főhadnagy, hadbíró 1848. X. 16-tól a 33. és 34.
honvéd zászlóaljak hadbíró hadnagya, 1849. május elejétől a Pósta-dandár hadbíró főhadnagya.
Bona Gábor szíves szóbeli közlése alapján.
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6. sz. irat.
8. sz. irat.
s. és 9. sz. irat.

Tanú előhívatván és az eskü és hamiseskü következéseire figyelmeztetvén, és a
tanúesküt előlegesen letévén, következőleg vallott:
1. Mi a neve stb.?
- Nevem Szuiii Ágoston, Pozsony megyei, pozsonyi születésű, római katolikus,
19 éves, nőtelen. Hallottam a haditörvényeket, zászlóhoz esküdtem, jelenleg 1848.
évi november óta a 2. ulászkari zászlóalj 5. századában tizedes vagyok, törvényes
vizsgálat alatt nem voltam.
2. Tudje-e jelen vallatásnak okát?
- Alkalmasint Zerdahelyi százados úr ügyében hallgattatom ki, minthogy én
küldettem hozzá König százados úr által ordináncul ágyúk és puskaporok végetti
jelentéssel.
3. Minő izenettel küldötte önt König százados úr Zerdahelyihez, hol és miként
találta tél ön Zerdahelyit, tudtára adta-e neki az izenetet és meghagyást, s mit mondott vagy tett erre Zerdahelyi úr?
- Azon meghagyással küldettem hozzá, hogy mondjam meg, mikint az ágyúk
helyei és a puskaporos kamarák elkészültek, tehát hozza vagy küldje át az ágyúkat
vagy a puskaporos szekereket, vagy mindeniket. Zerdahelyi urat éjfélben a budaörsi országúti vámházban feltaláltam, neki a meghagyást átadtam, s ő erre elébb
azon észrevételt tette, hogy a töltések nagyon összve vannak zavarva, nem lehet
használni, még reggel fogják rendezni, s ezen izenettel menjek vissza König százados úrhoz, azonban megint talán mást gondolván felkelt, elvitt a puskaporos
szekerekhez, és azokat velem megindította; egyúttal meghagyta, hogy az ágyúkat
útban találván, azirántai izenetet ottan lévő Burchart tizedesnek mondjam meg, ki
azokat ha szükséges leend, el fogja szállítani. Én eközben az ágyúkat találván,
Burchartot kerestem, de fel ott nem találhatván, neki a meghagyást át nem adhattam, hanem a puskaporos szekerekkel König százados úrhoz mentem a telepbe, őt
magát azonban nem láttam, ámbár őt Urbanovszky százados úrral kerestem, tehát
a puskaporos szekereket otthagytam.
4. Van-e még valami mondandója?
- Semmi.

[Aláírás]
Jelen vallomás tanú Szuhi Ágoston előtt előre tett hitletétele után felolvastatván,
azt minden kitételében helybenhagyta, s saját kezűleg tett névaláírásával erősítette.
Gúthi Elek
hadbíró

Remellay
főhadbíró

11.
Svábhegy, 1849. május 21.
Remellay Gusztáv főhadbíró őrnagy oktató előadása (votum informativum)
Görgei Artúr hadügyminiszternek és fővezérnek

Zerdahelyi Ince tüzér százados, hadügyminiszter s fővezér úrnak í(olyó) évi
május 15-én kelt parancsa következtében, az ellene fentforgó vád alapján általam
l'(olyó) hó 16., 17., 18., 19. és 20-án kihallgattatván, s úgy az ellene mint mellette
tanúsító bizonyítványok beszereztetvén, a tény következőleg áll:
Zerdahelyi Ince százados í(olyó) hó 14-én Psotta ezredes úrtól parancsot vett
Psotta ezredes úrnak saját jelentése " szerint, hogy következő éjszaka a telepet a
sáncokba szállítsa, s még is azon éjszaka Zerdahelyi telepjét elhagyta s sehol nem
találtatott. Psotta ezredes úrnak pedig nyilatkozata 83 szerint pedig Zerdahelyi úr
Psotta ezredes úrtól csak szóbeli parancsot vett az ágyúk beszállítása iránt; estve
azonban Zerdahelyi úrtól Psotta ezredes úr [azon] jelentést 4 vette, melyben Zerdahelyi a megérkezett töltények összvezavarodását jelenti, kérvén ez iránt további
rendeletet, s egyúttal az operatiohoz tartozó több más tárgyban intézkedést. Psotta
ezredes úr saját nyilatkozata szerint az üteg parancsnokává azonnal Németh századost tette, mert bizalmát azon okon elvesztette Zerdahelyiben, minthogy ez ily
fontos körülmény iránt jelentését oly későn tette meg, s néki nem felelt. König tüzér
százados saját nyilatkozata 85 szerint már 14-én előre értekezett Zerdahelyivel az
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6. sz. irat.
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8. sz. irat.

ágyúknak következő éjszaka leendő beszállításáról, estve 10 órakor pedig evégett
hozzá egy ordináneot küldött, de az ordinánc vissza nem jött, s másnap reggel azon
hírt hallá, hogy az ordinánc Zerdahelyit sehol nem találhatá.
Nevezett ordinánc, Szuhi Ágoston hit alatt vallja,86 hogy őt König százados úr
Zerdahelyi százados úrhoz azon izenettel küldötte, hogy a sánezok és puskaporos
kamrák készen lévén, Zerdahelyi vagy az ágyúkat, vagy a töltényeket, vagy mindeniket szállíttassa be. Zerdahelyi urat hon találta, ez először vissza akarta izenni,
hogy a töltények nagyon összve vannak zavarva, s használhatatlanok, azonban felkelt, a töltényes szekereket neki átadta, s azt mondotta, hogy ha az ágyúk a töltények
zavarodása ellenére is szükségeltetnének, azokat Burchart tizedes azonnal beszállítandja. Tanú útközben a nevezett telepet találta, de Burchartot sehol, s a töltényekkel a König százados által rendelt helyre érkezvén, König századost sehol sem találta, ámbár őt Urbanovszky százados úrral kereste; tehát a töltényeket csak otthagyta.
Zerdahelyi százados úr általános vallomása 87 szerint Psotta ezredes úrtól semmi
határozott parancsot, inkább barátságos felszólítást vett az ágyúk leendő bevontatása iránt, de ezt is akkor 14-én reggel, midőn egyúttal őt számos végzendőkkel''
bízta meg Óbudára. Ugyanekkor értekezett König századossal az ágyúk beszállítása iránt, de ekkor még a töltények meg nem érkeztek. Estig Óbudán tölté a megbízásokkal idejét Zerdahelyi, s mire visszajött, látta a megérkezett töltények felettei
összvezavarodását, azonnal Carabelli őrnagy úrtól azok kiválogatására 30 egyént
kért, de setétig csak 2 hordót bírtak elkülöníteni. Ezen akadályt Zerdahelyi, mint
fii. 7. sz. alatt közölt jelentése — K. I.] mutatja, azonnal jelentette Psotta ezredes
úrnak, de erre semmi felvilágosító vagy útbaigazító választ nem nyert. Éjszaka
Königtől küldött egy ordinánc által Könignek a töltények zavarodását megizente,
s egyúttal elküldötte, de az ágyúkat azon okon, mert velük a töltények zavarodása
miatt úgy sem lehetett volna lőni, s ezt az ellenség észrevevén, minden védelem
nélkül azokat szétrombolhatta volna, nem küldötte el, hanem az ordináncnak meghagyta, hogy ha ennek dacára is kívánná König az ágyúkat, tehát jöjjön vissza, s
az ágyúkat Burchart tizedes azonnal elszállítandja, kinek még előtte való nap ez
iránt parancsát kiadta. De az ordinánc vissza nem ment, s így az ágyúk beszállítása
elmaradt. Reggel korán Zerdahelyi a töltények válogatásához fogott, s azt végezve
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Előtte „privát" szó áthúzva.

hazafelé menvén, Psotta ezredes úr ől a fentebb előadottak ellenére áristonba küldötte.
Ugyanezen rendes vallomásában 89 az elősoroltakat ismétli, hozzá tévén, hogy
nem hogy Psotta ezredes úr neki a sáncok okvetlenül leendő elkészítését tudtul adta
volna, sőt inkább tőle kérdezte, ha vajon elkészülendnek-é? A m i pedig, hogy a
tüzelésnéli egyének elégtelenségét nem jelentette, válaszolja, hogy ezt azért n e m
tette, mert gondolni sem merte, hogy ez iránt rendelkezés nem történt, s csak miután
látta, hogy nem történt, tette jelentését. Hogy célszerű és hasznos volt az ágyúknak
akkor éjszakai be nem szállítása a töltények zavarodása miatt; erre nézve a következésre hivatkozik, mert úgymond a töltények elkülönítésével igen sok idő telendvén cl, aznap igen kevés lövés történhetett volna, s így következő éjszaka elég ideje
lett volna az ellenségnek azokat leromboló készületeket tenni, mit csak következő
éjszaka tehetett, miután a rés már egész napi ágyúzás után megkezdve volt. Ismétli,
megint a fentebbiek szerint, minden világos parancs, vagy tett fontos jelentésére, s
illetőleg izenetére következni kellendett utasítás hiányában egyedül magára hagyatva, az ágyúk leendő veszélyeztetése iránt a felelősséget nem akarta magára
vállalni, s azt tette, mivel az ügynek leginkább használni vélt.

12.
Buda, főhadiszállás, 1849. május 22.
Psotta Mór ezredes levele a Hadügyminisztériumnak
és a Főhadparancsnokságnak

Da Herr Hauptmann Zerdahelyi für sein Vergehen schon cinen 7 tágigen Arrest
erleidet, und er durch diesen Fali derart gewarnt sein dürfte, daB er künftig seine
Dinstespflicht pünktlich erfüllen wird, so bitté ich Das Kriegs Ministerium und
Armee Ober Commando diesen Herrn Offizier des Arestes entlassen, und ihm die
fernere Strafe gnádigist nachzusehen.
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13.
Buda, 1849. május 22.
Görgei Artúr állásfoglalása a Zerdahelyi-ügyben

0

Der Hauptmann Szerdahelyi wurde auf seine eigene Bitte bestimmt d i e
Breschbatterie zu kommandieren; folgleich auch die Geschiize in die Batterie einzuführen: weil man voraus sezen mußte daß ein Offizier, der soviel lebenswerthen
Ehrgeiz besitz sich um das Commando eines gefährlichen Postens zu melden auch
die zur Pflichterfüllung auf einem solchen Posten nöthige Energie entwickeln
werde. Hauptmann Zerdahelyi aber hat sich in jener Nacht, w o er die Geschüze
hätte einführen sollen lau- und nachläßig im Dienste benommen wie schon zu
ersehen ist, daß er das Einführen der Geschüze einen Unteroffizier zu überlassen
gedachte, wenn es troz der zufälligen Hinderniße anbefohlen werden sollte. Durch
diese Diensteslauigkeit des Hauptmann Zerdahelyi verlor die Armee mindenstens
Einen ganzen Tag bei der Beendigung der Belagerung Ofens. Die Zeit drängt jezt
noch: sie drängte damals noch mehr: das konnte Hauptmann Szerdahelyi selbst
beurtheilen und dennoch versäumte er es jene Energie zu entwickeln die von ihm
zu erwarten gewesen, welche der Dienst von ihm forderte.
Hauptmann Zerdahelyi bleibt sonach troz seiner gehaltlosen Ausflüchte sehr
strafbar, um so strafbarer als er selbst es war der sich um jenen wichtigen Dienst
meldete, welchen gewißenhaft zu entsprechen er im Augenblicke der Entscheidung
leichtsinniger weise versäumte und nur die fürbittc des Herrn Obersten Psotta hat
es Hauptmann Zerdahelyi zu denken, daß er nicht auf der ganzen Stränge Gesetzes
bestraft sondern ihm nur sein bereits ausgestandene Untersuchungs arrest als Strafe
angerechnet wird.
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A z előző, 12. sz. alatt közölt Psotta-levél hátirata.

14.
Buda, főhadiszállás, 1849. május 25.
Molnár Ferdinánd alezredes levele Psotta Mór ezredeshez91
Der H(err) Oberst haben diesen Indorsat Beiéhl den H(err) Hauptmann Zerdahelyi einzutheilen. Solchen seines Areestes zu entlassen, u(nd) Morgen sich 8 Uhr
zum Raport vorzufahren.
Der Commandant ist hiher rückzustatten.
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Az előző Görgei-irat utáni toldalék.

Zerdahelyi Ince honvéd őrnagy

RÁCZ ATTILA
LŐSZERHAMISÍTÁS A NAGYVÁRADI
HADIANYAGGYÁRBAN 1849-BEN
Alfrecl Windischgrátz herceg előrenyomulásának hatására 1848. december 31-én
az országgyűlés elhatározta, hogy az Országos Honvédelmi Bizottmánnyal együtt
Debrecenbe teszi át székhelyét, és egyúttal kiköltöztetik a nagyobb üzemeket, így
a Láhner György által irányított Pesti Országos Fegyvergyárat is, mely éppen csak
pár hónapja kezdte el termelését. Az OHB január 8-án intézkedett a közben Karcagra szállított fegyvergyár nagyváradi elhelyezéséről.' A választás a váradi várra
a hadászatilag kitűnő fekvése és építtetése miatt esett.
A gyár beindítására Láhner tizenkét napot kért," ám a kezdeti nehézségek —
mint a szerek késése Pestről, nyersanyag- és szerszámhiány, a munkások elégedetlensége — miatt csak február közepére indult cl a termelés. A kezdeti munkáslázongások leküzdésével, a nyersanyag-utánpótlás megszervezésével és a fióküzemek lefoglalásával, illetve megfelelő irányításával a gyár termelése elérte azt a
mértéket, mely kielégítette a tavaszi hadjáratot megnyert honvédsereg lőszer- és
fegyverigényét.
Láhner György 1849. február 6-án felterjesztett jelentésére válaszolva Kossuth
sérelmezte, hogy a termelés nem elegendő, és a kiadott puskacsövek és gyújtólyukak nem voltak kifúrva, így azok elsülni sem tudtak. Láhner február 14-én válaszolt: a rendkívüli akadályok ellenére 40.000 lőkupakot tud gyártani naponta, és
ezzel már kiérdemelte Kiss Ernő és Vetter Antal elismerését. A fegyverfúrás
hiányáról szóló pletyka pedig csak rosszindulatú híresztelés, ezek a költözés miatt
ki nem fúrt csövek lehettek. 4

1

Magyar Országos Levéltár ( - MOL) Az 1848/49. minisztérium Levéltára, Országos Honvédelmi Bizottmány 1848-1849. iratai (= H 2 OHB iratai). 1848:301/e.

2

Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. 1849. január 01 —április 14. Szerk.:
Barta István. II. köt. Bp., 1953. (Kossuth Lajos összes munkái XIV. = KLÖM XIV.)

3

A pesti és a nagyváradi fegyvergyárak működéséről és lőszertermeléséről, fegyvergyártásáról
1. Rácz Attila: A magyar hadsereg fegyverrel és lőszerrel való ellátása 1848 márciusától 1849
áprilisáig. In: Levéltári Közlemények, megjelenés alatt.

4

M O L H 2 OHB iratai 1849:2079/e.

FONS V. (1998) 1. sz. 9 1 - 1 0 6 . p.
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Alighogy elindult a termelés a nagyváradi üzemekben, már árulás vádjával illették a gyár munkásait. Február elején Mesterházy őrnagy jelentette, hogy a Nagyváradról szállított gyutacsos lőszerek a megszokottnál gyakrabban nem sültek el.
Kossuth azonnal értesítette erről a Hadügyminisztériumot, és utasította Lukács
Dénes alezredest (február 7.), hogy a gyutacsgyártásban lévő hiányosságokat szüntesse meg, és a felelős művezető felelőségre vonását hatáskörébe utalta. Lukács
február 10-én küldte el válaszát az OHB elnökének, ezt Kossuth két nappal később
kapta kézhez. Lukács leírta, hogy az eddig kiosztott lőszereket a hadifogoly osztrák
tüzérek készítették, és ezek eddig raktáron voltak. A rossz lőszereket eddig azért
nem válogatták ki, mert ezideig egyetlen hadtesttől sem jött panasz a hibás
töltényekre. Most azonban már a honvéd tüzérség katonái készítik a gyutacsokat,
és az általuk gyártott gyutacsok mind meg fognak felelni az elvárásoknak, és talán
egy sem lesz, mely használhatatlannak bizonyul. Az ügy ez esetben vizsgálat nélkül, ezzel a jelentéssel lezárult. 5
A munkások lázongásain kívül áprilisig semmilyen gyanú sem terelődött Nagyvárad munkásaira, ám az isaszegi csata (április 6.) után kipattant ügy egy időre
megváltoztatta a nagyváradi vezetés életét. A tavaszi hadjárat említett csatájában
Klapka György serege lőszerhiányra panaszkodva meghátrált, ugyanúgy mint a
tápióbicskei csatában. A csata után kiderült, hogy a földön rengeteg elhagyott
lőszer volt, melyeket alighanem Klapka katonái dobáltak el, hogy ne kelljen folytatniuk az előrenyomulást. A már ezzel is felbőszített Görgei ekkor kapta a hírt, hogy
végre eljutott hozzá az égő Királyerdő miatt késő lőszerutánpótlás, mégsem tudják
tovább folytatni a hadjáratot, mert a lőszerek közt hamisítótokat is találtak. Ezekben „közönséges útipor" volt, a „...homokkal vegyített töltények kiválogatása természetesen késleltette előrenyomulásunkat Gödöllőre...". 7 Görgei azonnal követelte az ügy kivizsgálását, melyet Kossuth el is rendelt. Április 13-án kelt nyílt
rendeletében rögtönítélő széket állíttatott fél Raksányi Imre katonai titkár vezetésével, aki e rendelet szerint akár meg is tizedeltethette volna az osztrák tüzéreket,
a vétkesek feladóinak jutalmat ajánlhatott. Psotta Móric szerint is a lőszerhamisítást az 5. császári tüzérezred nagyváradi laboratóriumban dolgozó tüzérei követték
el.9 A bizottság tagjai: Láhner tábornok, Raksányi Imre őrnagy, Friwisz Ferenc

5

Uo. 1849:1644/e. és 1849:1914/e. L. 2-3. sz. irat.

6

Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. Bp., 1988. I.
köt. 456-457. p.

7

Görgey A.: i. m. II. köt. 9-10. p.

8

KLÖM XIV. 871-872. p.

százados, Béldy Lajos főhadnagy és Krenedics Ferenc hadnagy voltak, akik végigjárták a lőszerraktárakat és a lőszerkészítő műhelyeket. Ezzel egy időben felkérték
Mütter Ferencet, Nagyvárad városkapitányát, mondjon véleményt a hamisított töltetekben talált por anyagáról, származási helyéről. Az első bizottság tagjai közül
Raksányi korábban a VII. hadtest tüzérparancsnoka, Krenedics Lukács Dénes segédtisztje volt, míg Friwisz és Béldy éppen egy-egy eljárás alól szabadultak, így
talán érdekük volt a vizsgálat mielőbbi befejezése. A bizottság megállapította, hogy
a lőporhordókban és a zsákokban talált lőpor megfelelő volt, ezután felbontott lőszeres hordóban is minden a legnagyobb rendben volt. Megvizsgálták a golyóöntést, és ekkor kiderült, hogy a Raksányi által hozott „bűnjelben" található golyó
jóval kisebb, mint a honvédek által gyártottak, ráadásul kézzel metszettek és nem
géppel vágottak voltak. Mütter Ferencnek ezzel egyidőben sikerült három hozzáértő nagyváradi polgárral bizonyíttatnia, hogy a lőszerekben talált iéhér kvarcos
homokot az üveggyártásban használták, ilyen anyag Nagyvárad közelében nem is
található, hanem Nagybánya környékéről származhatott.
Ezek után mindkét bizottság számára nyilvánvalóvá vált, hogy — mivel a Nagyváradon dolgozó osztrák tüzérek magyar tisztek által voltak ellenőrizve, és magyar
honvédről ilyet nem is feltételeztek — az ellenség csempészhette be a hibátlan
lőszerek közé a hamisítottakat. Láhner április 15-én küldte el jelentését a Hadügyminisztériumnak, amely továbította azt Kossuthnak,10 egy nappal rá Mütter is eljuttatta megnyugtató levelét a kormányzónak." Kossuth már április 17-én értesítette
Görgeit a vizsgálat eredményéről, 12 megnyugtatta, hogy a hamis töltények nem
Nagyváradról kerültek ki.
Alighanem gondatlanság, és nem szabotázs történt az alábbiakban vizsgált esetekben. 13 A Bánáti (V.) hadtest 58. zászlóaljának parancsnokához, Tóth András
őrnagyhoz két jelentés érkezett ugyanarról az ügyről. Április 4-én a zászlóalj 5.
századának par ancsnoka, Boronkay Ferenc százados, április 10-én a zászlóalj ellátásáért felelős tiszt, Árpád Jósef főhadnagy jelentette, hogy április 2-án a zászlóaljnak utalványoztak Nagyváradon egy hordót 6000 tölténnyel, egy ládát 2204

9

Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. 1849. április 15-augusztusl5. Szerk.: Barta István. Bp.,
1955. (Kossuth Lajos összes munkái XV.) 88. p.

10

MOL H 2 O H B iratai 1849:573l/e., 1. 5. sz. irat.

11

Uo. l849:5745/e„ 1. 6. sz. irat.

12

Uo. 1849:5738/e„ 1. 7. sz. irat.

13

Uo. 1849:588()/e., 1. 8-12. sz. irat.

lőkupakos és két ládát 2000 gyutacsos tölténnyel. De mire a kiosztásra került volna
a sor, a hordóban már csak 3480 töltény volt, a többi helyet gyékénnyel pótolták
ki. Természetesen kérték a parancsnokságot, hogy pótolják a hiányokat. Árpád
József április 14-én újra értesítette a zászlóaljparancsnokságot, hogy az egy nappal
korábban átveti 6000 gyutacs nélküli töltény közül 4032 hiányzott és csak 1968
volt a hordóban, a többi hely ugyancsak gyékénnyel volt kitöltve.
A vizsgált eseteknél jól megfigyelhető a hadtesten belüli döntésmechanizmus,
akár a parancsok, kérések lépcsőit, akár az ellenőrzést tekintve. Az utalványozott
lőszereket átvette az „élelmezési tiszt", természetesen egy hadnagy ellenőrzése
alatt. Erről jelentést tett a zászlóalj parancsnokságnak az az élelmezési liszt és annak
a századnak a parancsnoka, melynek a lőszert szánták. Ezáltal több szálon lehetett
ellenőrizni a zászlóaljon belüli eseményeket. A zászlóalj parancsnoksága ezután
jelentést lett a hadtestparancsnokságra, ahová eljutottak a zászlóalj parancsnokának
felterjesztésével a hierarchia alsóbb szintjéről érkezett jelentések is. A hadtestparancsnokságon iktatták az iratokat, és ha a hadtestparancsnok az adott ügyről télterjesztést küldött az OHB-nak, a Hadügyminisztériumnak vagy (később) a kormányzónak, a korábban érkezett felterjesztésekről is másolatot készített a hadtestparancsnok vezérkari segédje. Eképpcn az adott felsőbb szerv vagy Kossuth pontosan értesülhetett az egész ügyről, a legapróbb részletekig elemezhették a döntések
helyességét, kiadhatták a lehető legmegfelelőbb parancsokat.

Források
Az alábbiakban a nagyváradi vizsgálatok iratait közlöm. A forrásközlés során a
jelenlegi helyesírás és központozás szabályait követtem, az egyes források egyedi
stílusának megtartása mellett. A szövegközlésben a címzést és megszólítást rubrummal helyettesítem. Az eredeti bekezdéseket megtartottam, viszont a sorok eredeti tagolását nem tartottam szükségszerűnek. A MOL H 2 5745/e sz. irat a közlésben megelőzi az 5738/e számút, mert előbb keletkezett. Az ugyanazon személyre,
településre stb. vonatkozó lábjegyzeteket csak egyszer, az első említésnél használom. A neveket, mivel — egységes helyesírási szabályzat híján — a különböző
iratokon különféleképpen szerepelhetnek, Bona Gábor általjavasolt formában közlöm.
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Vö: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49-ben. Bp., 1983. (a
továbbiakban: Bona, 1983.). Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. (a továbbiakban: Bona, 1988.) Ezúton szeretnék köszönetet mondani Bona Gábornak, aki legújabb ku-

1.
Debrecen, 1849. február 7.
Kossuth Lajos, az OHB elnökének levele Lukács Dénes" alezredesnek,
a Honvédelmi Minisztérium Tüzérségi Osztálya főnökének 16

Ellenség előtt állott' egyik csapatunk vezére legközelebbről hozzám intézett
jelentésében az többek közt arra lőn figyelmessé, miként tüzéreink dacára annak,
hogy gyutacsaik gyakran nem sültek, mégis igen viselték magokat.
E jelentést amint egyrészről örvendetes, mert tüzéreink érdemeit kiemeli, úgy
másrészt igen kedvetlenítő, minthogy azt hagyja sejtenem' 8 , hogy a gyutacsgyártásban oly hiányoknak kell létezniök, melyeknek mielőbbi kijavításáról gondoskodni
kell.
S e gondoskodást 19 , az illető művezetőnek feleletre vonatását alezredes Úrra
bízom, remélvén hogy hasonló panaszokra nem adandja magát elő többé alkalom.

tatásait osztotta meg velem, valamint Csikány Tamásnak és Hermann Róbertnek, akik jelentősen segítették munkámat.
15

Lukács Dénes (1816-1868), honvéd ezredes. 1830-tól a cs. kir. hadseregben szolgált, bombászkari őrmester, az 5. tüzér ezred budai iskolájának tanára, 1848. április végétől hadnagy.
1848 májusától az Országos Nemzetőri Haditanács beosztott tisztje. Augusztus 24-től honvéd
tüzér főhadnagy, tüzérségi előadó ugyanitt. Szeptember 28-tól százados, a honvéd tüzérség
szervezője. Október 19-től őrnagy, a tüzérségi osztály főnöke az Országos Nemzetőri Haditanácsnál, majd a Honvédelmi Minisztériumban. E beosztásban 1849. január 28-tól alezredes.
Május 28-tól ezredes, a honvéd tüzérség főparancsnoka Nagyváradon. Világosnál esett fogságba. Aradon 16 évi várfogságra ítélték. 1856-ban kegyelmet kapott. Bona, 1983. 225. p.

16

MOL H 2 OHB iratai 1849:1644/e.

17

Az eredetiben itt „csapataink" szó áll kihúzva.

18

Itt eredetileg „tapasztalnom" állt, de javították.

19

Itt az eredetiben „ a z illetőknek lehe" kihúzva.

2.
Debrecen, 1849. február 7.
Kossuth Lajos, az O H B elnökének levele Mészáros Lázár
hadügyminiszterhez

0

Mesterházy Őrnagy 21 ezennel ide visszarekesztett jelentésével azon pontját illetőleg, melyben a gyucsák gyakran el nem süléséről teszen említést, értesítem a
hadügyminisztériumot, hogy e tárgyban Lukács alezredeshez rögtön elbocsátám
figyelmeztető rendeletemet aziránt, hogy a gyucsák gyártásánál ezen tapasztalt
hiányok megbüntetéséről gondoskodni szigorú kötelességének.

3.
Nagyvárad, 1849. február 10.
Lukács Dénes alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tüzérségi Osztálya
főnökének jelentése Kossuth Lajosnak, az OHB elnökének 22

A Honvédelmi Bizottmány elnökének 164 l/e szám alatt kelt felsőbb rendelete
következtében alázatos tisztelettel jelentetik, miszerint azon gyucsákat, amelyek
mindeddig a seregnél használtattak, az osztrák tüzérek készíték, s hogy rosszak
voltak, annak lehet tulajdonítani, mivel le voltak téve, mivel pedig mind addig
egyetlen táborból sem jött e tárgyban a főparancsnoksághoz jelentés, e végből a
bajt nem orvosolhattam. Azonban jelenleg a gyucsák készítése szinte a honvéd
tüzérség által történik, s meg van győződve a főparancsnokság, hogy a honvéd

20

A MOL II 2 OHB iratai 1849:1644/e szám alatt.

21

Mesterházy István (1811-1854), honvéd ezredes. 1831-től hadfi a 32. gyalogezrednél. 183237-ig nemesi testőr, 1846-tól alszázados a 6. vértes ezredben. 1848. július 9-től nemzetőr
őrnagy Heves megyében. Szeptembertől egy hevesi-mezőtúri önkéntes lovascsapat parancsnoka az aradi ostromseregben, majd a tiszai védvonalon (Cibakházán). 1849. március l-jétől
alezredes, az 1. huszárezred parancsnoka. Április 25-én a 3. osztályú katonai érdemjellel tüntetik ki. Május 25-től ezredes, az 1. huszárezred és az 1. hadtest lovashadosztályának parancsnoka a világosi fegyverletételig. Aradon 18 évi várfogságra ítélték. 1853-ban kegyelmet kapott.
Bona, 1983. 235. p.

22

MOL H 2 OHB iratai 1849:1914/e.

tüzérek által készített gyucsák közül talán egy sem fog találtatni, amely a kívánt
eredménynek meg nem felelne.

4.
Debrecen, 1849. április 17.
A Hadügyminisztérium felterjesztése Kossuth Lajosnak,
Magyarország kormányzójának
Láhner tábornok úrnak 24 a tölték készítésében történt visszaélés megvizsgálására kirendelt választmány eljárásáról tett jelentése másolatban mély tisztelettel közöltetik az ország kormányzójával.

5.
Nagyvárad, 1849. április 15.
Láhner György tábornok, a Felfegyverzési Osztály fó'nökének
jelentése a Hadügyminisztériumnak
Folyó hónap 15-én reggel, az alulírott, továbbá Raksányi őrnagy úr 2 ' és aFriwisz
Ferenc százados 26 , Béldy Lajos főhadnagy 27 , és Krenedics Ferenc hadnagy 28 urak23

Uo. 1849:573l/e. 1849. április 15-én Mészáros Lázár — immár végleg — lemondott
hivataláról. Kossuth Lajos április 16-án Görgei Artúrt kérte fel a tárca feladatainak ellátására.
Görgei május 8-án vállalta el a posztot. F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Bp., 1987. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai III. Hatóság és Hivataltörténet
7.) 361-369. p.

24

Láhner György (1795-1849), honvéd tábornok. 1812-től hadfi, 1844-től őrnagy, a 33. gyalogezred 3. zászlóaljának parancsnoka. 1848 nyarán részt vett a délvidéki harcokban. Október
12-től honvéd alezredes, fegyvertári főfelügyelő Budán. November 28-tól e beosztásában ezredes, majd a Honvédelmi Minisztérium tüzérségi és felfegyverzési osztályának vezetője. Ugyanezen beosztásában 1849. február 17-től tábornok. 1849. június 11-én Kossuth Lajos 2. osztályú
katonai érdemjellel tüntette ki. Világosnál esett fogságba. Aradon kötél általi halára ítélték és
kivégezték. Bona, 1983. 217-218. p.

25

Raksányi Imre (1818-1849), honvéd őrnagy. Az olmützi katonaiskolán végzett. 1836-tól hadfi
az 5. tüzérezrednél. 1846-ban Bécsben Szövétnek címen kiadta az első magyar nyelvű katonai
szaklapot, 1848 tavaszán őrmester a bombászkarnál Budán. 1848. szeptember 14-től honvéd

ból alakított bizottmány meglátogatták a nagyváradi várban lévő tüzérlő szertárakar 9 , miszerint mindenekelőtt a tüzérségi lőszereket megvizsgálhassák.
Minden a legjobb rendben és pontosan elrakva találtatott. A 2dik raktárban 2
lőporhordót bontottunk föl, a zsákokban lévő lőport30 megvizsgáltuk, egy 3dik gyalogsági éles töltényekkel rakott hordót is feltörettünk, s mindezekben a legnagyobb
rendességet tapasztaltunk.
Ezután megtekintettük a golyóknak, töltényeknek begöngyölését a templomban31, s végre elmentünk a laboratóriumba 32 , hol a töltények lőporral töltetnek meg.

tüzér hadnagy, november 18-tól főhadnagy és ütegparancsnok a feldunai hadtestben. December
2-tól százados. 1849. április 17-től őrnagy, a 7. hadtest tüzérparancsnoka. Később Kossuth
katonai irodáján teljesített szolgálatot. A temesvári csatában hősi halált halt. Boiui, 1983.
277. p.
26

Friwisz Ferenc (1817-1896), honvéd őrnagy. A bécsi bombászkari iskolán végzett. 1837-től
hadfi az 5. tüzér-, 1848. április 7-től hadnagy a 12. gyalogezredben. Szeptember 13-tól honvéd
tüzér hadnagy, ütegparancsnok a JcllaCic elleni seregben. Október 19-től főhadnagy, November
18-tól százados ugyanitt. Decembertől a felső-tiszai hadtestben szolgált. 1848 januárjától a
tokaji Tisza-híd indokolatlan felégetéséért hadbírósági vizsgálat alatt állt. Májustól a gyulafehérvári ostromsereg tüzér parancsnoka. Július 31-től őrnagy. Aradon 16 évi várfogságra ítélték.
1856-ban kegyelmet kapott. Bonti, 1983. 151-152. p.

27

Béldy (1835-ig Stradel) Lajos (1820-1896), honvéd főhadnagy. 1835-től hadfi az 5. tüzérezredben. 1842-ben szökés miatt áthelyezték a 2. helyőrségi zászlóaljhoz. Ismét megszökött és
beállt a 6. huszárezredhez. 1848. június 5-én lopásért lefokozták. 1848 novemberében hadnagy
lett a honvéd tüzérségnél. 1849. január l-jétől főhadnagy. Április végétől a 14. gyalogüteg
parancsnoka a felső-magyarországi (IX.) hadtestben. Lúgosnál tette le a fegyvert. 1850.
augusztus 31-én sorozóbizottság elé került, de nem sorozták be. 1853-ban szervezkedés vádjával letartóztatták, de bizonyíték hiányában elengedték. 1861/62: az olaszországi magyar
légiónál szolgált. I3ona Gábor szíves közlése.

28

Krenedics Ferenc (1829-1891), 1848: a győri jogakadémia végzős hallgatója. 1848 szeptemberében közvitéz az önkéntes nemzetőrségnél. Ivánka őrnagy alatt részt vett a Jellaőic elleni
harcokban. Később átlépett a honvéd tüzérséghez. Tűzmester, 1849. február 6-tól hadnagy.
Végül főhadnagy és Lukács Dénes tüzérezredes segédtisztje. 1850-ben besorozták a 39. gyalogezredbe. Bona Gábor szíves közlése.

29

Tüzérlő szertárak: a raktárak a fehér apácák zárdájának iskolai helyiségeiben voltak. Gelich
Richárd: Magyarország függetlenségi harca 1848/49-ben. Bp., é. n. II. köt. 219. p.

30

A szabadságharc magyar hadseregében nem volt egységesítve a lőporos hordók és zsákok
nagysága.

31

A templomban és a vár kazamatáiban zajlott a lőszergyártás. Gelich R.: i. m. II. k. 219-220. p.

32

A laboratórium és a műhelyek a papnevelde épületében voltak. Uo.

Szigorú vizsgálatot tartottunk itt is, honvédek és osztrák tüzérek" dolgoznak ez
helyen vegyesen, magyar tüzér fő- és altisztek folyvásti felügyelete alatt. Lehetetlenségnek bizonyult itt be, hogy a töltényekbe homok öntessék, lehetetlen ez
annál inkább, mert a sok magyar felügyelők és az osztrák tüzéreknek a honvédekkel
vegyesen kevert foglakodása mellett, az ily iszonyúan vétkes merénynek azonnal
észre kellettne vétetnie.
Szemle alá került ezentúl a fegyvergolyó öntés, hol a mi golyóink mértékét és
készítési módját hasonlítottuk össze azon golyókéval, miket Raksányi őrnagy úr,
mint bűnjelt hozott magával, kitűnt, hogy a homokföven nyel töltött, s a legnyomorultabban göngyölt töltényben talált golyó egészen régi, a miénknél sokkal kisebb1 , és ahelyett hogy géppel vágatott volna el, késsel metszett volt, következőleg, hogy teljességgel el nem lehet, miképpen a nagyváradi lőszertárból került
volna az ki.
Csak valamely gonosz ember készíthette és útközben dughatta a többi göngyölök közé ama rossz töltvényt, a leggaládabb leggyalázatosabb szándékkal.
Naponkint van alkalmam a laboratóriumot megszemlélni, és teljes meggyőződéssel állíthatom, hogy a szigorú föl vigyázat mellett, melyet Lukács alezredes úrtól
leiélé a magyar tüzér tiszt urak gyakorolnak, ily fölötte vétkes csempészség el nem
követhetik.
Raksányi őrnagy úr a magas minisztériumtól nyert kiküldetésnél fogva, mint a
bizottmánynak részére35, maga is meggyőződést szerzett magának a föllebbiekről,
és saját részéről is körülményes jelentést teend.

33

Az 5. cs. kir. tüzérezred l(MK) embere. Itt dolgozott még pl. a 2. oláh határőrezred főtiszti
kara, legénysége is.

34

A magyar hadsereg honvédfegyverei közül a legtöbbet használt az 1842M gyutacsos puska
volt. Ennek csőátmérője 17,6 mm, golyója 15 mm átmérőjű ólomgolyó volt. Papírtölténye a
golyót és az egy lövéshez kiadagolt 8,8 g tömegű puskaport tartalmazta. Barczy Zollcín-Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. Bp., 1986. 89. p. Gyalogsági lőfegyverek közül
használták az I798M franciakovás rendszerű, 1807M, 1818M, I838M típusú puskákat.

35

Az OHB-nak.

6.
Nagyvárad, 1849. április 16.
Mütter Ferenc, ?f nagyváradi városkapitány nyilatkozata
a hamisított töltényekről 37

Nagyváradi tüzér főparancsnokság nevében mai, alább megnevezett napon, felkérettünk aziránt, hogy Komlóssy Pál tüzér hadnagy 38 által élőnkbe mutatott lila
szín porral vegyített töltést megvizsgálván, adjunk bizonyságot arról, hogy tudomásunk szerint várasunk határán ily nemű előmutatott por találtatik-e?
Mely ebbeli megkeresés folytán nagyváradi üveggyáros Amánt Jánost, kereskedő Heinrich Istvánt, s gyógyszerész Molnár Jósefet előnkbe hivatván, vala-mint
ezek, ügy mi is állítjuk, hogy várasunk határán ily nemű előmutatott por éppen nem
találtatik, hanem Amánt János üveggyáros azt állítá, miképp Nagybányán létezik
ily nemű, s ily színű fövény porozó 39 , sőt nagyobb bizonyságnak okáért hivatkozik
debreceni üveges Radeczki Jósefre, kinek boltjában ily agyagú porond por, mely
részére Nagybányáról szálíttatott, mostan is létezik, úgy Heinrich István fűszeres
állítja, hogy Gömör Megyében léteznek hasonló fövény porzók.
Végre bővebben megvizsgálván, mi is az előmutatott por, úgy Amánt János is,
úgy látjuk hogy ezen por üveggyárakban használni szokott valóságos békasópor ,
mely a közte látható főzött bersennel festett lila színre.
Melynek erősségére kiadtuk várasunk kapitányi hivatal 41 pecsétjével megerősített bizonyítványunkat.

36

Mütter Ferenc (1831-1914), 1848 nyarán Bihar megye mozgósított nemzetőr zászlóaljával
őrmesterként részt vett a bánsági harcokban. November 24-től hadnagy, 1849. márciustól
főhadnagy az 55. honvéd zászlóaljnál Erdélyben. Június elején áthelyezték a Kolozsvárott
alakuló „27. honvéd zászlóalj tartaléka" zászlóaljhoz. Július 17-től százados ugyanitt. A segesvári csatában súlyosan megsebesült és fogságba esett (július 31.). Három évre besorozták a
császári hadseregbe. Bona, 1988. 426. p.

37

M O L H 2 OHB iratai 1949:5745/e.

38

Komlóssy Pál (7-1896), 1848 őszén állt be a honvéd tüzérséghez. Tűzmester, december 9-től
hadnagy a feldunai hadtestnél. 1849. július 12-től főhadnagy. Augusztus elején ütegparancsnok
Radnán, illetve Lippán. Bona Gábor szíves közlése.

39

Föveny porozó: homokos, apró kavicsos por.

40

Békasópor: kisebb, rendszerint fehér kavics, kvarc.

41

A „Kapitányi hivatal" utólag volt beékelve.

Mi alól írtak is, mint régi váradi Lakosok 42 , úgy tudjuk, hogy a váradi határon
ilyen természetű és színű por vagy porond nem található. Kall43 mint feljebb Hodossy Miklós 44 sk. kormánybiztos, Thurzó Dávid, Klohuíinthy János 45 .

7.
Debrecen, 1849. április 17.
Kossuth Lajos, Magyarország kormányzójának levele Görgei Artúr
tábornoknak, a magyar fősereg parancsnokának 4 '

A Gödöllőn felfedezett hamisított töltények Nagyváradon, az ottani laboratóriumban megvizsgáltatván, azok egészen idegenszerűeknek találtanak. A bennök
foglaltatott homok is valamely üvegesnél vásárolt festett porzó 47 , s így a hamisítás
nagyban nem űzettetett. Ez, valamint a nagyváradi laboratóriumban talált legnagyobb rend, tábornok urat és a hadsereget tökéletesen megnyugtathatja. Különbenis minden hordó nagy rakasz tartalékjának tetején, egy cédulán fel szokott jegyezve
lenni annak neve, ki a tartalom iránt felelős. Hasonló esetben tehát a hiba felfedezője azt nyomozás végett azonnal jelentse fel.
Mesterházi ezredes úr jelentést tett ide 260 mázsa repesztő porról 48 , melyet Wittelsbach százados úr Léván elfogott. Tessék ebből, annak levonása után, mi magá-

42

Ez a bekezdés az eredeti iraton külön oszlopban és más kéz írása.

43

Kelt, németes írással.

44

Hodossy Miklós, 1848. november 17-től az erdélyi hadsereg mellé rendelt főkormánybiztos.
Kovács Endre: Bem József. Bp., 1954. 293. p. és A szabadságharc fővárosa Debrecen. 1849
január-május. Szerk.: Szabó István. Debrecen, 1948. 121. p.

45

Bizonytalan olvasat.

46

M O L H 2 OHB iratai 1849:5738/e. Görgei (Görgey) Artúr (1818-1916), honvéd tábornok.
Az új főparancsnok Vetter altábornagy súlyos megbetegedése után ideiglenesen átvette a négy
hadtestből álló fősereg, a Feldunai hadtest parancsnokságát (március 30.). Bona, 1983. 161162. p.

47

Ti. a békasópornak nevezett kvarcszemcsés por.

48

Repesztő por: Robbanó lőpor. Más összetételű volt az a lőszer, amely a gránátba és más,
amely az ágyúcsőbe került.

49

Wittelsbach, Oltó (1825-?), honvéd százados. Katonai nevelőintézetben végzett. 1842-től közvitéz, 1847-től őrmester az I. császári huszárezredben. 1848 nyarán ezredével a szerb felkelők ellen harcolt, majd besorolt a honvédseregbe. November 9-től hadnagy, 1849. január 9-től

nak a hadseregnek netán szükséges, 150 mázsát Szomolnokra, az ottani bányahivatalnak, a többit pedig Debrecenbe a Pénzügyminisztériumba elküldetni.

8.
Ó-Arad, 1849. április 18.
Gr. Vécsey Károly tábornok

az V. hadtest parancsnokának felterjesztése

Kossuth Lajoshoz, Magyarország kormányzójához 51

Igen nagy megütközéssel kelle már több ízben tapasztalnom, hogy a harci működésekre legjobban megkívántató lőszer, nem tudom, vétkes gondatlanságból
vagy szántszándékos akaratból, mi e jelen időben irtózatos bűn, csak papiroson
szolgáltatik ki, mert a befenekelt lőszerreli hordókra a mennyiség ugyan nagy betűkkel írva van, de fele helyett szalma vagy gyékénnyel van kipótolva, másik
felének pedig egyharmada üres hüvelyek lévén, tehát az egész mennyiségből, mint
már a 97-ik szám alatt felterjesztésbe ki levén fejtve — ezen tisztelettel megkérem
a Tisztelt honvédelmi bizottmányt, ezen hanyagságot elintézni, és felőle rendelkezni kegyeskedjék. Ide melléklem, az 58-ik honvéd Zászlóalj 52 e tárgybani jelentését.

főhadnagy, később alszázados. Alakulatával 1848 végéig a délvidéki, majd a főhadszíntéren
az I. hadtestben szolgált. Az április 26-i komáromi csatában 3. osztályú érdemjellel tüntetik
ki. Világosnál esett fogságba. Bona, 1988. 663. p.
50

Vécsey Károly (1807-1849), honvéd tábornok. A bécsi Theresianumban végzett. 1820-tól
hadfi az 5. dragonyos, 1848 tavaszától őrnagy a 2. huszárezredben. 1848 májusától részt vett
a délvidéki harcokban. Október 12-től honvéd ezredes, a szabadságharchoz csatlakozott 2.
huszárezred parancsnoka, egyben hadosztályparancsnok a bácskai hadtestben. December 12-től
tábornok. J849. január közepén távozásra kényszerítette áruló parancsnokát, gróf Esterházy
Sándor tábornokot, és a bácskai csapatok főparancsnoka lett. Március 5-én Damjanich hadosztályával együtt fényes győzelmet aratott Szolnoknál, 3. osztályú érdemjellel tüntették ki.
Április 7-től az Aradot és Temesvárt ostromló V. hadtest parancsnoka. Május 28-án megkapta
a katonai és polgári érdemjel 2. osztályát. Június 27-én megadásra kényszerítette Arad császári
várőrségét. Az elveszteti temesvári csata után Görgei fegyverletétele hírére csapatait Borosjenőre vezette, és feltétel nélkül kapitulál a cári fősereg előtt (augusztus 20.). Aradon kötél
általi halálra ítélték és kivégezték. Bona, 1983. 330. p.

51

MOL H 2 OHB iratai l849:5880/e. Vécsey még ekkor is az OHB-nak címezte levelet.

52

Vécsey Károly gróf hadtestparancsnoksága alá rendelt Bánáti (V.) hadtest Tóth András őrnagy
által vezetett 58. honvéd zászlóalja. Az országgyűlés 1848. december 25-én felhívta a törvény-

9.
Ó-Arad, 1849. április 4.
Boronkay Ferenc százados^ jelentése Tóth Andrásnak,"4
az 58. honvéd zászlóalj parancsnokának 5

A fenebbi század e folyó hó 2-án Árpád Jósef főhadnagy Úrm ik 6000 éles
töltést, 5000 nagy, s 1000 kislőkupakokat nyugtatványozott. A fenn nevezett főhadnagy Úr, a Századnak egy befenekelt hordót általadván, melyben csak 3480 éles
töltések találtattak, melyek az aláírt, s Győri hadnagy Úr 57 jelenlétében, a legénységnek ki is osztattak. A nyugtatványozott lőkupakok a Századnak még eddig nem
szolgáltattak ki. Megkéretik a Zászlóalji parancsnokság, hogy intézkedni kegyeskedjék, hogy még a követelendő 2520 éles töltések, s 5000 nagy s 1000 kis lőkupakok, melyek most elkerülhetetlenül szükségesek, a Századnak mentül hamarább
kiszolgáltassanak.

hatóságokat, hogy a hátralévő újoncokat azonnal indítsák Pestre, ahol felszerelik őket. 1848
fordulójáig 53 honvédzászlóalj alakult. Az úgynevezett „számfeletti" hátralékos arad megyei
újoncokból alakult az 58. honvédzászlóalj, fíarczy Z.-Somogyi Gy.: i. m. 100. p.
53

Boronkay Ferenc (1821-1874), honvéd százados. 1847-től őrmester a 37. Máriássy gyalogezredben. 1848 nyarától ezrede 3. zászlóaljával a délvidéki magyar seregben szolgált. Szeptember 27-től hadnagy a 30. honvédzászlóaljban. 1849. január 15-től főhadnagy az 58. honvéd
zászlóaljnál. Február l-jétől százados és zászlóalja 5. századának parancsnoka a Bánáti (V.)
hadtestben. Bona, 1988. 130. p.

54

Tóth András (Endre) (1802-?), honvéd alezredes. 1848 áprilisától alhadnagy a 4. helyőrségi
zászlóaljnál Spalatóban. Június 19-től főhadnagy a 4. honvédzászlóaljnál. Október 10-től százados a 30. honvéd zászlóaljnál, december 28-tól őrnagy, az 58. honvéd zászlóalj parancsnoka. 1849 márciusától egyben dandárnok az 5. hadtestben, augusztus 10-től alezredes. Aradon
16 évi várfogságra ítélték, 1856-ban kegyelmet kapott. Bona, 1983. 320-321. p.

55

MOL H 2 O H B iratai 1849:5880/e számú irathoz csatolva.

56

Árpád József (1824-?), 1848 őszétől a 30. honvédzászlóaljnál szolgált, őrmester. 1849. január
16-tól főhadnagy az 58. zászlóaljnál a bánsági (V.) hadtestben a borosjenői fegyverletételig.
1850. március 9-én besorozták a 37. gyalogezredbe. Bona Gábor szíves közlése.

57

Győri Sámuel (1826/27-?), 1845-től közvitéz, 1848. május 17-től tizedes a 37. Máriássygyalogezredben. 1848 nyarán ezrede 3. zászlóaljával a szerb felkelők ellen harcolt. Október
23-tól őrmester az alakuló 30. honvédzászlóaljnál. Később áthelyezték az 58. zászlóaljhoz.
1849. március 16-tól hadnagy ugyanitt a bánsági (V.) hadtestnél. Július 27-én 3. osztályú
katonai érdemjellel tüntették ki. 1849. november II-én besorozták az 59. gyalogezredhez.
Bona Gábor szíves közlése.

Eredetijével megegyezőnek bizonyítom [dátum]. Vezérkari segéd s őrnagy
Przyiemski 58 .

10.
59

Mikalaka , 1849. április 10.
Árpád József főhadnagy, élelmezési tiszt jelentése Tóth Andrásnak,
az 58. honvéd zászlóalj parancsnokának "

A fent nevezett Zászlóalj 5-ik Százada parancsnokától a Zászlóalji parancsnoksághoz intézett, s onnan hozzám kiadott abbeli jelentése folytán, hogy az általa
nyugtatványozott szükségelt töltények s lőkupakok, vagy éppen nem, vagy tetemes
kevesebb mennyiségben szolgáltattak volna ki általam, bátor vagyok m a g a m igazolási tekéntetébűl kinyilatkoztatni, hogy én a fennebb nevezett Század parancsnoka nyugtatványára a szükségletet magába foglaló nyugtatványt elkészítve, utalványozás végett, a Magyar hadsereg 5-ik hadosztály főparancsnoka Gr. Vécsey
Tábornok Úrhoz elküldém. Ez utalványra a lőszerfelügyelő Tiszt Úr átadott egy
fenekelt hordót 6000, s egy ládát 2204 tölténnyel, s ugyancsak egypár ládát 2000
gyutacsos töltényekkel. Ez öszvegből a fent nevezett 5-ik Század nyugtatványára,
a kért 6000 éles töltény, a befenekelt hordóban épp annyi lévén, hordóstul együtt
átadatott. Azonban az ide mellékelt jelentés nyomán kitűnt, miszerént a felbontás
s kiosztás alkalmával a hordóban csak 3480 töltény találtatott, azon alul gyékénydarabokkal, lévén a hordó üressége kipótolva, mit is a kiadatásnál jelen volt hadnagy Győri Úr a jelen volt többi egyénekkel világosan bebizonyítani is tudja. A
lőkupakokra nézve pedig megjegyzendő, azok a töltények kivitelekor, még N.Váradról meg nem érkezvén, ki sem is adathattak, kivéve a kis lőkupakokat, mellyel
mindez ideig az O-Aradi tábori lőszertárban éppen nem kaphatók. Mely nyilatkoza-
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Przyiemski, Julián (1821-?), honvéd alezredes. Kilépett cs. kir. hadnagy (1839-43). 1848
novemberétől dandár segédtiszt Perczel seregében. December 14-től honvéd főhadnagy előbbi
beosztásában. Később százados, 1849. január 24-től őrnagy és Vécsey tábornok főadjuntánsa.
A szolnoki csatában 3. osztályú katonai érdemjellel tüntették ki (március 5.). A hó végétől
dandárnok az 5. hadtestben, június 27-től alezredes. Július közepén áthelyezték a lengyel
légióhoz. A szabadságharc után emigrált. Bona, 1983. 272. p.
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Mikelaka (Arad megye) Arad része, ma Miclaca (Románia). Ebben és más
szövegekben Mikalakaként szerepel.
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korabeli

tom, s illetőleg jelentésem nyomán, bátor vagyok a fennevezett Zászlóalji parancsnokságát az iránt megkérni, lenne kegyes, a nem tudom, a töltényeket bepakoló gondatlansága vagy mi más okból történt tölténybeli hiány kipótolását meghagyó rendeletet, a nevezett utalványozó Tábornok Úrtól kieszközölni, ki is illő tisztelettel maradtam a fenn nevezett Zászlóalji parancsnokságnak alázatos Szolgája Árpád Jósef M. k. Főhadnagy élelmezési tiszt.
Eredetijével megegyezőnek bizonyítom [dátum]. Vezérkari segéd s őrnagy
Przyiemski.

11.
Mikalaka, 1849. április 14.
Árpád József főhadnagy, élelmezési tiszt jelentése Tóth Andrásnak,
az 58. honvéd zászlóalj parancsnokának

Folyó 13-ról kelt, s a több lőszer szükségletek közt 6000 gyutacs nélküli töltényről szóló nyugtatványommal — mely is az 5-ik hadosztály Főparancsnoka, G.
Vécsey Tábornok úr által utalványozva volt — a fenn nevezett zászlóaljbeli egyik
zászlóst, Aranyosi Lászlót a kért lőszerek átvételére megbíztam. Megérkeztéből, a
századok szükségleteit kielégítendő, a hozott két befenekelt hordót, igen nagy
megütközéssel kellett tapasztalnom, ez alkalommal, és pedig már most másodízben, hogy a harci működésekre egyik fő megkívántató eszköz a lőszer — nem
tudom vétkes gondatlanságból vagy szándékos akaratból, mijeién időben irtózatos
bűn — csak írásban, nem pedig valóság szerint szolgáltatik ki. Mert a befenekelt
lőszerhordókra rá van nagy betűkkel írva a bent foglaltató tölténymennyiség, holott felbontáskor alig tele vagy egyharmada található. Jelenleg is felbontásra általam a gyutacs nélküli töltényt rejtő hordó felől nagy mennyiségű gyékénycsomó
s abból csak egyszázhatvannégy pakli fl2 nagy, 1968 töltény találtatott, mely összveg
a századok szükségletének egyharmadát sem fedezheti. Azért is egész tisztelettel
bátor vagyok a Zászlóalji parancsnokságot aziránt megkérni, hogy ezen harcias
időben sokszor helyrehozhatatlan bajt okozható rendetlenség meggátlására kegyeskednék erélyes fellépése által oda munkálni, hogy a fegyverekhez megkívántató
mindenféle lőszerek valósággal kiszolgáltassanak, s a nyugtatványban foglaló
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164 pakli, azaz 164 csomag.

mennyiséghez képest a tapasztalt hiány kipótlására 4032, nem különben a f. évi
április 2-án kelt nyomtatvány szerint még, kérem, adott 2554 töltény 63 haladék
nélkül a Z. Alj szükségére kiszolgáltassák.
Eredetijével megegyezó'nek bizonyítom. Arad, 1849. április 18. Vezérkari segéd, s őrnagy Przyiemski.

12.
Mikalaka, 1849. április 15.
Tóth András, az 58. honvéd zászlóalj parancsnokának levele
gróf Vécsey Károlynak, az V. hadtest parancsnokának' 4

Kötelességemnek ismerem tisztelt Tábornok és Főparancsnok Úrnak feljelenteni az ide mellékelt jelentésekből kiderülő visszaéléseket, melyek töltények 65 kiszolgáltatásánál tapasztaltatnak. Kérem a tisztelt Főparancsnok urat, méltóztassék
hathatós intézkedése által e visszaéléseket megszüntetni, s a Zászlóaljnak a hiányzó
töltényeket utalványozni. Láttam Bergman Alezredes 66 m. k.
Eredetijével megegyezőnek bizonyítom Arad, 1849. április 18. Vezérkari segéd
s őrnagy Przyiemski.
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Az 5880/e szerint még 2520 darab.
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A „töltények" előtt az eredeti iraton egy áthúzott „s" van.
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Bergmann, Josef (1807-1849), honvéd ezredes. A bécsújhelyi katonai akadémián végzett.
1826-tól zászlós, 1847 végén főzászlós az 52/3. gyalogezrednél. Zászlóaljával 1848 nyarán
részt vett a délvidéki harcokban. November 29-től alezredes, dandárnok az aradi ostromseregnél, majd az 5. hadtestben. 1849. június 27-től ezredes, július l-jétől az aradi várőrség csapatparancsnoka a fegyverletételig (augusztus 17.). Vizsgálati fogságban halt meg Aradon.
Bona, 1983. 207. p.

HERMANN RÓBERT
GÖRGEI ARTÚR ÉS CSÁNY LÁSZLÓ LEVELEZÉSE 1
I. KÖZLEMÉNY
Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc sajátos intézményei közé tartozott
a kormánybiztosság rendszere. Az intézmény végigkíséri a másfél év történetét és
a forradalmi közigazgatás alkotása volt. 1848 szeptemberéig a végrehajtó hatalom
és a helyi közigazgatási szervek közötti kapcsolattartást szolgálta, a Batthyány-kormány lemondása után pedig — a végrehajtó hatalom átalakulásából következően
— a törvényhozó és a végrehajtó hatalom egyaránt részt vett kialakításában. Eredetében és súlyában jelentősen különbözött mind feudális kori előzményeitől, mind
a francia forradalom kormánybiztosi intézményétől.
Ennek egyik fajtája a mozgó hadseregek mellé kirendelt kormánybiztosság volt.
Kialakulása 1848 júniusában, a délvidéki harcok, illetve a drávai védvonal megszervezése során kezdődött meg. Csány László, a Zala megyei reformellenzék kiemelkedő tagja, 1 848. június 2-ától töltötte be a dél-dunántúli megyék kormánybiztosi tisztét, majd Jellacic csapatainak szeptemberi betörése után lényegében a
dunántúli hadsereg mellé kirendelt kormánybiztosként működött. Csány volt az
első a kormánybiztosok között, aki de facto nem egy terület felett, hanem egy
hadsereg mellett látta cl a végrehajtó hatalom politikai képviseletét. Az 1848. októberi alsó-ausztriai hadjárat és schwechati vereség után az Országos Honvédelmi
Bizottmány ismét egy megadott területre, az északnyugat-dunántúli és a nyugatfelvidcki megyékre terjesztette ki Csány biztosi hatóságát, ám emellett továbbra is
megmaradt az e terület védelmét ellátó feldunai hadtest melletti politikai ellenőrző
szerepe. A határvédelem és hadseregszervezés másfél hónapja, majd a dunántúli
visszavonulás három hete során Csány mindvégig napi kapcsolatban volt a feldunai
hadtest november l-jén kinevezett új fővezérével, Görgei Artúr vezérőrnaggyal."
Csány először valószínűleg Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. szeptember
13-i leiratában találkozott Görgei nevével. Ebben a miniszterelnök arról értesítette,
1

A forrásközlemény az OTKA F 013416. kódszámú, Görgei Artúr 1848-49-es iratainak
összegyűjtését célzó pályázati támogatásával készült. A levelezés 11., befejező része a Fons
következő számában jelenik meg.
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hogy utasította az önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnokait, köztük Görgeit,
hogy csapataikkal induljanak meg Nagykanizsa télé. A szeptember végi-október
eleji hadműveletek során Csány szinte naponta kapott újabb és újabb híreket a
Görgei vezette Csepel-szigeti és Duna-melléki erők működéséről. Első személyes
találkozójukra csak 1848. október 13-án vagy 14-én került sor, amikor Görgei a
lajtai táborba érkezett, hogy immáron frissen kinevezett ezredesként részt vegyen
a Jellacic elleni hadműveletekben. Görgei emlékirata szerint Csány a találkozó
alkalmával röviden végzett vele: „Magaviseletével, egész lényével kivált a magyar
forradalom valamennyi polgári államférfia közül: bizalmat gerjesztő, s egyszersmind tiszteletet parancsoló ember volt. Ezek a tulajdonságok nem mindig a fennkölt jellem megnyilatkozásai, de Csány esetében azok voltak. Már első tekintetre
imponált nekem; utóbb megtanultam nagyra becsülni".3
Csány első benyomásai is jók lehettek. Október 14-én Pázmándy Dénessel,
Bónis Sámuellel és Luzsénszky Pállal együtt ő is aláírta azt a jelentést, amelyben
a táborban tartózkodó biztosok javasolták az OIIB-nak Görgei és Lázár György
ezredes tábornoki kinevezését, „mert biztos generáljaink nincsenek, a generálban
pedig jóakarat, hazafiúji [sic!] buzgalom, és mindenek fölött judícium szükséges,
így az öregeket majd nélkülözhetjük maholnap".
Görgeinek — fővezéri kinevezése után — Csányval egyetlen komolyabb konfliktusa volt: a tábornok 1848. november elején szerette volna elérni, hogy a tiszti
előléptetéseket századosig kizárólag reá bízzák, és Csány ragaszkodott ahhoz, hogy
a felterjesztéseket, mint a polgári hatalom képviselője, ő is aláírja. Csány attól
tartott, hogy ha a főtiszti kinevezéseket egyedül a fővezérre bízzák, a tisztikar jelentős része az illető személyéhez, nem pedig a kormányzathoz fog kötődni, és ezzel
megteremtődhetnek a polgári hatalomtól független katonai hatalom, a katonai diktatúra alapjai. Görgei elfogadta Csány szempontjait, és az OHB is ilyen módon
rendezte a kérdést. A jó viszonyra mutat Csány november 19-én az OHB-hoz írott
jelentése is: „A változó vezényletnek — hál' Istennek! — vége van. Fővezérünkben nemcsak erélyes, de állandó vezényletet is várhatunk bizonyosan". 5 E j ó viszonyra mutat az az intenzív kapcsolat is, ami az alább közölt levelek és átiratok
számából kikövetkeztethető. Görgeit egyetlen kormánybiztosához sem fűzte ilyen
szívélyes és baráti viszony. Noha levelezésük — a viszonylag kedvező forrásadottságok ellenére — csak töredékesen maradt fenn, így is megállapítható, hogy
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Görgey Artúr I. 194. p.
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Közli KLÖM XIII. 185. p.

5

Közli KLÖM XIII. 512. p.

Görgci minden fontos kérdésben kikérte Csány véleményét, illetve kérte a kormánybiztos segítségét/'
Viszonyuk rövid ideig tartó megromlása a dunántúli hadjárat időszakára tehető.
Csány optimistábban ítélte meg a hadjárat katonai esélyeit, mint Görgei, és úgy
vélte, van esély arra, hogy az ellenséggel a siker reményében szembeszálljanak.
Amikor 1849. január 2-án Pesten az Emmcrling-fogadóban, Csány szállásán összeült a haditanács, Csány úgy vélte, hogy a hadsereg egészének a Tisza-vonal védelmére kellene visszavonulnia. Nem értett egyet Görgei azon tervével, hogy a
feldunai hadtest diverziós céllal északnyugat felé, az ostromlott Lipótvár felmentésére induljon, majd pedig a bányavárosokon keresztül érje el a Tiszát. A főváros
feladása után — betegsége miatt — nem követte a feldunai hadtestet, hanem Debrecenbe ment. Ekkor már megrendült bizalma Görgeiben, Perczelnek szóló levelében egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy ideje ő sem lát mást Görgeiben, mint
kalandort.
Kossuth január 27-én Erdély teljhatalmú országos biztosává nevezte ki Csányt.
Csány január 30-án már Kolozsvárott volt, és az ezt követő, közel három és fél
hónapban többnyire innen intézte a hadseregellátás, a közigazgatás, a politikai rendezés megannyi ügyét. Bemmel, az erdélyi hadsereg parancsnokával már korántsem sikerült olyan jó kapcsolatot kialakítania, mint Görgeivel. Bem Erdély felszabadítása során jó néhány, a polgári igazgatás körébe tartozó ügyben intézkedett, és
ez rendszeres nézeteltérések forrásává vált. Bem amnesztiát adott a románoknak és
szászoknak, leszállította a só árát, telepíteni akart aromán határőrezredek területén.
Csányt kötötték az OHB-tól kapott utasítások, Bem pedig nem volt hajlandó belátni, hogy a kormányzat csupán az erdélyi hadsereg parancsnokának, és nem Erdély teljhatalmú diktátorának nevezte ki. Nem véletlen, hogy ő „fogyasztotta el"
a legtöbb kormánybiztost: Beöthy Ödön, Csány elődje, Szent-Iványi Károly, Csány
utódja e konfliktusok miatt mondott le, de Bemnek kimondottan rossz volt a viszonya magával Csány val is. Az együttélést és együttműködést csak az tette elviselhetővé, hogy Bem és kormánybiztosai viszonylag ritkán találkoztak. 8
Csány Erdélyből is élénk figyelemmel kísérte a magyar-országi eseményeket. Fő
tájékozódási forrásai Kossuth hivatalos és magánlevelei voltak, és ezért február
elején is némi ingerültséggel írt Görgeiről. „Görgei megl'oghatlan — ettül mást
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Hermann:

Csány, 158-161. p.
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Hermann:

Csány, 204-209. p.
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Barta, 1952. 657-678. p.; Katona Tamás: Csány László erdélyi fó'kormánybiztos. In:
1990. passim.

Molnár,

vártam — vajha már csatlakozna — egyesült erő Magyarhonban, hitem, meggyőződésem szerint győzni fog az osztrák kény urakon" — írta Kossuthnak február
3-án. 9 Néhány nap múlva már úgy vélte, „miután Görgei engedelmeskedik, Dembinski felfelé vonul, teljesen meg vagyok a kedvező eredményről győződve — sőt,
Schliknek elfogatását is valószínűnek tartom". 10 Február 22-én írt leveléből tudjuk,
hogy Görgeinek is írt: „Meg vagyok győződve, és fájlalnám, ha csalatkoznék, hogy
Görgeinél hozzá futár által küldött levelem jó hatást teend — nem tudtam, hogy
Dembinskinek nem akar alárendeltetni, nem tudván a német proklamációját [az
1849. január 5-i váci nyilatkozatot] — de olyan szellemben írtam nékie, hogy hatásától jót remélek. A futár még nem téri vissza, pedig már ugyan jó régen küldöttem". 1 ' Másnap panaszkodott: „Görgei nem ír — pedig levelemet megkapta —
azonban hiszem, hogy írand, kíváncsi vagyok levelére". J Február 27-én, Besztercéről írott levelében kijelentette: „Görgei is aggaszt, nem azért, mintha hűtlennek
képzelném, hanem azért, mert tartok tőle, hogy nem tellesíti elég energiával hivatását".' 1 Március elején aggódva írta: „itt az az aggasztó hír szárnyal, hogy a
táborba egyenetlenségek miatt ismét el köllc menned, — ha ez igaz, úgy valóban
aggasztó a viszálkodás — soknak meg kölle változni eljövetelem óta — magadnak
ezer a dolgod — írasd meg, kérlek, hogyan állnak dolgaink? nem képzelheted aggodalmaimat". 14 A tavaszi hadjárat első sikereiről értesülve az „igaz pesszimista"
Csány örömmel nyugtázta, „hál' Isten, hogy nálad a táborba egyetértés van".15 A
hadjárat végén röviden így értékelte Görgei ténykedését: „Görgeink ember, él-
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Csány-Kossuth, Kolozsvár, 1849. febr. 3. MOL O H B 1849:1512.
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Csány-Kossuth, Kolozsvár, 1849. febr. 9. MOL O H B 1849:4119.
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Csány-Kossuth, Des, 1849. febr. 22. MOL OHB 1849:2593. — Csány még február 10-én
küldött Kolozsvárról egy levelet Schmitlegg Kálmánhoz, gyámfiához, aki Görgei táborában
szolgáit. MOL OHB 1849:4107.
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Csány-Kossuth, Dés, 1849. febr. 23. MOL OHB 1849:2592.
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Csány-Kossuth, hely és dátum nélkül [Beszterce, 1849. febr. 27.1 MOL OI1B 1849:2778.
Közli Deák Imre: 1848, ahogy a kortársak látták. A szabadságharc története levelekben. Bp.,
é. n. 119421 319-321. p.
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Csány-Kossuth, Kolozsvár, 1849. ápr. 27. MOL O H B 1849:6565.

1849. márc.

11. előtti MOL OHB

Májustól Görgei is, Csány is tagja volt a Szemere Bertalan vezette kormánynak,
s a források tanúsága szerint mindvégig jól együttműködtek. Csány még akkor is
védte Görgeit, amikor az június elején nyíltan kritizálta a Függetlenségi Nyilatkozatot. ' Június 30-án Csány is tagja volt annak a küldöttségnek, amely Kossuthnak a komáromi összpontosítás feladásáról és a szegedi összpontosításról szóló
rendeletét Görgeihez vitte, és ennek is lehetett némi szerepe abban, hogy Görgei
— fenntartásai ellenére — megígérte a katasztrofális haditerv teljesítését. 18 Az
újabb fővezéri válság, Görgei leváltása és Mészáros Lázár kinevezése után Csány
úgy vélte: csak Kossuth fővezérsége vethet véget a vezérek közötti viszálykodásnak. E véleményét azonban a kormány legtöbb tagja nem pártolta. Amikor pedig
egy — téves — hír érkezett arról, hogy Görgei Komáromban a cs. kir. csapatok
küldötteivel tárgyalt, Csány leszögezte: ,,én Görgeiről árulást nem hihetek". 19
Augusztus elején Aradról Görgei elé indult, augusztus 8-án pedig így írt Vukovics
Sebőnek: „Akárki mit mondjon, ismételem, ha Görgei ki nem neveztetik mielőbb
fővezérnek — elveszett a haza. Nem mondom én, hogy ő menti meg bizonyosan,
de már azt mondom, hogy ha valaki viszonyaink közt hívatva van annak megmentésére, úgy ő az".20
Érthető hát, hogy amikor az augusztus 9-i temesvári vereség után Görgei követelte a legfőbb hatalom átadását, Csány pártolta Görgeit, és ő eszközölte ki Kossuthnál a kormányzó és a kormány lemondását." A lemondás után csatlakozott a
Görgei vezette feldunai hadsereghez, és augusztus 13-án, Világosnál került fogságba. Csányt — mint a többi katonát és polgári személyt — augusztus végen adták
át a cs. kir. hadseregnek. Csányt hadbíróság elé állították, és október 10-én Pesten,
Jeszenák János kormánybiztossal együtt kivégezték. A halálos ítélet meghozatalát
alaposan befolyásolta az az emberfeletti szervezőmunka, amelyet Csány a feldunai
hadtest kormánybiztosaként végzett.
Az itt közölt iratok a Csány-Görgei levélváltás valamennyi, általunk ismert
darabját tartalmazzák. Nem vettük fel azonban kettőjük miniszteri levélváltásait,

17

Vukovics Sebő visszaemlékezései 1849-re. S. a. r.: Katona Tamás. Bp., 1982. 134. p.

18

Görgey Artúr II. 205-206. p.

19

Csány-Kossuth, Budapest, 1849. júl. 9. Közli KLÖM XV. 699-700. p,

20

M O L Görgey-lt. b/IO/c. fasc.
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Az 1849. május—augusztus közötti Csány-Görgei kapcsolatra I. legújabban Varsányi Péter
István: A Szemere-kormány közmunka és közlekedésügyi minisztere (1849. május-augusztus).
In: Molnár, 1990. 264-278. p.

valamint Csány 1849. augusztus 7-én Keménfokról írott, Barta István által közölt
levelét. 22 Az iratokat a jelenlegi központozási és helyesírási szabályok szerint, a
dátum, megszólítás és aláírás elhagyásával közöljük. Kivételt akkor tettünk, ha
ezeket utóirat követi, vagy valamilyen információs többletet tartalmaznak.
Kissé rendhagyó módon, de a teljesség érdekében felvettük a Görgey család
levéltárában, illetve a Csány-iratok iktatókönyveiben szereplő bejegyzéseket is.
Csány fogalmazványainak iktatókönyve a 327. számig a számsorrendet követi. A
328. szám helyett tollhibából a 238. számot jegyezték be és innen folytatódik. A
238-327. számokból tehát kettő található az iktatókönyvben. Ezeket / l . és ^ . j e l zéssel láttuk cl. Szintén tollhibából kétszer szerepel az 564-565. szám is.
1.
Parndorf, 1848. október 14.
Csány László, Luzsénszky Pál " és Pázmándy Dénes 21 felhatalmazása
Görgei ezredes részére

A katonai testületek parancsnokai tudván leginkább megítélni a körülményeket,
és azon veszélyt, mely az engedetlenségből, az ellenszegülésből a szolgálatot érheti, — azon statáriális jogot, mellyel felruházva vagyunk, minden, a haza védelmére vonatkozó szolgálatbcli nagyszerű kihágásokban Görgei ezredes urat [sic!]
az előcsapatok parancsnokára [sic!] átruházzuk, és fölhatalmazzuk a statáriális jog
gyakorlására.
Csány eredeti sk. tisztázata. M O L Görgey-lt. b/13. fasc. „érkezett Lajta-Bruckban oktob. 14. 848. Görgei főhadnagy". Másolat az eredeti tisztázatról: MOL
Csány-ir, IBA 129. Melléklet Görgei okt. 15-i leveléhez.

22

KLÖM XV. 830. p.

23

Luzsénszky Pál, báró (1791-1869), 1848-49-ben Kassa országgyűlési képviselője, 1849. jan.
13-tól márc. elejéig Ragályi Ferdinánddal együtt a feldunai hadtest mellé kirendelt
kormánybiztos, ápr. elejétől a Felvidék, illetve az itt működő haderők kormánybiztosa.
Várfogságot szenved. 1861-ben ismét képviselő.

24

Pázmándy Dénes, ifj. (1816-1856), 1848-ban a nagyigmándi kerület országgyűlési képviselője,
a Batthyány-kormány egyik megbízottja a frankfurti német parlamentnél, a képviselőház
elnöke, 1849 elején nem követi az országgyűlést Debrecenbe. A cs. kir. hatóságok rövid
vizsgálati fogság után szabadon engedik.

2.
Parndorf, 1848. október 14.
Csány levele Görgeihez

A tábornagy úrtól eleresztetett, mi pedig azt gondoljuk, hogy minél tovább itt
mai ad, annál több hunczfotságot tudand meg a schwarzgelbektől, azért eleresztetik
— ha még egyszer mutatja magát — életét kockáztatja.
Eredeti tisztázat. M O L Görgey-lt. b/6. í'asc. „érkéz. 18/10. esti 8 órakor 1848".

3.
Bruck an der Leitha, 1848. október 15.
Görgei jelentése Csányhoz

Guyon Richárd őrnagy, a dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség 2. (2. pesti)
zászlóaljának parancsnoka október 14-én rögtön ítélő eljárás lefolytatását rendelte
el Faragó István, 20 éves, református, nagykőrösi születésű, a 7. században szolgáló
közvitéz ellen, aki október 13-án a határátlépés előtt ,,a sor előtt kezdte lármázni,
hogy nem megyünk, mire a hetedik század általjában ' n e m megyünk'-et lármázott". Az eljárás során a tanúvallomásokból kiderült, hogy Faragó „még ezen tettének végrehajtására előre is elkészült, s a katonákat lázította", s ezt már 12-én
megkezdte. Ezért a rögtönítélő bíróság október 14-én délután fél három órakor
halálra ítélte. Görgei az ítélet kihirdetését és végrehajtását rendelte el. Csány László
és Luzsénszky Pál kormánybiztosok és Pázmándy Dénes képviselőházi elnök
aznap hatalmazták fel Görgeit a statáriális jog gyakorlására. (L. az 1. iratot).
Az ide másolatban ./. alá zárt rögtön ítélő bíróság által október 14-én 1/4 hátom
órakor hozott ítélet általam, miután az .//. alatti felhatalmazással statáriális joggal
felhatalmaztattam, esteli 7 órakor megerősíttetett s végrehajtás végett kiküldetett
— esti 10 órakor végrehajtatott.
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Guyon, Richárd (1813-1856), kilépett cs. kir. főhadnagy, ekkor honvéd őrnagy, zászlóaljparancsnok, nov. l-jétől ezredes, dandár-, majd hadosztályparancsnok, legmagasabb rangja honvéd vezérőrnagy. Emigrál. Életrajzát 1. Bona, 1987. 164-165. p. és Márkus László: Guyon
Richárd. Bp., 1955.

Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA 129. Mellette a rögtönítélő eljárásról szóló
jegyzőkönyv és a Görgeinek szóló felhatalmazás másolata. Utóbbi eredeti tisztázatát 1. M O L Görgey-lt. b/13. fasc. Csány László sk. írása.

4.
Parndorf, 1848. október 22.
Csány levele Görgeihez

Az igazságügyi minisztériumtól hozzám érkezett megkeresés folytán — ezennel
kérem ezredes urat, hogy azon névtelen levelet, melyet gróf Zichy Ödönnél 2 6 többi
irataival együtt Vásárhelyi kapitány ú r ' Kálóz és Aba között elfogott volt — és
amely levél útmutatása után a befalazott két ládába zárt drágaságok felfedeztettek
— az ezen levélhez tartozó egyéb iratokkal együtt, — amennyire ezredes úrnál
léteznének, — hozzám rögtön általküldeni; — s ha netalán más helyen volnának,
hollétekről engem értesíteni szíveskedjen.
Eredeti tisztázat. MOL Görgey-lt. b/13. fasc. „érkéz. 23/10. 848".

5.
Bruck an der Leitha, 1848. október 23.
Görgei jelentése Csányhoz

Eolyó hó 22-én kelt becses levelében hozzám intézett megkeresés folytán szerencsém van Királyi Biztos urat ezennel értesíteni, miszerint a Vásárhelyi István
mostani Hunyadi-csapatbeli százados ffolyó] é[vi] okt. 2-án, midőn a kálozi kastélyban befalazva talált két ládát Csepel-szigeti Újfaluba kísérte, s nekem átadta,
azt állította volt, miszerint ő azon névtelen levelet, melynek útmutatása szerint

26

Zichy Ödön (Eugen), gróf (1809-1848), 1848 előtt Fejér vármegye adminisztrátora, 1848.
szept. 30-án Görgei hadbírósági ítélettel kivégeztette, mert a horvát inváziós erőkkel való
összejátszás gyanújába keveredett.

27

Vásárhelyi István (1827-1848), cs. kir. őrmester, legmagasabb rangja honvéd százados. Elesik
dec. 19-én Csepinnél. Életrajzát 1. Bona, 1988. 638. p.

akadt azon kél ládára, a fogoly határőröknél talált levelek, iralok s magok a foglyokkal együtt egyenesen Önnek küldte át.
Ha tehát azon levél önnél, Királyi Biztos úr, nem találtatik, iránta csak maga
Vásárhelyi István százados adhat felvilágosítást.
Görgey István tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 245. „Érkezett okt. 24-e 848.
Párndorfon — válasz küldetett a minisztériumnak". Másolata MOL Görgey-lt.
b/13. fasc.

6.
Hely nélkül [Bruck an der Leitha], 1848. október 27.
Görgei jelentése Csányhoz

Jelenti, hogy a purbachi barát gyanús leveleket vett ált.
M O L Csány-ir. B A Ikv. No. 286.

7.
Pozsony, 1848. november 4.
Görgei átirata Csányhoz
Építészetkari zászlóalj alakítására Kazinczy kapitány 28 parancsa alá mesterembereket kíván besoroztatn i.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 389.

28

Kazinczy Lajos (1820-1849), kilépett cs. kir. főhadnagy, ekkor a 2. utászzászlóalj szervezője,
később honvéd ezredes. 1849. okt. 25-én Aradon kivégzik. Életrajzát I. Bona, 1987. 190191. p., Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú. Bp., 1979., Pribelszki János: Kazinczy
Lajos a szabadságharcban. IIK, 105. (1992) 124-148. p.

8.

Pozsony, 1848. november 5.
Görgei átirata Csányhoz
Psotta őrnagy úr29 hivatalos jelentése következtében, miszerint a G u y o n ezredes
úr vezényleténél lévő tüzérség számára szükséges pénz hiányával vannak az illető
tisztek és parancsnokok, bátorkodom azonnal egy futárt a megkívántató s már
Psotta őrnagy úr által felvett pénzzel útnak indítani, tisztelt k[irályi] biztos urat
pedig arra megkérni, hogy ezen futár (Papp főhadnagy úr)30 szállítására egy vagon
rendeltetnék meg a nagyszombati vasút igazgatóságánál.
Nagyszombattól továbbszállítására pedig egy eléfogatos kocsit utalványozni
méltóztassék.
Eredeti sk. tisztázat. MOL Csány-ir. IBA 352. „érkezett nov. 5-én 848. Pozsony
— megtétetett".

9.
Pozsony, 1848. november 5.
Csány levelei Görgeihez

a.)
Rosowitz József , ki mai nap Posonba mint gyanús ember elfogatott, hozzám
késértessen, -— tudni óhajtóm az elfogatásnak okait is.

29

Psotta Móric (1807-1863), cs. kir. tüzérfőhadnagy, 1848. júl. 6-tól honvéd százados, okt.
19-től őrnagy, a feldunai hadtest tüzérparancsnoka, 1849. jan. 28-tól alezredes, március végétől
a fősereg tüzérparancsnoka, máj. 27-től ezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987.
273. p. és Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd ezredes. Bp., 1993.

30

Papp József (1814-1893 után), cs. kir. hadnagy, 1848. okt. 19-től az 1. hatfontos honvéd
lovasüteg fogatparancsnoka, 1849. ápr. 16-tól százados, előbb itt, majd a táborkarnál. Rövid
fogságot szenved. Életrajzát I. Bona, 1988. 456. p.
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Rosowitz Görgei és Csány egyik legügyesebb, zsidó származású kéme volt. 1848. október
közepén az alsó-ausztriai cs. kir. csapatokról hozott tudósítást, novemberben a M u r a mentén
járt és a stájerországi csapatmozgásokról tájékoztatott. Működésének utolsó ismert nyoma 1849
júliusából származik.

Repctzky Ferenc sk. tisztázata. MOL Görgcy-lt. b/18. fasc. R a j t a Görgey
István 32 feljegyzése: ,,Rosowitz Józsefet Görgei Artúr kiküldte volt Ivánka Imre 33
kiszabadítására. Nem sikerült. Mi lett Rosowitzból, nem tudni".
b.)
Agyúk, társzekerek és a szintén ló nélküli huszárok alá hány ló szükséges, tudósítás kéretik.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 14.
c.)
Tiszti előléptetések küldetnek kihirdetésre.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 18.
d.)
Az előcsapatok semmi szállítmányt vagy egyént keresztül ne eresszenek.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 23.

10.
Pozsony, 1848. november 6.
Görgei átirata Csányhoz

Laut Befehl vom gestrigen Tage wird die Brigade Zichy , 2930 M[ann], 827
Pljerde] stark, von Ungarische] Altenburg gegen Pahrendorf vorrücken, und alldort Posto fassen; ebenso marschirt eine Brigade 2919 M[ann], 471 Pljerde] stark,

32

Görgey István (1825-1912), Görgei Artúr öccse, ügyvéd, honvédszázados, a július 2-i csatában
az 51. honvédzászlóalj parancsnoka. Besorozzák. Életrajzát I. Bona, 1988. 236. p.

33

Ivánka Imre (1818-1896) cs. kir. főhadnagy, honvéd őrnagy, legmagasabb rangja ezredes, ő
volt a dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnoka. 1848. okt. 27-én parlamenterként Windisch-Gratznél jár, visszatérőben Jellaőic határőrei elfogják. Várfogságot szenved.
Életrajzát 1. Bona, 1987. 183. p.

34

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.

unter Kommando des Majoren Görgei 35 v[on] Nikolaus Husfaren] von hier aus
nach Kittsee, und bleibt bis auf weiteren Befehl alldort stationirt. Sie werden daher
dienstfreundlichst ersucht für jedem diesen Brigaden einen Kommissair zu nennen,
und denselben mit der Verpflegung obenstehenden Truppen zu beauftragen, diese
Ernennung jedoch mir allsogleich bekannt geben zu wollen, damit die VerpflegsOffiziere der Brigade an den betreffenden Herrn Kommissair gewiesen werden
können.
Német fordítás. M O L Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 52.A.

11.
Pozsony, 1848. november 6.
Csány átirata Görgeihez

Munkások kirendelése iránt.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 30.

12.
Pozsony, 1848. november 7.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Minekutána nagyon megkívántató, hogy a károlyfalvi malmok még holnapi
napon lejöjjenek — azoknak száma többre menő, mintsem hirtelen a szükséges
napszámosokat a molnárok részérül lehetséges lenne eszközölni, azért tessen oly
intézkedést tétetni, hogy a fenti malmok lehozatalára egy gőzös oda rendeltessen.
Eredeti tisztázat. M O L Csány-ir. NIBA d. sz.
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Görgey Kornél (1819-1897), Görgei Artúr unokatestvére, cs. kir. százados a 9. (Miklós)
huszárezredben, nov. 26-tó! őrnagy, dandárparancsnok, ápr. 12-től a feldunai hadsereg törzsénél szolgál, júl. 20-tól honvéd alezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987.
163. p.

b.)
Az ide mellékelt katonai termény- és terítéki illetményekről készített javaslatokat, melyek a régiebb katonai illetmények alapján — a mostani körülményekhez
a legszigorúbban alkalmazva s a lehetőségig egyszerűsítve—dolgoztattak ki, ezennel teljhatalmú biztos úrnak azon megjegyzéssel van szerencsém általküldeni: hogy
azokat minél előbb megerősítve, a sereget régi bizonytalan állásából már egyszer
kiemelje, — mit is annál inkább hiszek minél előbb megtörténendőnek, mivel jelen
javaslatok nyomán minden visszaélések ki fognak kerültetni, s a seregben rend
leend, — egyszersmind ezen javaslat minél gyorsabb közzététele végett a litografírozásra is felhatalmazást kérek.
Másolat. MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 3.
c.)
Pálóczy László őrnagy és hajóparancsnok úr 'javaslatának következő pontjaira
nézve azonnal lenne szükséges a kellő intézkedéseket tenni: mi iránt tisztelt k[irályi] biztos úrhoz folyamodom, minthogy ezen intézkedések hatásom körén túl
esnek.
1. A dévényi parton lévő hajókat azonnal le kellene rendelni.
2. Ugyszinte a Pozsony városa fölött létező malmokat le kellene parancsolni a
híd alá.
3. Szükség volna legalább hat csolnokra, mindegyik hat-hat emberrel, fejszével,
vasmacskával kötelekkel és vasbunkókkal ellátva.
4. Egy gőzösnek mindenkor fűtve kellenne készen állani a híd alatt, hogy minden pillanatban a hídfelbontás, mind összerakásánál szolgálatot tehessen.
5. A város részéről azonnal éjjeli és nappali őrök rendeltessenek a híd mellé,
melyeknek kötelessége volna a hidat az első avisora széjjelverni; oly esetben ti., ha
egyszerre sok számú hajó jönne lefelé.
Másolat. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 62. Eredeti tisztázata iktatva:
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 383. „Görgei tábornok a pozsonyi híd és malmok
végett intézkedést tétetni kér".
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Pálóczy László (1808-1887), cs. kir. főszázados, 1848. júl. 27-től a Mészáros hadigőzös parancsnoka, szept. 22-től honvéd őrnagy, 1849. máj. 19-től alezredes, a péterváradi várőrség
dandárparancsnoka. Életrajzát 1. Bona, 1987. 261. p.

d.)
Zu unserer eigenen Sicherheit sowohl als auch zur Verhütung eines Geldschadens, der unserem Vaterlande erwachsen könnte, halte ich es für unumgänglich
notwendig, alle Ortschaften zu entwaffnen, welche vom Feinde zunächst bedroht
sind, und allwo vorauszusehen ist, daß die Nationalgarde beim Vordringen des
Feindes sehr wenig oder gar keinen Widerstand leisten werde.
Diese anscheinend harte und den gesetzlichen Normen wiedersprechende
Maßregel ist durch die gewisse Voraussicht geboten: daß im Falle eines feindlichen
Eindringens alle diese Ortschaften von dem Feinde selber entwaffnet werden und
seine Macht dadurch gewissermaßen verstärkt wird.
In Berücksichtigung dessen, sowie der Notwendigkeit unsere Truppen vollständig auszurüsten, ersuche ich um die Vollmacht diese Entwaffnung einleiten zu
dürfen, und schlage zur Vermeidung jeder Aufregung vor: daß alle von den Nationalgarden mit eigenem Gelde angeschafften Waffen vom Staate angekauft
würden, und man den Betreffenden die schrift[iche] Versicherung gebe [gäbe], bei
Wiedereintritt friedlicher Umstände sich neuerdings bewaffnen und organisiren zu
dürfen.
Német fordítás. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 63. Eredeti tisztázata iktatva: MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 397. „Görgei tábornok levele. Kéri némely
helységek lakóit lefegyverzeni, hol beütéstől félhetni".
e.)
Mehrere eingelangte Klagen so wie die Notwendigkeit als Kommandant des
Armeekorps von allem unterrichtet zu sein, was zur Ausrüstung derselben
geschieht, zwingen mich das Ersuchen zu stellen, daß der Rittmeister Tamásfy 37
strengstens aufgefordert werde, sich schriftlich zu äußern, auf welche Art jene
Pferde von ihm verwendet wurden, die unter seiner Aufsicht, auf Befehl des Herrn
Präsidenten Ludvig v. Kossuth von Bábolna aus, der Armee zugeführt wurden. 38
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Tamásfy (Tamaschek) Lajos (1809-?), nyugalmazott es. kir. főszázados, 1848-ban honvédszázados, 1849. jan. elején Pesten jelentkezik a cs. kir. csapatoknál, a hadbíróság megfosztja
rangjától, májusban ismét magyar szolgálatba áll. Rövid vizsgálati fogságot szenved. Életrajzát
i. Bona, 1988. 595-596. p.

38

Az üggyel kapcsolatban Görgei 1848. nov. 11-én és 15-én írt Kossuthnak is, aki szigorú
vizsgálatot rendelt el azzal kapcsolatban, hogy kik kaptak bábolnai lovakat. Steier, 164-165. p.;
K L Ö M XIII. 450., 483. p. L. még Ruisz Gyula: Bábolna a magyar szabadságharc idején.
Komárom, 1906. 12-14. p.

Német fordítás. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 64. Eredeti tisztázata iktatva: MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 384. „Azon lovak iránt, melyeket Kossuth
Bábolnáról hozatott, Tamásfy kapitánt kéri fel szól íttatni, hova sorozta be. —
Tüstént felszólíttatott".
f.) délután 4 órakor
Jeltüzek adására még ma est előtt két szekér szalma szükséges, melyek Psotta
honvédtüzér őrnagy úr rendelkezésére a Zuckermantlin 35 túl, az első malomnál
lesznek lerakandók, — mielőtt azonban rendeltetésök ezen helyére kimennének, a
halpiacon álljanak meg, míg egy honvéd tüzértiszt, Psotta őrnagy úr nevében megjelen, ki őket elvezesse. — Az est közeleg — sietséget kérek.
Másolat. M O L Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 66. Eredeti tisztázata iktatva:
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 396.
go
Petzelt tüzérkapitán

és a pesti tüzérek hazamehetése iránt.

Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 386.
h.)
Közli benne azon rendeleteket, melyeket Pozson városának kiadott előleges
közlés nélkül.
Kivonat. M O L Csány-ir. BA Ikv. No. 398.
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Zuckermandl, a SchloBberggel együtt a Váralját alkotó külvárosok.

40

Petzelt, Josef (1805-1850), kilépett cs. kir. főhadnagy, a pesti egyetem professzora, 1848
nyarától a pesti nemzetőri tüzérség szervezője, okt. elejétől nov. elejéig a „Pest városi
nemzetőri nyolc lövegű vegyes ágyúüteg" parancsnoka a feldunai hadtestnél, dec. 15-től alezredes, a Ludovika Akadémia aligazgatója. Aradon kapitulál. Rövid fogság után kegyelmet kap.
Életrajzát 1. Bona, 1987. 265. p.

13.
Pozsony, 1848. november 7.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Zur Disposition der Armee 13 Mühlen ausgewirkt.
Die Pester íreiw[illige] Artillerie wurde von ihren Nachhausegehen zurückgehallen — mit Verdopplung ihres Gehalts. 41
Das Gutachten über die Naturalien Rückvergütung wird mit Dank angenommen, und wird Morgen mit dem Dampfschiffe dem Comitee übersendet,
Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 54.
b.)
Petzelt üteg lóval ellátásáról.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 42.
14.
Pozsony, 1848. november 8.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Guyon seregének ellátására 50.000 p[engő]f[orin]tot kér, de nyugtát nem küld.
a seregnek zsoldja nincs: azért a kívánt pénzt mindenesetre meg kell küldeni; a
nyugta hiánya azonban szükségessé teszi, hogy Kegyed egy biztost küldjön a pénzzel, ki arról a Guyon nyugtatóját kieszközölje.
Miután Guyon serege már N[agy]szombatban van, minden diszponibilis vasúti
vagont oda kell küldeni, a gyalogság elhozatalára.
Méltányló tudomásul jegyeztetik meg, hogy Szakolca város népessége magát
seregünk iránt igen jól viselte, nemcsak a szükségletét szíves készséggel lődözvén,

41

L. az előző s z á m g.) alatti iratot.

hanem a visszamenő seregnek még fehérruhát is, ön jószántából küldvén utánna;
mi innen is nyilván elösmerésül fog közhírré tétetni.
Veninger Ferenc tábori pénztárnok kényelmes mentekezését avégre van szerencsém eredetiben áttenni: hogy KÍr[ályi] Biztos úr neki határozott hivatalos helyet és időt elibe szabni méltóztassék.
Másolat. M O L Görgcy-lt. Elnöki lev. No. 3. Kivonatosan közli Görgey István
I. 28. o. Iktatva: MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 437.
b.)
Ajer Mihály százados42 a Száz zászlóaljából a dévénújfalvi vámhivataltól tegnapelőtt 909 ezüstforintot, a dévénújfalvi harmincadtól pedig 282 ezüst forintot az
ellenség netaláni közeledése elől saját nyugtatványára fölszedvén, az összes summát nékem átküldte. Én ezen pénzt, öszvesen egyezeregyszázkilencvenegy
=1191
pengő forintot az./. alatt ide mellékelt nyugtató és ellennyugtatóval együtt Kir[ályi]
Biztos Úr rendelkezésére átküldvén, kérem az aláírott nyugtatványt magamnak
visszaküldetni.
Egyúttal közlöm a Honvédelmi Bizottmány elnökétől fjolyó] hó 7-ről hozzám
kelt leveléből a következő pontot:
„Azt hallom, hogy Galgócon vagy tájékán Woroniecki" és Lopresti 44 urak bizonyos Selig nevű zsidótól tizenhat lovat zsaroltak ki — állítólag lovasság állítása
végett, s a lovakról nyugtatványt adtak, később pedig készpénzért eladták. Gróf
Erdődynének galgóci prefektusa, Bukovinszky közelebbit tudand a dologtól mondani. A legszorosabb vizsgálatot kívánom".45

42

Ajcr (Ayer) Mihály (1817-?), kiszolgált tizedes, vasúti hivatalnok, 1848. szept. 25-től a tiszáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség 2. hevesi zászlóaljának, majd az ebből is alakuló, Száz
János őrnagy vezette zászlóaljnak századosa, 1849. jan. 30-tól az ebből is létrejövő 71. honvédzászlóaljnál. Júl. 21-től őrnagy, szept. 30-tól alezredes. Komáromban kapitulál. Életrajzát
1. Bona, 1987. 88. p.

43

Woroniecki, Józef, herceg, (1828-1885), honvéd őrnagy, emigrál. Életrajzát 1. Bona, 1987.
337. p.

44

Lo Presti Árpád, báró (1828-1879), földbirtokos, 1848. júl. 2-től egy önkéntes lovascsapat
szervezője, okt. 20-tól címzetes, 1849 tavaszától tényleges őrnagy. Emigrál. Életrajzát 1. Bona
1988. 224. p.

45

Kossuth Komáromból írott levelét közli KLÖM XIII. 368.

Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 5. Iktatva: M O L Csány-ir. BA Ikv.
No. 434.
c.)
Még mindezideig bizonytalanságban lévén a sereg, hogy a kapott 3/4 U húst
ajándékul vagy pedig 2 xr. hátrahagyás mellett kapja-e? e bizonytalanság pedig
hogy legrosszabb hatással van a seregre, egész természetes: annélfogva minél elébbi határozott nyilatkozatot várok teljh[atalmú] biztos úrtól, vajon a kapott hús csakugyan ajándék-e vagy nem? S ha nem, a naponkénti 2 xr. levonás mely naptól
kezdődik?
MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 7. Iktatva MOL Csányir. BA Ikv. No. 439.
d.)
A tisztelettel ide mellékelt folyamodása az alakuló utászkar tiszteinek azon kéréssel általküldetik kormánybiztos úrnak, miszerint szíveskednék ezen tisztikarnak
ha nem egészen is a kérelmet, de legalább 50 p[engő]f[orin]tnyi előlegezést holdonkénti 10 p[engő]f[orin]t. hátrahagyás mellett, kegyesen megengedni.
Másolat. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 74. Eredeti tisztázata iktatva:
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 429.
e-)
Ide mellékelve átküldetik a nagyszombati táborból visszaérkezendő hadseregnek elszállásolási terve, azon hivatalos megkeresés mellett, méltóztassék mind a
lovas-, mind a gyalogság élelmezése lelett a mellékleten kimutatott állapot alapján
intézkedni.
Másolat. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 77.

15.
Pozsony, 1848. november 8.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Durch glaubwürdige Bekanntmachung sollen in Tyrnau baufälligen Gebäuden
mehrere W a f f e n und Fußkleidungen vorhanden sein, daher für nötig gehalten wird
— eine Kommision aus 2 Individuum dahin zu beordnen, welche mit der Eisenbahn
dahin abgehen können.
Das Tyrnauer Magistrat ersucht um die Errichtung eines Platz Kom[man]dos.
Hen" Oberst Guyon könnte ein hiezu geeigneten Officieren beordnen.
Német nyelvű kivonat. M O L Görgey-lt. Iktatókönyv No. 55.
Nagyszombati invalid-házban vizsgálat.46
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 56.
b.)
Auf die Anfrage, ob das der Mannschaft verabfolgt werdende 3/4 U. Fleisch
von der Löhnung mit 2 x. C M Z und von welcher Zeit abgezogen wurde, so man
sich entsinnen kann, hat diese meine Anordnung nach der F.M.L. Móga 47 in der
Armee angeordnet, und mehrere ßa[taill Jons taten auch dies, daher meiner Ansicht
nach, dies der Armee zu publiciren zweckmäßig wäre.
Bei den Debner Mauth vorhandene Geld mit 1191 f. übernommen, u[nd] solche
den HJerrnJ Armee-Oberkassier Weninger übergeben.
Német nyelvű kivonat. M O L Görgey-lt. Iktatókönyv No. 79.

46

Csány a vizsgálat ügyében ezen a napon Guyon Richárd ezredest is utasította, uo. No. 62.

47

Móga János (1785-1861), cs. kir. altábornagy, 1848 szept. 21.—okt. 31. között a dunántúli
magyar erők parancsnoka, nov. elején nyugalmazzák. A cs. kir. hadbíróság 5 év várfogságra
ítéli. Életrajzát 1. Bona, 1987. 365. p. és Gelich I. 219-221. p.

A katonaság 3/4 [font] húsáért 2 xr. naponta levonandó, és az 1191 for[int] a
dévényi vám- és 30-adtól Weningernek átadandó, kézhet vetet[vén], nyugtatásba
fog soroltatni. [?]
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 64.
c-)
Soproni lovas nemzetőrök ne bocsájtssanak haza, a hadseregnél kihirdetni, senki
ne távozna engedelem nélkül, mert mint szökfött] katonák fog[nak] büntetődni.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 65.

16.
Pozsony, 1848. november 9.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
A ./. ide mellékelt jelentést avégre van szerencsém általküldeni, hogy a haza
indulandó székely zászlóaljnak 48 Pestre szállítására holnapután egy gőzöst (vontatót, Remorquer) két teherhajóval méltóztassék megrendelni. A kérdéses zászlóaljnak Kossuth Lajos úr már előleg is megígérte az elbocsájtatást, én pedig az
erdélyi körülmények közben hibás lépésnek tartottam az itt lévő zászlóaljnak
visszatartóztatását.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 10. Kivonatosan közli Görgey István
I. 28. o. Iktatva MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 444.
b.)
Idecsatolva átadatik az egész hadseregnek állapot kimutatása 4 ' azon megjegyzéssel, hogy annak pontos valóságáról nem kezeskedhetek, miután a számtalan
betegek és elrendelések végett annak való állása szüntelen változékony, minda-

48

A 15. (2. székely) határőr gyalogezred 1. zászlóalja, amelyet Szilágyi Samu őrnagy vezetett,
1848. szept. 30-án csatlakozott a dunántúli magyar sereghez.

49

A fel dunai hadtest 1848. nov. 9-i harcrendjét 1. H L 1848-49. 3/192.

zonáltal el nem mulasztatik a legközelebb beérkezendő állapod kimutatások alapján az összes állását a hadseregnek Önnek általkiildeni.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA 457. „érkezett nov. 10-e 848. Pozson —
figyelembe veendő".
c.)
Több ide érkezett jelentésekből értésére esett a hadsereg kormányának, hogy a
széna, mely a lovak számára kiszolgállatik, oly rossz minőségű, hogy azt a lovak
egyáltalában nem eszik. Ennek következtében felkéretik tehát teljhatalmú biztos
úr, eziránt mihamarább hatályosan intézkedni.
Másolat. MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 10.
d.)
A ./. mellékletbe ide csatolt vallomását az idevaló mesternek, Tiefenbrunner
Györgynek, van szerencsém azon kérésemmel áttenni, hogy minekutána csupáncsak főbiztos úr a nyomatékos intézendőket e tárgyban elrendezheti, mindent elkövetni méltóztatnék, miszerint ezen reakcionárius szellemű helység rendbe igazíttassák és kárhallanná tétessék.
Másolat. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 76. Eredeti tisztázata iktatva:
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 456.
e.)
Sie werden hiemit dienstfreundlich ersucht den Herrn Ober-Ingenieur Tenzer 50 ,
welche zur Abtragung der bei Pahrendorf nach Österreich führenden Strasse bcordert ist, den nötigen Vollmacht auszutértigen, damit die dortigen Landbewohner
sich seinen Befehl nicht entzieht könnte.
Másolat. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 79. Eredeti tisztázata iktatva:
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 416. „Görgei tábornok. Tenczer mérnököt felhatalmaztatni és neki embereket rendeltetni kíván a pahrendorfi utak lehordoztatására".

50

Tenzer Károly (1803-1860 után), mérnök, 1848 nyarától a közmunka és közlekedésügyi
minisztérium igazgató főmérnöke, novembertől dec. végéig a feldunai hadtest mellett működik.

17.
Pozsony, 1848. n o v e m b e r 9.
Csány átirata Görgeihez

Wünscht den genauen Stand der Armee — um das Nötige mit den Bezirks-Vorstehene veranlassen zu können.
Der Feind ist bei Szt. Johann und Megyesfalva herüber gebrochen, und hat das
Fürst Pálffy'sehen 5 1 Holz Depot in Beschlag genommen. — Die Kundschafter
welcher vorgestern über die Aufstellung des Feindes Nachricht brachte, ist wieder
dahin abgegangen.
Német nyelvű kivonat. M O L Görgey-lt. Iktatókönyv No. 59.

18.
Pozsony, 1848. november 10.
Görgei átirata Csányhoz

A Preussen-gyalogság 2-ik zászlóaljának 52 500 pár bakancsot kér adatni.
Kivonat. M O L Csány-ir. B A Ikv. No. 449.

19.
Pozsony, 1848. november 10.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Az előőröknek, hogy senkit át ne engedjenek, e parancsolat ismételtessék.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 80.
51

Pálffy Antal Károly, herceg (1793-1879), cs. kir. valóságos belső titkos tanácsos és kamarás.
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A 34. (Porosz herceg) gyalogezred 2 zászlóalja.

b.)
A pozsonyi malmoknál elkövetett károsítások megszüntetése iránt. — Pozsony
városa bizottm[ánya] levele mellékletben.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 90.

20.
Pozsony, 1848. november 11.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Zsedényi Gyula alezredes úr számára, ki Guyon ezredes urat fogja a dandárparancsnokságban fölváltani, egy vonatot kérek a vasúton Nagyszombatig azonnali
elindulásra szívesen megrendeltetni.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 21.
b.)
Bernáth József, a pozsonyi pénzügyi kerület felügyelője november 10-én jelentette Csánynak, hogy a Dévényújfaluban szállásoló Ajer Mihály százados 6-án
„azon megjegyzéssel, nehogy azok a Morva hídján átnyomulható ellenség kezébe
juthassanak, figyelembe nem véve a hivatali személyzet ellenmondását", nyugta
ellenében magához vette a harmincadhivatalban található 282 pengő forintot.
Bernáth közölte, hogy a harmincadhivatal már jóval korábban beküldte a pozsonyi
kerületi felügyelőséghez az ott található „tetemes mennyiségű" összeget; az említett 282 pengőforint „az elkerülhetetlen megkívántató hivatali szükségek és
kiadások fedezésére tartatott szokás szerént vissza". Ezért kérte Csányt az összeg
visszajuttatására. Csány a beadványt átküldte Görgeinek szigorú vizsgálat végett.
Görgei magához hívatta Ajert, aki a tábornok szóbeli parancsa következtében közölte: miután a dévény új falusi hidat lerombolta, az ellenség küldöttei követelték a
híd helyreállítását. Ellenkező esetben a falu felégetésével fenyegettek. Ajer a hely-

53

Zsedényi (Pl'annschmied) Gyula (1808-?), cs. kir. íőszázados, 1848. okt. 27-től honvéd őrnagy
és osztályparancsnok a 6. (Wiirttemberg) huszárezredben, nov. közepétől a nádasi dandár parancsnoka, nov. 29-től alezredes, dec. elejétől betegszabadságon. 1849. jan. közepén jelentkezik Windisch-Gratznél, a cs. kir. hadbíróság felmenti. Életrajzát I. Bona, 1987. 374. p.

zet tisztázására három órás fegyverszünetet kötött az ellenséggel és utasításért Pozsonyba küldött. Mivel a három óra eltelte alatt nem kapott Pozsonyból újabb utasítást, attól tartott, hogy az ellenség valóban megrohanja a falut, s kiüríti a pénztárat.
Ezért vette lel az említett összeget, és küldte a főhadiszállásra.
A pozsonyi kerületi főfelügyelőségnek 3355/2390 sz[ám] alatt kelt és velem
szigorú vizsgálattétel végett közlött följelentésére válaszul van szerencsém ide ./.
al[att] mellékelve megküldeni Ajer százados úrnak írásbeli nyilatkozatát azon hozzátétellel, hogy a .//. alatt lemásolt nyugtatványom szerint Ajer százados úrtól kezemhöz vett 909 p[engő]f[orin]tot (a vámhivatalból) és 282 p[engő]f[orin]tot (a
harmincadtól) f[olyó] hó 8-án 5/E szám alatt Kegyedhöz, Királyi Biztos úr, általküldöttem, — és hogy Kegyed nyugtatványa felőle kezemben létez, az én ellcnnyugtatványom pedig Királyi Biztos úr kezénél kell, hogy létezzék. 4
Eszerint Ajer kapitány úr eljárása teljesen rendiben és igazolva van.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. NIBA d. sz. Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki
lev. No. 23. Az iratokat 1. a tisztázat mellett.
c.)
Görgei tábornok visszaküldi Csány László levelét Prokop elfogatása és a Stomfán a Pálffy kastélya kikutatása tárgyában.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 475.
d.)
A lőszereknek Komáromba szállítására gőzhajót kíván rendeltetni.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 480.
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L. a 14/b. dokumentumot.

21.
Pozsony, 1848. november 11.
Csány átirata Görgeihez

Ajcr százados dolgainak jó rendben léte felől.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. lkv. No. 124. Ugyanezen a napon Csány egy másik
levelet is írt Görgőinek, ennek azonban csak a címzettjét és dátumát regisztrálták,
uo. No. 107.

22.
Pozsony, 1848. november 12.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Katonai szabályok szerint minden század parancsnokának kiszabott általán
[sic!] pénzből fegyverek hiánytalan rendbe tartása kötelességébe fekszik ugyan, de
minthogy jelenleg részint régi, sok esztendeig tárokba fekvő fegyverek kiadattak,
részint pedig oly emberek kezükbe kerültek, akik puskával célszerűen bánni nem
tudtak, és a tégy vereket oly állapotba hozták, hogy azoknak mostani kijavítását az
általán pénzbiil kívánni nem lehet; lekötelezve látja magát a hadsereg főparancsnoksága Királyi Biztos urat hivatalosan megkérni, miképp feljogosíttassék mostani
fegyver rendbehozását ország költségén végrehajtani.
Eredeti tisztázat. No. 22. MOL Csány-ir. IBA 493.
b.)
Márul kelt és éppen kezemhez kapott becses levelére sietek azon fölvilágosítást
adni, hogy a soproni maradék lovasok kérelmét egyedül tévedésből függesztém föl
Újházi korm[ány]biztos úr engedelméből — Kegyedé helyett, — hogy nekem soha
eszem ágában nem volt Kirfályi] Biztos úr jogaiba vágni, melyeknek csak vitatásától is az Isten mentsen, végre hogy minden netalán távozni szándékozó csapatok
iránt eleve Kirfályi] Biztos úrral értekezni el nem mulasztandom.

Breitenbrunnból lehetend-e egyáltalában ezentúl valamit szállítani, kérdés, miután a breitenbrunni útnak járhatlanná tételére tettem intézkedést, melynek teljesítéséről percenként várom a jelentést.
Bárczay Mih[ály] 55 , Túri56 és Mezősy László57 százados urak általam már avizáltattak, de a diszlokáció távolsága miatt még be nem érkezhettek.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 18. Eredeti tisztázata iktatva: MOL
Csány-ir. BA Ikv. No. 479. (nov. 11-i dátummal).
c.)
Holnap reggel fog a bizottmány összeülni, mely az „önkéntes" zászlóaljakból
mindazokat, kik a honvédekhez át akarnak lépni, rendesen" asszentálja. Ezt avégből van szerencsém Kegyeddel közleni, hogy engem följogosítani méltóztassék,
miszerint nagyobb siker végett minden, a honvédekhez áttérő önkéntesnek 3
p[engő]f[orin]t foglalót adhassak az állományi pénztár terhére. — Az ebbeli följogosítást, még ma kérem kezemhez juttatni: minthogy a holnap reggeli 8 órakor
összeülendő bizottmány működését el sem tudja kezdeni, ha a foglalópénz iránt
általam hivatalosan följogosítva nincsen. 59
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA No. 489. Csány sk. feljegyzése: ,,Megajánltatott a 3 f. foglaló a honvédekhez igyekvőknek". Az erről szóló válasz iktatva
uo. F Ikv. 134. nov. 12. Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 25.
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Bárczay Mihály (1805— 1865), az Abaúj vármegyei önkéntes mozgó nemzetőr század parancsnoka.

56

Túri Mihály, a Hajdú-kerületi önkéntes mozgó nemzetőrség századosa.

57

Mezősy László (1814-1893), szolgabíró, 1848. aug. végétől a Zemplén megyei, dec. közepétől
a zemplén-gömöri önkéntes mozgó nemzetőr zászlóalj századosa, 1849. jan. elején Görgei
szolgálati vétség miatt megfosztja rangjától, 1849. június 27-én rehabilitálja. Rövid fogságot
szenved. Életrajzát 1. Bona, 1988. 695-696. p. és Mezősy László: Ezernyolcszáznegyvennyolcadiki levelek. S. a. r.: Szőcs Sebestyén. Bp., 1976.
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A másolatban: újra.

59

A másolatban: minthogy a nervus rerum nélkül a holnap reggel 8 órakor összeülendő bizottmány működését el sem tudná kezdeni

23.
Pozsony, 1848. november 12.
Görgei hátirata Berecz Mihálynak

a borsodi önkéntes mozgó

nemzetőrség őrnagyának jelentésén
Berecz november 11-én Köpcsényből Görgey Kornél őrnagynak, a köpcsényi
dandár parancsnokának láttamozásával a következő beadványt juttatta cl a feldunai
hadsereg főparancsnokságához:
Midőn a fenn nevezett borsodi zászlóalj, tett felszólítása folytán, édes hazánk
fegyverreli védelmére kiállott, 10 héti időt kötött ki magának, a teendő szolgálat
végett, s ugyancsak ennyi időre tette le táborozásai kötelező esküjét.
Folyó év szeptember 10-én indíttatva ki megyéjéből, e naptól kezdve láttatva el
álladalmi zsold- és élelmezéssel, folyó hó 20-án kikötött szolgálati ideje le fog járni,
melyért is alázatos tisztelettel van szerencsém a tisztelt főhadvezéri parancsnokságnakjelenteni a parancsom alatt álló zászlóalj kötelezettsége közelgő lefolytát,
s egyemben [sic!] kérni, hogy annak szolgálattóli fölmentését, valamint hazameneti
parancsát idejekorán kézbesíttetni méltóztassék.
Hitem szerint alig lehetvén e zászlóaljat jogilag visszatartani a hazamenettől,
örvendetes volna, ha ez — számos gyengélkedői miatt-—Posonytól Pestig gőzösön
szállíttathatnék.
Görgei a beadványt november 12-én kapta, s a következő hátirattal küldte át
Csány László teljhatalmú országos biztoshoz:
Csány László királyi teljhatalmú biztos úrhoz oly véleménnyel áttétetik, hogy
ha e zászlóalj elbocsáttatik, a fegyverek a haza további védelmére itt lennének
megtartandók.
Csány sk. hátirata: ,,E tárgyban felírás történt és addig elbocsátani nem lehel,
amíg fel nem váltatik más zászlóaljjal Pestről — írni kell Berecznek és Görgei
fővezérnek". Csány még november 12-én megírta Berecznek, „ h o g y zászlóalja
felváltása iránt az intézkedés megtörtént, ha azonban 20-kán fel nem váltatnának,
néhány napig maradjanak". A zászlóalj nov. 13-án kelt válaszában ,,magát még
ideje kilelte előtt pár nappal Pestre gőzösön szállíttatni" kérte. M O L Csány-ir. F
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Berecz Mihály (1795-?), nyugalmazott cs. kir. főszázados, 1848. jún. 19-től Borsod megye
nemzetőr őrnagya, 1848 őszén a megyei önkéntes mozgó nemzetőrzászlólj parancsnoka.

Ikv. No. 131. és BA Ikv. No. 544. Csány egyébként már 11 -én maradásra szólította
fel a zászlóaljat, de Berecz őrnagy 13-án jelentette a hadseregparancsnokságnak,
hogy a zászlóalj tagjai egyöntetűen kijelentették, az időjárási viszontagságok s az
ezek következtében terjedő betegségek miatt nem hajlandók tovább maradni. A
jelentést november 14-én Görgei „további intézkedés végett" átküldte Csánynak.
MOL Csány-ir. IBA 536.
Eredeti tisztázatok. M O L Csány-ir. NIBA d. sz. [Iktatva: M O L Csány-ir. BA
Ikv. 498.]

24.
Pozsony, 1848. november 12.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Mennyire tehetségemben áll és tellesítenem szabad, szíves készséggel járulok
mindahhoz, ami seregeinket a küzdelemre alkalmassá teheti, így késznek nyilatkozók a fegyverek kiigazítására megkívántató költségek fedezésére is. Mit aszerint
gondolnék leghamarabb és legcélszerűbben tellesíttetni, ha a puskacsinálóknak,
lakatosoknak, Posonba, Nagyszombatva és mindazon városokba, hol katonaság
van elszállásolva, kötelességül tétetnék, haladék nélkül a katonaság részére dolgozni, félretételével minden magánymunkálatoknak, ha ezen módnál tisztelt Fővezér úr jobbat javalland, azt elfogadom előre is.
Sk. hátirat Görgei aznap írott levelén. (1. 12/a.) MOL Csány-ir. IBA 493.
b.)
A honvédekhez átlépők részére 3 p[engő]f[orint] foglaló az álladalom résr
m[eg]ajánltatik.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 134.

25.
Pozsony, 1848. november 13.
Görgei átiratai a-d.) Csányhoz e.) hátirata Ullmann főhadbíró jelentésén a
Szegedről kiszabadult olaszoknak a seregtől eltávolítása iránt

a.)
Pulszky Sándor alezredes úrtól 1 ezennel értesíttetem, miszerint egy, a Honvédelmi Bizottmány elnökétől vett rendelet következtében 62 485 emberrel, 30 lóval
és 3 ágyúval a Trencsénbe újólag beütött ellenség ellen indult, s már holnap, f[olyó]
h[ó] 14-ik a reggeli órákban Pozsonyba érkezend. Miért is tisztelettel kérem Kormánybiztos urat, tudtomra adni, vajon lehetséges-e ezen seregnek egészbeni továbbszállíttatása a vasúton, mely esetben Uraságodat felkérem a vasút igazgatóságával a kellő intézkedések megtételére.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. 1BA No. 547. Német fordítása M O L Görgey-lt.
Hadparancs-jkv. No. 94. Csány válaszát 1. M O L Csány-ir. F Ikv. No. 158.
b.)
Pribék Béla mérnök úr számára, kinek mentül elébb kell Sopron megyébe indulnia, az utaknak az ellenség előtt elrontására egy fölhatalmazás és egy útilevél
kéretik kiállíttatni.
Görgey István tisztázata. M O L Csány-ir. IBA 525. „intézkedtem nov. 13. de. 7
órakor, elintéztet." Az intézkedés iktatva uo. F Ikv. No. 145. Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 30.
c.)
A honti önkéntes zászlóalj számára, mely körülbclől 1000 emberből áll, és melynek holnap mentül elébb kell Pozsonyba beszállíttatnia, — egy vonatot kérek
holnap reggel korán Nagyszombatba el indíttatni.

61

Pulszky Sándor (1803-1X49), cs. kir. százados az 52. (Ferenc Károly) gyalogezredben, honvéd
ezredes, hadtestparancsnok. Kolerában hal meg aug. 23-án. Életrajzát 1. Bona, 1987. 274. p.
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Kossuth nov. 11-én nevezte ki Pulszky Sándor alezredest a Nyitra és Trencsén megyékben
összevonandó honvéd- és más csapatok parancsnokává. KLÖM XIII. 408. p.

Görgey István tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 548. A válasz iktatva uo. F
Ikv. No. 158. Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 32.
d.)
Miután a zászlóaljak nagy része csizmák nagy hiányában szenved, a lábbeli
pedig a gyalog katonánál, kivált jelen időszakban múlhatatlan főszükség: tisztelettel kérem királyi biztos urat, méltóztassék aztat helybenhagyni, hogy a zászlóaljak
magok ott, ahol a legcélszerűbben lehet, lábbeli szükségletöket állodalmi költségen
lődözni ügyekezhessenek.
Görgey István tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 549. „157. szám alatt
válaszoltatott". Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 33.
e.)
Főhadbíró Ullmann által felterjesztett jelentése kellő intézkedések megtétele
végett közöltetik.
Hátirat az eredeti tisztázaton. MOL Csány-ir. IBA No. 557. „felelet, hogy elküldjék Pestre".

Görgey Kornél őrnagy, a köpcsényi dandár parancsnoka november 13-án a hadsereg parancsnokságának beszámolt az előző napi indokolatlan riadóról. Kérte,
hogy a kiadott intézkedéssel ellentétben a dandárnak ne Pozsonyban kelljen a húst
vételeznie, mert így csak délután 3-4 óra tájban tudják azt megfőzni. Végül közölte,
hogy a helyi élelmezési biztos az élelmezési főigazgatóság rendeletére 600 részre
osztotta a főzéshez szükséges öllát. A dandár csapatainak szétszórt szállásai miatt
cz a mennyiség aligha lesz elég, s ezért további famennyiséget kér. Görgei a következő hátirattal küldte át a folyamodványt Csánynak:
Miután e jelentés bizonysága szerint az oltanak 600 portióra fölosztása a helységbeli fahiány és az eldarabolt beszállásolás miatt, a megfőzési szükségletet nem
födözi: az ölfának csak 300 részletre fölosztása kéretik megengedtetni.
Görgey István hátirata. HL 1848-49. 3/295. „Érkezett nov. 15-én Pozsonyba".
Iktatva: MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 589.

26.
Pozsony, 1848. november 13.
Csány átiratai Görgeihez
a.)

Zeigt an: daß Miilpöck gewesener Oberst' 3 zum Windisch-Grätz 1 übergehen
woll, und empfiehlt dem hohen Armee Kom[man]do: zu seiner Festnehmung die
größte Vorsicht auf denen Vorposten zu haben.
Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 101.
b.)
Pribék Béla mérnök szabadon járkelése végett.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 145.
c.)

Beleegyezés abba, hogy a zászlóaljak lábbelit ott szerezzenek, ahol legcélszerűbben lehet.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 157.
d.)
A Pulszky Sándor csapatának Pozsonból N[agy]szombatba vitelére nov[ember]
14. reggelre vasút meg rendelve van, ez visszahozza a honti zászlóaljat.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 158.
e.)
A nádosi és n[agy]szombati sergeknek rendelt és még kiosztandó bakancsok
eránt.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 164.
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Milpökh József (1798-?), cs. kir. ezredes, a dunántúli magyar hadsereg dandárparancsnoka,
1848. okt. 18-án nyugalmazzák. Életrajzát 1. Bona, 1987. 365. p.
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Windisch-Grátz, Alfréd zu, herceg (1787-1862), cs. kir. tábornagy, csehországi főhadparancsnok, 1848 okt.-től 1849 ápr.-ig az itáliai kivételével minden osztrák haderő parancsnoka.

27.
Pozsony, 1848. november 14.
Görgei átirata Csányhoz

Pulszky Sándor alezredes úrnak egy jelentése van kezemnél, mely értelmében
őnéki ma reggel kellett volnaidebekelnieseregével. — Ennekalapján bátorkodtam
tisztelt Kir[ályi] Biztos urat a vasútbeli intézkedéstétel iránt megkérni. — De Pulszky nincs itt, s így — fájdalom — csakugyan hiába pazaroltatott el a sok drága
idő. Most elküldeni a n[agy]szombati zászlóaljért, már magam is azt hiszem, hogy
későn lenne, s így inkább holnapra halasztanám a szállítást
A nagyszombati cipőgyártásra nézve igénytelen nézetem az, hogy Nagyszombat
nem éppen a legbiztosabb felszerelési hely, s minthogy a mi ott lévő erőnk az
ellenség erejéhöz képest igen-igen csekély, és derék katonáink minden törekvése
s áldozatteljes magaviselete mellett mégis megtörténhetnék, hogy Nagyszombat az
ellenség kezébe kerülne. — Továbbá azokon, akik amott Nádas alatt a legszigorúbb
szolgálatban szüntelen szenvednek, hamar, a leghamarabb kell segíteni; véleményem tehát oda nyilatkoznék, hogy minden esetre kiküldessék az illető bakancskellék, hogy legalább szolgálatra alkalmatos lenne a katona, aki a szó lcgszorosobb
értelmében az ellenség előtt áll.
Eredeti sk. tisztázat. M O L Csány-ir. IBA 535. „érkezett nov, 14-én — tudomásul".

28.
Pozsony, 1848. november 14.
Csány átirata Görgeihez

Az olasz szegedi foglyok iránt Ullmann hadbíró nézete pártoltatik.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 172.

29.
Pozsony, 1848. november 15.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Megtettem a rendelést, hogy a borsodi zászlóalj holnap Köpcsényből Pozsonba
bckeljen.
Miután a fegyverzetnek a tokmány, altiszti kard, sőt, borjú is kiegészítő részei:
a lefegyverzést ezen cikkekre is kérem kiterjesztetni; fönnmaradván a megyének
az ország részérőli kárpótoltatása.
Csány nov. 18-án megírta Borsod megyének, hogy ,,a hazabocsátott zászlóalj
fegyverei az újoncok részére itt tartatnak, annak idején visszaadatván". MOL
Csány-ir. F Ikv. No. 240. Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No. 40.
Görgey István tisztázata. MOL Csány-ir. IBA 588. „Érkezett nov. 15-én Pozsonyba. — A miniszternek, vagy a H[on]v[édelmi] Bizottmánynak megírtam,
hogy a fegyvereket itt tartom".
b.)
A visszavonulás esetére történendő elhelyezési rendeletek tétele végett kérem
nekem a legnagyobb beszállásolási képességet mind gyalogság, mind lovasság számára legpontosabban előterjeszteni; különösen Moson és Óvár v[áros] s tájékokról,
továbbá Győr v[áros] s környékéről, — elvégre Gönyő, Szőny s kettő közt lékvő
helységekről.
Eredeti tisztázat. M O L Csány-ir. IBA No. 580. „érkezett nov. 15-én Pozsonyba
— Imrédynck' írtam. — Lukácsnak'' is ma írni". Másolata: MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 102.
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Imrédy Lipót (1818-1882), ügyvéd, a szentjánosi kerület képviselője, okt. 8-tól Moson megye
népfelkelési biztosa, majd kormánybiztosa, 1849 májusától ismét a megye kormánybiztosa.
Emigrál.
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Lukács Sándor (1822-1855), ügyvéd, 1848-ban Győr város képviselője, szept.-től a város
kormánybiztosa, 1849. jan. 9-től országos hadfelszerelési kormánybiztos, ápr. 28-tól Győr
város és megye kormánybiztosa. Emigrál.

c.)
Kéretik teljhatalmú Kir[ályi] Biztos úr nekem a további rendelkezések megtétele végett abbeli nyilatkozatát beküldeni, vajon megtétettek-e az intézkedések, hogy
a honti zászlóalj a n[agy]szombati vaspályán még ma lejöhessen.
Eredeti tisztázat. T 108. MOL Csány-ir. IBA No. 584.
d.)
Miután tapasztalnom kellett, hogy hivatalos leveleim déli 12 órától 3-ig a postán
fel nem vétetvén, nem kis zavarokra szolgáltatik ezáltal alkalom: van szerencsém
tisztelt Kormánybiztos urat felszólítani, méltóztatnék az itteni posta hivatalnokainak kötelességükké tenni: hogy a nehéz idó'kben ők is nyújtsanak némileg kezet
ügyeink minél gyorsabb elintézésére azáltal, hogy a fennérintett időben közülök
mindég legyen egy a hivatalban, ki az innen jövő hivatalos leveleket továbbszállítsa.
Csány sk. hátirata: ,,Bemutattatott nov. 15-én 1848. Pozsonyban — Elment a
vasúti vonat Nagyszombatba [1. az előző iratot — H. R.] — A postahivatalnak
meghagyandó, hogy a személyzet között egy folytonosan jelen legyen a hivatalban.
Az előleges hadi díjazások érdemében még ma éjjel a FI[on]v[édelmi] Bizottmánynak felterjesztést teendek". A válaszfogalmazvány iktatva MOL Csány-ir. F Ikv.
No. 184.
Eredeti tisztázat. No. 115. MOL Csány-ir. IBA 575.
e.)
Az ide mellékelt, Honvédelmi Bizottmányhoz intézett kérelmemet, mint melynek célszerűségét, úgy hiszem Kirfályi] biztos úr is általlátni méltóztatik, magas
figyelmébe ajánlva, a Honvédelmi Bizottmány előtt is pártoltatni kérem.
Csány sk. hátirata: „bemutat, nov. 15-én 1848. Pozsonyban — 184. sz. Elküldtem a kérelmet és támogattam a tisztek előleges fizetését — figyelmeztettem a
tisztek választásábani óvatosságra — csizmát, cipőt ajánlottam, hogy az ország
minden mesterembereivel hetenkint annyit csináltassanak, ahány legén dolgozik".
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA. No. 577. Másolat. MOL Tiszáninneni
nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 15.

30.
Pozsony, 1848. november 15.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
A szállítások iránt Moson, Óvár és Győr körül tett intézkedésekről, és a dohánys szivarmaradék kiosztása végett.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 18 1.
b.)
A kívánt vonatok N[agylszombatba ma elmentek, a tiszti előlegezés iránt még
ma este felterjesztést intézend a H[on]v[édelmi] Bizottmányhoz.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 184.

31.
Pozsony, 1848. november 16.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
A Bécs felé vivő vasútnak bemetszésére tisztelettel kérek 300 munkást, felét
ásóval, léiét kapával ellátva holnap reggel jókor a bécsi vasút indóházánál Kazinczy
utász százados rendelkezésére kiállíttatni.
A vasútnak ezen bemetszése Pozsony város biztosságára legfőbb fontosságú, és
ha eddig azért nem tudott megtörténni, mert minden kiteremthető munkaerő másfelé volt szükségesebben elfoglalva: nagyon kívánatos, hogy az legalább még továbbra el ne haladjon.
Görgey István tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 603. „Érkezett nov. 16-án
Pozsonyba. Megtétetett a rendelet 17-én reggelre". Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 43.

b.)
Herceg Pálffynak ./. ide mellékelt alatt eredeti levele tudomás s elintézés végett
visszavárólag tisztelettel közöltetik/' 7
Görgey István tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 602. ,,érk. 16. nov. 848. Pozsonyban. — felelni herceg Pálffynak, hogy nem gyanúból vétetett el — és Görgeinek, hogy felelet adatott Pálffynak". Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No.
44.

c.)
F[olyó] hó 13-án volt szerencsém több más ezeredi előléptetési ajánlatokkal a
34. sz[ámú] (Porosz herceg) gyalog sorezredét is megerősítés végett Kegyedhez
átküldeni. Azóta jutott kezemhez ./. alatti hivatalos jelentés, melyet avégre közlök
biztos úrral visszavárólag, hogy abból meggyőződvén hadnagyságra ajánlott Molnár őrmesternek főtisztségre való teljes alkalmatlanságáról, nevezett egyént az
ajánlási lajstromból kitörülni és csupán a többit megerősíteni méltóztassék.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 45.
d.)
Miután értésemre esett, hogy Bazinból Malackáig a Fehérhegyen keresztül egy
szekérút létezne, melyen ágyúkat is lehetne szállítani, ezennel megkérem K[irályi]
b[iztos] urat, hogy annak elrombolására kirendcltetni szíveskedjék
1-ör Eisenhut György hadnagy 68 mellé egy biztost, ki véle azonnal Bazinba
ránduljon, és a fentebb érintett munka teljesítésére, még az [sic!] munka tart, naponta legalább 100 embert fejszékkel, fűrész-, ásó- és kapával kirendeljen;
2-or a megkívántató fogatokat és
3-or néhány biztos kalauzt.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA No. 592. „érkezett nov. 16-án 1848. —
Az intézkedés megtörtént nov. 16. de. 11 óra". Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki
lev. No. 46.
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„Görgei fővezér Pálffy levelét közli, melyben ez 51 darab lőfegyverét visszaadatni kéri".
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 602.
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Eisenhut (1849-ben Sisaki) György (1822-1900), 1848 nyarán nemzetőr tiszt, nov. 16-tól
honvéd hadnagy, parancsőrtiszt, 1849. jan. 19-től százados. Életrajzát 1. Bona, 1988. 190. p.

e.)
Jelics főhadnagy úrnak 1 , a6-kszámú huszárezredben századossá ki neveztetését
az annak indokául szolgáló jelentéssel együtt van szerencsém aláírás végett visszavárólag általküldeni.70
Görgei tábornok
kihirdettessék
Csány László főkor[mány]biz[tos]
Eredeti tisztázat. MOL HM Ált. 1849:23268.

f.)
Az ide mellékelt — a hadügyminisztérium ffolyó] h[ó] 13-án 9538/3438. sz[ám]
a[latt] kelt rendelete folytán történt kinevezést, van szerencsém aláírás végett
visszavárólag átküldeni.
A Csány-iratok beadványának iktatókönyvéből tudjuk, hogy az említett irat
Duka Tivadarnak a kinevezése volt.
Duka Tivadar sk. tisztázata. No. 152. MOL Csány-ir. IBA 590.
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Jclics József (1808-?), cs. kir. őrmester a 6. (Wiirttemberg) huszárezredben, 1848. szept. 7-től
hadnagy, okt. 19-től főhadnagy, dec. 29-től al-, 1849. márc. l-jétől főszázados ugyanitt.
Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 290. p.
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Görgei nov. 15-én a következőket jelentette Kossuthnak Jelics hőstettéről: „Jelics főhadnagy
lescirkálásra lévén kiküldve kilencedmagával, embereinek egyike ellenséges gyalogcsapatra
bukkanván, elfogatott. Jelics főhadnagy a tér minősége miatt csak akkor vette észre veszteségét, midőn a szegény fogoly már a lóról is lerántatott. Számra mintegy harmincan lehettek
a német bakák. De a mi hősünk avval mit sem gondolt, villámsebességgel nekikrohant, és
kivágta a foglyot, dacára a századnyi segítségnek, mely a színhelyhöz közel lévén, sietve
közeledett vesztére a parányi huszárcsapatnak. — Egy huszár mellbelövetett, Jelics főhadnagy
maga több szuronyszúrást kapott lágyékába, karjába s nyakába, nem számítva az olyan kisebbrendű sebeket, minőket a huszár fel sem szokott venni, — s mégis, amint kiindult, vissza is
tért kilencedmagával". Közli Stcicr, 168. p. — Mándy Ignác százados nov. 15-én Köpcsényben, Görgey Kornél őrnagy nov. 16-án Köpcsényben és Ilertelendy Miklós őrnagy nov. 17-én
Pozsonyban kelt jelentéseit
mellett.

32.
Pozsony, 1848. november 16.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Jelics főhadnagynak kapitánnyá kinevezése kihirdettessen.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 200.
b.)
Duka Tivadar

1

hadnaggyá kinevezése aláírva visszaküldetett.

Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 204.
33.
Pozsony, 1848. november 17.
Görgei átirata Csányhoz
Két kinevezést küld át aláírás végett.
Kivonat. M O L Csány-ir. BA Ikv. No. 632.
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Duka Tivadar (1825-1908), ügyvéd, 1848-ban a pénzügyminisztérium fogalmazója, nov.-től
hadnagy, parancsőrtiszt, jan. 9-tól főhadnagy, jún. 26-tól honvéd százados Görgei oldalán.
Emigrál, angol katonaorvos lesz. Őrnagyként nyugalmazzák. Életrajzát 1. Bona, 1988. 184—
185. p.

34.
Pozsony, 1848. november 17.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
A Győr városi kormfány]biztos 72 tudósítása át-, az előléptetési jegyzék visszaküldetik. Lipótvár erősítésére a szükségletekről tudósítás kéretik
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 211.
b.)
Moson vármegye beszállásolhatási jegyzéke átküldetik.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 218.

35.
Pozsony, 1848. november 18.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
A 4-k és 9-k huszárezred számára kérek tisztelettel 210 pár csizmát utalványoztatni.
Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No. 49.
b.)
Az utászkar rögtön Győrbe szállítandó, az ottani sáncolás gyorsabb befejezésére, a kar 650 főből áll. Tisztelettel kérem a szükséges gőzhajót, vagy ha egyre
nem férnének, még hozzá egy vontató hajót utalványoztatni és készületbe állíttatni,
egyúttal nekem szívesen tudtomra adván, a gőzhajók mikor lesznek készen az elindulásra.
Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No. 50. Kihúzva,
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Lukács Sándor. Ld. a 66. jegyzetet.

elküldetlen.

c.)
Cs. jegy alatt 142., 156., 170. számú négy rendbeli iratot közlés végett átküldi.
A K. 332. és 333./168. számú kinevezések aláírását várja.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 638.
d.)
192. számú iratot közlés végett visszavárólag átküldi.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 643.
e.)
Egy kinevezést küld át aláírás végett, 223. szám alatt.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 660.
f.)
Görgei tábornok közli a Nádosy Sándor ezredes levelét, melynél fogva az
Országos Haditanács elnöke a feldunai hadsereg számára egy fiók ruhabizottmányt
állít s Csanády Mihály századost' 4 egy számvevő tiszttel felküldi, s a vezér kéri,
hogy a megkívántató személyzettel lássa el a századost.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 728.
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Nádosy Sándor (1811-1882), cs. kir. huszárszázados a 12. (Nádor) huszárezredben, 1848.
szept. 16-tól honvéd alezredes, az Országos Nemzetőrségi Haditanács lovassági osztályának
vezetője, majd a Haditanács elnöke, okt. 10-től honvéd ezredes, dec. 4-től a hadügyminisztérium katonai osztályának főnöke. 1849 januárjában átáll a cs. kir. csapatokhoz. Életrajzát 1.
Bona, 1987. 366. p. és Gelich I. 336-337. p.
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Csanády Mihály (1805-?), cs. kir. főhadnagy a 9. (Miklós) huszárezredben, 1848. okt. 3-tól
alszázados, nov. 20-tól a pozsonyi katonai fiókruharaktár parancsnoka, 1849. januárjától kórházparancsnok, a cs. kir. hadbíróság megfosztja rangjától, majd rehabilitálják. Életrajzát I.
Bona, 1988. 144-145. p.

36.
Pozsony, 1848. november 18.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Átküldetnek a kinevezési és más négy rendbeli iratok. Az ./. alatti deszkakunyhók iránti javaslat nem tartatik célszerűnek. A .//. alatti Pozson városi kártételi
panasz a lak s erdők rombolása iránt áttétetik intézkedés végett.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 224.
b.)
Kazinczy tervét, ha Tábornok úr is pártolja, a H[on]v[édelmi] B[izottmány]nak
elküldendi.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 230.

c.)
Imrédy Lipót és Mérey " levelei elküldetnek.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 231.
d.)
Eisenhut hadnagy kinevezése megküldetik.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 241/1.
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Mérey Károly (1816-?), kamarai titkár, 1848. ápr. végétől a pénzügyminisztériumban dolgozik,
1848. nov.-dec. folyamán minisztériumi kiküldött a Felvidéken, önmaga által kinevezett biztos.

37.
Pozsony, 1848. november 19.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Én Lukinich Mihály kormánybiztosnak 1 nemcsak egy bizonyítványt szolgáltam [!] ki, mely szerint ő minden gondtól a pomogyi töltés elrontása iránt fölmentetik, de még hosszadalmasan fejtegettem is azon fölmentésének okát, hogy ti.
Sréter Lajos őrnagy úr 7, ki Soprony megye födezetére ki van küldve, és aki mellé
Pribék mérnök úr rendeltetett a szükséges munka bevégzése végett, már gondoskodik a teendőről. — Mindamellett Lukinich kormánybiztos úr nem átállott [!] maga
alaptalan, helytelen nézete szerint intézkedni, a pomogyi töltés járhatlanná tétele
iránt, anélkül, hogy csak értekezett volna vagy Pribék mérnök, vagy őrnagy Sréter
úrral. — Ha már most túlnyomó erővel Soprony léié tódulna az ellenség, úgy, hogy
Sréternek vissza kellene húzódnia, és ha az őrnagy úrnak jobbnak látszanék a pomogyi úton hátrálni, s ő annálfogva háta megett Kapuvárnál vezető győri utat bevágatja, biztosan számítván a pomogyi töltésre, és ha a mi derék huszárjaink aztán
megakadnak az éretlenül bevágott töltésen, az ellenség pedig utánok nyomul, elzár ván előttök a visszamenetet, akkor a mi szegény vitézeinknek nem marad egyéb
hátra, mint bosszulatlanul meghalni, ha csak el nem akarják magokat fogatni és
felmagasztaltatni. S mindennek egy szerencsétlen választás az oka, s ezen szerencsétlen választás Lukinich Mihály kormánybiztosé.
Figyelembe vévén a számíthatlan kárt, mely Lukinich Mihály kormánybiztosnak ezen hívatlan eljárásától hazánkra harámolhatnék [!], megkérem teljhatalmú
Kir[ályi] Biztos urat aziránt, hogy hatalmánál fogva a nevezett kormánybiztos úrnak ártalmas működéseinek gátot vetni szíveskedjék.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 50. Iktatva M O L Csány-ir. BA Ikv.
No. 705., nov. 18-i dátummal.
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Lukinich Mihály, Sopron megyei alszolgabíró, 1848-ban a kapuvári kerület képviselője, nov.
közepétől dec. közepéig a megye kormánybiztosa. Nem követi az országgyűlést Debrecenbe,
ezért a képviselőház megfosztja mandátumától.
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Sréter Lajos (181 1-1875), cs. kir. százados a 12. (Nádor) huszárezredben, 1848 októberében
századával hazaszökik Csehországból, okt. 16-tól őrnagy, a feldunai hadsereg soproni különítményének vezetője, legmagasabb rangja honvéd ezredes. Életrajzát I. Bona, 1987. 296. p.

b.)
Az ide mellékelt kinevezést azon kéréssel van szerencsém t. h. k. biztos úrhoz
általküldeni, hogy azt mint kerülhetetleniil szükségest, megerősíteni méltóztassék.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA 661. „beiktattatott nov. 19-én 848.
Pozson. 242. szám. Timon". Másolat. MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc.
Közlekedés. No. 19.

c.)
Egy iratot közöl helybenhagyás végett.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 649. „Helybenhagyással visszaküldetett".

d.)
Roth Sándor

és Foltinyi Alajos kineveztctéseit aláírás végett átküldi.

Kivonat. MOL Csány-ir. B A Ikv. No. 653.
e.)
Két iratot küld át azon megjegyzéssel, hogy a lovak számára tervezett deszkakunyhók építése már nem szükséges.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 662.
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Roth Sándor (1818-1860), Sopron megyei főjegyző, 1848. okt.-től a megyei lovas nemzetőrség
századosa, nov. l-jétől honvéd főhadnagy, parancsőrtiszt Görgei mellett, 1849. jan. l-jétől
százados. Életrajzát 1. Bona, 1988. 510-511. p.

Levéltári rövidítések jegyzéke

1848-49.

H L Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc
iratai

BA Ikv.

Csány-ir. Beadványok iktatókönyve

F. Ikv.

Csány-ir. Fogalmazványok iktatókönyve

KLI

Csány-ir. Komáromban lefoglalt iratok

NIBA

Csány-ir. Nem iktatott beadványok

NIF

Csány-ir. Nem iktatott fogalmazványok

Elnöki lev.

Görgey-lt. b/30. fasc. Görgey Arthur tbk. mint a feldunai
m. kir. hadtest parancsnokának egyik elnöki levelezője.
1848. nov. 8.-1849. jan. 25.

Csány-ir.

M O L H 103 Csány László kormánybiztos iratai

Görgey-lt.

M O L P 295 A Görgey-család levéltára. Görgei Artúr
gyűjtemény

IBA

Csány-ir. Iktatott beadványok

Hadparancs jkv.

Görgey-lt. b/35. fasc. Az 1848-49. magyar feldunai,
utóbb VII. hadtest (Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg
tábornokok) eredeti hadparancs jegyzőkönyve. Dispositions Protokoll

HM Ált.

M O L H 75 Hadügyminisztérium Általános iratok

Iktatókönyv.

Görgey-lt. b/31. fasc. Az 1848/9. magyar feldunai, utóbb
VlI-ik hadtest (Móga, Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg
tábornokok) eredeti igtatókönyve [sic!]

MOL

Magyar Országos Levéltár (Budapest)

OHB

M O L H 2 Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány és Kormányzóelnökség iratai

Tiszáninneni nőr. ker. ir. M O L H 147 Vegyes iratok. 10. doboz. A tiszáninneni
nemzetőri kerület iratai

Vegyes

Csány-ir. 14. doboz. Vegyes iratok

Könyvészeti rövidítések
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[Antal Lajos]-Zétény
orvosai. Bp., 1948.
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Bona, 1987

Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. 2. kiad. Bp., 1987.

Bona, 1988

Bona Gábor. Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988.

Gelich

Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza
1 848^19-ben. I—III. köt. Bp., é. n.

I-III.

Görgey Artúr I—II.

Görgey István I—III.

Hermann,

1994

Hermann:

Csány
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Katona I.

Győző: A szabadságharc honvéd-

Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon
1848-ban és 1849-ben. S. a. r.: Katona Tamás. I—II. köt.
Bp., 1988.
Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I—III. köt. Bp., 1885-1888.
Hermann Róbert: Görgei Artúr és Kossuth Lajos levelezésének kiadatlan darabjai. In: Századok, 128. (1994)
922-999. p.
Hermann Róbert: Csány László, mint a feldunai hadtest
kormánybiztosa (1848. szeptember 29.-1849. január 18.)
In: Molnár, 1990. 133-219. p.
Hadtörténelmi Közlemények
Az aradi vértanúk. Szerk.: Katona Tamás. I. köt. Bp.,
1979.

KLOM XIII-XIV.

Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén.
I-n. Szerk.: Barta István. Bp., 1952-1953. (Kossuth Lajos összes munkái XIII-XIV.)

KLÖM XV.

Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. Szerk.: Barta
István. Bp., 1955. (Kossuth Lajos összes munkái XV.)

Molnár, 1990

Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849.
Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 1990. (Zalai
Gyűjtemény 30.)

Pap II.

Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harezának történetéhez 1848-1849. II. köt. Pest, 1869.

Steier

Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Bp., é. n.

H E R M A N N RÓBERT
GONDOLATOK A XIX. SZÁZAD KÖZEPI FORRÁSOK
KIADÁSI MÓDJÁRÓL

A forráskiadási módszer megválasztása a forrásközleményeket gyártó történészek,
levéltárosok és irodalomtörténészek állandó problémája. A jelenleg érvényes szabályozás, amely nagyobbrészt a Benda Kálmán által a Magyar Országgyűlési Emiékek kiadására kidolgozott szabályzaton alapul, nem mindenben felel meg az
olvashatóság és szakszerűség együttes követelményének.
1. A legkönnyebb és legnehezebb helyzetben az irodalomtörténészek vannak.
A kritikai kiadások készítése során a betűhív, az eredeti központozást és helyes
(vagy helytelen) írást részesítik előnyben. Egy kéztől származó, zárt életmű esetében ez érthető is, annál is inkább, mert dokumentatív értéke van. Nyomon követhető
belőle az illető személyiség helyesírásának változása, az újabb és újabb szabályozások hatása vagy hatástalansága. Ugyanezért fontos ez a másolatban fennmaradt
alkotások esetében is. Itt ugyanis a másolatok „leszármazási táblája" állítható össze
ezen a módon: melyik készülhetett a kézirat, melyik más másolatok vagy nyomtatott közlések alapján.
2. Más a helyzet a történeti személyiségek esetében. Az egyes iratok, levelek
esetében a sajátkezűség ebben a korban még igen gyakori, ám az illetők hivatali
működése során keletkezett iratok jelentős része csupán aláírásukat viselő magán,
nyelvi megformálásuk írnokok munkája. Mivel ezek személyének elhatárolása
meglehetősen nehézkes, s az esetek többségében tökéletesen fölösleges is (hacsak
nem egy másik, kiemelkedő személyiség munkájáról van szó), a forrásokat közlő
levéltáros vagy történész vagy kénytelen nyolc-tíz féle helyesírási metódus figyelembevételével elkészíteni közleményét, vagy valamifajta egységesítésre törekszik. Annál is inkább, mert a hangzásalak különbsége a helyesírási különbözőségek
többségénél megállapíthatatlan (pld. látja—láttya; lezte-letzte).
3. Mik legyenek az egységesítés szabályai? A magyar szavaknál viszonylag
könnyű helyzetben vagyunk. Itt szerintem a jelenleg érvényes helyesírási és központozási gyakorlat a figyelembe veendő. A XIX. század ezen időszakában ugyanis
már beszélhetünk nagyjából kialakult, egységes helyesírásról és központozásról;
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az más kérdés, hogy a korszak aktív szereplői ezt nem mindig vették figyelembe.
Ha szövegeiket vesszőkkel, pontosvesszőkkel stb. tagoljuk, nem hamisítjuk meg,
csupán érthetővé tesszük azokat. Ha a szavakat a jelenlegi helyesírás szerint írjuk,
nem erőszakoljuk meg a nyelvet, csupán érthetőbbé tesszük a szöveget.
4. Vannak persze egyéni elbírálást igénylő esetek. Ilyenek a tájnyelvi alakok
(izenet, üdő), vagy pl. Szemere Bertalan ,,-bul, -bül" ragjai, vagy a hosszú magánhangzóejtésből származó betűkiesések (ótalom). Ezeket az eredeti alak szerint kell
írni. Külön kérdés a „valljon, vallyon, vajon", ahol nagyon nehéz megállapítani,
hogy a szerzők egy, avagy két j-t ejtettek-e? Hasonlóan vitás eseteket képeznek az
idegen szavak. Pl. a konstelláció minden további nélkül leírható jelenlegi alakjában, de pl. a circumstantia-cirkumstancia átírás már meggondolandó.
5. A számok írásánál jómagam az eredeti alakban való írás híve vagyok, azaz
nem támogatom azt a gyakorlatot, amely a betűvel történő átírást követi. „1. 6
fontos üteg", nem pedig ,, l./első hatfontos üteg". Ezen az alapon ugyanis az X-ber
átírható decemberre, az 1-ső elsőre, noha ennek valóban van némi információs és
korfestő értéke.
6. A nevek szerintem abban az alakban írandók, ahogy az illető személy használta (feltéve, ha ez megállapítható). Kivételt akkor tennék, ha a szövegben torzult
alakban szerepel a név: Dembinski/Dembinczky, Damjanich/Demjánovics, Kazinczy/Kazinczky, Leiningen/Lejninger stb. Ezekben az esetekben a szövegben
szereplő alakot tartom használandónak, egy jegyzettel vagy egy "sic!" jelzéssel.
Gondot jelenthetnek természetesen a nem magyar nevek, de a leírt alak alapján itt
is megállapítható, hogy az illető az eredeti, vagy a torzult névalakot használta-e.
(Vindisgréc = Windisch-Gratz, Jellacsics = Jellacic, Slikk = Schlik).
7. Van természetesen egy olyan nyelvi szint, ahol az ilyesfajta modernizálás
elkerülhető, sőt, talán kerülendő is (jobbágylevelek, naplók, visszaemlékezések).
Ezek azok a fonások, amelyek olyan alacsony nyelvi szinten íródtak, hogy a „belenyúlás" már nyelvileg hamisítja meg őket. Ilyeneknél jómagam is a betűhív közlés
híve vagyok, bár a központozás egyfajta modernizálását itt is fontosnak tartom (ti.
azért, mert egy szöveg egyetlen, tagolatlan, hetvensoros mondatból áll, nem valószínű, hogy a szerző egy szuszra így mondta volna el).
8. Hasonlóan vélekedem az idegen nyelvű szövegekről is. E korszak német helyesírási gyakorlata kialakultabb és kiforrottabb volt, mint a magyar, s azért, mert

egy magyar pénzügyminisztériumi titkár vagy egy vezérkari tiszt nem ismerte a
wieder és a wider közötti különbséget, nem kell teleírnunk lábjegyzettel és sic!-kel
a szöveget. Hadtörténeti forrásoknál komoly gondot okozhat pl. az Armee-Korps,
Armeekorps, Armee-Corps, Armeecorps, sőt Armeechor alakok váltakozása, teljes
logikátlanságban. Itt is az egységes (a szövegen belül egységes) írásmód híve vagyok.
9. Mit tegyünk a máshonnan idézett szövegekkel? Jómagam itt is a következetes
átírás híve vagyok, kivéve a neveket, ahol tartanám magam az illető közlő által
használt alakhoz. (Pl. ha a könyvcímben Görgey van, a szövegben nem idézhetek
a kötetből Görgeit.)
10. Mi indokolja mindezt? Véleményem szerint nem árt, ha a forrásközleményeket és -kiadványokat nemcsak a közlő, a korrektor, illetve a közlő sasszemű
ellenségei olvassák, hanem esetleg a nagyközönség is. Máipedig egy sic!-kel teleszórt, központozás nélküli, a XIX. század helyesírási szokásaitól is messze rugaszkodó visszaemlékezés vagy mégoly érdekes jelentés sem számíthat olvasókra, ha
az olvasónak nem csupán a tartalommal, de magával a nyelvi formával is meg kell
küzdenie. A forráshely pontos megadása ugyanis lehetővé teszi, hogy ha valaki
valamilyen oknál fogva az eredetire kíváncsi, utánanézzen. S megbízhatunk talán
annyira egymásban, hogy ha valaki az unter-schreckenburgi, minden szökőévben
február 29-én nyitvatartó Zuckerstein-levéltárból közöl kiadatlan Klauzál Gáborleveleket, nem fog olyasmit beleírni a közlésbe, amely nem szerepel az eredetiben.
Ha viszont beleír, ezen az sem segít, ha a levelek többi részét a bennük elporlott
rovarok fosszíliáinak helyét is pontosan feltüntetve közli szerény opusában/opuszában.
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1. A kéziratot számítógépen (IBM, lehetőleg WinWord 2.0-ás vagy 6.0-ás verzióban) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani, mellékelve egy példányban a kinyomtatott kéziratot is.
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek.
3. A kéziratban az évszázadokat— idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti
előfordulásának kivételével — római számmal tüntessék fel.
4. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk
(csak a szerző nevét kurziváljuk, az összeállítókét és a címet nem!).
5. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük (kb. 45 000 „n").
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II. KÖZLEMÉNY
(Befejezés)

38.
Pozsony, 1848. november 19.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Nagyszombatba küldök, méltóztassék Meszénát Invalid ház parancsnokává
kinevezni, és őt Budára rendelni, — én mái" tegnap őt értesítettem.
Fogalmazvány. M O L Csány-ir. IBA 677. hátlapján.
Bónis k[ormány]biztos úr79 Nagyszombatba megy a csizmák iránt intézkedni.
Meszéna kinevezését küldje meg s utasítsa a rok[kant] ház pénzbeli vagyonát
Budára a minisztériumhoz.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 233.
b.)
Würtemberg-huszárezredre'' vonatkozó hivatalos iratot jóváhagyással megküldetik. — Meszénát érdeklő iratokat ma d[él]u[lán] 2 óráig küldje ide.

77

A forrásközlemény első része megjelent: Fons, 5. (1998) 1. sz. 107-152. p.

78

Meszéna János, báró (1785-1867), őrnagyi ranggal nyugalmazott cs. kir. százados, 1848. júl.tól Nyitra megye nemzetőr őrnagya, szept l-jén lemond, nov. 18-tól a nagyszombati katonai
menház parancsnoka. A cs. kir. hadbíróság rangfosztásra ítéli. Életrajzát 1. Bona, 1987. 365. p.

79

Bónis Sámuel (1810-1879), a reformellenzék tagja, 1847-48-ban Szabolcs vármegye követe,
1848-49-ben a megye löki kerületének képviselője, az igazságügyminisztérium osztályigazgatója, 1848 szeptemberétől dec. végéig országgyűlési biztos a feldunai hadsereg mellett, 1849.
jan. 16-tól Szabolcs megyei kormánybiztos, 1849. júl. 6-tól a feldunai hadsereg teljhatalmú
ország™ H/tosa. Várfogságot szenved.
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Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 242/1.

c.)
A 6 U-os 2. számú gyalogüteg tiszti ajánlata átküldetik — jóváhagyással.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 243/1.
d.)
Egy kinevezés aláírva visszaküldetik.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 245/1.
e.)
Róth Sándor és Foltinyi Alajos kinevcztetései aláírva visszaküldetnek
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 252/1.
A soproni csempészet s a fél árnak a huszárok, felének az állodalom részére
adatása iránt. 81
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 255/1.

39.
Pozsony, 1848. november 20.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
Bejelentetett több visszaélési eset azon útlevelekkel, melyek személyleírás nélkül szoktak kiadatni. Ezek meggátlására, Főkormánybiztos úrnak bölcs belátása
alá terjesztem: nem lenne-e célszerű útlevélpéldányokat nyomatni, melyekben a
személyleírás a szokott mód szerint bennfoglaltatnék.

80

a 6. huszárezred

81

Csány ugyanezen a napon hasonló értelmű utasítást küldött Sopron megye közönségének is.
uo. No. 254.

Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 55. Iktatva M O L Csány-ir. BA Ikv.
No. 697.
b.)
Visszaküldi egy kérdéssel a hozzá Bónis k[ormány]biztos úr N[agy]szombatba
utazása iránt küldött iratot.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 665.
c.)
A nádosi és parndorfi dandároknak fejenként egy-egy meszely bort kér adatni
kolera ellen.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 671. ,,B[áró] Luzsénszky korm[ány]biztos azonnal rendelkezett. Tormay igazgató főorvost 82 azonnal felszólította, hogy
a kolera esetekről szakértőleg intézkedjék".

40.
Pozsony, 1848. november 20.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
A nyugalmazott tisztek esküformája közöltetik.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 256/1.
b.)
Beke Mihály hadnagy az utászokhoz mint főh[adnagy] tétetik át. — A pauschalékat szüntesse meg a fővezér, mivel mindennel elláttatnak a zászlóaljak. — Egy
muszka van a nádosi foglyok közt. Az előőrök a k[ormány]biztosi útlevéllel ellátott
egyéneket ne tartóztassák fel.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 258/1.

82

Tormay (Krenmüller) Károly (1804-1871), 1832-től Tolna megye főorvosa, 1848. okt. 30-tól
a feldunai hadtest törzsorvosa, dec. 17-től a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának
tanácsosa. Életrajzát 1. Antal-Zétóny 219. p.

c.)
Az edelsthali lelkészt berendelte k[ormány]b[iztosl úr — szemmel tartandó
mindenesetre — ha szöknék, elfogatandó. 83
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 264/1.

41.
Pozsony, 1848. november 21.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
Karger 4-dik huszárezredbeii alezredes úrnak , a mellékletben idezárt kimutatása szerint tett költségét, tábor ellátására kerülhetetlenül szükségesnek találván,
azt azon megkéretéssel terjesztem k[ormány]b[iztos] úr elébe, hogy hozzá jóváhagyását adván, megerősíteni méltóztassék.
Másolat. MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 20/2. Iktatva
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 680. ,,Bónis kormánybiztos úrhoz utasíttatott utalványozás végett és visszaküldetett ezen hátirattal".
b.)
Az ide mellékelt Mille Jósef, volt Sándor-ezredbeli kapitány'' özvegyének folyamodását azon megjegyzéssel küldöm át tisztjelt] k[ormány]biztos úrhoz, hogy
ámbár miniszteri rendelet folytán azon folyamodványban érintett halotti évnegyedes fizetések már megszüntettek; tekintetbe véve mindaz[onál]tal ezen kivételes
esetet, midőn a megnevezett egyén táborozásban kapott betegségben halt el —
ahhoz jóváhagyását adva, azt megerősíteni méltóztassék.

83

Az edelsthali lelkésznek szóló utasítást I. uo. No. 263.
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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.
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Mille (Mile) József (1806-1848), cs. kir. alszázados a 2. (Sándor) gyalogezredben, 1848. nov.
3-án Pozsonyban betegségben meghal. Életrajzát 1. Bona, 1988. 415. p. Mille feleségét Habermayer Máriának hívták.

Másolat. MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 21. Iktatva
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 710.
c.)
Sándor Mátyás főhadi porkolábbá, Milász Jakab laktanya-gondnokává neveztetését kéri.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 691. „Elfogadtatik".
d.)
Lukinich Mihál k[ormány]biztos áttett levelét visszaküldi, a pomogyi töltés rontása iránt, melyben egyszersmind jelenti, hogy a pénztárakból a pénzeket bátorságos helyre vitette; de a Sopron megyei 1-ső alispán késlelkedett [sic!], mire nézve
nov. 22-két tette neki végrehajtás napul a megyei pénztárra nézve. Fraknóból 11
ágyút novfember] 20-án küldött Győrré.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 724.

42.
Pozsony, 1848. november 21.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
Lukács által küldött levelek kőzhetnek visszavárólag.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 271/1.
b.)
Az álladalmi magtárból történendő hajóterhcléshez 12 őrt küldjön.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 276/1.

c.)
Kossuth levelét visszaküldi — mivel az a tiszti előleges díjazásról szól — in86
tézkedjék.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 278/1.

d.)

Kossuth levele vissza, Lukinics Mihályé átküldetik.
Magyal" János részére nyílt rendelet az előfogatok iránt.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 279/1.

43.
Pozsony, 1848. november 22.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Van szerencsém Főkormánybiztos urat a következők iránt tisztelettel megkeresni:
1 -ör Az utak és hidak elrontása végett Schweidel tábornok úr 87 mellé Wolfram
országos mérnök úr rendeltetett. Az e munkálatra szükséges erő kiállítása végett
méltóztassék a szükséges" rendeleteket kiadatni.
2-or. A hosszú hideg éjszakák miatt az előőrsi helyeken barakkokra vagyon
szükség. Azoknak az illető parancsnokok által kijelölt helyekeni felállítása — s a
munkaerő utalványozása végett Főkormánybiztos úr rendelekezését tisztelettel kikérem.
Duka Tivadar tisztázata. M O L Csány-ir. IBA No. 719. ,,bem[utattatott] 1848.
nov. 22. Újlak. — 291. szám alatt felelve van. — Wolfram országos mérnököt egy
nyílt rendelettel bocsátottam el, melynél fogva biztosan reménylem a kellő eredményt. — A barakkokra nézve tüstént fogok intézkedni, amint az illető parancsnokok által értesülve leszek a felállításnak helyérül és egyszersmind kérem Tábornok úr rendeletét az anyagokról, melyek a barakkokhoz szükségeltetnek. —
Ordódy őrnagynak 88 jelentése s levelezése érdekes, kicsinenként megszűnvén lenni
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Görgei ezzel kapcsolatos, nov. 15-én kelt felterjesztését és Kossuth nov. 18-án kelt válaszát
közli Hermáim, 1994. 938. p.

87

Schweidel 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 hadosztályparancsnoka, dec. 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.
J
a másolatban: kellő

Rebellen, már kön[igliche] Truppen-Kommando vezére. — Windisch-Grátz herceg tisztjeit elfogattam, mint az ellenséggeli cimboráskodásról alapos okoknál fogva gyanúsítottakat — Simonich [!] pedig ilyes vétektől mentes köztisztviselőknek
elfogatásával akarta eljárásomat visszatorlani, mi már magában igazságtalan, és
politikai szempontból is részéről nem eszéles cselekvés — de kitételének helye
semmi esetre nem lehet". Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No. 62.
b.)
4 darab hivatalos iratot közöl válaszadás végett visszavárólag.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 717.
44.
Pozsony, 1848. november 22.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
Wolfram mérnököt nyílt rendelettel elbocsátotta. A barakkokról fog intézkedni,
csak helyükről tétessék jelentés. Windisch-Grátz tisztjeit 90 elfogatta. — Meszéna
őrnagy a napokban már lemehetne a ház vagyonával Budára. Ordódy levele visszaküldés mellett közöltetik. — A katonai kihágások iránt nevezzen ki 24-re 4 főtisztek, ezekhez a polgári hatóságok részéről szintén 4 fog k[ormány]b[iztosilag] kinevezni.
Tiltsa meg azonban a faistállók további építését
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 291/1.
b.)
Neulinger galoppin

kineveztetése.
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Ordódy Kálmán (1814-1871), cs. kir. főhadnagy, honvéd őrnagy, a feldunai hadsereg dandárparancsnoka, majd Lipótvár várparancsnoka. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987.
255. p.

89

Simunich, Balthasar von, 1850-től báró (1785-1861), cs. kir. altábornagy, hadosztály-, majd
hadtestparancsnok.

90

ti. Windisch-Grátz cerova-lieszkói birtokának tisztviselőit.

Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 294/1.

45.
Pozsony, 1848. november 23.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
JBárczay János alezredes, a feldunai hadsereg 3. dandárának parancsnoka ~ november 23-án a következő, 101. számú jelentést juttatta el a hadsereg főparancsnokságához:
Minekutána a Száz őrnagy zászlóaljától a honvédek sorába igen kevés egyének
léptek által, a többiek pedig önkéntesek lévén, további szolgálatot tenni vonakodnak, okul adván, hogy a többi önkéntes csapatok úgyis már többnyire hazabocsájtattak, errevaló nézve [!] alázatosan kéretik a főparancsnokság, hogy ha ezen
zászlóaljjal intézkedni méltóztatna.
A dandárhoz tartozó zászlóaljakon a jelenlegi szolgálat igen terhes lévén, alázatosan kéretik a főparancsnokság, hogy ha a helybe levő, s jól rendezett 15-ik honvédzászlóaljt a dandárhoz csatolni és a Száz őrnagy zászlóaljánál lévő fegyvereket
ezen zászlóaljnak általadatni méltóztatna.
Bárczay alezredes úr hivatalos iratát van szerencsém közlés végett visszavárólag
oly megjegyzéssel által küldeni: hogy ha főkormánybiztos úr beleegyezését kinyilatkoztatja, én a Száz-féle zászlóaljnak mindazon egyéneit, kik a honvédekhez
átlépni nem akarnak, fegyverátadás feltétele alatt hazabocsájtandom, ti. ha szolgálati idejök kötött szerződés szerint már lejárt volna.
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Neulinger, Gustaw Adolf (1816-?), kilépett cs. kir tiszt, 1848 júniusában önkéntes a Lo Presti
szabadcsapatban, majd a 13. (Hunyadi) huszárezredben, 1849. jan. 16-tól százados, parancsőrtiszt a feldunai hadtestnél, márciustól újoncozási és pótlovazási felügyelő Miskolcon. Életrajzát I. Boiui, 1988. 438. p.

92

Bárczay János (1812-1886), cs. kir. százados a 4. (Sándor) huszárezredben, legmagasabb
rangja honvéd ezredes, dandárparancsnok, 1849. febr. 2-án kilép. Életrajzát 1. Bona, 1987.
353. p.

Duka Tivadar tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 798. ,,érk. nov. 25. Pozson.
— Nem tudni, lett-e belőle, mert tanácskozásba nem vettük". Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No. 65.
b.)
Van szerencsém 2 előléptetési ajánlatot megerősítés végett főbiztos úrnak átküldeni.
Eredeti tisztázat. No. 320/112. M O L Csány-ir. IBA No. 765.
c.)
A hadügyminiszteri ffolyó] h[ó] 20-án 1821. szám alatt kelt rendeletnek mását,
van szerencsém Főkormánybiztos úrnak tudomás végett általküldeni. 93
Duka Tivadar tisztázata. No. 335. M O L Csány-ir. IBA No. 797.

46.
Hely és dátum nélkül [Pozsony, 1848. november 23.]
Csány átirata Görgeihez

Báró Luzsénszky Alajos október 20-kán Parndorfban őrnaggyá lett kineveztetéséről tőlem egy bizonyítványt kér. — Én emlékezem, hogy ő őrnaggyá lőn; de
miért nem publikáltatott, vagy publikáltatott-e, azt nem tudom. — Ha Móga tábornagytól átvett irományok közt ennek valami nyomára lehetne jőni, kérem azonnal
közöltetni. 94

93

Mészáros levelének másolatát I. az irat mellett és MOL II 147. Vegyes iratok. 10. doboz.
Tiszáninneni nemzetőri kerület iratai. No. 1. Parancsok, folyamodások és jelentések. No. 24.
Mészáros azt közölte a levélben, hogy engedélyezi Görgeinek ,,a szükségelt térképek vagy
egyéb okmányok beszerzésére, nemkülönben kémek, futárok vagy egyéb minőségben rendkívülileg eljáró személyek fizetése-, jutalmazására, szóval minden nélkülözhetlen kiadásokra
nézve" az utalványozás korlátlan jogát.
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A táborban lévő biztosok okt. 22-én javasolták az OHB-nak Luzsénszky Lajos (1821-1879),
nem pedig Luzsénszky Alajos (7-1856) térparancsnok őrnagyi kineveztetését. Az Országos
Nemzetőrségi Haditanács (= ONőHt) a jelentést okt. 23-án áttette 914. szám alatt a HM-hez,
amely okt. 24-én kelt válaszában közölte, hogy miután a HM-nck nincsenek ismeretei Luzsénszky Lajosról, mert egyik névtárban sem szerepel, kéri az ONőHt felvilágosítását, „valljon ki

A vegyes küldöttség alakítására nézve tegnapi kérésemet oda módosítom: méltóztassék még ma három katonatiszti egyéneket kinevezni, kik holnapi napon a
város teremében Pozson városa által a Honvédelmi Bizottmánynak bepanaszlott
katonai kihágások és károsítások érdemében a tiszti vizsgálatot teljesíthessék.
Ordódy pénzt kér.
Fogalmazvány, az utolsó sor ceruzával. MOL Csány-ir. Vegyes. Iktatva uo. F.
Ikv. No. 314/1.

47.
Pozsony, 1848. november 24.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
Miután értésemre esett, hogy Csesztéből (Schattendorf) Pilán keresztül a Fehérhegyen egy szekérút létezne, melyen ágyúkat is lehetne szállítani, ezennel megkérem Kir[ályi] biztos urat, hogy annak elrombolására kirendeltetni szíveskedjék
1-ör Soupper vezérkari százados úr95 mellé egy biztost, ki véle Csesztébe azonnal véle [sic!] ránduljon, és a fentebb érintett munka teljesítésére' 1 a százados úr
által meghatározandó szükséges munkaerőt a kellő szerszámmal kirendeljen;
2-or a megkívántató fogatokat és
3-or néhány biztos kalauzt.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA No. 762. „feleltem 352. sz. a. — Az
intézkedés megtörtént, nov. 24. Pozson". Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No.
70.

légyen és hol létezik az illető egyén?" Az ONőHt okt. 30-án küldte vissza a jelentést a HM
átiratával és a kérdés megismétlésével együtt Csánynak, 6655/n.ő.t. szám alatt. M O L Csány-ir.
IBA No. 405. Csány nov. 6-án azt válaszolta, hogy Luzsénszky Lajost Móga alkalmazta
térparancsnokul, s állítólag már korábban is a seregnél szolgált. MOL OHB 1848:2527., fogalmazványa MOL Csány-ir. NIF.
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Soupper Sándor (1824-1879), kilépett cs. kir. hadnagy, a szabadságharcban honvéd vezérkari
őrnagy. Várfogságot szenved, 1850-ben szabadul. Életrajzát 1. Bona, 1987. 295. p.
a
Ez a szó a másolatból tévedésből kimaradt.

b.)
Miután értésemre esett, hogy a vasúti állomásokon beszálló utasok úti levelére
kevés gond fordíttatik, bátorkodom Főkormánybiztos urat oly intézkedések megtételére tisztelettel felkérni, hogy Szeredtől kezdve az állomások mindenikén az
útlevelek vizsgálása — biztos egyénektől — pontosan kezeltessen.
Duka Tivadar tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 778. „érkezett nov. 24. 848.
Pozson". Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 71.
c.)
Figyelmébe ajánlom főkormánybiztos úrnak
1-ör Piek zsidót, vasvári kereskedőt, ki sót csempész az ellenség táborába.
2-or. A vasvári hercegi uradalmi tisztet az alatta levő személyzettel.
3-or A boldogasszonyi (Frauenkirchen) kasznárt, valamint az ottani ferenciek
zárdáját is, hol Jellacic megvcndégeltetett.
4-er A széplaki pápista papot.
Van szerencsém egyúttal Friedrich alezredes kérelmét s illetőleg nyilatkozatát
Főkormánybiztos úrnak visszavárólag áttenni, az arra vonatkozó véleményt tisztelettel kikérvén. Ugyan e célból ide mellékeltetett Pagon őrnagy kérelme is.
Waldberg őrnagy 1 ide csatolt előléptetési ajánlatát szíveskedjék Főkormánybiztos úr aláírva mellékleteivel együtt visszaküldeni.
Duka Tivadar tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 806. ,,370. sz. bemjutattatott].
nov. 24. 848. Figyelmeztetni és megkérdezni Ullmannt" Másolat. MOL Görgey-lt.
Elnöki lev. No. 72.
d.)
A Wiirttemberg 6-ik huszárezrednek mellékletben idezárt kérelmét azon megjegyzéssel van szerencsém tisztelt kormánybiztos úrhoz általküldcni, hogy azt,
mint jelen nehéz körülményekben a legméltányosb alapon keletkeztet, nem csupán
azon ezredre, hanem az egész seregbeli lovas katonaságra kiterjesztve, hozzájárultával megerősíteni méltóztassék.
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Waldberg Károly (1797-1884 után), kilépett cs. kir. őrnagy, 1848. szept. 27-től honvéd őrnagy,
a 15. honvéd zászlóalj parancsnoka, 1849. jan. 22-től dandárparancsnok a feldunai hadtestben,
máj. l-jétől alezredes, jún. 2-től ezredes, a hadügyminisztérium táborkari osztályának vezetője.
Várfogságot szenved. Életrajzát I. Bona, 1987. 334. p. és Gelich III. 437. p.

Eredeti tisztázal. MOL Csány-ir. IBA 776. „érk. 24. nov. Pozson. — feljelenti
a Bizottmányhoz". Másolat. M O L Tiszáninneni nőr. kcr. ir. 6. fasc. Közlekedés.
No. 25.
e.)
Szíves beleegyezése folytán, van szerencsém az ide mellékelt fölterjesztést aláírás végett általküldeni, hogy azt a Honvédelmi Bizottmányhoz áttétethessük.
Duka Tivadar sk. tisztázata. M O L Csány-ir. IBA No. 774. „Érkezett nov. 24-én
1848. Pozson — Az 1 pengő xr. patkópénz".

48.
Pozsony, 1848. november 24.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
A tiroli tisztek kinevezése helyeseltetvén, a beleegyezés aláírással nyilváníttatik.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 322/1.
b.)
A vadászcsapat jeles tette iránt. Nagyszombatban a megtámadást 27-re várják.
Az ellenség proklamációi közöltetnek, melyeket az egy jegyző által akart szétosztatni. Holnap (25.) Fölrévbe 600 főnyi csapat indul. Élelmezése honnan fog történni? Az egy krajcár patkópénz helyeseltetik előre — felterjesztetik.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 327/1.
c.)
Egy híradás küldetik át.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 241/2.

49.
Pozsony, 1848. november 25.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
Beleegyezése következtében van szerencsém a két nyugdíjazott Friedrich alezredes és Pagon 97 őrnagy urakat eskületétel végett Főkormánybiztos úrhoz utasítani;
— mit ha teljesítendnek, kegyeskedjék a számukra rendelt nyugdíjnak további kifizetését elhatározni.
Duka Tivadar tisztázata. MOL Csány-ir. IBA No. 796. Másolat. MOL Görgeylt. Elnöki lev. No. 79.
b.)
A Württemberg 6-dik hu szárezred bel i kovácsok kérelmét ide mellékelve azon
megkereséssel van szerencsém tisztelt kirfályi] biztos úrhoz áltlküldeni: miszerint
tekintetbe véve azt, hogy szolgálatjok sokkal terhesebb, mint az ezredi alorvosoké;
de hatásukat tekintve is nem csekély befolyással bírnak, — kérésöket, mint méltányost, hozzájárultával megerősíteni; s fizetésöket a seregbeli alorvosokéval
egyenlő fokra emelni méltóztassék, annál is inkább: minthogy már a régi láb szerint
is egyenlő fizetést húztak, most azonban amazoké felemeltetvén, ezek tetemesen
kevesebbet kapnak.
Másolat. MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 26. Iktatva
M O L Csány-ir. BA Ikv. No. 843.

c.)
Az ide mellékelt hivatalos iratot van szerencsém azon megjegyzéssel általküldeni, hogy ha Főkormánybiztos úr a Szász-léle zászlóalj Ill-k századának hazabocsátásába beleegyez — miután határidejét kitöltötte — annak továbbszállításáról rendelkezni szíveskedjék.
Duka Tivadar tisztázata. MOL Csány-ir. IBA 789. (Iktatva nov. 24-i dátummal).
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a másolatban: Magon

50.
Pozsony, 1848. november 25.
Csány átirata Görgeihez

Átküldetik egy tudósítás és egy kinevezés.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 254/2.

51.
Pozsony, 1848. november 26.
Görgei átirata Csányhoz

Sebők István százados, a Gömör megyei önkéntes mozgó nemzetőrség 1-4. századainak megbízásából november 25-én Körtvélyesen kelt beadványában közölte
Görgey Kornél őrnaggyal, a feldunai hadsereg 6. dandára parancsnokával, hogy
Gömör megye hét századnyi önkéntes mozgó nemzetőrségéből négy század nyolc
heti, három század nyolc havi szolgálatot vállalt. Tudatta, hogy a négy század szolgálati ideje néhány napon belül lejár, s kérte Görgey őrnagyot, tegye meg az intézkedéseket ezek hazabocsáttatása érdekében. Görgey őrnagy másnap, november
26-án Köpcsényből a hadsereg parancsnokság „jóindulatú figyelmébe" ajánlotta a
beadványt.
Amint az ide mellékelt hivatalos iratokból kiviláglik, a gömöri zászlóalj négy
századának is ideje eltelvén, hazakívánkozik, s én részemről — hivatkozva l'őkormánybiztos úr ffolyó] h[ó] 26-án 263-ik. sz[ámú] levelére, ezeket is elbocsátom,
el főleg azért, mivel a fennebbi zászlóalj egyénei többnyire vagyonosb osztálybéliek lévén, a katonai sanyarú élethez szokni nem tudnak; s Görgey őrnagy úr is,
kinek dandári parancsnoksága alá vannak rendelve, kinyilatkoztatta: hogy ellenséges megtámadás s visszavonulásunk esetében őket mindig jóval elébb elküldené.
Duka Tivadar eredeti tisztázata. Mellette Sebők István és Görgey Kornél ismertetett beadványai. MOL Csány-ir. NIBA d. sz. ,,26. nov. — 4 század eleresztetik. — 3 it maradván — de az elsőknek fegyverei elvetetni rendeltetnek".
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 83.

52.
Pozsony, 1848. november 26.
Csány átirata Görgeihez

Esztergomi önkéntesek leszállíttatása iránt az intézkedés meg fog tétetni — de
a megye költségén.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 263/2.

53.
Pozsony, 1848. november 27.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Következő értesítésre vagyok bátor Főkormánybiztos urat figyelmeztetni:
1-ör. Paoli Uher hohenstetteni paraszt zabot, szénát, szalmát sat. csempész az
ellenség táborába, oda ma is 40 szekér takarmány szállíttatott.
2-or. Jano Gabrof szinte ott lakó paraszt pedig ökröt, s átalában szarvasmarhát
csempész, nem ártana egyébiránt az ottani kasznárra s vadászra is ügyelettel lenni.
3-or. Stomfánál — amit az ellenség kaphat, hajókon szabadon elviszen.
4. Lob helységi pap néhány nap előtt 3 vasastisztet 26 emberrel megvendégelt.
Stomfán 233 átcsempészendő birka Ebener Káról által lel fedeztetvén, Pozsonyba hajtatott, sajnos azonban, hogy az így kezünkre került jószágból, az ígért 1/3
rész maiglan ki nem adatott, mi ha nem történnék, mindenesetre elidegeníthetné
tőlünk azon embereket, kik egy kis anyagi jutalomért ellenségünknek ártani ügyekeznek.
Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No. 88. Iktatva MOL Csány-ir. BA Ikv.
No. 831.
b.)
Az ide mellékelt illetéki ábrázolatot azon megkereséssel van szerencsém tisztelt
Kormánybiztos úrhoz általküldeni, hogy annak minél előbbi létrejöttét s a hadseregnél leendő használhatását hatályos hozzájárul táv al kieszközölni méltóztassék,
— annál is inkább: minthogy a jelen rendszabály s ezen újabb terv között úgyis

nem nagy a különbség, s a hadseregnél lesz bizonyos alap, melyen a munkálatok
összehangzásban folytattathatnak.
Eredeti tisztázat. S 30. MOL Csány-ir. Vegyes. Mellette az illetménytervezet,
„ezen tervet átvizsgáltatni rendeltetett".

c.)
Azon, tisztelt uraságodtól kért rendeletemet, melyben visszavonulás esetében a
hadsereg útja és állomási helyei vágynák kijelölve, ezennel átküldeni bátorkodom,
azon megjegyzéssel, miszerint ezen állomási helyek, valamint a szállásolandó katonaság száma is, Kolb élelmezési főfelügyelő úrral98 már közöltettek, s ő a szükséges teendők rögtöni foganatosítását meg is ígérte.
Másolat. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 135. Eredeti tisztázata iktatva:
M O L Csány-ir. BA Ikv. No. 828.
d.)
Kinevezéseket küld át aláírás végett.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 830.

54.
Pozsony, 1848. november 27.
Csány átirata Görgeihez

A tisztek kinevezései küldettek vissza.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 302. Ugyanezen a napon egy másik levelet
is iktattak, tartalmi kivonat, nélkül, uo. 292/2
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Kolb Károly

55.
Pozsony, 1848. november 28.
Görgei átiratai Csányi László főkormánybiztosnak

a.)
Esterházy őrnagy ú r " hivatalos iratát Zofcsák százados úrnak 100 jelentésével van
szerencsém főkormánybiztos úrnak oly megkereséssel átalküldeni, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 91. Iktatva MOL Csány-ir. BA Ikv.
No. 857.
b.)
Látomozás végett átküldi Kypke őrnagy
szükségletéről.

felterjesztését a huszárok csizma-

Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 858.

56.
Pozsony, 1848. november 28.
Csány átirata Görgeihez
Teilt den Brief des nach Malaczka gesandten Spions Roszenitz. 102
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Esterházy Pál (1806-1877), gróf, kilépett cs. kir. huszárszázados, 1848. jún. 18-tól nemzetőr
őrnagy, okt.-től a komáromi önkéntes mozgó nemzetőrök parancsnoka, nov. 6-tól őrnagya, a
csapatából alakult 18. honvéd zászlóalj parancsnoka. 1849. jan. 30-tól alezredes, dandárparancsnok a komáromi várőrségben, máj. 25-től ezredes, hadosztályparancsnok. Komáromi
kapituláns, emigrál. Életrajzát I. Bona, 1987. 143. p.

100

Zofcsák József (1791-1881), honvéd százados, a komáromi lőszergyár parancsnoka, 1849.
szept. 13-tól őrnagy. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 343. p.

101

Kypke, Alexander (1805-?), cs. kir. százados a 10. (Vilmos) huszárezredben, legmagasabb
rangja honvéd alezredes, 1849 jan. elején kilép. Életrajzát I. Bona, 1987. 362-363. p.

102

Helyesen: Rosowitz. Ugyanitt 128. szám alatt található Rosowitz nov. 27-i jelentésének
kivonata: „Teilt den Bericht über den bisherigen Erfolg seiner Sendung mit."

Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 131. Elképzelhető,
hogy azonos a tartalmi kivonat nélkül iktatott levéllel. M O L Csány-ir. E. Ikv. No.
321/2.

57.
Pozsony, 1848. november 29.
Görgei átirata Csányhoz

Visszavonulásunk esetében következő mennyiségű tűzifára lészen hadseregünknek szüksége, mit oly hozzáadással közleni bátorkodom, hogy szükséges rendeleteket jó előre megtétetni szíveskedjék.
Szerdahelynél tíz öl
Csütörtökön húsz öl
Somorján tizenöt öl
Getténél hat öl, végre
Nyárasclnál két nap egymás után kell négy-négy öl tűzifa.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 93. Iktatva MOL Csány-ir. BA Ikv.
No. 854., nov. 28-i dátummal.

58.
Pozsony, 1848. november 29.
Csány átirata Görgeihez

Stivkovics jelentése átküldetik visszavárólag.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 334. Ezen a napon egy másik, tartalmi
kivonat nélkül iktatott levelet is írt Görgeihez. uo. No. 330.

59.
Pozsony, 1848. december 1.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Hogy Nagyságod táborunkba működő Tormay, Karsay 103 , Arányi 104 és Kanka 105
orvos urak előléptetésére a hadügyminisztériumnál lépést tett ahhoz hozzájárulok.
— Czindery Pál orvost106 eljárása hanyagsága tekintetébül nem ajánlhatom.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 364. A „Kinek küldetett a levél?" rovatban
ugyan nincs név, de a tartalom alapján valószínűsíthető, hogy Görgeinek szól.
b.)
Ordódy levelét a melléklettel visszaküldöm — Nyitrából is mennek a nemzetőrök haza, — a tolnaiak kivétel, kik még 14 napra megmaradnak. Azért tessék a
hazabocsátásuk iránt kiadott parancsot ide módosítani. — A zempléni féléves vadászokat nem tartom elfogadhatóknak.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 371. Csány ezen a napon még két, tartalmi
kivonat nélkül iktatott levelet írt Görgeinek. uo. No. 367., 389.

103

Karsay Lajos (1820—1860), orvos, sebészdoktor, tábori főorvos. Életrajzát 1.
146. p.

Antal-Zétény,

104

Arányi Lajos (1812-1887), a pesti egyetemen a kórbonctan rendkívüli tanára, 1848-ban előbb
a budapesti önkéntesek főorvosa, majd tábori főorvos, 1849 januárjától komáromi kórházigazgató főorvos, Életrajzát 1. Antal-Zétény, 91-92. p.

105

Kanka Károly (1817-?), segédorvos a bécsi szemészeti klinikán, 1848 nyarán a dunántúli
nemzetőrség főorvosává nevezik ki, 1849 márciusától törzsorvos. Életrajzát 1. Antal-Zétény,
145. p.

106

Czindey Pál (1810-?), cs. kir. katonaorvos, 1848. jún.-tói az 1. honvédzászlóalj főorvosa, nov.
végén engedély nélkül Pestre távozik, 1849 májusától kórházi főorvos. Életrajzát 1. AntalZétény, 106-107. p.

60.
Pozsony, 1848. december 2.
Görgei átiratai Csányhoz
a

-)

A mellékletben idezárt kérelmét a Wasa-gyalog- 107 és a Wilhelm-huszárezredbeli108 orvosi karnak azon megkéréssel van szerencsém általküldeni, hogy tekintvén
azok méltányos kérését, miszerint ők is úgy fizetésekkel, mint rangban, s honvédorvosokkal egy lábra állíttassanak, aztat megerősíteni méltóztassék.
Másolat. MOL Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 37. Iktatva
MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 910.
b.)
Közli a Honvédelmi Bizottmánynak egy levelét, visszavárva.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 921.
61.
Pozsony, 1848. december 2.
Csány átirata Görgeihez

A pozsoni újon alakítandó lövészcsapat iránt és a posoni nemzetőrség szolgálata
• - , 109
iránt.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 400.

107

A 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóalja szolgált a feldunai hadtestben.

108

a 10. (Vilmos) huszárezred

109

Görgei 1848. dec. 2-án jelentette Kossuthnak, hogy néhány pozsonyi lakos egy olyan
vadászcsapat alakítását ajánlotta fel, amely a békekötésig szolgál. Az egy századból álló csapat
meg is alakult, és 1849 januárjától a Középponti Mozgó Seregben, a későbbi II. hadtestben
szolgált. Görgei levelét közli Hermann, 1994. 946. p.

62.
Pozsony, 1848. december 3.
Görgei kísérőirata Csányhoz
a.)
Nagyszombati élelmezési ügyvivőség folyamodványát ide mellékelve tisztelt
fők[ormány]b[iztos] úrhoz arántai [sic!] intézkedés végett ezennel általküldöm.
Másolat. M O L Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 38. Kivonat.
M O L Csány-ir. BA Ikv. No.
„Átküldi intézkedés végett a n[agy]szombati ügyvivőség folyamodványát,
hogy az élelmezési tárház számára tett szállításokért 27.000 f[orintot], ezenkívül
300. és kimért húsért 4343 f[orin]t 45 3/5 x. fizettessék ki."

63.
Pozsony, 1848. december 3.
Csány átirata Görgeihez

Rendelkezzék, hogy dcc[ember] 4-én Malackáról 3000 m[érő] gabna [sic!] elszáll íttathassék. — Brezova, Miava, Otura felé a sereg egyik szárnyát ki kellene
terjeszteni. — A fuvarosok eltévedt lovairól kérdést tétessen a táborban, nincseneke ott?
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 403.

64.
Posony, 1848. december 6.
Görgei átiratai Csányhoz
a-)
Szegedy alezeredes úrnak jelentése szerint van szerencsém a következő
egyéneket dicsőtileg [!] megemlíteni, kik magukat hazájuk iránti hűség- s kötelességteljesítés által különösen kitüntették:

gátai lelkész Bazilits Lukács
a lajtafalusi jegyző, Kuzó Ferenc
a - // - bíró Martinkovits, —
fájdalom, hogy az utóbbi az ellenség állal elfogatván, iigyünkhözi ragaszkodásának áldozatul esett.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 116. Iktatva MOL Csány-ir. B A Ikv.
No. 1008.
b.)
Legalább száz lótakarót kér vétetni az ütegekhez.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 985.
65.
Pozsony, 1848. december 6.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
./., .//. és .///. alatti csatolványok megküldetnek, a .//. Lenk csempészeti esete,
.111. alatt Repetzky"' érdekes vizsgálata a holicsi és sasvári uradalmi tisztek iránt.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 455.
b.)
Ide mellékelve Trencsén megye köz[önsé]ge tudósítása megértésül [?] küldetik.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 463.
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Szegedy Imre (1812—1878), cs. kir. százados a 9. (Miklós) huszárezredben, legmagasabb
rangja honvéd ezredes, dandárparancsnok, 1849 január közepén kilép. Életrajzát 1. Bona, 1987.
370. p.

111

Repetzky Ferenc (1801-?), Nógrád megyei főpénztárnok, 1848-ban a füleki kerület
képviselője, nemzetgyűlési biztos a dunántúli, majd feldunai hadtest mellett, 1848. dec. 30-tól
Hont, a 1849. febr. 5-től Heves, ápr. 4-től Nógrád megye kormánybiztosa, a hétszemélyes
főtörvényszék bírája.

66.
Pozsony, 1848. december 7.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
A katonaság szállítására szükséges ma délután egy órára 10 pár lovat a vasút
indóhelyére rendelni, mit avégből van szerencsém F[ő]k[ormány]biztos úrral tudatni, hogy iránta a kellő intézkedést megtétetni méltóztassék.
Másolat. M O L Görgey-lt. Elnöki lev. No. 119. Iktatva MOL Csány-ir. BA Ikv.
No. 986.
b.)
A hadügyminiszter felhívását közli.
Kivonat. M O L Csány-ir. BA Ikv. No. 1027.
Csány december 9-én is írt Görgeinek, de az iktatókönyvben a levél tartalmáról
nincs bejegyzés. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 490.

67.
Pozsony, 1848. december 10.
Csány átirata Görgeihez
Visszakérőleg Zichy Hermán" 2 levelét közli — az orsz[ággyűlési] határozatot
a trón változtatásra nézve" 3 — úgy a hadü[gy]m[ini]szt[e]rfnek] az élelmezés tár-

112

Zichy Hermann, gróf (1814-1880), 1848-ban a Vas megyei mozgósított nemzetőrség egyik
zászlóaljának parancsnoka, őrnagyi ranggal (ő maga az alezredesit használta), 1848 decemberétől szolgálaton kívül, később cs. kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, magyar
királyi udvari kancellár. — Zichy Hermann, Szombathelyen, 1848. dec. 8-án kelt levelében
a határvédelem megvizsgálására kiküldött Albrecht Vilmos százados Vas megyei körútjáról
számolt be. M O L Csány-ir. IBA 1076.
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Az országgyűlés 1848. dec. 7-én Kossuth javaslatára úgy határozott, hogy nem ismeri el I.
Ferenc József trónra lépését, mert az új uralkodó csak az előző uralkodó halála vagy a nemzet
beleegyezése esetében léphet trónra, és csak azt tekinthetik királynak, aki megesküszik az

gyában hozzá intézett levelét is visszaküldje — az elsőt, mert a nyomatás elkésik
— a 2-ra válaszolni kell, a sereg nyilatkozata váratik.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 511.

68.
Pozsony, 1848. december 10.
Görgei átiratai Csányhoz

a.)
Értésemre esett, hogy Stomfán egy teljesen fölszerelt kőnyomda létezik herceg
Pálffy birtokában, — mit avégbül van szerencsém önnek tudtára adni, hogy ezen
kőnyomdának most, midőn ilyenre nagy szükségünk van, az állodalom hasznára
fordítását bölcs ítéletéhöz képest elhatározni és kieszközölni méltóztassék.
Kossuth elnök úrnak Önhöz írt levelét a király leköszönése és a hadsereg nyilatkozata tárgyában, — köszönettel visszaküldöm." 4
Görgey István tisztázata. MOL Csány-ir. IBA 1110. ,,Bemut[attatott] dec. 11kén 1848. Pozson. — Magánytulajdon — nem lehet elvenni".
b.)
Az országgyűlés határozatát visszaküldi, továbbá a minisztérium élelmezés tárgyában Sopron város panaszára kelt levelét és Zichy Hermán kormánybiztosét.
Kivonat. MOL Csány-ir. BA Ikv. No. 1059.

ország törvényeire és megkoronáztatja magát. Közli Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk.: Beér János - Csizmadia Andor. Bp., 1954. 325-327. p. Kossuth még dec.
5-én kérte Csányt, hogy Görgeivel együtt a hadsereg nevében bocsássanak ki nyilatkozatot a
trónváltozás érvénytelenségéről, s levelében megfogalmazta a nyilatkozat szövegét is. Görgei
és Csány dec. 10-én tették közzé a nyilatkozatot. Kossuth levelét közli K L Ö M XIII. 649651. p., a feldunai hadtest nyilatkozatát Pap II. 261-263. p.
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Kossuth dec. 5-én kelt levelét közli KLÖM XIII. 649-651. p. Görgei és Csány ennek felhasználásával (több helyen szó szerinti átvételével) készítették el a feldunai hadtest dec. 10-i
nyilatkozatát.

69.
Pozsony, 1848. december 11.
Aulich Lajos ezredes 11? átiratai Csányhoz

a.)
Az 54-ik honvédzászlóaljtól Buttler őrnagy úr 1 jelentése szerint 74 egyénnek
(./. alatt kapcsoltatott a névjegyzék) szolgálati ideje kitelvén, hazabocsáttatásukat
kérik.
Méltóztassék ennélfogva főbiztos úr mihamarább véleményét eziránt kijelenteni, hazabocsáthatók-e a nevezett egyének? vagy nem?
Görgei tábornok úr hivatalos távollétében
Eredeti tisztázat. 826/K 307. MOL Csány-ir. IBA 1111. Mellette a 74 személy
névsora.
b.)
A lipótvári várparancsnok hivatalos jelentése szerint ugyanott 17 politikus fogoly van, kik amellett, hogy köztük jelesebb foglyok levén, több figyelmet is igényelnek, még a katonaság úgyis szűk helyét is elfoglalják.
Méltóztassék ennélfogva kir[ályi] főbiztos úr véleményét ez ügyben mihamarabb kijelenteni.
Görgei tábornok úr hivatalos távollétében.
Eredeti tisztázat. 845/K 306. MOL Csány-r. IBA 1101. Mellette Beyer Rupert
lipótvári parancsnok dec. 8-án kelt, A 746. számú levele. A foglyok Trencsén megyeiek voltak. Csány Görgeihez dec. 13-án intézett válaszát ld. ott.
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Aulich Lajos (1793-1849), cs. kir. alezredes a 2. (Sándor) gyalogezredben, ekkor ezredes,
hadosztályparancsnok a íeldunai hadseregben, később vezérőrnagy, hadtestparancsnok, majd
a Szemere-kormány hadügyminisztere. Az aradi vértanúk egyike. Életrajzát 1. Bona, 1987.
9 5 - 9 6 . p. és Katona I. 29-30. p.
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Buttler, Alexander (1818-1890), kilépett cs. kir. főhadnagy, 1848. szept.-ben az Ung vármegyei önkéntes mozgó nemzetőrök őrnagya, nov. 26-tól a részben ezekből alakult 54. honvédzászlóalj őrnagya, 1849. jan.-tói dandár-, jún. 20-tól hadosztályparancsnok. A szabadságharc leverése után Bajorországba száműzik. Életrajzát 1. Bona, 1987. 119. és 410. p.

70.
Pozsony, 1848. december 12.
Csány átirata Görgeihez

Most érkezett 1 rendbeli jelentés közöltetik visszakérőleg.
Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 555.

71.
Pozsony, 1848. december 13.
Görgei átirata Csányhoz

Az ide mellékelt, első dandár irányában tett rendelkezést azon megjegyzéssel
van szerencsém tisztelt főkormánybiztos úrhoz általküldeni, miszerint azt, mint
méltányost, hozzájárultával megerősíteni, s ide visszaküldeni méltóztassék.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. IBA 1105. (Melléklet nincs). Másolat. MOL
Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 54.

72.
Pozsony, 1848. december 13.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
Két iromány áttekintés végett visszakérőleg megküldetik.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 565/2.
b.)
Tábornok úr távollétében Aulich ezeredes úr neve alatt kelt, hozzám intézett
levélben kérdés tétetékróla, mi történjen a Lipótvárban létező 17 polit[ikus] fogollal? [sic!] — Minthogy ott a hely szűk, már az őrszem[élyzet]nek megszorítása
nélkül nem lehetséges, őket Pestre, a Jósef épületébe tartom szállítandónak. —
Továbbá Buttler őrnagy árjelentése szerint az 54. honvéd zászlóaljból 74 egyének,

kitelvén szolgálatbeli idejök, hazabocsáttatni akar. Megvallom, ezt nem értem —
ha honvédek, akkor idejök ki nem telhetett, ha pedig azok olyanok, kik honvédekké
nem alakultak — azon esetben itthagyva az itthagyandókat, azokat elbocsátandónak vélem. — Bibra ezredes úrnak
útilevele eránt írtam a H[on]v[édelmi]
Biz[ottmány] elnökének és a hadügyminiszter úrnak. Feleletül tegnap vett levelére
— minthogy is Bibra ezredes úrról azt vélem a hallottak után, hogy senki nálánál
seregink számának és hiányainak elárulására alkalmasabb nem lenne, azért az úti
levelet megtagadandónak véleményezem.
Sk. hátirat Aulich Lajos dec. 11-i átiratán. MOL Csány-ir. IBA 1101. Iktatva
M O L Csány-ir. F Ikv. No. 574.

73.
Pozsony, 1848. december 14.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
Miután értésemre esett, hogy Szentgyörgytől Máriavölgybe egy szekérút létezne, melyen ágyúkat is lehetne szállítani, ezennel megkérem Kii [ályi] biztos urat,
hogy annak elrombolására kirendeltetni szíveskedjék
1 -ör Eisenhut György hadnagy mellé egy biztost, ki véle azonnal Szentgyörgyre
ránduljon, és a fentebb érintett munka teljesítésére, míg a munka tart, naponta legalább száz embert fejszékkel, fűrész-, ásó- és kapával kirendeljen;
2-or a megkívántató fogatokat és
3-or néhány biztos kalauzt.
Eredeti tisztázat. M O L Csány-ir. KLI No. 179. Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki
lev. No. 129.
b.)
Wohlmuth százados és Simon őrnagy úr Valentovits nádasi kasznárróli véleményadása Ordódy őrnagy úr által elküldetvén, — Főbizt[os] úrnak ezennel hivatalosan átszolgáltatik.
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Bibra, Kari, báró, cs. kir. ezredes, 1848 okt. közepéig Lipótvár parancsnoka.
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Wohlmuth Márton (1807-1850), cs. kir. főhadnagy a 48. (Ernő) gyalogezredben, okt. 17-től

Eredeti tisztázat. 928/K 343. MOL Csány-ir. Vegyes. Mellette Wohlmuth százados dec. 8-án Nádason kelt jelentése Simon őrnagyhoz arról, hogy Valentovitsot
kezdetben gyanúsnak tartotta, de Simon őrnagy az ellenkezőjéről győzte meg, és
Simon őrnagy dec. 9-én kelt utóirata azzal a megjegyzéssel, hogy Valentovits
Wohlmuth századosnak „mindjárt Nádasra jöttünkkor gyanúsnak látszott".

74.
Pozsony, 1848. december 14.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
Az 1135. és 1136. számok, az elsőbb az illetővel tudatás, a másik tudomás végett
átküldetnek. 120
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 587.
b.)
Eisenhut hadnagynak az utak elrontására történt kiküldetése tárgyában.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 599.
c.)
Az újoncállításhoz a Sándor-gyalogezred ezredese ~ által onnan ezredéhez rendelt tisztet visszarendelni kéretik.

al-, nov. l-jétől főszázados az ezred 3. zászlóaljában, 1849. febr.-tól különböző békebeosztásokban ténykedik. Vizsgálati fogságban hal meg. Életrajzát 1. Bona, 1988. 664. p.
119

Simon András (1795-1849), cs. kir. főszázados a 48. (Ernő) gyalogezred 3. zászlóaljában,
1848. okt. 24-től őrnagy, zászlóaljparancsnok, 1849. jan. 5-től dandárparancsnok, majd a feldunai (később VII.) hadtest főhadiszállás oszlopának parancsnoka. Szélütésben hal meg néhány
nappal alezredesi kinevezése előtt. Életrajzát I. Bona, 1987. 292. p.
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Az említett iratok tartalma a következő volt: „1135. Belügyminisztérium, 11741/B. A 397.
számra. Bauer Alajos hadnagynak vezetéknevét Parasztyra változtatását megengedi, s érte járó
3 pftot beszedetni kéri. Budapest, de. 10. 1848. — 1136. hadügyminiszter. Mattavovszky
számoló helyébe Seyfried Károly 37-ik sorezredi számoló számvevősegédi ranggal és 30
pfengő|f|orin|tnyi havidíjjal áttétetik". MOL Csány-ir. BA. Ikv.
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Aulich Lajos

Kivonat. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 602.

75.
Pozsony, 1848. december 15.
Görgei átirata Csányhoz

Am 16-te December marschiren die in Pressburg stationirten Brigádén folgendermaBen über die Schütt:
Brigádé Bárczay 3656 M[annl 100 Pí'[erde]
am 16-te nach Sommerein
-II- 17-te Rasttag
-II- 18-te -//- Szerdahely
die Brigádé Kosztolányi 11 u[nd] Guyon 6450 M[ann] 480 Pf[erde]
am 16-te in Luipersdorf (Csütörtök)
-II- 17-te -//- Szerdahely
-//- 18-te -II- Vásárát.
Die am rechten Donauufer stationirten Brigádéni
vom 16-te angefangen:
Brigádé Karger in Halbthurn 1478 M[ann] 780 Pf[erdel
Brigádé Szegedy -II- Nickelsdorf 3027 M[ann] 800 Pfferde]
Brigádé Görgey -II- Ragendorf 2700 M|ann] 630 Pf[erde]
Brigádé Zichy -II- Ungfarische] Altcnburg 3154 M[ann] 600 Pi'[erde]
In welchen benannten Orten auch die Veiptlegung der obigen Brigádén zu bewirken ist.
Eredeti tisztázat. MOL Csány-ir. Vegyes. Másolat. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 192.
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Kosztolányi Móric (1806-1884), cs. kir. százados, 1848. aug. 27-től honvéd őrnagy, a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnoka, okt. 30-tól honvéd alezredes, 1849. jan. 28-tól
ezredes. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 208. p.

76.
Pozsony, 1848. december 15.
Csány átirata Görgeihez

Miképp tetessék rendelkezés a Nádasról elvonult sereg élelmezése iránt.
Lipótvár kiigazítása hiányosan megy, kell-é erő vagy eleség?
Windisch-Grátz vadászat végett volt Schlosshofban.
Jellacic revue-t 123 tartott.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 605.

77.
Pozsony, 1848. december 16.
Görgei átirata Csányhoz

Miután értésemre esett, hogy Dubovánál egy szekérút létezne, melyen ágyúkat
is lehetne szállítani, ezennel megkérem Kirfályi] biztos urat, hogy annak elrombolására kirendeltetni szíveskedjék
1-ör Eisenhut György hadnagy mellé egy biztost, ki véle azonnal Dubovára
ránduljon, és a fentebb érintett munka teljesítésére, míg a munka tart, naponta legalább 100 embert fejszékkel, fűrüsszel [!] etc. kirendeljen;
2-or a megkívántató fogatokat és
3-or néhány biztos kalauzt.
Másolat. MOL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 137. Iktatva MOL Csány-ir. B A Ikv.
No. 1145.
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seregszemlét

78.
Győr, 1848. december 24.
Bayer József őrnagy 124 átirata Csányhoz

Szegedy dandárparancsnoktól azon jelentést vettük, miszerint Szabadi helysége
előtt két, Sina-féle major létezik, melyből az itt tanyázó nagyszámú juhnyájnak
tegnap el kellett volna hajtatnia. Értesülvén azonban erről, az e vidéken őrködő
Miklós huszárbeli [sic!] százados, Fekets 125 , az akol elébe őröket rendelt, s az esetet
bejelenté.
Minélfogva alázatosan kéretik a t[elj]h[atalmú] kormánybiztos úr a szükséges
intézkedéseket minél előbb megtétetni, avégett, hogy ezen, vonalunkon igen túl
eső őrök felváltása káros késedelmet ne szenvedjen.
Eredeti tisztázat. M O L Csány-ir. IBA 1163. Német fordítás. MOL Görgey-lt.
Hadparancs-jkv. No. 241. Hátirat a tisztázaton: „Győr, 24. dec. felelet. — Minden
felfelé hajtani szándokolt marhát az állodalom részére elfoglalni. — elvonulás előtt
a terményeket meggyújtani, hol faluégetéstől félni nem kelljen, és az épületeket
meggyújtani nem kell. — A felelet a generálisnak küldendő". Az aznap kelt válaszlevél tartalmáról tájékoztat még az alább közölt, 318. számú bejegyzés.

79.
Győr, 1848. december 24.
Csány átiratai Görgeihez

a.)
Berichtet, dafi nach Aussage des Spions der Angriff Übermorgen Statt finden
wird.
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Bayer József Ágost (1821-1864), kilépett cs. kir. hadnagy, 1848. szept. 20-tól honvéd
vezérkari főhadnagy, okt. 20-tól százados, nov. 18-tól őragy, 1849. jan. 15-től alezredes, a
feldunai hadtest vezérkari főnöke, ápr. 17-től ezredes, a feldunai hadtest vezérkari főnöke.
Várfogságot szenved. Életrajzát I. Bona, 1987. 100-101. p. és Villányi András'. Bayer ezredes.
Bp„ 1937.
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Fekets János (1807-1890), cs. kir. főhadnagy a 9. (Miklós) huszárezredben, 1848. nov. 15-től
al-, dec. 16-tól főszázados, 1849. jan. 1-től őrnagy, majd a 18. (Attila) huszárezred szervezője,
júl. l-jétől alezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát I. Bona, 1987. 144. p.

Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 317. Csány fogalmazványainak iktatókönyvében erről a napról két, Görgeihez intézett levél szerepel,
mindkettő tartalmi kivonat nélkül. M O L Csány-ir. F. Ikv. No. 653., 655.
b.)
DaB alle auf dem Wege des Rückzuges befindlichen Depots, die die Ortschaften
nicht gefahrdeten, anzuzünden, das Vieh zurückzutreiben, besonders jene, die beabsiehtigt sind, den Feind zu anführen. General Perczel1""6 trifft den 26-te in Pápa,
27-te Tétre [sic!], 28-t. Raab ein.
Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 318.

80.
Győr, 1848. december 25.
Görgei átiratai Csányhoz
a.)
Hogy a marcaltői munkálatok mielőbb befejeztethessenek, okvetlenül szükséges az ezeket vezető mérnökök szigorúbb felügyelése s nagyobb buzgósága.
Miért is bátorkodunk a tisztelt K[ormány]biztos urat figyelmeztetni, hogy ezen
cél elérésére a legbiztosabban vezető út az volna, ha az illetőknek a szokásos napidíjak megengedtetnének.
Eredeti tisztázat. M O L Csány-ir. IBA 1172. „Győr, 25. dec. 848. — Intézkedés
történt". Német fordítás. MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 244.
b.)
Fekets 9-ik huszárezredbeli százados úr — akire a Zsejken levő Sina-féle takarmány leégetését s a marháknak Győrré hajtását bíztam — harminckilenc ökröt, s a
szentpáli majorból mintegy kétezer juhot hajtatott Győrré s mentett meg az ellenség
elől.
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Perczel Mór (1811-1899), reformpolitikus, 1848-ban a belügyminisztérium rendőri
osztályának vezetője, képviselő, honvéd ezredes, majd vezérőrnagy, hadtest-, majd hadseregparancsnok. 1849 augusztusában emigrál, 1867-ben hazatér, képviselő lesz. Életrajzát ld Bona,
1987. 564-565. p. — Perczeit Kossuth rendelte fel a Mura mellől a feldunai hadtest
megerősítésére 1848. dec. 16-án.

Kéretik hivatalosan Főkormánybiztos úr, az ezen marhát béhajtók jutalmául
valamely összeget kivetni, mely azután az illető legénység közt ki fog osztatni.
Eredeti tisztázat. K 420. MOL Csány-ir. IBA 1184. „Érk. dec. 26. 1848. Győrben. — írni Görgei tábornok főparancsnok úrnak, hogy a jutalom meghatározását
tőle várom és annak kifizetését meg fogom rendelni". Csány ilyen értelmű levelét
ld. alább.

81.
Győr, 1848. december 25.
Csány levele Görgeihez

Csány fogalmazványainak iktatókönyvében erről a napról két, Görgeihez intézett levél szerepel, mindkettő tartalmi kivonat nélkül. MOL Csány-ir. F. Ikv. No.
656., 675.

82.
Győr, 1848. december 26.
Görgei átirata Csányhoz 12

Győrött nem egyesülhettünk, mert ágyúinkat veszélyeztetnők, ha még tovább
is itt maradnánk: de egyesülhetünk Sárkányon, ha Perczel holnap, 27-kén Gyomótnak, Csótnak, Teszérnek Tamásira; és holnapután, 28-kán Romándnak, Bánknak,
Szombathelynek 128 — Kisbérre megy. 29-kén Sárkányra, hová Horváth őrnagy
úr 129 1 divízió' 3 0 huszárral, 1 ágyúüteg-és 1 gyalogzászlóaljjal, már 28-kán érkezik.
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A levelet Csány eredetiben vagy másolatban valószínűleg elküldte Perczelnek, s így került
Mészáros Károly okmánytárába.
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Ez természetesen nem a Vas megyei Szombathely, hanem a Veszprém megyei magyar és
német falu, amelynek ekkor 18(X) lakosa volt: Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára,
mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leíratik. Pest, 1851. IV.
k. 150. p. — A közlés mellett található német fordításban tévesen Steinamanger áll.
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Horváth János (1815-1875), cs. kir. százados a 9. (Miklós) huszárezredben, dec. 1-től őrnagy,
1849. febr. 2-től alezredes, júl. 10-től honvéd ezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona,

Ha pedig kocsikra tehetne szert, úgy holnapig tovább mehetne, ti. egész Romándra,
s mindjárt 28-kán érkezhetnék Sárkányra.
Közli [Mészáros Károly]: Geheim-Archiv der ungarischen Revolution. Ergánzungsblátter der Pesther Zeitung. Ausgegeben Montag den 24 September 1849.
Nro. 1. 3. p., Mészáros Károly: Kossuth levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel 1848-1849-ben. Ungvár, 1862. 40. p.

83.
Győr, 1848. december 26.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
A zsejki pusztáról — az ellenség elől elhajtott marhákat kísérő huszároknak
megjutalmazásában kész örömmel beleegyezvén — felkérem tábornok fővezér
urat, hogy e tekintetből egy bizonyos összeget meghatározni, s arról engem — ki
kifizettetését azonnal megrendelendem — tudósítani méltóztassék.
Eredeti tisztázat. (Elküldetlen?) MOL Csány-ir. Vegyes, d. sz.
b.)
Die Kaschauer und Sároscher Freiwiligen habén durch das Reprásentantenhaus
die ErlaubniB erhalten — sich in das Láger des Ministjer] Mészáros zu begeben.
Német nyelvű kivonat. M O L Görgey-lt. Iktatókönyv No. 326.

1987. 174-175. p. — Horváth különítményét a 9. (Miklós) huszárezred két százada, az 1.
pesti önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj (a későbbi 66. honvédzászlóalj) és a 6. hatfontos
lovasüteg alkotta.
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A huszárezredek négy, egyenként kétszázados osztályból álltak, amelyeket a vezénylő törzstisztről ezredesi, alezredesi, 1. és 2. őrnagyi osztálynak neveztek.

84.
Bábolna, 1848. december 27.
Görgei átirata Csányhoz

Ha Perczel tábornok úr velünk egyesülni akarna, az legkönnyebben így történhetne, ha Perczel tábornok úr ma Tamásira érvén, holnap Nagy-Bicskére, vagy
egészen Sárkányig menne, ezen utóbbi helyen tartván magát, valamint én Bánhidán
és F[első]gallán meg Neudorf és Tata mellett tartóztatom az ellenséget, hogy a
főváros védelmére szükséges intézkedések azalatt megtörténhessenek.
Horváth őrnagy mint portyázó megy Fehérvárra a fővárost dél s nyugot felé
biztosítandó a netalán Veszprimnek tolakodó ellenség ellen.
De ha Perczel tábornok úr jobbnak vélte Veszprimbe visszahúzódni Pápáról,
akkor Horváth védi a sárkányi szorost, és tán Perczel táb[ornok] úr lesz oly szíves
a fővárost dél s nyugodt [sic!] felé biztosítani.
Eredeti sk. tisztázat. MOL Csány-ir. Vegyes.

85.
Győr, 1848. december 27.
Csány átirata Görgeihez

Mitteilungen in Betreff der von Bábolna abzuführenden Gestüttpferde, und Bemerkungen hinsichtlich der Brandlcgung in den Dörfern.
Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 354. Csány fogalmazványainak iktatókönyvében enől a napról egy, Görgeihez intézett levél szerepel,
tartalmi kivonat nélkül. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 685.

86.
Bicske, 1848. december 29.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
Én a Honvédelmi Bizottmánynak, ebben a polgári hatalomnak képviselője a
táborban — napi parancsban következezendők kihirdetésére kérem fel Tábornok
vezér urat hivatalosan.
1-er. Porosz herceg nevét viselő gyalog ezered azon zászlóalja, mely magát
gyáván védetlen f[olyó] hó 28-án Bábolnán az ellenség előcsapatának fogóiul megadta Széli őrnagy' 1 parancsnoksága alatt — becstelennek nyilváníttatik, az egész
magyar hadsereg és az ország előtt és Széli őrnagy, kit a haza általi előléptetéséveli
megkülönböztetésre gyáva magaviseletével érdemetlenné tette, akármikor térend
is vissza a fogságból, haditörvény elejbe álltandó [sic!].
2-r. Azon Császár nevet viselő huszárosztály 132 , mely a magyar huszár, el lehet
mondani világszerte híres nevét gyáva gyalázatos megszaladásával bémocskolta
— Tábornok úr által katonai szabályok szerint legszigorúbban büntetés alá vonandó — az osztályparancsnok pedig, ki gyáva megszaladásával ahelyett, hogy
élete feláldozásával törekedett volna a nemzet dicsőségét hőstettekkel növelni, a
haza sz[en]t ügyét vitézségével elősegíteni — rossz példája által az első szaladok
közé tartozván, okot s alkalmat adott a gyalázatos botrányos eset bekövetkezésére,
hadi törvény elejbe állítandó.
3-r. Az ágyúüteg mellett tüzérség 1 ' 3 tisztje szinte haditörvény elejbe vonadó —
a tüzérség pedig hasonlóul a gyáván megfutamodott Császár-huszárokkal együtt,
Tábornok úr állal a legszigorúbb büntetéssel sújtandók.
Ha az említett osztály, zászlóalj és tüzér ütegen kívül lett volna, ki hasonló
cselekedettel hasonló büntetésre tette volna magát érdemessé — az szinte a fentebbi
eljárás alá esik.
Ezt kívánja tőlünk a magyar nemzet és a sereg becsülete — ezt az igazság és
példaadás, melyet az események fejlődésére adni kötelesek vagyunk.

131

Széli József (1813-1886), cs. kir. alszázados a 34. (Porosz herceg) gyalogezredben, honvéd
őrnagy, egy ideig a 34. gyalogezred 1-2. zászlóaljának parancsnoka, 1848. dec. 28-án Bábolnánál a 2. zászlóalj élén sebesülten fogságba esik. Várfogságot szenved. Életrajzát l. Bona,
1987. 310. p.

132

Az 1. (Császár) huszárezred 1. őrnagyi osztálya ugyanis megfutott Bábolnánál.

133

Az ütközetben az 1. tizenkétfontos üteg (parancsnoka Kovácsy György százados) és a 4.
lovasüteg (parancsnoka Faváry József százados) vett részt.

Sk. fogalmazvány. MOL Csány-ir. NIF. Iktatva M O L Görgey-lt. Iktatókönyv
No. 351. „Mitteilung jener Punkte, die dem ganzen Armeekorps zu veröffentlichen
sind bezüglich jener Truppen-Abteilungen, die sich bei dem Riickzug von Raab
schandvoll benommen".
b.)
Mitteilung hinsichtlich der Auskundschafts-Anstalten; — bittet zugleich um
Gegemitteilung der EreigniBe.
Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 335.

87.
Bicske, 1848. december 30.
Görgei átirata Csányhoz

Azt hallom, hogy Pcrczel tábornok úr serege Mór alatt megveretett s Székesfehérvár felé nyomult. 134 Ha az igaz, akkor a győztes ellenség rövidebb vonalon elébb
jöhet Budára, mint Perczel tábornok úr. Ezen rövidebb út Mórtól Lovasberénynek,
Marton vásárnak vezet. Hogy tehát a győztes ellenség Perczel tábornok urat el ne
vágja a fővárostól, holnap Válra küldök egy dandárt, mely cirkálót küld Lovasberénybe, valamint a Csákvárott fekvő dandár Zámoly felé cirkáltat.
Ha az ellenség már Lovasberényben volna, úgy a váli dandár azonnal Martonvásárra megy, Perczel tábornok úr hátrálását a főváros felé födezendő.
Ezen hátrálás érdekében csak egy igénytelen észrevételem van. — Perczel tábornok úr serege vagy együtt van, vagy széjjelveretctt: ha együtt van, akkor jól [sic!]
volna egyenesen Martonvásárra, ha pedig széjjel van, ErcsénnekTétényrc húzódni.
A lovasság és az ágyúk rögtön húzódhatnának Mártonvásárra [sic!]. De ez csak
nézetem.
Mindenesetre j ó volna valami bizonyost megtudhatni Perczel tábornok úrtól.
Eredeti sk. tisztázat. MOL Csány-ir. Vegyes.

134

Kossuth 1848. dec. 29-én mind Görgeit, mind Perczeit ütközet vívására szólította fel. Görgei
közölte Kossuthtal, hogy az általa megjelölt feltételek mellett nem tud ütközetet vívni. Perczel
anélkül, hogy szándékáról Görgeit értesítette volna, dec. 30-án Mórnál szembeszállt a Jellaöic
vezette 1. hadtesttel, s annak két dandárától katasztrofális vereséget szenvedett.

88.
Bicske, 1848. december 31.
Görgei átirata Csányhoz

Bátorkodom Főkormánybiztos urat hivatalosan arra fölkérni: méltóztassék
egész tekintélyével oda munkálni, hogy ha rendelkezése következtében a nép mellettünk fölkel: ezen népfölkelés ne másra használtassék, hanem egyedül minden,
az ellenségtül Buda felé vezető fő- vagy mellék- vagy erdei utaknak, fazúzással,
elárkolással, torlasszal, minden haladék nélkül leendő elzárására.
Görgey István eredeti tisztázata. M O L Csány-ir. Vegyes.

89.
Pest, 1849. január 1.
Csány átiratai Görgeihez
a.)
Aufforderung zur Mitteilung warum Gfeneral] Perczel durch den G[eneralen]
Görgei nach Ofen berufen wurde. 135
Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 380.
b.)
Mitteilung in Betreff der Entfernung des L[andes]-V[erteidigungs]-A[usschuß]
von Pesth, und der Absendung einer Deputation ins feindliche Lager. 136

135

Görgei — emlékirata szerint — 1849. jan. l-jén Tétény és Hamzsabég között találkozott
Perczellel, aki útban volt a fővárosba. Görgey Artúr I. 272-273. p.

136

Az országgyűlés 1848. dec. 31-én határozott a főváros elhagyásáról és székhelyének Debrecenbe áttételéről. Egyszersmind Batthyány Lajos gróf javaslatára úgy döntött, hogy öttagú
küldöttséget indít Windisch-Grätz herceg, tábornagyhoz, az ellenséges fővezérhez, a békefeltételek megtudakolása végett. Windisch-Grätz jan. 3-án Bicskén nem volt hajlandó hivatalosan fogadni a küldöttséget, s közölte a küldöttekkel, hogy feltétlen alávetést (Unbedingte
Unterwerfung) követel. Kossuth nem értett egyet a küldöttség kiküldésével, s valószínűleg
ezért nem értesítette róla a feldunai hadtest parancsnokságát.

Német nyelvű kivonat. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv No. 390.

90.
Budapest, 1849. január 3.
Csány átirata Görgeihez
Csaplovics hadbírónak 1 " áltadott 130 p[engő]f[orintot], 19 d[ara]b aranyt Danielisz ezredes úrnak138 adatni kívánja.
Kivonat. MOL Csány-ir. F. Ikv. No. 821.

91.
Pest, 1849. január 5.
Csány átirata Görgeihez

Mitteilung des Beschlußes von Seite des L[andes]-V(erteidigungs]-Ausschußes: die Hauptstädte nicht ohne Schwertstreich aufzugeben. 139
Német nyelvű kivonat. M O L Görgey-lt. Iktatókönyv No. 398.

137

Csaplovics Lajos, ügyvéd, 1848. okt. l-jétől hadbíró hadnagy a 13. és 14. honvédzászlóaljnál,
okt. 31-től főhadnagy a 34. (Porosz herceg) gyalogezrednél, decembertől hadbíró százados a
feldunai hadtest törzsénél. 1848^19. fordulóján elhagyja a sereget. Életrajzát közli Bona, 1987.
712. p.

138

Danielisz János (18(X)-1861), a feldunai hadtest, majd a fősereg főhadbiztosa, honvéd ezredes.
Emigrál, hazatérése után várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 131. p.

139

Kossuth 1849. jan. 4-én utasította Csányt, hogy a hadsereg ne adja fel harc nélkül a fővárost.
Közli K L Ö M XIV. 30-32. p.

92.
Vác, 1849. január 5.
Görgei átirata Csányhoz

A hadi működések jövőre egymástól elágozva vévén irányokat, a hadsereg szükségei pedig minden józan számítás szerint nemcsak hogy csökkenni nem, hanem
inkább meggyűlni fognak, miután a felszerelési hijánokon [sic!] kívül már-már az
élelmeztetés körüli fogyatkozással kelletik küzkedni, annálfogva kikerülhetetlen
szükséggé vált, hogy a hadműködési pénztár a kívánt pénzalappal s pedig a lehető
Iegrövideb idő alatt elláttassák.
Kapcsában ennek mostanra 600 ezer p[engő]f[orinto]t kelletik igénybe vennem,
s oda terjesztenem kérésemet, hogy az Országos Honvédelmi Bizottmány olyképp
intézkedjék, hogy a netalántán időről időre felmerülendő szükséges akadozás nélkül fedeztethessék.
A tér, mely a feldunai hadsereg és az Országos Honvédelmi Bizottmány közt
eddigelé volt, foganatba vett legújabb intézkedések által nagyon is hosszúra nyújtatott, s engem kettőztetett figyelemre s óvatos eljárásra utal, annál inkább, mivel a
jövővel elszántan akarván szembeszállani, legalább a pénz dolgában semmi eventualitás által meglepetni nem akarok.
Ennek elkerülésére a választandó út előttem kétes sem lévén elhatároztam, hogy
a hadjárásom útjába mintkét [sic!] oldalról elérhetőleg eső közpénztárokat egy általam máris kinevezett s működéseit nyomban megkezdendő vegyes bizotmány
közbejövetelével magamhoz húzzam, a hadsereg minden jövendője biztosításául,
s ezen elvből kiindulva magokra a bányavárosokra kiterjeszteni eljárásomat, sőt,
az Országos Pénzverőházra tenni kezemet, mit mindazáltal úgy kívánok foganatba
venni, hogy magamat az országos hatalom csak kifolyásának tekintvén, mindaddig,
még a hadsereg, tekintőleg a hadműködési pénztár az Országos Honvédelmi Bizottmány által szükségei idomában kielégítőleg fizetési eszközzel fedezve leend,
a magamhoz vont, országos pénztárakban találtató öszvegek az Országos Pénzverő
Intézetei együtt csak letéteményül szolgáljon, s csak akkor fordíttassák valóságos
használatra, ha váratlanul minden egyéb segélypénzforrások végképpen elapadnának. Ugyanazért ezek továbbá is az Országos Honvédelmi Bizottmány teljhatalmú renddelkezése alá állítva mardván, erősen hinni okom van, hogy e részbeni,
már megkezdett eljárásomat az Országos Honvédelmi Bizottmány nemcsak célszerűnek elismerni, s abban továbbá támogatni, hanem saját hozzájárulásával az
ügyet, fontosságát tekintve, felkarolni fogja. 140

Eredeti tisztázat. M O L Csány-ir. Vegyes.

93.
Debrecen, 1849. január 10.
Csány levele Görgeihez

Pestet a Tábornok úr a diszpozícióban foglalt terv ellen 6-ka helyett éjfél előtt
elhagyván, — az álladalomnak millió értékű vagyona maradott az ellenségnek martalékul, mert miután az összes magyar sereg nem bátorkodott mérkőzni az ellenséggel, kívánni nem lehetett, hogy Perczel tábornok úr 6000 emberrel tarthassa
Budapestet.
A morális hatásnak általam a tanácsban felhozott nagysága csakugyan sokkal
fontosabb, mintazon okok, melyek Önt a főváros feladására indították, — eztjelenben a nemzet fájlalva rosszallja, — a história pedig szigorúan ítélend felette. — De
van még idő mindent jóvá tenni, de azt Tábornok úrnak iíjú korához, ismert bátorságához, jeles elmebeli tehetségéhez illő erélyességgel kell felhasználni. — Engedje meg Tábornok úr, hogy én, az elaggott veteranus, barátságosan mondhassam,
hagyjon fel azzal a napjainkban nem alkalmazható Scipio-tervvel 141 , — hisz az
kivihetetlen, és ha kivihető is lenne, Bécsben megjelenésével mentve lenne a sereg?
— és mentve az ország? — Nem, mert azon sereg, melyet Ön annyira demoralizáltnak nyilatkoztatott Vetter tábornoknak 142 , hogy azzal Budapestet megtartani nem
lehet, — a sáncokkal erősített, kellő számú ágyúkkal és katonákkal ellátott Bécs
ellen a siker reményével küzdeni nem lehet. — Aztán minő ingatag alapra fektetett
számítás a bécsi népnek és proletariátusnak segedelme. 141

140

Ezen a napon Danielisz János ezredes, a feldunai hadtest főintendánsa is levélben kérte Csányt,
„hogy ezen hadjárás sükeres folytatására a szükséges pénzforrást nyitva tartani méltóztasson,
nehogy a szükséges pénznek hijányában oly tájon, ahol semmi szükséges províziók nincsenek,
e hadsereg szükségbe és ezáltal elkedvetlenedésbe essen". Külön kérte, „hogy amennyire csak
lehet, apróbb bankjegyeket méltóztasson számunkra parancsolni". MOL Csány-ir. NIBA d. sz.

141

Publius Cornelius Scipio, aki később Karthágó felett aratott győzelméért az Africanus melléknevet kapta, saját földjén, Afrikában verte meg Karthágó hadseregét.

142

Vetter Antal (1803-1882), cs. kir. alezredes a 37. (Máriássy) gyalogezredben, okt. 10-től
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.

Vácról hozzám intézett levelére nem felelhettem — mert beteg valék, — beteg
vagyok most is, — alig írhatok, de nem akartam elmulasztani, jóllehet nehezen esik
ahhoz néhány őszinte sorokat intézni, kivel hosszasabb időt töltöttem eléggé barátságos viszonyban, — jóllehet egészen más kilátással, mint az valósult. — Ön
600.000 f[orin]tot kíván, miután pénztárát én Pesten ellátám, — és Répásytól144
elvett pénzekkel azt szaporította. Itt még a sajtó fel nem állíttatott, — de felállíttatott
volna is s elegendő pénz lenne rendelkezésre — soha nem tanácsoltam volna
600.000 f[orin]tnak küldését, — hiány, pénzbeli, táborunkban soha sem volt, —
pedig én el sem fogadtam volna annyi mennyiségű pénzt. Önnek többje van most,
hogy sem a velünk leendő csatlakozásig azt felhasználhassa.
Jöjjön Ön mielőbb, itt van Önnek helye, én vágyok Ön után, vágyok lelkemből,
— Önnek itt a helye — itt kell megmenteni a nemzetet. — Önt egy komoly és nem
kalandori szerep illeti meg. — Önnek meg kell menteni a hazát.
Ön körül áruló van, azt tudja, — én is tudom, — 2 hó óta, — tudja-e Ön, ki ez?
-— valószínűleg, aki mielőbbi csatlakozását legkevésbé tanácsolja, — én gyanítom,
de félre a gyanúsítással, — gyanúsításból, amíg meg nem fogok teljesen győződni,
nevet soha említeni nem fogok.
Várva várom Önt, — mentsük meg a hazát, melyet ok nélkül, alap nélkül mondanak sokan arra érdemetlennek, — soha nemzet szabadsági harcban nem mívelt
annyit, mint a jelen ivadék, — legyen Ön neve Magyarország történetének rózsaszínű lapján, — várva várják Önt jobbjaink.
Kálmánt 14 ' ajánlom Önnek, — ajánlom lelkem lelkéből, nálam vannak kötelezvényei, nálam javait illető legfontosabb irományai; — én öreg, beteg ember vagyok, beteg lélekben, testben, — alig várom, hogy átadhassam nekie.
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Görgei ugyanis azt javasolta a jan. 2-i haditanácson, hogy csak Perczel megerősített hadteste
meg Répásy tartalékhadteste vonuljon vissza Szolnokig. A feldunai hadtest a főváros kiürítése
után vonuljon Vácra, majd északnyugat felé, igyekezzen felmenteni Lipótvárat, s a vár
kiürítése után biztosítani a bányavárosokat. Emellett vonjon el minél nagyobb erőket a főhadszíntérről, hogy így megakadályozza Windisch-Grátznek Debrecen, a kormányzat székhelye
elleni támadását. Az akcióval ugyanis azt a látszatot keltheti, hogy esetleg Bécs ellen nyomul.
A haditanácsra 1. Barta István: Az 1849. jan. 2-i haditanács és a főváros kiürítése. HK, 68.
(1955) 76-88. p.; Hermann: Csány 202-203. p.

144

Répásy Mihály (1800-1849), cs. kir. őrnagy a 6. huszárezredben, 1848. szept. végétől az
ezred ideiglenes parancsnoka, okt. 12-től ezredes, a feldunai hadtest dandárparancsnoka, nov.
l-jétől honvéd vezérőrnagy, lovassági főfelügyelő. 1848. dec. 28-tól a tartalék hadtest parancsnoka, 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. Bona, 1987. 282-283. p.

A sors legjobb áldása kísérje Önt, tisztelt Tábornok urat hozzánk — egyesülve
meg fogjuk menteni e hazát, — eldarabolt erővel a históriának csak nevetséges
lapokat szolgáltatunk.
Isten szegény hazánkkal.
Sk. fogalmazvány. M O L Csány-ir. NIF

94.
Debrecen, 1849. május 24.
Csány levele Görgeihez

Görgei Artúr tábornok úrnak, a magyar seregek fővezérének
Reszkető kézzel írok, mert beteg vagyok, beteg erősen, Balassa 146 tanácsa szerént 26-án innen megindulva kis állomásokban Pestre utazok, hova már több napok
előtt indulni akartam. 147
Lelkemből örülök Önnel, tisztelt barátommal találkozhatni, mennyi közölnivalóm leendü — persze, ez csak kicsinenkint történhetik.
Buda tehát be van véve; mikor a törököktől visszavettük, egész Európa részt
vőn visszavételében, a vársereg körülbelül Hentziéhoz 148 hasonló volt, a várparancsnok egy renegátus schweizi, az ostromló sereg 22 ezeret vesztett — minő
különbség!! 149

145

Schmidegg Kálmán, gróf (1827-1855), cs. kir. hadapród a 4. (Sándor) huszárezredben, 1848.
szept. 24-től hadnagy, okt. 16-tól főhadnagy, 1849 jan. l-jétől alszázados, később Görgei
parancsőrtisztje. Emigrál. Életrajzát 1. Bona, 1988. 531. p. — Schmidegg Csány gyámfia volt.

146

Balassa János (1814-1868), sebész, egyetemi tanár, az orvosi kar igazgatója, 1848. máj. 5-től
1849 jún. l-jéig a vallás- és közoktatásügyi minisztérum tanácsosa. Életrajzát I. F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Bp, 1987. 489. p.

147

Csány Pestre érkezésének pontos dátuma nem ismert. Máj. 30-án már a fővárosból írt Kossuthnak. Közli: Budavár bevételének emlékezete 1849. S. a. r.: Hermann Róbert - Pelyach
István - Tirts Tamás. Szerk.: Katona Tamás. Bp., 1989. 552-554. p.

148

Hentzi von Arthurm, Heinrich (1785-1849), cs. kir. vezérőrnagy, Buda várparancsnoka, az
ostromban halálos sebet kap. — Ilentzi családja svájci volt, ő maga azonban Debrecenben
született.

149

Abdurrahman pasa származásáról több, egymásnak ellentmondó adat ismert. Egyes források
szerint olasz, más források szerint svájci, megint más források szerint albán származású renegát

Kálmánunkat ne engedje bemenni az ezeredhez' 50 , vegye a kancelláriába, igen
tisztelt barátom, vegye kérem oda, bizon, veendi hasznát, méltóztasson tudtára adni, hiszem, hogy lelki nyugalmat szerzend nékie, jó és eszes férfiú, mit tehet arról,
hogy nincs elég erős testalkotása.
Áldja meg az Isten Önt, áldja meg a hazát, s engedje, hogy én mielőbb karolhassam.
Hű tisztelője
Csány
Eredeti sk. tisztázat. „bem. 26/5. 49. Budán". MOL H 115. Görgei Artúr iratai.
2. doboz. d. sz.

volt. Az ostromsereg pontos veszteségei nem ismertek.
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Schmidegg Kálmánt, Csány gyámfiát. L. a 143. jegyz.
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PÁLFFY GÉZA - PERGER, RICHÁRD
A MAGYARORSZÁGI TÖRÖK HÁBORÚK
RÉSZTVEVŐINEK SÍREMLÉKEI BÉCSBEN
(XVI-XVII. SZÁZAD)'
In memóriám in bellis Turcicis
in Hungaria defunctorum
,, Szegény Istenben idvözült uram, az néhai tekintetes és nagyságos gróf rimaszécsi
Széchy Dénes uram véletlenül, jó egészséges korában, sokaknak vélekedése ellen
ez jelen való holnapnak ötödik napján, Bécsben ez világbúi kimúlt, énnekem és
szegény árváinak nem kicsiny szomorúságinkra. Kinek meghidegült teste, mivel
már egyebet nem kíván, hanem hogy az. ő anyjának, az honnan vétetett, úgymint
földnek, visszaadassék jövendő föltámadásnak üdéig. Ezokáért beszélgetvén én jóakaró uraimmal, kiknek egyenlő tetszésekbűi és akaratbúi rendeltem azon üdvözült
uramnak temetése napját ugyanott Bécsben, Szent Ulerich templomban, az hol
maga testének nyugodalmát kívánta, az jövendő április hónak hetedik napjára.
Minekokáért édes jóakaró gróf uram kegyelmedet szeretettel kérem, ha lehetséges,
ne szánná azt az kis fáradságot fölvenni és azon helyre üdvözült uram temetésére
asszonyommal őkegyelmével és szép gyermekével az megírt napra ne nehezteljen
eljönni. " 2 1650. március havának 30. napján Draskovich Sára, rimaszécsi Széchy
Dénes egykori győri magyar vicegenerális özvegye a kor ezen szokásos formuláival3 tudatta az ország egyik legelőkelőbb főurával, Batthyány Ádám dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitánnyal férje váratlan halálát, majd
hívta meg végső elbúcsúztatására.

1

Itt szeretném kifejezni őszinte köszönetemet és hálámat szerzőtársamnak, Prof. Dr. Richárd
Perger úrnak (Bécs), aki az alább részletesen ismertetendő úgynevezett Trautsun-Codexből a
magyarországi hadszíntéren szolgálatot teljesítő személyek sírköveire, illetve ezek későbbi történetére vonatkozó adatgyűjtését készségesen bocsátotta rendelkezésemre.

2

M O L P 1314 Batthány cs. lt. No. 46 352.

3

Vö. több hasonló korabeli temetési meghívó szövegével: Radvánszky, 1879/1. 365-388. p.:
Hatodik rész. Temetkezés. 1545-1711. passim, és Deák, 1879. passim. Érdemes megjegyezni,
hogy a XVIII. század elejéről már temetési meghívó-minta is maradt fenn az utókorra. Radvánszky, 1879/1. 388. p.: No. 160.

FONS V. (1998) 2. sz. 207-264. p.
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A temetési meghívó néhány szava mégis jelentősen eltért a korabeli Magyarországon kelt hasonló invitálólevelek szövegétől. Széchy Dénes végakarata ugyanis az volt, hogy ne a magyar anyaföldben, hanem a Bécs városának nyugati külvárosában álló Szent Ulrich templomban helyezzék örök nyugalomra. 4 Vajon miért
határozott úgy a XVII. század közepén egy előkelő magyar nemesi család sarja,
hogy a magyar nemesség többsége számára még ebben az időben is idegennek
tartott császárvárosban nyerjen örök nyugodalmat? Széchy döntése azért is meglepő, mert a család Murány várának kápolnájában külön sírbolttal bírt. Ide temették
1618-ban édesapját, a neves dunántúli kerületi főkapitányt (1609-1618), Széchy
Tamást, majd itt helyezték örök nyugalomra testvérét, az 1625-ben meggyilkolt
egykori felső-magyarországi generálist (1622-1623), Györgyöt, azután 1643-ban
özvegyét, Homonnai Drugeth Máriát is.5 Ugyanakkor Dénes halálának bécsi helyszíne sem tette volna feltétlenül szükségessé, hogy a Hofburgtó\ alig egy kilométernyire fekvő Szent Ulrich templomba kérje eltemettetését. Az eddig leltárt adatok
szerint ugyanis a Bécsben elhunyt magyarok nem ott, hanem magyarországi családi
sírboltjaikban vagy sírkápolnáikban temetkeztek— miként például a császárvárosban 1609. május 5-én meghalt Illésházy István nádor, akit éppen három hónappal
később Bazin városában kísértek utolsó földi útjára/'
Draskovich Sára azonban — a fent idézett meghívó tanúsága szerint — teljesítette néhai férje oly rejtélyes végakaratát. A Szent Ulrich templom fennmaradt
számadásai szerint az ez időben 10 rajnai forintba kerülő sírhely árának megfizetése
sem jelenthetett számára komolyabb problémát. 7 Hogy Széchy síremléke avagy
földi maradványai a templom régóta elfalazott sírboltjában 8 napjainkra megmaradtak-e avagy 1683-ban elpusztultak, amikor a török nagyvezír, Kara Musztafa éppen
a templom közelében állíttatta fel sátrát,9 annak megállapítása a további osztrák
régészeti t'eltárómunka feladata lesz. Ugyanakkor elsősorban a magyar történeti
kutatásoknak kell majd végső választ keresni arra, hogy

4

A számtalan alkalommal újjá- és átépített Ulrichskirche ma Bécs 7. kerületében, a Neustiftgasse és a Burggasse határolta Ulrichsplatzon áll. Aschinger, 1920.

5

Nagy /., X. köt. 533. p.

6

Pálffy Katalin temetési meghívója Révay Péterhez. 1609. július 9., Bazin. Deák,
162. p.: No. XLVIII.

7

Aschinger,

8

Dr. Elfriede Fabernek, a bécsi 7. kerület kiváló ismerőjének szíves szóbeli közlése, amelyet
ezúton is őszintén köszönök.

9

Aschinger,

1879. 161-

1920. 13. p.

1920. 15-16. p.

1) milyen indítékokkal és okokkal magyarázható, valamint
2) a törökkor mindkét századában — illetve a következő, még kevésbé ismert
XVIII. században is — egyedinek tekinthető-e Széchy Dénes esete.
Noha az első kérdésre ez ideig még nem sikerült megnyugtató választ találnunk,
Széchy döntésének körülményeit elsősorban udvari és császárvárosi kapcsolatainak feltérképezésével véljük megismerhetőnek. Az sem elképzelhetetlen azonban,
hogy az egykori szécsiszigeti kapitány döntésének indítékai azon kapcsolataira vezethetők vissza, amelyeket a grazi jezsuita gimnázium diákjaként 10 1623-tól épített
ki a vele egy iskolapadot koptató, és később Grazban, illetve Bécsben meghatározó
szerepet játszó osztrák nemesi ifjakkal. A magyar nemesség bécsi és udvari neveltetésének, és kapcsolatrendszerének ez ideig meglehetősen elhanyagolt vizsgálata
— véleményünk szerint — az elkövetkező évtizedek egyik legfontosabb kutatási
feladata kell, hogy legyen. Mindenekelőtt azért, hogy végre választ kaphassunk,
milyen szerepet játszottak a magyar rendek és a nemesség képviselői a Magyarországot érintő legfontosabb udvari döntések és a központi hivatalok által kibocsátott
különféle rendeletek előkészítésében, valamint meghozatalában.
A most közzétett adattár részben a Széchy Dénes döntésével kapcsolatban megfogalmazott második kérdés, részben pedig egy, a német-osztrák-magyar kutatások szempontjából ugyancsak érdekes és fontos, de kellőképpen még szintén nem
vizsgált témakör, nevezetesen: a XVI—XVII. században a magyar hadszíntéren
szolgált főként osztrák, birodalmi és egyéb idegen származású hadvezérek, tisztek,
nemesek, valamint a katonai igazgatás vagy a török elleni diplomácia bármely
szintjén működő személyek életpályájának további kutatásához kíván adalékokkal
szolgálni. A még korántsem teljes, de később még tovább bővíthető — sőt elsősorban a XVII. század második felére, valamint a törökellenes felszabadító háború
tisztikarára vonatkozó kutatásokkal bővítendő — alábbi adatbázisban szereplő magyar és idegen személyeket mindenekelőtt két dolog köti igen szorosan össze. Egyrészt életpályájuk valamely szakaszában, sőt nem ritkán több évtizeden vagy akár
egész életükön át különféle katonai, diplomáciai vagy hadügyigazgatási tisztségekben mindnyájan szolgáltak a Habsburg-birodalom törökellenes magyarországi
hadszínterén. Másrészt mindannyiukat a császárváros valamelyik templomában

10

Andritsch,

11

A XVI. századra vonatkozóan egyedül Antonio Liepoldnak éppen az elmúlt hónapokban megjelent érdekes kötete jelent kivételt, amelynek szerzője számos korabeli németországi nyomtatott forrás mellett munkája során elsősorban a bécsi Hadilevéltár Bestallungen (ÖStA KA
Best.) elnevezésű irategyüttesét aknázta ki. Liepold, 1998.

1965. 51. p.

vagy kolostorában temették el, noha gyakran Bécstől meglehetősen távol, akár
Felső-Magyarországon, akár Konstantinápolyban érte őket a halál.
A több mint félszáz személyre vonatkozó alábbi adatok túlnyomó többsége az
1630 előtti időszakból származik. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy adattárunk legfontosabb levéltári forrásául a bécsi Osztrák Nemzeti Könyvtár kézirattárában őrzött úgynevezett Codex Trautsonianus szolgált (Österreichische
Nationalbibliothek, Wien. Handschriftensammlung, Codex series nova No.
12 781.). Fent említett kutatási területünk szempontjából a kötet annak ellenére is
óriási jelentőséggel bír, hogy 1630-ban keletkezett eredetije — feltételezhetően a
XIX. században — elveszett, Franz von Smitmer 1785-ben kiegészítésekkel bővített másolatában azonban fennmaradt az utókorra. A kódex összeállíttatója ugyanis
1630-ban a császárvárosban található templomokban és kolostorokban fellelhető
csaknem valamennyi középkori és koraújkori sírkő feliratát lemásoltatta. Miután
az 1683. évi török ostrom eseményeinek, majd II. József egyházpolitikai rendelkezéseinek, végül pedig a II. világháború pusztításainak következtében ezen sírkövek
igen jelentős része elveszett vagy teljességgel olvashatatlanná vált, a kötet valódi
kincsesbányája a középkori és koraújkori művészettörténeti, régészeti és természetesen az egyes személyekkel vagy — miként esetünkben is történt — bizonyos
csoportjaikkal foglalkozó történeti kutatásoknak egyaránt.
Noha a Codex Trautsonianus készítője az egyes templomok és kolostorok (a St.
Stephanskirche, az egykori Minoritenkloster, a St. Michaelskirche, a Schottenkloster, az egykori Klostcr St. Dorothea, az egykori Bürgerspitalkirche stb.) rendjében
vette számba az 1630-ban meglévő sírköveket, magunk a török háborúk magyar és
idegen résztvevőinek adatait a könnyebb keresés érdekében a személynevek ábécérendjében tettük közzé. A másolatban fennmaradt sírfeliratokat külön nem közöltük, ezek kritikai kiadását — a kisebb részben fennmaradt eredeti síremlékeken
még láthatókkal történő összeolvasást követően — ugyanis már tervbe vette és
folyamatosan végzi az Osztrák Tudományos Akadémia egy különleges kutatócsoportja (Inschriften-Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften).12 Ugyanakkor, amennyiben az a sírfeliratból vagy más adatokból megállapítható, a személynév után megadtuk születésének és halálának minél pontosabb dátumát és helyét, majd annak a templomnak vagy kolostornak a nevét, amelyben eredetileg eltemették. Ha a sírkövet később, főként II. József uralkodása alatt — mi-

12

Egy hasonló vállalkozásra a szomszédos országok tudományos akadémiáival történő együttműködésben a történeti Magyarország vonatkozásában is igen nagy szükség lenne, hiszen —
ha csak a Wick Béla által 1933-ban ismertetett, szerfelett gazdag kassai sírkő-anyagot tekintjük
(Wick, 1933) — az elmúlt fél évszázadban a pusztulás nagysága elrémisztő.

ként az például az egykori Kloster St. Dorothea esetében idősebb Niklas Gráf zu
Salm (f 1530) síremlékével történt' 3 — más templomban újra felállították, azt külön
jeleztük. Ugyancsak itt utaltunk arra — amennyiben rendelkezünk róla megbízható
információval —, hogy a sírkő napjainkig fennmaradt, avagy elpusztult az idők
folyamán. Végül a síremlékek történetének adatait szögletes zárójelben a Trautson-Codex vagy azon forrás, esetleg irodalom követi, ahonnan a sírkőről és a temetés körülményeiről ismereteinket szereztük.
Jóllehet, tisztában vagyunk azzal, hogy szinte reménytelen vállalkozás a több
mint félszáz — nem csekély részben alacsony katonai-hivatali tisztséget betöltő 14
és ezért az irodalomban gyakran teljességgel ismeretlen — személy teljes életrajzi
adattárának összeállítása, mégis igyekeztünk mindegyikőjükre minél több és lehetőleg levéltári forrásokon alapuló, megbízható adatot felkutatnunk. Az utóbbit
azért tartjuk külön is hangsúlyozandónak, mert koraújkori történetírásunk legkiválóbb munkái sem mentesek azoktól a — néha meglehetősen durva — hibáktól,
amelyek egy-egy elavult múlt századi vagy XX. század eleji összefoglaló felületes
kutatásainak vagy hiányos ismereteinek kritika nélkül történő átvételéből erednek.
Ezért a temetkezés és a sírkő történetének adatait — beljebb szedve — az adott
személy pályafutásának időrendjében legfontosabb életrajzi adatai és tisztségei követik. (Amennyiben az alig ismert elhunyton kívül valamely Magyarországon szolgált családtagjára vonatkozóan is sikerült adatokat felkutatnunk, azt kisebb betűkkel és még beljebb szedve összehasonlító jelleggel közöltük.) Bár minden egyes
személy esetében igyekeztünk legalább a sírfeliratán szereplő tisztségeinek időhatárait megállapítani, sajnos — a XVI. század meglehetősen szórt és még kevéssé
feltárt levéltári forrásanyaga miatt — néhány esetben még ez sem sikerült. Miután
azonban néhány korábbi adattárunkhoz" hasonlóan — a fentiekben részletesen
kifejtett alapvető fontosságú kutatási témák szorgalmazásán túl — j e l e n adatbázissal is egy majdani koraújkori magyarországi archontológiai kézikönyv, illetve
életrajzi lexikon elkészítését szerettük volna elősegíteni, őszinte köszönettel várjuk
a t ö r ö k k o r r a l foglalkozó kollégáinktól a függelékben közzétett adatok
kiegészítését, avagy szükség esetén korrigálását.

13

Newald,

14

Már önmagában is figyelemreméltó az a tény, hogy a XVI. században egy egyszerű komáromi
végvári katona (Kari Ligsalz) vagy egy magyarországi fizetőmester (Christoph Gannabitzer)
és felesége is megtehette, hogy a császárváros legelőkelőbb templomába, a Stephansdomba
temettesse magát. Ennek a gyakorlatnak a körülményeit is ugyancsak érdemes lenne a jövőben
alaposabban megvizsgálni.

1879/1.
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Pálffy, 1995. és Pálffy, 1997/1.

Adattár
Arco, Titus Vespasianus Gráf von (f 1594.11.11. előtt, valószínűleg augusztusban, Győr ostromakor) — egykori Minoritenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 126.]
1594 egy német gyalogos zászlóalj kapitánya Győrben (Hauptmann
über ein Fiihnlein deutscher Fufiknechte in Raab) (Uo.)
Vö.: A családból már 1551-ben Félix Gráf von Arco egy 6 zászlóaljból álló német gyalogosregiment ezredeseként (Oberst
über 6 Fiihnlein deutscher Fufiknechte) szolgált a magyar
hadszíntéren. (ÖStA KA AFA 1551/5/4.)
Asquier, 16 Michel d' (*1598, Marseille-f 1664. 07. 22.) — Stephanskirche,
fennmaradt, napjainkban a déli torony halljában látható [Richárd Perger
írásbeli közlése a készülő bécsi sírkőfel irat-kataszterből.]
az Oszmán Birodalomban kereskedő kalmároktól vagy esetleg török
fogságban sajátítja el páratlan tökéletességgel a keleti nyelveket
{Hamilton, 1994. 139. p. és Hiller, 1997. 208. p.)
1610-es é v e k - f l 6 6 4 1. Mátyás, 11. és III. Ferdinánd, majd I. Lipót
császárok „tanácsosa" (L. ma is olvasható sírfeliratát. Vö. Hamilton., 1994. 139. p.: 62. jegyz.)
1617-1663/64 a keleti nyelvek főtolmácsa az Udvari Haditanácsban
(miként sírfeliratán olvasható: ,,lingvarvm orientalivm primarivs interpres", azaz németesen Hofdolmetscher fiir orientalische Sprachen) (1617: Hiller, 1997. Még kellően nem tisztázott
felmentését követően a tisztségben utódja: Franz von Mesgien
Meninski lett. Meienberger, 1973. 81. p.: 29. jegyz., Hiller,
1992. 71. p. és Hamilton, 1994. 140. p.)
1618 részt vesz a komáromi béketárgyalásokon (Hiller, 1992. 75. p.)
1625 részt vesz a kőhídgyarmati avagy szőgyéni béketárgyalásokon
{Meienberger, 1973. 81. p.: 30. jegyz.)
1630 követ az újonnan kinevezett Adzsem Haszán budai pasához
(ÖStA KA HKR K1A XV. 26.)
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Köszönöm Hiller István kollégám segítségét, aki az általa összegyűjtött, d'Asquier-ra vonatkozó irodalmat készséggel bocsátotta rendelkezésemre.

1637, 1641-1642 különböző török-magyar határügyekben folyó tárgyalásokon és budai követségekben, majd a második szőnyi béketárgyaláson vesz részt (Meienberger, 1973. 82. p.: 32. jegyz.
és Hiller, 1992. 75. p.)
1650 ismét követ az újonnan kinevezett Kara Murád budai pasához
(ÖStA KA HKR K1A XV. 32., ÖStA FHKA HKA HZAB Bd.
96/11. fol. 181-182. és Meienberger, 1973. 82. p.: 32. jegyz.)
Tolmácsi tevékenységének összefoglalása és a diplomáciai kapcsolatokban betöltött szerepének elemzése: Meienberger, 1973. 8 0 82. p., Hiller, 1992. 7 1 - 7 5 . p. és 86-88. p„ Hamilton, 1994.
139-140. p. és Hiller, 1997. 208. p. A tolmácsok közötti rivalizálásra: Hiller, 1993.
Bánffy Bálint, tallóczi ( * 1 5 3 7 - f l 5 7 3 . 08. 07., Bécs) — egykori Kloster St. Dorothea, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 230.]
157 l - f 1573 kanizsai főkapitány (Grenzoberst in Kanischá) (Lazarus
von Schwendi ajánlására kapja meg a tisztséget. Pálffy, 1997/1.
279. p. és Vándor, 1994. 312. p.)
1573-ban Bécsben bekövetkezett haláláról Istvánffy Miklós históriája
is tudósít: ,, Valentinus Banffius Thallocianus a Suendio ad id
muneris commendatus bene gesserat, sed nuper Viennae decesserat." (Istvánffy, 1622. 532. p.)
Basta, Giorgio (*1544, Ulpiano- (1607.11. 20., Prága, szélütésben) — egykori
Minoritenkloster, 17 a síremléket felesége, Anna de Lindekerke, gyermekei, Ferdinánd és Magdaléna, valamint veje, Franz von Medina állíttatta;
feltételezhetően 1784 és 1789 között pusztult el [ÖNB Codex-Trautson,
p. 123.]
Apja Demetrius Basta (f 1571, Bassignana), anyja Magdolna Rosini
(Veress, 1909. XXVII-XXVIII. p.)
Felesége Anna de Lindekerke (f 1619. 03. 29., Courtray) (Uo.
XXXIII. p.)
1550-es évek Astiban nevelekedik (Uo. XXVII-XXVIII. p.)
1568-1571 Németalföldön katonáskodó apja mellett szolgál (Uo.)
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1607 őszén ugyan a prágai Szent Tamás templomban ravatalozták fel (Veress, 1913. XXX. p.),
végül azonban a bécsi Minoritenklosterben
temették el.

1570-es évek bátyja, Nicolo Basta kapitány zászlóaljában szolgál az
ő helyetteseként Németalföldön (Uo. XXVIII. p.)
1580-as évek-1597 Archibusier- kapitány (Hauptmann), majd LandsA^c/zí-kapitány és egyéb tisztségek betöltője a spanyol király
zsoldján Németalföldön (Uo. XXVIII-XXXII. p.)
1589 főhadbiztos (Kriegskommissar) Kari Gráf von Mansfeld 15
zászlóaljnyi lovassága élén (Uo.)
1590 500 könnyebb fegyverzetű lovas kapitánya (Hauptmann über
500 geringe Reiter) Sándor pármai herceg Franciaország ellen
vezetett seregében (Uo.)
1590 körül-1'1607 spanyol királyi, majd császári haditanácsos
(Kriegsrat) egyaránt (Uo. A címet haláláig viseli.)
1592 a Franciaországban spanyol zsoldon harcoló lovasság parancsnoka (Kommendant der spanischen Reiterei in Frankreich)
(Uo.)
1596-1597 a hollandiai Geldern-tartomány kormányzója (Gubernátor) (Uo.)
1596—f 1607 Freiherr (liber baro) und Herr in Sult Flandriában (Uo.)
1597 főtábormester-helyettes (OberstfeIdmarschalleutnant)
(ápr. 29.
Bestallung B. részére a tisztségről. ÖStA KA Best. No. 526. és
Pálffy, 1997/2. 49. p.)
1598. febr. a császári könnyűlovasság főparancsnoka (General über
die geringe Reiterei/generalis capitaneus super universum exercitum equestrem levis armaturae) (Heischmann, 1925. 254. p.)
1598 100 vallon lovas felfogadásával bízzák meg, amely mintegy kíséretéül szolgál előbbi tisztéhez (1598. febr. Bestallung B-nak.
A kompánia végül egészen B. haláláig, sőt átszervezve még azután is, 1608-ig áll fenn. ÖStA KA Best. No. 561., No. 563., Kelenik, 1991. 104. p. és Heischmann, 1925. 254. p.)
1598 tábori főhadszertárnok (Obe rs tfe ldz eugme is te r) (Veress, 1909.
XXXIII. p.)
1598-t 1607 aranysarkantyús lovag (eques auratus) (1598. febr. 16.
II. Rudolf császár üti lovaggá. Veress, 1909. XXXIII. p.)
1599-1601 ideiglenesen megbízott felső-magyarországi főkapitány
(Verwalter des Feldoberstamtes
in Oberungarn)
(Pálffy,
1997/2. 273. p. Vö. 1599. szept. 28. Utasítás B-nak a tisztségről:
ÖStA KA AFA 1599/9/2. Kiadása: Veress, 1909. 266-279. p.:
No. 328.)

1599-1601 maga 500 vallon lovast vezet (Heischmann, 1925.254. p.)
1602 újra 1000 vallon Archibusier ezredese (Oberst über 1000 wallonische Archibusier) (1602. aug. 12. Bestallung B-nak a tisztségről. Korábbi lovasságát kellett erre a létszámra feltöltenie.
Ezrede 1605-ig különböző kapitányok parancsnoksága alatt Erdélyben szolgál. Uo. 209. p., 254. p. és Kelenik, 1991. 105. p.)
1602-1604 Erdély kormányzója (Gubernátor in Siebenbürgen) (Veress, 1913. XV-XXI. p.)
1604 főtábormester (Oberstfeldmarschall) (Uo. XXI. p.)
1604-1605 Mátyás főherceg lohadparancsnok (Generaloberst) helyettese (Generaloberstleutnant in Ungarn) (1604: Uo.; 1605.
aug. 29. Mátyás főherceg tudatja Batthyány Ferenccel B. újbóli
kinevezését. MOL P 1313 Memor. No. 737.)
1604-|1607 Máramaros vármegye ispánja és Huszt grólja (Gespan
der Gespanschaft Máramaros und Graf in Huszt) (Fallenbüchl,
1994. 85. p.; A címct haláláig viseli.)
1605. júl. 20. felveszik az alsó-ausztriai Herrenstandbá az új családok
közé (Schimka, 1967. 57. p. és Veress, 1913. XXV. p.)
1605. szept. 4. II. Rudolf felveszi a Reichsgrafenstandbix
(Buzási,
1979. 91. p.)
1606 f e l v e s z i k a c s e h o r s z á g i Freiherrstandb a (Veress, 1 9 1 3 .
XXVI. p.)
"|T607. nov. 20., Prága, szélütés ,,Básta megholt 20. novemb. 1607."
(Sarmasághy Zsigmond levele Szamosközy Istvánhoz. Gerend,
1608. jan. 21. Radvánszky, 1879/2. 35. p.: No. VIII. és Veress,
1913. XXVIII. Wißgrill és az őt követő irodalom téved, amikor
azt állítja, hogy B. augusztus 26-án halt meg. Wißgrill, Bd. 1.
308. p.)
Bettauer, Mathes (11569.06.12.) — St. Michaelskirche, valószínűleg fennmaradt [ÖNB Codex-Trautson, p. 144.]
felső-magyarországi tábori postamester (Feldpostmeister
Kreis Ungarn) (Uo.)

im oberen

Breuner, Friedrich ( * 1 5 4 2 - f l 5 8 3 . 08. 19., Konstantinápoly 1 8 ) — S c h o t tenkloster, eltemették: 1584. 01.10. [ÖNB Codex-Trautson, p. 212.]
Apja Philipp Breuner (* 1500 körül-f 1556. ápr. 23., Bécs), anyja Elisabeth von Windischgrätz (* 1519-f 1568/1573 között) (Lanjus,
1938. Tafel IV.)
1554 a padovai egyetemen tanul (Luschin, 1882. 15. p.)
királyi tanácsos (königlicher Rat) (Lanjus, 1938. Tafel IV.)
kamarás (Kämmerer) (Uo.)
Ernő f ő h e r c e g főkamarása (Oberstkämmerer
Erzherzog
Emsts)
(ÖNB Codex-Trautson, p. 212.)
1581-1583 konstantinápolyi Habsburg követ (Orator zu Konstantinopel) (Kovács-Fenyvesi,
1986. 347. p.)
Breuner, Hans, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstain ( * 1 5 4 9 - f l 5 9 4 .
05. 15.) — Schottenkloster [ÖNB Codex-Trautson, p. 211.]
Apja Philipp Breuner (*1500 körül-f 1556. ápr. 23., Bécs), anyja Elisabeth von Windischgrätz (* 1519-f 1568/1573 között) (Lanjus,
1938. Tafel IV.)
1'1594-ig birodalmi tanácsos (Reichshofrat) (Uo. Tafel XI.)
11594-ig kamarás (Kämmerer) (Uo.)
" 1 ' 1 5 9 4 - i g Moson vármegye ispánja (Gespan der Gespanschaft Moson) (Uo.)
1589—f 1594 magyaróvári kapitány (Hauptmann in Ungarisch Altenburg) (1589. dec. 11. B. Artikelbriefje a magyaróvári német
Landsknechtck részére. ÖStA HHStA Schloßarchiv Grafenegg,
Archiv Breuner, Militaria Schachtel 152. No. 3. 1589. Dez. 11.)
Breuner, Hans, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstain (*1570-f1633.
10. 03.) — Schottenkloster [Lanjus, 1938. Tafel VI.]
Apja Seilrid Breuner (* 1538—11594. jún. 27.), anyja Elisabeth Freiin
von Eizing (Uo. Tafel IV.)
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Breuner gutaütésben halt m e g Konstantinápolyban augusztus 19-én (Hurmuzaki, 19(X). 669. p.:
I. jegyz.). A család életrajzi adatainak összegyűjtője szerint viszont augusztus 10-én egy lovasbalesetben vesztette életét (Lanjus, 1938. Tafel IV.). Ez azonban tévedés, hiszen 13-án m é g
maga Breuner írt jelentést II. Rudolf császárhoz a szultáni fővárosból. Hurmuzaki, 1900. 6 6 8 669. p.: No. CXII.

Első felesége Elisabeth Konstanzia Freiin von Harrach (* 1576—
•j'1625. aug. 18., őt is a Schottenklosterben helyezték örök nyugalomra; esküvőjük: 1595. nov. 19., Bécs), második felesége
Maria Blanka von Arch (Arco) (* 1595 körül-t 1650 körül; esküvőjük: 1626-1627 fordulója táján). (Uo. Tafel VI.)
1581 a padovai egyetemen tanul (márc. 30. Luschin, 1882. 15. p.:
No. 53.)
1598-1599 egy 3000 fős német gyalogosregiment ezredese (Oberst
über 3000 deutsche Fußknechte), amelyet feltételezhetően a
cseh vagy morva rendek segélyéből fizetnek (1598. máj. 25.
Bestallung B-nek tisztségéről, ill. fizetési Bestallung. ÖStA KA
Best. No. 583., júl. 5. B. egy mustrahivatalnokot kér ezrede megmustrálására. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 200. tol. 605., fol.
607., fol. 617-618., júl. 28. előtt az ezred mustrája Skalitznál.
Heischmann, 1925. 229. p.; 1598-1599 tele: B. ezredét Giorgio
Basta parancsnoksága alá rendelik. Uo.; 1599. márc. Elbocsátják az ezredet. Uo.)
1600. nov. 30. B. kéri, hogy a bécsi helyőrségi gyalogságnál alkalmazzák (ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 204. fol. 557.)
1600 egy regimentnyi német gyalogos ezredese (Oberst über ein
Regiment deutscher Fußknechte) (1600. márc. 14. Már ajánlják
B-t II. Rudolf császárnak egy regimentnyi gyalogos élére. Uo.
Reg. Bd. 205. fol. 7., jún. 27. előtt Hans Gallt és Thomas Sichelt
rendelik az ezred ,, Ygla"-ban történő mustrájára., júl. 15. Máivalóban szolgál B. ezrede. Heischmann, 1925. 229. p., nov. 8.
Tárgyalások folynak az ezred elbocsátásáról. ÖStA KA HKR
Prot. Reg. Bd. 205. fol. 28., nov. 21. Baranics Mátyás mustramestert rendelik biztosnak az ezred elbocsátására. Uo. fol. 286.)
1601 egy 3000 fős német gyalogosregiment ezredese (Oberst über
3000 deutsche Fußknechte), amelyet a cseh rendek adójából fizetnek (1601. márc. 23. Bestallung B-nek ezredesi tisztéről, ill.
fizetési Bestallung. ÖStA KA Best. No. 680., aug. 8. után Morvaországban megmustrálják B. ezredét. Heischmann, 1925.
229. p., nov.-dec. II. Rudolf beleegyezik a B- és a Pernhausenféle ezredek egyesítésébe. B. köteles ezredének létszámát 3000
főre növelni. Uo. Vö. még Veress, 1909. 597. p.: No. 787.)
1601 a Georg Paradeiser volt kanizsai főkapitány és társai felett ítélkező delegált bíróság tagja (Cerwinka, é. n. 441. p.)

1602-1605 egy 5000 fős német gyalogosregiment ezredese (Oberst
über 5000 deutsche Fußknechte), amely főként Erdélyben szolgál (1602. jan. B-nek elrendelik újabb 6 zászlóalj felfogadását,
majd Erdélybe rendelik. Heischmann, 1925. 229. p. és Veress,
1909.643. p.: No. 843. és 682. p.: No. 892., márc. 15. Bestallung
B-nek az így létrejövő 5000 fős gyalogezredről. ÖStA KA Best.
No. 708. Vö. még Veress, 1909. 667. p.: No. 868., márc. Mustra
Mistelbachnál. Heischmann, 1925. 229. p.; 1604. máj. Az ezred
átszervezése a katonák lázadása miatt meghiúsul. Uo. és igen
részletes adatokkal: Veress, 1913. passim; 1605: ÖStA KA
HKR Prot. Reg. Bd. 214. fol. 6.)
1603—f 1633 haditanácsos (Hofkriegsrat) (1603-tól viseli B. a címet.
Heischmann, 1925. 229. p.: 716. jegyz.; A címet haláláig viseli.)
1605. okt. 14. B-t bízzák meg a kanizsai végeken Bocskai István pártján álló felkelők elleni csapatok feletti parancsnoksággal. (ÖStA
KA HKR Prot. Reg. Bd. 214. fol. 491., fol. 51. és Heischmann,
1925. 229. p.: 716. jegyz.)
1605-1606 mezei főhadszertárnok (Oberstfeldzeugmeister) (1605.
dec. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 214. fol. 280.; 1606. okt. 7.
Tudatják B-rel, hogy Adolf von Althan kapta meg a tisztséget.
Uo. Reg. Bd. 216. fol. 151., okt. 12. és Häuser, 1949. 69. p.)
1606—f 1633 győri végvidéki főkapitány (Grenzoberst in Raab)
{Pálffy, 1999)
1620. máj. 1. II. Ferdinánd a Wohlgeboren titulust adományozza Bnek és kibővíti címerét (Lanjus, 1938. Tafel VI.)
1627 el ott—f 1633 kamarás (Kämmerer) ( 1 6 2 7 - 1 6 2 8 : FellnerKretschmayr, 1907/Bd. 2. 215. p.: No. 12/IIIAV. A címet haláláig viseli.)
1627-|1633 titkos tanácsos (Geheimrat) (A címet haláláig viseli.)
Capizucchi, Camillo (*1537-fl597. aug. vége-szept., Komárom) — egykori
Minoritenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 119.]
római előkelő család sarja (Uo.)
1597 a VIII. Kelemen pápa zsoldján Magyarországon szolgáló mintegy 9000 pápai zsoldos hadsereg főkapitány-helyettese (Generalleutnant der päpstlichen Truppen [ca. 9000 Soldaten] in Ungarn) Gianfrancesco Aldobrandini főparancsnok alárendeltségében (Banfi, 1939. 215. p.)

1597. aug. meghatározó szerepet játszik Pápa várának visszafoglalásában (Pálffy, 1997/2. passim)
11597. aug. végc-szept. Komáromban meghal még a pápai táborban
kirobbant járvány során szerzett betegségében (Banfi, 1939.
224. p.)
Cernovic, Mihajlo, „de Macedonia" ( f l 5 7 5 . 06. 04.) — Schottenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 214-215.]
Apja Petr Cernovic ,,de Macedonia" a család itáliai kereskedő ágából
(Uo.)
Felesége Jovanka, fia pedig: Maksimilijan. Még két leányáról is tudunk. (Zontar, 1973. 158. p. és 161. p.)
1556-1563 I. Ferdinánd titkos ügynöke Konstantinápolyban (Gehei-magent in Konstantinopel, secretarius explorator) (Uo.
170-211. p.)
1558-1563 egyúttal a konstantinápolyi vdencei követ (bailo) főtolmácsa (Großdragoman des bailo) (Zontar, 1971. 172-208. p.)
1562. júl.-aug. Velence követe Szelim szultánfihoz három leányának
esküvőjére (Uo. 199-200. p.)
1564. dec-1565. márc. II. Miksa követe a szultánnak járó ajándékkal
(Ehrengeschenk) Konstantinápolyban és a béketárgyalások
ügyében (Uo. 214-217. p.)
1564—fl575 II. Miksa császár diplomatája és tanácsosa (Uo. 2 1 1 222. p.)
1565. jún—okt. II. Miksa internunciusá a portán (Uo. 217. p. és Kovács-Fenyvesi, 1986. 346. p.)
1567. márc. II. Miksa követségében jár Liszabonban egy perzsa szövetség létrehozása érdekében (Zontar, 1971. 219. p.)
1572 II. Miksa követe Itáliában (Uo. 220-221. p.)
Kém- és diplomáciai tevékenységének alapos feldolgozása: Zontar,
1971. és Zontar, 1973. (Halálának dátumát — nem ismervén a
V

sírkő 1630-ból fennmaradt feliratát— 1576-ra teszi: Zontar,
1971.222. p. és Zontar, 1973. 161. p.)

Dampierre, Henri Du Val (Duval), comte de 19 (*1580, Han várában-f1620.10.
09., Pozsony 20 ) — egykori Minoritenkloster, sírkövét fiai állíttatták,
elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 124. Vö. még Jankó, 1876.]
Apja Jacques Du Val, Mondreville ura, anyjaNicolas de Bossut lovagnak, Bazoche bárójának és Han urának idősebb leánya (SahinTóth Péter szíves közlése. 21 )
1601 előtt valószínűleg a németalföldi spanyol hadseregben katonáskodik, hiszen 1601 áprilisából már arról tudunk, hogy császári
szolgálatba akar állni (Jankó, 1876. 74.)
1602-1604 több száz (800-1200), főleg vallon lovas kapitányaként
(Hauptmann ca. 800-1200 wallonischen Reiter) szolgál Lippa,
Lúgos, Jenő és az erdélyi végek vidékén II. Rudolf zsoldján (Veress, 1913. 14-15. p.: No. 981., 20. p.: No. 992., 95. p.: No. 1101.
és 99. p.: No. 1106., 395. p.: No. 1517., 400. p.: No. 1522.,
402-403. p.: No. 1525., 425. p.: No. 1557., 499. p.: No. 1643.,
500. p.: No. 1646.; Heischmann, 1925. 258. p.: 861. jegyz. és
1603. júl. 5.: BN, FF 18989. fol. 641.)
1605 Esztergom várának megbízott főkapitánya (Verxvalter der Oberhauptmannschaft der Grenzfestung Gran) Adolf von Althan távozását, majd Ulrich Gráf von Öttingen halálát követően az
erősség töröknek történő feladásáig — ezen tettéért 1606. febr.
22-én P o z s o n y b ó l a bécsi Hofburgba, F e r d i n á n d Gráf zu
Hardegg és Georg Paradeiser egykori börtönébe viszik, de utóbb
kegyelmet kap (1605. aug. után: ÖStA KA HKR Aktén Exp.
1605. Aug. No. 101., Heischmann, 1925. 206. p.: 643. jegyz.,
234. p.: 745. jegyz. és 258. p.: 861. jegyz., valamint a vár fela-

19

Azaz magyarosan: Henri Du Val, Dampierre grófja (Dampierre birtok és uradalom Campagneban). Miután a korabeli források és történetírók a grófot általában csak Dampierre-ként, azaz
Dampierre grófjaként emlegették, ezért az általános gyakorlatnak megfelelően magunk sem
Du Val családnevét, hanem grófi nevét helyeztük adatbázisunk ábécérendjébe.
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Egy levele Batthyány Ferenchez közvetlenül a halála előtti hetekből fennmaradt a Batthyány
család levéltárában. MOL P 1314 Batthyány cs. lt. No. 9660. (1620. szeptember 24., Bécsújhely).
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A hosszú török háborúban a magyar hadszíntéren szolgáló francia, lotharingiai és vallon katonaságra vonatkozóan Sahin-Tóth Péter folytat évek óta kutatásokat. A Dampierre-ről és
Overbroekról számomra átadott adatait ezúton szeretném neki barátsággal megköszönni.

dásáraés D. sorsára: Gömöry, 1893. 146. p., ill. Montreux, 1608.
1029-1032. pp. Az ellene folytatott hadibírósági eljárás iratai:
ÖStA KA Prager HKR Aktén 1606/No. 104. és No. 107., vö.
még: BN, FF 15920. fol. 25.)
1606II. Rudolf császár megbízottjaként részt vesz a Bocskai Istvánnal
kötött bécsi bcke előkészítésében (MOE, XII. köt. 249-252. p.)
1609-1613 500 (5 kompánia) Archibusier és 300 rác lovas ezredese
(Oberst über 500 Archibusier und 300 razische Reiter) Hans
Brcuner győri végvidéki főkapitány alárendeltségében (1609.
jan. 26. Bestallung D. részére 500 Archibusiervől, amely szerint
mustrájuknak márc. 3-án kellett lenni Ebenfurtnál. ÖStA KA
HKR Aktén Reg. 1609. Jan. No. 46. Vö. még Uo. Exp. 1609.
Febr. No. 53.; 1610-1611: Az ezredet többször átszervezik, de
1610-ben megmaradnak Brcuner alárendeltségében; 1611-ben
viszont a csehországi hadjáratban vesznek részt; 1612: Előbb
Kassa környékén, majd Komárom, Győr és Moson vidékén
táboroznak 1613 elején történt elbocsátásukig. Heischmann,
1925. 258-259. p.)
1610 körül—11620 kamarás (Kdmmerer) (Jankó, 1876.; A címet haláláig viseli.)
1613—11620 haditanácsos (Hofkriegsrat) (Heischmann, 1925. 259. p.;
A címet haláláig viseli.)
1613-j 1620 bestelter Oberst (Uo.; A címet haláláig viseli.)
1616 300 kozák lovast, 100 német Archibusieri és 1000 gyalogost
fogad Ferdinánd főherceg számára és velük részt vesz a Velence
elleni Isonzó-menti harcokban (1613. aug. Uo.)
1617 500 Archibusieri, majd 1500 hajdút fogad fel a császár szolgálatába (1617. júl. 24., ill. szept. 16. Megbízások D. számára.
Uo.)
1618 a Csehországba vezényelt magyar hadinép főparancsnoka
(Kommendant der ungarischen Truppén in Böhmerí) a fenti 500
Archibusier feletti ezredesi tiszte mellett (Uo.)
1618—f 1620 Generalleutnant, 1619-ben Morvaországban a cseh felkelők ellen (Uo. 258. p.: 861. jegyz. és D. levele Charles de
Gonzague-nak, Nevers hercegének. 1619. okt. 2., „morvaországi tábor". BN, FF 4720. fol. 64-65.)
1619—f 1620 II. Cosimo toszkánai nagyherceg 500 lovasból (300 Archibusier és 200 kürasszír) álló, császári zsoldba szegődött regi-

mentjének (Florentiner Reiter) ezredese (Oberst über 300 Archibusier und 200 Kürassiere, der sogenannten Florentiner Reiter des Großherzogs in Toscana, Cosimo II.), de betölt(het)i
1617-ben felfogadott 500 Archibusiere feletti parancsnoki tisztét is (Heischmann, 1925. 259-260. p.)
Freyberg, Otto von ("(1566, Mannersdorf) — St. Michaelskirche, valószínűleg
fennmaradt [ÖNB Codex-Trautson, p. 164.]
1566 előtt Felső-Magyarországon szolgál, ahol halálosan megbetegedik a császári táborban (Uo.)
Talán közeli rokona lehetett az a Karl von Freyberg, aki 1583.
június 4-én részt vett Pálffy Miklós esküvőjén. (Jedlicska,
1897. 103. p.: No. 42.)
Fünfkirchen, Hans Christoph von, Freiherr zu Steinabrunn (*1591-f1620.02.
15.) — egykori Minoritenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson,
p. 131.]
1602. jan. 31. a Fünfkirchen családot felveszik az alsó-ausztriai Herrenstandba (Schimka, 1967. 86—87. p.)
II. Mátyás császár Mundschenk-)^ (ÖNB Codex-Trautson, p. 131.)
a friedlandi herceg testőrségénck főstrázsamestere (Oberstwachtmeister über des Herzogs von Friedland Leibregiment) (Uo.)
Fürstenberg, Jobst (tl596. 11. 11.) — St. Stephanskirche, elpusztult [ÖNB
Codex-Trautson, p. 35.]
1596 előtt a birodalom németalföldi-vesztfáliai kerületéből való 500
kürasszír alezredese Magyarországon (Oberstleutnant des niederländisch-westfälischen
Kreises über 500 Kürassiere in Ungarn) (Uo.)
Vö.: 1595-ben a magyar hadszíntéren szolgáló sváb ezred stábjában szolgál egy Jakob ,,Furstenberger". (Liepold, 1998.
441. p.)
Gannabitzer, Christoph (11576. 10. 31.) és felesége, Dorothea Schildecker
(11570. 09. 10.) — St. Stephanskirche [ÖNB Codex-Trautson, p. 101.]
1564-1566 magyarországi hadi fizetőmester (Kriegszahlmeister in
Ungarn/magister
solutionis campestris in Hungaria) (1564.

jan. 1. Utasítás Gannabitzer számára. ÖStA FHKA HKA Inst.
No. 158. Vö. még 1566: Barabás, 1899. 1-2. p.: No. I. és 5 2 6 527. p.: No. CLXXIII. és 1566: Roubík, 1938. passim.)
Guetrater, Kaspar (f 1601. 09. 20. után, Székesfehérvár elfoglalása után) —
Schottenkloster, síremlékét apja, Kaspar Guetrater der Ältere állíttatta
[ÖNB Codex-Trautson, p. 220.]
1601 Apja, Kaspar Guetrater der Ältere a bajor választófejedelem
Rentschreiber-e volt Straubingban (Uo.)
Guetrater, Hans Chrysostomus (f1603.11.16., Esztergom) — Schottenkloster
[ÖNB Codex-Trautson, p. 219.]
1603 a Leonhard Ehrgott 22 vezette ezred kapitánya Magyarországon
(Hauptmann des Ehrgottischen Regiments in Ungarn) (Uo.)
Hardegg, Georg Graf zu (f1530, Nyitra) — egykori Minoritenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 120.]
Erbschenk in Österreich (Uo.)
Erbtruchseß in Steier (Uo.)
Hartitsch, Dietrich von (f 1531) és felesége, Sophia von Weißpriach 23 — St.
Stephanskirche, valamikor 1779 óta pusztult el [ÖNB Codex-Trautson,
p. 96.]
1526 mustramester Ferdinánd főherceg Magyarországra küldött seregében (Mustermeister der Truppen Erzherzog Ferdinands in
Ungarn) (nov. 23. Newald, 1884. 37. p.: Beilage No. 4.)
1527-1531 soproni városkapitány és Sopron vármegye ispánja 24
(iStadthauptmann in Ödenburg und Gespan der Gespanschaft
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Leonhard Ehrgott 1603. április l-jén Prágában kelt Bestallungja értelmében 3(XX) gyalogot
fogadott fel, majd állított ki mustrára Tuln városánál valamikor július elején. Heischmann,
1925. 230. p.

23

Hartitsch rokonsága aligha véletlen a Weißpriach családdal, hiszen annak több tagja volt őt
megelőzően soproni kapitány. SL SVL Oertel-gyűjtemény Lad. V. et F. Fase. I. No. 12. (A
X V - X V I . századi soproni kapitányok egykorú arehontológiája).
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Fallenbüchl Zoltán szerint 1521 és 1526 között volt Sopron vármegye ispánja (Fallenbüchl,
1994. 96. p.), ezt az állítást azonban Házy Jenő oklevéltárának adatai jelentősen módosítják.

Ödenburg) (1527. febr. 21. Házy, 1/7. köt. 243. p.: No. 192.;
1531. dec. 9. Uo. 440. p.: No. 345.)
Hoyos, Hans von, Freiherr von Stüchsenstein (Stixenstein) (*1506 körül, Burgos Spanyolországban-f 1561.05.23., Gradisca d' Isonzo) — egykori Minoritenkloster, síremlékét fia, Ferdinand Albrecht állíttatta, 25 elpusztult
[ÖNB Codex-Trautson, p. 122. és Leeder, 1914. 87-89. p.]
Apja Juan de Hoyos (* 1481 körül), anyja Ines de Salamanca (t 1561)
(Uo. 29. p.)
Felesége Judith Ungnad (f 1572. nov. 12. előtt), a neves Hans Ungnad,
Freiherr von Sonnegg leánya (esküvőjük 1548-ban volt Laibachban: Uo. 48-51. p. és 92. p.: 1. jegyz.)
1522 vagy az elkövetkező években, de 1525 előtt Ferdinánd főherceggel vagy valamivel később érkezik Spanyolországból Ausztriába (Uo. 40. p.)
1525 már Ferdinánd főherceg szolgálatában áll (Uo.)
1529 Bécs török ostromakor a védőseregben katonáskodik, nevezetesen annak spanyol egységében (Uo. 40-41. p.)
1530-1540-es évek bárói diplomája szerint harcolt Magyarországon,
Itáliában, Ausztriában és a német-római birodalomban (Uo.
40. p.)
1536 egy német ezred kapitánya és fizetőmestere (Hauptmann und
Zahlmeister eines deutschen Regiments) (Uo. 41. p. és 42. p.: 1.
jegyz.)
1544—11561 tanácsos (Rat) (1544. dec. 2. Kinevezés élete végéig járó
évi 200 rajnai forintos fizetéssel. Uo. 41. p.)
1546 már ezredes (Oberst) I. Ferdinánd seregében (Uo. 41. p.)
1546-1557 Triest városának kapitánya (Hauptmann der Stadt Triest)
(1546. márc. 15. Kinevezés. Uo. 42. p. és 44. p., márc. 16. H.
reverzálisa tisztéről. Uo. 42. p.: 1. jegyz.; 1557 előtt többször
kérte elbocsátását betegsége, a triesti időjárás nehezen viselése
stb. miatt. Uo. 46. p.)
1546-tól kezdve számos alkalommal tölt be különféle biztosi tisztséget (Kommissar) és lát el követi (Gesandter) tevékenységet
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Hoyos végrendeletében azt kérte, hogy amennyiben lehetséges, Bécsújhelyen (Wiener Neustadt) temessék el. Miután azonban fia, Ferdinand Albrecht a bécsi Minoritenklosterben
családi
sírboltot alakíttatott ki, apját is ebbe temettette el. Leeder, 1914. 88-89. p.

— 1546: követ V. Károly császárhoz; 1547: Augusburgba küldik; 1549: Prágában jár; 1550: Augsburg és Bécs küldetései
helyszínei; 1553: Diego de Albával együtt az elmaradt zsoldja
miatt fellázadó pápai spanyol katonasággal való tárgyalásokra
küldik; 1555: a Bécs erődítéseire kirendelt biztosok egyike
(1546-1553: Uo. 42. p., 1555: Uo. 43. p.)
1547 részt vesz a mühlbergi csatában (Uo. 40. p.)
1547. júl. 13. felveszik a Reichsfreiherrstandbá
Freiherr von Stüchsenstein titulussal (Uo. 86. p.)
1555. máj. 30. I. Ferdinánd H-nak a török elleni hadjáratokban és
triesti kapitányként tanúsított szolgálataiért kibővíti családi címerét. (Buzási, 1979. 88. p. és Leeder, 1914. 87. p.)
1556-1557 körül a Dunától az Adriai-tengerig fekvő várak ellátásárt
felelős főbiztos Bécs székhellyel és évi 800 rajnai forintos fizetéssel (Oberstkommissar zur Vorsehung der
Grenzfestungen
von der Donau bis ans Meer) (Uo. 47. p.)
1557—"I" 1561 gradiskai kapitány (Hauptmann in Gradisca) (1557.
szept. 28. ÖStA KA Best. No. 57.)
K a m r e r (Kammerer), Matthäus, F u c h s genannt (11563. 07. 22.) — St.
Michaelskirche [ÖNB Codex-Trautson, p. 165.]
1529 talán azonos azzal a Matthäus Fuchs-szal, aki Leonhard Freiherr
von Vels parancsnoksága alatt álló csapatok sorában, Siegmund
Leysser zászlóaljában vesz részt Bécs török elleni védelmében
CLiepold, 1998. 421. p.)
1547—11563 hadi fizetőmester Magyarországon (Kriegsza h í m e is te r
in Ungarn/magister solutionis campestris in Hangaria) (1547.
febr. 27. Pálffy, 1993. 95. p.: 105. jegyz.; 1549. aug. 20. Bécs.
K. levele a Magyar Kamarához. Barabás, 1898. 108-109. p.:
No. LXXI.; 1550. nov. 30., Bécs. K. levele ugyanahhoz. Uo.
133-134. p.: No. XCII. Vö. még Roubík, 1937. 137-138. p.,
298. p. stb. és 1550-1557: M O L E 185 Tétel 2. fol. 54-68. és
Tétel 3. fol. 21-23. és fol. 61.)
1560 körül—11563 királyi tanácsos (königlicher Rat) (ÖNB CodexTrautson, p. 165.)

Kollonitsch, Ernst von (11638.12.12.) — az egykori úgynevezett älteres Kapuzinerkloster (Vorstadt St. Ulrich, ma 7. kerület, Neustiftgasse 4., Mechitaristengasse 2-4.), feltételezhetően elpusztult [Lamm, 1981. 8. p.]
1600 óta áll II. Rudolf császár katonai szolgálatában (Uo. 37.)
16041. Rudolf magyar király K-t és két testvérét, Seifridet és Karit —
főként Seifrid szolgálataira való tekintettel — az 1598: 41., illetve az 1604: 20. tc. értelmében külön felveszi a magyar honpolgárok közé (ÖStA FHKA HKA Fam-Akten C - K 161. fol.
82-83., fol. 76-79. és CJH, 1899. 848-851. p. és 954-955. p.)
1604 K. továbbra is Magyarországon szolgál. (ÖStA KA HKR Prot.
Reg. Bd. 212. fol. 136.)
1605-1606 Generalwachtmeisterleutnant
zu Roß und Fuß (Lamm,
1981.38. p.)
1606 után-1610 előtt Ferdinánd főherceg 500 lovas testőrének kapitánya (Hauptmann über die 500 Leibreiter Erzherzog Ferdinands) (Uo.)
1610 ezredes 500 Archibusier élén (Oberst über 500 Archibusier),
akik Bécs alatt vannak elkvártélyozva (máj. 10. Bestallung K.
számára a tisztségről. ÖStA KA Best. Prot. Bd. 1. 1608-1604. p.
7., ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 224. fol. 383.: máj. 22., fol.
352.: júl. 7., fol. 395.: júl. 21., fol. 415-416.: okt. 18. elbocsátás
és Uo. Exp. Bd. 223. fol. 438-439. máj. 12., okt. 2. fol. 505.)
1610-1622 győri főkapitány-helyettes (Grenzoberstleutnant in Raab)
(Pálffy, 1999)
1610—11638 egyúttal bestelter Oberst (nov. 3. A Haditanács tudatja
K-csal, hogy II. Rudolf engedélyezte neki a titulus használatát.
ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 224. fol. 244., nov. 15. Bestallung
K. részére a cím viseléséről évi 1000 forintnyi Wartgeldde 1.
ÖStA KA Best. No. 923.; A címet haláláig viseli.)
1615-f 1638 szolgálataiért évi 1000 rajnai forint ellátmányban (adiuto
di costa) részesül (1615. nov. 15. II. Mátyás elrendeli Peter Suter
hadi fizetőmesternek, hogy ettől a naptól számítva fizesse évente K-nak az összeget. ÖStA FHKA HKA Fam-Akten C - K 161.
fol. 45. és ÖStA FHKA H K A NÖHA W-61/A/36/B. RN 275/3.
fol. 936-937.)
1619-t 1638 II. Ferdinánd kamarása (Kämmerer) (1619: Pickl, 1903.
65. p.; A címet haláláig viseli.)

1621 előtt—11638 haditanácsos (Hofkriegsrat) (A címet haláláig viseli.)
1621-1624 ezredes egy 1000 fős gyalogosregiment élén (Oberst über
1000 deutsche Fußknechte) a Bethlen Gábor fejedelem elleni
harcokban (1621. jún. 11. Bestallung és Kapitulation K-nak
1000 fő feletti ezredesi tisztéről, jún. 1-én még 1500 főre kér K.
kinevezést. ÖStA KA Best. No. 1047. és No. 1058 a., aug. 7. K.
még betölti győri tisztét is. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 246.
fol. 198., fol. 199., fol. 200., fol. 204., fol. 205., fol. 230., fol.
253. és Uo. Exp. Bd. 247. fol. 355., szept. 1. K. ezrede Komáromban, Győrben és Pozsonyban szolgál e várak megerősített
védelmére. Uo. fol. 456.; 1623: Uo. Reg. Bd. 250. fol. passim;
1624: Uo. Reg. Bd. 252. fol. passim; 1625. júl. 9. K. kéri, hogy
3 évig viselt tisztéről számoljanak el vele. Uo. Exp. Bd. 253. fol.
349.)
1625—f 1638 komáromi főkapitány (Grenzoberst in Komorn) (1624.
júl. 13. Felszólítják K-t, hogy Hans Dietrich von Rciffenberg
megérkezte után menjen Komáromba beiktatására. Uo. Reg. Bd.
252. fol. 315., szept. 24. K. kéri beiktatása végrehajtatását. Uo.
Exp. Bd. 251. fol. 517., nov. 2. Reiffenberget utasítják, hogy az
elkövetkező bányavidéki fizetéskor K-ot iktassa be a tisztségbe.
Uo. Reg. Bd. 252. fol. 137., dec. 18. Bestallung K. részére tisztéről. ÖStA KA Best. No. 966., dec. 18. Engedelmességre intő
levél külön a komáromi magyar és külön a német katonasághoz
K. kinevezése kapcsán. Uo., dec. 23. K. sürgeti beiktatását, és
kéri, hogy a beiktatást végző Hans Bernhard Löbl ,,sich Zwischen Ine vnd herrn Obristem von Reiffenberg wegen seines abezugs interponire". ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 251. íol.
590.; 1625. jan. 27. előtt K. beiktatásához dobot és zászlót kér.
Uo. Exp. Bd. 253. fol. 232.; febr. 18. K. már tisztében van. Uo.
fol. 92.; A tisztséget haláláig betölti.)
1637. dec. 3. felveszik testvérével, Hans K-csal együtt az alsó-ausztriai Grafenstandba (Schimka, 1967. 145. p. és az irat kiadása:
Lamm, 1981. 36-40. p.: No. 8. Ugyan felvételük már II. Ferdinánd uralkodása alatt, 1636. dec. 10-én Regensburgban megtörtént, hivatalosan Adelsbriefjüket csak ekkor adta ki III. Ferdinánd. Uo. 37.; 1638. máj. 22. III. Ferdinánd erről értesíti az

Udvari Kamarát. ÖStA F H K A HKA Fam-Akten C - K 161. tol.
55-56.)
Konstantinopel, Ferdinand von (11557. 10. 21.) — egykori Minoritenkloster,
elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 128.]
1529 Bécs török ostromakor kerül fogságba és áttér a keresztény hitre
(Uo.)
1529 után török tolmács Bécsben (türkischer Dolmetscher in Wien)
(Uo.)
Lahinger, Hans (1*1551) — egykori Bürgerspitalskirche [ÖNB Codex-Trautson, p. 286.]
1540-es évek a bécsi és magyarországi erődítések finanszírozásával
megbízott birodalmi fillérmester (des Heiligen
Römischen
Reiches Pfennigmeister über die Gebäude in Wien und an der
Grenze in Ungarn) (Uo.)
Lichtenwalder, Sebastian ((1568. 09. 05.) — Schottenkloster [ÖNB CodexTrautson, p. 205.]
1567 Magyarországon szolgáló két fiát a törökök megölik (Uo.)
1568 előtt I. Ferdinánd egyik udvari ajtónállója (Türhütter) (Uo.)
Ligsalz, Karl, zu Ascholding (1*1575. 02. 06.) — St. Stephanskirche, 1947-ben
még megvolt a sírkő fÖNB Codex-Trautson, p. 75.]
müncheni polgár- és kereskedőcsalád tagja (Richard Perger szíves
közlése.)
1575 előtt komáromi katona (Grenzsoldat in Komorn) (ÖNB CodexTrautson, p. 75.)
Mansfeld, Kaspar Graf von (*1521/1523 k ö r ü l - f l 5 4 2 . 10. 29., Bécs) — St.
Stephanskirche, elpusztult fÖNB Codex-Trautson, p. 30.]
Apja Albrecht Graf von Mansfeld (1T560), anyja Anna Honstein
( f i 559)
Felesége Anna Wied (Richard Perger szíves közlése.)
1542 lovaskapitány (Rittmeister) a német birodalom nagy Buda elleni
hadivállalkozása idején, és sírfelirata szerint ,,des /?öm[sichen]
Reichs Rennfahnen geführt", ami egyezik a korabeli levéltári
források adataival, miszerint,, hat den fanén gehabt" (ÖNB Co-

dex-Trautson, p. 30., ill. Meyer, 1879. 523-533. p. és Liepold,
1998. 237., 240-241. p. és 432. p.)
Az 1542. évi hadjáratra 1.: Meyer, 1879., Károlyi, 1880/1., Károlyi,
1880/2., Traitt, 1892., Récsey, 1893. és legújabban Liepold,
1998. 237-252. p.
Marinchor, Anton (f1594) — egykori Minoritenkloster, földi maradványait
tesvére, Dr. Cyprian Marinchor temettette el, elpusztult [ÖNB CodexTrautson, p. 116.]
1594 előtt kapitány a Zinn-féle ezredben Magyarországon (Hauptmarin in dem sogenannten Zinn-Regiment in Ungarn) (Uo.)
Mayerhauser, Ulrich, zu Poysbrunn (f 15[??]. 08. 13.) — St. Michaelskirche
[ÖNB Codex-Trautson, p. 157.]
egy zászlóaljnyi német gyalogos kapitánya Magyarországon (Hauptmann über ein Fdhnlein Landsknechte in Ungarn) (Uo.)
Nogarol, Ferdinánd Gráf zu (Herr zu Altspaur und Ernsbrunn) (11590. 02.
11., Bécs) — egykori Kloster St. Dorothea, elpusztult [Szilády, 1893.
212. p.: No. III.26 és Lanjus, 1938. Tafel V.]
Apja Leonhard Gráf zu Nogarol, anyja szerdahelyi Dersffy Orsolya
{Szilády, 1893. 211. p.: No. III. és Nagy /., III. köt. 286. p.)
Felesége Anna Maria Elisabcth von Harrach (* 1564—f 1624. szept. 2.,
Asparn an der Zaya, ugyanitt temették el; esküvőjük: 1584. nov.
11., Bécs), a neves Leonhard Freiherr von Harrach leánya (Lanjus, 1938. Tafel V. és Szilády, 1893. 212. p.: No. III.)
1547 előtt I. Ferdinánd későbbi császár feleségének, Jagelló Annának
az udvarában apródoskodik (,,inter Imperatricis Ephaebos aula
educatus") (Uo. 211. p.: No. III.)
1550-es évek 18 éves korától német vagy másként fekete nehézlovasok között szolgál (,,inter equites germanicos ab atro armorun
colore nigros vocitari coeptos ") (Uo.)
1565-1566 részt vesz Sáros, Szádvár és Ecsed várainak ostromában
mint lovas zászlós (,,equestris signifer", ill. ,,Reuterfande-
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„in aede divae Dorotheae conditus

iacet" Uo.

rich") Felső-Magyarországon (1565: Uo.; 1566: Fürer, 1646.
345-346. p.)
1572-1573 lovaskapitány 300 lovas felett (Rittmeister über 300 deutsche Reiter, ,,Tribunus Vexillationis") Németalföldön II. Fülöp
spanyol király zsoldján, Peter Ernst Gráf von Mansfedl lovasregimentjében, Fernando Alvares de Toledo, Alba hercege, németalföldi helytartó parancsnoksága alatt (Lovasait a német birodalomban fogadta fel. Kapitánytársai Wenzeslaus Maraxi
[Morackschi] és Georg Erasm von Liechtenstein voltak. ÖStA
HHStA SchloBarchiv Grafenegg, Archiv Breuner, Militaria
Schachtel 152. Fasc. No. 1. 1572. Sept. 23. és 1573. Okt. 8. Vö.
latin tisztség-elnevezésére: Szilády, 1893. 211. p.: No. III.)
1574 után III. Henrik francia király lovaskapitánya 300 lovas élén
(Rittmeister über 300 Reiter) („sub Galliarum Regis stipendio
paris numeri equittes duxit") (Uo.)
1576 előtt miután Franciaországból visszatért II. Miksa császár,, illum
inter cubili sui proceres allegit" (Uo.)
1578 előtt „Melyten, Hispániám et Lusitaniam adiit, acaliquandiu in
singulis locis versatus est" (Uo.)
1578. márc. 19. felveszik az alsó-ausztriai Herrenstandba
(Schimka,
1967. 181. p.)
1579-1588 szatmári és tiszántúli főkapitány (Oberstzu Sakmar samt
zugehöriger Ortflecken jenseits der Theifi) (Pálffy, 1997/1.
285. p.)
1584-1588 ideiglenesen megbízott felső-magyarországi főkapitány
(Verwalter des Feldoberstamtes in Oberungarn) (Uo. 273. p.)
1586-11590 tanácsos (Rat) (A címet haláláig viseli.)
1588-t 1590 győri végvidéki főkapitány (Grenzoberst in Raab)
(Pálffy, 1999)

Nothaft, Leo, von WeilJenstein (*1543-tl566. 11. 08., Bécs) — St. Stephanskirche, fennmaradt az északi karzaton, de felirata hiányzik 7 [ÖNB Codex-Trautson, p. 49.]
Apja Sebastian Nothaft (* 1520—11565), anyja Felizitas Paumgartner
(* 1530-f 1569) (A müncheni Bayerisches Staatsarchiv írásbeli
közlése Richárd Perger részére.)
I. Ferdinánd udvari szolgája (Hofdiener) [?] (ÖNB Codex-Trautson,
p. 49.)
1566 előtt zászlótartó Győrben (Fahnrich in der Grenzfestung Raab)
(Uo.)
Overbroek, Joan de [Oberbrouck von] (11599. dec. eleje) — St. Stephanskirche, egy bizonyos ,,Leonardus Fráter" állíttatta, 1945 áprilisában
pusztult el [ÖNB Codex-Trautson, p. 47.]
1580-as évek II. Fülöp spanyol király zsoldján vallon csapatok élén
szolgál Németalföldön (Hauptmann über wallonische Truppén
in den Niederlanden König Philipps II.) (Uo.)
1595 kapitány a Kari Gráf von Mansfeld által toborzott és Eberhard
de Dans ezredes által vezetett vallon gyalogosregimentben
(.Hauptmann im wallonischen Fufiknechtregiment des Eberhard
de Dans) (1595. jan. Mansfeld két ezred felfogadását ajánlja fel,
jún. Az ezred már Magyarországon szolgál, majd részt vesz Esztergom ostromában. Heischmann, 1925. 206. p., 246. p. és Liepold, 1998. 305. p.)
1596 az egykori Dans-féle vallon gyalogosregiment ideiglenesen
megbízott ezredese (Verwalter des Oberstamtes
des Fufiknechtregiments von Eberhard de Dans) (1596. jan. Mansfeld
halála után Pozsonyban megmustrálják és átszervezik az ezredet, febr. Dans ezredes hazaengedése után ideiglenesen feltételezhetően O. vezeti a regimentet, júl. Esztergomban és Magyaróváron szolgálnak katonái. Heischmann, 1925. 247. p.)
1597—f 1599 az immáron Hans Reichard von Schönberg 28 ezredes
vezette vallon gyalogosregiment alezredese két zászlóalj élén
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1860-ban ugyanis az északi karzat restaurálása idején a sírkövet levették és közel egy évtizedig
más helyütt tárolták. Végül 1869-ben helyezték vissza eredeti helye közelébe, felirata azonban
ez idő alatt elveszett.

(Oberstleutnant
des wallonischen Fufiknechtregiments
des
Hans Reichard von Schönberg über zwei Fahnleirí) — főként
Esztergomban és Győrben teljesítenek szolgálatot (1597. jan. 8.
Két vallon zászlóalj kapitánya Esztergomban. ÖStA KA HKR
Prot. Exp. Bd. 198. fol. 39., febr. Megmustrálják és átszervezik
a korábbi ezredet, majd máj.-ban Schönberget nevezik ki az
élére. Ezt követően O. haláláig a több alkalommal redukált [erce
vö. például 1599. jan. 12.: Uo. Reg. Bd. 203. fol. 309.], majd
ismét feltöltött regiment alezredese. Heischmann, 1925. 2 4 7 249. p.)
1598. márc. 29. részt vesz Győr visszafoglalásában (Uo. 247. p. és
ápr. 1 5 . 0 . egy francia honfitársával együtt fizetése elszámolása
mellett,, remuneration der erlangten Victori Raab " ügyében intéz levelet az Udvari Haditanácshoz. ÖStA KA HKR Prot. Exp.
Bd. 200. fol. 541., ill. vö. még alább.)
1599. máj. Andreas von Hofkirchen, Gotthard von Starhemberg,
Adolf von Althan és Jean de Pouilly, sieur de Huyn (másként
Hugne) mellett O. neve is felmerül az ideiglenesen betöltendő
esztergomi főkapitányi tisztségre (Verwalter der Oberhauptmannschaft
der Grenzfestung
Gran) ( Ö S t A K A A F A
1599/5/5 bi)
|1599. szept. 20. után, de dec. 14. előtt, valószínűleg dec. elején
(ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 202. fol. 575-576. és Uo. Reg.
Bd. 203. fol. 286. és fol. 385. A tisztségben utódja Hannibal
Kratz von Scharfenstein. Uo. Reg. Bd. 205. fol. 278. és Heischmann, 1925. 249. p.)
1) Külön érdekesség, hogy feltételezhetően testvérének, a Győr
1598. évi visszafoglalásakor hősi halált halt Eberhard de
Overbroeknak is ismerjük a sírfeliratát a győri székesegyházból:
,,Everhardus
Natalibus

ab Overbruck,

Leodius

clarus,

virtute,

nium Hungáriáé

insignis

miles, ac bellator
pugnando

ex ducatu

Juliacensi

et armis, qui ad
fortis,
obiit

Strigo-

in Jaurini

peratione

gloriosam

mortem,

conditur."

— Károlyi L ő r i n c leírása 1747-ből:

recu-

hoc

saxo

Karolyi,

1747. 10. p. A sírkő Bedy Vince közlése szerint 1936-ban
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Schönberg kinevezésére és 1597. évi tevékenységére: Pálffy, 1997/2. passim.

ugyan már teljesen olvashatatlanná vált felirattal, de még
megvolt, azóta azonban elveszett. (Bedy, 1936. 45. p.)
2) 1595-ben a magyar hadszíntéren szolgál még egy bizonyos
Franz (Francois) de Oberbrouck és Joan másik testvére,
Leonhard de Oberbrouck is egy vallon gyalogos zászlóalj
kapitányaként (Hauptmann eines wallonischen

Fufiknecht-

fahnleines), illetve zászlótartójaként (Fahnrich in einem
wallonischen

Fufiknechtfcihnlein).

(Liepold,

1998. 3 0 5 . p.

és 440. p.) Leonhard még 1600-1601-ben is a magyar hadszíntéren teljesít szolgálatot, sőt ő jár el elhunyt testvére,
Joan hagyatéka ügyében. (ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd.
205. fol. 318., fol. 279., fol. 332. és Uo. Exp. Bd. 204. fol.
441., fol. 468., fol. 477., valamint Uo. Exp. Bd. 206. fol.
443.)
Puchhaim zu Göllersdorf, Hans Christoph Gráf von (f 1619.09.27.) — egykori
Kloster St. Dorothea, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 229.1
1604-1609 ezredes egy 1000 főből álló lovasregiment élén előbb
Esztergomban, majd Felső-Magyarországon (Oberst über 1000
Reiter in Gran, spater in Oberungarn) — előbb császári, majd
alsó-ausztriai rendi zsoldon szolgálnak (1604. júl. P. ezredének
mustrája Stockerauban. Heischmann, 1925. 243. p. Az ezred
többszöri átszervezés, csökkentés és feltöltés után véglegesen
1609-ben szűnik meg. Uo. Vö. még 1604-1605: Veress, 1913.
536-690. p. passim.)
1606 körül-f 1619 haditanácsos (Hofkriegsrat) (Uo.; A címet haláláig
viseli.)
1607-11619 bestelter Oberst (1607. márc. 23. II. Rudolf P-nak adományozza a címet. ÖStA FHKA HKA N Ö H A W-61/A/36/B.
RN 275/3. fol. 935. és ÖStA KA Best No. 926.; A címet haláláig
viseli.)
1609-f 1619 főhadszertárnokmesler (Oberst-Land- und Hauszeugmeister) (1609: Fellner-Kretschmayr,
1907/Bd. 1. 246. p.;
1619. okt. 28. Bestallung utódja Rudolph von Teuffenbach
számára. ÖStA KA Best. No. 896. és No. 1127.)
1610 500 újonnan felfogadott Archibusier kapitánya (Hauptman über
500 Archibusier) (máj .-okt. Heischmann, 1925. 243. p.)
1611-1615 egy változó létszámú lovasregiment ezredese (Oberst
eines Reiterregiments) (1611. jan. 19. Bestallung P. részére egy

900 német Archibusier és 100 kozák lovas alkotta 10 zászlóaljból álló lovasregimentről. Ténylegesen csak 5 kompániát fogad fel P., amelyből azután 2 Mátyás főherceget kíséri Prágába,
3 pedig Komáromba kerül; 1612-1613-ban Komárom, Győr,
Magyaróvár, Bécsújhely, Bruck an der Leitha, Hainburg vidékén teljesítenek a lovasok szolgálatot. 1613. nov.-ben P. újabb
500 lovast fogad fel, amelyből 400-at 4 zászlóaljba osztva FelsőMagyarországra rendelnek; 1615. jan. Az előző év decemberében történt elbocsátásukat követően végül ekkor hagyják el a
lovasok a magyar hadszínteret. Uo. 244. p.)
1613. márc. 26. felveszik a Reichsgrqfenstandbti
(Uo. 243. p.: 793.
jegyz.)
1618 újra 1000 lovas ezredese (Oberst über 1000 Reiter) (Uo. 244.
11619-ig kamarás (Kammerer) (ÖNB Codex-Trautson, p. 229.)
Rappach, Kari Ernst Freiherr von ( f l 7 1 9 . 07., Bécs) — egykori Minoritenkloster, elpusztult [Salvadori, 1894. 374. p.]
1674-"|T719 kamarás (Kammerer) (1674. ápr. 4. R. leteszi kamarási
esküjét. ÖStA HHStA O H M A Sonderreihe, Eidbücher Karton
19. Bd. 2. fol. 169.; A címct haláláig viseli.)
1684-1685 a Metternich-féle ezred alezredese (Oberstleutnant im sogenannten Metternich-Regiment)
(1684. jan. 9. ÖStA KA HKR
Prot. Reg. Bd. 369. fol. 19.; 1685. jún. 21. Uo. Exp. Bd. 370.
fol. 4. jan. 7. és ÖStA KA Best. No. 2351.)
1685-től bestelter Oberst (1685. jún. 21.1. Lipót pátense hadseregéhez
arról, hogy R-nak adományozta a titulust. Uo.)
1685-1691 győri német főkapitány-helyettes (deutscher Grenzoberstleutnant in Raab) (Pálffy, 1999)
1691-1701 a bécsi helyőrség főstrázsamestere (Stadtguardia-Oberstwachtmeister in Wien) (1691. márc. 6. Tudatják az Udvari Kamarával, Ernst Rüdiger Gráf von Starhemberg helyőrség-parancsnokkal, Georg Rudolf Wücz mustramesterrel és Ferdinánd Marchese degli Obizzival, 29 a tisztség előző betöltőjével
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Obizzi később hosszú ideig a helyőrségparancsnok-helyettes (Stadtguardia-Oberstleutnant in
Wien), majd 1701 és 1710 között a helyőrség-parancsnok (Stadtguardia-Oberst in Wien) tisztét töltötte be. Veltzé, 1911. 187. p. és Czeike, Bd. 5. 293. p.

R. kinevezését. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 386/1. fol. 110.;
1701. Veltzé, 1902. 162. p.)
1692-"|i719 haditanácsos (Hofkriegsrat) (1692. R. már viseli a tisztséget. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 387. Index S. Ra. 1693.
máj. 9. R. megkapja egy bizonyos von Thun haditanácsosi
fizetését. Uo. Reg. Bd. 392. fol. 182.)
1699-1705 ideiglenesen megbízott fohadszertárnok (Verwalter des
Oberst-Land- undHauszeugmeisteramtes) (1699. jún. Zivkovic,
1976. 12. p.; 1705. aug. Uo.)
1700-1705 vezérőrnagy (Oberstfeldwachtmeister) (1700. jan. 24.
I. Lipót pátense a császári hadsereghez R. kinevezéséről. ÖStA
KA Best. No. 3052. és No. 3057.)
1701-1719 bécsi helyőrségparancsnok-helyettes (StadtguardiaOberstleutnant in Wien) (Veltzé, 1902. 163. p.)
1705-1710 körül altábornagy (Feldmarschalleutnant) (1705. dec. 25.
Ettől a naptól viseli R. a titulust. ÖStA KA Best. No. 3761.)
1710—11719 fohadszertárnok (Oberst-Land- und Hauszeugmeister)
(1710. febr. 20. Utasítás R. részére a tisztségről. ÖStA KA HKR
K1A V. 36., lébr. 20. Tudatják magával R-hal, az Udvari Kamarával és a hadi kommisszáriátussággal R. kinevezését. ÖStA KA
Best. No. 3936., Engedelmességre intő levél a császári hadsereg
tüzérségi személyzetéhez R. kinevezése kapcsán. Uo., márc. 16.
délelőtt 10 órakor R-t Leopold Gráf von Herberstein, az Udvari
Haditanács alelnöke bemutatja az Oberst-Land- und Hauszeugmeister-Hausbíin szolgáló tüzérségi személyzetnek és hivatalnokoknak. ÖStA KA HKR K1A V. ad 36.; 1719. júl. Zivkovic,
1976. 12. p.)
1711-től táborszernagy (Oberstfeldzeugmeister) (1711. ápr. 6. Pátens
a császári hadsereghez R. kinevezéséről. ÖStA KA Best. Prot.
Bd. 4. 1711. fol. 15.)
171 l - f 1719 ideiglenesen megbízott bécsi helyőrségparancsnok (Verwalter des Stadtguardia-Oberstamtes
in Wien) (1711. márc.
Zivkovic, 1976. 49. p.: 1. jegy.; A tisztséget haláláig betölti.)
1710-es évek tábornagy (Feldmarschall) (Uo.)
1718-f 1719a hadmérnök-akadémia ideiglenesen megbízott felügyelője (Verwalter des Superintendentamtes der Ingenieur-Akademie) Wirich Lorenz Gráf von Daun helyett (1718. jan. Uo.
36. p.: 1. jegy.; A tisztséget haláláig betölti.)

Reiffenberg, Hans Dietrich von (*1577-f1629.12.15.) — egykori Minoritenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 123. és a bécsi Minoritenarchiv
kéziratai alapján: Salvadori, 1894. 347. p.]
1607-1610 győri főkapitány-helyettes (Grenzoberstleutnant in Raab)
(Pálffy, 1999)
1610 körül-f 1629 kamarás (Kammerer) (A címet haláláig viseli.)
1614. jún. 11. felveszik az alsó-ausztriai Ritterstand régi családjai
közé (Schodl, 1983. 232. p.)
1614—1625 komáromi főkapitány (Grenzoberst in Komorn) (1613.
okt. 5. előtt már tárgyalnak R-gel a tisztség elvállalásáról. ÖStA
KA HKR Aktén Exp. 1613. Okt. No. 15., okt. 5. Bestallung R.
részére tisztéről. ÖStA KA Best. No. 966., okt. 5. Engedelmességre intő levél külön a komáromi magyar és külön a német
katonasághoz R. kinevezése kapcsán. Uo., okt. 5. Regensburgban kiállítják R. reverzálisát arról, hogy betartja az utasításában
foglaltakat. Uo.; 1614. jan. 24. R. még nincs tisztében. ÖStA
KA H K R Prot. Reg. Bd. 232. fol. 160., márc. 6. R. már ellátja
tisztét. Uo. fol. 146.; 1625. jan. 18. R. még ellátja tisztét. Uo.
Exp. Bd. 253. fol. 90.)
1620 k ö r ü l - t l 6 2 9 haditanácsos (Hofkriegsrat) (A címet haláláig
viseli.)
1622. a u g . 1. 11. F e r d i n á n d felveszi a
Reichsfreiherrenstandb'á
(Schopf, 1966. 290. p.)
1624 felveszik az alsó-ausztriai Herrenstand új családjai közé (Uo.)
1625-1*1629 a becsi helyőrség parancsnoka (Stadtguardia-Oberst
in
Wien) (1624. júl.-szept. Tárgyalások folynak R-gel a tisztség
elvállalásáról. ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 251. fol. 471. és
fol. 109.; 1625. jan. 1. Bestallung R-nek tisztéről. ÖStA K A
Best. No. 1108. és Veltzé, 1911. 183. p., jan. 1. Utasítás R-nek
a tisztségről. ÖStA KA Best. Prot. Bd. 1. 1622-1631. p. 19.,
febr. 23. Jákob Schübelnek február 25-ére írják elő R. beiktatását
és a helyőrség mustráját. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 254.
fol. 231., febr. 24. Wolf WeBesowiczot is R. beiktatására rendelik. Uo. fol. 232.; A tisztséget haláláig betölti. 1629. dec. 15.
Bestallung a tisztség új betöltője, Hans Christoph Löbl részére.
ÖStA K A Best. No. 1178., Veltzé, 1911. 183. p. és Czeike, Bd.
4. 80. p.)

11629 előtt a mainzi választófejedelem tanácsosa (Rat des Kurfürsten
in Mainz) (ÖNB Codex-Trautson, p. 123. és Salvadori, 1894.
347. p.; A címet haláláig viseli.)
11629 előtt bestelter Oberst (Uo.)
Reither, Christoph, von Samperg zu SoB (t1558.08.02.) — egykori Minoritenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 120.]
1558 előtt egy német gyalogos zászlóalj kapitánya Felső-Magyarországon (Hauptmann über ein Fahnlein Landsknechte in Zips, d.
h. in Oberungarn) (Uo.)
Salm und Neuburg, Eck Gráf zu ( f l 5 7 4 . 07. 09., Győr) — egykori Kloster St.
Dorothea, elpusztult [Reusner, 1586. No. V.]
Apja Niklas Gráf zu Salm, der Jüngere (*1500 körül-|1550. 12. 26.
előtt, Eger), anyjaEmilie zu Eberstein (Newald, 1879/2. 108. p.)
Felesége 1572. okt. utántól guthi Országh Borbála (Takáts, 1926.
214-215. p.)
1 5 5 4 - f l 5 7 4 kamarás (Kammerer) (1554: Firnhaber, 1861. 16. p.; A
címet haláláig viseli.)
1554-f 1574 pozsonyi kapitány (Hauptmann in Prefiburg) (1554. dcc.
9. MOL E 21 1554. dec. 9.; A tisztséget haláláig betölti.)
1555—f 1574 Pozsony vármegye ispánja (Gespan der Gespanschaft
Prefiburg) (1555: Fallenbüchl, 1994. 92. p.; A tisztséget haláláig betölti.)
1 5 6 0 - f 1574 győri végvidéki főkapitány (Grenzoberst
in Raab)
(Pálffy, 1999)
1561 előtt—11574 királyi tanácsos (königlicherRat) (1561. máj. ÖStA
HHStA Hungarica AA Fasc. 82. Konv. B. fol. 40-41.; A címet
haláláig viseli.)
1562. okt. 11. kéri a pakosi Paksy János halálával megüresedett komáromi főkapitányi tisztséget (Uo. Fasc. 86. Konv. C. fol. 35-36.)
1563:77. tc. értelmében magyar indigenátust kap (CJH, 1899. 5 2 4 527. p.)
1570-1572 ideiglenesen megbízott dunántúli kerületi főkapitány
(Verwalter des Kreisoberstamtes jenseits der Donau) (Pálffy,
1997/1. 269. p.)
1 5 7 2 - t 1574 dunántúli kerületi főkapitány (Kreisoberst jenseits der
Donau) (Uo.)

Salm und Neuburg, Julius Gráf zu, der Áltere (tl581. 04. 28., Neuburg) —
egykori Kloster St. Dorothea, elpusztult [Reusner, 1586. No. VII.]
Apja Niklas Gráf zu Salm, der Jüngere (*1500 k ö r ü l - t l 5 5 0 . 12. 26.
előtt, Eger), anyja Emilie zu Eberstein (/Vew&W, 1879/2. 108. p.)
Felesége Elisabeth Turn (f 1584, Sempte. Reusner, 1586. No. VII.)
1563:77. te. értelmében magyar indigenátust kap (CJH, 1899. 5 2 4 527. p.)
1574 a Magyarország és Morvaország közötti határvita kivizsgálására
kiküldött bizottság tagja (1574:29. tc. Uo. 646-649. p.)
1578 ismét a Magyarország és Morvaország közötti határvita kivizsgálására kiküldött bizottság tagja (1578:18. tc. Uo. 676-679. p.)
Salm, Niklas Gráf zu, der Áltere (*1459-f 1530. 05.04., Marchegg) — egykori
Kloster St. Dorothea, maga I. Ferdinánd emeltette neki síremlékét 1546
előtt; a sírkő 1787-ben kerül ki egykori helyéről és 1879. 04. 18. óta a
Votivkirchében látható [Reusner, 1586. No. I., ÖNB Codex-Trautson, p.
227., Newald, 1879/1., Newald, 1884. 1 - 6 . p. és Salm-Monument, 1879.]
Apja Johann Gráf von Salm, anyja Anna von Harcourt ( N e w a l d ,
1879/2. 6. p.)
Felesége 1501-től Elisabeth von Roggendorf (Uo. 15. p.)
1483 III. Frigyes császár katonai szolgálatában áll (Uo. 7. p.)
1490-1491 Miksa főherceg főhadparancsnoka a székesfehérvári hadj á r a t b a n ( O b e r s t f e l d h a u p t m a n n Erzherzog Maximilians
im
Stuhlweissenburger Feldzug in Ungarn) (Newald, 1884. 2 - 5 . p.
és Kovács, 1995. 36. p.)
1494-1495 Zsigmond főherceget szolgálja egy ideig Tirolban (Newald, 1884. 6. p.)
1499 Wolfgang Gráf zu Fürstenberg Feldhauptmann des schwübischen Bundes seregében szolgál a svájci háborúban (.Newald,
1879/2. 12. p.)
15041. Miksa császár egyik főkapitányaként vesz részt az úgynevezett
Landshuter Erbfolgekríegben (Feldhauptmann im Landshuter
Erbfolgekrieg) (Uo. 17-18. p., 21. p.)
1506 I. Miksa császár Magyarország ellen vonuló csapatainak főhadparancsnoka (Oberstfeldhauptmann der Truppén Kaiser Maximilians gegen Ungarn) (Newald, 1884. 7. p.)

1508 az alsó-ausztriai csapatok főhadparancsnoka a friauli háborúban
(•Oberstfeldhauptmann der niederösterreichischen Truppen im
Friauler Krieg) (máj. 18. A rendek Bestallungja S. részére. Alewald, 1879/2. 111. p.: Beilage No. 1.)
1511-1515 a velencei háborúban szintén az alsó-ausztriai csapatok
főhadparancsnoka (Oberstfeldhauptmann der
niederösterreichischen Truppen im Krieg gegen Venedig), noha ténylegesen csak 1514-1515-ben tartózkodik a hadszíntéren (Uo. 26. p.
és Newald, 1884. 10-12. p.)
1522-1523 Ferdinánd osztrák főherceg csapatainak főhadparancsnoka Horvátországban és Szlavóniában (Oberstfeldhauptmann
der Truppen Erzherzog Ferdinands in Kroatien und Slavonien)
(1522. jún. 4. Bestallung S-nak a tisztségről. Newald, 1879/2.
113. p.: Beilage No. 2., és Uo. 34. p. stb., Thallóczy-Hodinka,
1903. 140. p.: No. LXXXVI. és ÖStAKAAFA 1522/6/1.; 1523.
márc. 5. Ferdinánd tudatja Siegmund von Dietrichsteinnel S.
újbóli (,,widerumb") kinevezését. Thallóczy-Hodinka,
1903.
237-238. p.: No. CXXXIX. Mohács előtti Magyarországi szolgálatára 1. még: Uo. 134-269. p. passim)
1524-1525 V. Károly seregében szolgál a Ferdinánd főherceg által
küldött, 2000 gyalogosból és 200 nehézlovasból álló osztrák
segédcsapatok főkapitányaként (Oberhauptmann der Hilfstruppen 12000 Fußknecht und 200 gerüste Reiter] Erzherzog Ferdinands in der Armee Kaiser Karls V.) I. Ferenc francia király
ellen; igen kiválóan vitézkedik a páviai csatában (1524. dec. 15.
Bestallung S. részére a tisztségről. Newald, 1879/2. 112. p.:
Beilage No. 3. és Uo. 41. p. stb., ill. ÖStA KA AFA 1524/12/1.)
1524-t 1530 tanácsos (Rat) (A tisztséget haláláig betölti.)
1525 Ferdinánd főherceg csapatainak főkapitánya a felkelő parasztok
ellen Stájerországban (Oberhauptmann Erzherzog Ferdinands
während des österreichischen Bauernaufstandes) (máj. Bestallung S. részére. Newald, 1879/2. 53-62. p. és Newald, 1884.
14-19. p.)
1526. márc. személye ismét felmerül a magyarországi iohadparancsnoki tisztségre, de azt ekkor nem vállalja el; végül ápr.-ban
Jurisics Miklós lesz a főhadparancsnok (Oberstfeldhauptmann
in Ungarn) (Thallóczy-Hodinka,
1903. 5 0 4 - 5 0 6 . p.: No.
CCCXLVII., 508-509. p.: No. CCCL., 51 1 - 5 1 2 . p.: No.

CCCLIII. és 530-531. p.: No. CCCLXIX. — ápr. 20. Jurisics
Bestallungja. Vö. Newald, 1884. 35-36. p.: Beilage No. 1-2.)
1526. aug.-lói mégis Ferdinánd főherceg kinevezett főhadparancsnoka Magyarországon a török ellen (Oberstfeldhauptmann
Erzherzog Ferdinands in Ungarn gegen die Türken) (aug. 30. Bestallung S. részére egy esztendőre a tisztségről. Newald, 1879/2.
63-64. p. és Newald, 1884. 21-24. p.)
1527. szept.-okt. I. Ferdinánd főhadparancsnoka Magyarországon
(Oberstfeldhauptmann König Ferdinands I. in Ungarn) — ténylegesen ekkor tölti be előző tisztét, hiszen közben júl.-aug.-ban
Kázmér brandenburgi őrgróf a főhadparancsnok (Pálffy,
1997/1. 287. p. Vö. Newald, 1879/2. 66-67. p. és Newald, 1884.
25. p.)
1528—i" 1530 az alsó-ausztriai tartományok főkapitánya (Oberstfeldhauptmann der niederösterreichischen Länder) (1528. márc.
31. Bestallung egy esztendőre S. részére. ÖStA KA A F A
1528/3/17. és Newald, 1879/2. 79. p., máj. 15. S. átveszi tisztét.
Newald, 1884. 39^10. p.: Beilage No. 7.; 1529. ápr. 1. Újabb
Bestallung S. részére ismét egy évre. Newald, 1879/2. 79. p. és
113. p.: Beilage No. 5.)
1529 Bécs törökellenes védelmének irányítója (Verteidiger der ersten
Türkenbelagerung Wiens) és az ezt koordináló haditanácsosok
elnöke (Präsident der Kriegsräte König Ferdinands in 1529)
(Newald, 1879/2. 82-95. p. és 102-104. p.)
1529-15301. Ferdinánd főhadparancsnoka Magyarországon (Oberstfeldhauptmann in Ungarn) (1530. márc. 24. S. kéri elbocsátását,
amit ápr. 16-án engedélyez I. Ferdinánd. Newald, 1879/2. 120121. p.: Beilage No. 14-15. Vö. még: Uo. 97. p., 105-106. p. és
1529. nov-1530. ápr.: Pálffy, 1997/1. 287. p.)
Életrajzát igen részletesen megírta: Newald, 1879/2. és Newald, 1884.

Salm und Neuburg, Niklas Graf zu, der Jüngere (*1500 körül- |T550. 12. 26.
előtt, Eger30) — egykori Kloster St. Dorothea, elpusztult [Reusner, 1586.
No. II.]
Apja Niklas Graf zu Salm, der Ältere (*1459-tl530. 05. 04., Marchegg), anyja Elisabeth von Roggendorf (Newald, 1879/2. 15. p.
és 108. p.)
Felesége 1524-től Emilie zu Eberstein (Uo. 70. p. és 108. p.), 1540-től
felsőlendvai Széchy Margit ( t 1570, Trencsén; sírköve a
szentgotthárdi plébániatemplomban látható Sternegg, 1981.
375-377.) (ÖNß Cod. 9039. fol. 68. és fol. 70., ill. Nagy /., X.
köt. 531. p.)
1524-1525 V. Károly seregében szolgál I. Ferenc francia király ellen
azon 200 nehézlovas kapitányaként (Hauptmann über 200
gerüste Reiter), amely felett 2000 gyalogossal együtt apja, id.
Niklas Graf zu Salm parancsnokol (1524. dcc. 15. Bestallung S.
részére a tisztségről. Newald, 1879/2. 112. p.: Beilage No. 3. és
ÖStA KA AFA 1524/12/1.)
1524-'|T550 kamarás (Kämmerer) (1524. dec. 15. S. már viseli a
címet. Newald, 1879/2. 112. p.: Beilage No. 2.; A címet haláláig
viseli.)
1529-1530 apja, id. Niklas Graf zu Salm magyarországi főhadparancsnoksága idején Andreas Ungnaddal haditanácsos (Kriegsrat im ungarischen Feldzug König Ferdinands) (Uo. 98. p.)
1529—1" 1550 I. Ferdinánd főkamarása (Oberstkämmerer König Ferdinands) (Fellner-Kretschmayr,
1907/Bd. 1. 277.; 1534. márc.
1. S. elmaradt 8000 forintnyi fizetését kéri. ÖStA FHKA HKA
Fam-Akten S 12. fol. 52.; A tisztséget haláláig betölti.)
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Reusner közel egykorú sírfelirat-lejegyzése szerint (Reusner, 1586. No. II.) ugyan Salm ,,decessit Agriae XIV. Ccd. Sept. anno Christi M D L", ez azonban nyilvánvalóan egykorú másolási
vagy nyomtatási hiba, hiszen Salmtól saját kezűleg aláírott levél még október 24-ról is maradt
ránk (MOL E 185 Niklas Gráf zu Salm levele Nádasdy Tamáshoz. 1550. október 24., Eger).
Halálának december 26-i előtti dátumára 1.: Kiss, 1908. 315-316. p.: No. 313. és ÖStA EHKA
HKA HFU RN 2. 1546. fol. 110. Vö. még: 1550. december 31-én Raweni Mihály szlavóniai
ítélőmester a következőket tudatta Batthyány Kristóffal: ,,Nunc ritrsum sciat Vestra Dominatio
Magnifica, quod dominus comes Nicolaus A Salmis mortuus est duciturque Posonium ad sepelliendum." Salmot azonban végül nem Pozsonyban, hanem Bécsben helyezték örök nyugalomba. MOL P 1314 Batthyány cs. It. No. 39 594. és Gooss, 1911. 115. p.

1520-as évek vége körül—f 1550 tanácsos (Rat) (A címet haláláig
viseli.)
1538-1544 Komárom vármegye ispánja [?] (Gespan der Gespanschaft Komorn) (Fallenbüchl, 1994. 83. p.)
1540. aug. I. Ferdinánd követe Izabella királynéhoz Budára a váradi
béke határozatainak végrehajtása ügyében (aug. 11. Utasítás S.
részére. Gooss, 1911. 90-91. p. és 91. p.: 1. jegyz.)
1540-t 1550 arany sarkantyús lovag (eques auratus) (1540. jún. 6. V.
Károly császár már ekként címzi levelében. ÖNB Cod. 9039.
fol. 70.; A címet haláláig viseli.)
1544. máj. 3. előtt pozsonyi kapitány (Hauptmann zu Prefiburg)
(1544. máj. 3. előtt S. lemond a tisztségről, amire Ferdinánd
elrendeli Leonhard Freiherr von Vclsnek, hogy tárgyaljon vele
az új kapitány személyéről, majd azt S. helyére iktassa be. ÖStA
FHKA HKA Fam-Akten S 12. fol. 57.)
1545-14550 Pozsony vármegye ispánja és újra pozsonyi kapitány
{Gespan der Gespanschqft Prefiburg und wiederum Hauptmann
ebenda) (1545. nov. 20. Bestallung S. részére a tisztségről.
ÖStA FHKA HKA HFU RN 2. 1545. fol. 139-143., dec. 15.
Kinevezés. Fallenbüchl, 1994. 92. p.; A tisztséget haláláig betölti.)
1546-1T550 királyi főhadparancsnok Magyarországon, Horvátországban, Szlavóniában és az alsó-ausztriai tartományokban
(Oberstfeldhauptmann
in Ungarn, Kroatien, Slavonien und den
niederösterreichischen Landern) (Pálffy, 1999)
1549. jan-szept. I. Ferdinánd egyik megbízottja a nyírbátori egyezséget kidolgozó tárgyalásokon (Gooss, 1911. 112-113. p.)
Salm und Neuburg, Niklas Gráf zu ( t l 5 8 0 . 1 1 . 2 6 . , Kanizsa) — egykori Kloster
St. Dorothea, elpusztult [Reusner, 1586. No. V-VI. Ugyanitt olvasható a
temetésén mondott beszéd részlete is:,,Fragmentum orationis funebris"]
1550-es évek peregrinációban bejárja Európa nagy részét és megtanul
írni és olvasni — anyanyelve, a német mellett — görögül, latinul, olaszul és franciául is (Reusner, 1586. Temetési beszéd.)
1563:77. tc. értelmében magyar indigenátust kap (CJH, 1899. 5 2 4 527. p.)
1564 után-"|T580 II. Miksa, majd II. Rudolf császár tanácsosa (Rat)
(Reusner, 1586. Temetési beszéd; A címet haláláig viseli.)

1570 körül—f 1580 haditanácsos ( H o f k r i e g s r a t ) (Uo.; A címet haláláig
viseli.)
1574—f 1580 P o z s o n y vármegye ispánja (Gespan der
Gespanschaft
Preßburg) (1574. nov. 9. Kinevezés. Fallenbüchl,
1994. 92. p.;
A tisztséget haláláig betölti.)
1578—f 1580 a törökelleni végvárrendszer lőerődítési biztosa (Oberstbaukommissar
der ungarischen Grenzfestungen
gegen die Türkenf1 (1578. aug. 15. II. R u d o l f császár utasítása S. részére.
ÖStA K A H K R K1A VI. 6.; A tisztséget haláláig betölti.)
1 1 5 8 0 kanizsai főkapitány (Grenzoberst in Kanischa)
279. p.)

(Pálffy,

1997/1.

Schellendorf, Friedrich von ( f 1 5 6 7 . 0 5 . 1 5 . ) — egykori Kloster St. Dorothea,
elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 238.J
sziléziai származású család (Liepold, 1998. 256. p.)
1 5 6 6 - 1 5 6 7 lovaskapitány Magyarországon, nagyon valószínű, hogy
testvére, Christoph von Schellendorf ezredében (Rittmeister in
Ungarn, sehr wahrscheinlich
im Regiment seines
Bruders
Christoph) ( Ö N B Codex-Trautson, p. 238.)
Testvére, Christoph von Schellendorf tanácsos (Rat) és Landeshauptmann der Grafschaft Glatt:
1556 600 nehézlovas kapitánya Magyarországon (Hauptmann
über 600 gerüste Pferd in Ungarn) (1556. eleje I. Ferdinánd
ßestallungja Sch. részére. ÖStA KA Best. No. 20., 1556.
jún. Sch. lovasainak mustrája Olmütznél. Roubík, 1938.
88. p., 94. p., 103. p., 105. p.)
1566 körül bajor haditanácsos (bayrischer Kriegsrat) (Liepold,
1998. 256. p.)
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Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Salmot még a legújabb várépítészeti irodalom is győri
főkapitánynak és „személy szerint katonának és nem építési szakembernek titulálja." (Koppány, 1997. 155. p.) A hiba abból adódik, hogy Niklas Gráf zu Salmot összekeverik 1574-ben
elhunyt testvérével, Eckkel. Míg az utóbbi valóban elsősorban katona volt, Niklas elméletben
elsősorban európai peregrinációja alatt, gyakorlatban pedig haditanácsossága és számos királyi
biztosi tevékenysége idején (I. az egyik legjelentősebbet, az 1570. évi felső-magyarországit:
ÖStA KA AFA 1570/1 l/ad 1.) sajátította el — meglehetősen magas szinten — az erődépítészet
ismereteit. Ezt igazolja említett temetési beszéde is, amely külön kiemeli a várak és erősségek
erődítésében való jártasságát. Reusner, 1586. Temetési beszéd.

1566-1567 1000 német lovas kapitánya Magyarországon
(•Oberst über 1000 deutsche

Reiter

in Ungarn)

(1566. ápr.

Megegyezés Sch-fal az 1000 lovas félfogadásáról. A mustrahely ekkor is: Olmíitz. Roubík, 1938. 164-165. p., 172. p.,
176. p. Vö. m é g : Liepold,

1998. 2 5 6 . p. és 265. p., m á j . M é g

100 további lovas felfogadását engedélyezik neki. Uo.
185. p. és Oberleitner,

1859. 309. p.)

Vö. egy utódjuk, Jákob von Schellendorf részt vesz az 1595. évi
magyarországi hadjáratban (Liepold, 1998. 439. p.)
Schwarzenbcrg, Adolf Freiherr, majd 1599-től Gráf zu (11600. 07. 29., Pápa,
fejlövésben a lázadó vallonok kitörésekor) — eltemették: 1600. 12. 06.
Augustinerkirche, síremlékét maga II. Rudolf császár állíttatta; nagyrészt elpusztult a templom 1635. évi átalakítása alkalmával [Berger, 1864.
176-180. p.]
Apja Wilhelm Freiherr von Schwarzenberg (f 1557, St. Quentin,
csatában) (Schwarzenberg, 1963. 172. p.)
Felesége Elisabeth Margarete von Metternich (f 1626. lébr. 6., Gimbornban temették el; esküvőjük: 1581. máj. 31.) (Uo. 108. p.)
1572 Németalföldön szolgál spanyol zsoldban, Alba herceg helytartó
seregében (Uo. 104. p.)
1577 Ernő bajor herceg Mundschenkje (Uo.)
1580 Ernő bajor herceg, lüttichi püspök tanácsosa és udvari marsallja
(Hofmarschall des bayrischen Herzogs Ernst) (Uo.)
1581 Ernő bajor herceg, lüttichi püspök udvarmestere ( H o f m e i s t e r )
(Uo.)
1583 ezredes Ernő bajor herceg seregében Gebhart TruchseB von
Waldburg ellen (Oberst des bayrischen Herzogs Ernst gegen
Gebhart Truchsefi von Waldburg) a kölni érsekségért folytatott
háborúskodásban (Uo.)
1584 Ernő bajor herceg, kölni érsek Amtmann-'yd Linzben (Uo.)
1585 Ernő bajor herceg seregének főparancsnoka két zászlóaljnyi
gyalogossal (Generaloberst der Truppén des bayrischen Herzogs Ernst mit zwei Fahnlein Fufiknechte) a NeuG városáért
folyó hadakozásban (Uo.)
1587 egy kürasszírregiment ezredese III. Henrik francia király
seregében Sándor pármai herceg segédcsapataként J o h a n n
Kasimir Pfalzgraf ellen (Oberst eines Kiírássierregiments in der

Armee König Heinrichs III. in den Hilfstruppen des Herzogs von
Parma gegen Pfalzgraf Johann Kasimir) (Uo. 105. p.)
1588 Ernő bajor herceg, kölni érsek titkos tanácsosa (geheimer Rat),
helytartója (Statthalter) és u d v a r m e s t e r e (Landhofmeister)
(Uo.)
1590-től egy német gyalogosregiment ezredese Sándor pármai herceg, németalföldi helytartó pártján (Oberst über ein Regiment
deutscher Fußknechte des Herzogs von Parma) és Karl Graf von
Mansfeld parancsnoksága alatt (Uo.)
1594 II. Rudolf császár zsoldján ezredes (Oberst) ajíilichi hercegségben (Uo.)
1595-1596 ezredes 1000 vallon kürasszír és 1000 vallon Archibusier
felett Magyarországon (Oberst über 1000 wallonische Kürassier und 1000 wallonische Archibusier in Ungarn) (1595. jún.
17. II. Rudolf császár ßestallungja Sch. részére a Karl Graf zu
Mansfeld által felfogadott katonaságáról. ÖStA FHKA HKA
Fam-Akten M 30. fol. 4-25., jún. 22. A lovasság mustrája.
Heischmann, 1925.225. p.: Beilage; 1596. dec. Elbocsátják Sch.
többször megreformált lovasregimentjét. Uo. 252. p.)
1596 főtábormester az 1596. évi hadjáratra (Oberstfeldmarschall in
1596) (jún. 19. Bestallung Sch-nek a tisztségről, amelyre
fizetését már jún. 15-től kapja. ÖStA KA Best. No. 511. 1599ben kelt grófi diplomája — majd ez alapján az irodalom [Berger,
1864. 173. p.: 6. jegyz. és Schwarzenberg, 1963. 105. p. 1 tévesen
állítja, hogy 1597-ben nevezték ki erre a tisztségre.)
1596-11600 II. Rudolf császár tanácsosa (Rat) (1596. jún. 19. ÖStA
KA Best. No. 511.; A címet haláláig viseli.)
1597-1599 a bécsi helyőrség parancsnoka (Stadtguar dia-Ob erst in
Wien) (1597. jan.-febr. A Haditanács tárgyalásokat folytat Schgel a tisztség elvállalásáról. Uo. No. 520., ápr. 2. Bestallung Sch.
részére tisztéről. Uo. és No. 525., ill. Veltzé, 1911. 181. p., ápr.
Utasítás Sch-nek a tisztségről. ÖStA KA Best. Prot. Bd. I.
1590-1597. p. 19., máj. 21. A Haditanács beszámol II. Rudolf
császárnak Sch. beiktatásáról. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd.
199. fol. 7.; 1599. júl. Sch. lemond tisztéről. Veltzé, 1911. 181. p.
Vö. még Czeike, Bd. 5. 172. p. és 293. p.)

1 5 9 7 - f l 6 0 0 haditanácsos (Hofkriegsrat) (1597. máj. 21. A Haditanács beszámol II. Rudolf császárnak Sch. beiktatásáról. ÖStA
KA HKR Prot. Reg. Bd. 199. fol. 7.; A címet haláláig viseli.)
1598 főtábormester az 1598. évi hadjáratra (Oberstfeldmarschall in
1598) (jún. második felében tárgyalnak Sch-gel tisztség elvállalásáról. Uo. Reg. Bd. 201. fol. 16., júl. 15. Bestallung Sch-nek
a tisztségről. ÖStA KA Best. No. 597., ÖStA KA AFA 1598/7/4.
és Schwarzenberg, 1963. 106. p., dec. 13. Sch. levelet intéz II.
Rudolf császárhoz tisztéből való elbo-csátása ügyében. ÖStA
KA HKR Prot. Reg. Bd. 201. fol. 445. Vö. még ÖStA KA Best.
Prot. Bd. 1. 1598-1599. fol. 7 - 8 . )
1598. márc. 3. a Haditanács tárgya] Sch-gel az esztergomi főkapitányság (Oberhauptmannschaft
zu Gran) elvállalásáról (ÖStA
KA HKR Prot. Reg. Bd. 201. fol. 7.)
1598. aug. 1. a Haditanács Sch. számára a General titulus megadását
javasolja (Uo. fol. 20.)
1 5 9 8 - | 1 6 0 0 győri végvidéki főkapitány (Grenzoberst in Raab)
(Pálffy, 1999)
1599. jún. 5. II. Rudolf császár Prágában lovaggá üti és felveszi a
Reichsgrqfstandba (Czeike, Bd. 5. 172. p. és
Schwarzenberg,
1963. 107. p.)
1599 főtábormester és ideiglenesen megbízott főhadparancsnok-helyettes az 1599. évi hadjáratra (Oberstfeldmarschall
und Verwalter der Generaloberstleutnantschaft
in 1599) (1599. jún. 16.
Engedelmességre intő levél a császári hadsereg főtisztjeihez és
ezredeseihez Sch. kinevezése kapcsán. ÖStA KA Best. No. 636.,
jún. 24. Bestallung S c h - n e k a tisztségről. Ö S t A KA A F A
1599/6/6. és ÖStA KA Best. No. 636., ill. Schwarzenberg, 1963.
107. p.)
1600. jún. 30. Tárgyalások folynak Sch-gcl, mivel kész ismét elvállalni a főtábormester (Oberstfeldmarschall)
tisztét (ÖStA KA
HKR Prot. Reg. Bd. 205. fol. 17.)
Seybolsdorf zu Ritterswerth und Hornstein, Hans Wolf von (f1594. 12. 06.)
— Schottenkloster [ÖNB Codex-Trautson, p. 199.]
1594. szept. 29. előtt agyőri végvár német őrségének katonája (Grenzsoldat in der deutscher Besatzung in Raab) (Uo.)

Feltételezhetően apja vagy közeli rokona az a „Hcinnß von Seybaldtstorff",
aki Hans Dietrich von H o c h e n e g g kapitány
(.Hauptmann) parancsnoksága alatt részt vesz Bécs 1529.

évi védelmében. (Liepold, 1998. 422. p.)
Seckendorf-Aberdar, Kasimir von, Ritter zu Kirchberg (*1510-|1542. 11.
01., a Buda elleni birodalmi hadivállalkozást követően) — St. Stephanskirche, fennmaradt az északi karzat északi külső falán [ÖNB CodexTrautson, p. 60.]
Apja Hans von Seckendorl-Aberdar (f 1535), anyja Anna von Eyb
(* 1481—f 1530) (A müncheni Bayerisches Staatsarchiv írásbeli
közlése Richard Perger részére.)
1529 részt vesz Bécs védelmében Kunz Gotzmannak a birodalmi rendek által kiállított ezredében, Michael von Anspach kapitány
(.Hauptmann) parancsnoksága alatt (Stöller, 1929-1930. 74. p.
és Liepold, 1998. 426. p.)
1542 részt vesz a Buda elleni birodalmi hadivállalkozásban és feltételezhetően ekkor szerzett sebesülésébe vagy járványos betegségébe hal bele (ÖNB Codex-Trautson, p. 60.)
Az 1542. évi hadjáratra 1.: Meyer, 1879., Károlyi, 1880/1., Károlyi,
1880/2., Traut, 1892., Récsey, 1893. és legújabban Liepold,
1998. 237-252. p.
Vö.: feltételezhetően testvére vagy közeli rokona az a Kaspar von
Seckendorf, aki ugyancsak részt vesz Bécs 1529. évi védelmében a birodalmi csapatok kötelékében (Liepold, 1998.
425. p.)

Sichel, Thomas, von Oberburg ( * 1 5 3 4 - f l 6 0 0 . 05. 08.) — St. Michaelskirche,
valószínűleg fenmaradt [ÖNB Codex-Trautson, p. 167 ]
I. Ferdinánd, II. Miksa, majd II. Rudolf császárok idejében szolgál
(Uo.)
haditanácsos (Hofkriegsrat) (Uo.)
1580-es é v e k - | 1 6 0 0 magyarországi főmustramester (Oberstmustermeister in Ungarn) (Uo.)
1595 Karl Markgraf von Burgau gyalogosregimentjének alezredese
(Oberstleutnant des Fußknechtregiments
des Markgrafen von
Burgau) Christoph Tonnert követően (Liepold, 1998. 439. p.)

1597. jan. előtt ideiglenesen megbízott kanizsai főkapitány (Verwalter des Grenzoberstamtes in Kanischa) (Pálffy, 1997/1. 279. p.)
1599 kapitányi rangot visel (Hauptmann) (szept. 29. Jedlicska, 1897.
694. p.: No. 1068.)
Siegersdorf, Wilhelm von (tl567. 09. 20.) — egykori Kloster St. Dorothea,
elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 236.]
Jörg von Siegersdorf zu Großwinklern fia (Uo.)
Vö. Jörg von Siegersdorf zu Großwinklern
1554-1555 horvát és vend végvidéki haditanácsos (Kriegsrat an
der kroatischen und windischen Grenze) (1554. aug. 5 - 2 9 .
Barabás, 1899. 595. p.: No. VII., 606-607. p.: No. X. és
643. p.: No. XXVI.; 1555. márc. 30. StLAMilitaria Schuber
1555/1. 30. M ä r z 1555. és 25. Juli 1555.)
1559-1566 zenggi kapitány (Hauptmann in Zengg) (1559. Már
S. tölti be a tisztséget. ÖStA K A HKR Prot. Reg. Bd. 141.
1559. Dez. No. 43.; 1566: Oberleitner, 1859. 310. p. Vö.
még: Lopasic, 1889. 469. p.)

Sprinzenstein auf Neuhaus, Hans Albrecht Freiherr von (f 1598) — St.
Stephanskirche, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 32.]
1595-1598 magyarországi és ausztriai főépítészed felügyelő (General-Bausuperintendent in Ungarn und Österreich) (1595. okt.
10. Jedlicska, 1897. 555. p.: No. 911.; 1598: ÖStA KA HKR
Prot. Reg. Bd. 201. fol. 243254.)
1597 haditanácsos (Hofkriegsrat) (Uo. és Buzási, 1979. 53. p.)
Vö. közeli rokona, Hans Ernst Freiherr von Sprinzenstein 1602
és 1607 között egy gyalogos zászlóalj kapitánya (Hauptmann über ein Fähnlein deutscher Fußknechte) a magyar
hadszíntéren (Heischmann, 1925. 233. p. és 238. p.)

Stämminger, Felix ( f l 5 6 8 . 04. 03.) — St. Stephanskirche, elpusztult [ÖNB
Codex-Trautson, p. 67.]
1568 előtt zászlótartó Hans Werner von Raitenau 32 ezredes Felső-Magyarországon szolgáló német gyalogosregimentjében (Fähn-
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Werner 1566-1567-ben valóban Felső-Magyarországon szolgált ezredével. Oberleitner,
309. p.

1859.

rich im Regiment deutscher Fußknechte des Hans Werner von
Raitenau in Oberungarn) (Uo.)
Svetkovics, (Swetkowitz/Svetkovic), Karl (tl551. 09. 24.) — St. Michaelskirche [ÖNB Codex-Trautson, p. 147.]
1551 lovaskapitány Magyarországon 100 könnyűlovas élén (Hauptmann/Rittmeister über 100 geringe Pferd in Ungarn) (Uo. és
Halála után tisztét alkapitánya, Hans Nenadit kérte: ÖStA
HHStA Hungarica AA Fasc. 86. Konv. D. fol. 67-67/a.)
Széchy Dénes (11650. 03. 05., Bécs) — St. Ulrichskirche [MOL P 1314 No.
46 352.]
Apja Széchy Tamás (f 1618. febr. 9.), anyja Forgách Margit (Nagy /.,
X. köt. 529. p.)
Felesége trakostyáni Draskovich Sára (Uo. 529. p. és 534. p.)
1623 a grazi jezsuita gimnázium infima osztályába jár (febr. 17-től:
Andritsch, 1965. 51. p.)
1633-1643 szécsiszigeti kapitány (Hauptmann der Grenzburg Szécsisziget) (1633. júl. 4. A Haditanács kikéri Nádasdy Pál dunántúli főkapitány véleményét, hogy Sz-nek testvére halála után
jóváhagyják-e a tisztséget. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 270.
fol. 203., aug. 1. Sz. kéri a tisztséget. Uo. Exp. Bd. 269. fol. 364.,
aug. 9. II. Ferdinánd Sz-nek adományozza a tisztséget. Uo. Reg.
Bd. 270. fol. 209.; 1643. ápr. Dobos György kéri a tisztséget.
Uo. Exp. Bd. 288. fol. 394.)
1637-f 1650 kamarás (Kämmerer) (1637: Pickl, 1903. 83. p.; A címet
haláláig viseli.)
1643-1646 győri magyar főkapitány-helyettes (ungarischer Grenzoberstleutnant in Raab) (Pálffy, 1999)
1650. ápr. 7-én temették el a bécsi St. Ulrichskirchében (1650. márc.
30. Özvegye, Draskovich Sára temetési meghívója Batthyány
Ádám részére. MOL P 1314 No. 46 352.)
Valberg, Jakob von ( t l 6 0 7 előtt, a török elleni háborúkban) — egykori Minoritenkloster, elpusztult [ÖNB Codex-Trautson, p. 117.]
Vels,33 Leonhard Freiherr von, der Jüngere (*1497-tl545. 11. 10.) — St.
Stephanskirche, fennmaradt: 1951-ig a déli és a középső kapu közötti

pilléren, napjainkban az északi torony halljában látható [ÖNB CodexTrautson, p. 31.]
Apja Michael von Vels, anyja Regina von Cles (Orgler, 1859)
1526 előtt Itáliában szolgál V. Károly seregében (Kerkdal, 1966)
1527-1528 már Magyarországon szolgál I. Ferdinánd zsoldján mint
a német gyalogság kapitánya (Obest über das deutsche Fußvolk
König Ferdinands in Ungarn) (ÖStA KA AFA 1528/3/7. II. és
1528/8/4. IL és Newald, 1879/2. 80. p.)
1527—11545 kamarás (Kämmerer) (1527-1528: „ edler in der Kammer" Fellner—Kretschmayr, 1907/Bd. 2. 149. p.: No. 12/III/B.;
A címet haláláig viseli.)
1527-t 1545 I. Ferdinánd tanácsosa (Rat) (1527-1528: Tirolból való
tanácsos 5 lovassal az udvarban. Uo.; 1545: ÖStA HHStA Hungarica AA Fasc. 54. tol. 34—37.; A címet haláláig viseli.)
1529 Bécs ostroma idején a 7 zászlóaljnyi, főleg alsó-ausztriai gyalogos főkapitánya (Oberst über 7 Fähnlein
niederösterreichischer
Fußknechte während der ersten Türkenbelagerung
Wiens)
(1528. aug. 14. Személye már felmerül a tisztségre. ÖStA KA
AFA 1528/8/5.1.; Newald, 1879/2. 86. p. és 117. p.: Beilage No.
10. és Liepold, 1998. 329. p., 415. p. és 420. p.)
153 l - t 1545 Landeshauptmann in Tirol (Hye-Kerkdal, 1966.; A tisztséget haláláig betölti.)
1537-1538 királyi főhadparancsnok Magyarországon (Oberstfeldhauptmann König Ferdinands in Ungarn) (1537. febr. 21. Engedelmességre intő levél a Magyarországon, mindenekelőtt Kassa
környékén állomásozó királyi katonasághoz, az újonnan Magyarországra rendelt katonákhoz, ill. informáló levél a helytartósághoz V. kinevezése kapcsán. ÖStA HHStA Hungarica AA
Fasc. 30. Konv. B. fol. 83-85. Vö. még Uo. fol. 94., fol. 97. és
fol. 109.)
1539-t 1545 L Ferdinánd főudvarmestere (Obersthofmeister) (Fellner-Kretschmayr, 1907/Bd. 1. 275. p. és Broucek, 1988. 45. p.;
A tisztséget haláláig betölti.)
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Noha maga Vels nevét két 1-lel Vells-nek írta (1. például: 1545. jan. 4., Bécs: ÖStA HHStA
Hungarica AA Fasc. 54. Konv. B. fol. fol. 1/1-1/5.), az irodalomban az egy l-es változat
honosodott meg, így magunk is ezt használjuk.

1540-1541 ismét királyi íőhadparancsnok Magyarországon (Oberstfeldhauptmann König Ferdinands in Ungarn) (1540. szept. 14.
Ismételt engedelmességre intő levél a Magyarországon állomásozó királyi katonasághoz V. újabb kinevezése kapcsán. ÖStA
HHStA Hungarica AA Fasc. 43. Konv. B. fol. 74. Vö. még fol.
18-19.; 1541. jan. 1.1. Ferdinánd engedélyezi V-nek, hogy betegsége miatt távozzon a táborból és a főhadparancsnoki tisztet
Reinprecht von Ebersdorfnak adja át. Uo. Fasc. 45. Konv. A.
1541. Jan. fol. 1.)
1541-1543 Bécs erődítéseinek kiépítéséhez mint „tanácsost" alkalmazzák (Rat bei den Befestigungen Wiens) (Hye-Kerkdal, 1966)
1544—f 1545 királyi főhadparancsnok Magyarországon, Horvátországban, Szlavóniában és az alsó-ausztriai tartományokban
(Oberstfeldhauptmann
König Ferdinands in Ungarn, Kroatien,
Slavonien und den niederösterreichischen
Ländern)
(Pálffy,
1999. V ö . még Liepold, 1998. 317. p.: 386. jegyz.)
Widmer, Georg ( f l 5 6 7 . 02. 11.) és felesége, Rosina Mühlstetter von Mauern
— Schottenkloster, fennmaradt [ÖNB Codex-Trautson, p. 205.]
1552. máj. I. Ferdinánd követe a Cseh Kamarához (Roubík, 1938.
64. p.)
1567 előtt ellenőr a magyarországi hadi fizetőmester mellett (Kontrollor des Kriegszahlmeisteramts
in Ungarn) ( Ö N B Codex-Trautson, p. 205.)
Zandecker, Achaz, von Aichelsdorf ( t l 5 6 3 . 06. 27.) — St. Stephanskirche
[ÖNB Codex-Trautson, p. 64.]
1547 Niklas Graf zu Salm der Ältere titkára (Sekretär des Niklas Graf
zu Salm d. Ä.) (Pálffy, 1993. 95. p.: 106. jegyz.)
1555 M a g y a r o r s z á g o n szolgál, feltételezhetően Mathias Kamrer
(Fuchs genannt) hadi fizetőmester (Kriegszahlmeister in Ungarn) mellett (MOL E 185 Achaz Zandecker levele Nádasdy
Tanáshoz. 1555. szept. 28., Perlak.)
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Géza Pálffy-Richard Perger: Wiener Grabmäler der Teilnehmer
der Türkenkriegen in Ungarn (Datenbank — 16-17. Jahrhundert)
Die ungarische und österreichische Geschichtsforschung widmete bis jetzt nur
wenig Aufmerksamkeit der Erziehung im kaiserlichen Hof und den Beziehungen
des ungarischen Adels in Wien. Genauso ist es mit dem österreichischen und deutschen Adel, der eine wichtige Rolle in den Türkenkriegen spielte. Die Nachforschung dieser noch unerforschten Gebiete muß in den nächsten Jahrzehnten an
erster Stelle stehen. Vorerst deswegen, weil anhand der Erforschung des ersten
Themas kann man eine Antwort daraufbekommen, welche Rolle die Repräsentanten des ungarischen Adels in den von den Wiener Zentralämtern herausgegebenen
und das Königreich Ungarn betreffenden Mandaten und Anordnungen spielten. Im
16-17. Jahrhundert dienten auf dem ungarischen Kriegsschauplatz des Habsburgerreiches hauptsächlich österreichische und von dem Heiligen Römischen Reich,
Italien, Frankreich usw. stammende Heeresführer, Offiziere, Diplomaten, Beamten
und zwischen denen besonders Adelige. Die Aufdeckung deren Lebensläufe macht
es möglich, die Auswirkungen der Türkenkriege auf die Gesellschaft der europäischen Länder besser kennenzulernen.
Die folgende Datenbank der Lebensläufe möchte die Erforschung dieser zweier
Themenbereiche erleichtern. Sie publiziert das biographische Lexikon deren Personen, die als Soldaten, Beamten oder Diplomaten im 16-17. Jahrhundert auf dem
ungarischen Kriegsschauplatz dienten, und in den Kirchen oder Klostern in Wien
begraben wurden. (Das Lexikon kann in der Zukunft natürlich noch erweitert werden.) Die Mehrheit der auf die Todesfälle und Beerdigungen bezogenen Daten
stammen aus dem Codex Trautsonianus, das in der Osterreichischen Nationalbibliothek in Wien (Handschriftensammlung, Codex series nova No. 12 781) bewahrt
wurde, und das die in 1630 gefundenen Grabmäler aufzählte. Die verschiedenen
biographischen Daten wurden aus den unterschiedlichen Akten der Archiven in
Wien und Budapest, aber vor allem aus dem Material des Wiener Kriegsarchivs,
zusammengestellt. In der Datenbank (sofern es möglich war) gaben wir die genauen
Zeitpunkte der Geburten und Todesfälle der Personen bzw. die Orte der Grabmäler
und deren weiteren Schicksale (verschollen oder erhalten) an. Danach sind die
Lebensläufe in kronologischer Reihenfolge angegeben. Darauffolgend kommen in
runden Klammern die deutsche Übersetzungen der ungarischen Offiziersbezeichnungen, die den österreichischen und deutschen Forschern helfen sollen.

Die Datenbank beinhaltet die Lebensläufe folgender Personen:
Arco, Titus Vespasianus Graf von ( f v o r 11. 11. 1594, wahrscheinlich im August,
in der Belagerung der Grenzfestung Raab von den Türken), begraben: Minoritenkloster, Grabmal: verschollen, S. 212.
Asquier, Michel d' (#1598, Marseille-f22. 07. 1664), Stephanskirche, erhalten, S.
212-213.
B á n f f y , Bálint, tallóczi ( * 1 5 3 7 - f 0 7 . 08. 1573., Wien), ehemaliges Kloster St.
Dorothea, verschollen, S. 213.
Basta, Giorgio (*1544, Ulpiano-'|'20. 11. 1607, Prag), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen wahrscheinlich zwischen 1784 und 1789, S. 213-215.
Bettauer, Mathes (112. 06. 1569), St. Michaelskirche, S. 215.
Breuner, Friedrich (* 1542-119.08. 1583, Konstantinopel), begraben: 10.01. 1584
Schottenkloster, S. 216.
Breuner, Hans, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstain (* 1549—115. 05.
1594), Schottenkloster, S. 216.
Breuner, Hans, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstain ( * 1 5 7 0 - f 0 3 . 10.
1633), Schottenkloster, S. 216-218.
Capizucchi, Camillo ( * 1 5 3 7 - f E n d e Aug.-Sept. 1597, Komorn), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 218-219.
Cernovic, Mihajlo, ,,de Macedonia" ( f 0 4 . 06. 1575), Schottenkloster, verschollen,
S. 219.
Dampierre, Henri Du Val (Duval), comte de (*1580, Burg H a n - f 0 9 . 10. 1620,
Preßburg), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 220-222.
Freyberg, Otto von ( f l 5 6 6 , Mannersdorf), St. Michaelskirche, S. 222.
Fünfkirchen, Hans Christoph von, Freiherr zu Steinabrunn ( * 1 5 9 1 - f 15. 02. 1620),
ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 222.
Fürstenberg, Jobst (f 1 1 . 1 1 . 1596), St. Stephanskirche, verschollen, S. 222.
Gannabitzer, Christoph ( f 3 1 . 10. 1576) und seine Frau, Dorothea Schildecker (f 10.
09. 1570), St. Stephanskirche, S. 222-223.
Guetrater, Kaspar ( f n a c h 20. 09. 1601, nach Eroberung der türkischen Grenzfestung Stuhlweißenburg), Schottenkloster, S. 223.
Guetrater, Hans Chrysostomus ( f l 6 . 11. 1603, Gran), Schottenkloster, S. 223.
Hardegg, Georg Graf zu (f 1530, Neutra) ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 223.

Hartitsch, Dietrich von ( | 1 5 3 1 ) und seine Frau, Sophia von Weißpriach, St.
Stephanskirche, nach 1779 verschollen, S. 223-224.
Hoyos, Hans von, Freiherr von Stiichsenstein (Stixenstein) (*ca. 1506, Burgos in
S p a n i e n - f 2 3 . 05. 1561, Gradisca d' Isonzo), ehemaliges Minoritenkloster,
verschollen, S. 2 2 4 - 2 2 5 .
Kamrer (Kammerer), Matthäus, Fuchs genannt (1'22.07. 1563), St. Michaelskirche,
S. 225.
Kollonitsch, Ernst von ("|T2. 12. 1638), älteres Kapuzinerkloster, verschollen, S.
226-228.
Konstantinopel, Ferdinand von (1*21. 10. 1557), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 228.
Lahinger, Hans (11551), ehemalige Bürgerspitalskirche, S. 228.
Lichtenwalder, Sebastian (105. 09. 1568), Schottenkloster, S. 228.
Ligsalz, Karl, zu Ascholding (106. 02. 1575) St. Stephanskirche, in 1947 noch
erhalten, S. 228.
Mansfeld, Kaspar Graf von (*ca. 1521/1523-129. 10. 1542, Wien) St. Stephanskirche, verschollen, S. 228-229.
Marinchor, Anton (f 1594), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 229.
Mayerhauser, Ulrich, zu Poysbrunn ( t 13. 08. 15[??]), St. Michaelskirche, S. 229.
Nogarol, Ferdinand Graf zu (Herr zu Altspaur und Ernsbrunn) ( f l l . 02. 1590,
Wien), ehemaliges Kloster St. Dorothea, verschollen, S. 229-230.
Nothaft, Leo, von Weißenstein (*1543-f08. 11. 1566, Wien), St. Stephanskirche,
ohne Inschrift erhalten, S. 231.
Overbroek, Joan de [Oberbrouck von] (f Anfang Dez. 1599), St. Stephanskirche,
zerstört im April 1945, S. 231-233.
Puchhaim zu Göllersdorf, Hans Christoph Graf von (f27. 09. 1619), ehemaliges
Kloster St. Dorothea, verschollen, S. 233-234.
Rappach, Karl Ernst Freiherr von (1"07. 1719, Wien), ehemaliges Minoritenkloster,
verschollen, S. 2 3 4 - 2 3 5 .
Reiffenberg, Hans Dietrich von (* 1577—f 15. 12. 1629), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 2 3 6 - 2 3 7 .
Reither, Christoph, von S a m p e r g zu S o ß ( f 0 2 . 08. 1558), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 237.
Sahn und Neuburg, Eck Graf zu (f09. 07. 1574, Raab), ehemaliges Kloster St.
Dorothea, verschollen, S. 237.

Salm und Neuburg, Julius Graf zu, der Ältere (f28.04. 1581, Neuburg), ehemaliges
Kloster St. Dorothea, verschollen, S. 238.
Salm, Niklas Graf zu, der Ältere (* 1459-104. 05. 1530, Marchegg), ehemaliges
Kloster St. Dorothea, von 18. 04. 1879 in der Votivkirche, S. 238-240.
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Erlau), ehemaliges Kloster St. Dorothea, verschollen, S. 241-242.
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Seybolsdorf zu Ritterswerth und Hornstein, Hans Wolf von (f06. 12. 1594), Schottenkloster, S. 246-247.
Seckendorf-Aberdar, Kasimir von, Ritter zu Kirchberg (* 1510-f01.11.1542), St.
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Sichel,248.
Tomas, von Oberburg (* 1534-108. 05. 1600), St. Michaelskirche, S. 2 4 7 Siegersdorf, Wilhelm von (f20. 09. 1567), ehemaliges Kloster St. Dorothea, verschollen, S. 248.
Sprinzenstein auf Neuhaus, Hans Albrecht Freiherr von ( t 1598) St. Stephanskirche, verschollen, S. 248.
Stämminger, Felix (f03. 04. 1568), St. Stephanskirche, verschollen, S. 248-249.
Svetkovics, (Swetkowitz/Svetkovic), Karl (f24. 09. 1551) St. Michaelskirche, S.
249.
Széchy, Dénes (f05. 03. 1650, Wien) begraben: 07. 04. 1650 St. Ulrichskirche, S.
249.
Valberg, Jakob von (|vor 1607, in den Türkenkriegen in Ungarn), ehemaliges Minoritenkloster, verschollen, S. 249.
Vels, Leonhard Freiherr von, der Jüngere (*1497-fl0. 11. 1545) St. Stephanskirche, erhalten, S. 249-251.
Widmer, Georg ( f l 1. 02. 1567) und seine Frau, Rosina Mühlstetter von Mauern,
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PITI FERENC
MEGJEGYZÉSEK A SZEPESI PRÉPOST ÉS A SZEPESVÁRALJAI
HOSPESEK KÖZÖTTI PERHEZ (1338-1339)
(Függelék: a perre vonatkozó oklevelek

regesztái)

Jelen dolgozat a címben szereplő felek közötti (1338. évi eseményből kiinduló, de
lényegét tekintve az 1339. évben lezajlott) perfolyam bizonyos pontjainak elemzését, illetve kommentálását foglalja magában. Erre az adott motivációt, hogy a
perről a szepességi szászokkal, avagy a szepesi prépostsággal foglalkozó — e tanulmányban is hivatkozott — szakirodalom mondhatni egyáltalán nem tett említést,1
holott érdekes és új adatokat tartalmazó ügyről van szó. Annak fő oka, hogy a
kutatók figyelme kevéssé fordult ezen per és adatai felé, talán az lehet, hogy a per
anyaga kiadatlan. 2
Tanulmányunkban természetesen nem tűztük ki feladatul, hogy a szepesi szászok és a szepesi prépostság történetét részletesen végigkövessük, csupán a perfolyam elemzéséhez szükséges ismeretekre fogunk utalni.3
1338. július 10-én a szepesváraljai német hospesek a szepesi prépostság Szentpál nevű birtokára mentek, ott a gabonát és a vetést lekaszálták, hazaszállították, a

1

Kivételt képeznek a következő művek: Carolus Wagner „Analecta Scepusii sacri et profani"
című munkájának III. kötetében (Posonii-Cassoviae, 1778; a továbbiakban: Wagner) a 33.
oldalon tett említést a perről. Emellett Pirhalla Márton szentelt még néhány sort az ügyre (A
szepesi prépostság vázlatos története. Lőcse, 1899. 48. p.; a továbbiakban: Pirhalla, 1899). A
sort a Magda Feharová munkájában (SpiSske prepoStstvo. Stredoveké listiny 1248-1526. Bratislava, 1964; a továbbiakban: Ft'fiarová) található tömör, szlovák nyelvű regesztákkal zárhatjuk.

2

Mivel jelen dolgozat keretei között nincs lehetőség az oklevelek szó szerinti kiadására, a
függelékben a források regesztáit közöljük.

3

A Szepességre, Szepes megyére, a szepesi szászokra és a prépostságra a legutóbbi munkák
közül 1. Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp., 1988. 393-395. p.; A
Korai Magyar Történeti Lexikon (IX-XIV. század). Főszerk.: Kristó Gyula, szerk.: Engel Pál
és Makk Ferenc. Bp., 1994. (a továbbiakban: KMTL) vonatkozó szócikkeit, valamint Szűcs
Jenő: Az utolsó Árpádok. Bp., 1993. passim. (a továbbiakban: Szűcs, 1993.) L. még a továbbiakban idézett, korábbi szakirodalmat, amelynek zöme többé-kevésbé szintén érinti a legfontosabb, általunk nem részletezett kérdéseket (pl. Szepes megye kialakulása, a szászok Szepességbe való betelepedésének problémája, a szepesi prépostság létrejöttének időpontja stb.) is.
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maradékot pedig jószágaikkal letiportatták. Emiatt János prépost a királyi jelenlét
(ad presenciam regiam), vagyis az országbíró elé idéztette őket. A pert azonban
Drugeth Vilmos nádor, aki ekkor a szepesi ispán címét is betöltötte,4 királyi parancsra és a felek kérésére 1338 szeptemberében kivette a királyi jelenlét bírósága
alól és saját különös jelenléte (ad nostram presenciam specialem) elé halasztotta a
Szepességbe való visszatértének időpontjára, amire legközelebb 1339 januárjában
került sor.
A nádor lépése (ebben a vonatkozásban) teljességgel megfelelt a szepesi szászok
kiváltságleveleinek. V. István király 1271., valamint I. Károly király 1317. évi
privilégiumai ugyanis megfogalmazták, hogy a szepesi szászokat semmilyen jogállású ember nem idéztetheti perbe saját provinciájukon kívülre, ráadásul birtokpereikben a szepesi ispán jogosult ítélkezni felettük Lőcsén, a (szászok által
választott) szászispánnal és magukkal a szászokkal együtt. 5
A per tárgyalására a nádor a szepesi várba hívta meg a szászok 24 főbb városából
a villicus-okat és senior-okat, 6 valamint a felek képviselőit. A nádor mellett bírótársként szerepelt többek között Helbrandus fia: Miklós szászispán (comes terranorum) is,7 emellett János lőcsei falunagy (villicus).8

4

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-1457. 1. Bp., 1996. 195. p.

5

1271. évi kiváltságlevél: ,,... ipsis dedimus libertatém quod per nullius condicionis, status aut
ordinis hominem possint ad nostri presenciam extra provinciám evocari vei citari... Ve rum
omnes cause pro possessionibus et hereditatibus, metis et limitibus... per comitem pro tempore
constitutum et comitem provincie terraneis mediantibus iudicabuntur in loco superius memorato lin LeuchaJ." 1317. évi privilégium: ,,... per nullius condicionis hominem ad nostram
presenciam possint extra provinciám in quocumque casu evocari vei citari, sed comes et
castellenus auctoritate regia pro tempore constitutus ... unacum comite ipsorum Saxonum et
terraneis causas ad se pertinentes... iudicabit in Lewche, civitate nostre provincie
capitali."
V. István oklevelét kiadta többek között Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac eivilis. V. 1. Budae, 1829. 132-135. p. (a továbbiakban: Fejér) és újabban
Lubomir Juck: Vysady miest a mesteöiek na Slovensku 1. 1238-1350. Bratislava, 1984. 5 5 56. p. (a továbbiakban: Juck, 1984.) Regesztáját I. Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok
okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. II. Bp.,
1943. 2116. szám alatt, (a továbbiakban: Reg. Arp.) 1. Károly oklevelének kiadása pl.: Fejér
VIII. 2. Budae, 1832. 57-61. p., Juck, 1984. 89-90. p., regesztája: Anjou-kori Oklevéltár.
Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. IV. (1315-1317)
Szerk.: Kristó Gyuia. Bp.-Szeged, 1996. 634. szám alatt, (a továbbiakban: Anjou-okit.)

6

A falunagyok és a közösség idősebb tagjainak a szepesi ispán melletti ítélkezésben való részvételére l. Demkó Kálmán: A szepesi jog (Zipser Willkühr) keletkezése, viszonya országos
jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz. Bp., 1891. 17-18. p. (a továbbiakban: Demkó,

1891.)

Térjünk itt ki röviden a huszonnégyes szám jelentőségére, amely két vonatkozásban is előfordul a szakirodalomban a szepesi szászokkal kapcsolatban: egyrészt a ,,24 királyi plébános fraternitas-a", másrészt a ,,24 szepesi város" fogalma
kapcsán.
A plébánosok tömörülésének lraternitas-jellegét számos kutató elfogadta, ám
létrejöttének időpontjára eltérő véleményeket fogalmaztak meg. Egyes nézetek
szerint még a tatárjárás előtt (1239 táján) megalakult, más meglátás ezt a tatárjárás
utánra helyezi.
Kordé Zoltán szócikke" a „plébánosok 13. században létrejött egyfajta közösségéről" szól, míg Fekete Nagy a XIII. századra nézve a ,,24 királyi plébános fraternitas-a" elnevezést nem is fogadja el, csupán a plébánosok érdekközösségének
meglétét ismeri el, és ezen tömörülés fraternitas-jellegének kialakulását (konkrétabb meghatározás nélkül) a XV-XVI. századra teszi, a fogalom XIII-XIV. századi
használatát tehát a későbbi viszonyok visszavetítésének tekinti.12
A 24 szepesi városra vonatkozó ismeretek rövid vázolása előtt érdemes megjegyezni, hogy a Szepességben huszonnégynél több településen éltek szászok. Az
1317. évi privilégium mintegy 30 nagyobb helységet sorol fel, és ezek tartozékaival
együtt a helynevek száma meghaladja a negyvenet. 11

7

A szepesi szászok közös bírájára, a szászispánra az első biztos adat jelen tudomásunk szerint
1257-ből való. Fejér IV. 2. Budae, 1829. 441. p. Idézi: Fekete Nagy Antal: A Szepesség
területi és társadalmi kialakulása. Bp., 1934. 362. p. (a továbbiakban Fekete Nagy, 1934.)

8

Lőcsét már az említett 1271. évi oklevél is a szászok fővárosának (civitas provincie
nevezi. A városra 1. Fekete Nagy, 1934. 181-184. p., valamint Marosi Ernő és
István szócikkét, KMTL. 416. p.

9

Hradszky József: A XXIV királyi plébános testvérülete. Miskolc, 1895. 38. p.; Bruckner
Győző: A szepesi városok szövetségének értelmezése. In: Közlemények Szepes vármegye
múltjából. 3. (1911) 88-90. p. (a továbbiakban: Bruckner, 1911); Förster Jenő: Szepes vármegye a tatárjárás előtt. In: uo. 7. (1915) 10. és 14. p. (a továbbiakban: Förster, 1915); Bruckner Győző: A szepesi szász nép. Bp., 1913. 9. p. (a továbbiakban: Bruckner, 1913.)

10

Szabó Benő: A szepesi szászok. Győr, 1866. 21. p. (a továbbiakban: Szabó, 1866); Weber
Samu: A szepességi szász bevándorlók megszűnt egyleteiről. In: Történelmi Tár, 1885. 27. p.;
Pirhalla, 1899. 32. p. Ezen szerzők 1248 és 1298 közötti évszámokat adnak meg a fraternitas
megalakulására, míg Szűcs, 1993. 47. p. szerint a 24 királyi plébános testvérisége a ,,14.
század folyamán" jött létre.

11

In: KMTL 618-619. p.

12

Fekete Nagy,

13

A szász településeket részletesen sorra veszi Fekete Nagy,

1934. 328-331. p.
1934. passim.

capitalis)
Petrovics

A szepességi történészek közül különösen Bruckner Győző képviselte azt a nézetet, miszerint létezett egy ,,24 királyi város"-nak nevezett jogi-politikai egység,
szövetség, amely magában foglalta a szepesi szászok minden települését (melyek
száma, mint említettük, több volt huszonnégynél). E szövetség véleménye szerint
voltaképpen a ,,24 plébános testvérülete" mintájára a XIV. század második felében
jött létre.14
E felfogással szemben Fekete Nagy rámutatott, hogy a 24 plébános egyházi
szövetsége nem képezhette sem a szász autonómia, sem a 24 város fogalmának
alapját, tekintve, hogy e fraternitas nem is létezett a XIII-XIV. században, másrészt
e rosszul alkalmazott kifejezést vetítette vissza Bruckner a 24 város fogalmára és
használta a ,,24 város szövetsége" terminust. '
Kordé Zoltán sem használja a ,,24 szepesi város szövetsége" kifejezést, csupán
a ,,24 szepesi város" fogalmát, tehát ezen „városok és más települések alkották a
szász közösséget."' 6 E szász településeknek az említett királyi privilégiumok saját
joguk gyakorlását is engedélyezték.
A szepesi szász autonómián belül tehát nem volt 24 városból álló külön j o g i politikai entitás, a 40 körüli privilegializált szász település közül a 24 legjelentősebb csupán fémjelezte az egész szász autonómiát, és ez a ,,24 szepesi város"
kifejezés létrejöttében is jelentkezett. E fogalom azt jelezhette, hogy a szepességi
szász települések között kialakulhatott egy olyasféle világi érdekvédelmi kapcsolat,
amely (hasonlóan a 24 plébános egyházi érdekvédelmi összefogásához) a szász
autonómia védelmét, a városok közötti politikai, jogi, netán gazdasági együttműködést védte. Ebben nagy szerepet játszhatott a közös szászispán megléte, illetve
Lőcse mint a szász provincia fővárosa. De ezen együttműködés a szász autonómián
belül nem öltött önálló jogi kereteket, a többi településből nem különült el 24 település egy külön jogi szövetségbe, hiszen az autonómia a privilégiumokban felsorolt
összes szász településre ugyanúgy vonatkozott.

14

Bruckner, 1911. 93-97. p.; Bruckner, 1913. 9-10. és 18. p.; Bruckner
múltja és mai lakói. Bp., 1926. 4-7. p.

15

Fekete Nagy, 1934. 332-336. p.

Győző: A Szepesség
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In: KMTL 619. p.
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Az ún. szepesi jogra 1. Weber Samu: A szepesi szászok igazságszolgáltatásáról. In: A Szepesmegyei Történelmi Társulat Evkönyve. 2. (1886) 123-131. p.; Fábry Béla: Igazságszolgáltatás
az elzálogosított XIII szepesi városban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából. 4.
(1912) 170-181. p.; Demkó, 1891.

A „ 2 4 szepesi város szövetsége" terminus helyett tehát a „24 szepesi város"
fogalmáról beszélünk, mint érdekvédelmi együttműködést ápoló és segítő, de jogilag önálló szervezetté nem tárgyiasult összefogásról.
A 24 város fogalma Fekete Nagy szerint 1344-ben jelenik meg először.18 Drugeth Vilmos 1339. január 31-én, valamint április 16-án kelt okleveleiben pedig a
,,viginti quatuor villicos et seniores de principalioribus Civitatibus Saxonum districtus Scepesiensis/Scepesyensis"
kitétel szerepel, amely tartalmilag teljességgel
összecseng az 1344. évi adattal. Ez pedig arra utal, hogy a 24 szepesi város fogalma
már ekkor kialakult. Megállapíthat juk tehát, hogy ezen (eddig felhasználatlan) adat
azt mutatja, hogy e kifejezés nem csupán 1344-ben, de már korábban: 1339-ben is
létezett.
A városok érdekvédelmi összefogására utal az is, hogy a jászói konvent 1339.
június 6-i oklevele szerint a késmárki villicus és a lőcsei vicevillicus (mindkét
település a szepesi szász autonómiába tartozott) a váraljai hospesek megbízásából
(ex commissione) tilalmazták a nádor és a konvent emberét, hogy a szepesváraljai
hospeseket kikiáltsák és a nádor elé idézzék.
Úgy véljük tehát, hogy a 24 város fogalma alatt valóban egy érdekvédelmi szövetséget kell látnunk. Ez esetben a váraljaiak elleni pert a szászok mintegy az egész
szász közösség elleni fellépésnek tekinthették (a későbbiekben látni fogjuk, hogy
erre voltaképpen alapjuk is volt!), ezért összefogásukkal segítették a váraljaikat.
Természetesen ezt nem mint egy 24 településből álló jogi entitás tették meg. Ezesetben például csak azok a városok léptek fel konkrétan is, amelyek az ügybe (a
kikiáltás miatt) közvetlenül is bc voltak vonva (itt tehát Késmárk és Lőcse).
Érdemes kitérni arra is, hogy a nádor a leieket Szepesvárra hívta össze és nem
Lőcsére. Ezzel voltaképpen nem vette figyelembe a szepesi szászok kiváltságát, és
a váral jaiak fel is vetették a nádornak, miszerint annak nincs hatásköre Szepesvárott
ítélkezni, csak Lőcsén. Azonban a prépost képviselője ekkor a királyné (valószínűleg még 1338-ban kelt) oklevelére hivatkozott, amely szerint a nádor a királyné
teljes hatáskörével ítélkezzen és zárja le az ügyet. (A királyné beavatkozására még
visszatérünk.) A királyné ezen oklevele lényegében legitimálta a nádor lépéseit,
aki a továbbiakban sem Lőcsére, hanem Visegrádra vagy Budára (tehát a szász
provincián kívülre) idéztette meg a váraljaiakat, akik azonban egyszer sem jelentek
meg, hiszen ők addigi kiváltságleveleikre apelláltak. Ráadásul — mint említettük
-—- ezen privilégiumok nem csupán a Lőcsén való ítélkezést fogalmazták meg,

18

1344. május 8. A szepesi káptalan oklevelében: Saxones viginti quatuor civitatum". Anjou-kori
Okmánytár. Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. Szerk.: Nagy Imre. Bp., 1884.
418. p.; Idézi: Fekete Nagy, 1934. 336. p., és az ő nyomán Kordé Zoltán, KMTL 619. p.

hanem azt is, hogy a szepesi ispán (jelen esetben a nádor) mindig a szászok által
választott közös bíróval, a szászispánnal együtt és a szászok jelenlétében ítélkezzen. A nádor ezen perre vonatkozó okleveleiben az 1339. január 31-i keltezésű
forráson kívül azonban mindig csupán a főpapokra és bárókra (mint bírótársakra)
történik hivatkozás, az ezen kategóriák egyikébe sem sorolható szászispán az 1339.
január 31-i oklevelet leszámítva a per folyamán nem tűnik fel.
A nádor 1338. szeptember 11-én kelt oklevele elárulja, hogy mindkét peres fél
(tehát a szászok is) megjelent először Visegrádon. Ennek oka az lehetett, hogy a
szászok ekkor jelenlétükkel akarták hangsúlyozni a tényt: az ad regiam presenciam
történt megidézésük ellenkezett kiváltságaikkal. így tehát privilégiumaik erejében
bízva azt remélték: a per további, tényleges része Lőcsén és saját szászispánjuk
előtt fog zajlani. Ez azonban 1339 januárjában csak részben történt így, és véleményünk szerint egyedül a szászispán szepesvári jelenléte tartotta vissza a hospeseket
attól, hogy távozzanak a nádor színe elől. Azt, hogy a nádor eleve ide hívatta össze
a feleket, két okkal magyarázhatjuk: egyrészt azzal, hogy már ismerte (és ezt nem
is kell különösebb meglepetésnek tartanunk) a királyné említett oklevelének tartalmát, másrészt, hogy Szepesvár nem csupán (honor-ba adott) királyi vár volt,
hanem mintegy Drugeth Vilmos székhelye is19 egyben. A későbbiekben pedig az
idézések a királyi udvarba, Visegrádra vagy Budára szóltak, és mint megjegyeztük,
az oklevelek nem említik a továbbiakban a szászispán további jelenlétét a perben.
A szászoknak tehát voltaképp kétszeres okuk is lehetett, hogy nejelenjenek meg
1339 januárja után a nádor előtt, a többszöri idézés ellenére sem.
A nádor szemszögéből természetesen másként festett a kérdés, hiszen a királyné
— voltaképpen a szászok privilégiumait felülbíráló — rendelkezését kellett szem
előtt tartania. Mivel pedig a nádor jogszolgáltatása I. Lajos király koráig a királyi
udvarban és vidéken is zajlott, 20 a nádor saját különös jelenléte értelemszerűen
mindig ott volt, ahol éppen tartózkodott. Ennek megfelelően tekinthette a nádor —
a szászok kiváltságai ellenére —jogtalannak a váraljaiak többszöri meg nem jelenését, és marasztalta el őket emiatt.
Természetesen felvetődik a kérdés, hogy az uralkodó miért nem avatkozott be
a szászok kiváltságainak tiszteletben tartása érdekében. Erre a per alapján nem
tudunk választ adni, a perfolyamban a király lényegében csak két vonatkozásban
jelenik meg: a nádor 1339. január 31-i és április 16-i oklevelei szerint a per részben
a király parancsából került az ő különös jelenléte elé, illetve az uralkodó parancsá-
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L. Engel Pál, KMTL 174. p.

20

L. Pctrovics István, KMTL 473. p.

ból végzett egy királyi ember vizsgálatot a jászói konvent emberével a prépost
részére.
A hospesck az ellenük felhozott hatalmaskodás (birtoksértés) vádjára azt felelték, hogy (a már említett) tetteket valóban megcselekedték — de véleményük szerint a saját területükön. A perre vonatkozó oklevelek a későbbiekben ezt úgy adják
vissza, hogy a szászok bevallották hatalmaskodásukat, és a nádor ezért el is marasztalta őket. Ebben nagy szerepet játszott, hogy a prépost képviselője bemutatta
Béla király privilégiumát I. Károly király átiratában. A nádor oklevelei nem árulják
el, melyik Béla királyról van szó, és azt sem, mikor keletkezett az oklevél, illetve,
hogy azt I. Károly király mikor írta át.
Ennek ellenére megállapítható, hogy nagy valószínűséggel itt IV. Béla 1249.
szeptember 19-én kelt okleveléről van szó, amelyben a király Almás birtokot az
akkori prépostnak adományozta, 21 és amely oklevelet 1327. november 21-én I.
Károly király átírt János prépost kérésére.22 Ezen azonosítást erősíti, hogy Fekete
Nagy szerint Szentpál Almás birtok területén alakult ki. 21 A nádor 1339. április 16-i
oklevelének hátlapján pedig (más középkori kéztől) az szerepel: ,, Almás". Végül
ide vonható, hogy 1341-ben János prépost az uralkodó 1327. évi oklevelét íratta át
az esztergomi káptalannal.24
Almás és Szentpál tehát a prépost birtokában voltak, a hospesek hatalmaskodását pedig a nádor 1339. január 31-i, április 16-i és május 21-i okleveleiben (említés szintjén) feltűnő, még 1338-ban a jászói konvent, Miklós szepesi alispán, illetve Szepes megye által kiadott tudományvevő oklevelek is bizonyították. A váraljaiak birtoksértését tehát nem vonhatjuk kétségbe. Ezért véleményünk szerint a
váraljaiak későbbi ellenkező, illetve egy esetben kifejezetten agresszív viselkedése
nem azért (vagy elsősorban nem azért) következett be, mert állításuk ellenére rájuk
bizonyosodott, hogy a prépostság birtokán hatalmaskodtak, hanem mert a szász
közösség kiváltságait ezen per kapcsán az említett sérelmek érték.
A nádor a hospesek visegrádi első meg nem jelenése után úgy döntött, hogy
azok birtokába a prépostot 15 napi ott tartózkodásra vezessék be,2? majd a váraljaiak
21

Reg. Arp. 910. szám. Ezen azonosítás lehetőségére Almási Tibor hívta fel figyelmemet, amiért
szeretnék neki köszönetet mondani. Itt jegyeznénk meg, hogy Szepesvár első említése is ezen
oklevélben szerepel. Idézi pl. Hraclszky József: Szepesvár és környéke. Igló, 1884. 94. p.; Bal
Jeromos: Szepesvára története. In: A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve. 13. (1914)
8. p.; Fekete Nagy, 1934. 137. p.; Felel István, KMTL. 637. p.
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Anjou-okit. XI. (1327) Szerk.: Almási Tibor. Bp.-Szeged, 1996. 538. szám.
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Fekete Nagy,
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SA. Levoőa. (Lőcse) Szepesi prépostság It. 62. (Df. 264 175.)

1934. 162. p.

tiltakozása, valamint újabb távolmaradása miatt úgy határozott, hogy a váraljaiak
nevét figyelmeztetéssel 26 (insinuatio) kiáltsák ki 3 megyei vásáron, miszerint ha
nem jelennek meg színe előtt, a váraljai hospesek fő- és birtokvesztésben (in capitali sententia et in amissione omnium ipsorum possessionum) bűnhődjenek a prépost ellenében.
A döntés nem perjogilag, hanem önmagában rendhagyó és meghökkentő, hiszen
egy hospesközösség (és az oklevelek egyértelműen közlik, hogy nem a per során
név szerint is felsorolt hospesekről van szó csupán, hanem a teljes communitas-róX)
ilyetén való megbüntetéséről szóló másik határozatot nem ismerünk. Természetesen a nádor ezen döntését inkább csak a lelek közötti megegyezés irányába terelő
fellépésnek kell tekintetnünk, nem pedig (egy végrehajtását tekintve voltaképp elképzelhetetlen) szentenciának. Ezt az is erősíti, hogy a váraljaiak, valamint az ő
megbízásukból a késmárkiak és a lőcseiek ezután tilalmazták a kikiáltást és a prépostnak a váraljaiak birtokába való ismételt bevezetését. Ennek ellenére a nádor
(természetesen) mégsem rendelte el a hospesek kivégzését, hanem engedélyt adott
a megegyezésre, amely hamarosan be is következett.
A nádor (a váraljaiak, illetve a szász közösség számára sérelmes, de végeredményben a megegyezés felé terelgető) lépései mellett hasonlóan érdekes a királyné
beavatkozása az ügybe.
A források alapján egyértelműen kitűnik, hogy a prépostnak jelentős támogatottsága volt a perben — és ezt a királyné beavatkozásai igazolják a leginkább.
Erzsébet fellépése, ha úgy tetszik, azonban nem is olyan nagy meglepetés. A nádor
kiemelt hatáskörrel való felruházása és ezáltal mintegy a szászok kiváltságainak
ereje alól való kivétele csak az egyik elem. A másik fontos momentum, hogy (noha
a pertől látszólag teljesen függetlenül) a királyné 1339. április 2-án, Visegrádon
kelt oklevelében kinyilvánította a báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek és másoknak, akik honor-okat és méltóságokat tartanak, valamint a városoknak és szabad falvaknak, hogy a szepesi Szt. Márton-egyház prépostját és káptalanját különös védelme és oltalma alá vette azok minden birtokával együtt. 27 A
lengyel származású, mélyen vallásos királyné nem véletlenül avatkozott be egy
egyházi testület érdekében, de a spirituális okok mellett azt is érdemes figyelembe
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A 15 napos bevezetésre 1. Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és
a vegyesházi királyok alatt. Bp., 1899. 198-199. p.
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Ennek szerepére 1. uo.

27

SA. Levoca. (Lőcse) Szepesi káptalan magánlevéltára. 1. 1 . 6 . (Df. 272 170.)

venni, hogy János prépost maga is lengyel származású volt, és esztergomi kanonoksága mellett wroclawi kanonoki címmel is rendelkezett...
A per lezárása mégis a megegyezés volt. Erre hajlottak végül a váraljaiak is,
akik érzékelhették (minden ellenállás és összefogás ellenére is), hogy a per végkifejlete semmiképpen sem az ő javukra fog eldőlni (ráadásul a hatalmaskodásban
valóban vétkesek voltak). Hajlott azonban a prépost is, hiszen a nádor említett
határozott fellépése ellenére is egyfajta „patthelyzet", véget nem érő „kötélhúzás"
alakulhatott volna ki, és a prépostnak egyáltalán nem volt érdeke magára zúdítani
a szomszédos váraljaiak, vagy ha úgy tetszik, immár a (prépostságot és birtokait
lényegében körülvevő) teljes szász közösség haragját — mégha a királyné különös
oltalmát el is nyerte. Az sem lényegtelen elem, hogy a szászok papjai egyenesen a
szepesi prépost alá tartoztak (Olasziét leszámítva, amely település papja közvetlenül az esztergomi érsek alá volt rendelve 28 ). A megegyezés tehát a nádor engedélyéből megtörtént, mégpedig szepesi alispánja és várnagya előtt fogott bírák közvetítésével, akik között mind a prépost embereit, mind a váraljaik képviselőit megtaláljuk. A prépost (feltehetőleg a váraljaiakkal, vagy a szász közösséggel való
további szükségtelen és terhes perek vagy összeütközések elkerülése végett) voltaképpen engedményeket is tett a hospeseknek: Szentpál birtok egy részét, továbbá
egy rét megosztott használatát átengedte nekik. E megegyezést a nádor 1339.
augusztus 10-én, Vizsolyban kelt oklevelében szentesítette.
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Szabó,

1866. 98. p.; Förster, 1915. 11. p.; Fekete Nagy, 1934. 27. p.

FÜGGELÉK
A perre vonatkozó oklevelek

regesztái

A regeszták közlésénél a tulajdonnevek egy oklevélen belüli névalakváltozatait ~
szimbólummal jelöltük. Korrigálás esetén a *, pótlásnál a [ ] jeleket alkalmaztuk,
továbbá használtuk még a felkiáltójelet (! = sic) is. Tekintettel voltunk az oklevelek
hátlapján található tárgymegjelölésekre és a pecsétek leírására is.

1.) 1338. június 14. Visegrád
[I.] Károly király utasítja ajászói (Jazow) konventet, hogy jelen oklevél kiadásától egy éven belül ahányszor és amikor János szepesi (Scepsyensis) prépost és a
káptalan, avagy megbízottjaik ezen oklevelet bemutatva felkeresik őket, tartoznak
minden esetben idézésekre, tudomány vételekre, tilalmazásokra, birtok-bej árasokra, határjel-emelésekre és birtokiktatásokra Dénes fia: Domokos vagy Waytha fia:
Dénes királyi emberek valamelyikével tanúságukat kiküldeni, és az elvégzettekről
minden esetben jelentést tenni. Dátum in Wysegrad, 4. die festi Corporis Christi,
a. eiusdem 1338.
Átirat: Jászói konvent, 1338. július 29. (1. a 2. számú oklevelet.)

2.) [1338.| július 29.
[I.] Károly királynak jelenti Pál prépost és ajászói (Jazow) Boldog Keresztelő
János-monostor konventje, hogy parancslevelének megfelelően [1. az 1. számú oklevelet] kiküldték tanúságukat: János testvért, akivel Dénes királyi ember Tylus
bírót, annak apját: Geblinus-t, ezen Geblinus fiát: Pétert, Helbrandus fiait: Tylus-t,
Pétert és Hedricus-t, Helbrandus-t (a plébános sororius-át), Landwardus-t és Geblinus fiát: Miklóst a saját telkükön (sessio), továbbá minden [szepes-]váraljai (Suburbium Sancti Martini) hospest július 27-én (feria II. proxima post festum beati
Jacobi apostoli) a királyi jelenlét elé idézte János, a Szt. Márton-egyház prépostja
ellenében augusztus 29-re (quindenas festi Assumptionis virginis gloriose). Dátum
in octava festi beate Marié Magdalene, a. prenotato [1338].

Eredeti: SA Levoca (Lőcse), Szepesi prépostság lt. 53. (DL 264 166.) Hátlapján
azonos (Excellentissimo domino ipsorum Karulo dei gratia illustri regi Hungarie
pro honorabili viro domino Johanne preposito ecclesie Sancti Martini de Scepus
ad quindenas Assumptionis virginis gloriose contra Tylus iudicem, Geblinum patrem suum et Petrum filium eiusdem Gcblini, Tylus Petrum et Hedricum filios Helbrandi, Helbrandum sororium plebani, Landwardum, Nicolaum filium Geblini et
ceteros universos hospites de Suburbio citatoria), valamint újkori kéztől tárgymegjelölés, továbbá kerek zárópecsét nyoma.
Regeszta: Feharová, 31. p.

3.) 1338. szeptember 11. Visegrád
Drugeth Vilmos (Wyllermus Drugetter) nádor, a kunok bírája azon pert, amelyet
János prépost (prepositus Sancti Martini de Scepus) és a káptalan a szepesváraljai
(Suburbium Castri de Scepus) hospes-ek vagy népek ellen a királyi jelenlét előtt
indítottak augusztus 29-én (in quindenis festi Assumptionis beate virginis), a felek
kérésére kiveszi a királyi jelenlét bírósága alól — tekintve, hogy a peres felek az ő
megyéjeiben (in nostris tenutis et comitatibus) vannak, és ezáltal inkább az ő ítélkezési jogköréhez tartoznak —, és saját különös jelenléte elé halasztja el azon időpontra, amikor a Szepességben (terra Scepessyensis) lesz. Dátum in Wyssegrad,
feria VI. proxima post festum Nativitatis beate virginis, a. d. 1338.
Eredeti: SA Levoca (Lőcse), Szepesi prépostság lt. 54. (Df. 264 167.) Hátlapján
azonos kéztől tárgymegjelölés (pro disereto viro magistro Johanne preposito ecclesie Scepessyensis contra hospites de Suburbio Castri de Scepus ad adventum nostrum in eandem terram Scepessiensem prorogatoria).
Regeszta: Feharová, 31. p.

4.) 1338. szeptember 11. Visegrád
Drugeth Vilmos (Wyllermus Drugetter) nádornak, a kunok bírájának elmondta
János, a szepesi (Scepus) Szt. Márton-egyház prépostja, hogy a szepes váraljai (Suburbium Castri de Scepus) hospes-ek vagy népek július 10-én (feria VI. proxima
ante festum beate Margarethe virginis) hatalmaskodva, felfegyverkezve a prépostság Szentpál (Scentpaul) nevű birtokára menve a tavaszi és őszi gabonát lekaszálták, hazaszállították, illetve nyájaikkal lelegeltették, továbbá számos jogtalanságot

okoztak a prépost és egyháza sérelmére. Ezért a nádor utasítja Miklós mestert,
szepesi (Scepus) alispánját és várnagyát, valamint a négy szolgabírót, hogy mindezekről tudják meg az igazságot, majd tegyenek jelentést. Dátum in Vyssegrad, VI.
feria proxima post festum nativitatis beate virginis, a. cl. 1338.
Átirat: Szepes megye, 1338. szeptember 28. (1. az 5. számú oklevelet.)

5.) 1338. szeptember 28.
Drugeth Vilmos (Wyllermus Drugetter) nádornak, a kunok bírájának, szepesi
(Scepus) és újvári (Wyuar) ispánnak jelenti Miklós mester, a nádor szepesi alispánja és várnagya, valamint a négy szolgabíró, hogy parancslevelének megfelelően [1. a 4. számú oklevelet] a szomszédoktól és határosoktól, nemesektől és nemtelenektől megtudták, hogy a szepes váraljai (Suburbium Castri de Scepus) népek
1338. július 10-én (feria VI. proxima ante festum beate Margarethe virginis) felfegyverkezve a mondott egyház Szentpál (Scentpaul) nevű birtokára mentek, a
tavaszi és őszi gabonát lekaszálták, hazaszállították, illetve nyájaikkal lelegeltették,
továbbá számos jogtalanságot okoztak a prépost és egyháza nagy sérelmére. Dátum
feria II. proxima ante festum beati Mychaelis archangeli, a. cl. 1338.
Eredeti: SA Levoea (Lőcse), Szepesi káptalan magánlevéltára. 2. 1. 1. (Df. 272
239.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro honorabili viro magistro Johanne preposito Scepusyensi contra hospites seu populos de Suburbio Castri de
Scepus ad magnificum virum dominum Wyllermum palatinum iudicem Comanorum inquisitoria), valamint 5 kerek zárópecsét nyoma.
Regeszta: Feharová, 31. p.

6.) 1339. január 31. Szepesvár
Drugeth Vilmos (Wyllermus Drugetter) nádor, a kunok bírája oklevele. Amidőn
János, a szepesi (Scepes) Szt. Márton-egyház prépostja Tylus villicus-t, annak apját: Guebylinus-t, ezen Guebylinus fiát: Pétert, Helbrandus fiait: Tylus-t, Pétert és
Hedricus-t, Helbrandus-t (a plébános sororius-át), Guebylinus fiát: Miklóst, Lenduardus-t, valamint minden szepes váraljai (Suburbium Castri Scepesyensis) hospes-t Vayta fia: Dénes királyi emberrel a j aszói (Jazou) prépost és konvent tanúsága
alatt [1338. J augusztus 29-re (quindenas festi Assumptionis beate virginis) a királyi

jelenlét elé idézte — miként ezt a prépost és a konvent idézőlevele tartalmazta —,
a nádor a Visegrádon (Wyssegrad) tartózkodó felek számára egyrészt királyi parancsból, másrészt a felek akaratából — mivel kiváltságuk szerint a szepesi districtus szász lakosai (terrani) feletti ítélkezés a szepesi ispánhoz tartozik — a pert
memoriális oklevelével elhalasztotta a Szepességbc (terra Scepesyensis) való
visszatértéig, hogy az ügyben személyesen ő ítélkezzen, miként azt a király és a
királyné parancsából tartozik megtenni. Akkor Helbrandus fia: Miklós szászispánt
és a szepesi districtus szászainak (Saxones) főbb városaiból 24 villicus-t és senior-t
a király domus-ába, vagyis a szepesi várba hívott 1339. január 27-re (feria IV.
proxima ante festum purificationis beate virginis, a. in presenti) színe elé, ahol
előállt Tatár-nak mondott (Tatar dictus) Mihály, a szepesi prépost képviselője annak ügyvédvalló levelével, de Gvebylinus fia: Tylus villicus kérésére a nádor a pert
a következő napra halasztotta. Másnap a prépost képviselője megjelent a szepesi
egyház privilegiális és tudományvevő okleveleivel, és amikor Tylus villicus, apja:
Guebylinus és Helbrandus fia: Tylus a mondott város érdekében előállva azt állították, hogy a nádornak nincs hatásköre a királyi várban ítélkezni, csak Lőcse
(Leuche) városban, az ő communitas-ukkal, Mihály képviselő bemutatta a királyné
gyűrűspecséttel megerősített oklevelét, amely szerint a nádor a királyné teljes hatáskörével ítélkezzen és zárja le az ügyet. Végül Helbrandus fia: Miklós szászispán,
valamint a villicus-ok és senior-ok kérésére a nádor a pert január 3 l-re (ad dominicum diem tunc proxime sequentem) halasztotta el. Akkor megjelent a prépost érdekében ezen Mihály, illetve Tylus villicus, Guebylinus és Tylus a maguk és városuk
teljes communitas-a nevében, s Mihály elmondta, miszerint nevezettek és a teljes
communitas [1338.] július 10-én (feria VI. proxima ante festum beate Margarethe
virginis) felfegyverkezve és hatalmaskodva a szepesi Szt. Márton egyház Szentpál
(Scenthpal) nevű birtokán levő vetést és gabonát lekaszálták, hazaszállították, a
maradékot pedig nyájaikkal és csordáikkal letiportatták. Erre Tylus, Guebylinus és
Tylus azt felelték, hogy mindezeket saját területükön követték el. Mihály ekkor
bemutatta a következőket: 1) az uralkodó — [IV.] Béla király privilégiumát megerősítő — privilegiális oklevelét, amely tartalmazta a mondott birtok és a város
területe közötti határokat; 2) a jászói prépost és a konvent tudomány vevő oklevelét;
3) Miklós ispánnak, a nádor alispánjának és szepesi várnagyának oklevelét; 4)
végezetül ezen Miklós mester és a négy szepesi szolgabíró oklevelét. Ezek szerint
a király parancsára Vayta fia: Dénes királyi ember a jászói konvent tanúsága alatt,
valamint a nádor parancsára Miklós mester és a négy szolgabíró megtudták, hogy
a mondott napon e váraljai hospesek a felsoroltakat megcselekedték a prépost és
egyháza sérelmére. A nádor tehát Helbrandus fia: Miklós szászispánnal, János lőcsei villicus-szal, Fynta olaszi (Villa Latina) villicus-szal, Mark fia: Péter hideg-

pataki (Koldubah) villicus-szal, és számos más, a nádorral ülésező nemes fogott
bírával úgy döntött, hogy ezen hospes-eket hatalmaskodásban marasztalja el a prépost ellenében. Dátum in Castro Scepes, die prenotata, a. d. 1339.
Eredeti: SALevoca (Lőcse), Szepesi prépostság lt. 55. (Df. 264 168.) Hátlapján
azonos (pro discreto viro magistro Johanne preposito Scepesyensis ecclesie contra
Tylus villicum de Suburbio Castri Scepes et contra alios nominatim intrapositos ac
contra universitatem eiusdem Civitatis super sententia illata in facto potencie
memorialis), valamint későbbi középkori kéztől tárgymegjelölés.
Regeszta: Feharová, 31. p. (február 1-jei keltezéssel.)

7.) 1339. április 16. Visegrád
Drugeth Vilmos (Wyllcrmus Drugetter) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy Tylus villicus-t, annak apját: Gebilinus ~ Gubylinus ~ Guebylinus-t, ezen Gebelinus
fiát: Pétert, Helbrandus fiait: Tylus-t, Pétert és Hedricus-t, Helbrandus-t (aplébános
sororius-át), Lendwardus ~ Lenduardus-t és Gebelinus ~ Guebylinus fiát: Miklóst,
valamint minden szepesváraljai (Suburbium Castri Scepesiensis) hospes-t János, a
szepesi (Scepus) Szt. Márton-egyház prépostja ellenében elmarasztalta, majd ezen,
a szepesi egyház bizonyos birtokrésze okán létrejött pert április 4-re (ad octavas
festi Passce d.) halasztotta el, hogy Visegrádon (Wyssegrad) az ország főpapjaival
és báróival együtt dönthessen. Ekkor azonban a hospes-ek nem jelentek meg és
nem is küldtek el senkit, noha a prépost képviselője: Tatár-nak mondott (Thatar
dictus) Mihály 12 napig várt rájuk. Ezért a nádor kéri az esztergomi káptalant, hogy
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében zsigrai (Segre) Myke fia: Máté, vagy
vitkfalvi (Wytkfolua) Péter fia: Detricus, vagy mátéfalvi (Mathefolua) Kunchul
fia: Tamás nádori emberek valamelyike János prépostot ezen hospes-ek birtokába
15 napi, csak szükséges élelemmel való és mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra vezesse be, majd a hospes-eket május 8-ra (quindenas festi beati Georgii
martiris) idézze meg különös jelenléte elé János prépost ellenében, hogy választ és
elégtételt adjanak a prépost ellen, a szepesi egyház Szentpál (Scenthpaal ~
Scenthpal) nevű birtokának részén elkövetett hatalmaskodásaikról (amit a hospesek be is vallottak), végül a káptalan tegyen jelentést szintén május 8-ra. Dátum in
Wyssegrad, 13. die octavarum festi Passce d. predictarum, a. d. 1339.
Eredeti: SA Levoca (Lőcse), Szepesi prépostság lt. 56. (Df. 264 169.) Hátlapján
azonos (diseretis viris amicis suis capitulo ecclesie Strigoniensis pro domino Jo-

hanne preposito ecclesie Scepesiensis contra hospites de Suburbio Castri Scepesiensis ad quindenas bcati Georgii martiris evocationalis), valamint későbbi középkori és újkori kéztől tárgymegjelölés, továbbá ismét más középkori kéztől: „Almás".
Regeszta: Feharová, 31. p.

8.) 1339. április 23. — május 8. között
Drugeth Vilmos (Wyllermus Druget) nádornak, a kunok bírájának jelenti az
esztergomi káptalan, hogy oklevelének megfelelően [1. az előző számú oklevelet]
zsigrai (Sygra) Myke fia: Máté, mikófalvi [! Mykofalua * vitkfalvi] Péter fia:
Detricus és mátéfalvi (Mathefolua) Kunchil fia: Tamás nádori emberek közül a
legutóbbival kiküldték tanúságul Tamást, a káptalan kanonokát, akik április 23-án
(feria VI. proxima ante festum beati Georgii martiris) Tylus villicus-t, apját: Geblinus ~ Geblinius-t, ezen Geblinius fiát: Pétert, Helebrandus fiait: Tylus-t, Pétert és
Hedricus ~ Hedricius-t, Helebrandus-t (a plébános sororius-át), Landuardus-t és
Geblinius fiát: Miklóst, továbbá minden más [szepes-]váraljai (Suburbium Castri
Scepussiensis) hospes-t május 8-ra (quindenas festi beati Georgii martiris) megidézték jelenléte elé János szepesi (Scepussiensis) prépost ellenében, hogy az általuk is bevallott, Szentpál (Scenthpal) birtokon elkövetett hatalmaskodásaikról
feleljenek meg és tegyenek elégtételt. A hospes-ek megtiltották, hogy a prépostot
birtokukba bevezessék. Dátum in wigilia festi Pentechostes, a. d. 1339.
Eredeti: SA Levoca (Lőcse), Szepesi prépostság lt. 57. (Dl". 264 170.) Hátlapján
azonos kéztől tárgymegjelölés (magnifico viro Wyllermo Druget palatino pro domino preposito Scepussiensi contra hospites de Suburbio Castri Scepussiensis intraseriptos evocatio facta ad quindenas bcati Georgii martiris), valamint más középkori kéztől: „contra suburbanos". A hátlapon hosszúkás pecsét nyoma, illetve töredékei látszódnak.
Regeszta: Feharová, 31. p.
Megjegyzés: Az oklevél datálása (május 15.) hibás, mivel a nádor május 21-i
oklevele szerint az oklevelet már május 8-án bemutatták neki.

9.) 1339. május 21. Buda
Drugeth Vilmos (Willermus Drugeth) nádor, a kunok bírája kinyilvánítja, hogy
korábbi okleveleinek megfelelően május 8-án Tatár-nak mondott (Tatar dictus)
Mihály — Jánosnak, a szepesi (Scepes) Szent Márton-egyház prépostjának képviselője (annak ügyvédvalló levelével) — bemutatta az esztergomi káptalan oklevelét, de annak ellenére a prépost ellenében megidézett Tylus villicus-t, apját:
Gueblinus-t, ezen Gueblinus fiát: Pétert, Helbrandus fiait: Tylus-t, Pétert és
Hed-ricus-t, Helbrandus-t (a plébános sororius-át), Landwardus-t, Gueblinus ~
Gveblinus fiát: Pétert, valamint a szepesváraljai (Suburbium Castri Scepesiensis)
hospes-ek universitas-át Mihály 13 napon át hiába várta, azok nem jelentek meg
és nem is küldtek senkit maguk helyett. Ennek ellenére a nádor — nehogy úgy
tűnjék, elhamarkodottan szolgáltatott igazságot a felek közötti perben — kéri a
jászói (Jasow) konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében körtvélyesi (Kurthweles) Iwan fia: Mihály, vagy zsigrai (Sygre) Myke fia: Máté nádori
emberek valamelyike a szomszédok jelenlétében a mondott hospes-ek birtokába a
prépostot 15 napi, számára és lovainak szükséges élelemmel való, rombolás nélküli
ott tartózkodásra ismételten próbálja meg bevezetni, és e 15 napon belül három
megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki, hogy e hospes-ek az utolsó kikiáltás napjától
számított 15. napon jelenjenek meg a nádor előtt a prépost ellenében, hogy egyrészről kifizessék neki és a prépostnak a meg nem jelenésért rájuk kirótt bírságot,
másrészről, hogy a prépost Szentpál (Scenthpal) nevű birtokával kapcsolatos hatalmaskodás uki'ól (tudniillik arról, hogy ott mind az őszi, mind a tavaszi gabonát
lekaszálták, azt városukba szállították, a maradékot pedig nyájaikkal letiportatták)
megfeleljenek, figyelmeztetve őket, hogy ha ezt nem tennék, mivel a makacsság
növekedtével a büntetés is növekszik, fő- és birtokvesztésben bűnhődjenek. Végezetül a nádor kéri a konvent jelentését. Dátum Bude, 14. die termini prenotati, a.
d. 1339.
Átirat: Jászói konvent, 1339. június 6. (1. a 10. számú oklevelet.)

10.) [1339.] június 6.
Drugeth Vilmos (Willermus Drugeth) nádornak, a kunok bírájának jelenti Pál
prépost és a jászói (Jasow) premontrei rendi Boldog Keresztelő János-monostor
konventje, hogy oklevelének megfelelően [1. a 9 számú oklevelet] kiküldték tanúságul rendtársukat: János testvért, akinek jelenlétében zsigrai (Sygre) Myke fia:

Máté nádori ember május 27-én (feria V. proxima post octavas festi Penthecostes)
aszepesváraljai (Suburbium Castri Scepesiensis) vásáron Tylus villicus, apja: Gueblinus, ezen Gueblinus fia: Péter, Helbrandus fiai: Tylus, Péter és Hendricus, Helbrandus (a plébános sororius-a), Landwardus és Gueblinus fia: Miklós nevét ki
akarta kiáltani, és őket, valamint más szepes váraljai hospes-eket a nádor elé idézni,
hogy a rájuk rótt bírságok és a prépost elleni hatalmaskodásuk ügyében elégtételt
adjanak, ellenkező esetben fő- és birtokvesztéssel sújtatnak. A kikiáltás közben
Tylus villicus, apja: Gueblinus, ezen Gueblinus fia: Péter és számos más váraljai
hospes dühödten a nádor és a konvent emberére rontottak, és fenyegető, gyalázkodó
szavakkal mind a prépostnak birtokukba való 15 napos bevezetését, mind a kikiáltást és figyelmeztetést tilalmazták. Szintén tilalmazta a nádor és a konvent emberét a kikiáltástól Késmárk (Késmárk ~ Kasmark) város vásárán május 31-én
(feria II. proxima post dictam feriam V.) a váraljai hospes-ek megbízásából a villicus, majd június l-jén (feria III. proxima post dictam feriam II.) Lőcse (Leucha)
város vásárán az ottani vicevillicus is. Dátum die dominica proxima post octavas
lésti Corporis Christi, a. eiusdem prenotato [1339].
Eredeti: SA Levoca (Lőcse), Szepesi prépostság lt. 58. (Df. 264 171.) Hátlapján
azonos kéztől (Magnifico viro domino palatino ct iudici Comanorum super contradictione executionis mandatorum eiusdem domini palatini interpositorum pro
domino Johanne preposito Scepesiensi contra wyllicum et universitatem hospitum
de Suburbio Castri Sccpcs), valamint újkori kezektől tárgymegjelölések.
Regeszta: Fenarová, 32. p.

11.) 1339. június 14. Vizsoly
Drugeth Vilmos (Wyllermus Drugeth) nádor, a kunok bírája tudatja, hogy mivel
János szepesi (Scepsiensis) prépost az ő engedélyével és fogott bírák elrendezésével Miklós mester, az ő szepesi (Scepus) alispánja és várnagya előtt megegyezett
a szepes váraljai (Suburbium Castri Scepsiensis) polgárokkal vagy hospes-ekkel
egy bizonyos vitás földrész ügyében, ezért kéri a jászói (Jazou) prépostot és konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében ezen Miklós várnagy vagy
Danus fia: Péter nádori emberek valamelyike e földrészt a fogott bírák elrendezése
szerint iktassa be János prépostnak és egyházának, ha nincs ellentmondás, majd a
konvent tegyen jelentést. Dátum in Wysul, feria II. proxima post festum beati
Barnabe apostoli, a. d. 1339.

Átirat: Jászói konvent j ú n i u s 26. (1. a 12. számú oklevelet.)

12.) 1339. június 26.
Drugetb Vilmos (Wyllermus Drugeth) nádornak, a kunok bírájának jelenti Pál
prépost és a jászói (Jazou) premontrei rendi Boldog Keresztelő János-monostor
konventje, hogy oklevelének megfelelően [1. az előző számú oklevelet] kiküldték
tanúságul Conradus mestert, a monostor testvérét, akinek jelenlétében Miklós mester, a nádor szepesi (Scepus) alispánja és várnagya június 21-én (feria II. proxima
ante festum nativitatis beati Johannis baptiste) a vitás földrészt az odavezetett fogott
bírák elrendezésének megfelelően János [szepesi] prépostnak és egyházának elkülönítette, és nekik a [szepes-] váraljai polgárok vagy hospes-ek jelenlétében ellentmondás nélkül minden haszonvétellel beiktatta. Határjárás: Szentmargitfalváról
(villa Sancte Margarethe) Orépásra (antiqum Repas) vezető nagy út melletti szántóföldek; ugyanezen nagy úton egy köznyelven Bercz-nek mondott domb; ezen
Bercz csúcsán levő ösvény; a mondott nagy út, ahol elkülönül Colinus földjétől és
eléri a [szepesi] egyház Szentpál (Scentpal) nevű birtokát. Viszonzásul és a béke
kedvéért a prépost c birtok vitatott részének a nagy úttól délre fekvő, Szénveremnek
(l'ovea Carbonum) nevezett darabját, amelyből a váraljai hospes-ek eddig évente 5
fertő dénárgarast fizettek neki census és tized címén, nekik átengedi, a mondott
összeg fizetése nélkül; a nagy úttól északra levő földet minden haszonvétellel és
tartozékkal pedig megtartotta magának és egyházának. Az egyezséget megsértő fél
a másik félnek 400 márka finom ezüstöt fizessen a per kezdete előtt. Dátum Sabbato
proximo post festum Nativitatis beati Johannis baptiste, a. d. prenotato [1339].
Átirat: Drugeth Vilmos nádor, 1339. augusztus 10. (1. a 14. számú oklevelet.)

13.) 1339. július 30.
A szepesi (Scepus) Boldog Márton-egyház káptalanja előtt János, az egyház
prépostja, esztergomi és wroclawi (Wratyzlauiensis) kanonok megvallotta, hogy a
Drugeth Vilmos (Wyllermus Drugetter) nádor, a kunok bírája engedélyéből, fogott
bírák — Jakab kassai (Cassa), Sybota gölnic[bánya]i (Gelnycz) plébánosok, a káptalan kanonokai; Jakab, a káptalan őrkanonoka; Tatár-nak mondott (Tatar dictus)
Mihály és Budai Miklós, a prépost famulus-ai; Goblinus albíró és Hylbrandus fia:
Tylus, [szepes-]váraljai polgárok — által létrejött elrendezést, amely egyháza

Szentpál (Sentpal) nevű birtoka és Cheunych nevű rétje ügyében született a közötte
és a szepes váraljai (Suburbinm Castri Scepusyensis) polgárok vagy hospes-ek között létrejött perben, érvényesnek fogadja el. Dátum feria VI. proxima ante octavas
festi beati Jacobi apostoli, a. d. 1339.
Eredeti: SÚA. Szepesi káptalan hiteleshclyi levéltára. 9. 10. 32. (Df. 263 150.)
Hátlapján rányomott pecsét nyoma.

14.) [1339.] augusztus 10. Vizsoly
Drugeth Vilmos (Wyllermus Drugeth) nádor, a kunok bírája kinyilvánítja, hogy
amidőn egyrészről János, a szepesi (Scepes) Boldog Márton-egyház prépostja Tylus bírót, annak apját: Gueblinus-t, ezen Gueblinus fiát: Péter, Helbrandus fiait:
Tylus-t, Pétert és Hedricus-t, Helbrandus-t (a plébános sororius-át), Landwardus-t
és Gueblinus fiát: Miklóst, szepesváraljai (Suburbium Castri Scepsiensis) vagy
Kyrchdorf-i hospes-eket és minden szepesváraljai hospes-t 1338. augusztus 29-re
(a. d. 1338., ad quindenas festi Assumptionis beate virginis) egy bizonyos földrész
és hatalmaskodás okán a király emberével a jászói (Jazou) konvent tanúsága alatt
a királyi jelenlét elé perbe idéztette, a pert a király engedélyéből és a felek akaratából a nádor különös jelenléte elé halasztotta az ő Szepességbe (terra Scepsiensis)
való visszatértéig, azaz 1339. január 27-re (feria IV. proxima ante festum Purificationis beate virginis a. subsequcnti), és jóllehet, ekkor a mondott hospes-eket hatalmaskodásuk ügyében a prépost ellenében Szepesvárott (castrum Scepsiense) elmarasztalta, a pert innen április 4-rc (ad octavam festi Passce d.) halasztotta Visegrádra
(Wyssegrad). Akkor a hospes-ek nem küldtek senkit, nem is jelentek meg, holott
Tatár-nak mondott (Tatar dictus) Mihály, a prépost képviselője annak ügyvédvalló
levelével előállt. Emiatt a nádor a hospes-eket mátéfalvi (Mathefolua) Kunczel fia:
Tamás nádori emberrel az esztergomi káptalan tanúsága alatt megidéztette május
8-ra, miként a mondott káptalan, konvent és a nádor oklevele a nádort tájékoztatták.
A hospes-ek akkor sem küldtek senkit, nem is jelentek meg, holott ezen Mihály a
prépost ügyvédvalló levelével előállt. A nádor (nehogy a végső döntésben sietni
látsszon) a hospes-eket ekkor zsigrai (Sygra) Mikc fia: Máté nádori emberrel a
jászói prépost és konvent embere előtt az ország szokásának megfelelően a Szepes
megyei vásárokon nyilvános kikiáltással megidéztette, hogy bírságaikat kiegyenlítsék és hatalmaskodásukról választ adjanak. A hospes-ek a kikiáltások helyszínein, vagyis a következő vásáros helyeken: Váralján, Késmárkon (Kezmark) és
Lőcsén (Lucha) fenyegető szavakkal makacsul ellenszegülvén a kikiáltást nem en-

gedték, miként ez a mondott prépost és konvent oklevelében található. A felek
végül mégis a nádor bírói engedélyével és fogott bírák: Jakab mester őrkanonok,
Syboto gölnicbányai (Gylniczbana) és Jakab kassai (Cassa) plébánosok (a szepesi
egyház kanonokai), ezen Tatár-nak mondott Mihály, Budai Miklós (János szepesi
prépost famulus-ai), Gueblinus albíró, Helbrandus fia: Tylus és Landuardus (váraljai polgárok), valamint más fogott bírák elrendezésével megegyeztek, miként a
nádort Miklós mesternek, a nádor szepesi várnagyának és alispánjának oklevele
tájékoztatta. Ezután a nádor (saját oklevele útján) a mondott peres földet a felek
elmondásának és a közöttük létrejött megegyezésnek megfelelően Miklós várnagygyal a jászói konvent tanúsága alatt elhatároltalla és a prépostnak beiktatásra hagyta, elrendelve, hogy a konvent tegyen jelentést. A konventi jelentéshez [1. a 12.
számú oklevelet] Jakab mester kassai plébános, szepesi kanonok és ezen Mihály,
a prépost serviens-e és familiaris-a (a prépost ügyvédvalló levelével) a nádor előtt
hozzáfűzték, hogy a prépostság Hedrihfalva (Hedrihfolua) mellett fekvő Chewnuk
nevű rétjét vagy kaszálóját a prépost és a hospes-ek a szepesi egyház jobbágyainak,
valamint a hospes-eknek közös használatra hagyták jószágaik legeltetésére, de ezen
túl sem a szepesi egyházhoz tartozók, sem e hospes-ek vagy népek a rétet legeltetésen kívül másra nem használhatják, meg nem művelhetik, szénát vagy más
hasznot abból nem vehetnek el. A nádor mindezeket függőpecsétjével ellátott oklevelében örökre megerősíti. Dátum in villa Wysul, in festő sancti La[u]rencii martiris, a. d. paulo ante supradicto [1339].
Eredeti: SA Levoca (Lőcse), Szepesi prépostság lt. 59. (Df. 264 172.) Hátlapján
későbbi középkori kéztől és újkori kezektől tárgy megjelölések.
Másolat: OA Spisska Nova Ves, Szepesváralja város lt. s. n. 5. (Df. 274 371.)
Újkori.
Regeszta: Wagner III. 33. p.; Feharová, 32. p.

A Z ÉRTELMEZŐ KÍSÉRLET
Két francia Közép-Európa

atlasz

Fragments cl'Europe — Atlas de l'Europe médiane et orientale. Ed. Michel
Foucher. Paris, 1993, Fayard, 328 p. 290 FF.
Sellier, André-Sellier, Jean: Atlas des peuples d'Europe Centrale. Paris, 19922,
La Découverte, 192 p. 200 FF.1
A kommunizmus összeomlása és a hidegháború vége a nyugat-európai társadalomtudományt egy rendkívüli méretű és alapvető fontosságú értelmező feladat
elé állította. A diktatúrák helyén kialakuló kelet-közép-európai demokráciák leírására a megelőző évtizedekben kialakított szakszókincs és elbeszéléshalmaz sem
szakmai, sem pedig politikai szempontból nem bizonyult megfelelőnek. Az immár
alternatívák nélküli, kizárólagos értékhordozóvá vált „Nyugattal" szemben még
egy átértelmezett „Kelet"-fogalom is szükségszerűen erős negatív felhangokkal
bírt volna. Ezenkívül az új államok megjelenése a történelemszemléletben jelentős
hangsúlyeltolódáshoz is vezetett, mivel a változások időszakának optimizmusa a
diktatúrák negyvenöt évét egyszerre puszta epizóddá redukálta. A pejoratív és szegregáló „Kelet" helyét az eufemisztikus és többféleképpen értelmezhető „Közép"
vagy „Kelet-Közép" foglalta cl. Ez a Foucher szerint tizenkettő, André és Jean
Sellier szerint pedig húsz államot tömörítő fogalom azonban még meghatározásra
várt/ A két atlasz ennek az értelmező kísérletnek a kartográfiai produktuma.
Részekre szakadt Európa — így fordíthatjuk szabadon, ám Fouchernak az előszóban kifejtett gondolataival összhangban, az amúgy problematikus Fragments
d'Europe címet. (Szó szerint: Európai töredékek.) A mű, amely nem kevesebb mint
harminc kutató közös munkájának eredménye, valóban minden társadalomtudományi diszciplína kutatási területének és módszerének integrálására törekszik, a
szociológiától kezdve a gazdaságföldrajzon és a kultúrantropológián át a klasszikus
értelemben vett történelemtudományig. A választott forma szemléltetésre és összehasonlításra igen alkalmas, így megfelel a bevezetésben és a beléjczésben egyaránt
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Első kiadás 1991-ben.
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Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Albánia, és a jugoszláv utódállamok Foucher szerint, a Sellier-könyv még idesorolja Finnországot, Belorussziát, Ukrajnát, a balti államokat és Görögországot.
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hangsúlyozott célnak, ami az európai államok alapvető kulturális-civilizációs egységének bizonyítása. A Közép-Európa-fogalom meghatározása így annak Európa
egészéből történő levezetésével kezdődik (I—II. rész), és maga a részletes leírás csak
ezek után következik (III. rész). Foucher és munkatársai ezen túlmenően a FÁK
európai tagállamait (Belorussziát, Ukrajnát és Moldáviát), a balti államokat, sőt
még az Ázsiába átnyúló Oroszországot és Törökországot is bemutatják (a IV. részben), ezeket Kelet-Európának nevezve és ezáltal kimondatlanul is elválasztva őket
közvetlen nyugati szomszédaiktól. Az ötödik részben a korábban ismertetett adatokra támaszkodva a szerzők átfogóan érvelnek az európai egység történeti-társadalmi megalapozottsága és szükségessége mellett. Felfogásukat tükrözi a mottóul válaszott idézet származási helye is: Frantjois Mitterand Les tribus oul'Europe
('Törzsek vagy Európa) című előadása 1992-ből.
Gondolataikat 260 térkép, illetve műholdkép — a térképeket a lyoni Latitude
műhely készítette, Jean-Marc Labrosse vezetésével — és 28 táblázat támasztja alá
olyan mennyiségű adattal, amellyel szembesülve az olvasó esetleges kételyeit
gyorsan elaltatja magában. Alaposabb vizsgálódás során azonban ezek a kételyek
megerősödve élednek újjá. Egy pozitivista szemléletű atlaszban bizonyára mindegyik illusztrációnak és példának lenne helye, azonban a szerkesztő a könyvnek
láthatóan nem egyszerű adatközlő szerepet szánt, és még ha ez így is lett volna, a
kiválaszott információk súlyozása szintén kívánnivalókat hagy maga után. A
közép-európai filmgyártás és a film kiemelkedő kulturális jelentősége a térségben
például kétségkívül érdekes téma, de megfontolandó, hogy érdemel-e külön alfejezetet (L 'Europe cinéphile), amikor a megelőző századok művészetéről csak összeurópai tekintetben és futólag esik szó az első részben. Nehezen magyarázható az
is, hogy térképek mutatják be a ciszterciek kolostorait, a Versailles-t utánzó paloták
helyét és az Enciklopédia elterjedését, ám az európai kultúrkincshez tett német vagy
brit hozzájárulásokról alig történik említés.
Ezeknél a szubjektív választásoknál azonban lényegesen komolyabb torzulást
okoz az adatok értelmezésében egy, a könyvben következetesen alkalmazott eljárás. A legtöbb összefoglaló térképen a jelenlegi országhatárok vannak csak feltüntetve, akkor is, ha a térkép maga jóval korábbi korszak viszonyait ábrázolja. Ez
ahhoz vezet, hogy például a középkori pozsonyi egyetem Bratislavába kerül, a mai
Szlovákiába, és semmi sem utal arra, hogy Pozsony az egyetem létrehozásakor
Magyarországhoz tartozott. Nem kevésbé zavaró a barokk építészet elterjedését
bemutató térképen az orthodox, illetve a katolikus vallású területeket elválasztó
vastag, vörös vonal, amely a felrajzolt mai magyar-román határtól kissé keletre
húzódik, és így Kolozsvár és Brassó barokk épületeit mintegy a görög keleti valláshoz kapcsolódó kultúrkör termékeinek tünteti fel. A sorozatosan ismétlődő hasonló

tévedések kapcsán felmerül a kérdés, hogy az atlasz készítői valóban ennyire alapvető módszertani hibát követtek-e el, vagy pedig jószándékúan ugyan, de legkevésbé sem tudományosan, ezzel is az európai egység gondolatát kívánták hangsúlyozni, a földrészen belüli kulturális választóvonalak jelentőségének ki nem
mondott tagadásával.
A másik kiadvány (Atlas des Peuples d'Europe Centrale — Közép-Európai
népek atlasza) jóval kevésbé ambiciózus, szigorúan a történelmi múlt ismertetésére
koncentrál, és egyértelmű tételt sem fogalmaz meg a térség civilizációs hovatartozásával kapcsolatban. Az általános bevezető rész a könyv mintegy negyedrészét
teszi ki, ami már elégséges ahhoz, hogy a következő húsz fejezet, amely egy-egy
nép történelmével foglalkozik, valamiféle általános képbe illeszkedjék, és az olvasó folyamatosan, az egész felől megközelítve is értelmezhesse az egyes országokról
kapott információkat.
A térképek átlagos mérete jóval kisebb, mint az előzőleg ismertetett könyvben, 3
ám ez nem feltétlenül jelenti, hogy léptékük jelentősen különbözik, mivel ez az
atlasz leginkább egyes államokat mutat be, és viszonylag kevesebb az összehasonlító ábra. Az összehasonlító, szintetizáló munkát a Peuples d'Europe Central
egyébként is az olvasóra hagyja, a szerzők az országok csoportosításakor még
Közép- és Kelet-Európa között sem tesznek különbséget. Ehelyett a „Kelet" előtag
egyszerűen ,,Közép"-pel való felcserélése mellett foglalnak állást. Ez az eljárás
különösen kihangsúlyozza, hogy a könyv mennyire erősen kötődik egy adott történelmi pillanathoz: az általános rendszerezési problémák közepette célja valóban
csupán egyes jellemző vonulatok és események kiemelése a volt kommunista országok és két peremállam (Finnország és Görögország) múltjából. A szerzők reményei szerint ezekből már levonhatók bizonyos következtetések a régió jellegzetes fejlődési modelljét illetőleg.
Praktikus és a nyugati olvasó számára rendkívül hasznos megoldás a szerzők és
szerkesztők részéről, hogy egyes fontos vagy legalábbis jellemző részleteket, amelyek nagyban hozzájárulnak a régió sajátosságainak megértéséhez, külön keretben,
mintegy illusztráló szövegként közölnek. Ezek a rövid történetek, amelyek leggyakrabban történelmi vidékekről, városokról vagy személyekről szólnak, számos
esetleges félreértést előznek meg. Ilyen betét foglalkozik Pozsonnyal is — ez a
rövid összefoglalás pontosan olyan tévedéseket küszöböl ki, amelyeket az előbbiekben bemutatott atlasz térképei esetenként sugallhatnak.
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A térképeket Anne Le Fur készítette.

Összességében megállapítható, hogy ez az atlasz valóban segédkönyv kíván
lenni, és így értékítéletekről legfeljebb az adatok súlyozása kapcsán lehetne beszélni. A tények közlésében általában a tudományos közvélemény többségi állásfoglalását igyekszik megismertetni, és nem tartalmaz kisebbségi, extrém véleményeket. Eldöntetlen, vitás kérdés tárgyalásakor — például a dáko-román kontinuitás
esetében — a szerzők mindkét tábor állításait ismertetik, majd óvatosan ők maguk
is állást foglalnak. Állásfoglalásuk azonban jellemzően a két tábor által képviselt
vélemény közé esik, és az ellentét egyfajta középutas feloldására törekszik.
A kivitelezés szempontjából mindkét könyv megfelel az ilyen jellegű kiadványokkal szemben támasztható elvárásoknak. Jó minőségű papíron, pontosan nyomva, mindig megfelelő méretű ábrákkal ellátva a két atlasz nemcsak könnyen kezelhető, de jó benyomást is tesz. A Foucher vezette csoport munkája kiállításában
impresszívebb (kemény kötésű), méretével a lexikonok és az albumok közé kívánkozik. A Sellier-könyv megjelenésében is a maximális célszerűség elvét hangsúlyozza: a papírkötés, a kisebb, némileg szokatlan, lapos téglalap alakú forma a
gyakori forgatás által támasztott követelményekhez alkalmazkodik.
Összefoglalásképpen leszögezhetjük: a két kiadvány a hasonló formátum ellenére sok tekintetben különbözik. A Fragments d'Europe határozottan képvisel
egy elvet, és ennyiben talán megtévesztő, hogy nem hagyományos könyvalakban,
hanem atlaszként jelent meg. Altalánosságban valóban a szerkesztő ezen választása
támadható leginkább: az ilyen jellegű kiadványokkal szemben általában lényeges
kívánalom a történetiség elvének érvényesítése és a szakmai elfogulatlanság az
ábrák és a íéjezetek összeállításában, amelynek hagyományával Foucher szakít.
Zavaró még, hogy a számos társtudomány eredményeinek integrálására való törekvés helyenként inkább a divat követésének, mint valóban indokolt döntésnek tűnik.
Mentes ezektől a hibáktól a Közép-Európa népeinek atlasza.. Partikuláris véleményeket nem képvisel és nem próbál meg bizonyítani: célja kizárólag a térség
történelmének bemutatása. Ezáltal megbízhatóan, érdekesen és könnyen követhetően közöl olyan adatokat, amelyek a régió iránt tudományos vagy más szempontból érdeklődők számára biztos információs bázist képeznek. A nyugati tudományos közvélemény Közép-Európa-dilemmáját Foucher-val ellentétben nem kívánja megoldani: inkább hátteret kínál megoldásához.
Mindkét kötet része azonban — és ennyiben jogos őket együtt tárgyalni —
annak az immár több tucatra tehető francia nyelvű könyvtermésnek, amely az
1989-90-es változások óta „Köztes-Európáról" megjelent, és amely a francia politikai gondolkodás térségünk iránti megnövekedett érdeklődéséről tanúskodik.
Romsics Gergely
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PONGRÁCZ GÁSPÁR
P Á P A VÁROS LEÍRÁSA
(fordította és jegyzetekkel ellátta: Hermann István)

A szerző és műve
Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár ősi felvidéki családból származott, apja
Pongrácz Dániel, anyja Kiszely Zsófia volt. Gáspár 1700 körül született. 1 A bécsi
Pazmaneumban teológiát hallgatott, majd 1724. október 7-én pappá szentelték.
Működését Csicsón kezdte mint plébános, innen került Pápára 1726 júliusában.
Ugyanebben az évben szerzett doktori címet teológiából.
1733. december 20-án nevezték ki esztergomi kanonokká, a következő évben
Nagyszombatba költözött, később besztercei apát és a királyi tábla tagja lett. 1740ben elméje elborult, s mivel betegsége gyógyíthatatlannak bizonyult, nagybátyja,
Pongrácz Antal vette magához. 1766. június 25-én hunyt cl Liptószentmiklóson."
M ű v e , melyet Pápán írt meg, egy teológiai vitairat. Két részre van felosztva.
Első felében részletesen fejtegeti a katolikusok és protestánsok viszonyát Magyarországon. Ehhez több, a témához kapcsolódó függelék is készült. Munkája másik
felében pedig a két legjelentősebb eretnekséggel, a lutheri és kálvini reformációval
foglalkozik. A z egész munka legvégén van az igencsak eltérő témájú, Pápa városáról szóló fejezet, melynek fordítása alább olvasható.
Ezúton is köszönöm Szovák Kornél tanár úrnak a fordítás átnézésével nyújtott
segítségét és tanácsait.
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Régi magyarországi szerzők. Szerk.: Pintér Gábor-Szabó Géza. Bp., 1989. 303. p.

2

A Pongrácz Gáspárról itt szereplő adatok nagy része Szinnyei József munkájából származik.
Az a kevés, amit tudunk az életéről, jobbára ebben a műben (is) szerepel. Jelenleg folyik a
pápai plébánia História Domusának a kiadása, és elképzelhető, hogy ebből újabb adatok kerül
nek napvilágra. — Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 10. köt. Bp., 1905. 13951396. hasáb.
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Antidotum universale saluberrimum, ac summe necessarium contra omnes morbos acatholicorum Hungáriáé, ac praesertim odii maximé noxii permissas inílammationes: quibus in nostrates, catholicos, semper ardent, ex pluribus et diversis spiritualibus considerationibus, ceu
totidem pro salutari meditatione punctis, iste, copiose paratum. Tyrnaviae, 1733. (A mű végén,
a második rész függelékeként található a Descriptio Opidi Papa címet viselő fejezet. 189202. p.)
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Casparus Pongracz
Descriptio Opidi Papa
Si quidem Oppidum hocce, cum ipse adhuc etiam non vidissem, majore fama per
Hungariam celebrari nossem, jamque dignissimum eadem sua fama esse oculis vel
ipse propriis satis superque deprehenderem: rem non ingratam lectoribus mc praestiturum putavi, si opusculo huic meo ejusdem descriptionem adderem. Ad quod
praestandum, cum & Parochus ipsius forcm, facillime inductus sum, faciliusque in
mentem venit.
De nomine ipsius Oppidi, undenam hoc sibi tam singulare nomen, Papae, obtigerit, perquisivi a prudentibus, sed nihil certi a quoquam dici potest. Si e vulgo
scisciteris, non deerunt, qui a Legato Papae, hoc est, Summi Romani Pontificis, qui
isthic ad Regem quondam Hungariae adventans stationnem fixisset, nactum esse
dicent: si vulgi nimirum verbis locus dandus sit; videtur enim antiquius, quam ut
a Legato Papae, qui ad Regem, Christianum, Hungariae venisset, nomen mutuari
potuerit. Attamen accepisse etiam revera hoc, vel alio quopiam modo a Papa, vel
a Legato Papae non omnino dissonat: & haec, ut dixi, vulgi opinio est. Quis enim
alias, vel qua de causa, aut cujus convenientiae ratione Oppido tale nomen finxerit?
Est hoc Oppidum inter Jaurinum, Wespremium, & Sabariam, loca antiquissima ac
celeberrima, ejusdcm ferme paucorum milliariorum distantiae situm, in plaga ad
montes Bakonyicnses Comitatus Wespremiensis positum: plaga sane optima, ridente, & amoena, frumenti feracissima, ac vino propter non longe dissita plurima
promontoria abundante. Duobus milliariis adjacens habet promontorium Somlyo
perquam celebre, cujus vinum etsi hic ob copiam carum non est, plerumque enim
duobus florenis, & infra, tempore vindcmiae cum delectu haberi potest, alibi tamen
tam nomen, quam praetium suum obtinet, & in magnorum etiam mensis pro speciali datur: est etenim purum, limpidum, tenue admodum, & subtile, colore ex
aurescente subviridi, saporc suave, aestate ori gratissimum; viribus denique etiam
ita temperatum, ut non nisi abutenti ullo modo obesse possit: ab omnibus pro sa'uberrimo habetur. Hinc Papenses licet in aliis quoque promontoriis nobilioribus,
ac praecipuc quidem in Badacsony dicto promontorio (cujus vinum dulce, & admodum forte) plurimas vineas possideant, tamen ex hoc etiam haud multum alio
distrahi paliuntur, praeocupantes, & coementes.
Est vero hujus plagae ea etiam felicitas, quod beneficio eorumdem vastissimorum glandiferorum montium, & sylvarum Bakonysag dictarum, incolis, atque
4

A szerzo javftasa: pretium (A szerzo javftasait a mu vegen talalhato Correctio defectuum, qui
in impressione intervenerunt cfrnu reszben kozolte).

Hermanri Istvan

Pongracz Gaspar leirasa Papa varosarol

accolis, exiguis plane impensis, ac pene nullis, setigeris abundare, ac pinguissimis
caulibus vesci liceat. Ferarum, & piscium copiam habet: ac piscium quiclem potissimum ex lacu Balaton, qui magnitudine ad aliquot milliaria se extendente speciem
pene marini sinus refert: ex aliisque demum lacubus, & aquis diversis non longe
dissitis. Sed nec alia quaelibet usui necessaria huic plagae desunt: quorum demum
omnium beneficiorum praeprimis quidem ipsum Oppidum Papa gloriam refert, ut
quod in mcditullio ejusdem positum undcquaquc omnia in se confluere facit; ita,
ut nihil ferme dcsideres, quod vitae quam commodissime, atque etiam hilariter, &
sociabiliter ducendae necessarium videri possit, quo non abundet.
Hoc circum sese molas frumentarias plurimas, utique cum maximo sui & omnium incolarum commodo, in proximo obtinet: quae, quod mireris, non imbrium
opia, quemadmodum aliae alibi, sed acstate quidem siccitate, hyeme autem frigoris,
qui major potest dari, rigore gaudent: quod nempe cum his aqua nunquam desit,
nec deesse possit; per vicina loca siccatis, vel hycmis tempore congelatis molendinorum aquis, ad has ad molcndum, frumenta sua accolae convehere cogantur. Quod
& quidem nonnunquam adeo contingit, ut ex remotioribus etiam partibus vicinorum Comitatuum veniant necessitate compulsi homines. Haec vcro aquae abundantia, & constans aequalitas ex non longe dissito loco Tapolczafo dicto provenit,
qui scaturigines, & fontcs sulphure affectos, abundantes, & calentcs plurimos habet: quorum tamen aqua etiam potui optima est, limpidissima, ut sitim provocet;
hyeme tepida, aestate frigidissima, ad haec pisciculis quoque minutis, quos fundulos vocamus, & qui alias in his partibus rariores sunt, non infrequenter eos amantibus gratificans. Non contemnendumpariter hujus Oppidi commodum sunt, vicina
& proxime adjacentia promontoriola Hanta, & Torsok hcgye, quac licet ad Praeposituram S. Michaelis de Hanta spectent, Oppidi tamen hujus incolae eadem colunt. Eo enim aestate excurrere, vereque, & fructibus gravido autumno pervolupe
est: vinum ea ferunt satis commodum, fructuum omnium copiam, hosque inter
plane specialia persica.
Quod ad interiorem Oppidi ipsius statum spectat, in fronte, loco situquceditiore,
qua Jaurinum aspicit, Arcem magnificam praefert, quadrangulam. Hac ipsa vero
olim praesidio erecta, muris constat validissimis & crasissimis: fuitque sane pracsidium validissimum, & harum partium relugium; at post Viennensem obsidionem
Turcicam decreto regio exauctoratum. Ex una parte lacu, quantum conjicere licet,
ter mille passus, vel & amplius longo, & fortassis ferme totidem passus lato munitur, qui eam, unaque & Oppidum ipsum per longum propinquissime abluit: ex altera
parte, immo etiam trans lacum, planos ac latos campos circumspicit. In conspectu
arcis, in proximo, tres insignes Dominales muratae molaepositae sunt, una frumentaria, rotarum, sive lapidum octo: altera item quae pro usu speciali ex puriore tritico

praecipuam farinam parat, haec conjuncta simul cum assericea: & lertia papyracea,
quae bonam & pulchram, ac multiplicem chartam, etiam quam Postariam, seu veredariorum vocant, conticit. Ad omnes tres vero per canales undisonos, lacus arcem
ambiens aquam evomit. In eadem trium molarum linea, rccta via, non multo remotius e fenestris ipsius arcis Allodium pariter Dominale amplissimum visitur, acervis
frumenti, & foeni, pecudumque armentis plenum.
Arx haec, cum olim praesidio, & necessitati magis quam voluptati, pompaeve
constructa fuerit, licet quidem alioqui satis aliunde ampla, ac ad habitandum peraccommoda extiterit: nunc tamen ad formam novam in dies instruitur, & commoditatibus optimis, plurimisque, tam in superiorc quam inferiore contignatione augetur. Fenestrae palatiorum, quac antea minores vetere modo erant, nunc patentes, &
magnificae. Portam pro praesidii majore securitate antehac habuit angustiorem,
obliquam cum tortuoso aditu, quae exeuntibus per declive lacus prolundum e limine exhibebat: nunc recenter, hac obstructa, nova alia multo praestantiore in forum
versus Ecclcsiam Parochialem per apertum patentc, maximo tam ornamento, quam
commoditati donata cst: quac per pontem fossae bene profundae, arcem circumdanti instratum exeuntibus viam pandit, & intrantibus aditum planum ac commodissimum praestat. Fossa haec porro cum tempore, & ipsam 5 muro incingenda
aquam ex lacu ducet, quae demum circuitura arcem, iterum in lacum recidens molarum cursum juvabit.
Oppidum autem ipsum praeter fossam, & agerem, propugnaculis muratis &
lapideis, ad modum aliorum fortalitiorum, iisque, uti extantia adhuc eorum terrea
spatia & congesturae ostendunt, validissimis fuerat munitum: sed haec praesidio
sublato pariter diruta sunt, portae tamen lapideae tres adhuc extant, licet non ea
integritate, qua olim fuerant, habebant enim fornicem instar aliarum civitatum cum
attractoriis pontibus, quibus jam carent. Allodiorum foris compluribus vicis cingitur, strictim per duas series positis domibus satis commodis: & vicis quidem vix
pagum reperias, quam longis; sic, ut intcgrorum pagorum speciem repraesentent,
quorum ideo singuli & judices suos habent. Is se ipso est amplum, sex plateis
distinctum, domibus potiori parte muratis, honestisque, praesertim circa forum constans, ubi duarum contignationum non ignobilibus, itno plerisque peramplis ac
pervenustis decoratur. Ecclesia Parochialis ei vetusta, atque per magna, honori S.
Stephani Proto-Martyris dicata, tribus portis intrantibus & exeuntibus patens: cui
auditorium admodum magnum, nobile, & solennc est; adeo, ut eis Danubium ex
hac parte, Jaurinum si unum excipias, intra terminos regni vix ulla simili gaudeat
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Ecclesiarum. Isthaec tuires habuit olim duas, laminis tectas, & splendidas; nunc
unam, in qua duae quidem insignes magnac campanae, sono valda pretiosac, &
duae minores, cum horologio sonant. Speratur tamen successu tcmporis, & adjuvante Domino, iterum etiam alterum turrim obtentura.
EcclesiaeParochiali liinc, & indeaccedunt Rcligiosorum, in quibusdie nocteque
Deo jugiter psallitur, duo praeclara Coenobia, RR. Patrum Paulinorum unum, &
Sacrac Seraphicae Familiae alterum, duo hic loci insignia contra spiritualia nequitiae coelestibus adminicula, & propugnacula. Ma[j]oribus solennitatibus omnes
tres istae Ecclesiae fideli populo plenae sunt: postquam scilicct insipientia haeretica
jam manifestior esse cocpit; nempe plane secundum praedictionem Apostolicam,
2. ad Timoth. 3. Quemadmodum autem Joannes 6 , & Mambres restisterunt Moysi,
ita & hi resistunt veritati, homines corrupti mcnte, rcprobi circa fidem. Sed ultra
non proficient: insipientia enim eorum manifestaerit omnibus, sicut & illorum fuit.
Quod jam scnsim in nobilissimo hoc Oppido dedie in diem magis implcri videmus.
Ut ne vero caetera ejus quoquc ornamenta taceam, ornat hoc Oppidum multa
omnino, Comitatusque hujus praecipua & clara nobilitas, quae ipsum inhabitat:
nam & Officiales praecipui, & ferme omnes Inclyti Comitatus, Tabulacque ipsius
Assessores hicce resident. Ejus celebritatem etiam insigniter augent Congregatio'
Comitatus, quae hic potissimum haberi consuevere, tum proptcr commoditatem
conveniendi, & copiam hospitiorum, tum propter rerum quoque majorem abundantiam: est etenim locus ad vivendum sane commodissimus, rebus usui, & vitae humanac necessariis aftluens. Unde licct caeteroquin hoc Oppidum sit quam maxime
quidem Ungarum, commoditate tamen vivendi etiam Germanorum plurimos jam
in sui gremium traxit, ac in dies alios & novos trahit.
Constat variis, & plurimis opilicibus, & opificum caetibus. Gubernatillud Judex
Oppidanus cum duodecim senatoribus, qui in domo Civica singulis hebdomadis
binis vicibus sessionem celebrant. Populus est tam moribus, quam vestitu non vulgari modo cultus, victu liberalis & honestus: Ecclesiasticorum & Religiosorum
praeprimis reverens, & observans; erga spiritualia quam maxime affectus, divinis
deditus & zelosus. Quamvis autem per vim, & violentiam, ac adeo injuriam olim
a Stephano quodam, nomine & non vano omine Torok, ejus Temporis Domino
terrestri coactum fidem abjecisset, totum Calvinianum effectum: nunc tamen tanto
ardentius eam recipit, & fovet, & zclat, ita ut solatiorum nobis, qui illis intendimus,
in dies materiem uberrimam praebeant; nempe id quod resurgentibus lapsis
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contingit, firmius etenim postea pedibus insistit homo, prudentiorque, atque cautior
fit. Hincque est, quod conversi plerumque zelosiores Catholici evadant: quanto
namque sectariorum illam perversitatem, & imposturam illuminati divinitus magis
agnoscunt, tanto contra pravitatem ipsam corum & nequitiam haereticam, qua postmodum sese deceptos & illusos fuisse luculentius deprehenderunt, dolentes & detestantes, majore zelo, & pia ira, ac odio accenduntur, inflammanturque; uti (ut ne
res suo careat exemplo) vas illud electum nobilissimum Paulus Apostolus, qui ante
Saulus: qui quanto antea pertinacior persecutor, tanto postea fortior defensor, &
gloriosior propagator fidei Christi extitit. Et Thomas quoque quanto ante ad credendum durior, & lardior, ac obstinacior, tanto mox firmior, & solidior, ferventiorque: Dominus meus, & Deus meusl Hoc idem nobilissimo huic modo Oppido
contingit.
Est vero hoc Oppidum cum suo Dominio Excellentissimi, ac Illustrissimi Domini Comitis, Domini FRANCISCI ESTERHAZI de Galantha Junioris, nobilissimi illius Hungariae, vere rara concordia splendidorum Pa[t]ris Fratrum,
Illustrissimi nempe quondam optimae memoriae Francisci Esterhazi filiorum alterius, Filii Matris Ecclcsiae candidissimi, honoris ejus & incrementi studio[si]ssimmi, pientissimique, Parochorum Patris optimi, quo Patrono gaudeo. Cujus
memoria apud me, nobilissimorumque ejus germinum in benedictione semper.
Non extinquetur in nocte lucerna ejus.

Pongracz Gaspar
Papa varosanak leirasa
Ha ugyan tudtam is, hogy ezt a varost, bar magam mostanaig nem lattam, nagy hire
miatt egesz Magyaroi'szagon ismerik, mar magam is tulajdon szemeimmel elegge
meggyozodhettem rola, hogy igen melto a hfrere. Ugy gondoltam, hogy az olvascSknak kedviikre valo dolgot teszek, ha a muvecskembe betoldom e varos leirasat.
Ennek elvegzesere igen konnycn raszantam magam, es ez konnyebben eszembe is
jutott, arnikor a varos plebanosa lettem.
Papa varosanak a neverol, hogy vajon honnan jutott osztalyresziil ez az annyira
egyediihillo nev, alaposan kifaggattam okos embereket, de egyik sem tud mondani
semmi bizonyosat. Ha a neptol erdcklodnel, nem hianyoznak majd, akik azt fogjak
mondani, hogy a papa, azaz a romai fopap legalusatol nyerte nevet, aki egykor
Magyarorszag kiralyahoz jovet itt taitott pihenot. Persze ha helyet kellene adnunk
a nep szavainak. Mindenesetre neve regebbinek latszik, minthogy a papa legatu-

sától, aki Magyarország keresztény királyához jött, nevét kölcsönözhette volna.
Mindazonáltal nem látszik teljesen helytelennek, hogy akár valamilyen más módon
a pápától, akár a pápa legátusától nyerte nevét. Ez azonban, mint mondtam, a nép
véleménye. Máskülönben vajon ki adta a városnak ezt a nevet, milyen okból vagy
milyen megegyezés értelmében? 8 Ez a város az igen régi és híres helységek, Győr,
Veszprém és Szombathely között fekszik, szinte mindegyiktől ugyanolyan kevés
mérföld távolságra, 9 Veszprém megye Bakony hegység melletti vidékén. Területe
valóban igen jó, szép és kies fekvésű, gabonatermesztésre igen alkalmas, és borban
is bővelkedik, mivel nem messze több szőlőhegy is emelkedik. Két mérföldnyire 10
fekszik mellette a Somlyó nagyon híres hegye. Ennek, ha bora itt bősége miatt nem
is drága-— ugyanis rendesen két forintért és még ez alatt vehető meg szüret idején,
a kiválasztással együtt — másutt mégis mind a neve, mind az ára megvan, és a
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A város nevének eredetéről többféle monda maradt fenn. Ezek egyike a Pongrácz Gáspár által
elbeszélt történet, amelyet ő jegyzett fel elsőként. Ennek egy másik változata Szent István
koronázásával kapcsolatos. Eszerint itt találkozott az uralkodó II. Szilveszter pápától visszatérő
követével, aki a koronát hozta. Egy másik monda is forgott a nép ajkán. Géza fejedelem fia,
a későbbi István király ezen a helyen mondta ki először, hogy „papa", s ennek az emlékére
nevezték volna el a települést Pápának. „Tudományos" magyarázatok is születtek a név eredetére, ilyen volt Enessey Györgynek 1799-ben kiadott művében található fejtegetése, amely
a „pup" szóból származtatja a város nevét, mivel a vár egy dombon épült. A legelfogadottabb
vélemény szerint a település neve személynévi eredetű, egy német földről bevándorolt nemestől, Popótól nyerte volna a nevét. Abban azonban, hogy ez a Popo mikor élt és ki volt,
nem értenek egyet a különböző szerzők. Egyesek Szent István korára teszik, mások jóval
korábbra, a IX. század második felére. A tőle származtatott Pápa nemzetség (amelynek első
ismert előfordulása 1244-ben volt) birtoklása azonban nem mutatható ki a városban. Ehhez
irodalom: Gyurikovits György: Pápa Mező-Városa nevének eredetéről, és Régiségéről. In:
Tudományos Gyűjtemény, 1824. VIII. 72-94. p.; Gerő László-Sedlmayr
János: Pápa. Bp.,
1959. 20-21. p.; Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 3. kiad. Bp., 1983. 499. p.;
Pápa város egyetemes leírása. Szerk.: Kapossy Lucián. Pápa, 1989. (Reprint) 38-40. p.; Kubinyi András: A középkori Pápa. In: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970ig. Főszerk.: Kubinyi András. Pápa, 1994. 75-124. p., vonatkozó rész: 76-77. p.; Bognár Imre
Ede: Pápa településföldrajza. Pápa, 1997. (Reprint) 49-50. p.
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Nem állapítható meg, hogy a szerző milyen mérföldre gondolt. A legvalószínűbb, hogy magyar
mérfölddel számolhatott. Ennek átlagos értéke 8350 méter körül mozgott, de előfordult 11 376,
sőt 15 144 méteres érték is. Győr kb. 45, Veszprém kb. 50, Szombathely pedig kb. 70 km
távolságra van Pápától. (Ezek az adatok a magyar mérföld átlagos értékével számolva 11
magyar mérföld = 8350 m|: 5,4; 6 és 8,4 magyar mérföld.) Bogdán István: Magyarországi
hossz- és földmértékek, 1601-1874. Bp., 1990. 161-170. p.
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Feltehetően becsült (vagy kerekített) adatról van szó, hiszen a Somló Pápától légvonalban is
24,5 km-re fekszik, tehát egy mérföldre 12,25 km jut. Vö.: Bogdán I.: i. m. 161-170. p.

hatalmasok asztalára is különlegesség gyanánt kerül, minthogy tiszta, átlátszó, nagyon könnyű és finom, színe aranyszínre váltó zöldes, íze édes, nyáron a toroknak
igen kedves. Ezenkívül ereje annyira mérsékelt, hogy nem tudna semmi módon
kárt okozni, hacsak annak nem, aki mértéktelen. Mindenki igen egészségesnek
tartja. 11 Bár ezenkívül a pápaiak birtokolnak szőlőket más, ismertebb hegyeken is
— különösen a Badacsony nevű hegyen van sok szőlejük (ennek a bora édes és
igen erős), azonban nem sokat engednek másnak eladni ebből azok, akik korábban
lefoglalták és összevásárolták.
Az is szerencséje ennek a vidéknek, hogy az említett rengeteg, makktermő hegységnek és erdőségnek, melyet Bakonyságnak neveznek, a jótéteményéből a benne
lakók és a szomszédos népek csekély, szinte semmi ráfordítással nagy számban
tarthatnak sertéseket és táplálkozhatnak dúslcvelű káposztákkal. Vadakkal és halakkal bőségesen el van látva. A halak többsége a Balaton tóból származik, amely
néhány mérföld hosszúságban terülvén el,12 szinte tengeröbölnek az alakját idézi.
Más tavakból és különböző, nem messze folyó vizekből is származnak halak. De
bármely más szükségletek sem hiányoznak erről a területről. Mindenekelőtt Pápa
városa az összes jótétemények dicsőségét hirdeti azzal, hogy mivel ennek a területnek a közepére épült, mindenhonnan minden ide áramlik. így szinte semminek sem
érzed a hiányát, amiben ne bővelkednék, s ami szükségesnek látszhat az igen kényelmes, sőt vidám és társasági élet élvezetéhez. 13
Közel, a város körül több gabonamalom is van, a város és minden lakójának
legnagyobb kényelmére. Ezek, ezen aztán csodálkozhatsz, nem az esővíz bőségének, ahogy mások máshol, hanem nyáron bizony a szárazságnak, télen pedig a
fagy keménységének örülnek — ami elég nagy is tud lenni: s ez természetes is,
mivel ezekkel az időjárási jelenségekkel a víz sohasem szárad ki és nem is tud
kiszáradni. S miután a szomszédos területeken a malmok vize kiszáradt vagy tél
idején megfagyott, gabonájukat őrlésre ezekhez kényszerülnek hordani a körülöt-
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A somlai borra vö.: Csorna Zsigmond: Nászéjszakák bora: a somlai. Bp., 1986.
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Hossza 78 km (ez 9,3 mérföld), szélessége 1,5 és 12,8 km között változik. — Vö.
I.: i. m. 161-170. p.
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Pápa városának kereskedelmi éleiét igen részletesen mutatja be Ács Anna. Tanulmánya főképp
a XIX. századi és a XX. század eleji sokadalmakkal foglalkozik, de nagy vonalakban ugyanez
lehetett a XVIII. század közepéi állapot is. — Acs Anna: Fejezetek Pápa város népéletéből.
In: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. Főszerk.: Kubinyi András.
Pápa, 1994. 539-555. p., vonatkozó hely: 539. p.
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A vízimalmokra vonatkozóan vö.: Wöller István: A Tapolca vízimalmai Pápán és környékén.
Pápa, 1994. (Fejezetek Pápa város történetéből 1.)

Bogdán

tiik lakók. Sőt, néha még bizony az is megesik, hogy a szomszédos megyék távolabbi részeiről is jönnek a szükségtől hajtva emberek. A víznek ez a bősége és
állandó hozama a nem messze elterülő, Tapolcafő nevű helyről ered, ahol több
kénes forrás bugyog a felszínre, amelyeknek vize meleg és bőséges. 1;i Ezeknek vize
pedig ivásra is igen jó, rendkívül tiszták, (úgy)hogy az ember szomjúságát felkeltik.
Télen meleg, nyáron igen hűs (vizű a Tapolca). Emellett gyakran megörvendezteti
kis, kövicsíknak nevezett halacskákkal azokat, akik ezeket kedvelik. Ezek a halak
egyébként errefelé elég ritkán fordulnak elő. Hasonlóképpen nem lebecsülendő
hasznára vannak a városnak a szomszédos és közel lévő dombok, a Hanta és a
Törzsök hegye. Bár ezek a hantai Szent Mihály prépostsághoz tartoznak, mégis a
város lakosai művelik őket.16 Oda ugyanis nyáron és tavasszal, valamint a gyümölcsöktől roskadozó ősszel kirándulni igen kellemes. Elég jó boruk van, és mindenféle gyümölcs bőségesen terem, köztük az egészen különleges őszibarack.
Ami magának a városnak a belső képét illeti, a legszembetűnőbb részen, ott,
ahol a fekvése magasabb, a Győr felé tekintő oldalon áll a pompás, négyszög alakú
vár. Ez egykor erősségnek készült, igen erős és vastag falak alkotják. Valóban igen
megerősített erőd volt, és a környéknek is menedékül szolgált, de a bécsi török
ostrom után királyi határozat megszüntette. Egyik oldalról tó határolja, s amenynyire megítélhető, háromezer lépés vagy akár még hosszabb, és talán csaknem

15

A Tapolca egész évben 15,5 °C-os vize valójában nem volt kénes, semmiféle sajátos vegyi
tulajdonsággal nem rendelkezett. Bognár I. E.: i. m. 25. p.

16

Három d o m b helyezkedik cl a város északkeleti oldalán: Kishegy (Kishanta), Öreghegy (Nagyhanta) és a Törzsökhegy. A középkorban valóban a hántai prépostság birtokában voltak, de
a török megjelenésével a prépostság megszűnt, a dombok pedig 1531-ben Csoron Jánoshoz,
majd a XVII. században a veszprémi káptalanhoz kerültek. 1626-ban adta bérbe Ergelics
Ferenc veszprémi püspök a „ h e g y e k e t " a pápai polgároknak. Ettől az időtől f o g v a a pápai
lakosok művelték meg a területeket, mint azt a kiadott hegyközségi artikulusok is bizonyítják.
Acs A.: 5 6 4 - 5 6 5 . p. Ila Bálint—Kovácsics
József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. I.
köt. Bp., 1964. 198-200. p.
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Pápán már a középkorban állt erősség, amely nagyobb jelentőségre Buda elfoglalásával
emelkedett. Pongrácz Gáspár itt erősségen az általa is ismert végvárat érti. I. Lipót császár
1702. február 24-én adta ki rendeletét a végvárak, köztük Pápa várának lerombolásáról. Ez
azonban nem jelentette az erődítések automatikus eltűnését. — A vár X V I - X V 1 I . századi
történetére Szakály Ferenc: Pápa a török korban. In: Tanulmányok Pápa város történetéből a
kezdetektől 1970-ig. Főszerk.: Kubinyi András. Pápa, 1994. 126-134., I. Lipót rendelete: Baranyai Béláné: Rendelet 1702-ből a magyar várak lerombolására. In: Műemlékvédelem, 1975.
4. sz. 193-195. p. Vonatkozó hely: 194. p., a rendelet végrehajtása, az erődítések felszámolása:
Haris Andrea: Pápa a XVIII. században (Egy barokk városkép kialakulásainak folyamata).
In: Acta Musei Papensis — Pápai Múzeumi Értesítő, 3 - 4 . (1992) 129. p.

ugyanannyi lépés széles. 18 Ez ezt (a várat) és vele együtt magát a várost is nagy
területen közelről mossa. 19 Másik oldalon, sőt a tavon túl is, köröskörül sík és
széles mezőkre lát. A vár látókörében, nem messze, három kőből épült nevezetes
urasági malom található. Az egyik gabonát őröl, nyolc kereke vagy malomköve
van. A másik továbbá, amely különleges célra tisztább búzából kiváló lisztet készít,
össze van kötve egy deszkavágó malommal. A harmadik egy papírmalom, amely
többfajta jó és szép lapot készít, olyanokat is amelyeket postainak vagy lovas
postainak neveznek/ 0 Mindhárom számára a tó, a várat megkerülvén, zúgó csa-

18

Valójában kettős lépésről van szó. Ennek nagysága körülbelül 1,5 m. A tónak tehát mind
szélessége, mind hosszúsága 45(X) m körül volt. — Bogdán I.: i. m. 156. p. és 158. p.

19

A várost övező tó vizét Gróf Esterházy Károly egri püspök, a város akkori földesura 1771-ben
csapoltatta le. Helyén alakult ki a mai Tókert városrész (keleti oldal), illetve egy részéből lett
a Várkert (nyugati oldal). — Bogdán /.; i. m. 16-11. p.
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Az említett malmok közül az első az úgynevezett Tízes malom, nevét arról kapta, hogy tíz
kerékkel dolgozott. A XVII. századból csak ez az egy malom ismert ezen a területen. Az
1639. évi várleltár ezt írja: „Domus Molendinaria. Vagyon il az Tizes kapu elit egy Malomház.
A melyben nyolcz buza őrlő forgo kerek vagyon... Ugyan azon malom ház mellett vagyon
egy deszka metsző fűrész... item vagyon egy kala törő (g?)ép, az ki mindennap forogh...
vagyon egy szőr kallois födél nekül..." Az 1694. évi várleltár szerint pedig ,,Az Város Tizes
nevő kapuia előt vagyon az Urasaghnak egy Malma, melyen tiz kerék vagyon, melynek nyolcza gabonát őröl, ketei pedig kállo tőrő. Ugyan azon Malomnak vagyon deska mecző fűrisz
is." A feljegyzések nem szólnak arról, hogy ezen a területen más malmok is állnának. A
harmadik említett malom egy papírmalom. Ez 1729 és 1766 között működött, előbb mint az
uraság malma, azután a század derekától mint a Klauss család tulajdona. 1766-ban az uradalom
visszavásárolta és kallómalommá alakította. Ennek a malomnak az őse talán az 1639. évi
leltárban szereplő, mindennap működő kalló malom lehetett. A legtöbb nehézséget a másodikként megemlített gabona és deszkavágó malom azonosítása okozza. Erről a malomról más
forrás ugyanis nem szól. Esetleg azonos lehet az 1639. évi leltárbeli malomház mellett álló
deszkametsző fűrészével, amit az 1694. évi jegyzék is megemlít, de egyik sem önálló
malomként. A Pongráczcal egy időben dolgozott Bél Mátyás is csak két malomról emlékezett
meg a környéken (A tó „innen kettős csatornával és zsilippel a vár alatt lévő malmokra —
az egyik papír-, a másik lisztes malom — annyi vizet bocsát...") Egy 1769-ben készült feljegyzés azt mondja, hogy „a Pápai nagy és kis malmon pedig 8 kerék vagyon és egy deszka
metsző kerék, ezeken kívül a két kerék az szűr kalló volt papiros malomnál..." Ez ismét csak
a Tízes és a volt papiros malmot említi. Ezek alapján feltételezhető, hogy a Pongrácz Gáspár
által említett három malom valójában kettő volt. A második, deszkavágóval egybekötött gabonamalom eredetileg a Tízes malom melléképülete lehetett, Az is elképzelhető — s ezt főként
az 1769. évi feljegyzés erősítené meg — , hogy az említett malom épületet a XVIII. század
közepén a Tízes malomtól elválasztva használták. Erről viszont Bél Mátyás nem tudhatott.
Az 1639. évi leltárt, és az 1769. évi jegyzőkönyvet idézi: Koncz Pál: Pápa XVIII. századi
papírmalma. Bp., 1986. 4., 8. p., az 1694. évi várleltárat közli Gerő L.-Sedlmayr ,/.: i. m.

tornákon szolgáltatja a vizet. A három malom vonalában, egyenesen, nem sokkal
távolabb a vár ablakaiból hasonlóképpen látszik egy igen tekintélyes uradalmi majorság, mely tele van szalma- és szénakazlakkal, valamint igásállatokkal.
Ezt a várat, mivel egykor erősségül, és inkább a szükségesség, mint a gyönyörűség vagy a pompa kedvéért épült — bár egyébként elég tágas és lakás céljára igen
kényelmes volt —, most, ebben az időben új formában építik át, és a (lehető) legjobb és legtöbb kényelemmel bővítik ki mind a felső, mind az alsó szinteken." A
palota ablakai, amelyek azelőtt a régi szokás szerint kisebbek voltak, most tágasak
és nagyszerűek. Korábban, az őrhely nagyobb biztonsága miatt szűkebb, ferde kapuja volt, kanyargós bejárattal, amely a lejtőn keresztül távozóknak a küszöbről
megmutatta a tó mélységét. Most újabban, miután ezt elfalazták, egy másik, új,
sokkal előnyösebb (kaput) nyitottak a piactérre, a plébániatemplom felé fordulva,
a szabad térségen át. Ezt egyrészt a város díszéül, másrészt kényelmi céllal készítették. Utat nyit a távozóknak a várat övező árokra fektetett hídon keresztül, és a
belépőknek is sima és kényelmes bejáratot nyújt. Ez az árok azután, melyet idővel
felfalaznak, el fogja vezetni a tóból a vizet, amely végre megkerülve a várat, ismét
visszafolyik a tóba, s a malmok járását fogja segíteni.
A város pedig — más erődítményekhez hasonlóan — az árkon és a sáncon kívül
kőből készült, falazott védművekkel is igen meg volt erősítve, ahogy még ma is
mutatják ezt ezeknek a földből kidomborodó nyomai és maradványai. 2 " Ezeket

45-54. p. (idézett rész: 23. kép). Wüller István tévesen azonosította a fent említett, XVIII.
századi papírmalmot az Igal-pusztán a XIX. században működő papírmalommal. A két malomnak semmi köze sem volt egymáshoz, mint az Koncz Pál kutatásaiból kiderül. Wöller I.: i. m.
1994. 46-48. p., Koncz P.: Pápa... i. m. és Koncz Pál: Igal (Pápa) XIX. századi papírmalma.
Bp., 1987. A postai (vagy lovas postai) papír egy jó minőségű, egyenletes, fehér papírfajta.
Ennek gyártása ritkaságszámba ment Magyarországon. Még a XIX. század 40-es éveiben is
zömében külföldről kellett behozni. Koncz P.: Pápa... i. m. 9—10. p., Bél Mátyás: Veszprém
vármegye leírása. Veszprém, 1989. (A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 6.) 28. p.
21

A vár gróf Esterházy Ferenc általi átépítésére vonatkozó adatokat Mithay Sándor gyűjtötte
össze. A munkálatok tervét 1739. augusztus 31-én kelt levelében vázolta fel a földesúr, de
azok tulajdonképpen csak 1741 februárjában kezdődtek meg. A levélből kiderül, hogy a gróf
az ablakok és az ajtók átalakítására adott parancsot, ezenkívül átépíttette a folyosók boltozatát
és a lépcsőket is. Az elvégzendő munkák meglepően hasonlítanak a Pongrácz Gáspár által
leírtakhoz. Az 1730-as évek elejéről azonban az ő híradásán kívül nem tudunk a pápai várban
folytatott munkálatokról. (Mithay Sándor csak megemlítette Pongrácz Gáspár feljegyzését, de
nem foglalkozott vele részletesen.) Mithay Sándor: Adatok a pápai uradalom és kastély történetéhez (1738-1756) In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 18. (1986) 399^127. p.
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A városfalak nagy része földsánc lehetett, de a három bástya jobban meg volt erősítve. Ezeket
a XVI. század végén korszerűsítették. A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete

azonban, mivel megszűnt erősség lenni, egyaránt lerombolták. Mégis, még most is
áll három kőkapu, 23 bár nem annyira épek, mint egykor voltak. Ugyanis olyan
bolthajtásuk volt, mint más városok kapuinak, díszes felvonóhidakkal, amelyek
már hiányoznak. A várost kívülről a majorságok több utcája övezi, két sorban sűrűn
egymás mellett álló, viszonylag kényelmes házakkal. S bizony alig találnál másmilyen falut, mint hosszú utcáját, oly módon, hogy önálló falvak látszatát mutatják,
ezért közülük mindegyiknek saját bírái vannak.24 Belül elég tágas, hat utca osztja

1597-1997. Okmánytár a pápai végvár 1594-1597. évi történetéhez. A forrásokat közzéteszi:
Pálffy Géza. Szerk.: Hermann István. Pápa, 1997. 128-129. p. (No. 22.) és 134-135. p. (No.
23.). Bél Mátyás szerint a falakat téglával erősítették meg. Bél M.: i. m. 49. p., További
irodalom a város erődítésére Haris A.: i. m. 136. p. A városfalak Henrik Maynczek 1730-as
években készített térképén még jól kivehetők (összhangban a leírással). A Gróf Esterházy
Károly Kastély- és Tájmúzeum Nádor-termében található, Pápa városát ábrázoló festményt
Mithay Sándor 1760 körűire datálja. Mivel a festményen jól láthatók a városfalak, ez azt
jelenti, hogy ekkor még állhattak. Ezt megerősíti egy 1783-ban készült térkép ábrázolása is,
amelyen még felismerhetők a földsánc (néhol talán már beépített) maradványai. (Pápa térképe
a II. József féle katonai felmérésből. 1783. Hadtörténeti Intézet, Térképtár.) A Pápát ábrázoló
következő két térkép 1808-ból való. Ezeken már nem jelölik a sáncokat, ezek helyére csak a
régi árok, a Cinca-,,patak" utal. (Ez később a város egyik csatornája lett.) Egyedül a délnyugati
bástya helyén található a patak mellett „Sánczok" felirat, ami falmaradványokat jelölhet.
(Gyurikovits György: Veszprim Vármegyében Fekvő Pápa Mezző-Várossának Fekvése 's
környéke. 1808. Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár.) Valószínűsíthetjük, hogy a városfalak utolsó maradványai az 1783 és 1808 között eltelt két és fél évtizedben tűntek el. Ma
már csak az Irhás utca 11. számú házának falában látható a városfalnak egy kevés maradványa.
Mithay Sándor: Adalékok Pápa város építéstörténetéhez egykori ábrázolások alapján. In:
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 17. (1984) 319-332. p. Ugyanerre az eredményre
jutott más adatokat felhasználva: Haris A.: i. m. 129. p.
23

Északnyugaton állt a Győri-kapu (Tízes-kapu), a déli oldalon a Borsosgyőri-kapu, a keleti
oldalon pedig a Veszprémi-kapu (Halász-kapu). Létezett egy negyedik kapu is a korábbi időkben, az úgynevezett Szent László-kapu, amely a mai Szent László utca környékén volt. Bognár
/. E.: i. m. 64-65. p.

24

Pápa három városrésze a Belsőváros, az Alsóváros (vagy Alsómajorok) és a Felsőváros (vagy
Felsőmajorok) volt. A Belsőváros a városfalak által határolt területet jelentette (a mai
Belvárost), míg az Alsóváros és a Felsőváros a falakon kívül épült fel, az előbbi a keleti, az
utóbbi a nyugati oldalon.
Pongrácz Gáspár az Alsó- és Felsővárost először majoroknak,
majd falvaknak nevezi. Ezek a területek eredetileg, a XVI-XVII. században a városi lakosok
kültelkeit, majorjait foglalták magukba. Innen ered a „Majorok" kifejezés. A XVII. század
második felétől egyre többen költöztek ezekre a területekre, és a két „Major" egyre inkább
kezdett falusias településekre hasonlítani. A három városrész 1730 és 1842 között jogilag
különálló településnek számított, ezért rendelkeztek külön bíróval. — Hudi József: Pápa város
önkormányzata a későfeudalizmus időszakában (1730-1847). Pápa, 1995. 17. p. és 31-33. p.

szét. 25 Nagyobb részben csinos kőházakból áll, főleg a piactér körül, ahol kétszintesnél nem hitványabb, sőt többnyire igen tágas és nagyon csinos épületek díszítik.2'1 Plébániatemploma régi és igen nagy, Szent István első vértanú tiszteletére van
szentelve, három kapuja nyitva áll a be- és kilépők számára. Auditóriuma egészen
nagy, nevezetes és ünnepélyes, olyannyira, hogy a Duna innenső oldalán — az egy
Győrt kivéve — az ország határain belül alig van olyan templom, mely hasonlókkal
büszkélkedhetne. Régen két, fémlapokkal fedett, gyönyörű tornya volt. Most egy
van, amelyben két jeles, igen becses hangú nagy harang található, valamint két
kisebb harang, amelyek az órával szólnak. Reméljük, hogy az idő előrehaladtával
és Isten segítségével a másik tornyot is fel fogják állítani. 27
Innen, a plébániatemplomtól nem messze található két híres szerzeteskolostor,
amelyekben Istennek éjjel-nappal folyton zsolozsmáznak. Az egyik a tisztelendő
pálos atyáké, a másik a Szent Szeráfi családé.28 Itt ez a két hely jeles támasz és

(Fejezetek Pápa város történetéből 2.). A korabeli térképeken jól elkülöníthető a három városrész, pl. Pápa 1783. és Gyurkovits 1808. (Gyurikovits a térképein az Alsó- és Felsőmajorokat
felcserélte!).
25

Ez a hat utca: Hosszú utca (ma a Jókai utca, a Fő utca és a Győri út egy része), Új utca (ma
a Rákóczi Ferenc utca), Ispitál utca (ma az Eötvös József utca), Szent László utca (ma is így
hívják), Kristóf utca (ma a Kuruc utca) és Víz utca (ma a Szentilonay József utca). Jankó
László: A régi Pápa védővonalai; a város a XVIII. század közepén. In: Pápai Hírlap, 22.
(1925) 31. sz. 1-2. p. Vonatkozó hely: 1. p.
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Ez a megjegyzés minden bizonnyal csak a Belvárosra vonatkozik. Itt még a XVII. század
vége felé megkezdődtek a nagyobb polgári-nemesi építkezések. Ugyanakkor voltak még jóval
szerényebb épületek is. (Gerő említi pl. a plébániát, amely még a XVIII. század derekán is
kétszobás, nád fedelű épület volt.) Más volt a helyzet a külső városokban. Itt sokkal gyakoribb
volt a vályogból, mint a kőből vagy téglából készült épület. — Haris A.: i. m. 133-134. p.
Gerő-Sedlmayr: i. m. 178. p.

27

A plébániatemplomról, amely a ma álló Szent István plébániatemplom elődje, nem sokat
tudunk. Építésének ideje ismeretlen, de a középkorban már állt. Erre utalnak a gótikus stílusjegyek, amelyek a Mithay Sándor által vezetett 1982. évi ásatáskor kerültek napfényre. Ezt
megerősítette az 1996-ban a gázvezetéskor előkerült gótikus szentélyfal maradvány. (Az
ásatást Rainer Pál vezette.) A XVIII. században (mint az Pongrácz Gáspár leírásából is kitűnik)
felújításra szorult. Többszöri kisebb renoválás után, 1771-ben határozta cl gróf Esterházy
Károly egri püspök, a város földesura az új templom építését. Ennek munkálatai 1786-ban
fejeződtek be. Mithay Sándor: Adatok a pápai római-katolikus plébániatemplom történetéhez.
In: Veszprémi Történelmi Tár. Veszprém, 1989. 108. p., vö. még Kiss István: A pápai plébánia
története. Pápa, 1996. (Reprint). 97-99. p.
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Pápán már a középkortól kezdve jelen voltak a szerzetesek. Nem tudjuk pontosan, mikor
létesült az első rendház a ferencesek (Szent Szeráfi család) részére. 1461-ben a Pápai (Zsem-

s védőbástya a' lelki gonosságok ellen a' mennyeiekben \ A nagyobb ünnepeken
mindhárom egyház hívő néppel van tele, miután tudniillik már kézzelfoghatóbb
kezdett lenni az oktalan eretnekség. Különösképpen az apostoli jövendölés szerint,
a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetében. A' mint pedig Jannes és Mambres Moysesnek ellene-állottak: úgy ezek is ellene állanak az igazságnak,
meg-veszett-elméjű
emberek, a' hitben meg-vettettek, de tovább elő nem mennek: mert az ő esztelenségek nyilván lészen mindeneknél, a' mint volt amazoké is.30 Mert már látjuk, hogy
a jövendölés ebben az igen nevezetes városban is napról napra érezhetően beteljesedik.31
De nehogy elhallgassam egyéb ékességeit! Röviden, sok minden díszíti ezt a
várost. A megyének kiváló és híres nemessége, amely itt lakik. ~ Ugyanis itt székel

léri) csillát! sikerrel tiltakozott Ország Mihály nádornál Garai Jób és anyja kolostoralapítási
szándéka ellen, mivel a nevezett földet tőlük vették el erőszakkal. 1480-ban azonban már állt
a kolostor, egy végrendeletben említik. Sőt, bizonyos feltételezések szerint már korábban, a
XV. század első felében megtelepedtek a városban a szerzetesek. A ferencesek az 1560-as
évekig éltek Pápán, amikor is a nagyobbrészt protestánssá lett várost elhagyták. 1660 körül
gróf Esterházy Ferenc és felesége, gróf Thököly Kata hívta vissza őket a városba. 1677-ben
pedig egy kolostort kezdtek építeni a számukra, ami 1680-ra készült el. A pálosokat gróf
Csáky László, az ellenreformáció pápai megindítója telepítette le a városban 1638-ban. Ma
is álló templomuk 1737-1742 között készült. (Később, a XIX. század elején már nem tértek
vissza a városba, helyüket a bencések foglalták el.) Rajtuk kívül még két szerzetesrend
kapcsolódott Pápához. Az egyik a ciszterci rend, amelynek tagjai azonban már nem eltek a
városban, csupán ingatlanbirtokuk volt itt, a másik szerzetesrend, az irgalmasok tagjai pedig
csak 1757-ben költöztek be Pápára. — A szerzetesekről összefoglalóan: Haris A.: i. m. 126—
128. p. Kubinyi A.: i. m. 89-91. p., Szakúly F,: i. m. 163. és 167. p. A pálosok működésére
vö. Bakonyvári Ildefonz: A pápai kath. gymnasium története a pálosok idejében. Pápa, 1896.
29

Ef. 6. 12. Sz. Pál Apostol levele az efesusiakhoz. In: Szent Biblia mellyet az egész keresztyénségben be-vott Régi Deák bötüböl Magyarra fordította a Jesus-alatt vitézkedő Tarsaság-béli
Káldi György pap. 2. kiad. Nagyszombat, 1732. (= Szent Biblia) 462^166. p,

30

2Tiin 3, 8-9. Sz. Pál Apostol II. levele Timoteushoz. In: Szent Biblia. 484-487. pp.

31

A várost a XVI-XVII. századok folyamán súlyos vallási ellentétek osztották meg. A XVI.
század végére gyakorlatilag protestánssá lett várost földesurai erőszakkal rekatolizálták a
rákövetkező évszázadokban. Különösen kitűnik közülük Csáky Lászlóü későbbi országbíró,
Esterházy Pál későbbi nádor és Esterházy Károly egri püspök. A kitartó tevékenységüknek
köszönhetően a XVIII. században már alig éltek protestánsok a városban. — Vö. Fabinyi
Tibor: Az evangélikusok Pápán. In: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970ig. Főszerk.: Kubinyi András. Pápa, 1994. 579-598. p. és Kövy Zsolt: A református egyház
szerepe Pápa város életében (1520—napjainkig). In: Tanulmányok Pápa város történetéből a
kezdetektől 1970-ig. Főszerk.: Kubinyi András. Pápa, 1994. 599-644. p.
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Fennmaradtak az 1730-as, '40-es évekből városi jegyzőkönyvek, amelyekből képet lehet al-

De nehogy elhallgassam egyéb ékességeit! Röviden, sok minden díszíti ezt a
várost. A megyének kiváló és híres nemessége, amely itt lakik.32 Ugyanis itt székel
a tekintetes vármegye csaknem összes jeles hivatalnoka is és az ítélőszék bírái is.
A város forgalmát különösen növelik a megyegyűlések, amelyeket leginkább itt
szoktak megtartani, egyrészt mert könnyű megközelíteni és a szálláshelyek nagy
száma miatt, másrészt az áruk nagyobb bősége miatt is. Ugyanis ez a hely valóban
igen alkalmas arra, hogy itt éljenek, mivel bővelkedik a mindennapi emberi élethez
szükséges dolgokban. S bár emiatt ez a város bizony leginkább magyar, mégis az
élethez való alkalmassága miatt már a németek közül is igen sokakat vont keblére
és manapság is csalogat újakat. 33
Igen sok, különböző mesterséget űző kézműves él itt, és megtalálhatók a mesteremberek céhei is.34 A várost a városbíró kormányozza a tizenkét esküdttel együtt,
akik a városházán egy héten két alkalommal üléseznek. A nép úgy erkölcseire,
mint öltözködésére nézve nem közönséges műveltségű, életmódja tekintetében előkelő és tisztességes.1'1 Az egyháziak és a szerzetesek iránt mindenekelőtt tanúsí-
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Fennmaradtak az 1730-as, '40-es évekből városi jegyzőkönyvek, amelyekből képet lehet alkotni a városban élő nemességről. Az ezekben szereplő több tucat családot Jankó László
gyűjtötte össze. Bél Mátyás szerint a lakosságnak harmada nemes volt az 1730-as évek
közepén. Ez feltehetően túlzás, de még így is kb. a lakosság 10%-a volt kiváltságos. — A
nemesekről készült listát említi Hist. Doni., a nemesek nevei olvashatók Jankó L: i. m. 4. p.,
Bél híradását (Bél M.: i. m. 52. p.) értékeli Hudi J.: i. m. 97-98. p. (de ide kapcsolódik az
egész féjezet 97-106. p.)

33

A németajkú lakosság az 1730-as évek első felében már olyan nagyszámú Pápán, hogy német
tanító is működött a városban. Kiss /.: i. m. 86-87. p.

34

A város első céhe a szabóké volt, 1510-ben alakult meg. A XVII. században legalább 21, a
XVIII. században, 1734-ben még 21, de néhány évtized múlva már 35 céh működött a városban. Ebben az időben Veszprém megyében Pápán volt a legtöbb céh. Lackovits Emőke, S. :
Pápa város népélete. In: Tanulmányok Pápa város történetéből 2. Szerk.: Hermann István.
Pápa, 1996. 131-136. p. Vonatkozó hely: 134. p., Bognár 1. E.: i. m. 68-69., 78-79. p.

35

Ez a feljegyzés a Belvárosra vonatkozik. Első adat a városbíróra és az esküdtekre 1383-ból
való, egy királynői oklevélben. Az esküdteket, a városi tanács tagjait élethossziglan, míg a
bírót 3 évre választották. Jankó L.: i. m. 1. p., Kubinyi A.: i. m. 81-82. p., Hudi J.: i. m.
45. és 48—49. p. (de vö. az egész művet).
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Pápa város néprajzáról kevés adat maradt fenn. Az öltözködéssel kapcsolatban ilj. Martonfalvay Elek jegyezte meg a XX. század elején, hogy „ruházkodásuk érdekessége is a múlté",
azonban magáról a viseletről nem ír, csak azt, hogy az asszonyok zöld rókatorkos bundában,
a lányok pedig kopogós csizmában, leeresztett hajjal jártak. Ez a XIX. század második felének
divatja lehetett. (Bár táplálkozhatott XVIII. századi gyökerekből is, erre azonban nincs adat.)
Korban közelebb áll Pongrácz Gáspárhoz a pápai származású Francsics Károly, aki visszaem-

tanak tiszteletet és azokat szem előtt tartják. A lelki dolgok iránt rendkívül fogékonyak, és az istenieken csüngnek és buzgók. Ámbár egykor erővel és erőszakossággal, sőt jogtalansággal egy bizonyos István, akinek neve (s ez valóban nem
volt üres ómen) Török37 volt, s aki az idő szerint a város földesura volt, kényszerítette a várost, és az a hitét elhagyta, teljesen kálvinistává lett. Most mégis annál
hevesebben fogadja vissza a hitet, ápolja és kívánja. Annyira, hogy nekünk, akik
az ő érdekükben tevékenykedünk, a kárpótlás bőséges anyagát kínálják. Természetesen, mint az az elesőnek de újra felkelőnek osztályrészül jut, ugyanis később
biztosabban áll a lábán az ember és okosabbá, valamint óvatosabbá is válik. Ezért
van, hogy akik megtértek a katolikus hithez, a legtöbben buzgóbb katolikusokká
lesznek. Valóban mennél inkább megismerik isteni sugallattól megvilágosodva a
szakadárok ama álnokságát és gonoszságát, annál inkább hevülnek és gyúlnak lángra fájdalmasan és átkozódva nyilvánosan a nagyobb buzgóságtól, a kegyes
haragtól és a gyűlölettől a gonoszság, és a semmirevaló eretnekség ellen, amely
által nemrég magukat, mint megcsaltakat és rászedetteket napnál világosabban rajtakapták. Miként — hogy ne hiányozzék a példa — az a kiválasztott, igen nemes
edény,38 Pál apostol, aki azelőtt Saul volt. O korábban annyival makacsabb üldözője
volt a Krisztusban való hitnek, amennyivel később bátrabb védelmezője és dicsőségesebb terjesztője lett. Es Tamás is, aki amennyivel korábban keményebb szívű,

lékezéseit a XIX. század derekán írta. Szülei gyermekkorában magyar ruhában jártak, „ibolyaszínű dolmány, setétkék nadrág, rézsarkantyús kordován csizmák, félmagas kalap voltak viseleti" az apjának. Anyja, bár német származású volt, „magyar fejkötőt, redős szoknyát, b ő
kétszél kék kötényt, ezüstcsatos réklit, sarkos cipőt" hordott. Kapossy L.: i. m. 146. p., Francsics Károly: Kis kamorámban gyertyát gyújték. Vál. és s. a. r.: Vörös Károly. Bp., 1973.
25-26. p.
37

Az enyingi Török család tulajdonába 1535-ben került a város: I. Ferdinánd adományozta Török
Bálintnak. Az ő unokája volt Török István (1564 körlil—1618). Apja, Török Ferenc 1570 körül
bekövetkezett halálával ő örökölte Pápa városát. Három feleségétől nem maradtak gyermekei,
vele kihalt az enyingi Török család. (Feleségei Rueber Kata, Tapolcsányi Ilona és gersei Pelhő
Margit voltak.) Pongrácz Gáspár Török Istvánt elmarasztaló szavai valószínűleg nem rá, hanem
az apjára vonatkoznak. Török Bálint türelmesen viseltetett a birtokain élő különböző felekezetű
személyek iránt, de fia, Ferenc zaklatásaival szabályosan elüldözte Pápáról a ferenceseket. A
katonaság és a polgárság protestáns volt, a ferencesek távozásával pedig megszűnt a katolikus
vallás utolsó menedéke is a városban. Török Istvánnak már nem volt szüksége arra, hogy
kényszerítő eszközökhöz folyamodjék a város lakosságával szemben. Szakály F.: i. m. 134135., 163., 191. p. (287. jz.) Vö.: Sebestyén Béla: Enyingi Török Bálint mint Pápa város
földesura (1535-1550). Pápa, 1911. (Művelődéstörténeti értekezések 47.), Bessenyei József:
Enyingi Török Bálint. Bp., 1994.
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Vö.: Róm. 9. 19-24. Sz. Pál Apostol levele a romaiakhoz. In: Szent Biblia. 420-434. p.

rest és hajthatatlan volt a hittel szemben, majd annyival erősebb, szilárdabb és
izzóbb hitűvé vált: Én Uram, és én IstenemUgyanez
jut osztályrészül ily módon
ennek az igen nemes városnak is.
Ez a város uradalmával együtt nagyméltóságú és méltóságos gróf úré, ifjabb
galánthai Esterházi Ferenc úré, Magyarország ama igen nemes uraságáé, tudniillik
néhai nagyméltóságú, jó emlékű Esterházi Ferenc második fiáé40 atyja dicső fivéreinek ritka egyetértése folytán, aki az Anya(szent)egyház igen becsületes fia, az ő
tisztessége és igen buzgó és igen jámbor sarja, aki legjobb atyja a plébánosoknak,
s akit patrónusomnak tisztelek. Az ő és igen nemes utódainak az emléke mindig
meg fog maradni az imámban.
Az ő lénye nem tűnik el az éjszakában.
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Jn. 20. 28. A Jesus Kristus Sz. Evangeliana Szent Janos-altal. In: Szent Biblia. 384. p.

40

Az apa gróf Esterházy Ferenc (1641-1683), Esterházy Miklós (1583-1645) nádor és Nyáry
Krisztina (1604-1641) fia, aranysarkantyús vitéz, pápai kapitány, Zala megye főispánja. Kétszer nősült, először gróf lllésházy Ilonát (1646-1669) vette feleségül, akitől gyermekei nem
maradtak, másodszor gróf Thököly Katát (1655-1701). Kilenc gyermekük közül a legfiatalabb
gróf Esterházy Ferenc (1683-1754) volt. O a Rákóczi-szabadságharcban megmaradt a
Habsburgok hűségén, és mint tábornok szolgált a császári hadseregben. 1731-től 1746-ig
főlovászmester, majd 1746 és 1754 között tárnokmester volt. A testvérétől, gróf Esterházy
Antaltól elkobzott pápai uradalmat 1719-ben kapta a császártól. Fiával, gróf Esterházy Károly
egri püspökkel (1725-1799) együtt mecénása volt a városnak. O kezdte meg a vár átépítését,
a város lakosai számára kórházat létesített stb. Eszterházy János, gr.: Az Eszterházy család
és oldalágainak leírása. Bp., 1901. 137-138., 158-159. p„ Gudcnus János József: A
magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1. köt. h. n., 1990. 354. és 359. p.

FAZEKAS RÓZSA
KÁROLYI GYÖRGY NAPLÓJÁBÓL
1835. július 2 0 - 1836. május 14.

„Napokkal és hetekkel később sokakat másképp Iát az ember ..."
Károlyi György naplója nem folyamatos, többször megszakította, majd újra kezdte
írását.' Az 1824. és az 1832. évi nyugat-európai utazásairól szóló rövid leírását
követi a napló legterjedelmesebb része, amely keleti útja során, 1833 és 1835 között
keletkezett. A XIX. század első felében nagy „divat" volt az utazásokról beszámoló
készítése, amelyek közül sok meg is jelent, és nagy visszhangot váltott ki. Károlyi
György is nagyon szerette az útikönyveket. Ő maga nem bízott írói tehetségében,
ezért feljegyzéseit nem szánta a nyilvánosságnak.,,... írói pályára egyáltalában nem
születtem, rosszul pedig és hibásan írni nincsen nagy kedvem." 2 Később foglalkozott a napló megjelentetésének gondolatával, hogy nagyszerű útiélményeit másokkal is megossza, de nem lett belőle semmi.
Károlyi György naplójának most közlésre kerülő, 1835. július 20-a és 1836.
május 14-e között keletkezett bejegyzései abban különböznek a korábbiaktól, hogy
ezekben nem külföldi utazási élményeiről számol be, hanem a hazai történésekről
alkotott véleményét fogalmazza meg, illetve hétköznapjainak apró eseményeit örökíti meg. A továbbiakban a naplónak csak ezzel az utolsó, 1835. július és 1836.
május közötti részével foglalkozunk, megállapításaink az ebből az időszakból származó bejegyzésekre vonatkoznak.

1

Károlyi György naplójának kézirata három kötetben a Magyar Országos Levéltárban ( - MOL),
a Károlyi család levéltárában található (= P 414 Lad. 9.). A napló egyértelmű tagolása nehéz,
mert a kötetek nincsenek beszámozva, foliózásuk utólag történt, mindegyik 1-gyel kezdődik
és helyenként hibás. A könnyebb tájékozódás kedvéért, és hogy a hivatkozás lehetővé váljon,
a naplóköteteknek számot adtunk. Károlyi csak az első kötetet írta tele, a másodikban összesen
8, a harmadikban 30 fólió a szöveg, a többi üres lap. Az 1824. évi utazásáról szóló rész 1-9.
fólió, az 1832. évi 38-47. fólió, az 1833. december 17-től 1835. május 27-ig tartó, keleti útján
készült feljegyzések terjedelme 48-176., a második kötetben 1-8. fólió. A most közlésre kerülő
1835. július 20-tól 1836. május 14-ig terjedő rész a harmadik kötetben található, terjedelme
1-30. fólió.

2

MOL P 414 Lad. 7. No. 1. Károlyi család levéltára, Károlyi György levelezése Bártfay
Lászlóval (= Lad. 7. No. 1.) 1834. április 21.

FONS V. (1998) 3. sz. 309-375. p.
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Károlyi feljegyzéseinek legérdekesebb részei a tárgyszerű leírások közé ékelődő
hosszabb-rövidebb monológok, elmélkedések. Ilyenkor tárulkozik fel leginkább,
bepillantást enged rejtett, ki nem mondott gondolataiba. Egyéni életének eseményei
és problémái mellett a közélet időszerű kérdései is felbukkannak. Ezeket az eseményeket nem írja le pontosan, nem részletezi őket, csak félmondatokkal utal rájuk.
Ilyen pl. Balogh János perbe fogásának vagy Péchy Ferenc visszahívásának ügye.
Ennek oka, hogy számára nem az események részletes leírása a lényeges, hanem a
reakcióit rögzíti. Ezekből a kommentárokból tudhatjuk meg, hogy hogyan hatott
rá a hír, milyen érzelmeket váltott ki belőle, mi volt a véleménye a történtekről.
Vagyis, mint Gyáni Gábor is megállapítja Olchváry Pál naplójának vizsgálata kapcsán: ,,a napló fő értéke nem a történeti múltra vonatkozó elsődleges adatok biztosításában, hanem a szubjetív történelem szinte primer dokumentálásában rejlik". 3
A napló a jelen, az események által kiváltott gyorsan elillanó érzések, gondolatok
lenyomata. Ezt Károlyi így fogalmazta meg: „Napokkal és hetekkel később sokakat másképp lát az ember ...".
A naplók nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a korábbi korok mindennapi
életkörülményeit úgy tudjuk rekonstruálni, hogy azok elképzelhetőek, színesek legyenek, a történelem szereplői megelevenedjenek, és ami a legnehezebb, megértsük közéleti vagy egyéni életük fontos döntéseinek indítékait, azt, hogy milyen
szerepet játszottak bennük érzelmeik, erkölcsi normáik.
Károlyi György naplója — mint a naplók legtöbbje — megformálatlan alkotás.
Stílusa közvetlen, kötetlen, nagyon közel áll az élőbeszédhez. Mondatai hosszúak,
gyakran tagolatlanok, tükrözik magyar nyelvtudásának hiányosságait, illetve a beszélt nyelv sajátosságait, ezért a mai olvasó egy kicsit nehézkesnek érzi. Feljegyzéseit 1834. február 16-ig főleg németül írta, de miután áttért a magyarra, azután
is gyakran használt idegen — latin, német, francia — kifejezéseket, mondatokat.
Ő maga elégedetlen volt naplója 1835. július és 1836. május közötti részével,
mert véleménye szerint unalmas, hiszen élete eseménytelen, nem történik vele semmi különös, semmi igazán feljegyzésre méltó. Stílusát száraznak tartja, írói tehetségéről több helyen negatívan nyilatkozik. Miután többször felvetette a naplóírás
folytatásának értelmetlenségét, nem meglepő, hogy abbahagyta. A naplójával
szembeni tartalmi és formai elégedetlenség mellett, döntésében feltételezhetően
közrejátszott az is, hogy házasságkötése után több lett a gondja és kevesebb az ideje.
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A naplófeljegyzések könnyebb és jobb megértését szeretnénk segíteni Károlyi
György életének és politikai pályájának rövid áttekintésével. 5

A politikus és a közéleti személyiség
Károlyi György az egyik leggazdagabb magyar arisztokrata család hatodik gyermekeként született Bécsben 1802-ben. 1817-1820 között a pesti egyetemen jogot
végzett. Rögtön ezután bevonult katonának, és gyorsan haladt a ranglétrán felfelé.
A katonáskodás azonban nem adott értelmet életének, ezért 1823-ban otthagyta a
hadsereget.
Károlyi György nagykorúvá válása után, 1827-ben a három Károlyi fivér megosztozott a családi birtokon. Ettől kezdve nagyobb figyelmet fordított a birtokain
folyó gazdálkodásra, és hozzákezdett korszerűsítésükhöz is.
Öröklött birtokainak nagyobb része Szatmár megyében, illetve a környező törvényhatóságokban terült el. Jelentős birtoktestekkel rendelkezett Békésben és
Csongrádban is. A '30-as évek közepén Fejér, a '40-es évek elején Heves megyében
szerzett birtokokkal, az '50-es évek végén a Pest megyei sőregi, majd a '60-as évek
elején az Arad megyei mácsai uradalommal gazdagította vagyonát, így Károlyi
Sándor és Ferenc után ő lett a család legnagyobb birtokszerzője.
Károlyi György a reformkor legjelentősebb politikusainak — Széchenyi, Wesselényi, Batthyány Lajos — szűk baráti köréhez tartozott, de visszahúzódó egyénisége, szónoki képességének hiánya miatt kevésbé volt alkalmas vezető szerep
betöltésére, ezért neve a feledés homályába merült.
A reformnemzedék ún. második vonalához tartozó politikusokkal a történetírás
érdemtelenül keveset foglalkozik. Pedig Károlyi Györgyhöz hasonlóan a reformkor ismert főszereplői mellett számos tehetséges, jól felkészült, széles látókörű
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személyiség található, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a gazdasági és társadalmi megújulásért folytatott küzdelem sikeres legyen.
Ezek a „másként gondolkodó", főleg a fiatal nemzedékhez tartozó arisztokraták
és középbirtokosok az 1825-ben kezdődő országgyűlésen találkoztak, és az országgyűlés alatt teremtettek a maguk számára olyan kereteket, ahol megvitathatták az
őket foglalkoztató kérdéseket. A '20-as évek közepén formálódó reformergárda
tagjainak habitusa, temperamentuma, műveltsége különböző volt ugyan, de a beszélgetések, viták során hatottak egymásra, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
gondolkodásmódjukban egyre több lett a közös vonás.
Az arisztokrata származású reformerek kicsiny csoportjához tartozott Károlyi
György is, aki kisebb-nagyobb ingadozásokkal és megtorpan ás okkal 1848 őszéig
kitartott a reformeszme mellett, míg a lelkes kezdőcsapat több résztvevője menet
közben visszavonult vagy a konzervatívok oldalára állt.

A főnemes Károlyi Györgynek származásánál fogva joga volt a felsőtábla munkájában való részvétel. Az arisztokrácia többségével ellentétben ő élt is ezen jogával, és 1825-1848 között minden országgyűlésen részt vett. Az 1830. évi diétán
azonban nem mint főrend jelent meg, hanem Szatmár megye első követeként az
alsótáblán foglalt helyet. Ez volt legemlékezetesebb országgyűlési szereplése.
Politikai pályafutása kezdetén, 1825-1830 között nagy lendülettel és elszántsággal vetette magát a megyei és az országos politikai életbe először Széchenyi,
majd Wesselényi oldalán. A reformhajlandóságú kis arisztokrata csoport többi tagjához hasonlóan illúzióktól sem mentesen abban reménykedett, hogy az ország
sorsát meghatározó bécsi politikusok, illetve a hazai politikai vezető réteg többsége
belátja, hogy Magyarország modernizációja halaszthatatlan, a kisebb társadalmi
reformok elkerülhetetlenek. A nyugati országok eredményei lelkesítően hatottak a
fiatal reformerekre, így Károlyi Györgyre is. Persze a nagy fejlődésbeli különbség
láttán kételyek is gyötörték őket, hogy sikerül-e hazájukat az elmaradottságból
kimozdítani és a fejlődés pályájára állítani. A '20-as évek második felében, illetve
a '30-as évek elején a nyugati országokban tett utazások során szerzett tapasztalatok
hatalmas tetterőt szabadítottak lel, és lendületet adtak a különböző vállalkozások
megindításához: Akadémia, kaszinó, lóverseny, Magyar Gazdasági Egyesület,
Nemzeti Színház, állandó híd stb.
A kezdeti hit és remény, hogy rövid távon is nagy eredményeket lehet elérni az
ország modernizációját hátráltató feudális kötöttségek megszüntetése területén,

már az 1832-36. évi országgyűlés alatt és főleg utána elveszett. Kiderült, hogy sem
a bécsi udvar, sem a magyar politikai elit többsége nem támogatja a hatalmát, befolyását egy kicsit is csorbító reformokat.
Károlyi György magatartásában már az 1830. évi országgyűlés után megfigyelhetőek a kiábrándulás jelei. Az országgyűlésről készült — a reformok szükségességét népszerűsíteni akaró és a jövő legsürgősebb feladatait is tartalmazó — követjelentése nagy vihart kavart. Szatmár megye közgyűlése ugyanis úgy döntött, hogy
kinyomtatja a jelentést. Károlyi György követtársa azonban — félve a következményektől — eljuttatta a jelentést a főispáni helytállóhoz, illetve a kancellárhoz.
A kormányzat veszélyesnek ítélte a követjelentés tartalmát és szellemiségét, ezért
megtiltotta kinyomtatását. Károlyi Györgyöt kettős hatás érte: a reformellenzék
ünnepelte, ugyanakkor a kormányzat részéről nagy nyomás nehezedett rá.
Az 1830-as évek eleji elbizonytalanodásához az is hozzájárult, hogy csalódott
a nemesség, a fő- és köznemesség magatartásában. Alkalmatlannak ítélte őket a
nagy feladat végrehajtására, ugyanis — mint naplójában keserűen megjegyezte —
,,a magyar nemesség elfajzott észre, elmebéli tehetségre és morális erőre nézve".''
Az 1832. évi országgyűlést előkészítő megyei operátum-vitát figyelemmel kísérte, de aktívan nem kapcsolódott bele, és az országgyűlésnek is csak az elején és
a végén jelent meg.
A '30-as években politikai magatartásának legfőbb jellemzője a távolságtartás.
Naplóbejegyzései bizonyítják, hogy továbbra is érdekelte hazája sorsa, kereste és
próbálta megérteni a válság, a reformellenzék eredménytelenségének okait, bírálta
a kormány politikáját. Cselekvésre azonban csak a magánéletben szánta rá magát.
Nagy figyelmet fordított gazdasága felvirágoztatására, pénzügyei rendbe hozására,
de nagy álma, adósságállományának felszámolása nem sikerült, mert újabb vállalkozásainak tőkeigénye többszörösen meghaladta felhalmozását. Birtokokat vásárolt, hozzákezdett pesti palotája, majd a csurgói kastély átalakításához stb.
Ezen elfoglaltságai mellett maradt ideje utazgatásra, a világ megismerésére is.
Mint írta, számára ez nemcsak szórakozást jelentett, hanem olyan hasznos időtöltést, „befektetést", amely idővel sokszorosan megtérült. A '20-as évek második
felében bejárta Nyugat-Európát, 1833 és 1835 között pedig hosszú utazást tett DélItáliában, valamint a nagy múltú keleti országokban, Egyiptomban, Núbiában, Palesztinában.
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Magánéletében, korábbi életmódjában jelentős változást hozott, hogy 1836-ban
megházasodott, feleségül vette Zichy Karolina grófnőt. Házasságukból öt fiú és
egy leány született.
Politikai pályafutásának második szakasza 1839-40-ben kezdődött, amikor ismét felcsillant a remény, hogy a kormányzat mégiscsak hajlandó az elkerülhetetlen
reformok támogatására. Károlyi György feladta korábbi álláspontját, és hivatalt
vállalt. 1839-től Csongrád megyei főispánhelyettes, majd 1842-től 1848-ig Békés
megye főispánja lett. A kormányzat reformszándékáról azonban hamarosan, már
1844-45-ben kiderült, hogy szemfényvesztés.
Károlyi György az 1840-es évek elején fenntartásokkal, később, különösen
1845 után egyre nagyobb bizalommal Batthyány Lajos mérsékelt, a főúri ellenzék
vezető szerepét biztosítani akaró politikai irányvonalát támogatta. A '40-es évek
folyamán aktív szerepet játszott a különböző társadalmi mozgalmak és egyesületek
vezetésében is.
Bái" Károlyi György a fokozatos átalakulás híve volt, 1848 márciusa után is részt
vett az országgyűlés munkájában, sőt tagja volt annak a küldöttségnek, amely március 15-én az országgyűlési feliratot Bécsbe vitte. Elvállalta a Szatmár megyei
főispáni tisztséget, és e tisztségében jelen volt a népképviseleti országgyűlésen is.
Belépett a nemzetőrségbe, és hamarosan őrnagyi rangot kapott. 1848 őszének
eseményei választás elé állították. Egyéniségéből, meggyőződéséből következett,
hogy a politikától való visszavonulás mellett döntött.
1849 januárjában — Pest osztrák megszállása után — házából hurcolták el István bátyját és sógorát, Batthyány Lajost. 1849. június 5-én mint nemzetőrparancsnok részt vett a Pestre bevonuló Kossuth díszkíséretében, amiért majd súlyos árat
kellett fizetnie. 1849 júliusában Haynau az ő palotáját választotta főhadiszállásául.
Károlyi Csurgóra vonult vissza, ahol augusztus 11-én letartóztatták. Szeptember
16-án kiszabadult ugyan, de a haditörvényszék csak decemberben zárta le ügyét:
150 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. 1849-50-ben más csapások is érték, amelyeket nehezen tudott kiheverni. Hazája a teljes jogfosztottság állapotába került,
István bátyját bebörtönözték, és mindehhez társult házasságának összeomlása.
Felesége Klapka György oldalán emigrált. Eletének hátralévő részét visszavonultan töltötte, csak 186 l-ben, illetve 1867-ben vállalta cl rövid időre Szatmár megye
főispáni tisztét. 1877-ben súlyos betegség után halt meg.
Az 1835 júliusa és 1836 májusa között készült feljegyzései nagyszerű lehetőséget nyújtanak Károlyi György hétköznapjainak bemutatására, sőt nemcsak az ő,
hanem kiterjedt kapcsolatai miatt az arisztokrata életmódra vonatkozó általános
jellemzők megállapítására is. A naplóbejegyzések különösen alkalmasak annak
vizsgálatára, hogy az öröklött, illetve a maga teremtette feltételek miatt milyen

sugarú térben mozgott, a nagy távolságok mennyiben befolyásolták életvitelét. A
másik szempont, amit kiemeltünk, szerteágazó kapcsolatainak elemzése.

„... jövet s menet közt..."
Károlyi György tág térben mozgott. Életmódját, időbeosztását, de gondolkodásmódját is nagymértékben meghatározta, hogy életének szerves részét képezték a
külföldi utazások, illetve ha itthon volt, rendszeresen meglátogatta az ország különböző részein egymástól nagy távolságra elhelyezkedő birtokait. Közéleti, majd
hivatali kötelességei miatt pedig gyakran kellett Pesten, Pozsonyban vagy Gyulán
tartózkodnia. Az utazás egyrészt szórakozást, időtöltést, tapasztalatgyűjtést jelentett számára, másrészt objektív okok, birtokai szétszórtsága, közéleti elkötelezettségei kényszerítették rá.
Számára utazás és utazás között nagy különbség volt. Egy külföldi út, a még
soha nem látott tájak, városok nagy gyönyörűséggel töltötték el. Nemcsak a jelen
világ vívmányai keltették fel érdeklődését, hanem szívesen elidőzött és elmerengett
a múlt idők maradványai, „omladékai" között is. Ezzel szemben az itthoni, már jól
ismert, ezért unalmas, Nagykárolyba vezető debreceni út7 nem töltötte el lelkesedéssel, ide csak kötelességtudatból utazott.
Miután megismerte Nyugat-Európát, a Keletet és hazája különböző vidékeit,
meg tudta ítélni Magyarország fejlődésbeli szintjét, illetve érzékelni tudta az országon belüli óriási különbségeket is. Az ország keleti részét, szűkebb hazáját félvadnak, elmaradottnak érezte a lejIeltebb, civilizáltabb nyugati országrészhez viszonyítva, ezért pcsli palotája lett a családi élet, a birtokadminisztráció központja, a
csurgói kastély pedig a legkedvesebb tartózkodási helye, ahol igazán jól érezte
magát.
Nagykárolyban, családja ősi birtokközpontjában cl sem tudta képzelni az életét.
„Egyedül töltvén napjaimat és főképp az estvéli óráimat, sokszor kérdem magam,
ha hosszára kiállanám egyfolyvást a falusi életet hazám ezen részében anélkül,
hogy elvaduljak. Megvallom, hogy noha most szinte örülök, ha magamban lehetek,
mert tudom, hogy néhány napok múlva megént a civilizált rész télé megyek. Ha
mégis ahelyett itt kellene maradnom, és nem volna módom Pestre vagy Bécsbe
vagy külföldön utazni, nem csekély resolutio [elhatározás] lenne, és minden erős
akaratomat kellene egybeszednem, hogy magam szerencsétlennek ne érezzem,
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mert itt bizony ezen félvad emberek közt egészen magamra lennék redukálva [hagyatva]
A korabeli magyar utak állapota is — ami nem elhanyagolható körülmény egy
sokat utazó ember számára — a nyugati országrészben való letelepedés mellett
szólt. ,,... jó lesz közel a civilizált világhoz lakni, és tavaszkor a szolnoki sártöltés,
a rossz forspontlovak helyett, a jó fehérvári országúton egypár postalóval 7 óra
alatt" 9 hazaérni Pestre.
Kisebb távolságra lóháton, nagyobbra — időjárástól és úticéltól függően —
szekéren vagy saját utazókocsijával, vagy postakocsival ment. Az úton töltött időt
is igyekezett kihasználni. Ha a körülmények megfelelőek voltak, olvasott — könyv
nélkül ugyanis soha nem indult cl —, ha olvasni nem lehetett, pihent, aludt.
A sokáig való egyhelyben ülés akkor sem voltjellemző rá, amikor megtehette
volna. „Ha egyszer e lapokat átolvasom, azon bizonyosan nem panaszkodhatok,
hogy az idei esztendőben sokat egy helyen ültem. íme most néhány hetek óta alig
van két nap ugyanazon helyrűl datálva ...". l0 Néhány napos magány után hiányzott
neki a barátok, a szomszédok látogatása, a vendégeskedés. Ez azonban nem egyedi
vonás, ez az arisztokrata életmód elválaszthatatlan jellemzője. Lajos bátyjáról is
feljegyzi, hogy állandóan jövet s menet közt van. Dc barátai is hasonlóan éltek.
Károlyi György térbeli mozgásának 1835. június 17. és 1836. május 14. közötti
vizsgálata azt mutatja, hogy élete ebben az időszakban három centrum — Csurgó,
Csuny és Nagykároly — köré szerveződött. Pesti palotája ekkor még nem készült
el, ezért ott nem szívesen tartózkodott.
Csurgót 1834-ben szerezte meg, és az első pillanattól a szívéhez nőtt. „Meglehet, hogy az újság és a birtok bája az oka, de megvallom, hogy ezen csendes helyet
szeretem, és ha valaha megtelepedem, bizonyosan sokat leszek itt."11
Pestre csak akkor ment, ha hivatalos ügyei odaszólították, a szomszédságával
viszont intenzív kapcsolatban állt. A leggyakr abban barátjához, későbbi sógorához,
Zichy Ödönhöz rándult át Szentmihályra. Estéit — ha nem vágyott magányra —
szívesen töltötte társaságában. Fehérvárra, Perényiékhez a Csurgó megvételével
kapcsolatos ügyek miatt látogatott, illetve időnként részt vett a megyegyűlésen. (1.
térkép)
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Uo. 1835. szeptember 5.

1. térkép. Károlyi György Csurgó környéki barátai és kedves szomszédai

2. térkép. Károlyi György Csunyból tett kirándulásai

A szűk egy év alatt sokszor megtette az utat Csurgó és Csuny között. Ennek két
oka volt. Az egyik, hogy itt lakott kedves húga, Jozefa, akit meglátogatott, illetve
— mivel Csuny közel fekszik Pozsonyhoz — innen könnyen bemehetett, ha kedve
tartotta, az országgyűlésre. Az országgyűlés idején a Pozsony körüli főúri kastélyokban élénk társasági élet zajlott. Károlyi György leggyakrabban Carlburgban,
Zichy Manó estélyein fordult meg. Bécsbe is el-elugrott, bár vallomása szerint nem
szerette. Szokása volt, hogy ha távolabbra utazott, akkor egyúttal az útközbe eső
barátait, ismerőseit is meglátogatta.
A Csunyból szervezett kirándulások legérdekesebb, hosszú távra is kiható célpontja Ziffer volt, mert itt ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, Zichy Karolinával.
Magyarországon kél helyen, Pesten és a nyugati határszélen fekvő Parndorfban
rendeztek lóversenyt. Károlyi mint a lótenyésztésben és lóversenyzésben érdekelt,
természetesen nem hiányozhatott az őszi parndorfi „versfutásról". (2. térkép)
Nem túl gyakran, de rendszeresen meglátogatta birtokait is, hogy saját szemével
lássa, milyen állapotban van gazdasága. Naplójának egyik legérdekesebb része a
Szatmárban és a szomszédos megyékben fekvő uradalmainak bejárásáról készült
részletes leírása. Nagyon világosan megfogalmazta körútjának célját. „Jól tudom,
hogy rám nézve ennek nagy haszna nem lészen, mert aki tiszt csalni akar, hacsak
felette ügyetlenül nem teszi, az én megjárásom és visitatióm [látogatásom] által
nem fog hátráltatni, mert magamtúl nyilván nem akadok rá. De fő célom az önmegnyugvásom, mert mint földesúr és annyi emberek úgyszólván atyjok, kötelességemnek tartom alattvalóimat és jobbágyimat jelenlétem által megvigasztalni, és
bajokon, kereseteken vagy rajtok netalán esett igazságtalanságokon segíteni, és
azokat tehetségem szerént enyhíteni. ítéletem szerént ez a csekély terhem, melyet
a providentia [gondviselés] kitűzött azon szép javakért, mellyel az isteni gondviselés földi pályámat halmozva megtöltötte. így hát tehetségem szerént ezen terhet
viselem, és annak megfelelni teljes szándékkal iparkodom." ~
A naplóbejegyzések alapján kirajzolódnak előttünk „birodalmának" határai, képel kapunk az uradalmaiban folyó gazdálkodás színvonaláról, a nehézségekről és
az eredményekről.
A direktorátus központja Nagykároly volt, innen irányította Fleckl Károly jószágigazgató a gazdálkodást. Itt állt a Károlyi család ősi kastélya, melyet apja,
Károlyi József építtetett újjá. Károlyi György ritkán és rövid ideig időzött ezen a
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3. térkép. Károlyi György gazdasági körútjának állomásai 1835-ben

Jelmagyarázat
Károly György birtokai
Közös jószágok

tájon, ele azért a nagykárolyi rezidenciát sem hanyagolta el, igyekezett kényelmessé
tenni. (3. térkép)
Életmódja nem tette lehetővé, hogy állandó napirendje legyen. Idejével igyekezett racionálisan gazdálkodni, de ez nem mindig sikerült. A birtokellenőrzések során pl. reggeltől estig a határt járta, este a tisztek számadásait és egyéb irományait
vizsgálta, utasításokat fogalmazott, kérelmeket bírált. 10 óra tájban lefeküdt, mert
reggel korán kellett kelnie. De nemcsak a kötelességtudat nem hagyta aludni, hanem a szórakozás kedvéért is hajlandó volt áldozatokra. 1835. augusztus 8-án máihajnal 4 órakor a szarvaskertbe ment, mert egy szarvast akart lőni.
Persze a nagyvilági életet legalább annyira fárasztónak érezte, mint egy gazdasági ellenőrző körutat. A társasági életnek voltak ugyanis intenzív periódusai,
mint az 1835. októberi brucki összejövetel, amikor a mulatság napokig tartott minimális pihenéssel, és „energiatakarékosabb formái", pl. a Csurgó környéki esték.
A társasági „gyönyörök" után — ahogyan ő fogalmazta — szívesen vonult
vissza Csurgóra, és töltött néhány napot magányosságban, egyedül. A legtöbbször
ilyenkor is korán kelt, kilovagolt a környékre és olvasott. Az olvasás volt legkedvesebb időtöltése.
Életének ebben a szakaszában kevés alvással beérte, általában korán kelt és
későn feküdt le. „Ha estvénként keveset szunyókálni kezdek is, íráshoz fogok, vagy
keveset fel s alá járkálván az álmot igen hamar elűzöm. Közönségesen 11 és éjfél
közt fekszem le ...".'"
Az arisztokrata életmód jellemzője az is, hogy a tartózkodási helyet az évszakok
váltakozása határozta meg. „A hosszú őszi cstvék mái- észrevehetően nyomni kezdik a falusi lét örömeit, azt hiszem, hogy nemsokára városban fogom keresni ennek
orvoslását". 14
Különös kettősség figyelhető meg életfelfogásában. Hol pozitívan nyilatkozik
a társasági életről, hol időpocsékolásnak érzi, ami elrabolja idejét a hasznos tevékenységektől.
Örökmozgó életmódján házasságkötése után sem tudott alapjában változtatni.
„... megvallom, már magam is szeretnék egyszer nyugodtan valahol lakhatni, mert
az örökké vándorlást az ember, főképp házas állapotban, végtére is csak megunja
Annyi változást fedezhetünk fel, hogy pesti palotájának elkészülte után, a
'40-es évek elejétől innen irányította ügyeit, egyre több időt töltött itt, ami azzal is
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összefüggésben áll, hogy Pest gyors fejlődésnek indult, és minden tekintetben az
ország központjává vált.

„... a társas élet tökéletességi pont az emberi nem fejlődése folyamában ...""'
Károlyi György társas érintkezését alapvetően arisztokrata származása határozta meg. Elemzésünk a kis közösségekhez — családi, rokoni, baráti, alkalmazotti
—, valamint a nagyobb közösséghez, a hazához való viszonyára terjed ki. A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy kikkel állt tartós, intenzív kapcsolatban.
A legszorosabb szálak családjának tagjaihoz fűzték. Bár a Károlyi gyerekek
szüleiket nagyon korán elvesztették, édesapjuk, Károlyi József 1803-ban, édesanyjuk, Waldstein Erzsébet 1813-ban meghalt, nevelésük f ő irányát mégis édesapjuk
határozta meg, amikor végrendeletében meghagyta, hogy gyermekeit magyar szellemben neveljék. Nagybátyjuk, Waldstein Emánuel, akit a király gyámul rendelt a
kiskorú gyerekek mellé, eleget tett apjuk kívánságának. Összesen heten voltak testvérek, három fiú (István, Lajos, György) és négy leány (Erzsébet, Mária, Franciska,
Jozefa). Testvérei közül Lajos bátyja és Jozefa húga állt hozzá a legközelebb.
A Károlyiak nagy múltú, régi család lévén, kiterjedt rokonsággal rendelkeztek.
Mivel köznemesi családból emelkedtek a főnemesség soraiba — Károlyi Mihály
1609-ben bárói, majd Károlyi Sándor 1712-ben grófi címet szerzett — , számos
szatmári j ó m ó d ú középbirtokos nemzetséggel is rokoni kapcsolatban álltak
(Bagossy, Becsky, Csomaközy, Dengeleghy, Domahidy, Irinyi, Kölcsey stb.).
Miután az ország egyik legjelentősebb és leggazdagabb családjává váltak, a
legrangosabb hazai, sőt osztrák-cseh arisztokrata kastélyok kapui is megnyíltak
előttük: Andrássy, Apponyi, Batthyány, Berchtold, Csekonics, Degenfeld-Schonburg, Dessewffy, Erdődy, Esterházy, Festetich, Forgách, Haller, Harruckern,
Kaunitz-Rietberg, Kornis, Königsegg, Orczy, Szapáry, Sztáray, Trauttmansdorff,
Waldstein, Wcnckheim, Zichy stb.
Az arisztokrácia kis létszámának hátrányos következménye, hogy bár tagjai keresztül-kasul házasodtak, előbb-utóbb mégis szinte valamennyi család valamilyen
fokon rokonságba került egymással. így aztán nem meglepő, hogy az arisztokrata
társaság olyan volt, mint egy nagy család. Mindenki mindenkiről mindent tudott
vagy tudni szeretett volna.
Károlyi György későn, 34 éves korában nősült meg, és addig nem vetette meg
a társasági gyönyöröket. Amíg a többiek kártyáztak, ő inkább a hölgyek mellett
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tartózkodott — és mint írta — tehetsége szerint igyekezett szórakoztatni őket. Ebben a körben az udvarlás a szórakozás egyik formája volt, mindenki pontosan ismerte szabályait. Voltak persze komolyabb kalandjai is, néhányról ő maga számolt
be naplójában.
Jövendőbeli feleségével, a fiatal, 17 éves Zichy Karolinával 1835 júliusában
ismerkedett meg. Választás elé került: egyedüllét vagy házasság. Belső vívódásáról
ekként tudósítanak sorai:,,... aki minden gond és baj nélkül szabadon, mint a madár
a levegőben élhetnék, maholnap csak azokat halmozok fejemre". 17
Végül a szerelem legyőzte kételyeit, 1836 februárjában megkérte Karolina kezét, majd májusban megtartották az esküvőt. Nem tudni, mennyiben teljesült naplójában megfogalmazott reménye, hogy megelégedett egyezségben fognak napjaik
telni. Csak az biztos, hogy a köztük lévő kapocs nem volt olyan erős, hogy életük
végéig összekötötte volna őket. Karolina grófnő ugyanis 1850-ben elhagyta, emigrált, és csak Károlyi György halála után tért haza.
Az arisztokráciához tartozás olyan családi-rokoni kapcsolatrendszert teremtett,
amely társasági-rokoni nexusokon keresztül a központi hatalom tényleges gyakorlóival való közvetlen érintkezést is e l ő s e g í t e t t e — írja Gerő András. Néhány példával szeretnénk illusztrálni ennek a jelenségnek a gyakorlatban való működését.
Károlyi György keleti útjáról hazatérve tisztelgő látogatást tett Pozsonyban a
nádornál, Cziráky országbírónál és más „főbbeknél". De szívesen látott vendég
volt Schönbrunnban, Metternich estélyein is. „Ott sok mindenféle diplomaták által
szinte unalmomig a keleti tartományok eránt kikérdeztettem. Természetesen csak
annyit, s úgy feleltem, amint jónak találtam. A herceg különben igen szíves és
nyájas volt."19 Bár Károlyi György személyesen ismerte a kormányzat tagjait,
egyikkel-másikkal esetleg rokoni kapcsolatban is állt," megfordult estélyeiken,
mindez azonban nem jelentette azt, hogy tevékenységükkel, kormányzási stílusukkal is egyetértett.
Naplófeljegyzéseiből kiderül, hogy miben látta a kormányzati munka legfőbb
hibáit. Véleménye szerint a kormányzat rosszul fizeti tisztségviselőit, azok pedig
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Apponyi György, aki 1844-től al-, majd 1847-től kancellár lett, Károlyi György fiatalon meghalt nővérének, Franciskának leányát, Sztáray Júliát vette feleségül. A már meglévő rokoni
kapcsolatot tovább erősítette, hogy Károlyi apósa 1842-ben Apponyi testvérét, Franciskát választotta második feleségéül.

rosszul dolgoznak. Munkájukból hiányzik a felelősségtudat, ami azzal magyarázható, hogy büntetlenül hibázhatnak, mert az nem jár együtt a hivatal elvesztésével,
„egy kevés megfeddésen kívül" más következménye nincs az esetleg súlyos károkat okozó döntéseknek, cselekedeteknek sem. A kormányszékek élére helyezett
tisztségviselők többsége alkalmatlan feladatának ellátására, és amíg az „uralkodás
ilyen rosszul választja meg embereit", és a hozzá hű és okos egyéneket elidegeníti,
nem várható a kormányzati munka színvonalának emelkedése.
Károlyit a '30-as évek közepén keserűséggel és félelemmel töltötte el a kormányzat tehetetlensége. Szomorú volt, mert tapasztalnia kellett, hogy ez a vezetés
nem lesz partner, elutasít minden megújulást szolgáló reformot, és félt, mert elég
erősnek tartotta ahhoz, hogy erőszakkal próbálja meg az ellenzéket felszámolni.
Károlyi György véleménye arról, hogy a modernizációhoz szükséges reformokat
a kormánnyal együttműködve vagy nélküle lehet-e végrehajtani, változó volt. Ebben a kérdésben megfigyelhető bizonytalansága szoros összefüggésben van azzal
a kérdéssel, hogy kiknek az irányításával, és milyen széles társadalmi rétegek bevonásával lehet az átalakulást véghezvinni.
Naplóbeli elmélkedéseiben, olvasmányaihoz fűzött kommentárjaiban többször
kitért erre a kérdésre, ami azt mutatja, hogy nagyon foglalkoztatta ez a probléma.
Véleményének lényege, hogy a nemzetek általában nem alkalmasak a kormányzásra. Messzemenően egyetért azzal az osztrák származású, Amerikába kivándorolt
szerzővel, aki szerint „a népeknek végre igazgató kell, ki gyengeségeit, ábrándozásit és indulatait használni és igazítani érti".21
Ahhoz, hogy a nép a demokrácia nyújtotta jogokkal élni tudjon, ,,... a nemzet
kifejlése és pallérozottsága magas lépcsőn való állásának kell lenni. Isten mentse
ettűl meg a mi 100 esztendővel hátralévő hazánkat". 22
Vagyis, mivel a társadalom többsége képzetlen, passzív, befolyásolható, ezért
érdemben nem tud a változásokhoz hozzászólni, ezért az irányítás azt a szűk réteget
illeti, amelyik felkészültségéből adódóan tudja, hogyan lehet a kitűzött célokat
elérni.
Károlyi György fejletlennek, éretlennek tartotta a magyar népet a gyors jogkiterjesztésre, ebből ered, hogy a lassú, fokozatos átalakulás híve. Gazdasági modernizáció, a nevelés színvonalának emelése: ezek által válnak majd a tömegek képessé a jogok gyakorlására, felelősségteljes döntések hozatalára.
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Ez volt a meggyőződése, az átalakulásnak ezt a formáját tartotta volna a legcélszerűbbnek. A gyakorlat azonban meggyőzte, hogy a kormányzat makacs ellenállása miatt ez az út nem járható. Ezért elfogadta és támogatta az átalakulás 1848
márciusában bekövetkezett formáját, az elért eredmények fegyverrel való megvédésétől viszont már visszariadt, abban nem vett részt.
A család, a szűkebb-tágabb rokonság mellett Károlyi György életében nagyon
fontos helyet foglaltak el barátai is. A reformkorban uralkodó romantikus életfelfogás, életérzés kedvezett nagy barátságok születésének. Ilyennek tekinthetjük
Széchenyihez és Wesselényihez fűződő viszonyát. Hármójuk barátsága a '20-as
évek elején kezdődött, és olyan szoros volt, hogy a kortársak csak mint triumvireket
emlegették őket. Barátságuk nemcsak személyes szimpátián nyugodott, hanem egy
magasztosabb célt is szolgált, mégpedig azt, hogy a haza boldogulása érdekében
hatékonyabban tudjanak cselekedni, és elősegítsék egymás „tökéletesedését". Politikai nézeteik változása befolyásolta barátságuk intenzitását, szorosságát. A '20as évek végén, a '30-as évek elején mind Károlyi, mind Wesselényi kapcsolata
meglazult Széchenyivel. Széchenyi és Wesselényi politikai útja végleg, Széchenyié és Károlyié átmenetileg elvált, de barátságuk nem szakadt meg. A Széchenyivel való kapcsolat meglazulásának időpontjára esik Wesselényi és Károlyi együttműködésének csúcspontja. Barátságuk próbáját Wesselényi perbe fogása jelentette. Néhány naplóbejegyzése és levelezésük is azt bizonyítja, hogy Károlyi kiállt
barátja mellett, és amiben tudta, segítette.
Széchenyi és Károlyi kapcsolata a '40-es évek elején ismét szorosabbá vált.
Mindketten őszintén bíztak a kormányzat reformszándékában, a fokozatos átalakulás lehetőségében, és aggódva figyelték a Kossuth irányította ellenzék tevékenységét. A politikai nézetek közeledése a magánéletben is közelebb hozta őket, amit
az is jelez, hogy Károlyi 1841 novemberében született Gábor fiának Széchenyi lett
a keresztapja. Politikai útjaik azonban hamarosan, 1844 táján ismét elváltak, ami
kihatott személyes kapcsolatuk alakulására is, de a barátságuk — ha annak bensőségességc az idők folyamán változott is — megmaradt.
Széchenyin és Wesselényin kívül más barátai — Zichy Ödön, Orczy László,
Esterházy Mihály, Andrássy György — is voltak, de hatásuk nem mérhető azokéhoz. Bensőséges viszony fűzte Kölcsey Ferenchez is. Naplójában meleg szavakkal,
nagy tisztelettel és elismeréssel szólt róla.
Károlyi György mindennapi életének megszervezésében, uradalmainak irányításában nem nélkülözhette munkatársait, alkalmazottait. Munkatársai közül név
szerint kell megemlíteni a nagy műveltségű Bártfay Lászlót, aki 1819-től állt a
Károlyi család szolgálatában, majd a '20-as évek végétől haláláig, 1858-ig Károlyi
György titkáraként dolgozott. O volt Károlyi jobbkeze, minden ügyének ismerője,

akinek véleményére adott, tanácsát minden fontos döntésben kikérte. Bártfay rendelkezett mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyeket Károlyi alkalmazottaival
szemben támasztott. Munkáját lelkiismeretesen, legjobb tudásának megfelelően,
urának érdekeit szem előtt tartva végezte. Jutalma nem maradt el, Károlyi anyagilag
és erkölcsileg is megbecsülte.
Naplója aiTÓl tanúskodik, hogy a birtokadminisztrációt végző alkalmazottaival
szemben is magas mércét állított. Fontosnak tartotta, hogy szakképzettek 23 és becsületesek legyenek. A '30-as évek közepén nagy erőfeszítéseket tett, hogy demoralizált tisztikarát megerősítse. A rendteremtés érdekében a keményebb téllépéstől
sem riadt vissza. A lopáson, visszaélésen ért tisztjeit — bár mint írta, koldust senkiből sem szívesen csinál — elbocsátotta. Károlyi György nem csak követelt, de
becsületesen, jól dolgozó beosztottait meg is becsülte. Alkalmazottai is értékelték
emberséges magatartását, amit az bizonyít leginkább, hogy amikor 1849-50-ben
bajbajutott, szolidárisak voltak vele, sőt anyagi segítségüket is felajánlották.
Befejezésül a nagyobb közösséghez, a hazájához való viszonyát jellemezzük.
Naplójában több helyen is előbukkan a hazája sorsáért érzett aggodalom, de legtöbbet augusztus 19-i bejegyzése árul el. Eötvös Mihály, Kölcsey követtársa az 1832—
36. évi országgyűlésen azt fontolgatta, hogy kivándorol Amerikába. Károlyi, bár
elismerte, hogy ,,... a dolgok nálunk felette rossz állapotban vannak, és a jövendőre
való kinézetek még kevesebb reményt nyújtanak ,.."24, mégis igyekezett lebeszélni
Eötvöst tervéről, mert szerinte a hazaszeretet érzése mindenhová elkíséri az embert,
és külföldön gyötrő honvággyá változik, amire nem orvosság a könnyebb, nyugodtabb élet sem. Az a véleménye, hogy ,,... akinek idehaza van mibűl élni, és ezen
lépést tenné, elébb-utóbb megbánná". 25
Károlyi György fiatal éveiben intenzív társasági életet élt, kiterjedt kapcsolatai
voltak, testvérek, jó barátok, ismerősök vették körül, akiket szeretett. Ennek ellenére magányosnak és egyedül érezte magát. Egy rövid ideig talán a napló töltötte be
annak az ideális barátnak és társnak a szerepét, akit keresett. Amikor a '30-as évek
közepén megismerte Zichy Karolinát, úgy érezte, hogy megtalálta azt az embert,
akivel megoszthatja minden gondolatát, kételyeit, örömét és bánatát, mert meg
fogja érteni. ,,Az idő meg fogja mutatni, mennyiben érem el célomat, de szinte
előre meg vagyok győződve, hogy forrón szeretett Karolinámmal megelégedett
egyezségben fogom napjaimat tölteni." 26
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A napló 1835. július 20-a és 1836. május 14-e közötti részének közlésénél a
Magyar Történelmi Társulatnak az újabbkori történeti források kiadására vonatkozó, 1920-ban megjelent utasítását vettük figyelembe, de a szöveg eredeti, a korra
jellemző kiejtési formáját megőriztük.
A szerkezetét annyiban változtattuk meg, hogy a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a folyamatosan írt szöveget úgy tagoltuk, hogy a dátum aláhúzásával, minden
új napon keletkezett bejegyzés új bekezdésbe került.
A naplóbejegyzések magyarázatot igénylő utalásaira a lábjegyzetben adunk rövid felvilágosítást.
Az idegen szavak, kifejezések vagy mondatok magyar fordítását, valamint azoknak a személyneveknek a kiegészítését, amelyeket Károlyi György csak kezdőbetűkkel jelölt [ ] -be zártuk.
Pontokkal [...] a napló szövegéből kihagyott részeket jelezzük.
A naplóban előforduló hely- és személynevek magyarázatát alfabetikus sorrendben a napló szövegének végére helyeztük.
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Kezdettem 1835. július 20-án, Csurgón
Mintegy két hete, hogy a napkeleti utazásombúi visszatérvén megént naplókönyvem írásában egy kevés hátramaradást és hiányt tapasztalok. Ezen hiba azonban
csak három hetes lévén könnyen helyre pótolható, annyival inkább, hogy circiter
[körülbelül] tudom azon idő alatt mit tettem, merre jártam, és a kevés interessánsabb [érdekesebb] dolgokat, melyek ezen rövid idő alatt történtek— friss emlékemben lévén — könnyen ide feljegyezhetem.
Az igaz, hogy a természet szépségeiről, új tartományokrúl, a régiség roppant
emlékeiről nemigen szólhatok, és azokkal ezen lapjaim most nem fognak telni, de
vannak némelykor oly esetek, történetek, melyek noha a hazában most lakván
mégis interessálhatnak [érdekelhetnek], s ezeket itt feljegyezve talán valaha szívesen fogom olvasgatni.
így hát fogjunk megént az elhagyott naplókönyv írásához. Valami június 17-én
szabadultam a zimonyi veszteglőházbúi ki. Ennek unalmát csak az tudhatja, aki
tapasztalta. Noha csak 10 napig tartott a contumatia [vesztegzár], és minden tekéntetben igen jól bántak a tiszturak velünk, mégis szívembűi örültem az utolsó nap
felderülésén. Amint a harmincados 2 tisztikar körmeibűi kiszabadultunk, azonnal
kocsira vagy inkább parasztszekérre ültünk, s Pest felé útnak indultunk. Az utat
három nap alatt szerencsésen megtettük. Karlowitzban tengelyt törtem, Újvidéken
néhány órát mulattam, Topolyán Kray ménesét megnéztem. Ezekbűi állott az
egyéberánt unalmas és együgyű út f ő változási.
Pestre június 19-én jókor reggel értem, és valóban örülve léptem megint jó kis
lakásomba, melyet már- annyi idő óta nem láttam volt. Annyi sok utazás és fáradságos járkálás után legalább néhány napot ki akartam pihenni, s azonkívül Lajos
bátyámat is megvárni, ki 20 vagy 21-én szándékozott látogatásomra Pestre jönni.
Az első napokban hivatalos és odiosumokkal [kellemetlen dolgokkal] nemigen
akartam vesződni, tudván, hogy még eleget fogok mindezekrűl a maga idejében
környülállásosan hallani. Azért is Bártfayval csak röviden és per summos apices
[tömören] beszéltettem el magamnak a fő dolgokat, és a történtekbűi az engem
közelebbiül illetőket, hogy így dolgaimra nézve currensben [egyenesben] legyek.
Széchenyi barátomat csak kevés ideig láttam, s vele nemigen sokat szólhattam.
Crfescence] Z[ichy] éppen aznap indult Szentmiklósra, s így nem volt sok ideje. A
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Az a hatósági rendelkezés, tilalom, amely szerint valamely járványos vidékről j ö v ő embernek
vagy állatnak a járvány megelőzése végett meghatározott ideig orvosi megfigyelés alatt kell
maradnia, és ezalatt nem hagyhatja el az erre kijelölt teriiletet.
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A harmincados az a tisztviselő, aki a harmincadot szedte, más szóval vámos.

házamat hamarjában megtekéntettem, de abban bizony nagy örömem nem lehetett,
mert éppen legnagyobb rontás és szétbontás alatt szenved, minthogy mindent, amit
Rigel építőmester két esztendeig építgetett, szét kell bontani, úgyhogy legalább
50 000 f. c. p.-ot 3 úgyszólván hiába adtam ki. Mái" ez magában nemigen kellemetes
dolog, és annyi idő távollétem után talán kedvesebb hírt vehettem volna, vagy
inkább kedvesebb tárgyban foglalatoskodhattam volna. [...]
Június 21-én Lajos bátyám nagy örömömre megérkezett. Annyi idei elválás
után, megvallom, nagy öröm a legkedvesebb barátot, egy szeretett testvért megint
látni és ölelni, az ilyen emotiók [érzések] akármely indiferentismussal [közömbösséggel! is bírjon valaki, mégsem tagadhatja, hogy élte legkedvesebb pillanati
közé tartoznak. Aznap még kimentünk együtt Gödöllőre. Ott is a jó hercegnétűi
legszívesebben fogadtattunk, és a napot barátságos beszélgetéssel a hercegné szokott nyájas és elmés társaságában igen kellemetesen töltöttük.
Másnap reggel bejöttünk a városba, délelőtt némelyeket elrendeltem, és Goff
útitársammal — aki az néhány napokat, melyekben még együtt leszünk, a házamnál
töltötte — a városban járkáltunk. Aznap Budán Sándornál ebédeltem, ahol Leontine-t" legelőször mint menyecskét láttam. Annyit mondhatok, hogy nem szépült,
az egész létiben is alig tapasztaltam valami változást. Sándor azonban a szerencse
és a teljes megelégedés legmagasabb polcán állani látszik. Szükséges is, hogy szerencsésnek vélje magát, mert annyi fáradságába s türcdelmességébe jött ezen keményszívű hercegleány hajlandóságát és végtére kezét megnyerni. Kívánok neki
minden jót és tartós szerencsét, de csak azt mondhatom, inkább ő, mint én. Az estét
csak úgy eltöltegettük teátrummal és kaszinóval.
Június 23-án kellemetes és igen víg ebédem volt Széchenyinél, ahol Grassalkovich hercegné, aki Gödöllőiül egypár órára bejött, is jelen vala. Az estvét Keglevichnénél Leontine-nal töltöttem. Egyedül voltunk, és az asszonyokat mulatni
egészen rajtam volt. Nem tudom, hogy succedáltam [sikerült], de én mondhatom,
kellemetesen töltöttem az estvémet. A gőzhajó másnap ment fel Pozsonyba, s Goff
barátom azon menvén fel, még az estve egy ideig vele voltam. Szinte sajnálva s
bajosan váltunk el egymástúl. Annyi ideig, múlt augusztus óta együtt utazván, az
ember egymás társaságát megszokja, ő pedig azonkívül cultus [művelt] és jó ember
lévén, igen kedves útitársam lett.
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Június 25. A napot különféle foglalatosságokkal töltöttem, melyek főbbike a
directorommal 6 való értekezés volt. Ez tegnap érkezett be Csurgórúl, a residentiarúl, és vele két napig dolgom vala. Ebédre némelyek nálam voltak.
Június 26. Délután legnagyobb záporesőben Pozsony felé indultam. Az éjszaka
oly rossz idő járt, hogy [Pilisicsabán kénytelen voltam egypár óráig a zivataros időt
megvárni. A hideg oly erős lett reggel felé, hogy téliruhát is könnyen el lehetett
volna bírni.
Szerencsésen érkeztem június 27-én szombaton Sarendorfba Gusti 7 húgomhoz,
aki éppen otthon nem lévén, utána mentem lóháton Pozsonyba, a teátrumba, és ott
találtam. Fölötte örült szerencsés visszatérésemen. Mindjárt ki is mentem vele
Sarendorfba, és egész éjfél után nach Herzenslust [kedvünk szerint] kibeszélgettük
magunkat.
Másnap, június 28-án — vasárnap lévén — templomba akartunk ugyan menni,
de a felette rossz idő miatt alig mehettünk ki a házbúi, így egész délelőtt otthon
maradtunk. Ebédre Szapáry Alexander jött ki feleségével, és az est vét Oroszváron,
Zichyéknél 8 töltöttem.
Másnap reggel bémentem Pozsonyba, a palatínus 9 [nádor] és némely főbbek
látogatása kedvéért, egyúttal szegény barátomat, Wesselényit is meglátogattam.
Itt el nem mulaszthatom feljegyezni, hogy az országgyűlést szinte oly állapotban
találtam vissza, amint elhagytam, vagy inkább még rosszabb, és megvallom, veszedelmesebb állásponton. Balogh, a barsi követ éppen most forog, az actiója ad notam
[a hűtlenségi vádlevele] tegnapelőtt jött le a királyi táblához. A consternatio [zavarodottság] igen nagy, két nap óta conferentiát [tanácskozást] tartanak a követek, de
még semmiben sem állapodtak meg. Nagyobb perplexitásban [zavarban] nem hiszem, hogy lett volna a törvényhozótest. Tudja az isten, hogy vergődik ki belőle,
mert provisorium [ideiglenes kormányzat] vagy intermediatio [közvetítés] közt
alig van más kilátás, ez az utolsó pedig mily szomorú eszköz gyengeségünk elrejtésére, a tapasztalás mái* elegendőképp mutatta. Szörnyű vigyáztalan lépés volt
Baloghtúl, és valóban nem hazafiúi tett, éppen semmiért egy egész országot, s
annak szabadságát, törvényes létét kockára tenni. Én megvallom, hogy a napokban
oly feketén láttam mindent, hogy már az országgyűlés szétoszlatását és a provisorium béhozatalát kevés idő alatt feltettem. Most hála Isten, közel egy hónap telt el
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azóta, és talán még valami intermediatio által ezen csapás még egy ideig felfüggesztclik. De tudja az isten, mely szomorú kilátás ez a jövendőre.
Egypár napot csendesen húgomnál, Csunyban töltöttem, estve mindég Zichyékhez Carlburgba mentünk. Ott bizony nemigen különös volt a mulatság, de mégis
discurálva [beszélgetve], néha kevés játékkal eltelt az idő. Néhányan ki is jöttek a
városbúi, úgy Wesselényi s Esterházy Mihály. Lajos bátyámat, ki mindég jövet s
menet közt vagyon, igen gyakran látom.
Szerdán, július l-jén reggel Bruckba mentünk Gátán keresztül, ahol éppen
Esterházy Kázmérnak leánygyermeke 10 lett, s történetbűi a kereszteléshez jöttem.
Onnét átmentünk Bruckba, ahol igen vígan voltunk, s a napot ott töltöttem. Éjszaka
Waldstein Mukival" még felmentem Bécsbe, ahol néhány napig dolgom volt. Az
időt itt, noha Bécset nemigen szeretem, mégis — mondhatom — kellemetesen
töltöttem. Az igaz, hogy most e részben nemigen vagyok elszoktatva, 10 hónapi
vándorlásom után a desertumokban [sivatagban], ahol a társasági gyönyörrűl egészen le kell mondani, igen könnyen minden, ami ezen tárgyban gyönyörködtethet,
könnyen mulat. Azonban a legtöbb mulatságom ott némely jó barátim s jó barátnék
látogatásában, s azokkal való társalgásban állott. Régi barátnémat, S[aroltát]12
mindjárt meglátogattam, s igen barátságosan fogadott. Már azt hittem, hogy szegény szíve már egészen meggyógyult. De fájdalom, kevés napok ottlétem alatt az
ellenkezői ül győződtem meg, s így megint a kegyetlent kellett játszanom, ami persze szegénynek végképpen fáj, de én alig segíthetek rajta másképp.
Hietzingbe majd mindennap kijártam, sógornémat n némelykor meglátogattam,
kiben azóta sok tekéntetekben nagy változások történtek. De ezen cikkelyre még
másutt vissza fogok jönni.
Vasárnap, július [5-én] Metternichnél voltam estve ki. Schönbrunnban a Hietzing felé lévő pavilont lakja. Ott sok mindenféle diplomaták által szinte unalmomig
a keleti tartományok eránt kikérdeztettem. Természetesen csak annyit, s úgy feleltem, amint jónak találtam. A herceg különben igen szíves és nyájas volt.
Innét még bementem Trauttmansdorffhoz, ahol most mindég vacsora és pipáló
társaságok szoktak tartatni. Faute de mieux [jobb híján] az is jó, legalább 1 óra éjfél
után ki lehet húzni az időt. Még egy napot Bécsben így eltöltöttem. A hercegnénél 14
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ebédeltem, s az estvét Hietzingben töltöttem. Nemigen víg volt pedig ezen mulatság
is, bizonyos nők igen rossz kedvűek és szomorúak voltak.
Nataliánál is egyszer egy estvét töltöttem, ahol — gyengeségemet megvallom
— igen nagy és szinte atyai örömmel a kis Jánost megláttam. A fiú azonban igazán
szép, és az egész világ reá esküszik, hogy hozzám nagyon hasonlít.
Kedden reggel, július [7-én] még kimentem Badenbe, Sztárayékat meglátni. A
napot velük töltöttem. Estve Bécsen keresztül visszamentem Sarendorfba, ahol
még egy hetet húgomnál töltöttem. Ennek a hétnek fő része mulatság, és igazán
szólva idővesztés volt. Munkás foglalatosságrúl nemigen volt szó, olvasni akartunk
ugyan, némelykor el is kezdettem némely könyvet, de vagy látogatás, vagy másvalami jött közbe. Azonban az idő kedvesen telt, és azonkívül szívesen voltam
szegény húgom társaságában, lóképp, hogy jelenlétem többnyire vigasztalást ád,
bár belső környülményiben több örömöt és szerencsét is hozhatna. Bizonyosan
mindent elkövetnék ennek megnyerésére, de ez — félek — már örökre el vagyon
rontva. Ezen pontrúl is igen sokat lehelne mondani, és ha nem lennének annyi
napjaim hátra, hogy currensbe [egyenesbe] jöjjek naplókönyvemmel, talán tollamnak szabad menetelt vagy talán kicsapongást engednék, de tudom, még egyszer
ráérek.
Egy vagy kétszer ezalatt bent is voltam Pozsonyban, és az utolsó nap a főrendeknél egy ülésen is jelen lenni volt alkalmam. De megvallom, szinte két esztendei
távollétem alatt a diaetális discussiók [országgyűlési viták] főképp a főrendeknél,
minden kevés parlamentáris formát — ami még maradt — úgy annyira elvesztették,
hogy most a praesidium [elnökség] azelőtt, hogy a tárgy discussio [megvitatás] alá
vétetik, kitűzi szinte a módját, hogy kell a tárgyat discutiálni [megvitatni], mikrűl
szabad szólani, és mikrűl nem, egyszóval olyan scandalosa pertractatio [botrányos
tárgyalás], hogy bizony minden szabadon gondolkozó embernek, minden kedve
elmúlik az ilyenekben részesülni. Je peux dir d' avoir quitter la salle avu dégout.
[ Azt mondhatom, hogy undorral hagytam el a termet.]
Csütörtök, július [16]. Ödönnel,15 régi útitársammal hagytam el Sarendorfot, és
pénteken, július 17-én, déltájban Csurgóra értünk. Keresztesen ebédelvén, minthogy Csurgón a kastélyban még semmi se volt rendben, délután átmentünk Szentmihályba, Zichy Edmundhoz, ahol az estvét és az éjszakát töltöttem. Másnap reggel
Domokost, 16 a papot meglátogattuk Szentiván pusztán. Délire visszatértünk, és én
estve átmentem Csurgóra.
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Másnap reggel, július 19-én átmentem Csákvárra. A napot ott töltöttem, igen
nagy örömmel fogadtak, és amennyire Csákváron lehet, a napot vígan töltöttük.
Az öreg grófné 17 másnap, július 20-án Ischl felé útnak indult. Én nagyon szerettem volna oda elmenni István bátyámat meglátogatni, de okvetetlenül a jövő héten
le kell mennem a károlyi vidékre.
Július 21-ét Csurgón töltöttem, de ebédre Lamberghez átmentem, ki igen barátságosan reggel átjött, és így vele mentem oda.
Szerdán, július 22-én szintén ott voltam, a gazdaságot egy kevéssé megtekéntettem. Márkus directorral voltam, kivel is másnap, július 23-án FehérváiTa bemen tem, s ott báró Perényinél a csurgói vétel felőli kötelező levelimet aláírtam. Ebédre
még Ödön és Lamberg hozzám jöttek, és délután átmentünk Mórra, ahol az estvét
töltöttem. Tíz óra tájban onnét elmentem, és másnap ebédre megint Sarendorfba
jöttem, ahol húgom igen kedvesen übenascholva [meglepve] lett hirtelen megérkezésemen. Annyival inkább, hogy sógorom épp az reggel érkezett meg a Bánátból,
és így a nemigen kedves tete á tetc interrumpálva [négyszemközti együttlét megszakítva] volt. Az estve szokás szerint Carlburgban töltetett.
Miután én bementem a városba, minthogy projeclumom [tervem] volt 25-én
Korompára mennem. Noha ez csak praetextus [ürügy] gyanánt szolgált, az igaz
oka ezen excursiómnak [kirándulásomnak] talán egész jövő éltem pályájára nagy
béfolyással lehet. Megvallom, hogy még sohasem gondolván serio [komolyan]
ezen tárgyrúl, és így alig tudom, hogy és mely módon jegyezzem l'cl ily nevezetes
és jövő boldogságomra nézve ily fontos lépés kezdetét és lefolytát. Egyszóval a
házasságrúl kezdek gondolkodni. Az igaz, hogy ezen tárgyrúl még nemigen gondolkodtam, de minthogy mégis azon kort elértem, ahol — ha már házasodni akarok
— időt nemigen veszthetek, elmentem Zifferre, és Z[ichy] K[ároly] leányát, Karolinát megnéztem. Az igaz, hogy az az idea aul' die Brautschau zu gehen (hogy
háztűznézőbe menjek], mondom arra az ideára egy ideig nem resolválhatom [határozhatom] magamat, de másrészről a connexio [kapcsolat] éppen egészen conveniál [megfelel]. Szimpla nevelés, iljúság. Az apja a kevés derék és hazafi gondolatú magnásokbúl, aki leányit teljességgel el nem szoktatta sem pompához, sem
amit a bécsi leányok most oly igen könnyen megtanulnak, a legfinomabb coquetterie-re [kacérkodásra], mondom mindezek felül abban a házban semmi sem tudódik.
így végtirc csak eltökélettem, hogy a fiatal személyt megnézem, és ha megtetszik, s reményihetem megnyerésit, néki magam közelítsem. Ezen célból tehát in-
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dúltam Pozsonybúl, és megvallom, mit bangem Herzen [aggódó szívvel] közelítettem Zifferhez, és hogy bementünk a szobába, íme az első személy, akit láttunk,
Karolina vala, ki éppen klavírnál [a zongoránál] volt. Az első tekéntetrűl és bényomásrúl éppen semmit sem mondhatok. La jeune personne avait F air un peux embarassé, et se sauva tout de suite pour aller avertir son pére de notre arrivée. [A
fiatal személy kissé zavartnak látszott, és azonnal kiszaladt, hogy értesítse apját
érkezésünkről.] Csak ebéd előtt láthattam másodszor. Talán nemigen délicat [illik],
de mégis az igazat itt csak feljegyzem, és így ebéd közt kezdettem de la regarder
en détail [őt alaposan megnézni]. A szépségéről azonban egészen praescindálok
[eltekintek], mert a házasságra a többi qualitási [tulajdonságai] sokkal essentialisabbak [lényegesebbek], azokrúl pedig most hamarjában nemigen ítélhetek.
Annyit csak mégis mondhatok, hogy a leány igen megtetszett, és így még a jövő
napot, július 26-át ott töltöttük, hogy Karolinával közelebb megösmérkedjek.
Amennyire egy félénk és egészen együgyűn nevelt leánnyal lehet, csak mégis közelítettem hozzá, úgyhogy megvallom, noha hazudnék, ha azt mondanám, hogy szerelmes vagyok beléje, szándékom Pozsonyba menni szeptemberben, et de me mettre sur les rangs [és megmérettetni magam]. Egy dolog vagyon még, amin még
megütközhetnék, tudniillik, hogy a leányt igen gazdagnak mondják. Noha magamról jól tudom, hogy pénz miatt bizonyosan sohase fognék házasodni, mégis
nemigen kellemetes, ha a világ azt gondolja felőlem, hogy én pénzért házasodom.
Egyéberánt, ha a leány a többi qualitásiban conveniál [tulajdonságaiban megfelel],
ez a tekéntet mégsem fog attúl megtartóztatni, hogy kezét kérjem, ha bizonyos
vagyok felőle, hogy elveszem. Dem einen retus werde ich mich auf keinen Fali
aussetzen, so weit werde ich schon auf mein Terrain erkennen pour ne pas m' aventurer trop loin, comme il sóit cependant possible qu' ils existent d' autres arrangements de famille. [Egy visszautasításnak semmi esetre sem teszem ki magamat,
annyira már kiismerem magam, hogy ne bonyolódjak bele túlságosan, mivel léteznek számomra más megoldások is.]
[Július] 26-án estve elhagytuk Ziffert, és másnap a gőzhajóval lejöttünk ide,
Pestre. Noha szándékom nem volt most éppen Pestre jönni, de főképp, hogy a sok
kíváncsi kérdéseket kikerüljem, melyet az asszonyok Pozsonyban, Oroszvárott etc.
tettek volna, ezen kicsi diversiót [kerülőt] legjobbnak gondoltam. Tudom, hogy
sokan tudni akarják, miért mentem Zifferbe, s ott mit kerestem. A gőzhajón is, ahol
Szapáry Sándornéés Vict[oria] Odescalchi voltak, kérdések ezeránt tevődtek. Ezeket azonban könnyebb megfelelni, als das Herr von neugierigen Frauen und Mánnern in Carlburg [mint a karlburgi kíváncsi nők és férfiak hadáét], Lejövetelünk
noha lassú, mégis kellemetes volt, hét óra után érkeztünk ide. [...] Az estvét még a
teátrumban töltöttem.

Július 28. Csak a mai napot akarván Pesten tölteni, sok mindenféle dolgom és
foglalatosságom volt. Széchenyinél ebédeltem. Szapáry Sándorné is ott ebédelt, a
tónus oly szabad volt, hogy akárki azon megütközhetett. Dessewffy Aurél kezdett
minden fél érül, néha illetlen kifejezésekkel beszélni, s mások nyomban követték.
Valóban csudáltam a házigazdát. Megvallom, hogy én bizonyosan az ily kicsapongó tréfáknál, ha asszonyok jelenlétében házamnál mondatnak, a conversatiót
[társalgást] inkább más tárgyra hoznám, mintsem magam részvételem által vendégimet még illetlen beszédek vitelére ingerelném. Oly fiúknak pedig, mint Aurél,
kereken megmondanám, ha házamnál jártas akar lenni, viselje magát, amint józan
nevelt emberhez illik, különben inkább kerülje ezentúl házamat. Ezt tenném én,
mások házaiban természetesen tehetik, amint nékik tetszik.
Délután egy szobaleányt néztem, akit le akarok vinni Károlyba, de a leány nem
tetszett, s így mást ígért az asszony jövő péntekre.
Teátrum alatt a kaszinóban voltam egy ideig. Széchenyi többekről kezdett: ország dolgokról, egyetértésről etc. és láttam, hogy szeretne velem egypár óráig némelyekrűl értekezni. Talán ha ráérek, pénteken egypár órát elbeszélgetek, azonban
előre tudom, hogy egymást nehezen capacitáljuk [értjük meg].
Csurgó, július 29. Ha egyszer e lapokat átolvasom, azon bizonyosan nem panaszkodhatok, hogy az idei esztendőben sokat egy helyen ültem. íme, most néhány
hetek óta alig van két nap ugyanazon helyrűl datálva, és így e részben, ha másban
nem, e naplókönyvem jelen része fog interessálhatni [érdekessé válni], mert p. o.
[példának okáért] a mai nap más tekéntetben alig adhat, és szinte mondhatnám, a
napot elvesztettem. Az éjszakát a kocsiban töltöttem. Tegnap estve indultunk
Ödönnel Pestről, s reggel 8-kor érkeztünk ide, Csurgóra. Egypár levelen kívül
délig, amint a német mondja „herum gelaundelt" [semmit sem csináltam]. Ebédre
Viczenty főbíró jött, s ebéd után átmentünk Csákberénybe. Ott az asszonyokkal
egypár órát elfecsegtünk. Eestetich Matilda, ki még mindig igen szép leány és inkább kellemetes társalkodású, ott lévén, vele az idő mulatságosan telt.
Estve megént visszajöttünk Csurgóra. Ezen életmód — megvallom — kellemetes lenne, ha nagy idővesztéssel nem lenne egybekötve, mert már egypár hét óta
alig olvashattam valamit. De most reménylem, a nagykárolyi utam és ottlétem alatt
rá fogok érni, és egy kevés serio [komoly] olvasással szándékozom üres óráimat
tölteni.
Csurgó, július 30. Még csak kevés órát fogok itt tölteni, és főképp azon örülök,
hogy jelen naplókönyvemmel valahára megint currensbe [egyenesbe] jöttem, és
reménylem, egyhamar nem jövök ki belőle. Nem lehet hinni, mely nagy avantage
[előny] vagyon abban, ha az ember gondolatait, ideáit, projectumit, egyszóval mindent, amit feljegyzésre méltónak tart, azonnal papírra teheti. Napokkal és hetekkel

később sokakat másképp Iát az ember, és korántsem annyifra] interessévei [érdekesen] írhatja. A dolgaimat még ma reggel rendbe hozom, némely dispositiókat [rendelkezéseket] teszek, és azután átmegyek Szentmihályba, ahol még az estvét töltöm. Tegnap és ma reggel az ország dolgairúl Helmeczivel sokat beszélgettem, de
en'űl most hosszabban nem akarok értekezni. De mindenesetre Károlyban, üres
óráimban, a haza kritikus állapotát feljegyzem, mert nem hiszem, hogy már rég
szegény hazánk nagyobb krízis alatt lett volna, mint éppen most.
A napokban történt Bars vármegye esete, az ország aggódó figyelmét méltán
elfogja, és megválik, ha mostani időben egy energikus vármegye még szembeszállhat-e a kormánnyal vagy nem. Holnap bizonyosan megtudom Pesten, hogy Balogh
bément-e a gyűlésbe. Ez nagy barometrumul fog szolgálni a kormány erős vagy
ingadozó positiója felől. Igaz, hogy rosszul fizeti az embereit az uralkodás, de az
is igaz, hogy rosszul szolgálják, amint most Keglevich elégségesen bebizonyította.
Más országlásban az ilyen ember legalább helyét s hivatalát vesztené, de nálunk ez
oly ritkán történik, hogy nem hiszem, egy kevés megfeddésen kívül több baja lenne
felsőbb helyen. Meg nem fogható és bocsájtalan ostobaság vala részérűl hirdetni
és kifecsegni, hogy 30 000 pengő forint assignáltatott dispositiójára [utaltatott rendelkezésére] Balogh visszahívására, aminek csak az aconsequentiája [következménye] lett, hogy a megvesztegetett voksolók éppen ellene, és Balogh megmaradása
mellett voksoltak. De mindég így fognak járni, még ily szerencsétlen választásokat
tesznek emberükben, és a kevés hű és okos embereit minden módon disgustálják
[undorítják].
Július 31-cn Szentmihályban meglehetősen mulattam magam. Kicsi Victoria
igen kellemetes és mulatságos leány, kár, hogy nem szebb. Későn estve még Pálffy
Ferdinánd érkezett, én pedig vacsora után elmentem, és ma reggel 8-kor érkeztem
ide, Pestre.
Dolgom elég volt ma, minthogy holnap Nagykároly felé indulok. Egyéberánt
semmi feljegyzésre méltó nem történt, kivévén, hogy Balogh múlt kedden minden
zaj vagy öröm és részvétel kijelentése nélkül az országos ülésben elfoglalta [helyét]. Ez igazán nevezetes, és látni lehet, a félmértékek és egy gyenge kormány
mennyire viszen. Uram, be nyomorultak lehetünk mink, és mennyire elfajzott a
magyar nemesség észre, elmebéli tehetségre és morális erőre nézve, hogy ily gyenge kormány alatt nem tud egy, a maga méltóságához illő positiót venni. Egy 52-ed
részében az országnak energia mutatkozik, és egy nota [hűtlenségi per] alatt lévő
nemest de l'acto [ténylegesen] minden nemesi jussaiba beiktat a kormány akarata
és a törvény nem egészen világos magyarázata ellen. Már mit nem tehetne 52 vármegye, ha egyetértene, de mit nem tehetnének az országosan egyesült rendjei, ha
önhaszon, hivatal, vadászat etc. helyett igazi hazaszeretet lelkesítné — egy ily kor-

mánnyal! —, de az ilyenekrűl hiába álmodozni elkorcsosodott állapotunkban. Lieber von etwas anderem. [Inkább valami másról.]
Széchenyivel ebédeltem és három angollal,15' kik éppen itt vannak. Sie sehen
nicht auBer ordentlich distinguirt aus [nem néznek ki túlságosan előkelőnek], az
egyik mindenesetre commis voyageur [utazó], legalább nékem megmondta, csakhogy Angliában az ily classisu emberek sokkal jobb nevelésűek, mint másutt. Ha
Grassalkovichné tudná, hogy commis voyageur-t hozott néki Széchenyi! Majd egyszer megmondom néki tréfábúl.
Augusztus 1. Ma indulok Nagykároly felé, ebédre Albertiba megyek, s a napot
ott töltöm. A reggeli órákban még sok dolgom volt, amelyet szerencsésen elvégeztem, és déltájban Albertiba értem, ahol a szép Szapáry Rózsit, 19 az én régi,
kedves, jó barátnémat nagy örömmel láttam annyi idő óta, és kedves társaságában
a napot igen kellemetesen töltöttem. Nevetnem kellett a házigazdán, 20 qui [se]
donne maintenant dans la politique [aki most adja magát politikára], és ami legfurcsább, hogy valaha Piringer tanítványábúl és követőjébűl a legtüzesebb radical
lett, úgyhogy némely tárgyakban annyiban különböztünk, hogy ő némely nézeteimet serviliscknek [szolgalelkűeknek] lenni declarálta [magyarázta], és így az
egyik extremumbúl [szélsőségből], mint igazi bolond, a másikba esett. Sándor
bátyja,' aki szintén jelen volt, készakarva még ingerelte, úgyhogy némely igen
mulatságos és nevetséges publica politica discussiónk [közéleti vitánk] volt.
Másnap, augusztus 2-án. korán reggel indultam Albertibúi. Az egész napot és a
következő éjszakát a már nagyon esmert és magában legunalmasabb debreceni úton
töltöttem, ahová is augusztus 3-án hajnalban beértem. Ott egypár órát aludtam, s a
fél napot szinte ott töltöttem, egy rakás levelek írása egész délig elfoglalt, délután
pedig utamat folytattam, és 6 óra tájban ide, Nyíradonyba értem.
A gazdaságban még egypár óráig jártam, némi javításokat és előmenetelt vettem
ugyan észre, de az egészben még e tárgyban nagyon hátra vannak uradalmim, és
azért két esztendei távollétem után nem hiszem, hogy nagy resultátumokat [eredményeket] fognék tapasztalni. Az egész csak olyan magyaros háromfordulói gazdaság, de ha ezt legalább rendesen folytatják, és a főtiszt a telette nagy elprédálást
és lopást gátolhatja, bizonyosan kétannyit fognak jószágim hozni, mint annak előtte, amikor a praevaricatio in infinitum [a végnélküli visszaélés] ment.
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Estve Bars vármegye utolsó gyűlés jegyzőkönyvkivonatát — mely éppen elmenetelemkorjött kezemhez — olvastam. Nem tagadhatom, hogy a vármegye lelkesen és példás egyetértéssel vitte ezen nevezetes tárgyat, és valóban példának szolgálhat a többi jurisdictióknak [hatóságoknak], hogy kell a megtámadt követet védelmezni, és a szabadságot fenntartani. így tehát a kormány egy nagy csapást kapott, adja az Isten, hogy resensusbúl extremumokra [felháborodásból szélsőségre]
ne fakadjon, és azon eszközökre, melyekkel disponálhat [rendelkezhet], ti. a fizikai
erőhöz ne nyúljon. Az ellen minden vármegyei energia semmivé lesz. Én valóban
csudálom, hogy Balogh gyűlésbe való járása ellen nem tett semmit. Most már azt
hiszem, hogy az országgyűlés még egy ideig eltart, hogy az urbáriumot még béfejezteti, s csak akkor oszlatja szét. De azután nem hiszem, hogy oly hamar kapnánk
megint diétát, mert tapasztalásbúi tudja az uralkodás, hogy sok évekig elhúzhatja
országgyűlés nélkül, és neki pedig bizonyosan komótosabb országgyűlés nélkül
uralkodni.
Bátor, augusztus 4. Már most az úgynevezett gazdasági utamhoz fogtam, és
reggeltől estvéig csak birka, takarmány, behordás, nyomtatás és más effélékkel
foglalatoskodom, úgyhogy alig lesz valami feljegyzésre méltóm most egy ideig.
Igaz, hogy minthogy már rég nem próbáltam ezen jószágim bejárását, eleinte szinte
furcsán és inkább unalmasan esik. Minthogy a rövid idő alatt, melyet ezen utamnak
szántam, birtokim minden legcsekélyebb részeit is meg akarom tekinteni, elég dolgom lesz, és foglalatosságom lévén, az idő hamar fog elmúlni. Jól tudom, hogy rám
nézve ennek nagy haszna nem lészen, mert aki liszt csalni akar, hacsak felette
ügyetlenül nem teszi, az én megjárásom és visitatióm [látogatásom] által nem fog
hátráltatni, mert magamtól nyilván nem akadok rá. De fő célom az önmegnyugvásom, mert mint földesúr és annyi emberek úgyszólván atyjok, kötelességemnek
tartom alattvalóimat és jobbágyimat jelenlétem által megvigasztalni, és bajokon,
kereseteken vagy rajtok netalán esett igazságtalanságokon segíteni, és azokat tehetségem szerént enyhíteni. ítéletem szerént ez a csekély terhem, melyet a providentia [gondviselés] kitűzött azon szép javakért, mellyel az isteni gondviselés földi
pályámat halmozva megtöltötte. így hát tehetségem szerént ezen terhet viselem, és
annak megfelelni teljes szándékkal iparkodom.
Többi közt Szatmár vármegye igazságkiszolgáltatásáról egy szép példát hallottam ma, ami a múlt télen 3 mészároslegénnyel történt: apraemissa [előzmény] nem
más, mint egy csapszéki verekedés, mely abbúl támadt, hogy egy mészároslegény,
aki a [nemes] fiatalemberekkel már egész télen a kávéházba járni, inni, kártyázni
etc. szokott, bemenvén a terembe per servus pajtás megköszönte egy ifjút. Ebbűl
verekedés támadt, és néhány ütés de part et d1 autre [mindkét részről], majd szétoszlottak. Az egyik megvert fiatalember másnap reggel elszalad a szolgabíróhoz,

onnét a viceispánhoz. 22 A szolgabíró még az éjszaka a 3 mészároslegényt elfogatja,
és intra summás torturas [kemény fenyítés alatt] vason tartja, sok ütés-verés közt.
A viceispán pedig reggel mindjárt rendkívüli sedriát [megyei törvényszéket] összehív, minden kihallgatás nélkül elítéli. 2 ' Az első vesszőzést mindjárt exequtióba
[végrehajtásba] véteti, s mégpedig, hogy a szegény delikvens [elítélt] a derest a
vármegyeházából a Szarvas vendégfogadó elé kényteleníttetett a vállán vinni. A
tisztségem recurrált [fellebbezett] a kancelláriához. Onnét noha megfeddés, és az
inquisitio [tanúvallomás] felküldése parancsoltatott, Kende azonban fogta magát,
a rabokat kieresztette, és az inquisitiót fel nem küldötte abban a reménységben,
hogy talán felsőbb helyen a dolgot elfelejtik. Ilyen datumokat [adatokat], ha akarnék nem egyet, de százat tudnék szerezni, mely a municipális [törvényhatósági]
szabadság hasznát és abbúl származó áldását legszebb és ragyogósabb világba állítaná.
Amit leginkább sajnálok, hogy az ilyen emberekkel, kiket méltán megvetek,
lesz most egy ideig dolgom, de ami még kellemetlenebb, hogy az efféle emberekkel
még artig [illedelmesen] és szinte barátságosan kell magamat mutatnom. Nemigen
tudom, hogy succedálok [sikerül], mert tettetni magamat éppen nem tudom.
Egyéberánt a napot Adonyban kezdettem. Olt mindent megjárván átmentem
Lúgosra, ahol a csekély gazdasági intézeteket csakhamar megnéztem. Délután a
lugosi határban fekvő nyári színnél a birkákat és a gulyát revue [szemle] alá vettem.
Onnét Encsencsre, ahol egypár órát mulattam, és így 6 óra tájban értem Bátorba.
Az előbbenihez képest sokkal jobb és virágzóbb állapotban találtam ezen jószágot,
de mégis sok temérdek gazdasági javítások kívántatnak, még annyit fructificál [jövedelmez] ezen uradalom, amint kiterjedéséhez képest behozni kellene.
Vasvári, augusztus 5. Az egész napot a gazdaság megjárásával töltöttem, és
ennélfogva semmi különöst nem jegyezhetek fel. Egypár ispánt nyilván el fogok
kergetni, az egyik lopott, a másik pedig ügyetlensége és rosszakarata miatt éppen
nem használható. Ezen új vasvári jószágomat először látom, mióta szereztem, és
így egy kissé mint új, jobban interessál [érdekel], A jószág éppen nem rossz, de
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mint ősi jusst drágán vettem, mert mint reluált inseriptio [lejárt zálog], olcsóbban
kellett volna hozzájutnom. Luby Károly, kivel már egy idő óta perben vagyok,
éppen itt van, és részét egyezség útján ajánlja, és úgy hiszem, hogy az ő részét is
hozzá megveszem.
Bátorban reggel a kasszát inventáltam [ellenőriztem], és rendben találtam, ami
után a bátori épületeket néztem meg. Onnét kimentem Gyulajba, ahol mindent
megjártam, és így ebéd után idejöttem, és estvéig kinn jártam. így múlt el a mai
nap minden különös eset nélkül, és így fognak most még egynéhány napjaim gazdasági unalmas tárgyak és foglalatosságok közt múlni. Noha sok könyvet hoztam,
tartok, hogy az olvasásban hátramaradok, nappal éppen nem érek rá, és az estvének
egy része instantiákkal [kérelmekkel] és más egyéb disposiliókkal [utasításokkal]
és rendelésekkel vagyon elfoglalva, így tehát lehozott könyveim nagyobb részét
nyilván olvasatlanul viszem haza.
Nagykároly, augusztus 6. Végtére sok utak és járkál ás, fáradság után hazajöttem
ezen helyre, melyet valaha mint igen kedves hazámnak és lakhelyemnek véltem.
De igen megváltozott ezen ideám, mert a környülmények úgy megváltoztak, hogy
alig lesz többé kedves, sem állandó mulatásom itt. A fő okát ezen megváltozott
ideámnak főképp az emberek okozzák, kik ezen vidéket lakják. Volt az az idő,
mikor fiatal álmodozásimban hazám szebb és szerencsésebb hajnalát felderülni
képzeltem, és ezen reményeimben Szatmárban szándékoztam pályámat megnyitni,
és hathatós, tettleg munkálódással hazám kifejlődésére munkálni. Voltak, de kevés
hazámfiai, kik ezen nézetbe bémentek, és valóban reményiettük, hogy közmunkálódással egy szép és hazámra hasznos célt elérünk. De az emberi gyarlóság minden calculuson [számításon] túlmén, és noha a mostani országgyűlésre lelkes követeket, és egy oly jelest küldtünk, aki minden parlamentáris gyülekezetben egy loés megkülönböztetett rollét Iszerepct] játszana, és valóságosan Pozsonyban egy, a
legjelesebb tagok közé tartozott. A megyebélick alacsonysága, scrvilitása [szolgalelkűsége] úgyannyira disgustálta [undorította] a jeles követeket, hogy azok a
követségrűl lemondottak.
Erre tüstént következett a gyalázatos eset Wesselényivel, mely által ezen megye
egy kitörülhetetlen szennyet az egész ország előtt magára vetett, úgyhogy valóban
becsületes embernek minden kedve az ilyen emberekkel csak társalkodni is elmúlik. Mégis most kénytelen leszek az egyszeri committenseimmel [küldőimmel]
nyájas barátsággal társalkodni, őket, kik közül sokat megvetek elfogadni, und aufs
auchmitlhnen gutsein [és velük is jóban lenni]. Mindezek bizonyosan az ittlétemet
mennél rövidebb tartásává teendik, és semmi esetre kellemetessé nem fogják tenni.
Még egy más, nemigen kedves tárgyom van egy fiscalisommal, aki szintén Wesselényi ellen esküdött, és ezt semmi esetre nem szenvedhetem. Mert az én tisztje-

imnek semmi köze nincs az ilyenekhez, cs azonkívül tudván, hogy a legjobb barátomat szerencsétlenségbe hozni segédkezet nyújt, megérdemli a büntetést.
Augusztus 8. A tegnapi napon semmi különös nem jött elő, a méneseket sorra
megjártam, ott némely jó csikókat és lovakat tanáltam. A pépiniére [faiskola] meglehetős állapotban vagyon. Estve Hackelbcrg majort [őrnagyot], kinek feleségét
már régóta esmerem, látogattam. Csörgőt szolgálatábúl el akartam ereszteni, de
aztán mégis meggondolván a dolgot, jobbnak találtam erősen megszidni, annyival
inkább, mert ha most eleresztem, hamarjában más embert helyébe nem tehetnék.
Ma már 4 órakor reggel a szarvaskertben voltam, egy szarvast akartam lőni, de nem
akadhattam az igazira.
A normális iskolában cxamentnél [vizsgánál] voltam jelen. Sajnosan tapasztaltam, hogy az elementáris [elemi] oktatás szörnyű állapotban vagyon.
Estvefelé megént kimentem a vadaskertbe, és egy szarvast lőttem. Általában a
napjaim kevés kellemetes foglalatosságokkal folynak itt, az odiosumok [kellemetlen dolgok] minden nemei foglalják el leginkább időmet.
Úgy ma, augusztus 9-én a sok audiencia adás — mely reggeliül kezdődött —
mellett, nagy ebédet az ittlévő vármegyetiszteknek és honorácioroknak adok,
melynek még az a kellemetes része vagyon, hogy azon urak sokszor egy órával
szinte korább szoktak jönni, mintsem meghíva vannak.
A directorommal 24 megelégedve kezdek lenni. Látszik, hogy legjobb akarata
van, és főképp, was mirdas liebste ist [ami nekem a legkedvesebb], a rendre nagyon
felügyel. Az pedig mégis a gazdaság talpköve. Estve megént szerencsémet a szarvaskertben próbáltam. Hackelberggel 4 lövést tettünk, de nem tanáltunk semmit.
Augusztus 10. Noha reggeltől estvéig lábon vagyok, és magamnak sok pihenést
nemigen engedek, csak nagyjából leszek képes mindent megnézni, a détailba [részletekbe] éppen nem ereszkedem. Reggel keveset foglyokra vadásztam. Minekután
hazajővén, az istállóban és a ménesben kevés rendeléseket lettem. Onnét az architectussal [építésszel] az omladék kastélyt jártam meg, s nézeteimet némely változások eránt közlöttem vele.
A kasszát inventáltam [ellenőriztem], mely rendben volt ugyan, de a perceptor
[pénztárnok] otthon nem volt, s minden nyitva állott. Más úr ezért tüstént elkergetné, de mit csináljak ily öreg emberrel. Azt reménylettem, hogy magányosságomban majd ráérek és sokat fogok olvashatni, de ahelyett reggeltől estvéig úgy el
vagyok foglalva, hogy alig érek rá olykor-olykor egypár lapot olvasni, azért is
természetesen ezen könyvem most igen száraz.
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Tegnap azonban mégis a postán egy ösmeretlen széptűi levelet kaptam, mely
felette mulattatott. A neve Emma, és igaz, hogy igen szépen és jól tud írni. Felelek
is néki mindjárt, legalább egy kis időtöltés a károlyi mulatásom alatt.
Egy rakás katonatiszt ebédelt nálam, Hackelberg féleségéhez is volt szerencsém.
Délután Dessewííy Marci és Geöcz jöttek, kikkel az estvét töltöttem.
Augusztus 11. Ma Kéc felé indulok. Reggel még holmit elrendeltem, leveleket
írtam, s ebéd után Geöcz-cel és Marcellal Endrédre mentem, onnét Kécre, ahová
estve érkeztem.
Augusztus 12. Egész nap a szekéren ültem, és szinte elfáradtam. Megjártam
Déclát és délután Usztatót, Csányt és Pért, az egész Közép-Szolnokban fekvő jószágomat. Sok örömem benne nem volt, mert a gazdaság még nagyon gyenge karban
vagyon.
Augusztus 13. Visszajöttem Károlyba. Útközt Endréden még egy keveset
Geöcznél mulattam, délután Wenckheim Béla és Horváth Antal jöttek látogatni.
WJenckheim] lovakat akart venni, de amint veszem észre, drágálja. Az estve még
Kende viceispán is megjött, de politikai diseursusok [beszélgetések] nemigen tartattak.
Augusztus 14. Reggel Wenckheimmel lovakat néztünk, és a méneseket megjártuk. Délután pedig Szaniszlóra mentem, és a két vendégemet onnét Piskoltra küldöttem. Én pedig az odavaló gazdaságot megnézvén hazajöttem, és Hackelberg
majornál még egy kevéssé voltam. Hazajővén Dessewffy Marccllt találtam, aki
Hadadot megjárta, és senkit sem tanált.
Augusztus 15. A reggeli órákat szokás szerént sok audienciákkal töltöttem, amivel szinte eltelt a délelőtt. Hackclbcrgnél ebédeltem, ahol egy rakás ulánus tiszt
volt. Délután kilovagoltam Kaplonyba, és az ottani földrengési károkat 25 megnéztem. Ezek bizony oly tetemesek, hogy nyilván a klastrom és a templom újjá lesznek
építendők. Estve firkálok, a méneskönyvemet hoztam rendbe, s holnap indulok a
közös jószágok"' felé.
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1829—1834 között több mint tíz alkalommal mozdult meg a föld Nagykárolyban és környékén.
Különösen az 1834. október 15-i rengés okozott súlyos károkat. A megye 16 helységében és
Nagykároly mezővárosban az adózók épületeiben esett kárt 78 240, az eklézsiákét 118 525,
az uraságokét pedig 77 656 ezüst forintra becsülték. SZSZRMÖL IV-A-501 Közgy. jkv. 1834.
II. köt. 3995. bejegyzés. A kaplonyi templomot es a sírboltot Ybl Miklós iranyítasával 1842—
1847 között építették újjá.
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A Károlyi fivérek 1827-ben megosztoztak a családi birtokon, de egy részét továbbra is közösen
használták 1862-ig.

Soós, augusztus 16. Valóban, ha e jelen naplókönyvem mindég ily száraz és
egyszerű lenne, végtére abba kellene hagynom, és ha valaha — amit nemigen hiszek — gazdaember lenne belőlem, lehetetlen volna a falusi élet mindennapi történeteiben valamit íeltanálni, hacsak a naponként olvasott könyvekbűi kivonat gyanánt némelyeket ibijegyeznék. De ezen valóban nagy gyönyörűségtől most szinte
meg vagyok fosztva, mert az egész napot kinn töltöm, és lóháton vagy szekéren
megjárom minden földemet, jószágomat, estve pedig a tisztek számadásit és egyéb
irományit nézem, és amennyire képes vagyok, vizsgálom. Ez pedig sokszor az
egész esivét úgy elfoglalja, hogy 10 óra felé szívesen nyugodalomhelyet keresek,
hogy másnap megént korán reggel továbbmehessek.
így ma 6-kor indultam Nagykároly búi, és a dobi jószágomat, melyet még ezelőtt
nem ösmértem, jártam meg egész délig. Ebben — ha az ilyet örömnek lehet nevezni
— lehetett örömem, mert az élet- és szénatermés igen nagy, 200 öl szénán felül van
az idén, és én az egész jószágért csak 8000 forint papirost 27 fizetvén, ha az esztendők
ilyenek lesznek, hiszem, hogy jó Gescháftet [üzletet] csináltam. Egypár fiatal lovakat vittem, melyek még nemigen szoktak az útnak, de hiszem, hogy egypár nap
múlva megtörődnek.
Délután elindultam Dobrúl, cs Erdődön keresztül ideértem 5 óra tájban. Itt az
egész pusztát megjártam, és estvefelé visszajöttem. Szokásom szerént számadásokat és gazdasági irományit a tisztnek megvizsgáltam, most pedig még a La démocratie en Amérique [A demokrácia Amerikában] nevű könyvemben akarok
olvasgatni.
Ezen könyvet egy francia procator [ügyvéd], Tocqueville írta, de kevés újat
találok benne. Az introductiójában [bevezetésében] historice akarja megmutatni,
hogy minden más feudális monarchica, aristocratica elvek, és azon épült kormányok vagy elenyésztek, vagy elenyészni fognak. De én azt Európára nézve tagadom, mert a mindennapi tapasztalás Franciaországban és Belgiumban mutatja,
hogy a masszák a democratica princípium [a néptömeg a demokratikus alapelvek]
és a nemzeti szuverenitás mellett, éppen annyi és némelyekben több önkénynek
vannak alávetve, mint az absolutismus alatt nyögő nemzetek, mert a király vagy
császár mindég egyenlő, akár az utcárúl emelje fel a nemzete, akár a palotában
szülessen. Ameddig a nemzetek oly együgyűk lesznek, és magokat ezen calamitástúl [bajtól] meg nem szabadítják, sohase fog a törvény és az igazság, de mindég
az önkény uralkodni. De ehhez a nemzet kifejlése és pallérozottsága magas lépcsőn
való állásának kell lenni. Isten mentse meg ettűl a mi 100 esztendővel hátralévő
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hazánkat. Mink még egy ideig a paternus sinussal [atyai oltalommal], melybe bajunkat efundáljuk [kiöntjiik], még beérjük.
Béltek, augusztus 17. Csakhogy szokásomtúl el ne váljak, jegyzem inkább fel
a mai napot, mintsem más különös vagy nevezetes tekintetbűi, nem is érnék igen
rá. Mert, ami még kevés időm estve naplókönyvemre maradt volna, azt néhány
levelek, melyeket írnom kellett foglalták el. Alig is lehet az embernek más gondolata, mert az egész nap csak birka, csűröskert, élethordás, szénatermés, gabonapróbák, irtás és más ilyesek közt fordulok.
Többi közt mégis egy nevezetes hírt kaptam Pozsonybúl, hogy a palatínus
Balogh és Wesselényi dolgában az intermediatiót [közbenjárást] megtagadta. Ezen
sok conjecturát [feltevést] lehetne építeni, én valóban nem is képzelhetem, hogy
mit fognak a statusok [rendek] tenni. Sok confusio [zavar] lesz még mindezekbűi,
az isten tudja, hogy gázolunk ki belőle.
Barlafalu, augusztus 18. Semmi különös sem fordult elő, szinte el vagyok fáradva. Egész nap lóháton voltam, az üveghutában 28 ebédeltem, és délután a Glódi
pusztának, onnét Válaszúinak, késő estve érkeztem ide. A közös jószágokban egy
kevés rendbehozatalán kívül még csekély előmenetelt veszek észre. A tiszttartó
ugyan sokat ígér, de investitio [befektetés] nélkül nehéz valamit kihozni egy jószágbúi, főképpen, mely oly desolált statusban [elhanyagolt állapotban] vagyon, mint
én ezeket vettem át.
Augusztus 19. Egész reggel a gazdaságban járván, délre még Barlafaluban voltam. Eötvös M[ihály] — a volt követ — átjött látogatásomra, és egypár órát velem
töltött. O szegény az ország dolgaitól egészen disgustálva [megundorodva] vagyon,
W[esselényi] dolgán igen meleg részvétellel látszik lenni, és amint mondja, az
expatriatio [kivándorlás] feltett szándéka. Vagyonát itt el akarja adni, és ÉszakAmerikába vándorolni. De nem hiszem, hogy kiviszi, nyilván csak egy felfogott
idea, és ha a kivitelre jön a dolog, majd látni fogja, hogy mégsem volt elég eltökéllett szándéka. Ha az ember ezen ideát egyéberánt közelebbiül vizsgálja, vagy jobb
sorsra való vágy, vagy desperatio [reményvesztés] vezethet ily lépésre. Az igaz,
hogy a dolgok nálunk felette rossz állapotban vannak, és a jövendőre való kinézetek
még kevesebb reményt nyújtanak, mert kétségen kívül egy krízis áll előttünk, és
hazánk horoscopuma nem igen fényes. Abban az esetben egy revolutiók által máikifejlett országban több bátorság, több nyugalom és talán több kellem reménylhető,
mint egy századoki előítéletek súlya alatt nyögő, elavult hazában. De hát a hazához
és a natale solumhoz [szülőföldhöz] vonzó szeretet az véghetetlen nagyobb, és
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Az Újhután (Zelestyei puszta) működő üveghutát 1801-ben Károlyi József építtette újjá.

kisebb baj, melyekkel egy kivándorlót, új hazában letelepedni kívánót nyomban
követik, és állapotát akár a legszabadabb országban is nehezítik. Európában, az egy
Angliát kivévén, akárhová tekintsünk csak még rosszabbra kellene változni. Amerikát és annak helyzetét csak könyvekbűi ösmérem, de mégis meg vagyok győződve, hogy akárki, akinek idehaza van mibűl élni, és ezen lépést tenné, elébb-utóbb
megbánná. Azért Eötvösnek—amennyire lehetett — ezen plánumátdissuadeáltam
[elleneztem], és kár is azonkívül becsületes embert vármegyehivatalbúi veszteni,
l'őképp, ahol ily kevés számmal vannak. Délután megint lóra ültem, és a Szamos
partján fekvő rétjeimet és földjeimet néztem, onnét ide, Misztótfaluba jöttem cstve.
Augusztus 20. Egy napot a sok járkálás után pihenni akartam, és egyszersmind
nézni, hogy viszi Royko [János] — egy új tisztem, aki a Georgiconban professzor
volt — a hivatalát. Noha teoretikus embernek látszik, mégis ily csekély eszközökkel, melyek dispositiójára [rendelkezésére] vannak, annyit mégis végbevitt, hogy
a tiszttartósága rendesen és takarosan néz ki, hogy a réteket, melyek az elgazosodások miatt szinte haszonvehetetlenné váltak, kitisztíttatta, és az idén már meglehetős quantum [mennyiség] és minémű szénát gyűjtetett, némely comassatiókkal
[tagosításokkal] és irtásokkal az agriculturát [földművelést] emelte. Állítása szerént 2 esztendő múlva, ha egy kevés marhavételre magamat elszánom, 20 000 pengőforintra akarja hozni a tiszta jövedelmet. Az az egy hibája látszik lenni az embernek, hogy mint teoretikus sokat beszél, és meglehet, hogy igazságtalan vagy
parteiisch [részrehajló] vagyok, de a sokat beszélő emberekhez — nyilván, mert
magam paucorum verborum fráter [kevés szavú ember] vagyok— nem érzek igen
sok hajlandóságot, azért is a directorom" fő tulajdonai közé számlálom azt, hogy
keveset szól, de annál többet cselekszik.
Muzsaly, augusztus 24. Noha 4 napot elhagytam följegyezni, nemigen sokat
vesztettem. 21-én elindultam Misztótfalubúl az Avasnak, ahol ménesemet látni, a
vadságon és egy hamuzsír hutámon kívül. Nem is mulattam ott soká, de még ebédre
Józsefházára jöttem, ahol ti napot töltöttem, az estvét levelek írásával töltöttem,
minthogy a károlyi utolsó postát ott tanáltam. 22-én Tiszaújlaknak Salánkra jöttem,
mintegy 2 óra tájban. Ott délután gazdaságom egy részét megnéztem, az estvét
pedig hivatalos foglalatosságokkal töltöttem. 23-án délelőtt még ami Salánk körül
vagyon, és amibűi valami gazdaságot, majorságot teremteni lehet, mind megjártam.
Egypár tekintetes urak, a főszolgabíró etc. jöttek látogatásomra. Délután utamat
folytattam a Nagy Erdőn keresztül Kovászónak, és ide, Muzsajba értem estve 7 és
8 közt.
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íme, a 3 napi tetteim, melyek nem érdemelnek sok figyelmet vagy feljegyzést.
Azonban Józsefházán a minap az esmeretlen és titkos szeretőmtől kaptam levelet,
melyben nemcsak kinyilatkozza, hogy kicsoda, de még 22-re reggel 6 órára egy
rendez-vous-t [találkát] ád Hadház és Téglás közt. Igen sajnálom, hogy teljesen
lehetetlen volt arra az időre odaérni, másképp bizonyosan elszaladtam volna, ezen
furcsa kis — amint mondja — fekete leánykát megösmérni. Adtam ugyan válaszomban egy más rendez-vous-t 3l-re ugyanazon helyen, de ki tudja, ha nem lészen-e piquée [sértődött], és majd ő meg nem jelen. Én mindenesetre ott leszek. Az
lesz majd a furcsa, ha se szép, sem kellemetes, ha egyszóval meg leszek csalva. Ez
pedig igen könnyen megtörténhetik.
Fehérgyarmat, augusztus 25. A tegnapi napot részint Muzsalyban, részint az
úton töltöttem. A reggeli órákban a timsófabrica minden részeit, és a benne történt
javításokat tekéntettem meg. Klob[usitzky]ékat látogattam, kik nálam ebédeltek.
Délután megint lóra ültem, s utamat Gyarmat felé folytattam. Tarpán mentem keresztül, ahol a lakosok pompával fogadtak, s a Tiszáig kísértek. Este 8 óra felé értem
ide.
A mai nap nagyobb részét a gazdaságomban töltöttem, amelyet meglehetős
rendben tanáltam. Industriát [vállalkozást] nemigen lehet itt folytatni, mert a temérdek sok compossessorátus [közbirtokos] miatt az egész határ csak kétfelé van osztva, az egyik fele ugar, a másik művelés alatt van, így tehát semmi rendes felosztásról gondolni sem lehet, míg ezen proportio [birtokmegosztás] által nem segíttetik. Ezt ugyan behozni itt is szándékom, ele már 4-et és most az 5-iket kezdem, s
így a fiscalisok alig győznék, azért is egy ideig még béketűréssel kell lenni. Délután
Klob[usitzky]ékkal Cégényben, Kendénének 30 akartam viszitát [látogatást] tenni,
de senkit sem találtunk odahaza.
Az estvémet pedig különféle foglalatosságokkal töltöm. Noha úgyszólván mindég egyedül vagyok, mégis estvéim hamar múlnak, mert dolgom és könyveim vannak, s ha az a kettő megvagyon, nemigen szorulok más mulatságra. Most éppen
Farkas Sándor amerikai utazását nagy örömmel és interessévei [érdeklődéssel] olvasom, mert noha igen sokat olvastam Észak-Amerikárúl, akármely leírással kiállja
a konkurenciát. Mégpedig captain [ hajóskapitány] Basil Hallt sem veszem ki némű
tekéntetben, mert noha ez inkább scientifienssebb [tudományosabb] munkát írt,
Farkaséban azon parteilich [elfogult] és irigy szemet nem találván fel, mellyel Hall
és majd minden angol Amerikát ítéli. Az ő könyve olvasását sokkal kellemetesebbé
teszi némely leírási, sok intézetek és Észak-Amerika institutióirúl [intézményeiről]
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kijelentett vélekedései mutatják, hogy az igaz szabadság és a republicanusi szabályok lelkét és igaz értelmét jól fogta fel, és azokat egyszerű, de igen jól megfogható
módon közli, és terjeszteni kívánja honfiaival. Némelyeket szinte csudálom, hogy
a cenzúra megengedte. Ha kormány lennék, Farkas Sándor könyvétűi inkább tartanék, mint W[esselényi]étűl. Mert aki az előítéleteket akárhol, de főképp minálunk
egyenesen megtámadja, az bizonyosan több ellenségre, de korántsem annyi részvételre tarthat számot, mint az, aki egy szabad alkotmány republicanus szellemét
a legszebb festékkel olvasói elé ügyesen hozni tudja. Ez ítéletem szerént pedig
mégis Farkas könyvében hiba, hogy a Schattenseite [árnyoldalt], főképp a társasági
életben nem is érinti, márpedig vannak mégis sok olyanok, melyek— akárki mit
mondjon — a régi aristocratica Európában, ha nem jobbak, bizonyosan kellemetesebbek.
Megvallom, ha tudnék úgy írni, kísértetnék a némely utolsó utamban összefirkált jegyzeteimet rendbe hozni, és azokkal az olvasó publicumot megajándékozni. De egy az, hogy restellem, és azonkívül nem bízom ügyességemben erre nézve,
másra pedig bízni, és nevem alatt kiadni, nevetséges hiúság lenne, s így az egész
abba fog maradni.
Egyedül töltvén napjaimat és főképp az estvéli óráimat, sokszor kérdem magam,
ha hosszára kiállanám egyfolyvást a falusi életet hazám ezen részében anélkül,
hogy elvaduljak. Megvallom, hogy noha most szinte örülök, ha magamban lehetek,
mert tudom, hogy néhány napok múlva megént a civilizált rész felé megyek. Ha
mégis ahelyett itt kellene maradnom, és nem volna módom Pestre vagy Bécsbe
vagy külföldön utazni, nem csekély rcsolutio [elhatározás] lenne, és minden erős
akaratomat kellene egybeszednem, hogy magam szerencsétlennek ne érezzem,
mert itt bizony ezen félvad emberek közt egészen magamra lennék redukálva [hagyatva], és magányosságomat csak valamely feltett cél, vagy egy bizonyos tárgyban való munkál ódás, és abban való foglalatosság tenné tűrhetővé. Abban az esetben nyilván Kölcseyvel igyekeznék összeköttetésbe lépni, és annak mély tudományú kincsébűi magam kifejlésére meríteni iparkodnék. Furcsa lenne ezen próbát
tenni, de akkor ki kellene ám állani a tudós férfi társaságát, sőt keresni kellene azt,
mert ő bizony nem lenne igen communicativus [közlékeny], és én talán könnyen
beleunnék.
Vajon lenne-e elég állhatatosságom egy telet egyedül a tudománynak és tanult
olvasásra szánni. Meg kell vallanom, hogy nem. Pedig az lenne az egyetlen egy
mód, ha akármely tudomány ágában valamit gründlich [alaposan] tanulni akarnék.
Azonban látom, hogy eleget írtam anélkül, hogy különös Stoffom [anyagom] lenne,
és így inkább abbahagyom, még nonsenst [értelmetlenséget] írhatnék végtére,
amint azt talán máris cselekedtem.

Augusztus 26. Utazásom utolsó napja volt, melyben Tunyogot és az ecsedi pusztámat jártam meg. Eeseden a gazdaságot tűrhető rendben tanáltam, a termés bő,
széna pedig igen sok vagyon. Délután utamat Károly leié folytattam. Az estvél
magányosan, omladékim közt töltöttem, keveset olvastam és firkáltam. Korán feküdtem le. Megjegyzésre méltót nem írhatok, s úgy inkább abbahagyom.
Augusztus 27. A reggeli órákban sokan jöttek, ki ezt, ki amazt kérte. Egy szép
leány is jött instantiával [kéréssel], de nem hagyta magát in natura indorsáltatni, én
pedig nem kényszerítek senkit, s így megint továbbment. Látszik, mely interessáns
[érdekes] dolgok fordulnak elő, hogy már ilyesekkel is töltöm ezen lapokat. A
Tudós Társaságiul kaptam tudósítást, mely csak szeptember 8-án jön össze, így
időm lenne Andrássy Györgyöt Monokon meglátogatni, ha bizonyosan tudnám,
hogy otthon van, de így bizonytalanra bajos annyi utat tenni.
Augusztus 30. Két napi fel nem jegyzésem fő oka az, hogy némely odiosumokon
[kellemetlen dolgokon] kívül, ami a jószágok vizsgálatával többnyire járni szokott,
semmi különös nem adta magát elő. Kénytelen vagyok ezen alkalommal 4 tisztet
elereszteni, lopás, rendetlenség és más előtanált hibák miatt. Ez mindég kedvetlen
dolog, mert szívesen koldust csak nem teszek. Azonban meg kell lenni, mert ha az
ily nyilvános elidegenítést elnézem, az úgyis még nagyon demoralisált [erkölcsileg
romlott] tisztikaromnál rossz példát tesz. Egyéberánt eleget mondottam és kinyilatkoztattam tisztjeimnek, s így hát lássák a következést.
Kevés napi ittlétem alatt némely vármegyebeliek közt Kölcsey Ferencet örömmel láttam ismét. Foglalatosságink sok lévén, nemigen sokat lehettünk együtt, noha
nagyon óhajtottam volna egypár órát vele tölteni. Kende mindég vele volt, s így
nemigen lehetett szabadon és nyíltan vele szólani, legalább én néki nem hiszek, és
duplicitásátúl [kétszínűségétől] tartok. W[esselényi]rűl sokat szólottunk, bár lenne
szegénynek sok oly igaz, jó baráti, mint K[ölcsey] meg én, de ez csak álmodás és
ábrándozás, mert a volt baráti közül is sokan elhagyják, és mások, ahol csak árthatnak, megteszik. Kíváncsi vagyok tudni, mi lett belőle, s hogy állanak dolgai szegénynek.
Most éppen ittlétem utolsó pillanatán vagyok, sok a mindenféle munka és némiképp baj is. Minthogy már egy ideig vissza nem jövök, sokféle rendelést kell tennem az egészre nézve, kivévén a nagy károkat, melyek a földindulás által történtek.
Inkább megelégedten megyek vissza, mert némi javítások és sokakban a béhozott
rend mégis észrevehetők, ez pedig ily nagy administratiónál ítéletem szerént nevezetes nyereség.
10 óra felé útnak indulok. Az éjszakát Hadházban valahogy töltöm, s holnap
reggel talán a Téglás melletti rendez-vous-val [találkával} vagy hiábani várakozással tölthetek egypár reggeli órát. Furcsa lenne, ha megcsalt volna. Az legalább

levelébűl kitetszik, hogy nem szép, mert sokat ír, hogy kicsi, fekete etc. Legalább,
ha rút, meg nem csalt. Majd meglátjuk.
Augusztus 31. Megesmerkedtem a misteriosus [titokzatos! szeretőmmel. Amint
az utolsó levelemben megkértem, Hadház és Téglás közt adott rendez-vous-t f találkát].. Eleinte kissé verlegen [zavarban] volt, de csakhamar megszelídült. Egypár
órát töltöttünk együtt, és végtére rábírt, hogy Téglásba bemenjek, és a kisasszonynak, ki csak egyedül volt otthon, visitát [látogatást] tegyek. Szegény Sophia — nem
tudom miért — tökéletesen belém bolondult, és ha a vidékben kellene laknom, vagy
Károlyban többet mulatnom, noha nemigen szép, rövid időre mégis lehetne vele
liaisont [szerelmi viszonyt] tartani, de így nyilván nemigen sokat fogom látni. Még
egypárszor írok néki, s aztán nyilván mindketten beleununk s abbahagyjuk. Délután
elindultam Téglásbúi, a kisasszony, ki egyedül volt odahaza, igen szívesen fogadott, és nagyon meghitt, hogy másszor is arra venném utamat. Szegény Sophia
pediglen igen szomorúan és könnyező szemekkel búcsúzott tőlem, mit vielen Versicherungen von ewiger Liebe und Anhánglichkeit [az örök szerelem és hűség bizonyságával).
Az egész éjszakán át mentem, Poroszlónak vévén utamat. Reggel 10 óra tájban,
szeptember l-jén. [Tarna] Örsbe jöttem, és nagyon örvendve régi, jó barátomat, Orczy Lászlót otthon találtam, s a napot vele töltöttem. Minthogy nemigen volt okom
sietni, szívesen látogatom és mulatok ösmerőseimmel, kik éppen útközben laknak.
A Tudós Társaság ülései csak 9-én kezdődnek, s így ráérek.
Ugyszinte másnap, szeptember 2-án, Gödöllőn állottam meg, és a napot a hercegné társaságában igen kellemetesen töltöttem. Estve későn bementem Pestre.
A másnapot, szeptember 3-át és 4-ét. Pesten töltöttem. Semmi különös most
nincs ezen városban. Péchy Ferenc követ visszahívása az elméket némiképp elfoglalja, de a kormány emberei mindent cl fognak követni, hogy ezen visszahívás,
mely jövő szerdára, a szeptember 9-én tartandó generális gyűlésre vagyon elhatározva, meg ne essék, és azt hiszem, hogy nyilván úgy fog kiütni. Sz[échenyi] többi
közt megkért, hogy e részben magam ne enuntiáljam [szóljak] Péchy ellen, és megvallotta sub rosa [bizalmasan], hogy a palatínustól saját keze írással kapott volna
levelet, melyet meg is mutatott. A levél igen szép és schmeichelhaft [hízelgő] kifejezésekkel vagyon írva, és segítségét ezen tárgyban tőle kikéri. Feleletét is olvastam, melyben tehetsége szerénti közbenjárását megígéri, s most tőlem is ígéretet
akar, hogy ti. írhatná meg a főhercegnek, hogy vélem is beszélt, és én is a segítséget
megígértem légyen. De én azt nem ígérhettem. Azonban ha éppen a palatínusnak
nagy kedve van felőlem írni, megmondtam néki, hogy fognám magam circiter
enunciálni [kijelenteni], ha az alkalmatosság úgy hozza magával. Én tudniillik azon
szép jusst, mellyel egy vármegye rendjei bírnak, hogy ti. országgyűlési követét, ha

vagy hibázott, vagy bizodalmok megcsökkent, visszahívhatják, fognám eleinte előhozni, és a környülményeket vagy inkább az azóta közbejött királyi rescriptumot
[leiratot], mely a diéta nemsokára megszüntetésére mutat, akarom okul adni, hogy
ez egyszer ezen jussal ne éljünk. De hogy a hibás vagy bizodalmatlan követ ezentúl
ne árthasson a megyének és Pest vármegye votumának [szavazatának], ezen gyűlésbűi meg kell néki hagyni, hogy ezentúl akármely kérdésben a voksát első követünkéhez alkalmaztassa, és ezen nyilvános meghagyást mint szoros instructiót [követi utasítást] tekintse, melynek áthágása esetében számot tartson arra, hogy a vármegye, habár az utolsó hetekben is visszahívja, és ezen szégyent megteszi rajta.
Nem tudom, Sz[échenyi] miért oly igen kért és sürgetett erre, nyilván igen olcsón
will er sich beim Erzherzog ein Bilde einlegen [akar a főhercegre jó benyomást
tenni], és arra tehát én is segítsem. Ennyit ígértem neki, s azt meg is fogom tenni.
Hanem egy ily alávaló, minden tekéntetben megvetésre való ember mellett, mint
Péchy Ferenc, soha szólni nem fogok.
Szeptember 4-én a délutáni és estvéli órákban dolgoztam, és leveleket írtam,
ami után 10-kor estve útnak indultam, és szeptember 5-én reggel ide, Csurgóra
érkeztem. Egypár napot magányosságban akartam volna tölteni, de alig lesz kivihető. A számos szomszédságot csak meg kell látogatnom, és most, hogy holdvilág
vagyon, a délutáni és estvéli órákat ana fordítom. Reggel dolgaimat elrendelem,
olvasok, írok ele., és így a nap szinte kellemetesen telik. Meglehet, hogy az újság
et le charme de la proprieté [és a birtok bája] az oka, de megvallom, hogy ezen
csendes helyet szeretem, és ha valaha megtelepedem, bizonyosan sokat leszek itt.
Bárcsak a jövendőbe való tekéntet ne lenne oly szomorú és fekete! De ha sokat
költök házaim és nyári lakásim ékesítésére és kellemes lakhatásra, ki tudja, öreg
napjaimra találok-e benne azon gyönyörűséget, melyet méltán kívánhatnék.
Ki tudja, szegény magyar haza csak innét 10 esztendőre is minő állapotban, és
mely szomorú környülmények közt fog nyögni. Ki tudja, ha maholnap ez a kevés
szabadság, mellyel a privilegiált status [kiváltságos rend] él, nem fog-e egészen
megszűnni. Akkor pedig a nemzetiség, a politikai létünk, egyszóval az egész magyar név elenyészik, és kevés esztendő alatt a feledékenységbe és az elhalt nemzetek sorába esünk, és csak az öregek, még lassan ki nem halnak, fogják még búsulva
a szegény magyar nevet emlegetni. Az új generáció pediglen más nemzetté válván,
talán még csúfolva mutathat ránk, mint akik az őseikrűl rájuk szállott hagyományt
önügyetlenségük, sötétségük és előítéletek átka által cl tudták veszteni. Ez pedig
igen könnyen megtörténhetik, de ennek nézője és tanúja lenni bizonyosan nemigen
irigylendő vocatio [hivatás]. Adja az Isten, hogy csalódom, de alig hiszem, hogy a
mostani létünknek elébb-utóbb más kimenetele legyen.

És mégis magam meggyőződésem ellen dolgaimat úgy intézem, mintha legállandóbb létünk, legszebb jövendőnk virágzana. Ezt szeretném, ha valaki megexplicálná [megmagyarázná]. Meglehet, hogy egypár hónap alatt házastársrúl is gondoskodom, egyszóval, aki minden gond és baj nélkül szabadon, mint a madár a
levegőben élhetnék, maholnap csak azokat halmozok fejemre. És miért? Sokat gondoltam efelől, és más okát nem tanálhatok, mint azt, hogy némelyekbe már belekezdvén nemigen akarom abbahagyni, és a fő okát abban tanálom, hogy seriosusabb [komolyabb] foglalatossághoz, tudományos munkálódáshoz iljúságomtúl
nem szoktattam magam, és így, hogy későbbi esztendőkre az életben egy kis intcressém [érdekem] legyen, ilyenekhez mint építés, jószágvétel és annak kellemetes
elrendelése, és végtére házassághoz kell fognom, hogy csak valahogy időmet és a
gondviseléstűi szabott napjaimat kihúzhassam.
Nem tudom, ha nem csalódom, de ezt a nevelésem egy nagy hibájának tekéntem,
és oly hibának, melyet csak nagymértékű állhatatosság lenne kcpcs kiirtani, vagy
legalább javítani. Szinte szeretném, ha ezeránt valakivel bizodalmasan beszélhetnék, de alig esmerek valakit, aki ezen ideámat jól felfogná, és bizodalmas nyíltszívűséggel e tárgyban tanácsot adhatna. Kölcsey lenne egy, a kevesek közt, de
annak társaságában oly keveset vagyak, und zu so einer Mitteilung gehört ein
grofíer Vertrauen und ein hoher Grad von Intimitat [és egy ilyen közléshez nagy
bizalom és az intimitás magas foka kell], Széchenyit szívesen megkérdezném, de
most már nem vagyunk oly szoros összeköttetésben, mint ezelőtt, és azonkívül más
fontosabb tárgyakkal vagyon elfoglalva, mintsem hogy őt ilyesekkel untassam.
Szeptember 6. Ma, vasárnap lévén, templomban voltam, és a délelőtti órákat
irkálással töltöttem. Tegnap Lamberg Rudolfnál Csákberényben voltam, ahová az
egész móri vénasszony serege délután látogatásra jött, de uzsonna után mindjárt
elmenvén, az estvét még a fiatalokkal töltöttem, és későn jöttem haza. A mai délutánt és estvét pedig Szentmihályon töltöttem, és vacsora után Zichy Edmunddal,
aki nálam hált, jöttem haza. Az ilyen falusi élet nagy különbség ahhoz, melyet
Károlyban szoktam tölteni, ahol vagy egész magányosságban vagyok, vagy legkellemetlenebb és unalmas tekéntetes urakkal kell társalkodnom.
Szeptember 7. Reggel korán Zichy keltett, kinek paripája ahelyett, hogy idejött
volna, Szentmihályban maradt, s így Mórig vitettem. Lajos bátyám éppen akkor
megérkezett, s nagy örömömre egypár napot velem tölt. Mulatságot nemigen adhatok néki, de közel szomszédság lévén ide, estve átrándulunk Csákberénybe. Délelőtt Lamberg és Festetich Miklós jöttek látogatni, mink pedig délután átmentünk
hozzájuk, és amint sejdítettem, azok szinte éjfélig játszottak. Én az asszonyokat
tehetségem szerént mulattam, s vacsora után, mikor azok nyugodni mentek, magam

is egy kevéssé kezdtem makaózni, és rövid idő alatt mintegy 400 pengő forintot
nyertem. Ebben állott a tegnapi foglalatosságom.
Ma pedig, szeptember 8-án. későn kelvén, Perényi fiscalisa egy ideig untatott.
A délelőtti órákat pedig járkál ássál töltöttem. Délután Bajzátot akarjuk meglátogatni Szentgyörgyött, és Fehérvárott Perényiéknél egy keveset megállani szándékozunk, avval pedig bemegyünk Pestre. Holnapra a Péchy-féle gyűlésre még valahogy készülnöm is kell, de talán nem is lesz alkalmam szólani. Megvallom, hogy
a dolog magában igen keveset interessál [érdekel], mert sem a haza, sem Pest vármegye becsületén se kár, sem haszon nem esik, ha Péchy visszahívatik.
A nemzetek csak kormányozódhatnak, ele sohase fognak kormányozni. A nemzetek sohase fogják magokat tökéletesen megszabadítani, és örökké éretlenek maradnak az igaz szabadság veszedelmes állapotára. A nemzeteknek mindég egy álnok idea kell, mely zabolázza, csalja és jámborítja. A népeknek végre igazgató kell,
ki gyengeségeit, ábrándozásit és indulatait használni és igazítani érti. Ezt olvasom
éppen egy kivándorlott ausztriai Észak-Amerikárúl írt könyvében, és megvallom,
hogy állítását tökéletesen helyben hagyom, mert aki a szép szabadság álmával elragadtatva, hazája szabadítását hathatósan előre akarja mozdítani, többnyire ugyanazon hazában és annak népiben tanálja a legnagyobb akadályt, és minden fáradsága,
minden áldozata jutalmát a közgyűlöletben, megvetésben vagy csúfolásban tanálja.
Délután útnak indulok bátyámmal Pest léié, de először Iszkaszentgyörgyön Bajzátnét meglátogattuk. Három leánya van, mely közt egy férjhez ment. Az egész ház
igen tisztességesen néz ki, úgyhogy bizonyosan cultiválni [kedvelni] fogom ezen
szomszédságot.
Valami 2 órakor éjfél után érkeztem ide, Pestre. Szeptember 9. Az egész napot
ülésekkel töltöttem, reggel már 9-kor kezdett a vármegyeházában. Péchy visszahívását félig-meddig megelőzte ugyan az ő beadott resignatiója [lemondása], de
alig olvasódott fel, mindjárt Fáy Andrást conclamálták [kiáltották] a rendek, ki is
mintegy félórai kiáltás és részéiül némi vonakodás után követté választatott és
megeskettetett. A gyűlés igen szépen ment végbe, a praesidium [elnökség] noha
szorosan rá volt parancsolva, hogy mindent kövessen el Péchy követ megtartása
eránt, mégis látván a világos többséget, a dolgot tovább nem erőltette. A kortesek
igen jól voltak előkészítve, semmi zaj, semmi rendkívüli lárma vagy legkisebb
kicsapongást nem lehetett észrevenni.
Délután még gazdasági egyetem tartódott, és késő estvéig tudós társasági igazgatói ülés, mely felette unalmas vala, mert csak a két esztendei protocollum [jegyzőkönyv] felolvasásában és annak classificatiójában [minősítésében] állott az egész
3 órai tanácskozás. Korán feküdtem, hogy a reggeli órákat használhassam, és egy
kevéssé öndolgaimban foglalatoskodhassak.

Szeptember 10. Az egész napot tudós társasági és igazgatói ülésekkel töltöttem,
és azokban valóban semmi nevezetest vagy értékest nem hallottam. Reménylem,
hogy ez az egypár nap végbemegyen, mert a la durée [az idő] nagyon unalmas lenne
mindig ezen tudós világ közt forogni. Az elnöknél, gr. Telekinél ebédeltem.
A mai napot, szeptember 11 -ét hasonló módon töltöttem. A házamba mindennap
egynéhányszor eljárok, és annak lassú haladását szemlélem. Szinte örülök, hogy
holnapután megint kimehetek Csurgóra.
Szeptember 12. Az egész napot a Tudós Társaság ülésein töltöttem. Estve a
teátrumban Devrient énekesnél hallgattam, ott sok ismerősökre akadtam. Az ittlétem egyéberánt semmi érdekest nem nyújt, azért is csak hamarjában jegyezem
fel ezen napokat.
Vasárnap, szeptember 13. Nagygyűlés tartatott a vármegyeház nagyobb termében, a gyülekezet nemigen számos volt. A felolvasott tárgyak és értekezések igen
középszerűek valának. A Dessewffy [József] által felolvasott báró Berzeviczy
[Vince] parentatiója [gyászbeszéde] elmésen volt leltévé és jól elolvasva, a publicumot nagyon mulattatta, de ítéletem szerént nem volt a maga helyén.
Az ülés után Széchenyi a kaszinóban nagy ebédet adott, melyen a helyben lévő
társaság minden tagjai jelen voltak. A társaság jókedvű, a pohárköszöntések számtalanok valának. Én ebéd után elindultam.
Szeptember 14. Mintegy 2 óra éjfél után ide, Csurgóra értem, és a napot csendes
magányosságban, olvasással és elrcndclkczésscl igen kellemetesen töltöttem. Estvefelé Koch architecta [építész] érkezett, akivel némely planumok [tervek] és az
itt teendő ültetések eránt dolgom vagyon.
Szeptember 15. A reggeli órákat Fehérvárott töltöttem, ahol Perényi hitelezőivel
egypár óráig dolgom volt, ti. 35 000 pengő forintig adósságot átvettem, és az én
ugyanannyibúi álló egyik kötelező levelemet visszavettem. Ezen unalmas munka
szinte az egész délelőtti órákat elfoglalta, délután pedig átmentem Csákberénybe.
Az estvét olvasva és írva töltöttem. Egyéb érdekest nemigen jegyezhetek c mai
napomrúl. Koch architecta megnézte a ház és a kert fekvését, minden részeket
megjárta, és a hely fekvésével nagyon meg van elégedve, ő valami igen szépet
gondol belőle készíteni.
Szeptember 16. Korán reggel kelvén, a főbíró kitáblázásra eljött, és így ezekkel
kell majd egy ideig mulatnom. Délelőtt Lamberg Rudolf látogatott meg, én pedig
délután Szentmihályba mentem át, az estvét ott töltvén, csak éjfél után jöttem
vissza.
Szeptember 17. A reggeli órákban Perényi László látogatott meg, akivel ebédre
átmentem Mórra, onnét délután elindultunk. Perényit Fehérvárig vittem, magam
pedig még az estve Szentmihályba mentem, mert másnap, szeptember 18-án együtt

átmentünk Degre Festetichéket meglátogatni, kik igen szívesen és nagy örömmel
fogadtak. A napot olt töltöttük, a mulatság ugyan nemigen nagy volt, de mégiscsak
eltelt az idő.
Szeptember 19. Korán reggel hagytuk el Déget Edmunddal, s Szentmihályon
kevés ideig mulatván, mintegy 11 órakor visszajöttem Csurgóra. Ebédre még átmentem Csákberénybe, Matilda születésnapja volt, estvéig ott maradtam. Hazaérkezvén még kevéssé Bártfayval dolgoztam, aki holnap Pest felé visszamegy.
Vasárnap, szeptember 20. Az egész napot egyedül odahaza töltöttem, többnyire
Gibbont olvastam, és annak mély tudományú és érdekes, a Római birodalom hanyatlása és végső elvesztése előadásában gyönyörködtem. Ez egy, a kevés munkák
közt, melyeket mindég szívesen, örömmel és haszonnal lehet olvasni. Egyiptomi
utazásokat is forgattam, éspedig a L expedition du Luxor [Luxori expedíciót], és
Wilkinson igen tudós és érdekes leírását, melynek lo érdeme a hieroglifák magyarázata, ami is 10 esztendei Théba omladéki közt tartózkodása és fáradhatatlan munkálódása jutalma lőn. Wilkinson és Champollion legtöbbet tettek ezen tárgyban, és
a történettudománynak általuk egy felette gazdag kútfő nyílt. Nékem, ki éppen azon
részekbűi jövök, ezen munkák igen érdekesek, és nagy örömmel olvasom azokat.
Délután Bajzát szomszédom és a viceispán látogatott meg, akivel egy ideig politikárúl beszélgettem, nézeteink azonban nemigen egyeznek meg, mert igen servilis
[szolgalelkűi embernek látszik.
Szeptember 21. Ma szinte egyedül voltam, egész reggel különféle foglalatosságim lévén, a délelőtti órák hamar múltak. Délután bementem Fehérvárra, Percnyivel még egy kevés dolgom lévén. Ott némely viszitákat [látogatásokat] és számos társaságot tanállam, kevés ideig mulatván, estvére visszatértem. Holnap elutazván Pozsony felé, rendeléssel és készülettel töltöm az estvét. Az idén már alig
fogok ide visszatérni, mert még magam se tudom jóformán, mit fogok tenni, vagy
hova viszen sorsom a jövő télre. Meglehet, hogy Pozsonyban maradok, ha Z[ichy]
K[arolina] még úgy tetszik, mint első benyomása kellemetes volt, talán egypár
hónap múlva málkás is lehetek.
Szeptember 22. Korán reggel indultam Csurgóról, és részint lóháton, részint
szekéren igen hamar érkeztem ide, Csunyba. 7 órát töltöttem az úton. Húgom nagy
örömmel fogadott, egy ideig most itt velük maradok. Sz[apáry] Rozi is itt van, és
ha a házigazda jobb kedvű lenne, az ittlét és múlatás nem lenne kedvetlen. De így
mindég megelégtelen és elkeseredett képet látni, nem éppen a legkedvesebb dolog,
lóképp, ha a kinézés olyforma, hogy ezen visszás és kedvetlen helyzet tartós, sőt
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napiul napra rosszabb lesz. Ha alkalmatosságom lészen, megpróbálok talán sógorommal beszélni, és őt a megbékélés első lépésére, ha lehet, rábírom. Minő sikerrel,
azt ugyan nem tudom, mert magam se várok nagyot tőle. A reggeli órákban azonban
lehetséghez képest foglalatoskodom, de azért mégiscsak keveset vihetek végbe. Az
olvasásra kevés idő marad, a nap nagyobb részét és az estvéket az asszonyokkal
töltöm.
Szeptember 23. Délelőtt Pozsonyban voltunk, de az új gőzhajót, a Zrínyit, mely
látására mentünkbe, nem láthattuk, mert már reggel elment volt Pestre. így estvefelé megént hazajöttünk. Ebéd után néhányan Pozsonybúl kijöttek, és az estvét itt
töltötték. Beszélgetés meg játék, a mulatság vagy inkább időtöltés elvei valának.
Éjfél után a pozsonyiak hazamentek, én pedig lefeküdtem. És így megint egy nap
múlt, nem tudom, ha nem mondhatnám-e amici diem perdidi [barátaim, ezt a mai
napot elvesztegettem], de annyi a napjaim, melyeket hasonlóul töltök, és tudom,
érzem, hogy úgy töltöm, és mégse teszek életmódomon valamely tetemes változást.
Végtére még azt kell hinnem, hogy valami igaz vagyon a fruges consumere nati
[akik csak arra születtek, hogy kenyeret fogyasszanak] ideájában.
Az országgyűlésről semmi különöst nem hallottam Pozsonyban, nyilván az új
esztendő felé vége lesz. Azok, kik most legközelebb érdekelnek, nincsenek a városban, én pedig most alig mehetnék ki hozzájuk, es würde zu sehr auffallend [az
nagyon feltűnő lenne]. Október végével bejönnek, és akkor, ha még kedvem van,
és gondolatimat még nem változtattam, nekiállhatok.
Szeptember 24. Ma még nem történt semmi különös a mi egyforma életünkben.
Zfichy] Ödön megjött Bécsbűi, de nem hozott semmi új hírt. Az asszonyok szokások szerént figurázzák, kikacagják, és mégis szívesen veszi Rozi, hogy bele szerelmes, ő pedig szegény nem akarja átlátni, hogy csak játékeszköznek szolgál a kacér
nőnek. A jövő némely heteket mind társasági és vadászati mulatságokban fogom
tölteni, talán Pallósra elmegyek a napokban, Bécset is meg kellene járnom, október
4-én Bruckban kell már lenni, úgyhogy valóban nemigen tudom, merre intézem
lépéseimet, s nyilván sehová sem fogok menni.
Tallós, szeptember 28. Noha az elmúlt 3 napot fél nem jegyeztem, naplókönyvem érdekességéből nemigen sokat vesztett. Tudván, hogy Es[terházy] Mfihály]
barátom igen szívesen veszi látogatásomat, tegnap reggel elindultam Csunybúl,
útközben Est[terházy] J[ózsefet] Cseklészen meglátogattam, ahol egypár órát Helene Apr[axina] és Huny[ady] Júlia32 társaságában mulattam. A cseklészi kastélyban
és kertben némely változások történtek, melyek a hely kellemére és lakhatási gyö-
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nyörre sokat tesznek. József Helene-nel egész házassági módon él, és megvallom,
hogy nem lehetett nem csudálkoznom a nagy változáson, mely a bécsi társaságban
történt. Ha némely esztendők előtt valaki egy dámát magához falura vett volna, és
kastélyában mint ágyasával vele élne, az a dáma minden bizonnyal számkivetve
lelt volna ugyanabbűl a társaságbúi, mely most őt szívesen látja és még megkülönbözteti. És így a nagy erénybűi és az asszonyi szemérmességbűl, a vétek és indulatok minden kicsapongásiba esett át ez a bécsi világ. Nemsokára les maítresses en
titre [kitartott nők] és petites maisons [nyilvánosházak], mint azok Franciaországban a régens alatt voltak, fogjuk szemlélni. Valóban, ha minden változások és reformok oly rögtön történnek, mint ezen társasági reform esett, úgy talán más
fontosabb dolgokban sincsen messze a felforgatás. Még csak egy császár hibázik,
ki udvaránál ágyasokat tart, melyek béfolyást vesznek az uralkodásban, és a jó régi
idő megént visszajön, és ki tudja, ha az, ami a francia bon vieux temps [régi szép
idők] után következett, nem lészen valaha a mi sorsunk is, messze tőle nemigen
vagyunk. Cseklészt mintegy 1 óra tájban hagytam el, s ideértem estve 4 óra után.
Szeptember 25. Reggel kimentem Zichy Félixszel vadászni, de nem tanáltunk
semmit. Délután az asszonyokkal lovagoltunk, én egyedül ebédeltem a két nővel,
s az estvét Oroszvárott töltöttük, ahol nemigen különös volt a mulatság, úgyhogy
egypár ízben el is aludtam.
Szeptember 26-án pedig reggel bementem Pozsonyba, de W[esselényit] megint
nem tanáltam, valahol megint vadászaton volt. Ebédre néhány pozsonyiak voltak,
a házigazda is hazajött aznap a parendorfi vadászatbúi, estve pedig számosan voltunk. Némelyek játszottak, én az asszonyokkal maradtam, és azokat iparkodtam
mulattatni. Amazok egész 3 óráig játszottak, én pedig az asszonyok elmenetele után
aludni mentem. így folynak napjaim a valóságos dolce far nientével [édes semmittevéssel], ami magában igen kellemetes lenne, főképp, ha még szerelmes lennék.
De arra nézve még nem akadt semmi különös, egyéberánt a házassági nézetim most
megént kevéssé változtak, amennyiben tudniillik a tárgy nincs Pozsonyban, és még
egy ideig be nem jön. Néhány napokat Bécsben és Tallóson töltöttem, a tallósi
mulatásomat már az imént megjegyeztem.
Szeptember 29-cn reggel Tallósról indultam. Sok eső járt. Déltájban Pozsonyba
értem, ott egypár óráig mulattam, s aztán kimentem Sarendorfba. Ott maradtam
estvéig, és az estvét Oroszvárott töltvén, az éjjel még Bécsbe mentem.
Olt szeptember 30-át. október l-jét és 2-át töltöttem. Reggel dolgom és sok
comissióm [megbízásom] volt. Hietzingben töltöttem az egyik délelőttöt, a más
időnek egy részét H[agen] társaságában, az estvéket pedig a teátrumban. így telt el
a 3 nap, mely idő alatt egyéberánt semmi különös nem történt.

A harmadik nap végen megint útnak indultam, és október 3-án reggel jókor
Sarendorfba értem. Ott a reggeli órákat a két asszonnyal töltöttem, és früstök után
átvezettem őket ide, Bruckba, ahová mintegy fél háromra értünk. Itt már sok nép
gyűlt össze, és reményiem, hogy mulatságos lesz, A vadászatrúl nemigen sokat
ígérek magamnak, az idő száraz, és azonkívül oly felette rossz istállóm van, hogy
nyilván lovaimat egypár napok múlva hazaküldöm. Reménylem, hogy az estvék
társasági gyönyörrel lesznek tele, azonban még ezt nem mondhatom, és nem is kell
előre örülni, különben az ember könnyen mcgcsalatkozhatik várakozásiban. Az
estvéli mulatság noha nem volt éppen igen nagy, részemrűl igen jól mulattam magamat. Asszonyok elég számmal voltak, court [udvarlást] nemigen tettem, leginkább Rozinak tettem a szépet, főképp, hogy mást bosszantsak, amiben a szépasszony segítségével tökéletesen succedáltam [sikerült]. Késő éjszakáig játszottam,
és mintegy 175 pengő forintot nyertem. Amióta megint játszani kezdek, valami
800 pengő forintot nyerek, de igen könnyen az egész nyereség egy estvébe megint
odalesz. Azonban alig hiszem, hogy most sokat fogok kockáztatni, mert a mostani
környülállásimban nagyobb veszteség igen kedvetlen és bajos lenne.
Október 4. Ma az egész délelőtti időt Parendorfott, a versenyfutásnál töltöttem.
A versenyfutás magában igen csekélység volt, de nagy számmal lévén ott, és az
asszonyok jelenléte által mégis meglehetősen múlt az idő. Sz[táray] sógorom és
Z[ichy | Pfál] egymás ellen futottak, és mind a kettő úgyis eleget lévén egymás ellen
fellovalva, szinte örültem, mikor vége volt. Szftáray] két ízben nyertes lett, és ezen
győzedelmét a másiknak elég kemény szavakkal futás alatt a fülébe ordította. Hazajővén egy ideig a kertben ácsorogtunk, s most ki-ki az ebédre készülvén, öltözéshez
fog.
Október 15. A múlt 10 napot még Bruckban töltöttem, és főképp azért nem
jegyeztem lel semmit, mert az idő csak mulatsággal, vadászattal és ide s tova járkálással telt. Az estvéket és éjszakákat játékban töltöttük, úgyhogy legkisebb foglalatosságra alig maradt idő. A rövid előszámlálása ezen brucki tartózkodásnak főképp
a következendőben áll.
Hétfőn szarvas-, kedden rókavadászat volt, de mind a kettő igen középszerűn
ütött ki.
Október 7. Délelőtt agarásztunk, és estvefelé Petronellbe jöttünk, ahol sokan
összegyűltek, nagy ebéd, Feuerwcrk [tűzijáték] és egész másnap reggelig bál tartott. Onnét csütörtök reggel megint visszajöttünk Bruckba. Az asszonyok egész
délutánig aludtak, mink pedig játszottunk. Három órakor délután galamblövöldözés volt, s aztán a kertben hajókáztunk, minek a következése az lett, hogy hajóütközetei lettünk, melynél egymást egészen lefecskendeztük. Estve a szalonban
nemigen kellemetesek voltak a férfiúk, mert többnyire mind aludtunk, de minda-

zonáltal mégis szinte az egész éjszakát elkártyáztuk. Én tetemesen vesztettem, és
amint sejdítettem, az egész nyereségem és még valamivel több odalett.
Másnap, október 9-én rókavadászat volt, estve a szalonban a nőkkel társalkodtunk, és éjfélkor ki-ki szívesen lelte a nyugalom helyét.
Szombaton, október 10-én Bruck körül próbáltunk rókára, de nem tanálván semmit, hazajöttünk, és később az asszonyokkal egy kieresztett rókát vadásztunk, ami
után még az udvarban carusselt [lovas körjátékot] próbáltunk. Az estve szokás
szerént társaság és játék közt telt.
Vasárnap, október 1 1 -én bementem Pozsonyba az öcséim examentióját [vizsgáját] hallani. Estvefelé megént visszajöttem Bruckba, ahol estve carusselt [körbe]
lovagoltunk falovakon, és az éjszaka nagyobb részét, egész reggel fél hatig, elkártyáztuk.
Végtére, október 12-én ezen tartózkodásunknak vége lett. Mindnyájan szétmentünk, és jövő vasárnap ugyanott megint össze akarunkjönni. Általában jól mulattam
magam, az idő kellemctescn telt, ami a fő dolog, szerelmes éppen nem voltam,
Rózsinak egy keveset court tettem [udvaroltam], de inkább időtöltésbűi, mint valamely más célbúi. Rég esmerem a szépasszonyt, és éppen mivel oly jól esmerem,
csak igen tudom, hogy ott nem oly könnyen nyerhetni azt, amit a férfiak közönségesen a szépnem mellett keresnek. Csak igaz szerelem, nagy feláldozás (divouement) lennének azon tulajdonok, melyek ezen szívet meggyőzhetnének, én pedig
mint igaz, jó barátnét tisztelem és szeretem. De azért mégis örömmel és igen szívesen társalkodtam vele, és kedves társaságában az idő igen kellemetesen múlt. A két
asszonyt, Gustit és Rózsit ide, Sarendoríba kísértem, ahová estve 6 órakor megérkeztünk, de megvallom, a sok eltelt éjszakáktúl annyira el voltam fáradva, hogy az
álom egészen meglepett, és korán feküdtem le.
Október 13. A reggeli órákat a két asszonnyal töltöttem, később Oroszvárra
mentünk át, és ebédre ide visszajöttünk. Többen jöttek ki Pozsonybúl, és az estvét
társaságban meglehetősen vígan töltöttük.
Október 14. Igazi csúnya, őszi nap és idő járt, egész nap esett, én sokat olvastam.
Az asszonyoknak is egy románból [regényből] olvasgattam egy ideig, egyéberánt
egyedül voltam velük egész nap. Tehetségem szerént kellemetessé tettem magam,
mennyiben voltam szerencsés, rajtok áll bírálni. Egyéberánt a hosszú őszi estvék
már észrevehetőn nyomni kezdik a falusi lét örömeit, azt hiszem, hogy nemsokára
városban fogom keresni ennek orvoslását. Csakhogy nemigen tudom hová. Pozsony egy bizonyos okért hívna, és rövid idő múlva szívesen mennék oda, de Párizs
mind kellemeivel és gyönyörűségivei szintén előttem ragyog, úgyhogy még nem
vagyok egészen eltökéledve.

Október 16-át még Sarendorfban töltöttem, és a második brucki látogatásra készültünk, ahova is szombaton, október 17-én elmentünk. Aznap a szép Rózsi hagyta
el társaságunkat, aki Pest és Abony felé vette útját. Mink pedig déltájban Carlburgon át, ahol früstököltünk, Bruckba lovagoltunk. Itt a mulatság vadászat, játék és
társalkodás voltak, tőképp komédiát is akartunk játszani, de épp a határozott napon
Esterházy Vince halála híre ért ide, s így a komédiának abba kellett maradnia. Öt
napot töltöttünk itt, s csütörtökön, október 22-én Bécsbejöttem Istvánékat, 33 kik
Ischlbűl megérkeztek, látogatni. Az estvét velük töltöttem, és később még Zichy
Ödönt látogattam.
Október 23. Két napot töltöttem Bécsben, ahol még nemigen mulatságos. Reggel egy kis dolgom volt, és az estvét egyszer S. hercegnél, másszor Esterházyéknál
töltöttem. Egyéberánt semmi különös nem történt Bécsben az egypár nap alatt, sem
nevezetes hír vagy újság nem hallatszott.
Vasárnap, október 25. Még visszamentem Bruckba. A napot ott töltöttem, noha
kevesen vannak már ott. A társaság meg igen kellemetes, főképp a háziasszony, 34
ki valóban egy, a legjobb, nyájasabb és kellemetesebb asszonyok közé tartozik, és
mennél tovább társalkodik vele az ember, annál inkább tűnnek minden szép tulajdoni ki, szinte sajnálok kedves társaságátúl megválni, de azt hiszem jobb, ha egy
időre a magányosságot keresem.
Október 26. Sarendorfba értünk estvefelé. Még a reggeli órákat a brucki asszonyokkal töltöttem, a háziasszony és a többiek több ízben marasztani akartak, és ha
erősen fel nem tettem volna magamban, hogy elmegyek, talán maradnék. Az estve
Sarendorfban igen csendes volt, korán feküdtünk.
Október 27. A reggelt levélírással és más foglalatosságokkal töltöttem. Kocsis
lovaimat expediáltam [elküldtem] ctc. Később átmentünk gyalog Oroszvárra, s ott
egypár órát töltöttünk. Estvefelé bémentem sógorommal Pozsonyba, ahol Korn és
Peche a Romantisch und Bürgerlich [A romantikus és a polgár] vígjátékban léptek
fel. Teátrum után megint a legrosszabb úton visszamentünk, és Sarendorfott még
vacsoráltam, ami után — felelte rossz időben és sötét éjszakában — útnak indultam
Csurgó felé.
Egész október 28-át a rossz úton kocsimon töltöttem, szerencsémre sokat aludtam, mindég esett, a kocsit zárva kellett tartani, és olvasni lehetetlen volt. Hét órakor
estve érkeztem.
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Október 29.. 30. és 31-ét egész magányosságban töltöttem, és nem mondhatnám, hogy untam volna. Az idő szerencsére megjavult, így délelőtt néhány órákig
lovaglok, sokat olvasok, mindenféle könyveket hoztam, s bizonyos vagyok benne,
hogy még azok tartanak, az időm nem lesz hosszú. Ha estvénként keveset szunyókálni kezdek is, íráshoz fogok, vagy keveset lel s alájárkálván, az álmot igen hamar
elűzöm. Közönségesen 1 1 és éjiéi közt fekszem le, egyszóval eddig még igen meg
vagyok elégedve magányos itt-mulatásommal.
Vasárnap, november 1. Ma már szinte a tél vagy a kemény ősz kezd, az idő
nemigen kedvezőn mutatja magát, ha később kitisztul, talán Szentmihályra megyek
át. Déltájban lóra ültem, s átmentem Zichy Edmundhoz. Ott egypár katonatisztet
tanáltam, de a háziasszony és Victoria35 társaságában kellemetesen telt az idő. Éjfél
után jöttem haza.
November 2. Az idő oly szép, hogy még szívesen maradnék itt egy ideig, de
éppen ma jött a hír Fehérvárra, hogy terminus praeclusirúl [a bezárás határidejéről]
szóló resolutio [határozat] érkezett, mely az országgyűlés véghatárát december végérc teszi, s így hát nyilván a jövő héten felmegyek Pozsonyba, s az országgyűlés
végét ott megvárom. Ebédre bémentem Fehérvárra Perényiékhez, kiknek condolenc visitát [részvétlátogatást] tennem kellett. A mulatság nem vala igen különös.
Délután mindjárt visszajöttem, és az estvét írással és olvasással töltöttem.
November 3. Ma a szentmihályiak és Nezmél B. ebédre nálam voltak. Csak
kevés ideig maradtak, mert a korai besötétedés miatt mindjárt ebéd után hazasiettek.
Én pedig szokás szerént egyedül töltöttem az estvét. Most Romé souterraine par
Charles Didier [Földalatti Róma, írta Charles Didiéi"] könyvét olvasom. Egy olasz
carbonari ' történet, vagy inkább Olaszország acarbonári tekintetbe való állása, jól
és mulatságosan vagyon írva.
November 4. Ma itt hagyom a magányosságomat, és nyilván Csákvárra, s onnét
holnap Pestre megyek. Csákvárra értem déltájban, de ott senkit se tanálván, utamat
Pest felé folytattam, ahová estve 6 óra tájban értem. [...]
November 5.. 6. és 7-ét Pesten töltöttem, dolgom és különféle hivatalos foglalatossággal, házam építése lel ügyelésével. A három nap csakhamar telt el. Egyéberánt társasági tekéntetben a város még felette szomorú és unalmas, nincsen egy
esmeretes lélek bent. Jó szerencsémre két ismerősim Orczy és B[atthyány] Kázmér
szeretőikkel vannak itt, és így mégis félig-meddig asszonyi társalkodás és beszél-
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getes csak volt, mert az estvéli üres órákat igen szeretem a szépnem kedves társaságában tölteni. Tegnap többi közt egy magyar operát hallottam Budán Mercadante Elisaés Claudióját, de megvallom, alig emlékezem, valami rosszabbat valaha
láttam volna, az egész unter aller critique [kritikán aluli] volt. Mégis a publicum
megelégedettnek látszott, és kedvét hangos tapssal jelentette ki. Legrosszabb, hogy
kedv szerént nevetni sem lehetett. B[atthyány] ágyasával, egy igen víg olasz
asszonnyal egypárszor nevetni kezdtünk, de a közönség megelégedetlenségét anynyira tüstént kimutatta, hogy el kellett csendesednünk. Ha az újonnan építendő
teátrumban egy jobb társaságra nem tesznek szert, valóban gyalázat lesz az egyetlen
nemzeti játékszínt ily felelte rossz színészekkel megtölteni.
Vasárnap, november 8. Kimentem Szentmihályra, ahová estve 5 óra tájban értem, az estvét ott töltöttem.
Másnap, november 9-én gyűlés volt Fehérvárott, amelyre bementünk. Különös
tárgyak nemigen voltak. Szűcs hosszú és rossz ebédje után egypár visitát [látogatást] tettem, s onnét a két testvér Zichy vei még kimentem [Szentmihályba]. Az
estvéli mulatságok ott főképp egy kerti dirigensforma emberbe koncentrálódik, ki
egyszersmind udvari bolond, a háziasszony nagy bosszúságára, aki Edmundnak
efféle magas hangú jókedvét nemigen szívesen nézi.
Másnap, november 10-én megint bémentem a gyűlésbe. Aznap némely érdekesebb tárgyak voltak, a colonicalis [jobbágy]telken lévő nemesek, Békés vármegye
sérelme a körlevél eránt és más effélék. Némelyekben enuntiáltam [felszólaltam]
magam is. A gyűlés után Bajzáthnál ebédeltem, s estvefclé hazajöttem Csurgóra.
Az estvét egyedül töltöttem.
Még harmadnap is, tudniillik november 11 -én bementem a gyűlésbe, mert a
colonicalis telken lévő nemesek tekéntetében instructio [utasítás] adatott a követeknek, melyet tudni és hallani kívántam. A gyűlés után Szentmihályba mentem Zichyvel, és ott töltöttem az estvét.
November 12. Némely vármegyei urak ebédeltek nálam, más semmi különös
nem esett aznap.
November 13. Reggel Csákberénybe mentem, és mindjárt visszajöttem. Lambergék vadásztak, én pedig — nem lévén igen nagy vadász — inkább hazatértem.
Délután átmentem Móira, és az estvét egész 10 óráig ott töltöttem.
November 14. Egész nap odahaza maradtam, olvasással és némi foglalatosságokkal töltvén az időt. Másnap, november 15-én Pestre mentem. Csákvárnak vettem utamat, és Est[erházy] Pált meglátogattam, aki most egyedül van ott, és vadászatta] mulatja magát. Estvefclé beérkeztem Pestre, ahol nagy kedvetlenségemre a
híd37 már el volt szedve, és így a kocsim csak egypár- órával később ért át Pestre.
Vásár lévén temérdek sok szekér állotta el a kompot. Estve még redoute [bál] volt,

Lanner játszott. Sok nép, némely mulatságos masque-ák [álarcosok] az estvét tűrhetővé tették.
November 16..17. Pesten maradtam, dolgom lévén az idő csakhamar telt. 17-én
gyűlés volt, több országgyűlési követek tudósítási és a magyar színház jöttek elő.
Ezen tárgyban több vitatások után abban állapodott meg a többség, hogy a Kerepesi
úton kezdett színház folytattasson, és Pest vármegye színházává vál jon. így az új
városban építendő nemzeti színház nyilván örökre el van temetve. Sajnálom valóban, de most a már elkezdettet ellenzeni még rosszabb lett volna, és így kénytelen
voltam ezt pártolni. Egyéberánt — meglehet, hogy csalatkozom — úgy hiszem,
hogy azok, kik az új teátrumra a helyet adták, talán abban a reményben, hogy nem
lesz oly hamar valami belőle, voltak oly készek azt ajánlani. így abbúl a tekéntetbűl
is jó, hogy emez hihetőképp létezni fog.
Az estvét még több önfoglalatosságimmal töltöttem, és másnap reggel, november 18-án útnak indultam, és délután 5 óra tájban hazaértem. Estve olvasgattam, és
korán feküdtem.
November 19. Csak Kisbérig mentem. Ott Batthyány Kázmérnál töltöttem a
napot, semmi különös ott nemigen jött elő. Hárman töltöttük az estvét beszélgetésben, a barátné kellemetes, víg és nevelt egy asszony. Az idő hamar múlt.
November 20. Ma utamat egész Csunyig, Sarendorfig folytattam.
December 19. Pozsony. Egy egész hónapi hiányt tanálok naplókönyvemben,
amit még jobban sajnálnék, ha azon hónap lefolyta alatt sok nevezetes eset vagy
tárgy adta volna magát elő. De így röviden e hónap történeteit fel fogom jegyezni,
hogy aztán megént currensben [egyenesben] lehessek és maradhassak. Sarendorfbúl elindultam november 20-án estve, és Bécsbe mentem, ahol némi foglalatosságokban vagy 6 napot töltöttem. Régi esmerősömet H[agen] Charlotte-t tanáltam
ott, még mindég oly szép, jó és kellemetes. Többnyire társaságában töltöttem napjaimat.
A szentesi megváltás eránt is magunk közt határoztunk, hogy tractatusba [egyezségbe] mindjárt lépni kell, s e dologban nyilván még ebben a hónapban vagy a
jövőben le kell mennem.
November 24-én lejöttem Pozsonyba, s egynéhány napot itt töltöttem. Z[ichy]
K[arol]inát néha láttam, jobban megesmérkedtem, s megvallom, a leány mindinkább tetszik. Tökéletesen elhatározva ugyan nem vagyok, de mégis igen könnyen
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meglehet, hogy megkérem. A szerelemben, megvallom, H|agen] tett egy kis diversiót [kitérést], mert a régi ismeretségbűi a régi szerelem fejlett ki, és így több ízben
felrándulván Bécsbe, mindég vele voltam, ami a bécsi dámáknak ugyan nemigen
tetszett, de nékem, aki az ilyenekkel nemigen gondol, szinte mulatságul szolgált.
Most H[agen] visszament Berlinbe, és még egynéhány időt itt fogok tölteni, és
látni, miben határozom el magam. Az országgyűlés úgyis még egy ideig tart, s így
tehetem ohnc besonders Aussehen zu erregen [anélkül, hogy különösebb feltűnést
okozna].
Tegnap és tegnapelőtt ülésünk volt, Pálffy, a tárnokmester intermediatiót proponált a prorogatio [közvetítést javasolt az országgyűlés meghosszabbítása] eránt,
a főherceg elfogadta ugyan, de a statusok [rendek] semmi esetre rá nem akarván
állani, a főherceg kellemetlen helyzetbejött ezen Pálffy idő kívüli indítványa által.
Másnap azonban, ti. tegnap, a statusok nuntiuma [a rendek üzenete] vevődött fél,
és a főrendek által helyben hagyatott.
Tegnap láttam megint K[arolinát], és szépségét kedvem szerént taglalni kezdtem. Egyet láttam, mely bizonyosan nem szép, ti. a keze. Meglehet, hogy most a
hideg okozta mód kívüli veres színét, a nyáron, mikor először láttam, nem tűnt
annyira szemembe. Ha nem csalatkozom, a leány már észreveszi, hogy közelíteni
kívánok. Egyéb kcllcmeirűl nemigen szólhatok, igen fiatal, a világot még éppen
nem esmeri, és így a conversatio [társalgás] csak igen közönséges tárgyak körül
foroghat.
Ma csak rövid ülés tartatott, ahol a representatio [felirat] felolvasódon és expediáltatott [elküldetett]. Az estvél teátrumban s később Szapáry Sándornénál töltöttem, ahol egész 2 óra éjfél után maradtam. A kis K[arolina] ott volt, szépen nézett
ki, nemigen sokat beszéltem vele, azonban a leány víg, és korához képest még igen
gyerekes. A társaság víg volt, és bár mindennap így összegyűlnének az asszonyok,
legalább az cstvéli órák kellemetesen múlnának.
Ma, december 20-án délelőtt némely követ urakat látogattam, templom után
némely asszonyokkal sétáltam. Lajosnál 38 ebédelek szokás szerént, s aztán együtt
visitákat [látogatásokat] teszünk. Egy új könyvel olvasóképpen Salvandytúl, a Le
gouvernement de Sullie-t [Sully kormányzását], amiben sok jó tanáltatik, noha
aristocratica vagy inkább legitimista nézetekben van írva. A monarchicus elvet
minden kormánynak fő és elkerülhetetlen kútfőnek állítja, melyen kívül semmi
kormány soha nem nyerhet állandóságot.
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Az estvét Kinskynél töltöttem, akinél számos társaság volt, muzsika, conversatio [társalgás], s más efféle társasági kellemekkel az idő kedvesen múlt.
December 21 -én délelőtt ülés volt a rendeknél. Öt rendbéli üzenet olvasódott,
és discussio [megvitatás] alá vétetett. A szólásszabadság és a királyi dézsma megváltása eránt hosszabb beszédek tartattak.
Hagentúl kaptam ma levelet, mely az egész napomat elrontotta. Oly szívrehatón
ír, hogy lelki nyugalmát érettem vesztette, hogy tőlem szerettetnek vélte magát, és
csalatkozva látja ezen kedves és szép illúzióját. Most szinte örülök, hogy indulatain
annyit parancsolni tudott, és el nem csábíthattam, mert különben mint becsületes
és érzelmes ember utána kellene sietnem, ami a mostani nézeteimmel nemigen
megegyezhető lenne. [...]
Mely szomorú lesz most szegény, és én ha tudtam volna, legalább utolsó Bécsben léte pillanataiban vigasztalhattam volna. De most mit tehetek? Utánamenni s
egy ideig Berlinben vele lenni bolondság a mostani helyzetemben, azonban megvallom, hogy ily esetek a házassági nézeteimben változást tehetnek. Ki tudja, ha
K[arolina] legkisebbet érez erántam, alig is lehet, én még igen keveset szólhattam
vele, s az ily fiatal leány fő célja férjhez menni.
Emez pedig az édes, drága Sarolta, felőle bizonyos vagyok, hogy legbuzgóbb s
legtisztább szerelemmel vonzód erántam, hogy bennem minden örömét, minden
vigasztalását helyezte, tudom, mely felette nagy örömet tennék néki, ha egyszerre
Berlinben megjelennék. De mi lesz a vége, hogy mégis szerencsétlenné teszem,
elvenni nem fogom, és ha más módon erényén győzök is, igen jól ösmerem magam,
hogy előre ne lássam, mily hamar megunnám, s akkor szegény érzékeny bújában
elveszne. Talán egy idő múlva egymást elfelejtjük. Úgy látszik, hogy már együtt
sohase leszünk boldogok.
Senkit se láttam még ma, nem is vagyok disponálva [kellő hangulatban] társaságot keresni. És mégis — ó emberi gyengeség! — társaságba mentem, és um
mich zu zerstreuen habe ich Carolinen die cour gemacht. Ich fange fast an zu
glauben, diese Ebe sei im Himmel geschloBen. Denn ich war weiB Gott nicht
aufgelegt mich irgend einem weiblichen Wesen zu náhern, und doch überrascht ich
mich an Ihrer Seite sitzen und recht vertraulich sprechen. [Hogy elszórakozzam,
Karolinának udvaroltam. Szinte azt kezdtem gondolni, hogy ez a házasság az égben
köttetett. Isten tudja, nem volt szándékomban egyetlen női lényhez sem közeledni,
ezért meglepődtem, hogy mellette ülök, és igazán bizalmasan beszélgetünk.]
Éjfél után jöttem haza, szinte jókedvűen, és szegény Sarolta talán most kocsijában sír, s tőlem elhagyottnak véli magát. Tiszta szívembűi sajnálom, de az ő
nézetei szerént csak házasság által segíthetnék rajta, ily nagy áldozatot pedig erántam vonzó szeretetének s hajlandóságának mégsem hozhatok.

December 22-én a reggeli órákat otthon töltöttem, 12 órakor ülés volt a statusoknál. A hídkérclés nagy majoritással [többséggel] ment keresztül, a törvényjavallat 3 első paragrafusát elfogadták, a többiek holnapra halasztattak. Ebéden Lajos
bátyámnál voltam, ahol vígan voltunk némely asszonyok társaságában. Az estvét
Esterházy Kázmérnál töltöttem.
1836. május 14. Furcsa, és megvallom, magam is alig foghatom ezen több havak
által történt hiányt naplókönyvemben, mikor az életem egy legnevezetesebb stádiuma alatt történt, ti. midőn eltökéledek házassági egyezségre lépni, s nőtelen pályámrúl lemondok. Aki nem tudja a valóságot, azt hinné, hogy e mostani helyzetem
érdeketlen előttem, s ily nevezetes lépést egész indiferentismussal [közömbösséggel] teszek. De hála Isten, nem úgy vagyon. A hiány a naplókönyvben inkább restségbűi származott, azt pedig rendbe hozni alig érzem magam képesnek.
Azért itt, a mai napon kezdem, s az elmúlt 5 hónapokrúl, azokat nem akarván
feledékenység fátyolával borítani, röviden s általánosan csak azt mondhatom, hogy
azok életem legszerencsésebbjei közé tartoztak, mert biztos reményt nyertem azon
idő alatt, hogy jövendő boldogságomnak talpkövét lettem le. Az idő meg fogja
mutatni, mennyiben érem el célomat, de szinte előre meg vagyok győződve, hogy
forrón szeretett Karolinámmal megelégedett egyezségben fogom napjaimat tölteni.
Naplókönyvem utolsó dátuma óta folyvást itt, Pozsonyban mulattam. Farsang
ideje alatt menyasszonyomnak hathatósan court csináltam [udvaroltam], és midőn
tőle azon valóságot megnyertem, hogy személyemhez nem idegen, s megegyezése
bizonyos, február 29-én atyjától sua forma [a szokásnak megfelelően] megkértem.
Azóta jegyes lévén alig távoztam innét, csak egypár napot Bécsben s némely napokat Pesten s Csurgón a szükséges rendelkezések kedvéért. A többi időt Karolinám
mellett töltöttem leginkább, s most már közeledik azon nevezetes nap, amikor oltárhoz vezetem, s létemet, sorsomat változhatatlanul az övével egyesítem s örökre
összekapcsolom.
A tegnapi s a mai napot a házassági szerződés szerkesztésével töltöttem leginkább. Ma reggel Lajos bátyámmal az Auban" [a Ligetben] früstököltem.
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A Liget a pozsonyiak kedveli szórakozó helye. Korábban a Duna ártere volt, amelyet lecsapoltak, beültettek, és egy angol stílusú parkot alakítottak ki.

HELYNÉVMAGYARÁZATOK
Abony — mezőváros Pest-Pilis megyében, az 1830-40-es években h a r m i n c
közbirtokos bírta, többek közöli gr. Szapáry Ferenc.
Alberti — mezőváros Pest-Pilis megyében, Almásy János birtoka.
Avas — hegység Szatmár megyében, az ÉK-i Kárpátok része.
Bad IschI — fürdőhely Felső-Ausztriában, 1854 óta Ferenc József nyári rezidenciája.
Baden bei Wien — híres gyógyfürdő Bécstől délnyugatra.
Barlafalu — község Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom része, 1827 után
közös jószág.
Béltek — mezőváros Szatmár megyében, az erdődi uradalom része, 1827-től az
egészet Károlyi György bírta.
Bruck — község Moson megyében.
Cégény — község Szatmár megyében, négy lelek kivételével Kende Zsigmond
birtoka.
Csákberény — község Fej ér megyében, Lamberg Rudolf gr. birtoka.
Csákvár — mezőváros Fejér megyében, Esterházy Miklós gr. birtoka.
Cseklész — mezőváros Pozsony megyében, Esterházy József gr. birtoka.
Csuny (Sarndorf, S a r e n d o r f ) — község Moson megyében.
Csurgó-—község Fejér megyében. Károlyi György 1834. június 16-án vette zálogba (32 évre) Perényi Imrétől és örököseitől Csurgót és Igar pusztát 380 ezer pengő
forintért. A kastélyt Henrich Koch bécsi építőmester, illetve Ybl Miklós tervei és
ez utóbbi irányításával átépíttette.
Debrecen — szabad királyi város Bihar megyében. A Károlyiak 1810-ben vették
meg Tatay József orvoslói a Csapó utcában fekvő házát, majd 1811 -ben megszerezték Kiss Józseftől a mellette lévő házat is, amelyeket 1827-ben — az osztálykor
— Károlyi György örökölt.
Dég — község Veszprém megyében, Festetich Antal gr. birtoka. A klasszicista
stílusú kastély Pol'ack Mihály tervei alapján 1815-1819 közölt épült.
Dob — község Szatmár megyében, 1832-ig Bereghez tartozott. Károlyi Antal
1810-ben hű titkárának, Geöcz Ferencnek inscribálta. A Károlyiak 1833-ban
visszaváltották és 1862-ig közös jószág.
Encsencs — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, 1827-től az
egészet Károlyi György bírta.
Endréd — község Szatmár megyében.
Erdőd — mezőváros Szatmár megyében, az erdődi uradalom része. Az 1827. évi
osztálykor Károlyi Lajos birtoka lelt.

Fehérgyarmat — mezőváros Szatmár megyében, a fehérgyarmati uradalom központja. A Károlyi család mintegy felét birtokolta, 1827-1862 között közös jószág.
Gáta (Gattendorf) — község Moson megyében, Esterházy Kázmér birtoka.
Glódi puszta — a Szatmár megyei Új hutához tartozott. A z egészet a Károlyi család
birtokolta, 1827-1862 között közös jószág.
Gödöllő — mezőváros Pest-Pilis megyében. Grassalkovich Antal hg. (1771-1841)
birtoka. A barokk stílusú kastélyt Mayerhoffer András építette 1744-1750 között.
Hadad — mezőváros Közép-Szolnok megyében,Wesselényi Miklós birtoka.
Hajdííhadház — hajdú város a Hajdúkerületben.
Hietzing — Bécs elővárosa.
Iszkaszentgyörgy — község Fejér megyében. A Torontál megyéből származó Bajzáth József (1720-1802), veszprémi püspök szerezte meg. 1835-ben Bajzáth
György birtoka.
Józsefháza — község Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom része. Részbirtok, 1827-1862 közölt közös jószág.
Kaplony — község Szatmár megyében, a nagykárolyi uradalom része. Károlyi
György mint főbirtokos a Bagossy nemzetséggel együtt bírta. A Károlyi család
egyik temetkezési helye. 1834-ben egy földrengés a Károlyi Sándor által 1718-ban
helyreállított monostort és a sírboltot megrongálta. Károlyi György 1842-47 között
Ybl Miklós tervei szerint újjáépíttette.
Karlóca (Karlowitz, Karlovci) — község Szeréin megyében.
Keresztes — község Fejér megyében. Perényi Imre 1823. október 23-án adta zálogba Szent Borbála pusztával együtt Károlyi Györgynek 208 ezer pengő forintért.
Kisbér — mezőváros Komárom megyében, Batthyány Kázmér gr. birtoka.
Korompa — község Pozsony megyében.
Kovászó — község Bereg megyében, a salánki uradalom része. Részbirtok, 1827—
1862 között közös jószág.
Lébényszentmiklós — község Moson megyében, Zichy Károly gr. (1779—1834)
birtoka.
Luxor — város Egyiptomban Karnak mellett, a Nílus keleti partján, az ókori Théba
helyén. Fő látványossága a III. Amcnophisz és II. Ramszesz által épített Amon
templom, amelyet egy hosszú kőkossor csatolt össze a karnaki templommal.
Misztótfalu — mezőváros Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom központja. Az egészet a Károlyi család bírta, az 1827. évi osztály után is közös jószág.
Monok — község Zemplén megyében, Andrássy György gr. birtoka.
Mór — mezőváros Fejér megyében, Lamberg Ferenc gr. birtoka.
Nagyecsed — mezőváros Szatmár megyében, az erdődi uradalomhoz tartozott.
Részjószág, 1827-től Károlyi György bírta.

Nagykároly — mezőváros Szatmár megyében, a nagykárolyi uradalom központja.
Az 1827. évi osztálykor az egész Károlyi György birtokába került. A kastélyt apja,
Károlyi József újjáépíttette, György gróf 1847-ben csak kisebb változtatásokat végeztetett rajta Ybl Miklóssal.
Nagymuzsaly — mezőváros Bereg megyében, a nagymuzsalyi uradalom része.
Részbirtok, 1827-1862 között közös jószág.
Nyíradony — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, 1827-től
az egészet Károlyi György bírta.
Nyírbátor — mezőváros Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom központja,
1827-től az egészet Károlyi György bírta.
Nyírgyulaj — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, Károlyi
György a felét bírta.
Nyírlugos — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, 1827-től az
egészet Károlyi György bírta.
Nyírvasvári — község Szatmár megyében. Károlyi György 1835-ben vette meg
az „ősi juss" egy részét Luby Károlytól 20 ezer, másik részét — már korábban —
Luby Imrétől 30 ezer pengő forintért.
Oroszvár (Karlburg, Carlburg) — mezőváros Moson megyében, Zichy-Ferraris
Manó gr. birtoka.
Petronell — község Alsó-Ausztriában.
Piliscsaba — község Pest-Pilis-Solt megyében, a bécsi országút mentén.
Piskolt — község Bihar megyében.
Poroszló — község Heves és Külső-Szolnok megyében.
Pozsony — szabad királyi város Pozsony megyében.
Salánk — község Ugocsa megyében, a salánki uradalom központja, az egészet a
Károlyi család birtokolta, 1827-1862 között közös jószág.
Schönbrunn — a Habsburg uralkodók rezidenciája Bécs mellett.
Soós puszta — az erdődi uradalom része, 1806-tól házi kezelésben állt, 1827 után
Károlyi György birtoka.
Szaniszló — község Szatmár megyében, a nagykárolyi uradalom része, az egészet
Károlyi György bírta.
Székesfehérvár — szabad királyi város Fejér megyében.
Szentes — mezőváros Csongrád megyében. 1836 elején a város Károlyi István,
Lajos és György engedélyével örökösen megváltotta magát 1 368 202 ezüst forintért és 47 krajcárért.
Szentiván — puszta Fejér megyében, Zichy Domokos gr. birtoka.
Szentmihály — község Fejér megyében, Zichy Ödön gr. birtoka.
Tallós — község Pozsony megyében, Esterházy Mihály gr. birtoka.

Tarnaörs — község Heves és Külső-Szolnok megyében, Orczy László br. birtoka.
Tarpa — mezőváros Bereg megyében, 1832-ig Szatmárhoz tartozott. Az egészet
a Károlyi család bírta, a fehérgyarmati uradalom része, 1827-1862 között közös
jószág.
Téglás — mezőváros Szabolcs megyében, Beck Pál birtoka. Fényes Elek szerint
kastélya és angol kertje legszebb a megyében.
Théba — híres ókori város Felső-Egyiptomban.
Tiszaújlak — mezőváros Ugocsa megyében.
Topolya — község Bács megyében. Kray Pál br. 1803-ban kapta az uralkodótól
érdemei elismeréséül. Az 1830-as években fia, Kray János a birtokosa.
Tunyog — község Szatmár megyében, a fehérgyarmati uradalom része, 1827—
1862 között közös jószág.
Újhuta — Zelestyei puszta — az itt működő üveghutát 1801-ben Károlyi József
építtette újjá. Az üveghuta jól jövedelmezett, a helyi piacon kívül lerakatai voltak
Szegeden, Nagyváradon, Tarcalon és Debrecenben.
Újvidék — szabad királyi város Bács megyében.
Válaszút — község Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom része, 1827—
1862 között közös jószág.
Ziffer (Cziffer, Czifer, Cifer) — mezőváros Pozsony megyében, gr. Zichy Károly
(1785-1876) birtoka.
Zimony — szabad királyi város a Szerémségben.

NÉVMAGYARÁZATOK
Andrássy György gr. (1797-1872) — Az 1820-as évek második felében Széchenyi körül szerveződő reformarisztokrata csoport tagja. Felesége, Königsegg Franciska grófnő (1814-1871), Károlyi György nővérének, Máriának (1793-1848) a
leánya.
Bajzáth György (1791-1869) — királyi tanácsos, Fejér megye másodalispánja,
1859-ben bárói rangot kapott. Felesége: Bernrieder Mária (1794-1873), leányai:
Mária (1814-1853), Franciska (1815-1849), Ágnes (1818-1882), Adél (18191878), Amália (1822-?), Valéria (1827-?), Gizella (1831-?).
Balogh János (1796-1872) — ellenzéki politikus, Bars megye alispánja és követe
az 1832-36. évi országgyűlésen. A Wesselényi ellen indított hűtlenségi per nagy
felháborodást keltelt az ellenzék soraiban. A szólásszabadság sérelmének nyilvánították Wesselényi perbe fogását, és feliratban tiltakoztak ellene. Június 22-én az
országos ülésen Balogh János egyetértett Wesselényi szatmári beszédével, amiért
két nap múlva őt is perbe fogták. Július 23-án Bars megye kiállt perbe fogott követe,
illetve a szólásszabadság ügye mellett és újraválasztotta Balogh Jánost, aki elfoglalta helyét az alsótáblán. A kormány végül elejtette a Balogh ellen indított eljárást.
Bártfay László (1797-1858) — Károlyi Gyögy titkára.
Batthyány Kázmér gr. (1807-1854) — ellenzéki politikus.
Berzeviczy Vince br. (1781-1834) — a magyar színészet mecénása, a kassai színtársulat igazgatója. A nemzeti színészet ügye körül szerzett érdemei elismeréséül
az MTA 1832-ben tagjai közé választotta.
Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) — 1830-ban gróf Béldy Ferenccel nagy külföldi utazást tett. Járt Németországban, Hollandiában, Brüsszelben, Párizsban,
Londonban stb. 1831-ben pedig átment Amerikába is. Utinaplója Utazás ÉszakAmerikában címmel 1834-ben jeleni meg, és ezért az Akadémia tagjainak sorába
emelték.
Champollion, Jean-Francois (1790-1832) — francia orientalista, a hieroglifák
megfejtésével az egyiptológia megalapítója.
Dessewffy Aurél gr. (1808-1842) — Dessewffy József gróf fia, 1832-től helytartótanácsi titkár, az ún. újkonzervatív irányzat szellemi atyja, az 1839-40. évi országgyűlésen az újkonzervatív csoport vezetője.
Dessewffy József gr. (1771-1843) — politikus, író, 1802-től számos országgyűlés
ellenzéki szellemű követe, a Felső Magyar Országi Minerva c. folyóirat alapítója
és szellemi irányítója.
Dessewffy Marcell gr. (1810-1886) — Dessewffy József gr. fia, utópisztikus jellegű társadalombölcseleti munkákat írt.

Didier, Charles (1805-1864) — francia publicista.
Eötvös Mihály (7-1874) — liberális politikus Szatmár megyében, 1829-1836 között főszolgabíró. Az 1832-36. évi országgyűlésen Kölcsey követtársa, 1834-ben
ő is lemond. 1836-38 között látogatást tett Amerikában. 1848-ban első alispán,
tevékenységéért várbörtönre és jószágai elvesztésére ítélték.
Esterházy Ilona gr. (1835-1896) — 1855-től Esterházy Pál felesége.
Esterházy József gr. (1791-1847) — magyar kancelláriai tanácsos, Metternich
veje. Első felesége Metternich, Marié hg. (1797-1820).
Esterházy Kázmér gr. (1805-1870) — 1839-ben a felsőtáblai ellenzékhez tartozott. Első felesége gr. Szapáiy Leopoldina, akitől 1835-ben második kislánya, Ilona
született.
Esterházy Mihály gr. (1794-1866) — katonatiszt, az 1820-as években Széchenyi
baráti köréhez tartozott
Esterházy Miklós gr. (1775-1856) — cs. k. kamarás, felesége: Fran^oise Roisin,
fiai: Miklós, Pál, Móric, leánya: Franciska, 1831-től Károlyi István felesége,
gr. Esterházy Miklósné Frangoise Roisin marquise (1778-1845).
Esterházy Pál gr. (1805-1877) — cs. k. kamarás, felesége: Esterházy Ilona.
Esterházy Vince gr. (1781-1835) — katonatiszt, az 1820-as években tagja a
Széchenyi körül kialakuló reformarisztokrata csoportnak.
Fáy András (1786-1864) — ügyvéd, író, liberális politikus, 1835-ben Pest megye
követévé választották. Részt vett a kor minden jelentős kulturális és gazdasági
mozgalmában. 1840-ben megalapítója a Pesti Első Hazai Takarékpénztárnak.
Festetich Antal gr. (1764-1853) — cs. k. kamarás.
Festetich Matild gr. (1810-1859) — 1836-ban férjhez ment Friderici Hermann
cs. k. őrnagyhoz.
Festetich Miklós gr. (7-1857) — cs. k. kamarás, szolgálaton kívüli lovassági százados.
Fleckl (Flekl, Fleckel) Károly (1788-1848) — 1806-tól 1808-ig a keszthelyi Georgicon ösztöndíjasa, majd az intézmény támogatásával külföldi tanulmányúton járt.
1810 és 1814 között a Georgicon tanára, 1831 -tői 1848-ig Károlyi György jószágigazgatója. Nevét Téreyre magyarosította, 1846-ban nemességet kapott.
Geöcz Ferenc — liberális politikus, 1771-től 1784-ig főszolgabíró, 1787-90 és
1829-32 között Szatmár megye alispánja, 1817-től 1829-ig másodalispán.
Gibbon, Edwárd (1737-1794) — angol történetíró,
hg. Grassalkovich Antalné hg. Esterházy Leopoldina (1776-1864).
Hall, Basil (1788-1844) — angol tengerész és utazó. Károlyi György Travels in
Nort-Amerika (1829) című munkájára utalt.
Harrach, Ferenc gr. (1799-1884) — a brucki kastély tulajdonosa.

gr. Harrach Ferencné hg. Lobkovich Anna (1809-1881).
Helene Apraxina — Alexander Apraxin gr. orosz diplomata, bécsi követségi attasé felesége.
Helmeczy Mihály (1788-1852) — író, műfordító, 1832-től 1848-ig a Jelenkor c.
politikai lap szerkesztője.
Hering, George Edwards (1805-1879) — angol tájképfestő, Paget barátja és kísérője magyarországi és erdélyi útján.
Horváth Antal — szatmári birtokos, ügyvéd.
gr. Hunyady Ferencné gr. Zichy Júlia (1808-1875) — gr. Széchenyi István mostohaleánya.
József főherceg (1776-1847) — II. Lipót császár fia, 1796-tól haláláig Magyarország nádora.
Károlyi István gr. (1797-1881) — Károlyi György testvére. Jogi tanulmányainak
befejezése után, 1817-ben katonai pályára lépett, majd a párizsi nagykövetségen
attasé lett. Sokat utazott, többször megfordult Itáliában. A művelt, művészetek iránt
is fogékony Károlyi István a reformkor politikai küzdelmeiben nem vett részt, hivatalt nem vállalt, de az ország fejlődését szolgáló gazdasági és kulturális vállalkozásokat támogatta. 1848-ban viszont Pest megye főispánja lett, és felállított egy
róla elnevezett huszárezredet. Ezen tevékenységéért 1849 áprilisában elfogták és
a haditörvényszék elítélte. A fogságból (Theresienstadtból) 100 ezer forint pénzbírság lefizetése után, 1850-ben szabadult. 1867-ig fóti birtokán visszavonultan élt.
1867 és 1881 között Pest megye főispánja volt. Fóti birtokán Ferenc József és
felesége többször is meglátogatta.
gr. Károlyi Istvánné gr. Esterházy Franciska (1810-1844).
Károlyi Lajos gr. (1799-1865) — aulikus, konzervatív politikus. Károlyi György
testvére. Jogot végzett a pesti egyetemen, majd a magyar udvari kancellárián lett
gyakornok. 1830-37 között Csongrád megye főispánhelyettese, később pedig Abaúj megye főispánja. 1849-ben a honvédek fogságába esett, és szabadulását csak
sógornőjének, Károlyi Györgynénck köszönhette, aki közbenjárt érdekében Klapka Györgynél. 1836-39 között a Magyar Gazdasági Egyesület elnöke. A gazdasági
újítások iránt fogékony, a tótmegyeri uradalomban korszerű mintagazdaságot alakított ki.
gr. Károlyi Lajosné gr. Ferdinande Kaunitz (1805-1862) — 1846-ban elváltak.
Keglevich János gr. (1786-1856) — Bars megye főipáni helytartója 1823-1837
között.
Kende Zsigmond (1794-1865) — Szatmár megyei politikus, Kölcsey Ferenc rokona, barátja. 1823-tól első aljegyző, 1829-től járási szolgabíró, 1832-1840 között

első alispán, 1847-ben Szatmár megye országgyűlési követe. Felesége: Kállay Katalin (1794-1872).
Klobusiczky Ignác ( ? - ? ) — 1806-tól 1816-ig a Károlyi család összes jószágainak
régense (kormányzója), gyermekei: János, Pál, István, Erzsébet.
Koch, Henrich (1781-1861) — osztrák építész és iparművész. A Kinsky család
építésze, Magyarországon Károlyi György csurgói kastélyának és pesti palotájának
átépítését irányította.
Kölcsey Ferenc (1790-1838) — költő, liberális politikus, 1829-től Szatmár megye
első al-, 1832-től pedig főjegyzője, az 1832-36. évi országgyűlésen a megye első
követe, 1834-ben lemond.
Lamberg Ferenc gr. (1791-1848) — cs. k. kamarás, altábornagy. 1848 szeptemberében a király a magyarországi hadak főparancsnokává nevezte ki, amit az országgyűlés érvénytelennek minősített. Szeptember 28-án a Pestre érkező Lamberg
népítélet áldozata lett.
Lamberg Rudolf gr. (1802-?) — katonatiszt, alezredes, felesége: Hoyos Teréz gr.
Lanner, Joseph (1801-1843) — osztrák zeneszerző.
L u b y Imre (1778-1851) — királyi tanácsos és a királyi ügyek igazgatója, 1828-tól
al tárnok.
Luby Károly (1787-1840)— 1790-1810 között Szatmár megye alispánja, 1823tól 1829-ig főszolgabíró.
Mercadante, Saverio (1795-1870) — olasz zeneszerző.
Metternich, Clemens hg. (1773-1859) — osztrák államférfi, 1809-től külügyminiszter, 1821-1848 között államkancellár.
Odeschalchi Victoria hg. (1811 - 1 8 8 9 ) — Férje: gr. Redern Henrich porosz királyi
tanácsos és kamarás.
Orczy László br. (1787-1880) — cs. k. kamarás, katonatiszt.
Paget, John (1808-1892) — angol utazó. Orvosi diplomát szerzett, majd külföldi
tanulmányútra indult. Rómában 1835-ben ismerkedett meg br. Bánffy Lászlóné,
br. Wesselényi Polyxenával, akit később, 1837-ben feleségül vett. Erdélyben telepedett le és Aranyosgyéresen mintagazdaságot alakított ki.
Pálffy Ferdinánd gr. (1784-1840).
Pálffy Fidél gr. (1788-1864) — konzervatív politikus, 1828-1836 között tárnokmester, 1836-tól 1838-ig kancellár.
Péchy Ferenc (7-1873) — Pest megye követe az 1832-1836. évi országgyűlésen.
A megye rendjei elégedetlenek voltak tevékenységével, 1835-ben visszahívták.
Perényi László br. (1793-?) — cs. k. kamarás, a magyar királyi udvari kancellária
titoknoka.
Piringer Mihály (1763-1840) — író, udvari titkár, majd tanácsos.

Rigel, Anton Pius (1789—?) — bécsi építész. Legismertebb műve a pesti Károlyipalota klasszicista stílusú átépítése, amelynek terveit 1832-ben készítette el. A kivitelezés során a tervet Henrich Kocli építész módosította.
Salvandy, Narcisse-Achille (1795-1856) — francia történetíró és államférfi.
Sándor Móric gr. (1805-1878) — cs. k. kamarás.
gr. Sándor Móricné hg. Metternich, Lcontine (1811-1861) — Clemens Metternich leánya, 1834-től Sándor Móric felesége.
Sanford, William (1806-1882) — angol publicista, Paget barátja, útitársa Magyarországon és Erdélyben.
Schröder-Devrient, Wilhelmine (1804-1860) — német énekesnő.
Seilern Crescence gr. (1799-1875) — iíj. Zichy Károly gr. (1779-1834) harmadik
felesége, majd 1836-tól Széchenyi Istvánnal köt házasságot.
Sully, Maximilien de Bethune, Rosny br. (1560-1641) — francia államférfi, IV.
Henrik legbizalmasabb tanácsadója.
Szapáry Ferenc gr. (1804-1875).
gr. Szapáry Ferencné gr. Almásy Rozália (1806-1887).
Szapáry Sándor gr. (1801-1840) — a dunántúli kerületi tábla bírája,
gr. Szapáry Sándorné gr. Apponyi Franciska (1807-1869).
Sztáray Albert gr. (1785-1843) — konzervatív politikus. Második felesége gr.
Károlyi Franciska (1800-1823), Károlyi György nővére. Halála után, 1829-ben
Waldstein Mária grófnőt (1806-1865), Károlyi György unokatestvérét vette feleségül.
Szűcs Lajos — 1832-1836 között Fejér megye alispánja.
Teleki József gr. (1790-1855) — politikus, történetíró, 1827-től Csanád, 1830-tól
Szabolcs megye főispánja, 1842-től Erdély kormányzója, 1830-tól haláláig az
M T A elnöke.
Tocqueville, Alexis de (1805-1858) — francia liberális politikus és író.
Trauttmansdorff, Joseph gr. (1788-1870) — osztrák diplomata, követ a bajor,
később a porosz udvarnál, cs. k. kamarás, belső titkos tanácsos, felesége Károlyi
Jozefa.
gr. Trauttmansdorff Józsefné gr. Károlyi Jozefa (Gusti) (1803-1863) — Károlyi
György húga.
Viczenty Ferenc — 1813-1848 között főszolgabíró Fejér megyében.
Waldstein János (Muki) gr. (1809-1876) — cs. k. kamarás, udvari tanácsos, Károlyi György unokatestvére, a magyar képzőművészeti társulat elnöke, felesége
Zichy Teréz gr. (1813-1868).

Wenckheim Béla br. (1811-1879) — liberális politikus, 1837-től 1840-ig Békés
megye alispánja, 1839-ben és 1843-ban a megye országgyűlési követe, 1848-49ben főispán.
Wesselényi Miklós br. (1796-1850) — az ellenzék vezetője az 1832-36. évi országgyűlésen. Az udvar minden eszközzel igyekezett eltávolítani a politika színpadáról. Az 1834. december 9-i szatmári megyegyűlésen az önkéntes örökváltság
érdekében elhangzott beszédét használták fel ellene. Wesselényi a rendeket november 10-i — az örök váltságot elvető — határozatuk visszavonására akarta rábeszélni.
Miután ez nem sikerült, a megye követei Kölcsey és Eötvös Mihály lemondtak.
Uray Bálint másodalispán pedig feljelentette Wesselényit. Az ellene indított hűtlenségi per alapját a szatmári beszéd néhány kitétele képezte. A per 1835 májusától
1839 elejéig tartott. A királyi tábla a hűtlenség vádját nem tudta bizonyítani, ennek
ellenére 3 évi fogságra ítélték.
Wilkinson, John Gardner (1797-1875) — angol egyiptológus.
Zichy-Ferraris Félix gr. (1810-1885).
Zichy-Ferraris Manó gr. (1808-1877) — Ifjú korában katonáskodott. Az 1840-es
évek országgyűlésein a leglelkesebb hazafiak egyike. A szabadságharc idején az
osztrák hadseregből őrnagyi ranggal a honvédségbe lépett és minden ezüstjét, ékszerét a haza javára áldozta. 1867 után képviselő és főrendiházi tag.
Zichy Domokos gr. (1808-1869) — egyházi jogtudor, olmützi kanonok, 1842-től
I 849-ig veszprémi püspök. A püspökségről való lemondás után birtokaira vonult
vissza. Károlyi György sógora.
Zichy Edmund gr. (Ödön) (1811-1891) — műgyűjtő. Iljú korában katonáskodott,
1832-ben megnősült, elhagyta a szolgálatot és visszavonult birtokára. Hosszabb
utazásokat tett. 1834-35-ben Károlyi György útitársa, 1836-tól sógorok. Birtokai:
a szentmihályi és a hatvani uradalmak. Lakása Bécsben volt, főleg itt élt. Művészeti
tanulmányokat folytatott és művészeti tárgyak gyűjtésével foglalkozott,
gr. Zichy Edmundné hg. Odescalchi Paulina (1810-1866).
Zichy Karolina gr. (1818-1903) — 1836-tól Károlyi György iélesége.
Zichy Károly gr. (cifíéri) (1785-1876) — Károlyi György apósa, cs. k. kamarás,
1842-ig Vas megye adminisztrátora. Első felesége 1807-től 1825-ig gr. Batthyány
Antónia — akitől 3 fia és 4 lánya született —, a második gr. Apponyi Franciska
1842-től, akinek első férje, gr. Szapáry Sándor 1840-ben hunyt el. Domokos és
Edmund a testvérei.
Zichy Pál gr. (1802-1873) — cs. k. kamarás.
Zichy-Ferraris Victor gr. (1806-1846) — katonatiszt.

HEGEDŰS ANDRÁS
GRÓF TISZA ISTVÁN MINISZTERELNÖK LEVELEI
CSERNOCH JÁNOS HERCEGPRÍMÁS MAGÁNLEVÉLTÁRÁBAN
Csernoch János hercegprímás (1913-1927) Magyarország egyik fontos közjogi
méltóságaként szoros kapcsolatban állt a politikával. Pusztán e kapcsolatból azonban korántsem következett volna az a bizalmas viszony, amely a korszak kiemelkedő politikusához, Tisza István miniszterelnökhöz fűzte.
Ismeretségük még Csernoch néppárti képviselőségének idejéből származott,
amely barátsággá akkor vált, amikor Csernoch a Szentszéknél kieszközölte (1909)
a Provida néven ismert pápai konstitúció kiterjesztését Magyarországra,' melynek
folytán a nemkatolikus pap előtt kötött vegyes házasságok továbbra is érvényesek
maradtak. 2 Barátságuk egymás kvalitásainak elismerésén és a kölcsönös segítségnyújtás szükségességének felismerésén alapult, amint az Csernoch hercegprímás
1913. június 14-i, korántsem csupán udvariasságból írt soraiból is kiderül: ,,A mai
szomorú viszonyok között jól esik a hatalmat Nagyméltóságod kezében látni, ki
hajthatatlan energiával s a magyar haza megszentelt hagyományaihoz hű ragaszkodással az okos és megfontolt haladás útján fogja az országot a békéhez és a fejlődés
lehetőségéhez elvezetni." 3 ,,Meg vagyok róla győződve — írta Tisza 1913. augusztus 17-én kelt levelében —•, hogy ha egymással bizalmas érintkezésben valóban
vállvetve igyekszünk eljárni, nagy szolgálatokat tehetünk úgy az egyház, mint a
nemzet érdekeinek. ... Ha egy vagy más személyi kérdésben más nézeten volnánk
is, igyekezzünk azt kölcsönös concessiókkal kiegyenlíteni s lehetőleg magunk közt
elintézni. Ha a kormány és prímás egyetértőleg lép fel minden fontosabb luggő
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Az 1908 húsvétján kelt Ne temere dekrétumában X. Pius pápa az egész világra szóló érvénnyel
kimondta, hogy a protestáns lelkész előtt kötött vegyesházasságok érvénytelenek. Kivételt csak
Németországgal tett, ahol a két évvel előbb, 1906-ban kelt Provida szerint érvényesek maradtak az ilyen házasságok. Eszerint a tisztán polgári úton kötött vegyesházasság egyházilag
nem volt érvényes, hanem csak az, melyet protestáns lelkész előtt kötöttek. L.: Hermann
Egyed'. A Katolikus Egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. 479. p. (Dissertationes Hungaricae ex história ecclesiae I.)
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kérdésben, ... sokkal eredményesebben fogunk eljárni, mint ahogy az egyháznak
is tetemes kárára az a múltban többnyire történt." 4
Bethlen Gábor és Pázmány Péter példájára hivatkozva Tisza többször is hangoztatta, hogy a magyar érdekekért neki és a prímásnak egyetértésben kell működniük. 5 Kettejük levelezése számos egyház- és köztörténeti eseményhez nyújt fontos
kiegészítő adatot.

A források helye
A Prímási Levéltár Archívum Ecclesiasticum gyűjteménye többek között magába foglalja az egyházigazgatás során létrejött iratanyagot, amelyhez hozzátartozik
a Simor János hercegprímás (1867-1891) egyházkormányzati ideje alatt kialakított
és utódai által megtartott Archívum secretum seu privatum elnevezésű különgyűjtemény is. Ez a fond a rendes irattári kezelésből kiemelt, bizalmas anyagokat tartalmazza, melyek közé számos magániratot is beosztottak/'
A Simor-féle magán (vagy titkos) levéltár kivételével az 1891 utáni prímások
magánlevéltára rendezetlen volt. Az 1995-ben megindult és 1996-ban lezárult rendezési munkák eredményeként a Csernoch-magánlevéltár kutathatóvá vált.
A gyűjtemény kiterjedt levelezést (1,8 ifm) ölel fel, amelyben 39 Tisza Istvántól
kapott levél található meg. Az 1914. január 1. és 1917. június 17. közötti levelezés
azon részét, amelynek fogalmazványai fennmaradtak, már publikálták, 7 azonban a
levelek jelentős része ismeretlen a kutatók előtt, és a már közölt források kiadatlan
mellékletei is további adatokkal bővítik a meglévő ismereteket. így egy kétsoros,
1914. szeptember 19-én kelt, a hercegprímásnak címzett köszönőlevél" nem publikált mellékletéből megtudjuk, hogy a szigorú takarékosságáról ismert Csernoch
ötvenezer koronát adományozott a hadbavonultak családjainak megsegítésére.
A beérkezeti Tisza-levelek mellett azonban nagyrészt nem találhatóak meg a
hercegprímás válaszának fogalmazványai, legfeljebb Csernochnak az irat hátol-
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Prímási Levéltár, Esztergom
5213/1913.

PLE), Csernoch, Archívum Secretum (= AS) Iktatott iratok,
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Lcpold Antal: Csernoch János hercegprímás élete. In: Katolikus Almanach, 1928. 454. p.
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Bónis György: Útmutató az esztergomi Prímási Levéltárhoz. I. köt. Bp., 1964. 135. p.
(Levéltári leltárak 24)
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Gróf Tisza István összes munkái II—VI. köt. Levelek (a továbbiakban: Tisza Levelek). Bp.,
1927-1937.
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Tisza Levelek II. köt. 278. PLE, Csernoch AS 5353/1914.

dalára írt néhány soros véleményét olvashatjuk. Ezekből kiderül, hogy nem fogadta
szívesen az egyház belső életét érintő kérdésekbe (kanonoki, plébánosi kinevezések) való beleszólást. A miniszterelnök által tett két kanonoki ajánláson is olvashatóak a Csernochtól nem szokatlan csípős megjegyzések: „Nagyon rossz szolgálatot lesz magamagának, aki kanonokságra ajánltatja magát" 9 , illetve: „ M á r csak
az van hátra, hogy még Ő Felségével ajánltassa magát". 10

A forrásokról
Az Eperjesi Püspökség betöltésének tárgyában" a miniszterelnök és a prímás
közötti többszöri levélváltás (2., 3., 4., 5., 7. sz.) azt a gyakran hosszadalmas egyeztetést dokumentálja, amely a püspöki székek betöltését megelőzte.
A kinevezési javaslatot a dualizmus időszakában a minisztertanács hozzájárulása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter tette a királynak. A miniszter a
jelölést csak a prímással tárgyalta meg, vagy úgy, hogy tőle kért a személyre javaslatot, vagy pedig a kormány jelöltjeiről kérte ki véleményét. A prímás kifogást
emelhetett, ám ezt nem mindig vették figyelembe, hiszen az egyházi és a politikai
érdekek esetenként keresztezték egymást. 12
A 12. számú forrásban Tisza köszönetet mond a prímásnak azért, hogy a klérust
politikai mérsékletre inti, minthogy a Néppárt felekezetieskedő politikája és léte is
„anachronizmussá vált", mely „az egyház ... érdekének van kárára".
A Katolikus Néppártot (később Országgyűlési Néppárt) 1895-ben az a vereség
hívta életre, amely a magyar katolicizmust az egyházpolitikai harcok egész vonalán
érte. A párt programja az egyházpolitikai törvények1^ revíziója, a dinasztikus hűség és a kiegyezési törvények fenntartása lett."'
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PLE, Csernoch AS, Levelek 19. c/1916.
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PLE, Csernoch AS, Levelek 19. <1/1916. 38. sz.

37. sz.
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Az utószámos iktatást használó prímási iroda 5571/1913. számú iratcsomója — amelyet bizalmas információi miatt a többi egyházkormányzati irat közül kivettek — tartalmazza az erre
vonatkozó levélváltást.
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1918-ig. Bp., 1935. 55. p.
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PLE, Csernoch AS, Levelek 463. b/1913-1914.
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Hermáim E.: i. m. 469. p.
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A liberális kormányzat és a katolikus egyház magyarországi összeütközését gr. Csáky Albin
kultuszminiszter 1890. évi „elkeresztelési" rendelete váltotta ki. A Wekerle-kormány elfogad-

Csernoch a pártot megalakulásától fogva támogatta, Tisza minden sürgetése
dacára sem fordított hátat neki, annak munkájában aktívan részt vett, ugyanakkor
az ország prímásaként nem vállalkozott arra, hogy a politikai életben az Országgyűlési Néppárt álláspontját képviselje. Az egyház érdekeit nem akarta a párt taktikájának alárendelni.' így a Néppárt vezetőivel ellentétben — akik a kormány
lemondását követelőkhöz csatlakoztak 18 — a Püspöki Karral együtt mindvégig támogatta Tiszát.
A 30., 31 és 33. sz. levelek jól illusztrálják azt az 1915-ben megélénkült diplomáciai tevékenységet, amellyel a Monarchia Olaszország további semlegességét
igyekezett megőrizni. Csernoch egy névtelen informátor jelentését is továbbította
1915. május 23-án 20 — Olaszország hadbalépésének napján, és így már megkésve
informálta Tiszát az itáliai helyzetről. Csernoch — egyházi úton szerzett értesülései alapján — nem először tájékoztatta Tiszát az olasz diplomáciai lépésekről. 21
Az olasz diplomácia tudatában lévén helyzeti előnyének, mind nagyobb és nagyobb árat kért semlegességéért. Tisza, lelve egy román—olasz szövetségtől — ami
már 1914. szeptember 23-án létrejött —, beleegyezett a területi engedménybe. 22

tatta az ún. egyházpolitikai törvényeket (1894:XXXI. te. az állami anyakönyvezésről,
1894:XXXII. tc. a gyermekek vallásáról, I894:XLIII, tc. az állami anyakönyvezésről,
1895:XLII. tc. az izraelita vallasrol, 1895:XLIII. tc a vallas szabad gyakorlásáról).
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Lepold A.: i. m. 446. p.
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Magyarország története 1890-1918. Főszerk.: Hanák Péter. II. köt., Bp., 1983. 1152. p.
(Magyarország története tíz kötetben).
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PLE, Csernoch AS, Utólagosan iktatott iratok Nr. 5. A levélben egy bizalmas körökben megfordult, névtelen bajor diplomata az olaszországi és romániai helyzetről informálja a hercegprímást. Soraiból kiderül, hogy bár a pápa mindent megtesz a Monarchia érdekében, azonban
Olaszország hadbalépése csak azáltal lenne megakadályozható, ha a Monarchia az összes
követelési azonnal teljesítené. A román helyzettel kapcsolatosan kijelenti, hogy szükségesnek
tartaná rendkívüli követ kiküldését, mivel Czernin bukaresti nagykövet túlzottan optimista, és
ezért feladata ellátására nem alkalmas. Netzhammer bukaresti érsekre hivatkozva tudatja, hogy
az oroszok nagy pénzekkel megvesztegetve a befolyásos egyéneket, Romániát teljesen az
antant mellé állítják. Valószínűleg e levélre válaszolt Tisza 1915. május 29-én: Tisza Levelek.
III. köt., 1106., 323. p.
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1915. március 9-én Burian külügyminiszter felajánlotta Trento átengedését, amelyre válaszul az olasz kormány egész Dél-Tirol, az olasz határtól Triesztig húzódó
Adria-vidék és több dalmáciai sziget átengedését kívánta. A monarchia vezetői ez
elől elzárkóztak. Az antant hatalmak azonban késznek mutatkoztak e követeléseket
a hadbalépés fejében teljesíteni, így 1915. május 23-án Olaszország hadat üzent a
Monarchiának.
A román politikai törekvések szintén ismertek voltak a Monarchia politikusai
előtt, így Tisza már az 1914. július 19-i közös minisztertanácson kifejezte aggodalmát Erdély sorsa iránt. 24 Czernin, a Monarchia bukaresti nagykövete 1915. április l-jén jelentette Buriánnak, hogy Románia nem marad semleges a háború végéig: „Kérem Excellenciádat, higgyen nekem: Románia nem akar végig semleges
maradni. Annyira nem ostobák itt, hogy szándékosan és tudatosan két szék közé
üljenek." 25
Tisza 1915. május 31-én (már Csernoch említett levele után) közölte Burián
közös külügyminiszterrel, hogy „a jelenlegi román kormány uralma mellett még
az oroszok elleni háború igéretét is a legnagyobb bizalmatlansággal fogadnám,
mert azt sem tartanám kizártnak, hogy bennünket ilyen Ígérettel elaltatva, mozgósítanának s az utolsó percben az oroszokhoz csatlakozva meglepetésszerűleg
rajtunk ütnek."26
Az alább közölt levelekből kiderül, hogy Tisza mennyire fontosnak tartotta a
főpapsággal való jó kapcsolatot, hiszen öt alkalommal is kérte a prímást jelenjék
meg a főrendiház ülésén (8., 13., 14., 21., 22. sz.), illetve, hogy vesse latba tekintélyét (36. sz.).
Mivel a magánlevéltár több tematikai csoportot ölel fel, a hivatkozások is több
típusra oszlanak:
1. A keltezési éven belül folyószámozással jelölt levelek (Mindig feltüntetve:
Levelek).
2. Az egyházkormányzati iratok között iktatott, de a magánlevéltárba áttett levelek (Mindig feltüntetve: Iktatott iratok).

23

Galántai

24

Komjáthy Miklós: Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichiseh-Ungarischen
Monarchie (1914-1918). Bp., 1966. 152. p.

József. Az első világháború. Bp., 1980. 266-268. p.

25

„ I c h bitté Euer Exzellenz, mir zu glauben: Rumanien will nicht neutral bleiben bis zum
Schlusse. So dumm sind sie hier nicht, dass sie sich absichtlich und wissentlich zwischen
zwei Stühle setzen würden." Tisza Levelek. V. köt., 1686/a, 291. p.

26

Tisza Levelek. III. köt. 1116., 329. p.

3. Elsősorban politikai természetű, utólagosan iktatott jelentések (a sorszám
előtt feltüntetve: Utólagosan iktatott).
A levelek többnyire géppel íródtak, a miniszterelnök azokat saját kezűleg csak
aláírásával látta el.
A még nem publikált források közül az egyház- és köztörténeti szempontból
leginkább érdekes levelek szövegét teljes terjedelmükben, a többit pedig regesztában közöljük. 27
FORRÁSOK
1.
1913. július 23., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. a/1913-14
Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy az
uralkodó július 21-i határozatával őt (a miniszterelnököt) a horvát—szlavón-dalmátországi miniszter teendőinek ideiglenes ellátása alól felmentette, és grófPejacsevich Tivadar belső titkos tanácsost horvát-szlavón-dalmátországi
tárcanélküli
miniszterré nevezte ki.

2.

1913. augusztus 6., Geszt
PLE, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5213/1913. 28
Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz
pöki szék betöltésének
tárgyában.

az eperjesi püs-

MÉLYEN TISZTELT BARÁTOM!
Az eperjesi püspökség kérdése teljesen zsákutcába jutott s miután a magyar
kormánynak négy jelöltje talált egymásután visszautasításra, el voltam határozva,
hogy mindaddig nem hozom a kérdést napirendre, amig Rómából nem jön valami

27

A forrásokat eredeti helyesírásuk szerint közöljük. A levelek keletkezésének időpontjában az
1877-es akadémiai szabályzat volt érvényben. A forrásokat, három kivételével, Tisza gépbe
diktálta, így az ékezetek hosszúságának eltérése az írógép betűkészletének hiányosságaiból és
a korabeli helyesírási normákból ered.

28

In: 5544/1913. sz. iratcsomó.

közeledés. Hiszen ha valahol, éppen a ruthén görög-katholikus egyházmegyékben
teljesen fedi a nemzeti érdek az egyház érdekét, mert minden legkisebb elhajlás a
slavofil irányzatok felé menthetetlenül a schisma malmára hajtja a vizet.
Utolsó Bécsben létem alkalmával azután meglátogattam a nunciust s azt a benyomást nyertem, hogy Róma most már hajlandó volna Nóvák jelöltségét fontolóra
venni. Megmondtam a nunciusnak, hogy mi addig nem fogjuk őt újból most már
harmadszor proponálni, amig nem tudjuk, hogy nem ujabb kosár vár reánk, mire
ő igérte meg, hogy kérdést intéz e tárgyban Rómába s az eredményről értesíteni
fog.
Nem akartam c kérdésben távolléted alatt alkalmatlankodni Neked, de most már
külföldi üdülésed befejeztével azzal a kérdéssel fordulok Hozzád, lennél kedves
ezt az ügyel a nunciusnál s esetleg directe Rómában is hatékonyan támogatni. Én
a legnagyobb súlyt helyezném a Szentszékkel való jó viszonyra és harmonikus
közreműködésre s már csak ebből a szempontból is nagyon nyom, hogy e szerencsétlen püspöki kérdésben ilyen érthetetlen merevségre találunk. E mellett az eperjesi püspöki szék betöltetlenül hagyása, tekintettel a Galicia felől erősen szervezkedő russolil mozgalomra, egyaránt károsítja a nemzeti és az egyházi
érdeket. Mindezeknél fogva igen nagy súlyt helyeznék a kérdés kedvező elintézésére és nagyon hálás volnék, ha annak a Te intervencióddal megadnád a döntő
impulzust.
Novákról csak szépet és jót hallottam szélesebb látókörű, művelt, eszes és megbízható magyar ember, akinek Rómában is jó pozíciója van. Egyedüli hibájából,
fiatalságából napról-napra gyógyul kifele hisz az ember sokkal hamarább levetkezi
ezt a hibát, mint maga szeretné.
Mindezen okoknál fogva nagyon melegen ajánlom az ügyet kegyes jóindulatodba.
Igaz nagyrabecsüléssel vagyok őszinte híved:
'Tiszti

3.
1913. augusztus 17., Geszt
EPL, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5213/1913. 29
Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz
pöki szék betöltésének
tárgyában.

az eperjesi

püs-

MÉLYEN TISZTELT BARÁTOM!
Folyó hó 12-én kelt leveled kapcsán még egyszer komoly reconsideratio tárgyává tesszük, vájjon nem lehetne-e a Te általad emiitett két jelölt valamelyikében
megnyugodnunk, mert igen nagyt súlyt helyezünk a te állásfoglalásodra s nagyon
nehezünkre esik, ha egy vagy más dologban nem járhatunk el kívánságod szerint.
Rövid idő alatt meg fogom adni e kérdésben érdemleges válaszomat, nem akarok
azonban addig késni örömöm és hálás köszönetem kifejezésével levelednek lényege és bizalmas hangja felett. Meg vagyok róla győződve, hogy ha egymással bizalmas érintkezésben valóban vállvetve igyekszünk eljárni, nagy szolgálatokat tehetünk úgy az egyház, mint a nemzet érdekeinek. Végtelenül szükséges a harmonikus
együttműködés ugy Rómában, mint a nunciusnál. A lényegben nincs köztünk eltérés. Ha egy vagy más személyi kérdésben más nézeten volnánk is, igyekezzünk azt
kölcsönös concessiókkal kiegyenlíteni s lehetőleg magunk közt elintézni. Ha a kormány és prímás egyetértőleg lép fel minden fontosabb függő kérdésben, meg vagyok róla győződve sokkal eredményesebben fogunk eljárni, mint ahogy az egyháznak is tetemes kárára az a múltban többnyire történt.
Igaz nagyrabecsüléssel vagyok őszinte híved
Tisza

4.
1913. augusztus 24., Bécs
PLE, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5544/1913. 30
Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz
pöki szék betöltésének
tárgyában.

29

In: 5544 / 1913. sz. iratcsomó.
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Tisza kézírásos levele.

az eperjesi

püs-

Mélyen tisztelt barátom!
Engedd meg, hogy érett megfontolás után arra irányítsam végleges kérésemet,
légy kegyes Novak érdekében írni a nunciusnak.
Gr. Pálffy tói ismételten igen előnyös informatiót kaptam felőle és ... olyan buzgó catholikus, komoly gondolkozású derék emberek közéj ut, akikközött bizonyára
teljesen meg fog hivatásának felelni.
E tárgyban tanúsított előzékenységedért ismételten hálás köszönetet mondva
igaz nagyrabecsüléssel maradok híved
Tisza István
5.
1913. szeptember 2., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. b/1913-14.
Tisza István miniszterelnök
megköszöni Csernoch János
hercegprímásnak,
hogy Novákra vonatkozó kérését teljesítette, és erről őt augusztus 30-án kelt levelében értesítette.

6.
1913. szeptember 16., Geszt
PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. c/1913-14."
Tisza István miniszterelnök tájékoztatja Csernoch János hercegprímást,
hogy
Wilczek Frigyesre vonatkozó javaslatát azért nem tartja lehetségesnek, mivel a
tárgyalások már nagyon előrehaladott állapotban vannak.

7.
1913. szeptember 20., Geszt
PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. d/1913-14.
Tisza István miniszterelnök
megköszöni Csernoch János
hercegprímásnak
Novákra vonatkozó értesítését, és mivel az. ügyet személyesen is szeretné vele meg-
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Kézírásos levél.

beszélni, tájékozatatja Csernochot, hogy szeptember 22-étől Budapesten
dik, és kéri a prímást, hogy Budapestre jöveteléről értesítse őt.

tartózko-

8.
1913. szeptember 29., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. e/1913-14.
Tisza István miniszterelnök a főrendiház október 8-i ülése előtt ellenzéki vitától
tartva kéri Csernoch János hercegprímást, hogy az ülésen a főpapság minél nagyobb számban vegyen részt. Megköszöni továbbá a hercegprímásnak a pápa szobrára vonatkozó tanácsát.

9.
1913. október 18., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. f/1913-14.
Tisza István miniszterelnök megnyugtatja Csernoch János hercegprímást, hogy
Esztergom városát továbbra is külön városi kerületként kívánják
meghagyni.

10.
1913. november 3., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 a/1913-1914.
Tisza István miniszterelnök Richter János szepesi egyházmegyés pap átvételét
kéri Csernoch János hercegprímástól az. Esztergomi
Főegyházmegyébe.

11.
1913. december 8., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. a/1913-14.
Tisza István miniszterelnök tájékoztatja Csernoch János hercegprímást a közös
külügyminiszter értesítéséről, miszerint Dr. O'Reilly, a clevelandi püspöki hivatal
kancellárja európai útja során Magyarországot is fel kívánja keresni. Tekintettel
azonban arra, hogy a clevelandi püspök, Mgr. Farelly az uralkodói kitüntetés el-

lenére a Monarchia érdekeivel szemben kevés jóakaratot tanúsított, a magyarországi magasrangú hivatalos körök Dr. O 'Reillyt nem kívánják fogadni. A miniszterelnök kéri a hercegprímást, hogy a kancellárt lehetőség szerint ő se fogadja.
Amennyiben ez nem volna kikerülhető, vele szemben igen tartózkodó
magatartást
tanúsítson.
12.
Budapest, 1913. december 22.
PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 b/1913-1914.
Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz
kormány viszonyának
tárgyában.

az egyház és a

MÉLYEN TISZTELT BARÁTOM!
A primacziális egyházmegyéhez tartozó vidékekről töhb oldalról kapom azt az
örvendetes jelentést, hogy a clerus politikai magatartásában örvendetes változás
mutatkozik. Ebben a te müvedet látom s nemcsak pártszempontból, de még sokkal
inkább a magyar nemzetnek minden párt tekinteteken felülálló nagy érdekei szempontjából hálás szivvel mondok érte köszönetet. A néppárt szükségszerű jelenség
lehetett az egyházpolitikai küzdelmek izgalmas időszakában, m a azonban, amidőn
ezek a kérdések régen elvesztették actualitásukat, létjogosultság nélküli anachrinizmussá vált. A kormányon lévő párt részéről veszély az egyház egyetlen jogos
érdekét sem fenyegeti, ellenkezőleg egész törekvésük oda irányul, hogy megtarthassa azt a helyet, amely őt a modern társadalom irányításában is megilleti s a
nemzeti eszmével vállvetve vívja meg harcát a modern radikalizmus romboló törekvéseivel szemben.
Minden olyan agitáció, amely felekezeti szempontokat kever a közéletbe s az
egyházat belesodorja a pártpolitika szennyes hullámaiba, egyenesen az egyház jól
felfogott érdekének van kárára s a vallásellenes irányzatok malmára hajtja a vizet.
Benned megvan minden tulajdon ahhoz, hogy a felekezetieskedő demagógiával
szemben sikerrel vedd fel a küzdelmet s helyre-állítsd az egyház és a magyar liberalizmus közötti hagyományos jó viszonyt. Légy róla meggyőződve, hogy hazádnak és egyházadnak teszel vele szolgálatot s ez irányú működésedben odaadó támogatásomra számithatsz.
A közeledő ünnepek alkalmával legjobb kivánataimat fejezve ki, igaz nagyrabecsüléssel maradok tisztelő hived:
Tisza

13.
1914. február 15., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 c/1913-1914.
Tisza István miniszterelnök a főrendiház február 26-i ülése előtt ellenzéki támadástól tartva kéri Csernoch János hercegprímást, hogy a klérus jelentős számban
képviseltesse magát az ülésen.

14.
1914. március 26. J
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. b/1913-14.
Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy a főrendiház április 2-i ülésén a klérusnak legalább néhány tagja vegyen részt.

15.
1914. április 29., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. c/1913-14.
Tisza István miniszterelnök a Budapesti Falkavadász Társaság számára
lehetőséget a Komárom környéki prímási birtokokon való vadászathoz.

kér

16.
1914. április 30., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 d/1913-1914.
Tisza István miniszterelnök Sziklay felterjesztésének
hercegprímástól kéri a szükséges életrajzi adatokat.
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Kézírásos levél, amelyen a keltezési hely nincs feltüntetve.

tárgyában Csernoch

János

17.
1914. május 8., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. d/1913-14.
Tisza István miniszterelnök értesülvén arról, hogy Csernoch János hercegprímás rihényi birtokéit haszonbérbe kívánja adni, azt tanácsolja a hercegprímásnak,
hogy az ügy elintézését bízza Lavotta osztálytanácsosra, a Földművelésügyi
Minisztérium felvidéki kirendeltségének
vezetőjére.

18.
1914. május 21., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. e/1913-14.
Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy az
uralkodó gróf Lónyay Albert lovassági tábornokot a testőrség kapitányává nevezte
ki.

Í9.
1914. június 15., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. f/1913-14.
Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy legközelebbi budapesti tartózkodásáról értesítse, mivel közügyek megbeszélése végett fel
kívánja keresni.

20.
1914. június 19., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. g/1913-14.
Tisza István miniszterelnök
János
hercegprímásnál.

június 22-én, 16 órára bejelenti magát

Csernoch

21.
1914. június 26., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. h/1913-14.
Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy a főrendiház július 6-án bizottsági üléseket tart, és kéri, hogy a
határozatképesség,
illetve a kormánytöbbség biztosítása érdekében az üléseken jelenjen meg.

22.
1914. június 27., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. i/ 1913-14.
Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy a főrendiház július 13-iki ülésén a klérus azon tagjai, akiknek politikai támogatására a kormány számíthat, lehetőség szerint jelenjenek meg, mivel fontos és valószínűleg vitát
kiváltó törvényjavaslatok kerülnek
tárgyalásra.

23.
1914. július 2., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1.1/1913-14.
Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy a főrendiház ülését a trónörököspár meggyilkolása miatt július 13-áról 20-ára halasztotta el.

24.
1914. augusztus 25., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. m/1913-14.
Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy az
uralkodó augusztus 22-én gróf Pejacsevich Tivadar
horvát-szlavón-dalmátországi miniszter akadályoztatása
idejére a horvát-szlavón-dalmátországi
minisztérium ideiglenes vezetésével őt (a miniszterelnököt) bízta meg.

25.
1914. szeptember 19., Budapest
PLE, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5353/1914.
Kiadva: Tisza Levelek II. köt. 278., 149. p.
Tisza István miniszterelnök köszönetét fejezi ki Csernoch János
nak nagylelkű
adományáért.33

hercegprímás-

26.
1914. október 2.,Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. n/1913-14.
Tisza István miniszterelnök köszönetét fejezi ki Csernoch János hercegprímásnak a Kasselik-alapítvány 34 Gizella téri palotájára vonatkozó értesítéséért.

27.
1914. október 12., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. o/1913-14.
Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy dr. Marusic ügyében ne tegyen semmit, amíg ő Jankovich Béla kultuszminiszterrel
nem
beszélt.

33

A levélhez mellékelve a I Iadbavonultak Családjainak Országos Segélyező Bizottsága elnökének Csernochhoz címzett köszönőlevele a prímás 50 (KM) koronás adományáért.

34

Kasselik Jenő (f 1910) végrendelete értelmében minden ingó és ingatlan vagyonából létrehozta
a Kasselik Erzsébet és Ferenc alapítványt, azzal a céllal, hogy „az alapítvány asylum legyen
oly, a műveltebb osztályhoz tartozó egyének számára, akik saját hibájukon kívül jutottak Ínséges viszonyokba". A végrendelet végrehajtását és az alapítvány vezetését, illetve kezelését
az esztergomi érsekre, mint a magyar katolikus egyház fejére bízta. A tekintélyes vagyon
1916-ban tovább gyarapodott az örökhagyó unokaöccsének, Kasselik Zailler Ferencnek
vagyonával ( 6 milllió korona, amihez 3,1 millió korona értékű budapesti és tétényi ingatlan
járult). A rokonság azonban kezdettől fogva támadta a végrendeletet, ami elhúzódó pereskedéshez vezetett, de az alapítvány kezelése Mindszenty hercegprímás egyházkormányzatának
idejéig az esztergomi érsek kezében maradt. Az erre vonatkozó iratanyagot Id. Csernoch AS,
illetve a Prímási Levéltár egyházkormányzati mutatókönyveiben a Kasselik címszónál feltüntetett számok alatt.

28.
1915. február 24., 3 Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 a/1915.
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 872., 131. p.
Tisza István miniszterelnök
annak kapcsán, hogy Csernoch János hercegprímásnak a vatikáni nagykövetséghez intézett levelét a cenzúra felbontotta, felajánlja, hogy a Rómába irányuló levelezését a miniszterelnökségen
keresztül küldje,
így a diszkréció nem sérül.

29.
1915. február 28., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 b/1915.
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 880., 136. p.
Tisza István miniszterelnök továbbítja Bereg vármegye főispánjának levelét és
annak mellékleteit, amelyekből kitűnik az orosz betörés által sújtott rutén lakosság
magyar szimpátiája.

30.
1915. március 9. Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 43 a/1915.
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 909., 151-152. p.
Tisza István miniszterelnök visszaküldi Piffl bíboros, bécsi érsek levelét és biztosítja Csernoch János hercegprímást, hogy a kormány mindent megtesz, hogy az
olasz támadásban rejlő veszélyt elhárítsa.
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A kiadásban dátumként február 26. szerepel.

31.
1915. március 16., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 c/1915.
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 942., 172. p.
Tisza István miniszterelnök a nuncius nyugtalankodására
válaszolva biztosítja
Csernoch János hercegprímást, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz az
olasz veszély elhárításának
érdekében.

32.
1915. április 6., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 d/1915.
Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy legközelebbi budapesti útjáról értesítse, mivel ekkor bizalmas ügyek megbeszélése miatt
szeretne vele találkozni.

33.
1915. június 6., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 e/1915.
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 1130. / II. köt., 339-340. p.
Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást
Erzberger
német birodalmi képviselővel folytatott beszélgetéséről, aki átadta neki a prímás
levelét. A miniszterelnök örömét fejezi ki, hogy a román kérdésben tanúsított eljárását3f' a hercegprímás megérti, valamint kijelenti, hogy nem hagyja magát a németek javaslatai által befolyásoltatni, mivel ők a dolgokról kellő ismeretekkel nem
rendelkeznek.
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Valószínűleg miniszterek és főispánok kinevezéséről van szó. Tisza leveléből több nem derül
ki, Csernoch e tárgyú levelét pedig nem sikerült megtalálni.

34.
1915. augusztus 5., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 43 b/1915.
Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy a trónörököspár augusztus 11-én, délután 4 óra körül érkezik
Esztergomba.

35.
1916. január 2., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 a/1916.
Tisza István miniszterelnök válasza Csernoch János hercegprímás
cember 26-án kelt újévi jókívánságaira.

1915. de-

36.
1916. július 3., Bécs
PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 b/1916.
Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hasson oda,
hogy az örmény kérdés a háború végéig a parlamentben felszólalás tárgyát ne
ké-pezze. Egyúttal megnyugtatja a hercegprímást, hogy mindent megtesznek azért,
hogy a szövetséges Törökországot a keresztény alattvalókkal való emberséges bánásmódra bírják.

37.
1916. október 3., Budapest.
PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 c/1916.
Tisza István miniszterelnök
nonokságra ajánlja.

Jeszenák Gábor pozsonyi kanonokot esztergomi ka-

38.
1916. december 12., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 d/1916.
Tisza István miniszterelnök
nonokságra ajánlja.

Ecsedy Gyula győr-zámolyi

esperes plébánost

ka-

39.
1917. június 11., Budapest
PLE, Csernoch AS, Levelek, 26/1917-1927.
Kiadva: Tisza Levelek VI. köt. 1982., 290-291. p.
Tisza István miniszterelnök lemondása után megköszöni Csernoch János hercegprímásnak ,,az utolsó évek vállvetett" munkáját. Tisza meg van győződve arról,
hogy az ifjú uralkodót Vázsonyiék37 megtévesztették, de bízik az uralkodó esetleges
jobb belátásában. Végül kéri a prímás közreműködését a,, honfentartó munkában ".
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Vázsonyi Vilmos (1868-1926) 1917-ben a választójogi blokk társelnöke, az Eszterházy-kormány igazságügyminisztere 1917. augusztus 18-ig, majd 1918. január 25-ig tárca nélküli
(választójogügyi) miniszter.

SZILÁGYI LÁSZLÓ
A SZAVAZÓBOTOK ÁRA
(Az 1872. évi parlamenti választások fedezetlen költségeinek kiegyenlítéséről
szóló 1876. évi XXVI. tc. története) 1
1876. június 5-én nyert szentesítést az 1876:XXVI. te., amelynek első két paragrafusa az 1875-ben tartott általános országgyűlési képviselő-választások költségeihez szükséges póthitelről szólt, harmadik paragrafusa pedig felhatalmazta a belügyminisztert, hogy „az 1872. évi országgyűlési képviselő-választások idejéből:
Szabolcs megyében 2093 íit, Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegyékben pedig
2360 frtnyi fedezetlenül maradt költségeket is kiegyenlíthesse s ezeket az 1875. évi
LV. tc. 2. §-a XIV. fejezetének 3. címe alatt megszavazott hitelből fedezhesse." 2 A
törvény végrehajtásával a 4. § értelmében a belügy- és a pénzügyminisztert bízták
meg.
Joggal vetődik fel a kérdés: miért került az országgyűlés napirendjére 1876-ban
az 1872. évi képviselő-választás költségeinek ügye? Miért nem tudta vagy nem
akarta a Belügyminisztérium a költségeket még 1872-ben, az 1872. évi költségvetés alapján fedezni, és miért látták szükségesnek a honatyák, hogy mindössze
4453 Ft hiányról külön törvény szülessen? (Ez az összeg mindössze 0,11%-a az
1872. évi állami költségvetésről szóló 1872:VII. tc. 2. §-a értelmében a megyék,
kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásaira megszavazott 3 882778 Ft-nak (az erdélyi törvényhatóságok kiadásai nélkül), miközben a Belügyminisztérium 20 000 Ft hitelt kapott „különféle előre nem látható
költségekre."
Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ kapni az 1872. évi szabolcsi képviselőválasztások és a választási költségek körül kibontakozó politikai-jogi vita történetének leírásán keresztül. 4
1

A tanulmány a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Levéltárban található Szabolcs
vármegyei Központi Választmány iratainak (IV. B. 403.), valamint a Magyar Orszá-gos Levéltár belügyminisztériumi általános iratainak (=K 150 II. kútfő. 10. tétel) feldolgozása alapján
készült.

2

Magyar törvénytár 1875-1876. évi törvénycikkek. Bp., 1896. Franklin, 443. p. (A továbbiakban a törvénytár egyes köteteire az évszám megadásával, Mtt. rövidítéssel hivatkozom.)

3

Mtl. 1872-1874. 9. és 10. p.

F O N S V. (1998) 3. sz. 397-408. p.
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A Szabolcs vármegyei Központi Választmány 1872. június 19-i 8. sz. határozatával titkos szavazást rendelt el a hat vármegyei kerületben (a nagykállöi, nyírbátori, tiszalöki, kisvárdai, nyírbogdányi és a nádudvari kerületben) azért, hogy ,,az
országszerte nagy mérvet öltött vesztegetések lehetőleg korlátoztassanak, és a választópolgárok szabad akaratnyilvánítása biztosíttassék." 5 A többségében baloldali
politikai beállítottságú választmány ezzel — az átlagos magyarországi gyakorlattal
ellentétben — megvalósította a 48-as párt 1872 januárjában megfogalmazott választási programjának egyik célkitűzését. Az általános választójog bevezetésére
nem vállalkozott és erre nem is törekedett, de az országgyűlési követek népképviseleti választásáról szóló és 1872-ben is érvényben lévő 1848. évi V. tc. 32. §-át a
maga liberális politikai meggyőződése szerint „pontosította". E paragrafus szerint
,,A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével — s valamint a
szavazatok összeszámítása is nyilván történik." A „nyilván" szó alatt a legtöbb
választókerületben a szóbeli szavazást értették, és így a 20 éven felüli, választójoggal rendelkező férfi lakosok 1848-tól 1872-ig (majd az 1874:XXXIII. tc. 76. §-a
értelmében 1910-ig, az utolsó dualizmus kori választásig) szóban adták le voksaikat. Néhány vármegye számára azonban ez a kifejezés a választási eljárás nyilvánosságát, ellenőrzését jelentette. A titkos szavazást bizonyos kerületekben már
1848-ban bevezették, és 1861-ben a választási bíráskodás gyakorlatában is problémaként merült fel: a képviselőház igazoló osztálya a győri, a szabadkai és a komáromi választás megsemmisítését javasolta a titkos szavazás bevezetése miatt. A
mandátumokat hosszas vita után igazolta a Tisztelt Ház, elvi értékű döntéséi a következőképpen indokolva: „a törvény szavaiból és annak szelleméből azt, hogy
egyedül a nyilvánosan történt szavazás érvényes, következtetni egész határozottsággal annyival inkább nem lehet, mert a törvénykönyv kézen forgó példányaiban
az V-dik tc. 33. §-ának szövege eltérő és határozatlan." 6

4

A választás eseményeinek politikatörténeti feldolgozását „ E g y titkos parlamenti választás Szabolcs vármegyében (1872)" című tanulmányomban végeztem el. (In: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltár kiadványai. Levéltári évkönyv XII. Nyíregyháza, 1997. 161-185. p.) Az
olvasók szíves elnézését kérve itt kell korrigálnom a tanulmány egyik hibáját (168. p.): a
nyíregyházi összeíró küldöttség elnöke, Krúdy Gyula ügyvéd, nem az író édesapja, hanem
nagyapja volt. A Krúdy családról: Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák. IV. Nyíregyháza, 1997. 173-174. p.

5

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Levéltár IV. B. 403. Szabolcs vármegye
Központi Választmányának iratai 1872. 8. szám. (A továbbiakban: SzSzBMÖL IV. B. 403.
Kpv-1872. 8.)

6

Képviselőházi Napló 1861. I. kötet 35-39. p. Idézi Rttszoly József: A választási bíráskodás
Magyarországon 1848-1948. Bp., 1980. 236-237. p.

Valóban: a törvény felirata mellett lévő 186. sz. iromány, az 1848:V tc. irománykötetben publikált szövege és az alsótábla első javaslata a titkos szavazás lehetőségének még sokkal határozottabb megfogalmazását adja: „ A szavazás a szavazó
nevének a küldöttség általi feljegyzésével, a szavazatszedő választmánynak egyedüli jelenlétében: — a szavazatok összeszámítása mindazonáltal nyilván történik.'"
A választások törvényességét titkos szavazás miatt megkérdőjelező kérvényeket
a képviselőház a későbbiekben is visszautasította, 8 így a Belügyminisztérium —
érthetően — 1872-ben is elnézte az átlagostól eltérő gyakorlatot. Amikor Szőgyéni
Emil petíciót nyújtott be a titkos szavazás ellen, Tóth Vilmos belügyminiszter a
választmányhoz írt levelében csupán enyhe rosszallását fejezte ki: ha a választások
rendje bármilyen mulasztás miatt csorbát szenved, a felelősség egész súlya a Központi Választmányt, illetve a választási elnököt terheli.9 A rendelkezésemre álló
adatok szerint a választmány ugyanakkor hivatalosan nem kérte a Belügyminisztériumtól a 8. sz. határozat jóváhagyását, és az erről szóló jegyzőkönyvet is csak
1872. július 5-én (3 nappal a választások előtt) terjesztette lel. Az iratok július 7-én
érkeztek meg Budára, így azokat a Belügyminisztérium már nem tudta felülvizsgálni, és olvasatlanul küldte vissza.10 A Belügyminisztérium döntésében emellett
szerepet játszhatott az is, hogy 1872-ben nemcsak Szabolcs foglalt állást a törvény
demokratikusabb értelmezése mellett. Az 1872-75. évi országgyűlés irományai
között egy kimutatás a következő megyékkel és városokkal kapcsolatban említi a
titkos szavazást: Győr, Pest-Pilis-Solt, Heves és Külső-Szolnok megye, Komárom,
Eger, Kecskemét, Szatmárnémeti, Gyöngyös város. (Sajnos a kimutatás nem pontos, például Szabolcsot nem találjuk a megyei törvényhatóságok között.) ' Szabolcsban a politikai elit ezzel az eszközzel próbált a lakosság baloldali elkötelezettségének minél nagyobb teret engedni.
Fennmaradt az a tervezet, amelyet a Központi Választmány bizottsága (Székely
Benedek, Nagy János és Gál Elek) a titkos szavazásról készített. E szerint a választópolgárok 5 láb hosszúságú (1,58 m), 1 hüvelyk (2,634 cm) átmérőjű pálcákkal
szavaztak. A választó, miután a választási elnökség előtt feljegyezték a nevét, az
elnöktől egy pálcát kapott, egyedül lépett egy tégla- vagy deszkafallal és függönynyel elválasztott szavazóhelyiségbe, és az ott felállított, a képviselőjelölt nevével

7

Ruszoly J.: i. m. 234. p.

8

Uo. 239. p.

9

M O L K 150 1872. 11. kútfő 10. tétel. 21134. jegyzőkönyvi szám.

10

SzSzBMÖL IV. fí. 403. Kpv-1872. 147.

11

Az 1872-75. évi országgyűlés képviselőházának irományai. XVI. köt. Buda, 1874. 383-394. p.

és (az írástudatlan szavazók érdekében) pártjának színével jelölt ládák egyikébe
dobta botját-voksát.'" Más törvényhatóságok szavazócédulákkal, levélkékkel vagy
— mint 1865-ben Szatmár városában — golyókkal biztosították a titkosságot," de
a pálcák alkalmazása is ismert és tetszetős megoldás volt. Ennek magyarázata, hogy
egy hamis szavazóbotot — figyelembe véve annak méreteit — szinte lehetetlen
feltűnés nélkül becsempészni a választóhelyiségbe!
A botok, a szekrények elkészíttetése, valamint a megfelelő szavazóhelyiségek
kialakítása jelentősen megdrágította a választásokat. A tervezet költségvetése szerint egy 4,5 láb hosszú (1,42 m), 4 láb széles (1,26 m) és 4 láb magas láda ára 6 Ft
20 kr-ba került. A szavazópálcákat az olcsó ár és a szabályos kivitelezés érdekében
valószínűleg a tokaji fűrészmalomban készíttették el. (Erről és a botok áráról sajnos nem maradtak lenn iratok.) Egy 3 öl szélességű (5,68 m) és 3 öl hosszúságú
szavazási bódé előállítási költsége 86 Ft volt.
A tervezet költségvetési kereteit a választási elnökök és a Központi Választmány jócskán túllépték. A szavazóhelyiség felállítása és felszerelése Kisvárdán
483 Ft-ba került, amit Ilosvay Kristóf választási elnök a lakereskedőnek nem tudott
kifizetni. 14 A nagykállói választáson használt ládákat a megyeháza egyik termében
fallal vették körül. Ezt a munkát 70 Ft 40 kr erejéig hitelből Mihalovics Ferenc
„építőmester" végezte el.15 Nyírbátorban a szavazóhelyiséget gr. Dégenfeld Gusztáv választási elnök megbízására Bodnár Pál vállalkozó készítette el 340 Ft-ért.1"
A titkos szavazás költsége összességében (a képviselőválasztással kapcsolatos
egyéb kiadással együtt) 2399 Ft 18 kr-t tett ki. A számvevői észrevételek alapján
később ezt az összeget 2359 Ft 18 kr-ra módosították. 17 A Központi Választmány
abban reménykedett, hogy a kiadások egyharmadát sikerül fedezni a választásokat
követően a faáru elárverezésével, a nagyobb részt pedig a Belügyminisztérium a
maga költségvetéséből fogja biztosítani. Mindkét esetben csalódniuk kellett, de az
árat így sem kevesellhették: az 1872. július 8-i választások a baloldal győzelmét
hozták különösebb rendbontás, csalás, visszaélés nélkül. A titkos szavazás bevezetése visszaszorította a szavazatok vásárlását, az etetés-itatást, az erőszak alkalmazá-

12

SzSzBMÖL IV. B. 403. Kpv-1872. II.

13

Ruszoly .!.: i. m. 237. p.

14

MOL K 150. 1872. II. kútfő. 10. tétel. 15092. alapszám. (Azon belül 21510/1873. belügyminisztériumi jegyzőkönyvi szám.) A továbbiakban: 1872-11-10-15092. (21510/1873).

15

MOL K 150. 1876-11-10-50815. (29589/1876).

16

SzSzBMÖL IV. B. 403. Kpv-1872. 154.

17

MOL K 150. 1872-11-10-15092. (39358/1872).

sát, bár egycsapásra nem hozott, nem hozhatott változást a vidám-küzdelmes választások hangulatában és gyakorlatában. A választási jegyzőkönyvek alaposabb
elemzése ugyanis megmutatja, hogy a szavazatok leadására több kerületben pártokként került sor, tehát egy adott párt hívei a titkos szavazás ellenére is együtt
szavaztak!
A választási küzdelmek elcsitulása után kezdetét vette a költségek megtérítésével kapcsolatos huzavona. Az első akadályt a közigazgatási gépezet nehézkessége,
lassúsága jelentette. Ilosvay Kristóf, a kisvárdai választókerület elnöke 1872. július
11-i levelében arra figyelmeztette Bónis Barnabás alispánt, hogy a szavazóbódé
deszkáinak elárverezéséről minél előbb intézkedjék. A deszkák állaga napról-napra
romlott, kelendőségük, áruk is csökkent az elnök szerint, ráadásul a helybeliek is
lopkodták. 18 1872 júliusában, augusztusában az alispán nevében Korányi Miklós,
a Központi Választmány jegyzője több ízben fel is szólította Bónis Sámuelt, a
kerület szolgabíráját a szavazóbódék, bódészerelvények, ládák és lécek elárverezésérc, intézkedés mégsem történt. A főjegyző még november 6-án is dühös, ingerült
hangú levélben kénytelen utasítani az árverezésre Bónis Sámuelt, valamint a vármegye többi szolgabíráját! (Kivételt csak a nagykállói választókerület képezett,
melynek 3 szavazóládáját és 2335 db pálcáját a Központi Választmány 1872. július
19-i 150. számú határozatával időközi választások esetére elraktároztatta).19
A választási kellékek piaci értékesítésének eredményéről nincsenek forrásaim,
mindenesetre az ebből származó összeg kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a vállalkozókat kifizessék. A Központi Választmány 1872. november 22-én, majd 1873. február 22-én — az addigi gyakorlatnak megfelelően — a Belügyminisztériumtól kérte a 2359 Ft 18 kr-os költség megtérítését. A Belügyminisztérium azonban a Számvevőség jelentése alapján csak a nyomtatványokra, irodai szerekre, világításra, a
választási helyek kibérlésére vagy azok átalakítására kiadott 296 Ft 22 kr kifizetését
engedélyezte! 20
A gondban hagyott vármegye közgyűlése ezek után az országgyűlés képviselőházához fordult azzal a kéréssel, hogy engedélyezze számára a Belügyminisztérium
póthitel igénybevételét és így a költségek fedezését. 21 Az országgyűlés azonban
nem kívánt foglalkozni ezzel a kérdéssel, így az ügy nem mozdult ki a holtpontról.
A választási kellékeket elkészítő és szállító vállalkozók veszítették el leghamarabb

18

SzSzBMÖL IV. B. 411. Alispáni iratok. 1872. 2827.

19

SzSzBMÖL IV. B. 403. Kpv-1872. 150.

20
21

MOL K 150. 1872-11-10-15092. (43198/1872).
MOL K 150. 1872-11-10-15092. (19248/1873).

türelmüket. Goldstein Móric kereskedő, aki akisvárdai választás bódéjához és felszereléséhez szállította a szükséges faanyagot, a költségek megtérítését követelve
beperelte Ilosvay Kristóf választási elnököt. Ilosvay hiába kérte a Belügyminisztérium segítségét, hiszen „ily nemű kiadások fedezésére" —- a belügyminiszter
szerint — pénzalap nem állt rendelkezésükre. 22 Ilosvay 1873. június 23-án 458 Ft
50 kr-t volt kénytelen kifizetni Goldstein Móricnak. 2 ' A kopócsapáti birtokos azonban választási elnökként a köztörvényhatóság utasítása szerint járt el, amikor a
szükséges kellékeket megrendelte, és esze ágában sem volt a költségeket magára
vállalni. Beperelte Bónis Barnabás alispánt, és követelte a 458 Ft 50 kr, valamint
1873. június 23-tól számított 6%-os kamatainak, a felmerült költségeknek a megtérítését. 24 Az alispán és a vármegye nehéz helyzetbe került, és most már minden
lehetőségei megragadott: a megye közgyűlésének 1874. májusi, 48. számú határozata felhatalmazta az alispánt, hogy a megye útépítési pénztárából kölcsönözze a
szükséges összeget, erre azonban a Belügyminisztérium, mivel a kölcsön az útépítési alap rendeltetésétől eltérő célt szolgált volna, nem adott engedélyt, és a közgyűlési határozatot feloldotta. 25
Hogyan tovább? Ha a vármegye magára vállalja és kiűzeti a választás költségeit,
az egyszer kifizetett összeget aligha követelhette volna vissza a Belügyminisztériumtól, az országgyűlés döntése pedig még mindig nem született meg. Ebben a
helyzetben a vármegye régi kurucos múltjához méltó és az időhúzásra is kiváló
lehetőséget biztosító utat választott. Bónis alispán a megye és Ilosvay között folyó
perben szavatosként megidéztette „Magyarország központi államkormánya képviseletében" gr. Szapáry Gyula belügyminisztert, és azzal a keresettel fordult a Nyíregyházi Királyi Törvényszékhez, hogy a megye pervesztessége esetén 458 Ft 50 kr
tőke összegben, ennek 1873. június 23-tól folyó 6%-os kamataiban és az okozott
perköltségekben marasztalja el a vármegye köztörvényhalóságának javára! 26 A vármegye tehát megpróbálta továbbdobni a „labdát": ha Ilosvay joggal hivatkozott
arra, hogy a vármegye bízta meg a kellékek megrendelésével, akkor a vármegye
most a kormány felelősségét hangsúlyozta:
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1.) Az ,,1949. évi 8. tc. szerint" — írja az alispán — (valójában az 1848:V. te.
értelmében) a képviselő-választások lebonyolításának íéladata a Belügyminisztérium (és nem a vármegye) fennhatósága alatt álló Központi Választmány feladata.
2.) A választások költségeit az 1872:VII. tc. 2. § A. III. fejezete szerint a belügyminiszternek az országgyűlés által 1872. évre megszavazott 700 000 Ft-ból kell
viselnie.
3.) Szabolcs vármegye 1872. évi költségvetésében a képviselő-választások költségeire külön összeget nem állapítottak meg.
A Nyíregyházi Királyi Törvényszék a szavatossági alkereset tárgyalásának határidejeként először 1874. augusztus 27-ét, majd gróf Szapáry távolléte miatt 1874.
október 31-ét jelölte meg. Erről Szapáry Gyulát, Molnár Pál megyei tiszti ügyészt
és Rézler György ügyvédet mint Ilosvay Kristóf képviselőjét értesítették.
A belügyminiszternek esze ágában sem volt megjelenni a tárgyaláson, hiszen
ez egyet jelentett volna azzal, hogy egy köztörvényhatóság és a Belügyminisztérium közötti vitás ügyben a bíróságot illetékes döntéshozó fórumként elismeri! A
jegyzőkönyvi tárgyalás során a védelem részéről az elleniratot az államkincstár jogi
képviseletére az 1868:LVI. tc. 84. §-a értelmében egyedül hivatott királyi ügyészség, a Királyi Kincstári Jogügyek Igazgatósága terjesztette elő. Az ellenirat szerint
az ügyben a királyi törvényszék nem illetékes. Az 1869:IV. tc. 1. §-a — szól az érv
— a közigazgatást és az igazságszolgáltatást egymástól elválasztotta, így a közigazgatásra vonatkozó ügyek a kormány hatáskörébe és nem a bíróságra tartoz1

27

nak.
Valóban, a kiegyezés után hosszú ideig, 1896-ig a kormány és a közigazgatási
hatóságok vitájában bíróság nem dönthetett, alkotmány- vagy közigazgatási bíróság nem létezett, így az utolsó szó joga a kormányé volt. Az 1870:XLII. tc. 16. §-a
szerint egyes kormányrendelet ellen a végrehajtás előtt a törvényhatóság felírhatott,
,,ha azt törvénybe ütközőnek, vagy a helyi viszonyok miatt célszerűtlennek" tartotta. Abban az esetben azonban, ha a miniszter másodízben eltiltotta a törvényhatóságot módosító rendelkezésének végrehajtásától, az eredeti kormányrendeletet
azonnal végre kellett hajtani. 28
A Belügyminisztérium könnyedén utasította el a vármegye javaslatát a „választásra előirányzott" 700 000 Ft-tal kapcsolatban is. Ez az összeg valóban a már
működő országgyűlés képviselőinek lakbérére és napidíjára szolgált, és nem vonatkozott választási költségekre.29
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A Belügyminisztérium az elleniratban kétségbe vonta az alispán szavatossági
követelésének jogosságát is, sőt általában tagadta az ügyben az állam szavatossági
kötelezettségét.
Mi is a szavatosság a kor fogalmai szerint? A szavatosságról a magyar polgári
törvénykezési rendtartás (az 1868. évi LIV. te.) 78-82. §§ szóltak. A korszak neves
jogászai szerint ,,a jogát másra átszállítónak azon köteleztetését, mely szerint az
átszállított jog birtokosát minden per útján háborgatok ellen védelmezni, jogsértés
esetében pedig a sérelem megszüntetésére segédkezet nyújtani, s ha ezt nem tenné
vagy nem tehetné, kármentesíteni is tartozik, szavatosságnak (evictio) azon személyt pedig, ki fel- vagy alperes által ily segély vagy jótállás végett bíróilag perbe
hivatik, szavatosnak nevezik." 30 A szavatosság eredhetett törvényből, kétoldalú,
illetve terhes szerződésből, végrendeletből, végrehajtásból. (Szerződésről, végrendeletről, végrehajtásról a kisvárdai ügyben egyértelműen szó sem lehetett.) A szavatosságról az akkori törvények igen szórványosan és hiányosan rendelkeztek. A
szavatosságról szólt mintegy 9 törvény, illetve rendelet a Hármaskönyvtől az
1871:VIII. te. 73. §-ig.31 (Az elleniratban ezek közül kiemelték a Hármaskönyv I.
része 74. cikkelyét és az 1659. évi dekrétum 35. cikkelyét. Az 1871 :VIII. tc. 73.
§-a ugyanezen törvény 19. §-ára utalt, amely az állam felelősségét mondta ki, a
bírák vagy bírósági hivatalnokok hivatalos minőségben magáníéleknek okozott
sikkasztásával kapcsolatban!) 3 " Ezek szerint — ahogy a Belügyminisztérium is
hangsúlyozta—a szavatosságnak csak a szavatostól átszállt vagy vele közös joggal
bírt javakban volt helye. A kérdés csak az, hogy a ládák, lécek és választási kellékek
nem számítanak-e ilyen „átruházott javaknak", a választásokon felhasznált nyomtatványokhoz, irodai szerekhez hasonlóan? Ezen a ponton — úgy gondolom — a
Belügyminisztérium, illetve a Királyi Kincstári Jogiigyek Igazgatóságának érvei a
legbizonytalanabb területre tévedtek. A Belügyminisztérium szerint a megyei költségvetésben a titkos választásból származó kiadásokra nem különítettek el összeget, és ilyen kiadásokra a Belügyminisztériumnál sem nyitottak hitelt, vagyis a
költségeket a Belügyminisztérium sem fedezheti, és a megyének előzetes helybenhagyás nélkül nem is volt joga intézkedni. Valójában a titkos választásról szóló
jegyzőkönyvet — ahogyan azt korábban jeleztem — a Belügyminisztériumhoz, ha
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az utolsó pillanatban is, de felterjesztették Az intézkedésről Szőgyéni Emilnek
köszönhetően tudott a minisztérium, így megsemmisíthette volna, ha azt jogtalannak találja, erre azonban nem került sor.
A minisztérium, illetve a királyi ügyészség érvei mégis meggyőzték a bíróságot,
és az alispán keresetét 1876 februárjában elutasították. 4 Sajnos a perben hozott
ítéletet nem találtam meg, mégis valószínű, hogy az állam kárfelelősségét a bíróság
csak a Belügyminisztérium és nem a vármegye vonatkozásában tagadta. Ráadásul
ekkor újabb vállalkozó állt elő követelésével: Mihalovics Ferenc „építőmester" a
nagykállói szavazóládák elfalazásának munkájáért, a ki nem fizetett 70 Ft 40 lóerejéig beperelte a nagykállói járásbíróság előtt dr. Bleuer Miklós választási elnököt mint megrendelőt. 1S Az ügy azonban nem került tárgyalás alá, mivel a kőművesmester követelését a megyei alispán közvetítése révén kiegyenlítették még
a tárgyalás előtt! 6 Mi magyarázza a vármegye álláspontjának módosulását? Az
1872. évi képviselőválasztások költségeinek hosszan elhúzódó vitáját ekkorra már
a Belügyminisztérium és az országgyűlés is megelégelte!
Szomjas József, a tiszalöki választókerület országgyűlési képviselője a képviselőház 1875. április 22-i ülésén interpellációt intézett a belügyminiszterhez: „Szándékozik-e ezen költségnek kifizetésével a jóhiszemű vállalkozóknak oly régen
függőben levő követelését kielégíteni...", és a választási elnökök, valamint a megyei alispán ellen indított „közbotránkozást okozó" perek megszüntetése érdekében intézkedni? A belügyminiszter válaszában ismét leszögezte, hogy az igényelt
összeget nem utalványozhatja, „mert nincs miből", ugyanakkor ígéretet tett, hogy
hajlandó póthitelből kifizetni, ha azt az országgyűlés törvényben megszavazza. 17
1876. június 5-én így nyert szentesítést az 1876. évi XXVI. tc., és így jutott a
vállalkozók kifizetéséhez szükséges pénz birtokába a vármegye.
Érdemes ismét áttekinteni mi is történt valójában? A Belügyminisztérium megnyerte a szavatossági pert, fizetnie tehát nem kellett volna, mégsem hagyhatta magára a törvényhatóságot és az állam tisztviselőjét! Vajon mi volt az oka ennek a
furcsa kitérőnek, miért nem fedezte a Belügyminisztérium a költségeket még 1872ben?
Természetesen nem az összeg nagysága okozott gondot. Az ügy túlnőtte saját
kereteit, és a minisztérium attól tartott, hogy engedékenysége az önállóságukat
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védelmező törvényhatóságok számára jelent biztatást. A Belügyminisztérium elvi
értékű döntéssel kívánta világossá tenni a különc vármegye számára is:
1.) A törvényhatósági önkormányzat csak a kormánypolitikával összhangban
működhet zavarmentesen. A törvényhatóság értelmezheti a törvény homályos rendelkezéseit a maga szempontjai szerint — a választások lebonyolításában meglehetősen szabad mozgástere van —, ha azonban döntéseinek politikai tartalma nem
iélel meg a kormány szándékainak, és még inkább, ha a döntés költségvetési feltételeit nem biztosítja, akkor a kormányzat határozott ellenállásába fog ütközni.
2.) Nem számíthat arra, hogy a kormányzat döntéseinek jogszerűségét független
bírói fórum ellenőrizze vagy minősítse.
A megyei Központi Választmány 1872-ben természetesen több ok miatt sem
finanszírozhatta a titkos választást a megyei költségvetés révén, és ezzel a Belügyminisztérium is tisztában volt.
A vármegyei Központi Választmány minden bizonnyal abból indult ki, hogy a
választási ügyek— a választókerületek kialakítása kivételével — nem szerepelnek
az új törvényhatósági törvény (az 1870:XLII. tc.) 3. és 43. §-ában szereplő ügyek
között, más szóval, nem tartoznak a törvényhatósági bizottság közgyűlésének hatáskörébe. A titkos választás többletköltségeinek fedezésére tehát nem igényelhetett a közgyűléstől külön összeget. Abban az esetben, ha mégis ezt az utat járta
volna, figyelembe kellett vennie, hogy a törvényhatósági költségvetés is a kormány
utólagos jóváhagyása révén vált végrehajthatóvá, sőt a költségvetési tervezetben
előzetes megállapodásra kellett volna jutnia a kormányt képviselő főispánnak és a
törvényhatóság első tisztviselőjének, az alispánnak. Ezt a vármegyei Központi Választmány, úgy vélem, az alábbi okok miatt szerette volna elkerülni:
a) A baloldali többségű vármegyei hatalmi elit és a főispán között politikai ellentét feszült.38
b) A megyei költségvetés e tétel nélkül is éppen elég terhelt volt. (A Számvevőség kimutatása szerint 1872 októberében 7000 Ft-ot meghaladó hiány mutatkozott a házipénztárban.) 39
c) A Központi Választmánynak így vállalnia kellett volna a kockázatot, hogy
tervét már az előzetes egyeztetések során meghiúsítja a kormányzat.
A vármegyei tisztviselők tehát a törvény (az 1848:V. tc.) értelmében jártak el,
és a per folyamán mindvégig hangsúlyozták: a Központi Választmány a Belügy-
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minisztérium irányítása alatt álló testület, így költségeit is a minisztériumnak kell
fedeznie. Ugyanakkor — és ez az érem másik oldala — mindent elkövettek, hogy
a Belügyminisztérium minél később és minél kevesebbet tudjon a megyei választási ügyekről. Eljárásuk, döntéseik miniszteri jóváhagyásában ugyanis nem voltak
biztosak.
Mindezek alapján a per győztese, a minisztérium mégiscsak belenyugodhatott
abba, hogy 4 év múltán — a törvényhozás döntése alapján — a költségeket megtérítse, még azon az áron is, hogy ezzel elvileg az állami kárfelelősségjegyében került,
lezárásra az ügy.
A vármegye pürroszi győzelmet aratott. Igaz, a titkos választásokat a terveknek
megfelelően lebonyolította, a tartozásait pedig központi költségvetésből megtérítette, de a szavazóbotok „ára" jóval több volt 2093 Ft-nál: egy keserű tapasztalat.
Az első törvényhatósági törvény (az 1870:XLII. tc.) elfogadását követően a központi kormányzattól való politikai, közigazgatási, pénzügyi függés szálai jóval szorosabbá váltak!
Úgy gondolom, hogy a szavazóbotok különös történetének voltak a polgári jogalkotás szempontjából előremutató következményei is. A szabolcsi ügy is szerepet
játszhatott abban, hogy az 1881. LIX. tc. 9. és 10. §§ már kiküszöbölték a szavatossági pert, és helyébe az egyszerű perbehívást tették. Addig a szavatosság kérdését — abban az esetben, ha a szavatos kifogást lett a szavatossági kötelezettség
ellen — a főperrel együtt közös ítéletben oldották meg. (1874-75-ben a vármegye
számára is ez adott jó időhúzási lehetőséget.) 1881-től (188LLIX. tc. 10. §) ha a
perbehívott a perbehívó védelmét nem vállalta cl — vagy ha a perbehívást nem
tudták kézbesíteni a perbehívottnak — a főügyet ettől függetlenül folytatták és
eldöntötték. 40
A választási költségek vitája mögötti mélyebb ellentmondásokat még hosszú
ideig nem sikerült feloldani: ilyen volt az állami kárfelelősség kérdése vagy a közigazgatási bíróság hiánya. Történetünkben a felelősség elvét az állami hivatalnok
(Ilosvay Kristóf) esetében kimondta a bíróság, a továbbiakban azonban a Belügyminisztérium immunitását védelmezte, igaz ugyanakkor, hogy az 1876. évi XXVI.
tc. az állam kárfelelősségének hallgatólagos elismerése jegyében fogant! (Ez még
távol állt az állam felelősségének általános jellegű törvényi elismerésétől.) A törvényhatóságok és a minisztériumok vitás kérdéseinek eldöntésére még 1896-ig
nem létezett független bírói fórum, miközben a törvényhatóságok egyre kevesebb
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önállósággal léphettek fel régi szerepkörükben az alkotmány védőiként és a törvények őreként.
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TÓTH ÁRPÁD
A TÁRSADALMI SZERVEZŐDÉS RENDI ÉS POLGÁRI NORMÁI
A Pesti Jótékony Nőegylet fennállásának

első korszaka

(1817-1848)

A XIX. század első felében fontos társadalmi változások kezdődtek meg a magyar
történelemben. Ekkor — esetenként már a politikatörténet terminusa szerinti reformkor kezdete előtt — olyan mozgások indultak meg a társadalom egyes rétegeiben, melyek a rendi társadalomból a polgári felé vezető út kontextusában (is) értelmezhetők. E mozgások egyike az első, modern értelemben vett társadalmi egyesületek keletkezése.
Az utóbbi években megélénkült a kutatói érdeklődés az egyesületek története
iránt. Az ennek eredményeképpen megjelent publikációk közül korszakunkra nézve alighanem a jelentősebbek közé tartozik a magyarországi egyesületek katasztere
(mely azonban a budapesti egyesületeket nem tartalmazza és néhány további megszorítás nyomát is magán viseli), Pajkossy Gábor számos szempontot figyelembe
vevő átfogó cikke a Históriában, és egy előadás-szöveg megszerkesztett változata
szintén Pajkossytól, melynek egyik része a reformkori magyarországi egyesületeket elsősorban a politikatörténet (azon belül a polgári nyilvánosság kialakulása)
összefüggésében vizsgálja. 1 Az említett áttekintő adatgyűjtés és tanulmányok mellett figyelmet érdemelnek azok a munkák is, melyek egy-egy egyesület működését
elemzik meghatározott szempontból. Ezek közül e tanulmány szempontjából a legfontosabb Cser Erika dolgozata a Védegyletről, mely az egyesület törekvéseit
szembesíti a tagság társadalmi összetételének adataival.2 Érdekes továbbá Pik Katalinnak a közelmúltban megjelent írása a Pesti és a Budai Jótékony Nőegyletről,
mely egyes kortárs egyesületi kiadványokat felhasználva hasonlítja össze a két
egyesületet. 3 A több fontos megállapítást is megfogalmazó tanulmány szerzőjének
nézőpontja inkább tükrözi a szociálpolitikusi megközelítést, mint a történészi rekonstrukciót. Itt említendő továbbá Fábri Annának az irodalmi közélet és a
társasélet összefüggéseit elemző könyve, mely közvetve egyesületek történetével is
foglalkozik. 4
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E friss publikációk tükrözik azt a szemléleti váltást, hogy az egyesületek mind
szélesebben ágyazódnak be a történeti kontextusba. Ugyanis míg korábban az egyesület-tematika elsősorban a nemzeti politikai narratíva részeként nyert legitimációt
és válhatott kutatandóvá a történészek számára, mára ehhez képest alternatívát jelentő értelmezések jelentek meg. E váltás természetesen összefügg azzal a fejleménnyel is, hogy az egyesületek újabb típusait „fedezi fel" a történettudomány. A
pest-budai társadalomfejlődés monográfusa 1937-ben a „társadalmi szervezetek"
öt csoportját említette meg (a kaszinókat, a politikai szervezeteket, a foglalkozási
egyesületeket, a természettudományi társulatot és a tudományos és művészeti
egyesületeket)."1 Mára viszont ez a felsorolás kiegészült a gazdasági, a jótékonysági
és a segélyegyesületekkel, valamint a közös időtöltés és szórakozás új formáinak
kialakítását célul kitűző társaságokkal, tágabban értelmezve pedig a szervezetileg
hasonló felépítésű és funkcióikban is több ezekkel közös vonást mutató hitelintézetekkel és részvénytársaságokkal. 6
Jelen dolgozat számára a polgárosodás és urbanizáció azok a folyamatok, melyekben a címben szereplő egyesület működése leginkább interpretálható. Ez a
megközelítés általános az angolszász egyesülettörténeti munkákban, melyek az
egyletek megszerveződésében (a XVIII. század végétől) a születő városi és — megélhetése és életvitele szempontjából — zömmel polgári középosztály azon törekvését mutatják ki, hogy saját kényelmének megfelelő intézményrendszert alakítson ki
kulturált szórakozására, biztonságának megóvására és a városon belüli szimbolikus
hatalom gyakorlására. Ezt az értelmezést a brit, amerikai és — a frissebb — német
szakirodalom gazdagon és meggyőzően alá is támasztja: a különféle egyletek (a
propagandisztikus célú saját kiadványokban és az egyleti alapszabályok preambulumában) deklarált ideológiája, a leggyakoribb egyesülettípusok alapján felvázolható tevékenységi kör és az egyesületi tagság társadalmi összetétele általában
igazolják ezt a magyarázatot. 7
Ez a megközelítés a nyugati szakirodalomban igen elterjedt tehát, vizsgálatra
szorul azonban az, hogy vajon mennyire alkalmazható a vizsgált kor Pestjére. Ismeretes ugyanis, hogy Magyarországon a modem városfejlődés a nyugat-európainál
később indult el, és Pest is csak a XIX. század közepére éri el a nagyvárosi népességszám küszöbének minősíthető százezres szintet. Ezzel szorosan összefügg,
hogy a polgári átalakulás is alig indult még meg a század első felében, ennek megfe-
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lelően vagyonosodő, kultúrájában és értékrendjében offenzív és jelentős létszámú
polgári középosztályt hiába is keresnénk a magyar városokban.
Tény azonban, hogy a nyugati minták hatnak, ráadásul a szórakozás és a társasági élet divatjai kimondottan gyorsan terjednek Magyarországon is.8 Ezek közé tartoznak az egyesületek is, és a XIX. század első felében létrejött magyarországi
egyesületek legnagyobb részében könnyen, bár kisebb hiányosságokkal felfedezhetjük azt a tematikai képletet, amit még a felvilágosodás hatására az előző 50-100
év megteremtett Nyugat-Európában (olvasókörök, szabadkőműves páholyok, tudományos társaságok, közhasznú és a gyakorlati tudás terjesztésére alakult gazdasági egyletek stb.).9 Más kérdés, hogy ezek alapítói között Magyarországon többnyire főnemeseket találunk, derékhaduk nagyobb része pedig birtokos nemes;
nem-nemes rendi helyzetűek (jobbára kereskedők és honorácior értelmiségiek, valamint egy-két gyáros) alig tűnnek fel az eddig vizsgált egyletek tagjai között.
Ebben a dolgozatban e folyamatok korai időszakának egyetlen szereplőjét, a
Pesti Jótékony Nőegyletet vizsgálom 10 az alapítását követő három évtizedben. Arra
teszek kísérletet, hogy a polgári mentalitás egyik összetevője — a középosztály önvédelmét, a szorgosság eszményének terjesztését és a keresztény jótékonyság elvét
egyszerre szorgalmazó szegénypolitikai törekvés — első magyarországi próbálkozását elemezzem és értelmezzem.
A dolgozat mint esettanulmány eleve le kell, hogy mondjon arról, hogy eredményeit általánosítani próbálja, hiszen a szűken vett reformkort megelőlegező és azt
sok szempontból megalapozó társadalmi mozgások idején (a XIX. század első harmadában) Pesttel könnyen összehasonlítható város nincsen a Magyar Királyságban
— nemcsak a szegénygondozási eszközrendszer tekintetében, de az ezek megszervezését sürgetővé tevő „társadalmi problémák" meglétében és súlyosságában sem.
Ami viszont a század második felében, különösen pedig az 1860-as és 1 870-es
évektől lezajló fejleményeket illeti, az ekkor országszerte kialakuló szegényügyi
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Egy a jelzett folyamat iránt ellenszenvet érző röpirat szerzője így ír a lófuttatásról: „Az angolok
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Az egyesület neve megalakulásakor Pesti Jótékony (vagy Jóltcvő) Asszonyi Egyesület (Pesther
Wohlthátigcr Frauen-Vercin) voll. A dolgozatban az egyszerűség kedvéért egységesen a (későbbi) Pesti Jótékony Nőegylet nevet használom.

intézmények és a megalakuló nőegyletek már részben más mintákat követnek és
más társadalmi viszonyokhoz kapcsolódnak (pl. a vidéki nőegyletek többsége a zsidóság körében alakul meg, ami 1848 előtt eleve lehetetlen lett volna).
Az urbanizálódó társadalomra vonatkozó általános tanulságokra nem számíthatunk tehát e kutatás alapján. Törekedtem viszont arra, hogy az esettanulmány keretében az egyesület működésének minél több aspektusát figyelembe vegyem. A két
központi jelenség — a szegénygondozás elve és intézményhálója, illetve az egyesület mint szervezeti forma — egyaránt felveti azt a kérdést, hogy mennyiben hozott
saját korában újdonságot a pesti jótékony nőegylet? Kontinuitás és diszkontinuitás
mérlegének elkészítéséhez szükséges figyelembe venni a szegénygondozás hagyományos (kora újkori) kereteit, a felvilágosodás elveit és ezek gyakorlatba ültetésének esélyét-mértékét egyfelől, illetve az egyesülési gondolat iránti igény felvetődésének körülményeit és korlátait, valamint a városi társadalom ebben potenciálisan résztvevő csoportjait másfelől.
Látni kell, hogy mely okok vezettek ahhoz, hogy éppen ott és akkor alapítottak
önkéntes dologházat és más intézményeket, és hogy miért bizonyult alkalmatlannak a gondok kezelésére alig másfél évtized múltán az így megszületett szervezeti
képlet. Szükséges megvizsgálni azt is, hogy a városi társadalom köreiben mennyire
volt népszerű a kezdeményezés, és hogy az egyes társadalmi — rendi, felekezeti,
foglalkozási — csoportok közül melyek voltak felülreprezentálva az egyesület tagságában és a támogatók körében. Fontos — és a polgári társadalmi normák érvényesülését minősítő, egyben az egyleteket fenntartás nélkül a polgári fejlődés megvalósulásának feltüntető álláspont helyességét próbára tevő — kérdés ugyanis az,
hogy mennyiben szabályozták a rendiesség viszonyai a nőegylet működését, illetve
mennyire sikeresen lépett át határvonalakon az egyesület mint szervezeti forma. Hiába hangsúlyozzák ugyanis a liberális jogtörténészek, hogy az önkéntes be- és kilépésen alapuló egyesületek új minőséget jelentenek a társadalom szerveződésében,
ha az elv gyakorlati megvalósulásakor jelentős eltéréseket találunk az egyes rendi
csoportok jelenlétében, vagy annak látjuk nyomait, hogy a posztokat e rendi csoportok „számítások" alapján osztották el egymás között. Az utóbbi jelenség ugyan nem
bizonyítható egyértelműen, mint ahogy megléte sem cáfolja az egyesület polgári
jellegét; inkább azt mutatja, hogy a polgári átalakulás korának városa erősen
„összenőtt" világ, melyben rendi és polgári nem választható el egymástól élesen.
Másrészt jelenthette-e például az egyesület a nemesi világba való integrálódás, a
„gentryfíkáció"" egy, a nemesi cím elnyerésénél „puhább" módozatát a polgári
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származásúak számára? Hasonlóan fontos társadalomtörténeti kérdés az is, hogy
milyen társadalmi kapcsolatokon keresztül rekrutálódhatott az egyesület — noha itt
elsősorban feltételezésekre vagyunk utalva. Végül: ha a múlt századi egyesületek
elemzése a polgárosodást vizsgáló társadalom- és várostörténet egyik kiemelt feladata, 12 mennyiben felel meg egyáltalán a modern jog kritériumainak a Pesti Jótékony Nőegylet?
Összességében tehát a dolgozat azt a problémát vizsgálja, hogy mennyiben tükrözi a Pesti Jótékony Nőegylet tevékenysége a városi társadalom polgári fejlődését
— abból a tételből kiindulva, hogy az egyesület polgári természetű szervezeti forma. 13 E hipotézis igazolása vagy cáfolása érdekében pedig előbb a nőegylet törekvéseit és eszmei hátterét fogom elemezni, majd a tagság és a tágabban értelmezett
támogatói kör társadalmi összetételét vizsgálom.
E cél eléréséhez részben az egylet saját kiadványait használtam fel, mely a PJ AE
által megjelentett — a tisztújítások közti eseményeket és az egyesület tevékenységét összefoglaló, illetve az egyes intézményeket leíró — füzetekből áll, valamint a
sajtóban a nőegyletről megjelent hírekből. Utóbbiak egyébként gyakran az előbbi
kiadványok rövid ismertetései. Az egylet folyamatos működését dokumentáló iratanyagra nem sikerült rátalálnom, ehelyett csak a többnyire formalitásokat rögzítő
iratokkal dolgozhattam. Ezek részint a megalakulás, illetve az 1833. évi átszervezés
dokumentumai (az előbbiek fontosabb részét Országh Sándor már közölte), részint
az 1830-1831. évi gyűjtésre vonatkoznak, részint a dolgozat szempontjából kevéssé jelentős kérdésekkel, így pl. az önkéntes dologház műszaki állapotával foglalkoznak. 14
Használok azonban olyan forrásokat is, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak
az egyesület munkásságához, és amelyekben rejlő lehetőségeket ritkán aknázza ki a
szakirodalom. Azt feltételezem ugyanis, hogy a tagokra mint személyekre utaló
jelemzők — kapcsolatrendszerük, mentalitásuk, társadalmi állásuk stb. — alapján
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is levonhatunk következtetéseket az egyletre. Erre az itt tárgyalt korban a hagyatéki
iratanyag kínálja a legsokoldalúbb lehetőséget. Emellett a személyek azonosítására
alkalmas egyéb (listaszerű) forrásokat és forráskiadványokat is felhasználtam. Ahhoz pedig, hogy a nőegylet a városon belüli jelentőségét felmérjem, a végrendeleti
kegyes hagyományok könyvét vizsgáltam.
Az itt közölt dolgozat készülő doktori disszertációm része. Két korábbi változatra támaszkodtam: a Hajnal István Kör 1997. évi veszprémi konferenciájának nőtörténeti szekciójában tartott előadásomra és szociológia szakos szakdolgozatomra. 15
Köszönet illeti mindazokat bírálatukért és buzdításukért, akik az előadáshoz hozzászóltak vagy a kéziratokhoz megjegyzést fűztek; közülük is elsősorban témavezet ő m n e k , Bácskai Verának m o n d o k köszönetet. Mellette Benda Borbálának
tartozom leginkább hálával, akinek ösztönzése, kitartása, figyelmes olvasása és ötletei nélkül a dolgozat lényegesen szegényebb lenne.
1. A szegényügy helyzete és megítélése a XIX. század első felében
A nőegylet újszerűségének megítéléséhez szükséges megvizsgálni, hogy hol tartott
a szegényiigy a vizsgált periódus előtti Magyarország városaiban.
A szegénypolitika hazai történetét tárgyaló viszonylag friss szociológiai összefoglalás szerzője gyakorlatilag evidenciaként közli, hogy a szegénység történetét
„az elmúlt 100-120 év" időszakaszán vizsgálja, máshol pedig 1867-et említi korszakhatárként 16 — amiként könyvében általában is vállalja e (köztörténetből átvett)
periodizáció használatát. E gyakorlata annyiban igazolható is, hogy a szerző a modern tömeges szegénység kialakulását az iparosodással hozza összefüggésbe. További indoklást jelenthet, hogy a magyar történettudomány még adós a szegénység
történetének autonóm korszakolásával.
A szegénység tipológiájának tárgyalásakor Ferge Zsuzsa az újkort kutató marxista angol történész, Eric Hobsbawm felosztásából indul ki, és a tőle átvett kategóriák közül a pauperizmust
és a társadalmi szegénységet tárgyalja. Hobsbawm
szerint az utóbbi relatív, míg az előbbi inkább abszolút természetű fogalom,
amennyiben a társadalmi szegénység a társadalmi egyenlőtlenséggel f ü g g össze és
„alsóbbrendüségi, függőségi vagy kizsákmányoltsági viszonyt implikál", ezzel
szemben a pauperizmus fogalma az önálló létfenntartás szintje alatt élők helyzetét
írja le. A szegénység e két változatának megítélése is különbözött a preindusztriális
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társadalomban, ugyanis a „társadalmi szegénységet" magától értetődőnek tartották,
míg a pauperizmust abnormális, tehát megoldásra szoruló jelenségnek. 17
A problémát történészi oldalról közelítő Gyáni Gábor viszont elismeri a „tömeges szegénység" létét a preindusztriális korban is. Hangsúlyozza azonban azokat a
sajátos jegyeket, amelyek a szegénységnek ezt a típusát megkülönböztetik a modern szegénységtől: míg korábban természeti katasztrófák (pl. járványok vagy
éhínség) idején, illetve ciklikusan (kisgyermekkorban, ifjú házasként és öregkorban) fenyegette az egyént a szegénység, a modern szegénység a „tartós és drasztikusan rossz városi életviszonyok", vagyis a modern wbanitás következménye. A
jelenség problematikus voltát csak fokozta, hogy míg a hagyományos szegénységből a „közösségi védőháló" segítségével ki lehetett lábalni, ugyanis ez a kölcsönös
felelősségérzeten alapult, addig a szabadversenyes kapitalizmus városának atomizált világában ez a „közösségi szolidaritás" már nem működött. Ix
A fenti gondolatmenetből az is következik, hogy a „modern szegénység" születése a strukturális makrofolyamatok közül elsősorban a rohamos urbanizációhoz
kapcsolódott, amellett, hogy az iparosodással is nyilván szorosan összefüggött.
Számos kora újkori nagyváros hozható fel példaként Londontól Nápolyig, ahol pl. a
kikötői forgalom vonzott nagyszámú munkaerőt a városba. 19 Ezt azért szükséges leszögezni, mert a reformkori magyar városrendszer kvantitatív vizsgálata kimutatta,
hogy az elsődleges városképző tényező a kereskedelem volt. melyhez képest az ipar
alárendelt szerepet töltött be. A sorvadó kézműipar ugyanis nem játszott meghatározó szerepet, a gyáripar pedig még nem alakult ki.20 Érvényes ez a megállapítás
Pestre is, ahol a XIX. század első felében lezajlott mintegy négyszeres népesség-növekedés kiemelkedő része a kereskedelem bővülésével függ össze.21
Amiképpen nem a XIX. század utolsó harmadában és nem az iparosodással született meg Magyarországon a tömeges szegénység, úgy az általa okozott problémák
kezelésére irányuló törekvések is régebbi keletűek. Lényeges különbség mutatkozik azonban a modern, illetve a preindusztriális szemlélet és megoldási kísérletek
között. A modern szociálpolitika— Heller Farkas szerint — „keletkezésénél fogva
munkáspolitika", tartalmát tekintve pedig átfogóbb és differenciáltabb a szegénygondozásnál, amennyiben magába foglalja a tömeges-törvényes munkásvédelmet
és a munkásönsegélyezést is, a szintén fejlődő rendszerű munkásjóléti közigazgatás
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mellett. 22 A korábbi szegénygondozás ezzel szemben jogilag kevésbé szabályozott,
eszközrendszerében kezdetlegesebb, alanyai pedig értelemszerűen nem a „munkások".
E dolgozat témája szempontjából a szegénypolitika illetékességének és területeinek bővüléséhez hasonlóan jelentős változás az állam szerepvállalásának növekedése az iparosodás korában. Nem mintha ezt megelőzően az állam közömbösen
szemlélte volna a pauperizmus jelenségét vagy éppen ne tudott volna róla. A felvilágosodás elvei közé tartozott, hogy az állam feladata bizonyos egészséges életmód, ruházkodás és táplálék biztosítása minden alattvaló számára, ugyanakkor a
közbiztonság védelme is a koldulás korlátozását kívánta meg. A felvilágosult abszolutizmus korának bécsi udvarában élő Sonnenfels fogalmazta meg, hogy minden „állampolgárnak" (helyesebben: alattvalónak) kötelessége dolgozni; a renyhét
kényszerítheti erre az állam, a munkaképtelent azonban köteles eltartani — így a
koldulás és a munkakerülés egyként megszűnik. 23 Az elmélethez a „gyakorlat" is illeszkedett; a szegény ügy elsősorban rendészeti kérdésként jelent meg a vezető európai államokban és a magyarországi 1775. évi, majd 1788. évi koldusrendelet is
ennek megfelelő eszközöket alkalmaz: kitoloncolást a külföldi koldusok esetében,
a törvényhatósági összeírást a többiek számára (akik zöme naplopó, erkölcstelen,
alamizsnát kizsaroló szimuláns) és a tömlöc a származási helyére visszatérés elől
makacsul vonakodók részére. A rendeletek kívánatosnak nevezik helyi ispotályok
felállítását, ahol szigorú és egységes szabályzat kell, hogy uralkodjon, mely az
egyenruhától és a nem-katolikusok elkülönítésétől kezdve a csekély béréit történő
dolgoztatásig és az így nyert fizetés mértékletes-józan felhasználásának elrendeléséig sok mindent előír. II. József a rászorultság megvizsgálását is elrendeli, és a rászorultak esetében a község köteles az ellátásról gondoskodni. 24
Ez a szemlélet feltétlenül újdonságot jelentett a szegénykérdés kezelésében,
ugyanis a korábbi országos szintű rendelkezések nem voltak „államiak" a szónak
abban az értelmében, hogy jellegzetesen az egyházhoz kötődtek (pl. egy árpádkori
törvény szerint a tized egynegyedét a nyomorgóknak kell adni), de a helyi léptékű
megoldási kísérletek — így a szegények ápolására felállított kórházak — is eredetileg a szerzetesrendektől származtak, és csak később kerültek városi fennhatóság
alá.25
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A felvilágosult abszolutizmus szegénypolitikája azonban igen kis arányban valósult meg Magyarországon; a kora újkori szegényügy elsősorban a magánjótékonyság keretei között működött, míg a hatósági szegénypolitika valóban csak a
XIX. század második felében vált jellemzővé. így Pesten részint jómódú polgárok
(1775-ben pl. egy római katolikus polgár, később egy görögkeleti asszony) jótékony adománya hozott létre szegényeket támogató alapokat, ugyanakkor — a városi szegényügy korai szakírója megítélése szerint „jellemző módon" — főurakat
vagy a „dús gazdag papságot" hiába keresni az adakozók között.26 A korabeli értelemben vett — tehát a szegénygondozási és gyógyítási funkciót el nem különítő 27
— „népjóléti" intézmények így is sokasodtak Pesten. A XVIII. század első felében
alapított Biirgerspitalt (polgárkórházat) követte az invalidusház, az 1796 körül felépült Rókus-kórház, a pesti izraelita hitközség kórháza 1806-ban, utóbb 1 839-ben
pedig — immár egyesületi alapon — a szegénygyermek kórház, 28 melyeket a görögkeleti felekezethez tartozók kórházai és a nőegyleti intézmények egészítettek
ki. 29 Távolról ide sorolható továbbá a Vakok Intézete, mely Pozsonyban az
1825-27. évi országgyűlés alkalmával alakult meg, majd a diéta végével költözött
Pestre, és amely az ország különböző részeiből küldött vak gyermekek taníttatását
végezte, elsősorban főurak és vármegyék anyagi támogatásával. 3(1 A szorosan vett
reformkorban az egyesületi önsegélyezés is kibontakozott: előbb a felekezeti, foglalkozási, sőt egyes esetekben rendi határokat is átlépő temetkezési, illetve betegsegélyezés formájában, '1 de — pl. a 1846-ban alakult Budapesti Kereskedelmi Betegápoló Egylet esetében — foglalkozásokhoz kapcsolódóan is.32 Fontos azonban kiemelni, hogy ezekben az esetekben már más volt a „célcsoport": ezek az egyletek
nem a pauperizmus szintjén lévők megsegítésére törekedtek, hanem a városi társadalom középső csoportjai védekeztek ily módon a lecsúszás ellen.
A szegénykérdésre reflektáló intézménytípushoz kapcsolódott az 1780 körül
életre hívott városi Szegény Intézet is. A pesti klarissza zárda helyén a rend 1785.
évi feloszlatása után kialakított intézmény sajátos módon egyesítette a városi és az
egyházi jegyeket, ugyanis vezetését a városi tanács egyik tagja és a városi adminisztráció egyik írnoka látta el két-három „szegények atyja", vagyis a bizottságban
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ingyen szolgálatot vállaló tehetős polgár közreműködésével, anyagi alapját viszont
a városi templomokban, illetve a plébániákon tartott évi három nagymise alkalmával végzett perselyezéskor befolyt összeg jelentette. Az így összegyűlt pénzt segélyként osztották szét azon szegények között, akik maguk jelentkeztek támogatásért, és akiket a bizottság erre érdemesnek talált. Az így megítélt rendszeres segély azonban hangsúlyozottan nem a létfenntartást volt hivatva biztosítani. Ennek a
felfogásnak megfelelt az a megszorítás is, hogy a teljesen munkaképteleneket kizárták ebből az ellátásból (helyette a városi polgárkórházba vették fel őket). A Szegény
Intézet által segélyezettek száma a századforduló körül meghaladta az átlag havi
250 főt (illetve az ezek háztartásában élőket), a téli hónapokban pedig a 350 főt is.3 '
Ilyenformán — egy később használt terminus-párt alkalmazva — mind a nyílt,
mind pedig a zárt szegénygondozás formái kialakultak már a Pesti Jótékony Nőegylet megalakulása előtt Pesten. Összegezve a szegény ügy helyzetéről eddig leírtakat,
megállapítható, hogy 1. a szegény-problémát a tárgyalt kor — elsősorban a felvilágosodás szellemi hatásának köszönhetően-—már felismerte, 2. megfogalmazódott
a rászorultság elve is, mely a gyakorlatban a kérelmek eseti elbírálásában nyilvánult
meg, 3. ugyanakkor a megközelítés elsősorban rendészeti szempontú volt, 4. a kevés létrejött intézmény gyakorta differenciálatlanul gondozta a támogatásra szorultakat (betegápolás és szegénygondozás sokszor nem vált külön), 5. ezek az intézmények az igazgatás szempontjából nem működtek egységesen, és 6. a szegénykérdés megoldása szempontjából sem voltak átfogó szemléletűek, végül pedig 7. kevés
embert érintettek.
2. Az egyesület rövid története és intézményrendszere
A Pesti Jótékony Nőegylet több szempontból újszerűnek számított a városi szegénygondozás történetében: kezdeményezői kutatták és elődeiknél következetesebben gondolták végig a városi szegényprobléma természetét, a megoldás érdekében a korabeli mércéhez képest kifinomult intézményrendszert hoztak létre és
céljaik elérésére viszonylag eredményesen mozgósítottak társadalmi erőforrásokat.
Az egyesület történetének

áttekintése

1817 tavaszán született meg Pesten a kezdeményezés: a városban élő nélkülözők támogatására intézményeket kell létrehozni. Ezek megszervezésére és felügyeletére
alakult meg a nádorné, Hermina főhercegné pártfogásával Pesten és Budán a nő-
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egylet 1817 tavaszán, és már az első évben létrehozták — a kor terminusát használva — „intézeteiket" (Anstalten), amelyek többsége csupán intézménytörténeti
szempontból is újdonságot jelentett a pesti, sőt a magyarországi szegényügy szempontjából. 34
Ez az intézményháló már az alapításkor olyan gyorsasággal kezdett kiépülni,
hogy emögött valószínűleg előzetes eltervezettséget, esetleg máshol már alkalmazott minták átvételét vagy adaptációját sejthetjük. A — későbbi terminológiát alkalmazva — mind nyílt, mind zárt szegénygondozó intézeteket magábafoglaló rendszer első eleme a segélyosztás volt, amit sűrűn követett az „asszonyi kézimívek
boltja" (1817. május), egy hályogos vakokat gyógyító kórház létesítése (1818. június), és egy önkéntes dologház megalapítása (1817. július). 1819-ben (fizikailag és
szervezetileg) az utóbbihoz kapcsolva egy szegény gyerekeket tanító iskola működtetését szervezték meg. Ezek mellett már az első években kialakultak olyan támogatási formák, mint a pesti egyetem orvosi karán tanító neves orvosok felajánlása, hogy az egyesület által küldött szegény betegeket ingyen kezelik; az a gyakorlat, hogy a magányos és szegény betegeket egyleti költségen a városi polgárkórházban gyógyítják; gyámoltalan gyermekek elhelyezése önként jelentkező tanítóknál
vagy „becsületes gyámanyáknál"; stabil egzisztenciájú, ám az éhínség miatt alkalmilag pénzzavarba került mesterembereknek kölcsön nyújtása; Trattner nyomdász
(akinek felesége egyébként a nőegyletnek alapítása óta választmányi tagja volt)
kedvezményes áron állította elő az egyesület propagandáját biztosító kiadványokat.
Ezek az intézmények évtizedekig fennmaradtak, ha jelentőségük és kihasználtságuk az idővel változott is. I lamar megszűnt azonban egy ígéretes konkrét foglalkoztatási forma: a királyi dohánymonopólium gondviselőjének ajánlata, hogy az egyesület által ajánlott „rendtartó, szükséget szenvedő embereket [...] munkát és keresetet fog nyújtani" — erről a lehetőségről egyedül az 1818-ban megjelent kiadványban esik említés.
Az így megalapozott intézményszerkezet ezután egy bő évtizeden keresztül
nagyjából változatlan marad és csak 1 830 körül bővül tovább. Ekkor az egyesület
elhatározza, hogy a városban betiltják („eltörlik") az utcai koldulást. A cél elérésének érdekében 1830 augusztusában egy esztendeig tartó pénzgyüjtést követően és
nyolc napos folyamatos hirdetés után a város vezetésének támogatásával összegyűjtik a koldusokat, egyenként felveszik adataikat, osztályozzák őket, mindenki-
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ről „gondoskodva" (azokat, akik csak nemrég érkeztek Pestre, kitiltják a városból).
Ezután kihirdetik a koldulás eltörlését, majd az egyesület létrehoz egy kimondottan
a koldulás megszüntetését célul kitűző alapot, aminek javára felajánlandó adományokért a következő tizenkét hónap során az egész várost végigjárják. 36 Egyúttal új
intézményeket is szerveznek: a „lábadozók" házát a kórházi kezelésre már nem,
'szociális' támogatásra viszont még szorulók számára; egy-egy s a kényszerítő dologház elődjének tekinthető „gyámintézetet" a munkakerülő és megbízhatatlan
egykori férfi és nő koldusoknak, ahol felügyelet alatt tartják és dolgoztatják őket;
egy ápoló intézetet nyomorék és agg, de munkaszerető személyek részére, ahol —
amíg tudnak — csekély béréit dolgozhatnak; végül megszervezik az előbb említett
gyűjtésből befolyt összeg kiosztását a koldulásba visszaesni hajlamos személyek
számára.
A nőegylet minden igyekezete kevésnek bizonyult a szegényprobléma megoldására. Megalakulásukkor a nádor — egyúttal egyébként a Pesten működő Királyi
Szépítési Biztosság megszervezője és vezetője — a két nőegylet támogatására kéri
fel Buda és Pest vezetőit, amit ünnepélyes nyilatkozatokkal Pesten a városi tanács
és a tekintélyes céhpolgárok és kereskedők alkotta választott polgárság is kinyilvánít. Azonkívül azonban, hogy a városigazgatás csúcsán lévő két személy felesége
bekapcsolódik az egyesület tevékenységébe, egy építészeti tárgyú kérvény ügyén
és az egyesület pénztartalékának a városhoz történt kihelyezésén kívül semmiféle
kapcsolatról nem szólnak a források. 37 A városi vezetésnek a koldus- és szegénykérdés iránt mutatott közönye az 1830. évi akció idejére megszűnhetett, ugyanis az
egyesület ekkor már több szinten is a városi hatóság segítségét vette igénybe. így az
erre a célra kezdett gyűjtést már nem maguk a nők végezték, hanem a külvárosi esküdtek irányították és ők adták át az összegyűlt pénzt a nőegylet képviselőjének. A
koldusok egy helyre gyűjtésénél városi poroszlók segédkeztek, és a város alkalmazásában hozták létre a „koldusbírói" munkakört is, akik feladata ettől kezdve a nyilvános utcai koldulás megakadályozása volt a város területén. 38
Ettől kezdve néhány évig büszke híradások jelentek meg a sajtóban arról, hogy
Pesten végleg „eltöröltetett" az utcai koldulás, de az 1840-es évek újságcikkei ismét
a pesti városkép állandó szereplőiként tartják számon a koldusokat. 39 Ekkor azon-
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ban a koldusügy kezelése már nem a nőegylet hatásköre. 1833-ban ugyanis az egyleti elnök kérésére a nádor elrendeli, hogy az összes „intézetüket" adják át egy
bizottságnak, amelyet a Helytartótanács egyik tanácsosa vezet, és amelyben a városi igazgatás, a választott polgárság képviselői és egy királyi ügyész vesznek részt. A
város a nagyobb intézmények közül a dologházat, a szegényiskolát és az ápoló intézetet veszi át, továbbá a koldusiigy teljes kezelését; végül a nőegylet irányítása alatt
csak a „házi szegények" segélyezése, a női kézimunkák boltja és a hályogos kórház
marad. 40 Ezután a nőegylet csak a „házi szegények" segélyezésével foglalkozik és
jelentősége minden tekintetben csökken: bevételei megcsappannak, korábban önálló füzet formában megjelent beszámolói elmaradnak, a tevékenységükről szóló hírek pedig egyre inkább az adakozók névsoraivá alakulnak át — még a tagok listáját
sem publikálják ezután. 41 Éles váltás: a Nőegyletet már nem az aktivisták, hanem az
adakozók képviselik a nyilvánosság előtt.

Az intézmények
A városi szegénység okát és természetét megvizsgálva az utcai koldusok különböző
típusú csoportjainak kezelésére a nőegylet más és más módszereket vezetett be.
Fontos felismerésnek számít, hogy a probléma lényegét a munkanélküliségben látták, ezért különbséget tettek munkaképesek és munkaképtelenek között.
A munkaképes, de rendszeres kereset híján élőket munkával igyekeztek ellátni.
A „fajnabb kézi munkához értő", de áruikat az általános szegénység miatt eladni
képtelen nők számára hozták létre az „asszonyi kézimüvek boltját". Ennek keretében vállalta az egyesület, hogy özvegy Gráf Anna posztókereskedő — egyben az
egylet választmányi tagja — Váci utcai boltjában értékesíti az ilyen segítségért folyamodók áruit, egyúttal a megrendelést és az anyagot is biztosítja számukra. A
„szemérmes" szegényekre gondolva azt is lehetővé tették, hogy az „esméretlen maradni kívánók" a választmány bármelyik tagját felkeresve „illendő áron" adhassák
el munkájukat az egyletnek. Ez az intézmény sajátos lehetőséget kínált az „adakozásra" is, amennyiben a tehetősebb hölgyek által „mulatság végett" készített és az
egyletnek felajánlott kézimunkát is átvette. Az intézmény az 1840-es évek elején
megjelent beszámolók szerint akkoriban már rentábilisan működött — ekkor azonban már Liedemann Frigyes, az ambiciózus és vállalkozói ethoszt követő nagyke-
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reskedő boltjában árulták az elkészült ruhaneműt, akinek felesége az egyesület választmányi tagja volt.42
A szakképzetlen, csak napszámos jellegű és durvább munka elvégzésére alkalmas férfiak és nők számára egy „keresetházat", későbbi nevén (önkéntes) dologházat állítottak fel. 43 Ez az intézmény az akkor a város széléhez közel eső Nagymező
utcában egy bérelt házban működött, és az ott dolgozók fonással, szövéssel, szabó
és asztalos munkával keresték kenyerüket. A dologházban foglalkoztatottak napontajártak be otthonukból, és a korai — a z önkéntesség elvén alapuló — dologházakra
jellemző módon például azt is megválaszthatták, hogy igényt tartanak-e főtt ebédre,
melynek értékét a bérükből vonták le. Az így foglalkoztatottak kész termékeit a heti
vásárokon árulták, bérüket pedig a végzett munka függvényében a főfelügyelő és az
egyesület közösen állapította meg. Minden dologházi munkásról vezettek egy jegyzőkönyvet, melyben munkáit írták össze és magaviseletét jellemezték.
Az egylet megalakulása után két évvel a dologházhoz kapcsolódva hozták létre a
„szegény gyerekek iskoláját", amelyben az árvákat és azokat a gyerekeket tanították, akik otthonról nem kapták meg a szükséges ellátást és így koldulni kényszerültek. Ezek a gyerekek az alapvető ismeretek elsajátítása mellett különféle mesterségeket is tanultak az iskolai oktatás keretében. A szakképzés egyben a kitartásra
való nevelést is jelentette: minden gyermek egy-egy szakmát kezdett tanulni és addig nem válthatott, „míg abban magát nem tökéletesbítette". A hat évesnél fiatalabb, vagyis a tanuláshoz még kicsi gyerekeket jóhírü asszonyoknak adták át „nevelés és tartás végett".
A nőegylet másik fő tevékenységi területe a munkaképtelenek gondozása és a
betegek gyógyításának támogatása volt. Ezt részben a jótékonykodás bevett eszközével oldották meg, vagyis alamizsnát — napi, heti vagy havi rendszerességgel
készpénzt, ételt, ruhát, tűzifát — osztottak a gyámoltalan öregek és a „házi szegények" között. — A betegek gyógyulásához kórházi kezelésük költségeinek átvállalása és a „lábadozók" otthona mellett elsősorban a hályogos vakok kezelésével
járult hozzá az egylet. Az erre a célra létrehozott kórházat, mely egyben az egylet
egyik „legeredetibb" intézménye volt, a pesti és a budai nőegylet közösen tartotta
fenn. Benne a kor szaktekintélyei, az orvosi kar szemészprofesszorai (a korszak legnagyobb részében Fabini János Teophil és Bugát Pál) végezték a műtéteket. A va-
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kok gyógyításának szegényügyi relevanciáját mutatja, hogy az 1830. nyári koldusösszeíráskor felvett adatok szerint a koldusok között különösen sok lehetett a vak;
az összeírt 256 koldus közül 32 egészségi állapotánál jegyeztek fel ilyen problémát.
Azt azonban csak néhány esetben tették hozzá, hogy az illető szemproblémája a hályog. Emellett az is valószínű, hogy sokan elmenekültek az összeírás elől. Ráadásul
feltehetően a látók ezt könnyebben megtehették, így a számadat nem feltétlenül tükrözi a valóságos arányt.4'1 Ugyanakkor a vakok egyesületi gyógyításának jelentőségét fokozta, hogy az ország minden részéről érkeztek ide — és az egyesület kimutatásai szerint nagy arányban gyógyultak meg — vakok. 43

Az egyesület tevékenységének

mérlege

A nőegylet tevékenységét nemcsak abban az értelemben tekinthetjük kiterjedtnek,
hogy széles intézményrendszert alakított ki, hanem annyiban is, hogy viszonylag
sok embert támogatott: 1817 és 1833 között (saját kimutatásuk szerint) az egyesület
összesen több mint 10 000 szegény családot segélyezett, közel 1000 beteg ápolását
támogatta anyagilag, mintegy 2000 főt foglalkoztatott a dologházban és több mint
800 nőt juttatott munkához a kézimunka-raktár révén. Ezek a számok a korabeli
Pest 40 000-60 000-es lélekszámához viszonyítva nem elhanyagolhatóak. 46
Noha az 1833. évi döntés indokaként a „tökéletesbiilést" (Verbesserung) jelölték
meg, még sem mondhatjuk, hogy az egyesület kudarcának az lett volna az oka, hogy
a jelzett intézmények vagy maga az egyesület szakszerűtlenül működtek. Az egylet
a királytól jóváhagyott alapszabály szerint tevékenykedett, rendszeresen tartott választmányi üléseket, amelyen a jegyzőkönyvet a két titoknok: Schedius Lajos pesti
egyetemi tanár és egy ügyvéd vezették. A szigorú hierarchia szerint felépített szervezet vezetőit három évente újraválasztották — bár erről nem tudhatjuk, hogy
mennyivel jelentett többet a formalitásnál. A vezetőségből való kimaradás legjellegzetesebb oka az volt, hogy az illető elköltözött Pestről. Az egyesület bürokratikus működésének további bizonyítéka az, hogy minden egyes pénzmozgásról
nyugtát kellett adni, nemcsak az adakozónak és a kifizetésekkor, hanem még a szervezeten belüli pénzátadásokkor is, és ezeket az iratokat megbízólevelek és különféle névjegyzékek, valamint jegyzőkönyvek egészítették ki.47 Noha ezeknek kevés
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nyomuk maradt ránk, az tény, hogy az egylet kötelességének tartotta rendszeresen
és részletekbe menően beszámolni gazdálkodásáról és tevékenységéről a nyilvánosság előtt. Az is valószínűsíti, hogy a szabályokat be is tartották, hogy évente a királynak is jelentést tartoztak tenni. 4S A működés professzionalizmusa mellett szóló
további érv lehet, hogy a nőegylet munkájához számos neves orvos adta nevét a fent
ismertetett módon és hogy több, a városban élő gyógyszerész együttműködött az
egyesülettel különféle kedvezményeket kínálva.
3. Az egyesület létrehozásának gazdasági-társadalmi okai és szellemi háttere
A Pesti Jóltévő Asszonyi Egyesület működésének első másfél évtizedét mint intézménytörténeti nóvumot úgy foglalhatjuk össze, hogy (1.) addig ismeretlen szervezeti formában (egyletként), (2.) a keresztény egyházakhoz tartozók között felekezet-semlegesen és (3.) változatos eszköztárt igénybevéve megújították a szegénygondozást, melyet hagyományosan az egyházak folytattak, és amely elsősorban az
alamizsnaosztásra szorítkozott. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy milyen tényezők vezettek az egyesület megszervezéséhez.

Gazdasági

okok

A Pesti Jótékony Nőegylet létrehozása több tényezővel is magyarázható. Ismeretes, hogy a napóleoni háborúkkal összefüggő és a fontos kereskedelmi utaknak a
Duna vonalára helyeződésében megnyilvánuló konjunktúra jelentősen fellendítette
Pest városi fejlődését: az 1810-es évek elején az országban összegyűlt kereskedelmi tőke mintegy 20%-a pesti kereskedőké volt. Pest jelentősége a nemzetközi kereskedelemben is kiemelkedett, ugyanis még a dekonjunktúra időszakában is az
itteni vásárok voltak a harmadik legnagyobb forgalmúak a kontinensen 49
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A város gazdasági sikere abban is megnyilvánult, hogy ekkor lett Pest a Magyar
Királyság legnépességebb városa, megelőzve a XVIII. század végéig vezető Debrecent/ 0 Katus László szerint a retrospektíve egységként számított „Budapest" népességének növekedése az 1830-as évek második felében vett igazán nagy lendületet/ 1 A népösszeírási adatok elemzése viszont azt mutatja, hogy a növekedés
gyorsulása a század elejétől nagyjából egyenletes és a népszámlálások adatai szerint ez a tendencia a század második felében sem dinamizálódik tovább. 52 (1. ábra)
A bővülés egyetlen forrása ebben az időben a vándorlási nyereség; a „Budapestre"
kiszámított tényleges szaporulat 1828 és 1850 között 62 393 fő volt, míg a negatív
természetes szaporulat mellett 77 923 fős vándorlási egyenleg mutatkozott. 53
A nagyarányú bevándorlás azonban gyorsan jelentős problémává vált, amint a
háború befejeződésével, a szállítási utak újbóli átrendeződésével és a pénz elértéktelenedésével dekonjunktúra kezdődött. Az állam a háború alatt egyre fokozódó
eladósodását a pénz kétszeri, összességében drasztikus mértékű leértékelésével
próbálta meg kezelni, mely a városi lakosság körében (is) nagyarányú elszegényedést okozott. Emellett két egymást követő év rossz termése és az ennek nyomán támadt éhínség is hozzájárult ahhoz, hogy 1817 elején tömegessé vált a nyomor.
Bécsben 1817. február végén alakult egy a szegényeket támogató egylet (ami
nem azonos az 1810-ben megszervezett bécsi jótékony nőegylettel), mely április
végére jelentős összeget gyűjtött össze közadakozásból/ 4 Nemcsak a szervezeti
forma állt azonban készen mintaként a Pesti Jótékony Nőegylet előtt, hanem a létrehozandó intézmények fő típusait is ismerhették. A XVIII. századtól szerte Európában alapítottak olyan szegényházakat, melyek rendeltetése a koldusprobléma enyhítése volt, és ezekben — a felvilágosodás által elítélt — alamizsnálkodás helyett
neveléssel és a munkára való szoktatással próbáltak változtatni a helyzeten. Valenciában pl. már 1777-ben létrejött egy „közhasznú társaság", mely a „tétlenkedésnek
és a koldulásnak" próbált véget vetni."
Megjegyzendő azonban, hogy míg a gazdasági okok egyértelműen szerepet játszottak a pesti jótékony nőegylet megalakulásában, ez az összefüggés a későbbiekben nem mutatkozik erősnek. Ha ugyanis a gabona (mint az alapvető élelem) éves
átlagárának 1819 és 1848 közötti ingadozásait vizsgáljuk, feltűnő, hogy a jelentős
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változások nem esnek egybe időben a nőegylet tevékenységének élénküléseivel és
lanyhulásával, amit az általuk támogatott személyek számával és a költségvetési tételek módosulásával mérhetünk. 56 (2. ábra.)

Az eszmei háttér
Szembetűnő az az elhatárolódási törekvés, ahogyan a korábban alkalmazott támogatási elvektől megkülönbözteti magát a nőegylet. Pontosan igyekeztek meghatározni a rászorultság elvét, amikor felsorolták a „kerülhetetlen szükségeket": az
élelmet, lakhelyet, öltözetet, fűtést és betegség esetén az orvosi ellátást. Akik ezeket
képesek lennének megszerezni, de „restségből, korhelységből, büszkeségből" ezt
nem teszik, azok alamizsnával való támogatását egyenesen bűnnek tartották. Az
'érdemtelen' szegények segélyezését szerintük „a vallás és az okosság, és erkölcsi
és polgári kötelességek egyaránt tilalmazzák". Az a mondat, hogy „a csupa alamizsnálkodás választás és különbség nélkül [...] rendetlen, bizonytalan, drága, sőt jóltekintve nem keresztyén segedelem, mivel azáltal a csalást előmozdítjuk és a szorgalmat gyengítjiik", egyben közelebbvisz e gondolat eszmei eredetéhez — általában a felvilágosodáshoz, különösen annak egyik vonulatához, a pietizmushoz.
Ez a XVIII. század elején kiteljesedő és elsősorban a német evangélikus területeken virágzó mozgalom a bensőséges vallásosságot hirdette, és nevelési elvei között
ingyenes szegényiskolák nyitását és az iskolákban a mesterségekre nevelés polgári
praktikumát ösztönözted 7 Ezeket az elveket a pesti nőegyletben nemcsak az általános deklarációk szintjén látjuk viszont, hanem az árvaiskolában alkalmazott pedagógiában is, amelynek kettős célja „elmebeli tehetségeik kifejtése", ami a „minden
hasznos polgárban megkívántató esméretek megszerzése", és az, hogy „eleve rendes munkásságra szoktassanak". Ez konkrétan azt jelenti, hogy a hittanon, az olvasásra, írásra és számolásra tanító órákon túl a természettörténetből csak „a legszükségesebb ismereteket" kell megszerezniük, tanulják viszont „a mesterség és egészség tudományát". A munkaórák során egy-egy mesterséget tanulnak ki, és az egylet
vállalja, hogy a fiúkat pesti mesterekhez, a lányokat pedig szolgálatba helyezi el,
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így a munkavégzés képességén kívül munkához is juttatja diákjait. A pietista hatás egyébként egyáltalán nem véletlen, ha figyelembe vesszük a pesti evangélikus
egyház központi szerepét az alapításnál (erről a dolgozat következő fejezetében
lesz bővebben szó), valamint a személyes kapcsolatokat. Schedius Lajos titoknok
például pozsonyi háttérrel rendelkezett — apósa annak a pozsonyi líceumnak volt
az igazgatója, amelynek korábbi nagy hatású vezetője és a pietizmus hazai vezéralakja, Bél Mátyás a pietista pedagógia megalapítójánál tanult Hallében és oktatási
elveit maga is alkalmazta. v; Az egylet másik titkára, Tessedik Pál pesti ügyvéd pedig alighanem azonos annak a — szintén német földön, Erlangenben képzett de
Hallét is megjárt — Tessedik Sámuelnek a Pál nevű fiával, aki szarvasi evangélikus
lelkészként a parasztgyerekek számára a falusi életre nevelő iskolát hozott létre az
1780-as években, ahol a feleslegesen soknak tekintett iskolai anyag szűkítésével a
kétkezi munkára és a vallásosságra nevelte diákjait. 60

A jótékonyság

mint a polgárság

önvédelme

A polgári szorgalom erénye és — a szó protestáns változatára utalva — keresztyén
jótékonyság így kapcsolódott össze a pesti nőegylet korai tevékenységében. Tévedés lenne azonban csupán jámbor altruizmusnak tekinteni az egyesület munkájába
fektetett anyagi és szellemi energiát. Az egylet létrehozói kezdettől korlátozottnak
tekintették mozgásterüket „kényszerítő módokhoz nem nyúlhatván", és így a városi
koldulást csak az önként munkát vállalókkal tudták csökkenteni. Azoknak a „veszedelmes" koldusoknak a semlegesítésére azonban, akik „életük napjait inkább henyeségben, korhelységben töltik el, és a koldulás szinte alatt tolvajságot s több más
rossz cselekedetet űznek", a nőegylet szerint csak egy felsőbb hatalom által létrehozandó „kényszerítő intézet" segítségével lenne mód.
A kolduskérdés megoldását egyébként a rendszerető városi lakosság önvédelménektekintik. Már az 1817 körüli kiinduló helyzet elemzésekor is arra hívták fel a
figyelmet, hogy külföldön és Magyarországon a drágaság és az éhínség miatt „főképp a nagyobb városokban, hol az embereknek ezen szegény neme összegyűl, a
közcsendesség és -bátorság [értsd: közbiztonság] csonkulni, közönséges betegségek és más veszélyek eredni kezdettek", az egyleti intézmények pedig „a vétkek és
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bűnök eltávoztatását" szolgálják. 61 Az utcai koldulás eltörlését ennek megfelelően
a város „minden pallérozott és rendszerető lakosinak nyilván és leghatározottabban
kinyilatkoztatott kívánságának" megfelelően tűzték ki célul 1 830-ban, ugyanis a
koldulás „ezen város népességének nevekedésével feneképen terjedni, s amint sok
fővárosokban megtörtént, kiirthatatlanná válni látszott".62
A szövegből az is érezhető, hogy szerzője — feltehetően Schedius — felismeri,
hogy az urbanizáció folyamatának általános problémájáról van szó. Az egylet munkálkodásának viszonylagos eredménytelenségét is azzal magyarázza, hogy ugyan
már korábban is százaknak segített, „kik egyébként utca-koldulásra kényszeríttetvén felette terhesek és veszedelmesek, de legnagyobb részt el is vesznek", mégis
„mennél csekélyebb lett [...] ezeknek számok az itteni népességhez képest, annál
több idegen koldusok tolakodtak ide naponként, főképpen pedig az országos vásárok alkalmával, az országnak minden részeiből, kik közül azután is sokan letelepedtek". 63 Ennek a felfogásnak teljesen meg is felelt az a gyakorlat, hogy az 1831. évi
koldusösszeírásnál azt is megkérdezték az összeírtaktól, hogy pesti születésüek-e,
és ha nem, akkor mióta tartózkodnak a városban és volt-e korábban nekik (vagy házastársuknak) itt munkájuk. Mint ahogy az a bánásmód is, hogy a város határába
feliratokat és őröket helyeztek el az idevándorlő koldusok visszatartására, és az
1830-31. évi akció során is először az „idegen" koldusokat utasították ki a városból64
A 'társadalmi ellenőrzés' 61 igénye más vonatkozásban is megnyilvánul a nőegylet tevékenységében. Igaz ugyan, hogy a nélkülözők megsegítését „a szerencsésebb
lakostársak", „a közszükség idején elégséges vagyonnal és gazdagsággal megáldottak [...] felséges kötelességének" tekinti, de például a dologházban az elvégzett
munka után járó bérnél óvakodni kell a 'túlfizetéstől', mert az nem ösztönözné eléggé a támogatottat arra, hogy az egyleti intézményeken kívül munkát keressen. Ha-
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sonló okból a segélyeket is érdemes alacsony szinten tartani, nehogy a segélyezettek hozzászokjanak, mert ez ellene volna a munkás életmódra való törekvésnek.
A dologházban egyébként is szigorú házirendet tartottak fenn, amelynek része volt
a tisztaságra és rendre szoktatás (pl. tisztasági előírások), a szolidaritásra nevelés
(bizonyos munkákat, így a terítést és a helységek takarítását a munkások maguk végezték egymást váltva), a könnyű elbocsátás veszélye (az összeférhetetlen viselkedés, az idegenek előtti panaszkodás és kéregetés, valamint az elöljárók iránti tiszteletlenség esetén), — de a külső munkavállalás ösztönzése is (akár napokig távol
lehet lenni, ha „valami hasznot hajtó munkát vállalt magára rövid időre" az illető). 66
A Pesti Jótékony Nőegylet kiadványaiban érzékelhető a 'középosztályi' törekvés a városi közrendet veszélyeztető okok elhárítására, ennyiben az 'alsó' társadalmi csoportok ellenőrzésére; megnyilvánul továbbá a keresztényi felebarátság eszméje és a tevékeny polgári életvitel terjesztésének kísérlete is. Összességében az
igy kirajzolódó világképet keresztény-polgári értékrendnek nevezhetjük, azzal a
megszorítással, hogy a most ismertetett ideológiában a kereszténység eleme kisebb
hangsúlyt kap.

A nőegylet valóságos működése a bevételek és a kiadások szerkezete

alapján

A célkitűzések az eddigiekben vázolt „valósága" mellett érdemes azonban azt is
megvizsgálni, hogy a tevékenysége mennyiben tükrözi a fenti elveket. A rendelkezésre álló források kínálta szűkös lehetőségek között ez csak formális szinten végezhető el. Azt tudjuk ugyanis az egyesület saját adatközlése alapján, hogy bevételeinek mekkora része származott magán-, illetve közadakozásból (ideértve pl. a
kulturális rendezvények belépődíjainak árát is), és mekkora részét adta az egyesület
által ösztönzött munka ellenértéke (az elkészített árukért kapott összegek), valamint
a munka után járó bér. A költségvetés másik oldalán pedig az állapítható meg, hogy
a teljes bevétel mekkora részét osztották ki segélyként (készpénz vagy naturália formájában), és mekkora került vissza a dologház és a többi munkát adó intézmény
gazdálkodásába (nyersanyag, munkaeszköz). Ezek az arányok szimbolikusan jelzik, hogy az adakozók „befektetése" a nélkülözők munkára nevelésébe mennyire
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járt sikerrel, még ha az ilyen következtetések értéke nyilvánvalóan viszonylagos
is.67
A bevételek között az adakozások aránya jól mutatja, hogy a bevételnek több
mint a fele az eladott áruk értékéből származik. Ehhez az egyharmad részt meghaladó arányban járulnak a különféle pénzsegély-formák: az évenkénti adományok és
az ún. „költségek pótlására" szánt segélyek, melyekről nem sikerült kideríteni,
hogy kik és milyen körülmények között ajánlották fel ezeket. Ezek mellett alárendelt szerepet játszik a jótékony célú színielőadások, koncertek és jelmezbálokjövedelme, és az olyan források, mint a városi kamara hozzájárulása (a koldulás eltörlése óta), a végrendeletekben a nőegyletre hagyott összegek, a kölcsönként kihelyezett pénztári maradvány kamata vagy a segélyezettek által törlesztett tőkepénzek
(3. ábra).
Az is látszik az adatokból, hogy amint az alapítás korának éhínséggel fenyegető
válsága elmúlt, a közvetlen adakozás hajlandósága hamar megcsappant és legközelebb csak az 1830-31. évi nagy gyűjtés idején támadt fél. A másik legfontosabb bevételi forrás, a dologházban, a szegényiskolában és a kézimunkaboltban eladott
áruk eladásából származó jövedelem viszont nominálisan nagyjából egyenletesen
nőtt, a teljes bevételen belüli arányát tekintve az alapítás utáni évek növekedése
után 1819-től csak kis mértékben változott (a kolera és az 1830-31. évi gyűjtés időszakában enyhén csökkent). (4. és 5. ábra.)
Ami a befolyt összegek felhasználását illeti, a 6. ábrán látható, hogy a dologházi
munkához szükséges nyersanyag és eszközök beszerzése jelentette a legnagyobb, a
teljes kiadás közel felére rúgó tételt, és emögött mintegy 25-25%-kal következett a
munkások bére és az alkalmazottak (munkafelügyelők stb.) fizetése, valamint a segélyezettek között szétosztott készpénz, élelem, fa. Az egyes tételek dinamikája hasonló tendenciát mutat, mint amit a bevételeknél figyelhettünk meg, annyi
különbséggel, hogy az első években csökkenő segély a húszas évek közepétől lassan nőni kezd, majd 1830 után az 1817 körül kiosztott összeg több mint kétszeresére
nő; a város és az egylet közvetve így fizette meg a koldulás betiltásának az árát. A
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pénzsegélyekhez képest fokozottan érvényes ez a naturáliákra. Összességében növekedés jellemzi az egyleti intézmények munkatevékenységével kapcsolatos kiadásokat — a nyersanyagra kiadott összeg erőteljesebben, de rapszodikusan, a
dolgozók munkabére és az alkalmazottak fizetése kiegyenlítettebben nőtt; bár 1823
és 1826 között, majd 1831 után átmeneti csökkenés állt be. (7. ábra.) Mindez az
egyes tételek arányainak módosulásában úgy jelentkezik, hogy a pénzsegélyezésre
szánt összeg kezdeti 40%-os aránya hamar 15, majd 10% alá esik, ahonnan legfeljebb 20% körüli értékre emelkedik vissza (1830-31 -re), és ha a természetben szétosztott segélyeket hozzászámítjuk, akkor sem érte el újra sem az 1817. évi szintet,
sem pedig a nyersanyagra szánt összeget. (8. ábra.)
A nőegylet által támogatottak számának változásait módszertani okokból is nehezebb elemezni. (9. és 10. ábra.)<>s Összességében elmondható, hogy a segélyezettek száma mindvégig kiemelkedően magas, és amikor legjobban csökken (az 1823
és 1826 közötti időszakban), akkor is meghaladja az összes támogatott felét. Jellegzetes számuk csökkenése az alapítás utáni időszakban, ami éppen annyira jelezheti
a segélykérések elbírálásának szigorodását és az adakozókedv csökkenését, mint
amennyire az előidéző okok csökkenését, vagyis az éhínség elmúlását. Jól látható,
hogy az 1830-31 -es időszakra számuk ismét felszökött, ami nyilvánvalóan a koldulás eltörlésével kapcsolatos akcióval függ össze.
Ha viszont a segélyezetteken kívül vizsgáljuk a támogatottak (tehát a foglalkoztatottak és az egylet költségén gyógyítottak) belső arányát, akkor egyértelmű tendencia rajzolódik ki. Folyamatosan nő ugyanis a dologházban alkalmazottak,
illetve az ehhez kapcsolódó iskolában tanuló gyerekek aránya, miközben a kézimunka lerakóhely jelentősége folyamatosan csökken. (11. ábra.)
Összességében a Pesti Jótékony Nőegylet számadásainak elemzése azt mutatja,
hogy nemcsak a deklarált elv szintjén tartották fontosnak a munkára való nevelést
és szoktatást, hanem a gyakorlatban is tekintélyes és egyre növekvő volumenű termelőtevékenység folyt az egyesület intézményeiben.
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A 9. ábra az e g y l e t adott közgyűlési ciklusában foglalkoztatott összes személyt m u t a t j a , míg a
10. ábra u g y a n e z t „éves átlagban". M i n d k é t megoldás torzít, ugyanis arra v o n a t k o z ó a n nincs
adat, hogy az e g y e s intézmények m e n n y i ideig támogatták a rászorultakat — több évig vagy
csak rövidebb ideig; vagyis a valóság valahol a két változat között van. Az adatok számszerüsíthetőseget t o v á b b csökkenti az a tény, hogy egyes i n t é z m é n y e k családokat, illetve háztartásokat láttak cl (segélyezés, gyakorlatilag a dologház is), m á s o k viszont egyéneket
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4. Összetétel és társadalmi támogatottság
A Pesti Jótékony Nőegylet fellépése és működése azt tükrözi, hogy a város rohamosan súlyosbodó problémáját, a szegénykérdést az addigi hazai gyakorlathoz képest
újszerű módon, a felvilágosodás szellemében és polgári eszközökkel igyekeztek
enyhíteni-megoldani. Felmerül a kérdés, hogy vajon a városi társadalom mekkora
részét és mely csoportjait sikerült e cél érdekében megnyerni?
E kérdés megvizsgálását több tényező is indokolja. Ismeretes, hogy a XIX. század első felének Magyarországán az intézményalapítások jelentős része arisztokraták (leginkább Széchenyi István és köre), 69 később pedig köznemesek nevéhez
fűződik, míg a városi polgárság a hagyományosan elfogadott történészi szemlélet
szerint invenciótlan, műveletlen — és tőkeszegény -— egyénekből állt, és csupán
egy-két képviselőjük csatlakozott a felvilágosult nemesekhez az alapítások során.
A szakirodalom által eddig legalaposabban feldolgozott egyesületek (Nemzeti Kaszinó, Védegylet) és irodalmi csoportosulások 70 alapítóira és tagságára vonatkozó
elemzések valóban azt mutatják, hogy a fő- és a vagyonos köznemesség képviselői
mellett alig találni polgári rendűt, illetve városi polgárt.
Kérdés azonban, hogy ezekkel a többnyire országos léptékű intézményekkel
szemben egy kimondottan városi horizontú egyesület esetében hogyan alakulnak a
rendi arányok. További speciális adottság, hogy Pesten ekkoriban igen magas a nemesség létszáma 71 — bár eddig még nem számszerüsítették az erre vonatkozó adatokat. A rendi állás szerinti összetétel megoszlása az egyesületi hierarchia különböző szintjein a társadalom rendiességének mértékére is rávilágít.

Az összetétel vizsgálata: szempontok és

megszorítások

Fontos azonban figyelembe venni, hogy az egyesület társadalmi támogatottságát
nem csupán a rendi helyzet: a főnemesi, nemesi és polgári jogállásúak aránya minősíti. A nőegylet sajátos tevékenysége alapján feltételezhető, hogy a városi érdekeltség és illetőség is számít, mely a motivációt segíthet megmagyarázni — ide sorolhatjuk pl. a rendszeres jelenlétet (foglalkozás/beosztás, a környékbeli nemesség
szórakozási lehetőségei) és a pesti háztulajdont. Kérdés, hogy a hagyományosan az
egyházakhoz is kötődő szegénygondozás egyesületi keretek közé kerülve mennyi-
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Schams az 1820-as evek elején 3000 főre becsülte számukat, míg a város teljes lakossága né-

1987.

hány évvel később (1827-ben) meghaladta az 56 000 főt. Nagy,

1975. 373. cs 341. p.

ben reprezentálja a város felekezeti megoszlását. Vizsgálatra szorul az is, hogy a nőegylet munkája vajon mennyiben tükrözi a női szerepről nyitott első nyilvános
viták72 korában a nők megnövekedett szociális aktivitását, illetve mennyiben a férjekét, apákét, barátokét, tehát férfiakét.
Az alábbiakban tehát az egyesület társadalmi bázisát vizsgálom, részint a tagság
összetételét elemezve, részint azonban ennél tágabb értelemben: az adakozások és a
végrendeleti kegyes hagyományok adatait feldolgozva. A Pesti Jótékony Nőegylet
tagságának vizsgálatát megkönnyítik a nyomtatásban is megjelent listák, melyek
rendeltetésük szerint a „közönség előtt való beszámolás" céljából, emellett viszont
alighanem a reprezentáció igényével közlik az összes tag nevét.
Számos módszertani probléma felmerül e forrásokkal kapcsolatban. A névsorok
sokszor pontatlanok, pl. egyes vezetéknevek különböző írásmódban fordulnak elő,
néhány esetben pedig hasonló keresztneveket eltévesztenek a különböző kiadványokban. Ezek a hibák tipikusan polgári rendű személyeknél fordulnak elő, vagyis
azoknál, akik valószínűleg nem „közismertek". A feldolgozást az is nehezíti, hogy
noha a névjegyzékek — a feltüntetett rangok és címek révén — eligazíthatnának a
tagok rendi állását illetően, a német és a magyar nyelvű kiadványok más gyakorlatot követnek. A német nyelvű szövegekben használt von a korabeli szokás szerint
ugyanis ekkorra már nemcsak a köznemeseknek járt, de honorácior, katonatiszt, sőt
városi tisztviselő számára is bevett szokás volt; a (férj nevét viselő) asszonyok esetében pedig rendszerint a férj rendi helyzetére utalt. Ezzel szemben a magyar nyelvű
nyomtatványokban csak a főnemesi jogállást lehet eképpen megállapítani. Érdekes
kivétel ezalól a szabály alól az 1817-1818-as időszakról beszámoló füzetben alkalmazott gyakorlat, ahol különbséget tesznek „asszonyok" és „asszonyságok" között
— Kietabel egyetemi tanár felesége a főnemes feleségekkel együtt „asszonyság"
ebben a forrásban, míg a nem-nemes kereskedő és kézműves polgárok feleségei
„asszonyok". 73
Ezeknél is súlyosabb probléma azonban az, hogy — amiként ez a társadalomtörténeti vizsgálatoknál gyakran előfordul — a források annyira hézagosak, hogy emiatt az eredményeket nem érdemes számszerűsíteni. A személyek visszakeresésére
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alkalmas források (névsorok) 74 elemzése után összességében csak egyenetlen kép
alakítható ki az egyesület összetételéről, mivel ezek nem teszik lehetővé, hogy minden személyt akárcsak a fenti dimenziók többsége szempontjából is besorolhassunk. Majdnem minden esetben sikerült a férjek rendi státusát meghatározni, valamint azt, hogy polgárai, illetve választott polgárai voltak-e a városnak. Jóval ritkábban tudjuk besorolni a tagokat férjük foglalkozása és/vagy beosztása szerint, és
ilyen esetekben is többnyire formális szintű megállapításokat tehetünk, mivel a kézműveseknél és a kereskedőknél ritkán állapítható meg, hogy nagy forgalmú üzletmenetet vivő, innovatív személyekről van-e szó (divatszabó, vagyonos megrendelőknek dolgozó asztalos vagy éppen nagykereskedő) vagy csak kispolgári szintű tevékenységet folytatókról. A városhoz való kötődés, vagyis a város nyugodt és biztonságos életében való érdekeltség zálogaként minősíthető a nagyobb értékű városi
háztulajdon, melynek meglétét a nyomtatásban is közölt házbirtokos-listák csak
részben segítenek eldönteni. Még kevesebbet tudunk a felekezetekhez való tartozásról (ezalól leginkább az evangélikusok jelentik a kivételt) és arról, hogy a kérdéses személyek hol születtek, mióta laktak Pesten, hány évesek voltak a vizsgált
időszakban, hány eltartottal laktak együtt, valamint arról, hogy az egyesületből való
kiválásuk oka nem az volt-e, hogy elköltöztek Pestről. Ezek a merőben személyes
jellegű adatok pedig alapvetőek lehetnének az egyesületi munkában való részvétel
tartalmi motivációinak megértéséhez (pl. elképzelhető, hogy az idős özvegyasszonyok úgy próbálták „hasznossá tenni" magukat, hogy a város elesettjeiről gondoskodtak).
Ráadásul itt is érvényes az a megfontolás, hogy a források többsége a férfiakra
(férjekre) vonatkozik. így a férjek adatai alapján rejtve maradhatnak olyan esetek,
amikor a férj társadalmi állása nem azonos a feleség apjáéval vagy fivéréével, pedig
éppen az ilyen esetek jelezhetik, hogy az egyes csoportok között milyen kapcsoló-
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A pesti választott polgárok névsorát közli Sc/iniall, 1899. 142-168. p.; a polgárjogot szerzettekét pedig Illyefalvi, é. n. Az utóbbiból a z illető felekezeti hovatartozását, sziilctóshclyct cs
megélhetési módjának egy részét ismerjük. A címtárak (gótbetüs n é m e t írással) f o g l a l k o z á s o n ként, tisztviselők esetében hivatalonként közlik a személyek nevét, esetleg lakáscímét, továbbá
a házak tulajdonosainak nevet. A levéltári források részint az anyakönyvek
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dások léteztek, ami elsőrendű jelentőségű szempont az egyesület szerveződésének
és a tagok rekrutációjának vizsgálatakor. Ilyen viszonylat lehet pl. a felekezeti értelemben vett vegyes házasság vagy a testvéri és sógor-viszony; az utóbbi esetben a
feleség leánykori nevének ismerete adja a kulcsot a kapcsolat felderítéséhez. A pesti nőegylet esetében mindkét kapcsolatra találhatunk példát.

Szervezeti

felépítés

A Pesti Jótékony Nőegylet a mintájául szolgáló bécsi egyesület szervezetét vette át.
A budai nőegylettel közös 1817. évi alapszabálya szerint a két egyesület közös feje
a védnöknő, mely posztot a vizsgált korszakban József nádor egymást követő két
felesége töltötte be: előbb a református Hermina, majd korán (1817 őszén) és fiatalon (19 évesen) bekövetkezett halála után az új feleség, az evangélikus Mária Dorottya ezt a pozíciót is „megörökölte". Mindketten uralkodói családból származtak,
házasságuk révén pedig a Habsburg-dinasztiához tartoztak. 7 '
Míg a védnöknő feladata az egyesület munkája feletti felügyelet és az uralkodó
irányába a képviselet volt, az egyesület tevékenységét az elnöknő irányította. Ezt a
tisztséget az alapítástól kezdve egészen 1833-ig egy arisztokrata, gróf Teleki László
özvegye, született báró Mészáros Julianna viselte, m a j d lemondása után egy köznemes tábornok felesége, Csekonicsné született Jankovich Julianna, utána egy másik
köznemes-feleség, Horváthné Latinovich Anna. Később átmenetileg a másodelnök, egy nemesített nagykereskedő asszonya, Derráné Zettiry Mária vezette az
egyesületet, ma jd az 1840-es évektől ismét főnemes, gróf Károlyi Györgyné született Zichy Karolina. Közülük Csekonichnét, Horváthnét és Derránét többéves egyesületi vezetői tapasztalat után választották meg elnöknőnek, Károlyiné esetében
erről nincs tudomásunk.
Az egyesület az alapszabály szerint „munkálkodó" (wirkende) és „adakozó"
(beitragende) tagokból áll. Elvben a két csoport közötti viszonyt az határozta meg,
hogy az előbbieket az utóbbiak közül választották, de az is előfordult, hogy egyes
munkálkodó tagok nem szerepeltek az az évi adakozók között. 76 — E vizsgálat céljából azonban csak az előbbieket neveztem „tagságnak", mivel ez az a kör, amely
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Pl. az 1823-26. évben.

1923. 32. p.

feltehetően rendszeres és nyilvános aktivitást fejtett ki és amelynek hierarchikus
lépcsőfokain feljebb lehetett jutni.77
Az elemzés során a teljes tagság helyett mintaként három évmetszet „munkálkodó tagjait" vizsgáltam: az alapítókat (1817-1818), az 183 1. évi gyűjtés korának aktivistáit és a két időpont közötti, az egyesület történetében „eseménytelenebb" felező időszak tagjait (1823-1826). 7N Szükséges lenne a tulajdonképpeni reformkor
éveit is vizsgálni, hiszen feltételezhető, hogy a polgári nyilvánosság kibontakozása,
az 1830 körül kialakult kereskedelmi konjunktúra és az éledő nacionalizmus hatást
gyakorolt az egyesület összetételére. Erre azonban nincs mód, ugyanis a források
1833 után megcsappannak és átalakulnak — ezután csak különféle címtárakban jelennek meg névsorok, és azok is csupán a vezetők és a választmányi tagok nevét
közlik.
Az adatokból megállapítható, hogy igen jelentős volt a cserélődés a nőegylet tagságában. Az alapítás utáni első kiadványban (mely az első három hónap tevékenységét tartalmazza) a védnöknőn, az elnöknőn és az adminisztrációban szerepet
vállaló két férfin kívül tizenhármán voltak a választmány tagjai, és 53 fő számított
„munkálkodó tagnak". Egy évvel később azonban már csak 37 a munkálkodó tag; a
különbözet 22 kilépő és 5 újonnan csatlakozó tagból adódik. Az 1823-1826-os időszakban összesen 61 aktivistát említ a kiadvány — közülük viszont 29 nem szerepelt az 1818. évi listán. Végül 1831-ben már csupán 39 nevet tartalmaz a névsor,
akik közül 17 fő új 1826-hoz képest. Megjegyzendő, hogy a korábban nem szerepeltek között három választmányi tag is található (két arisztokrata és egy kereskedő-feleség). Összességében elmondható, hogy a mintában szereplő 131 nő közül
csak 12 maradt a teljes időszak alatt az egyesület szolgálatában. Többségük kezdettől választmányi tagként is működött, származásukat tekintve pedig zömük főnemes.

Rendi és foglalkozási

megoszlás

Rendi jogállás szempontjából vegyesnek mondható a nőegylet tagsága és sajátos
elrendezési mintát mutat.
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A rendi hierarchia szerint a csúcson az uralkodóházhoz tartozó két védnöknő
állt. Társadalmi értelemben alattuk helyezkedett el az a 23 fő, akiknek férje arisztokrata volt. E csoport nagy többsége maga is főnemesi családból származott, bár
„vegyesházasságra" is akad példa. Társadalmi presztízsük megítéléséhez tudni
kell, hogy közülük többen is „új arisztokratának" számítottak, ugyanis e címüket a
XVIII. században kapták (pl. az Orczy és a Mészáros bárói családok). Ugyanez jellemző több családra a 15 birtokos köznemes közül, így a Gyiirkyekre, ahol a birtokszerző ős a XVIII. századvégén élt. További 8 tag a polgári és a nemesi rendi helyzet
határán helyezkedett el: akár mert vegyesházasságban élt nemes férje mellett (két
Grossinger nővér: Haraszty Antal és Simonyi István nemesek asszonyai), akár mert
nemes férje polgári foglalkozást űzött (patikusként mint Gömöry Károly, nyomdászként mint Trattner Mátyás, városi tisztviselőként mint Fellner Benedek, legtöbbször pedig nagykereskedőként mint Takács György vagy Derra Naum), de a két
típus általában együtt járt. A fennmaradó 80 főt 79 összefoglalóan a polgári rendhez
tartozónak nevezhetjük, noha csak kisebb részüket (illetve férjeiket) sikerült visszakeresni a pesti polgárkönyvben. Ismeretes azonban, hogy ekkoriban Pesten a polgári jogot megszerzett személyek a teljes lakosság 2-3%-át tették ki80 (tehát családostul mintegy 10-15%-ot), ami összefügg azzal a folyamattal, hogy a XIX. század
első felében már kevés előnnyel járt a polgári cím; másrészt az egykorú címtárak tanúsága szerint az e címmel nem rendelkezők többiek egy része is kézműves vagy
kereskedő foglalkozást folytatott.
A rendi helyzethez tehát szorosan kapcsolódik a foglalkozás, illetve a tisztviselők esetében a beosztás szempontja. Számszerűsítésre itt sincs mód, de az érzékelhető az adatokból, hogy a nemes férjeknek és apáknak csak kis része töltött be
Pesten hivatalt. Néhányan az ország legfelsőbb bírói fóruma, a Curia két bíróságánál voltak ülnökök (a Hétszemélyes Táblánál Örményi József országbíró, Ocsai Balogh Péter és Almásy Pál Zólyom, illetve Arad megyék főispánjai — utóbbiak
egy-egy választmányi tag apja, illetve férje; a Királyi Táblánál pedig Teleki László
Somogy megye adminisztrátora és Almásy József királyi tanácsos. Vármegyei
szolgálatban állt (alispánként) Ottlik Dániel, akinek felesége volt aktivista a nőegyletben. A városi vezetést Fellner Benedek polgármester, valamint az utóbb országos
hivatalnoki karriert befutott Steinbach Ferenc városbíró feleségei „képviselték".
Tisztviselő jellegű beosztást is betöltött (noha posztjuk nem volt bürokratizált), ám
emellett polgári foglalkozást is űzött és kispolgári életfeltételek között élt két külvá-
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rosi esküdt: Worbes Henrik a Ferencvárosból és Drobny András a Józsefvárosból,
akiknek feleségei az egylet munkálkodó tagjaiként működtek. 81
A visszakereshető foglalkozásúak legnagyobb része kereskedő volt, a Polgári
Kereskedelmi Testület tagjai közül. 1815-ig még egyiküket sem vették fel a testületi
nagykereskedők közé, de később többen is a város tekintélyes nagykereskedői lettek, így Glückswerth Mihály, Kappel Frigyes, Liedemann János Sámuel és fia Frigyes, Malvieux Keresztély, Valero Antal és Derra Naum. 82 Nemcsak a — nagyobb
kockázatot vállaló, innovatív és profit-orientáltabb 83 — nagykereskedők voltak (a
lakosság arányaihoz viszonyítva) felülreprezentáltak a nőegyleti tagok férjeinek
körében, de a helyi igényeket kielégítő kiskereskedők is (pl. Gráf, Birnstingel,
Freyburg, Raitsch, Bissenti, Ferdinándy). 84
A polgári foglalkozást űzőket képviselik a kézműves mesterek is. Néhányukról
gazdag levéltári anyag maradt fenn, így az ő társadalmi státuszukról árnyaltabb kép
is alkotható. Azért is érdemes behatóan vizsgálni az őróluk rendelkezésre álló levéltári anyagot, mert ez az a társadalmi csoport, amelynek az egyletben való részvétele
a legkevésbé „magától értetődő".
Ausztriai származású, de már másodgenerációs pesti ezüstműves polgár,
Prandtner József volt a férje annak a Schwager Zsuzsanna választmányi tagnak, aki
az alapítástól egészen 1833-ig betöltötte ezt a posztot. Az akkor is előkelőnek számító belvárosi Kígyó utcában (egyébként saját házukban) működő műhelyükben
1819-ben számottevő vagyont, mintegy 30 000 forint értékű ezüsttárgyat írtak
össze. Ezek jelentős része kifejezetten úri, illetve katonai megrendelőknek készülhetett (63 pár „magyar sarkantyú", 6 „magyar kard"); továbbá értékes aranyórákat.
Ezek értéke mégis csak kis részét teszi ki a kimagasló nagyságú hagyaték negyedmillió forintos aktívumának, amelynek több mint fele egy lakóház becsértéke, mely
a Király utca magas telekár jellemezte belső szakaszán feküdt és a város kisszámú
háromemeletes épülete közé tartozott. Feltehető, hogy e vagyon eredete a házaspár
együttlakása óta keletkezhetett, ugyanis a hagyatéknak — mint közös szerzeményn e k — a félét az özvegy örökölte. Ebből bőven nyílhatott is alkalma jótékonykodni;
tehát a vagyonhoz „polgári kereseti módon": mesterségével, illetve a lakás bérbeadásával vagy pénzkihelyezéssel jutott a Prandtner házaspár. Az özvegy halálakor,
1848 őszén azonban „csak" húszezer pengőforintot hagy gyermekeire és unokáira.
Ekkor neki már nincs ingatlan ja, de lakásában még mindig márványlap-fedte aszta-
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lok, alabástrom állóóra és két cseléd jelzik a tisztes jómódot. Annál meglepőbb,
hogy a nőegyletről meg sem emlékezik 1835-ban kelt végrendeletében — temetését
egy nagyobb összeg kíséretében a ferencesekre bízza, kisebb tételeket pedig a belvárosi plébánia, a polgárkórház, a városi szegényintézet, a tüzoltópénztár és a vakok intézete között oszt el a városi polgárok bevett gyakorlata szerint, és a kedvezményezettek közül még a dologházat is kihagyja. 83
A Turóc megyéből bevándorolt Hvizdák András „magyar szabó" mesternek viszont a felesége sem volt pesti származású, amint az a Lőcsén élő fivéreit és más rokonait kedvezményezettként említő végrendeletéből kitűnik. Férje az egyébként
többnyire alacsony jövedelmet biztosító mesterségének javához tartozhatott,
ugyanis hagyatékukhoz tartozott három terézvárosi házingatlan, köztük a Király utcában a Belvároshoz igen közel eső, rendkívül magas becsértékü (1845-ben közel
30 000 pengőforintos), valószínűleg kétszintes ház, melyet a becsüsök „jó anyagból
ugyan, de régi modor szerint épült" házként jellemeztek, és amely öt bolton és raktárakon kívül két négy- és egy háromszobás, tehát tehetős bérlőknek kiadható lakást
is tartalmazott. Hvizdákék életmódjához is hozzátartozott a cseléd és a szakácsnő,
továbbá a trieszti biztosító társaságnál kötött, elemi kár esetére érvényes szerződés
(mely polgári körben egyáltalán nem számított ekkoriban általánosnak), a korabeli
megítélés szerint értékes anyagúnak tartott diófa bútor és az, hogy a város egyik
legambíciózusabb nagykereskedőjéhez, Liedemann János Sámuelhez helyezték ki
pénzüket. 86
Nem volt ilyen tehetős Drobny András, szintén egy nőegyleti aktivista férje, aki
polgárságát házbirtokosként szerezte, de valószínűleg polgári foglalkozást is űzött.
Józsefvárosi házukon és némi ingóságon kívül más vagyonuk nem volt, így
1825-ben mintegy 1500 váltóforint maradt Drobny örököseire. 87
Az iparosmesterségből az értelmiségi foglalkozás felé vezető történeti átmenetet
képviseli a nőegyletben a nemes Gömöry Károly patikus felesége, és a listákon szereplő Müller asszony is feltehetően a másik, a nőegylet javára rendszeresen adakozó — vagy kedvezményes áron gyógyszert rendelkezésükre bocsátó — gyógyszerész, Müller Ferenc felesége. Gömöry apósa, a kamarai építész Bogsch János
(egyébként a pesti evangélikus templom tervezője) egy másik, ekkoriban a professzionalizálódás útján meginduló foglalkozást képvisel. Szerepelt a nőegylet alapító aktivistái között, bár a névjegyzékből már 1818-ban kimaradt az 1817-ben el-
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hunyt pesti egyetemi botanikatanár, Kitaibel Pál özvegye, és Boutibonne Vilmos
rajztanár és festő felesége is.

Polgári szervezetforma

— a rendi határok átlépése

Az eddig felsorolt adatok részben azt voltak hivatottak számbavenni, hogy a korabeli pesti városi társadalom mely rétegei engedték-engedhették meg maguknak a
jótékonykodás anyagi vagy tevékeny támogatását. Azt is érzékeltetik azonban,
hogy a rendi társadalmi válaszfalak milyen mértékben bomlottak le és engedték
kézműves és főúr feleségek azonos egyesületben és kiadványok azonos oldalán
(betűrendben!) való szereplését.
Ez utóbbi kérdés jelentőségének felméréséhez érdemes figyelembe venni, hogy
1818-ban még botrányt okozott Pesten, amikor egy „privilégiomos leánynevelő és
formáló" intézet tulajdonosa a „kisasszonykákkal" együtt tanított „módosabb polgárlánykákat". Emiatt ugyanis „némely kisasszonykák" kiléptek az intézetből, pedig az „mind azon isméretek" elsajátítására alkalmas, „melyek által szokta magát a
nemesség mások felett megkülönböztetni". Az intézetet vezető tanár végül azt a
megoldást választotta, hogy ettől kezdve külön szobában fognak tanulni a nemeslányok, a bejáró polgárlányoknak pedig „a kisasszonyokkal semmi közösölések
nem lészen".8's Hasonlóan elkülönítve tanultak még 1836-ban az angol kisasszonyok nevelőintézetének lánytanulói, ahol a nyilvános vizsga során délelőtt „a külső leány nevendékek vizsgáltattak", délután pedig „a nemes nevendékek állották ki a
próbatételt". 89
Rendi világban a nemesi és nem-nemesi csoportok elkülönülése magától értetődő gyakorlat. A Pesti Jótékony Nőegyletnek mintául szolgáló bécsi Gesellschaft
adeliger Frauen (zur Beförderungdes Guten undNiitzlichen) működése valószínűleg erőteljesebben fenntartotta a rendi normákat. Erre lehet következtetni alapszabályuk terminológiájából. Nemcsak, hogy az egyesület nevében a „nemes" jelző
szerepel — ami akár lehetne szinonim a „nemeslelkű" kifejezéssel — , de a választott hölgyeket „Damennek" nevezi, míg a többi tag esetében a Frauen kifejezést alkalmazza. Emellett a szövegből az is kiderül, hogy az alapítók előkelőek („Damen
vom ersten Rangé": 2. bekezdés), és utal arra, hogy az egyesület tevékenysége
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„minden rendre" kiterjedt, érezhetően az adakozásra korlátozza („beytragende
Mitglieder aus allén Standén mit derselben zu verbinden suchen"). 90
Nemcsak a statutum alapján feltételezhető azonban, hogy a bécsi jótékony nőegylet társadalmi összetételében „arisztokratikusabb" volt a pestinél. Az 1830-ban
Bécsben pusztító árvízről beszámoló egykorú könyv felsorolja a bajbajutottakon
segítőket is, méghozzá többé-kevésbé a rendi hierarchiának megfelelő sorrendben:
a főnemesség, a katonai és polgári rend, a főpapság, a tanulók, a hadsereg (katonai
tanintézeteket, közkatonákat és az invalidusokat is beleértve); az udvari hatóságok
és hivatalok, a különféle társaságok, a bankárok és nagykereskedők, a kézművesek,
a városi magisztrátusok, uradalmak stb. részéről befolyt összegeket.91 Az egyesületek között említett nőegylet részéről az elnököt és tizenegy választmányi tagot sorol
fel a lista (az alapszabály szerint a választmány tizenkét fős) és ezek mindegyike főrendű, akik a Habsburg monarchia „nemzetek feletti" arisztokráciájának különböző
csoportjait képviselték (pl. Landoronska, Czernin-Salm és Pergen-Cavriani grófnők, Esterházy hercegnő és Pereira-Arnstein bárónő). 92
Ezzel szemben a pesti nőegylet javára történt adakozásokat ismertető listák csak
kezdetben tükrözik a rendi osztályozás szempontját. A megalakulásról szóló hírt az
összes jelentős magyar nyelvű vagy magyarországi hírlap közölte, beszámolva arról, hogy a szűkölködők támogatására létrejött Asszonyi Társaságnak (a Tudományos Gyűjtemény cikkében: Damenverein) két „ága" van: „főasszonyok" és „polgári asszonyok". 91 Az 1817. évi év eredményeit összefoglaló cikk 1818 januárjában
még külön közli a pesti nemesség és a polgárság első adakozását, de az „utóbbi adakozás" összegét már együtt adja meg, viszont a pesti zsidóságtól származó pénzt
még ekkor is külön számítja. 94 Az 1818 tavasza után megjelent, az első teljes évről
összefoglaló beszámoló viszont már semmiféle „rendies" különbséget nem tesz az
adakozók csoportjai között9 ' és ez marad a gyakorlat a későbbiek folyamán is.
Más — és jóval korlátozottabb értelemben — érvényesül egyfajta rendiesség a
Pesti Jótékony Nőegyletben. A választmány ugyanis az alapítástól kezdve 1826-ig
úgy épül fel, hogy a hat kerületre osztott Pest minden kerületének élén két-két választmányi hölgy áll, akik közül az egyik főrendű, a másik férje pedig polgári fog-
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lalkozást űző (de egyes esetekben köznemes) férfi. Ez a szerkezet lehetővé teszi azt,
hogy arisztokrata és polgár mellérendelt viszonyban legyen, 96 sőt, hogy hierarchiában a polgár a nemes felett álljon (a munkálkodó tagok között is számos arisztokrata
volt), anélkül azonban, hogy ez a hierarchia a döntések végrehajtásakor egyértelmű
lenne, hiszen a nemesasszony adott esetben nem a polgár „utasításait" hajtja végre,
hanem egy másik nemesét. A konstrukció másik előnye, hogy feltehetően a tekintélyt és szorgalmat párosítja. A „polgári félhez" tartozó asszonyok közül ketten
ugyanis is állandó posztot töltöttek be: Gráf Anna a kézimunka raktár, Krausz Erzsébet pedig a dologház felügyeletét látta el; a mellettük lévő arisztokrata hölgyek
pedig valószínűleg a magas társadalmi presztízst biztosították az egyesület tevékenységéhez.
Valószínűleg nem véletlen tehát, hogy éppen a Bécsben megjelenő Magyar Kurír követi el azt a tévedést, hogy a pesti nőegyletet Pesti Asszonyi Nemes Egyesületnek nevezi egy 1820. évi cikkben.97 A nőegyletek társadalmi kötődésével kapcsolatban eddig leírt megfigyelések összhangban vannak azzal, hogy Bécs városa erősen az udvar társadalmi befolyása alatt élt. Ellentétben a zártságát mind urbanisztikai, mind pedig társadalmi szempontból sokáig fenntartó császárvárossal 98 , Pesten
ez a fajta rendi korlát korábban leomlott. Tanulságos ebből a szempontból Pest és
Buda társadalmának összehasonlítása is: míg Budát a nemesek, tisztviselők és értelmiségiek arányszámának fokozatos emelkedése jellemzi, Pesten a lakosság növekedését a kereskedelemből élők számbeli gyarapodása biztosít ja a XIX. század első
felében. 99 Ez a különbség nagyrészt azzal magyarázható, hogy II. József uralkodása
óta Budán tartotta székhelyét a magyar rendi köz- és pénzügyi igazgatás két kormányszéke, a Helytartótanács és a Magyar Kamara, és ennek megfelelően Budát
nevezték az ország fővárosának, E két szervezeten kívül is számos országos intézmény működött Budán — és kisebb részben Pesten —, melyek tisztviselői többnyire lakást is tartottak fenn a városokban. Ebben az értelemben, és abban is, hogy az
ország a dinasztiához tartozó nádora itt élt, Buda és valamelyest Pest is „udvari városként" működött: a jelenlévő nagyarányű tehetős fogyasztó jelentős keresletet képezett a kulturális rendezvények és a város szépítésének igénye terén. Egyúttal a
néhány esetben valóban számottevő polgári vagyon és a nádori udvar mégsem köz-
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vetlen jelenléte lehetővé tette, hogy a jótékony kezdeményezés egyben társadalmilag rendek feletti tartalmú legyen.

A városi jelenlét szerepe
Rendi helyzet és foglalkozási státusz részben összefonódik a tagok és családjaik városi érdekeltségével. A nőegyleti tagok nemes férjeinek nagy része birtokos volt
Pest-Pilis-Solt vármegyében (Orczyak, Rádayak) és a megyegyüléseken is gyakran megfordult, különösen, ha táblabírónak is megválasztották. 100 Mások a szomszédos megyékben rendelkeztek birtokokkal, pl. Bácsban (szentgyörgyi Horváth
József, akinek felesége néhány évig az egyesület elnöke volt), Nógrádban
(Prónayak) vagy Hevesben (pl. Gyiirkyek).
A megyei nemesek gyakori jelenléte a városban tőbb esetben vezetett oda, hogy
házat is vásároltak Pesten. Az egyesületi tagok férjei között a többség háztulajdonos
is volt, körükben azonban számos nem-nemest is találunk. A házbirtoklás nem csupán a gazdagság további jele vagy —• kereskedők esetében — a felvett hitel fedezetéül szolgáló tőke, hanem félteni való tulajdon is, amit az utcai koldulás veszélyeztet, de legalábbis irritál. Ezért nem meglepő, hogy a koldusok által legfrekventáltabb utcáik környékének háztulajdonosait nagy számban találjuk a nőegylet tagjai között. így pl. a Váci utcában volt házbirtokos Raits, Krausz, Kappel, Gráf Anna;
a Kígyó utcában Prantner József és Zöhls József kereskedő; a Király utcának a Belvároshoz közel eső részén szomszédos házak tulajdonosai Götnöry, Hvizdák,
Harasztyné és Simonyiné; a lipótvárosi Három Korona utca környékén pedig
Liedemann, Glückswerth, Kapeller Magdolna és Fetter Magdolna munkálkodó tagok családjai, az Örményiek és a Derrák stb.101

Deklarált keresztény felekezetsemlegesség

— protestáns

felülreprezentáltság

Az egyesület felekezeti megoszlása vonatkozásában jellegzetes a protestánsok felülreprezentáltsága. A -— csak korlátozott forrásértékű — népösszeírások szerint a
pesti városi lakosság 85,8 százaléka volt katolikus, 2,2% görögkeleti, a két protestáns egyház pedig együtt sem érte el a 3%-ot (az evangélikusok aránya 1,8%, a re-
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formátusoké 1,1%).102 A nőegylet tagságában viszont, elsősorban pedig a vezetői
között nagy számban találunk protestánsokat. A két védnöknő református, illetve
evangélikus volt, az alapításkori elnök, özvegy Teleki grófné pedig — akinek néhai
férje a református egyház világi főgondnoki posztját töltötte be — a pesti evangélikus egyház egyik tekintélyes tagja. A nőegylet két titkára, Schedius Lajos és
Tessedik Pál szintén evangélikusok voltak, előbbi a pesti egyház első iskolai felügyelője.
A pesti evangélikus egyház egyik egykorú iratából az is látszik, hogy a nőegylet
vezetőinek jelentős része e gyülekezet elitjéhez tartozott. Egy, a templomon belüli
ülésrendre javaslatot tevő 1800 körül készült előterjesztés 103 szerint az oratóriumnál helyet kapó tizenhárom fő közül kilenc személyesen vagy családján keresztül
összefüggésbe hozható a Pesti Jótékony Nőegylettel, az élen Teleki grófnével, majd
Wenckheim tábornoknéval; ócsai Balogh Péterrel (az egyház 1818-ban elhunyt országos főfelügyelőjével), lányával (aki Gyiirky királyi tanácsos felesége), és a
dunamelléki református egyházkerületi főfelügyelő Ráday Pál feleségével: báró
Prónay Ágnes grófnéval (akik mindketten választmányi tagok voltak), és a szerteágazó Podmaniczky-Prónay-Gyürky-Hellenbach-Kubinyi rokonság más tagjaival, akik közül többen az egylet adakozó, később esetenként munkálkodó tagjai
lettek. Az említett családok több esetben rokoni viszonyban álltak reformátusokkal
is (Rádayak, Gyiirkyek, Wartenslebenek), ami e felekezet számára is nyitottá tette
az egyesületet.
Nemcsak a főnemesi körben volt magas azonban az evangélikusok aránya. Az
„in den Kirchenbánken" ülők között is számos nőegyletí aktivistát találunk, így —
egymás mellett — Gömöryné, Peczné, Krauszné asszonyokat, a két Liedemann
(apa és fia), Raits, Freyburg, Kappel nagykereskedők feleségeit, távolabb a már említett Hvizdák asszonyt stb. Közülük Raitsné az alapítás idején volt választmányi
tag, de posztjáról — betegségére hivatkozva — néhány hónap múltán lemondott;
Krauszné az alapítástól, az idősebb Liedemann asszony később választmányi
hölgyként működtek. A többiek helyettesként vagy aktivistaként tevékenykedtek a
nőegyletben. Figyelemreméltó továbbá, hogy az 1790-es évek pesti szabadkőműves páholyaiban a kevés polgári jogállású tag között tisztségviselőként megtaláljuk
Liedemann János Sámuelt, valamint Macher András nagykereskedőt (Kappel Frigyes nagybátyját), aki a napóleoni háborúk idején beköszöntött kereskedelmi konjunktúrát ügyesen kihasználva az egyik legsikeresebb korai vállalkozóvá vált, és
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Molnár János pesti evangélikus lelkészt is.104 Az egybeesés aligha véletlen, tekintve, hogy a szabadkőművesek a felvilágosodás szellemében a széles értelemben vett
jótékonyság (a közjó előmozdítása) célját követték.
Az evangélikus felekezethez tartozók kimagasló szerepe felveti azt a kérdést,
hogy mi magyarázza ilyen fokú közéleti nyitottságukat és mi az oka annak, hogy
ennyire készek a rendi, sőt etnikai 105 határok átlépésére. Kiilön kutatás lenne szükséges e problémák megvizsgálására, annyi azonban így is leszögezhető, hogy nemcsak ezen a téren kiemelkedő a felekezethez tartozók aktivitása, de az „első nemzedékhez" tartozó nagykereskedők között is a leginkább vállakozókedvűek közülük kerültek ki; 106 a különféle intézményalapítási kísérletek kezdeményezői körében is őket találjuk, 107 és a kulturális életben is jelentős szerepet játszottak (pl.
Schedius Lajos, az első protestáns pesti egyetem tanár 108 és Schwartner Márton személyében).
A pesti gyülekezet itt ismertetett „demokratikus" szelleme részben abból adódhatott, hogy az egyház csak a protestáns felekezetek 1791. dik törvényesítése után
szerveződött meg, és a templomépítéssel és egyéb alapítási tevékenységgel kapcsolatos költségekhez nagyobb anyagi erőfeszítésekre volt szükség, ami szinte kikényszerítette nemesek és polgárok szoros együttműködését. Ehhez hozzájárult az egyház szervezetének a katolikusokétól eltérő felépítése, mely világi tisztségviselők és
presbitérium többségi elven alapuló választását teszi lehetővé — mely gyakorlat rokon az egyesületek működésével.
A pesti evangélikus egyház korai tagjai közül legtöbben a Szepességből származtak (pl. Liedemann, aki évtizedekig az egyház kurátora volt) vagy Pozsony és
Győr térségéből kerültek Pestre (mint az iskolafelügyelő Schedius vagy a pesti főkurátor Gömöry). 109 Mindkét terület hagyományosan fejlett kultúrájú evangélikus
vidéknek számított, a pozsonyi evangélikus lyceum pedig pietista törekvések ma-
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gyarországí közvetítője a XVIII. században; Schedius pedig e lyceum neves igazgatójának, Windischnek a lányát vette feleségül. E szellemi hatás is közrejátszhatott
abban, hogy az evangélikus felekezet tevékeny részt vállalt a jámborság és szorgalom erényeit egyszerre megtestesítő nőegylet munkájában.
A protestánsok kiemelt szerepe nem jelenti azonban azt, hogy a szó szoros értelmében felekezeti alapon szerveződött volna az egyesület. Vezetők és aktivisták között is szerepeltek katolikus és néhány görögkeleti kereskedő-feleségek is (többek
között a már említett Derra asszony, akit az 1830-as években ideiglenesen az egylet
elnökének választottak). Katolikus pl. a kézimunkaraktár felügyeletét ellátó özvegy
Gráf Anna kereskedő," 0 a választmányi tag Harasztyné, akinek több (szintén hitsorsos) rokonát találjuk az aktivisták között, vagy olyan előkelő nemesi családok
tagjai, mint az Orczyak, az Örményiek vagy gróf Sztáray felesége. Az egyleten belüli arányuk mégis jóval alatta marad a katolikusok a teljes városi lakosságon belüli
súlyának.
Férfi és női szerepek a nöegyletben
Noha az egyesület csak nőket vett fel tagjai közé, férfiak többféle értelemben is belefolytak tevékenységébe. A szervezői munkát végző két—jogvégzett — titoknok
éppúgy férfi volt, mint a pénztárnoki teendőket 111 ellátó Eggenberger József könyvkereskedő, a dologház felügyeletét végző Martinelly Antal kereskedő, vagy az
1830-31. évi gyűjtést koordináló Miiller Ferenc gyógyszerész — különben mindhárman a város választott polgárságának tagjai.
Az egész egylet működését érintő adminisztratív munkán kívül, „kívülről" játszhattak szerepet férfiak, ha — élve a statútumban rögzített jogával 112 — valamelyik
választmányi tag vagy aktivista tanácsadónak választotta őket. Ez a lehetőség valószínűleg azt a rendszert szentesítette, hogy a tagok családjukkal és barátaikkal konzultáljanak a döntések meghozatala előtt. Megjegyzendő, hogy a bécsi egylet alapszabályai az asszonyok ennél nagyobb fokú dependenciáját sugallják: ott a tagok
szavazatukat is átruházhatják tanácsadóikra — vagyis saját szerepük még inkább
reprezentatívvá válik.""1
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Valószínűleg mégjelentősebb mértékű szerepvállalást jelentett a férfiak számára az adakozás. A gyűjtések eredményeit közlő listákon rendszeresen találkozunk
férfiak nevével, köztük olyanokéval is, akiknek feleségük (ha van egyáltalán) nem
aktivistája a nőegyletnek. Az alapszabály kimondja ugyan, hogy amikor az egyleti
tag adakozásra buzdítja férfi ismerőseit, „ezen felszólítás alkalmatlan tolakodás
nélkül tétessék, s ugyanezért csak férj, szülő, testvér, rokon, s egyéb legközelebb állókhoz intézendő"," 4 valószínű azonban, hogy Bécshez hasonlóan Pesten is számítottak az olyan férfiakra, akik szívesen adakoznának, de „kevés a társasági kapcsolatuk vagy nincs hozzátartozójuk", arra kérve őket, hogy forduljanak a kerületben illetékes választmányi taghoz." 5
A rendelkezésre álló források alapján nehéz képet alkotni arról, hogy valójában
mekkora és milyen természetű aktivitást tanúsítottak a Pesti Jótékony Nőegylet tagjai. Az alapszabály különféle előírásokat tartalmaz erre nézve:
1./ pénz gyűjtése az ismerősök körében, egyúttal újabb támogatók toborzása;
2./ a támogatásra érdemes szegények felkutatása;
3 ./körülményeik felmérése és a segélynyújtás optimális formájára javaslattétel;
4./ a pénz átvételekor mindig az összeg feljegyzése és számlaadás;
5./ a „kerületi hölgyek" esetében részvétel a választmány munkájában (előterjesztés, döntések megszavazása, elnök választása);
6./ az egyleti intézmények látogatása felügyelet céljából.
Ez utóbbi tevékenységre utal a hályogos vakokat gyógyító kórház egyik orvosának beszámolója, aki szerint sokakat megindított „a két város minden renden lévő
dámáinak azon szerény magok alázása, melyet az ispotály gyakori látogatásában,
többször magánosan, majd ahhoz értő orvos urakkal kimutatni méltóztattak". 116 A
látogatói rendszert valóságnak mutatja a dologházi szabályzat is; eszerint az ottani
támogatottak panaszt nyújthatnak be az intézet felügyelőjéhez, „a kerületbeii
asszonyhoz, kin a felvigyázás sora éppen akkor vagyon", vagy az elnökhöz — de
másoknak pl. „az intézetet látogató idegeneknek" való panaszkodás a kizárást vonja
maga után.
Ahogy nem látszik egyértelműen a nők valóságos aktivitásának mértéke, ugyanúgy meglepő, hogy a nyilvánosság előtti rendszeres megjelenés során egészen
1843-ig nincsen szó arról, hogy a jótékony egyesület tagjai — nők. Noha az 1820-as
években a Tudományos Gyűjteményben napvilágot látott cikksorozattal kezdve a
nők társadalmi helyzete vitatott kérdéssé válik, a vita elsősorban a nők természeté-
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ről, és művelődésük céljáról és lehetőségéről zajlott, elkerülve a nyilvánosság előtt
a közjóért végzett munka témáját.
Egy 1843. évi, a pesti nőegyletről szóló divatlapbeli cikk" 7 az erős férfi és a
gyönge nő sztereotípiáját bontja ki. A szerző szerint a férfi „hideg", amennyiben
célra- cionális gondolkodást követ („országtani elvek" alapján „rostálja m e g
nemesb ösztöne eredményeit"), érzéketlenebb, vagy legfeljebb „a perc ihletése lelkesíti". Ezzel szemben a nő ösztönösen együttérez, empatikus, önfeláldozó és mérlegelés nélkül segítőkész: „hő részvéttel nyújtja kezét a szenvedőnek - n e m
kérdezve, nem tétovázva". Ezért a női természet éppen megfelel a jótékonykodásnak: „mint férfinak erő, úgy illik nőhöz a jótett." — A jótékonyságnak ez a felfogása
azonban mintha már más szemléletet követne, mint az alapítás korának szelektív
szegénypercepciót tükröző megközelítése.

A rekrutáció

mechanizmusai

A Pesti Jótékony Nőegylet tagságának összetételét több dimenzió mentén vizsgálva
kiderült, hogy egyes változók mentén markáns felülreprezentáltságot találunk. E
dimenziók egymásra vetítése egyben felfedi azt a hálózatot is, amely az egyesület
rekrutációjának csatornáit biztosította.
Az egyik csomósodási pont a pesti evangélikus egyház. Valószínű, hogy az egyesület megalapításának ötlete innen indult, karöltve a pesti választott polgárság néhány tekintélyes tagjával (így a testületben „seniori", vagyis helyettes elöljárói
posztot viselő evangélikus Gömöryvel, Liedemannal, valamint a katolikus
Martinellyvel stb.), és a Pesten élő (többségében nem evangélikus) nemesség vezető tagjainak megnyerésével az ügy érdekében. Érdekközösséget teremthetett a nagyobb értéket képviselő házak birtoklása a koldulás szempontjából leginkább
érintett utcákban.
A fenti — társadalmilag megragadható és részben meghatározott térhez is köthető — csoportok alkothatták azokat a fórumokat, amelyekben a nőegylet új tagjai
rekrutálódtak. Megkockáztathatjuk például, hogy a Deák téri templom előtt (amihez az evangélikus felekezethez tartozók nagy része közel is lakott és amelynek
közvetlen közelében tartották a koldusok által is gyakran „látogatott" vásárokat)" 8
vagy a farsangi szezon báljainak színhelyein ismerhették meg a fiatal nők a vonat-
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kozó szerepeket és tanulhatták meg az adakozás és az egyesület működésének
konkrét módozatait.
Az eszme terjedésének további mechanizmusa lehetett a rokonság, több módon
is. Vegyes házasságot kötött például az evangélikus Oberháuser János borkereskedő, választott polgár, amikor a katolikus Grossinger tímármester lányát vette el, és
ez a frigy jelenthette az egyik összekötő kapcsot a polgári szinten a két felekezet között, ugyanis felesége és két sógornője (Harasztyné és Simonyiné), valamint más,
házassága révén „szerzett" nőrokonai is az egylet vezetői, illetve aktivistái voltak. 119 A nőegyesiileti részvétel nemzedékek közti átörökítésére is találunk példákat, így a polgári oldalon Liedemannéknál, ahol János Sámuel felesége segédaszszony volt a húszas években, menye pedig még az ő aktív korszakában választmányi tag lett, igaz egy másik kerületben. A rendelkezésre álló genealógiai segédkönyvek nem mindig segítenek annak eldöntésében, hogy a főnemesi rendhez tartozó
asszonyok pontos rokonsági fokait megállapíthatjuk, de az biztos, hogy az Orczy
családban is mintegy váltják egymást a generációk, és vélhetően ez történt a
Wenckheimek, Festetitsek, Hunyadyak, illetve a köznemesek közül a Kapyak,
Gyiirkyek, Almásyak stb. családjában is.

A nőegylet,

támogatottsága

A Pesti Jótékony Nőegylet tevékenysége csak részben múlott munkálkodó tagjainak és vezetőinek tevékenységén — az egylet javára összegyűlt pénzösszegnek
csak kisebb része származott az aktivistáktól vagy férjeiktől. 120
A legnagyobb szabású gyűjtőakció 1830-3 l-ben zajlott, amikor az egylet az utcai koldulás teljes felszámolását tűzte ki célul Pesten. Az ebből az alkalomból a koldulás betiltását követő egy év alatt összegyűlt pénz mintegy 18 619 pengő forintot
tett ki, ami igen jelentős összeg az az évi hadiadóval összehasonlítva, amit a város
királynak fizetett és ami 27 548 pengőforint volt. A város lakossága önkéntesen
adóját annak (átlagosan) mintegy kétharmadával kiegészítette annak érdekében,
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hogy Pesten megszűnjön a koldulás. 1:1 Az e gyűjtés eredményét közreadó kiadvány
mintegy hatvan oldalon keresztül sorolja az adakozókat és a felajánlott összeget, e
forrás feldolgozása azonban még további munkát igényel. Jelenleg azt állapíthatjuk
meg, hogy az adakozás legnagyobb mértékű a hagyományosan a városi elit lakta
Belvárosban, illetve a legvagyonosabbak által lakott Lipótvárosban volt. Ha az
egyes városrészek népességének és az adott városrészben adakozó személyek, valamint az általuk felajánlott összegek arányait vetjük össze, megállapíthatjuk, hogy
ez a két városrész erősen felülreprezentált, míg a „külvárosok" népessége kisebb
arányban vett részt az adakozásban. (12. ábra.)
A gyűjtés azt látszik bizonyítani, hogy a nőegylet törekvései döntően megegyeztek a város lakosságának érdekeivel és elképzeléseivel, ezért kaphatott ilyen mértékű támogatást az adakozási akció. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az egész
korszakban ez volt az egyetlen ilyen nagyszabású gyűjtőakció, ami a város szegényein volt hivatott segíteni.
Ennél kiegyenlítettebb képet mutat a nőegylet külső támogatottságáról, ha a polgárok végrendeleteiben a különböző városi intézmények javára felajánlott összegeket vizsgáljuk meg longitudinálisán. Az ehhez rendelkezésre álló forrást néhány
évig nem vezették, ezért teljes képet nem kaphatunk a kegyes hagyományokra vonatkozó szokások változásairól, de ha az 1818-21, az 1830-33 és 1834-39 időszakok közötti változásokat tekintjük, akkor világosan érzékelhető a dologháznak mint
kedvezményezettnek az egyre népszerűbbé válása. Az önkéntes dologház e rangsor
szerint feljön a második helyre, és bár így is a városi polgárkórház mögött marad,
ám elékerül a városi igazgatás alatt álló szegény intézetnek, és népszerűbb a külvárosi kerületi plébániákhoz képest is (ezalól egyedül az éppen ekkor épülő lipótvárosi templom a kivétel). 122
5. Kitekintés: kisugárzás és utóélet
A Pesti Jótékony Nőegylet, vagy korabeli nevén Pesti Jóltévő Asszonyi Egyesület
—- budai ikerszervezetével együtt — az első olyan magyarországi egyesület volt a
XIX. században, mely városi szintű közcélokat tűzött ki és sem felekezethez, sem
foglalkozáshoz nem kötődött. Létrehozói a mintát bizonyíthatóan Bécsből vet-
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ték, 123 ahol Európa első nőegylete alakult meg kevesebb mint egy évtizeddel korábban, és ahonnan indulva a napóleoni háborúk okozta nyomor és az egyesületalapítás divatjának sodrában rövidesen egész Európában elterjedt ez a szervezettí124

pus.
A pesti nőegylet nemcsak a bécsi hasonló intézmény megalakulásának időpontjához képest nem volt jelentős késésben, de az Osztrák Császárság többi jelentős
városához mérve sem. Az osztrák tartományokban alakuló nőegyletek közül a kortárs grazi (1819) Frauenverein in den Pfarre Mcirie Himmelfahrt felekezethez kötődik, a bécsi (1811) Verein zur Unterstützung verschamter Armen nem nőegylet, a
Wohlthatigkeitsverein der israel. Frauen 1842-ben szerveződik meg, az egyes bécsi
kerületek szintjén működő Frauenvereinek pedig 1848 és 1850 között alakulnak
meg. Hasonlóképpen Linzben, Stájerországban és Salzburgban is csak az 1848 utáni években szerveznek (katolikus) nőegyletekct, a Frauenverein zu Innsbruck 1834.
évi megalakulása után. Prágában 180 l-ben hozzák létre a Privatverein zur Unterstützung der Hausarmen nevű egyesületet, majd 1832-ben jön létre egy izraelita nőegylet, Brnóban pedig sajátos módon férfiegylet szervezi a jótékonyságot (1813,
WohlthátigerMannerverein in Briinn).12^ Egy 1835-ben kiadott enciklopédia ugyan
említést tesz két további nőegyletről, a Damengesellschaft zur Unterstützung der
leidenden Menschheit zu Lemberg és a Verein wohlthátiger Frauen zu Mauthhausen nevű egyletekről (melyek 1816-ban, illetve 1811-ben alakultak meg), de
ezekről alig ad hírt, míg a bécsiről, a pestiről és a budairól hosszabban számol be.126
Ebben az összehasonlításban jól látszik, hogy Pestet (és Budát) csak Bécs előzte
meg a Habsburg Birodalom területén a felekezet-semleges jótékony nőegylet kezdeményezésében, az is kitűnik azonban, hogy számos más kombinációja is lehetett
a jótékonyság társadalmi gyakorlásának.
A pesti nőegylet korai megszervezését mutatja az is, hogy Magyarországon csak
jóval később söpört végig a nőegyletek' alapításának divatja. A vidéki magyar egyesületek kataszterét néhány éve összeállító Pór Edit 1 848 előtt alig néhány nőegyletről tudósít: 1830-ban Pozsonyban és Besztercebányán, 1833-ban Tordán, 1835-ben
Szegeden, 1838-ban Kassán, 1839-ben Kolozsvárott, 1845-ben Fogarason,
1847-ben Gyöngyösön és Temesvárott. Ráadásul ezek is csak részben hasonlítanak
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A pesti nőegylet megalakításakor a bécsi városi igazgatástól kérték levélben és kapták meg a
bécsi egylet alapszabályát, valamint az adakozási iveket. M O L N 22 Acta Pracsidialia 1817.
111., Országit,

1898. 14. p.
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1835. 2 0 1 - 2 0 3 . p.

egyesület

címszó.

egymáshoz: a fogarasi egylet az evangélikus felekezethez kötődik, a szegedi és a temesvári egyletek az — alighanem az asszimiláció útjára lépett — zsidóság szervezetei, a tordai pedig nem jótékonysággal foglalkozik, hanem olvasókör — ami
visszavezet ahhoz a kérdéshez, hogy ebben a korban a női szerep keresése mennyiben irányult a közéleti jótékony tevékenység, és mennyire a műveltség terén elérhető emancipáció felé.
A nőegyletek tömeges alakulásának a kora a magyarországi városokban az
1860-as évtized, míg az 1870-80-as években kisebb településeken is szaporodnak a
nőegyletek. Az évszázad utolsó évtizedében például csak Nagyküküllő vármegyében mintegy félszáz településen alakul evangélikus nőegylet — e helységek egyetlen egyesületeként.' 27
Az ekkor létrejövő egyesületek azonban már más társadalmi jelenségekre reagálnak: a polgári fejlődés gazdasági hatásai komplexen jelentkeznek és az iparosodás vonatkozásában sokkal előrébb jutott az ország, mint a bomló céhrendszer jellemezte reformkori Pest félszáz évvel korábban. Ennek következtében a társadalmi
feszültségek sem teljesen ugyanazok, mint amiknek oldására a Pesti Jótékony Nőegylet megszerveződött.
A pesti nőegylet tevékenységét lehet sikernek és lehet kudarcnak minősíteni.
Utóbbi mellett szóló érv, hogy mindkét nagyszabású akció csupán múló eredménnyel járt, hiszen a koldulást nem sikerült megszüntetni Pesten; és az is, hogy
1833-ban a Bécsbe költöző elnökasszony kérésére az egylet védnökének férje, József nádor dönt úgy, hogy a korábbi formában az egyesület intézményeinek fenntartása nem folytatható. Ezek után a nőegylet egyre inkább olyanná válik, amilyennek
a szépirodalomból ismert polgári-nemesi női társaságok voltak: bálozó dámák,
akik szórakozásuk során némi áldozatot hoznak a nélkülözők javára. 128 E dolgozat
viszont azt kívánta bizonyítani, hogy az „elő-refonnkor" viszonyai közt alakult pesti nőegylet puritán szelleme igencsak más elveket vallott. Az egyesület vezetőinek
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A reformkori Pest szezonjának egyik fő attrakciója volt a nőcgylcti bál. Vörös, 1997.

1833 után keletkezett végrendeletei is arról tanúskodnak, hogy a testatorok tudatában nem tölthetett be központi szerepet a nőegylet és tevékenysége. 1 " 9
Az is igaz ugyanakkor, hogy az egyesület és a pesti intézményesülő szegénygondozás útjainak 1833. évi szétválása után az „intézetek" nagyobb része fennmarad és
továbbfejlődik. Az önkéntes dologház még 1848 előtt megszűnik ugyan, de az
1831 -ben létrehozott gyámintézetek elődei voltak az 1844-ben a városi vezetés által
megszervezett kényszerítő dologháznak. Az ápolóintézet is sokáig fennmarad, felvéve az Erzsébet nevet; a szegények iskolája pedig az 1841 -ben alapított és a nádor
nevét viselő árvaház Josephinum árvaházba olvad bele. Márpedig sikernek könyvelhető el az, hogy az intézmények túlélték az egyesületi korszakot — legalább formális szempontból.
Az itt elemzett folyamat és intézmények története tehát leírható egy olyan képlettel, mely szerint az urbanizáció által keltett kihívásokra először egyesületi (társadalmi) fonnában válaszolt a város társadalma — kényszerűségből, hiszen a városi
igazgatás sokáig nem mutatott hajlamot együttműködésre, de az abszolutista közigazgatási rendszer egyébként is megkötötte a kezét. A problémák súlyosbodásának
és a politika tudatosodásának hatására viszont később a hatósági kezdeményező
kedv megélénkült és olyan formákat tudott biztosítani a szegénygondozás számára,
amit egyesületi alapon nem lehetett biztosítani (pl. a rendfenntartás hatókörében).
A pesti szegénygondozás történetének itt vizsgált szakasza így (ebben a vonatkozásban) hasonlónak mutatkozik ahhoz, amit Róbert Morris írt le az angol egyesületek egykorú történetét elemezve: az egyesületek által nemcsak betöltött, hanem
általuk megszervezett funkciókat egyre inkább magának szerzi meg az állam, és
ezek után az egyletek egyre szűkebb területre szorulnak vissza az állam árnyékában
a XIX. század során.
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Prandtncr Z s u z s a n n a végrendeletében

(kcsziilt

1833-ban, kihirdetve

1848-ban,

B F L Test.

A N . 501), Vorbcsz Hcnriknc t e s t a m e n t u m á b a n (dátumai: 1831, illetve 1837; B F L Test. AN.
2628) szó s e m esik a nöegyletröl. G r a f f A n n a 1845-ben aláírt végakarata szerint ( B F L Test.
A N . 3828) 15 váltóforint jut az e g y e s ü l e t n e k — összevetésül: a kényszerítő d o l o g h á z r a 25 forintot hagyott. N a g y v o n a l ú b b volt a g r ó f Károlyi családnál titkári tisztséget betöltött Bártfay
László felesége, aki 1860-ban 12 ezüst villát, illetve ennek ellenértékét h a g y o m á n y o z t a a nőegyletre (BFL Test A N . 6902). A f e n t i e k h e z bensőségesnek m o n d h a t ó Haraszty T e r é z végrendelete, aki elrendelte, hogy temetésére a nőcgylcti szcgényiskola összes tanulója m e n j e n cl és
mondjanak cl e g y imát a lelkéért, ezért c s e r é b e (összesen) 25 pengőforintot k a p j a n a k ; emellett
a szcgényiskola cs a lányiskola tanárai is részesüljenek 2 5 - 2 5 forint kegyes h a g y o m á n y b a n
(1827, kihirdették 1836-ban, BFL Test A N . 493).

Függelék
1. Az egyesület tagjai

(1817-1833)

A lista valószínűleg nem teljes, ugyanis 1833 utánról csak a vezetők és választmányi tagok névsorát ismerjük. A dátumok és a posztok megnevezései általában bizonytalanok, mivel az aktivista tagok különböző kategóriáit a források többnyire
együtt sorolják fel (pl. „munkálkodó és segédasszonyok").
Védnökök:
Hermina főhercegné (József nádor 2. felesége), 1817—1817 ősz (f)
Mária Dorottya főhercegné (József nádor 3. felesége), 1819?-től
Elnökök:
gr. Teleki László özvegye, sz. br. Mészáros Johanna, 1 817-1833
Titoknokok:
Schedius Lajos (egyetemi tanár), 1817-1833
Tessedik Pál (ügyvéd), 1826-31 ?
Pénztárnok:
Eggenberger József (könyvkereskedő) 1817-1833?
A Dologház felügyelője:
Martinelly Antal 1817Tagok (választmányi tagok [= V], segéd-, illetve munkálkodó asszonyok [= M/S],
helytartó, illetve segédasszonyok [— H/S])
Almásy Pál (őexc.) felesége, sz. Kapy Anna, V: 4. ker 1817-től, f 1829
Almásy József felesége, sz. V. Kovanecz Franciska, M/S
Arnold Julianna, S: 5. ker. (1817-)
Augustin Zsuzsanna, S: 6. ker. (1817-)
Bachmann (vagy Wachmann) Borbála, S: 6. ker. (1817-)
br. Baldacci János felesége, sz. br. Hunyady Terézia, M/S; illetve H/S (? 1831)
Bernhardt asszony, S: 4. ker. (1817-)
gr. Berényi Terézia, M/S
Birnstingel Krisztina H; S: 1. ker. (1817-)

Bissenti Vilmos (nagykereskedő) felesége, sz. Kaiser Franciska, S: 3. ker. (1817-)
Boryné sz. br. Hellenbach Karolina, M/S; H/S (71831)
Boutibonne Lajos (rajztanár) felesége, sz. Vietoris Vilma, S: 2. ker. (1817-), H/S
(71826-1831?)
gr. Brunswick József (őexc.) félesége, sz. Majthényi Anna, M/S; H/S (71831)
Bründl Magdolna (vagy Ilona), S: 6. ker. (1817-)
Bráuer Jozefa, M/S; H/S (71831)
Bártfay László felesége Jozefa, H; H/S (71826-18317)
Csekonics József (tábornok) felesége, később özvegye, sz. Jankovics Julianna, V: 6.
ker., majd 14. ker. (1817-7), elnök 1835 körül
Drobny Mária (vagy Klára) M/S; S: 6. ker. (1817—)
Eger Magdolna, M/S; S: 1. ker. (1817-)
Eggenberger Erzsébet, S: 4. ker. (1817-)
Eggenberger Terézia, M/S ; M (1823), H/S (1826)
Fellner Benedek (polgármester) felesége, sz. Pregesbauer Scholastica, V: 1. ker.
(1817-), kilépett 1820 előtt
Ferdinándi (nagykereskedő?) felesége, Jozefa, V: 13. ker. (71826-31?)
gr. Festetits Vince felesége, sz. br. Wenkheim Franciska, M/S; M (1823), H/S
(71826-1831?)
Fetter Magdolna, M/S; S: 2. ker. (1817-)
Freyburg Erzsébet, H; S: 1. ker. (1817-)
Glückswerth Mihály (nagykereskedő) felesége, S: 2. ker. (1817—)
Gráf (kereskedő) özvegye, sz. Hauáecker Anna,V: 5., majd 11. ker. (1817-1833?)
Gyiirky Pál felesége, sz. Kapy Amália, V: 2. ker. (71826-1831?)
Gyürky István (őexc.) felesége, sz. Balogh Johanna, V: 1. ker. (1817-); f 1833 előtt
Gétzy István (kir. tanácsos) felesége, sz. Balogh Karolina, S (71823)
Gömöry Károly (patikus) felesége, sz. Bogsch Julianna, FI; S: 3. ker. (1817-26),
H/S (71826-31?)
gr. Hadik Vilmos özvegye, sz. gr. Festetits Borbála, V: 1. ker. (71823—), kilépett
1833 előtt
Haraszty Antalné, sz. Grossinger Terézia, S: 3. ker. (1817-), V: 6., majd 8. ker.
(1823-7, özvegy)
Hegedűs Anna, M/S; S: 5. ker. (1817-), M: (71823), H/S (71826-31?)
Horváth József felesége, sz. gr. Draskovits Rozália, M/S; M (1823), H/S (1826)
Horváth János felesége, sz. Latinovits Anna, M: (1823), V: 7. ker. (1826-33)
Huszák Erzsébet, H; S: 6. ker. (1817-), M: (1823), H/S (71826-317, özvegy)
Hvizdag Zsófia, M/S; S: 3. ker. (1817-)

Jankovichné, sz. br. Pichler asszony, H/S (1831)
Kappel Frigyes (nagykereskedő) félesége, sz. (?) Emília (vagy Amália), M/S; M
(1823), H/S (? 1826-31?)
Kappeller asszony, S: 2. ker. (1817-)
Kietaibel asszony, S: 6. ker. (1817-)
Kiss Katalin, M/S; S: 1. ker. (1817- özvegy)
Klivitzky Anna asszony, M/S; H/S (1826)
Kochné, sz. Hannibál Anna, H; H/S (1831)
KrauB János (építész) özvegye, sz. Bogsch Erzsébet, V: 3., majd 15. ker.
(1817-1833?)
Kurz Anna, M/S; S: 3. ker. (1817-)
Leichs asszony, S: 2. ker. (1817-)
Liedemann János Sámuel (nagykereskedő) felesége, sz. ? Julianna, M/S; S: 2. ker.
(1817-), H/S (? 1826-31?)
Liedemann János Sámuel Frigyes (nagykereskedő) felesége, sz. Riickl Rozália, V:
1., majd 6. ker. (1823-)
Lukáts Gergely felesége, sz. Hülf Rozália, S: 3. ker. (1817-), V: 1. ker. (? 1 826-?)
Malvieux Amália, S (1823?)
Malvieux (nagykereskedő) félesége, sz. (?) Johanna, V: 5. ker. (?1826-31?)
Melczer László (udv. tanácsos) felesége, sz. gr. Majláth Mária, M/S; S: 4. ker.
(1817-)

Moulinet (ezredes) felesége, H; S: 3. ker. (1817-)
Miiller Anna, M/S; S: 4. ker. (1817—), M: (1823), H/S (71826-31?)
Müller Terézia, S: 5. ker. (1817—)
Nagy István (kir. tanácsos) felesége, sz. Ország Anna, M/S; S: 6. ker. (1817-), M:
(?1823-26?)
Oberháuser Katalin asszony, M/S; S: 3. ker. (1817—), M: (71823-26?)
br. Orczy József özvegye, sz. gr. Berényi Borbála, V: 5. ker. (1817-), f 1826 előtt
br. Orczy György felesége, sz. gr. Berényi Erzsébet, M: (1823?), H/S (? 1826-31 ?)
Ottlik Dániel (kir. tanácsos) félesége, sz. Hülf Anna, M/S; M: (1823), H/S
(?1826-31?)
br. Piret Lajos felesége, sz. Csekonits Erzsébet, H; S (1823?)
Potz Anna, S: 6. ker. (1817-)
Prandtner József (ezüstműves) felesége, sz. Schwager Zsuzsanna, V: 6. ker.
(1817-), 1826 előtt kilép
Raitsch Sámuel nagykereskedő felesége, sz. Birnstingl Katalin, V: 1. ker. (1817-);
betegség miatt még 1817-ben kilép

Rehák Anna asszony, H; S: 3. ker. (1817-)
Reichlin Anna asszony, S: 5. ker. (1817-)
Rupp Anna asszony, M/S
Römer Julianna asszony, M/S
gr. Ráday Pál felesége, sz. br. Prónay Ágnes, V: 2., majd 3. ker. (1817-31?)
(1826-ban özvegyként említik)
Samwald asszony, M/S
Schedl Magdolna asszony, S: 6. ker. (1817-)
gr. Schmidegg Tamás felesége, sz. gr. Forgách Erzsébet, H; S: 4. ker. (1817-)
Seemann Terézia asszony, M/S; S: 6. ker. (1817-)
gr. Sermage Dénes felesége, sz. gr. Csáky Rozália, M/S; H/S (1831)
Simonyi Istvánné, sz. Grossinger Borbála M/S; S: 3. ker. (1817-)
Somogyi Antal felesége, sz. Örményi Franciska, H; S: 4. ker. (1817-)
br. Splényi Ignác felesége, sz. Szily Mária, M/S; H/S (1831)
Steinbach Ferenc (városbíró) felesége, ? Anna, M/S
Sturm Anna asszony, M/S
Suttner Terézia asszony, M/S
gr. Szerdahelyi (őexc.) felesége, sz. br. Hunyady Terézia, V; 1830 előtt elköltözik
Pestről
Szirmay Ádám felesége, sz. Gyürky Johanna, V: 12. ker. (71826-31?)
Szuhy Erzsébet asszony, M/S; S: 1. ker. (1817-)
gr. Szécsen Károly felesége, sz. Almásy Jozefa, S: 1823, V: 10. ker. (? 1826-31?)
Takácsy (nagykereskedő) felesége, M/S
Teller Veronika asszony, M/S; H/S (? 1826-31 ?)
Tomm Borbála asszony, M/S; H/S (183 I)
Trattner (nyomdász) felesége, sz. Pauer Erzsébet, V: 4., majd 9. ker. (1817-31?;
özvegy]
Utzmann Anna asszony, M/S; H/S (1831)
br. Vay Miklós özvegye, sz. br. Adelsheim Johanna, S: 3. ker. (1817-), V: 5. ker.
(1826-); elköltözik Pestről 1830 előtt
Veszely Zsuzsa (vagy Margit) asszony, M/S; S: 5. ker. (1817-)
Volnhofer József felesége, sz. Rudnyák Julianna, H; S: 2. ker. (1817-)
Voltsák Barbara asszony; S: 5. ker. (1817-)
gr. Waldstein Emánuel felesége, sz. gr. Sztáray Teréz, V: 3. ker. (1817-26), t l 8 2 6 .
jan. 15.
br. Wenckheim József felesége, sz. br. Orczy Teréz, M/S; H/S (1831)
Wiedemann Anna asszony, M/S; H/S (? 1826-31?)

Worbes Henrik (asztalos) felesége, (?) Barbara, M/S; S: 6. ker. (1817-)
Wurm Anna asszony; S: 6. ker. (1817-)
Zachfail asszony; S: 4. ker. (1817-)
Zettner Terézia asszony, M/S; S: 3. ker. (1817-), M: (? 1823-26?)
Zirch Franciska asszony, M/S; S: 6. ker. (1817-)
Zofall Terézia asszony, M/S; M: (1823-26)
Zöhls József (rőföskereskedő) felesége, sz. (?) Anna, M/S; S: 6. ker. (1817-)

2. Nőegylet i vezetők 1833 és 1848 között
Csekonics József (tábornok) felesége, később özvegye, sz. Jankovics Julianna, V: 6.
ker., majd 14. ker. (1817-?), elnök 1835 körül
szentgyörgyi Horváth János felesége, sz. Latinovits Anna, előbb választmányi
hölgy, majd 1839 körül elnök
gr. Károlyi Györgyné, sz. gr. Zichy Karolina, elnök az 1840-es években
Derra (nagykereskedő) felesége, sz. Zettiry Mária, V: 2. ker. (1817-26), 4. ker.
(1826-?), másodelnök az 1840-es években
Titoknokok (mind ügyvéd)
Karlovszky Zsigmond, (-1835-1839-)
Veréb?, (-1835-)
Simon Flórián, (-1839-)
Károlyi Lajos, (-1848-)
Soltész Albert, (-1848-)
Pénztárnok
Eggenberger József (mint fent), (-1835-)
Halbauer József kereskedő, választott polgár (-1839-)
Választmányi tagok
Appiano Teréz, (-1839-)
Babnigg Johanna, (-1848-)
br. Bánffyné, sz. Borbély, (-1835-)
Bártfay Jozefina, (-1835-1848-)
gr. Batthyányiné, sz. gr. Zichy Antónia, (-1848 - )
Bohuschné, sz. Szögyény, (-1839-)
Bohuschné, sz. Gosztonyi Antónia, (-1848-)
Derráné, sz. Zettiri Mária, (-1835-1839-)

gr. Erdődy Teréz, (-1848-)
Ferdinándy Jozefina, (-1839-1848-)
Forster Karolina, (-1839-)
br. Gerliczky Erzsébet, (-1848-)
Gömöry Károlyné, sz. Bogsch Júlia, (-1839-)
Gráf Anna, (-1835-1848-)
Haraszthy Teréz, (-1835-)
Hild Auguszta, (-1848-)
Kochmeister Karolina, (-1848-)
Kraus Erzsébet, (-1835-1839-)
Liedemann Róza, (-1835-1848-)
Lónyayné, sz. Lónyay Florentine, (-1839-)
Lukátsné, sz. Hiilff Róza, (-1835-1839-)
Malvieux Johanna, (-1835-1839-)
Nákóné, sz. Wuchetich Anasztázia, (-1848-)
gr. Rádayné, sz. br. Prónay Ágnes, (-1835-)
Rostyné, sz. Eckstein Anna, (-1839-)
Steinbaeh Anna, (-1848-)
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wohltátigen Frauen-Verein in Pesth, 1818. [OSzK]
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Tudományos Gyűjtemény

„Tiszaháti",
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Árpád Tóth: The Estate and Civil Standard of the Social Organisation. The
History of the First Period of the Pest Charitable Women's Society
(1817—1848)
The article analyses the circumstances under which the Pest Charitable Women's
Society (PJAE) was founded in 1817. It takes into account the economic challenge
of post-Napoleonic Wars' depression, the increasing pace of urbanisation of Pest,
then the biggest town in Hungary, and the cultural pattern of charitable societies
widespreadly communicated in that time Europe. It concludes that the foundation of
PJAE was an appropriate reaction of the urban élites to what was a mixture of
traditional and modern poverty.
The creation of PJAE can be interpreted not only in the context of its purpose but
also as a means of policy. It was probably the first modern voluntary society in Hungary, after a few short-lived antecedants (literary societies and freemason lodges) in
the era of the Enlightenment. It had an intricate structure of positions and election of
officials according. It regularly reported its achievements to the king and the
'public'. In theory, it was open to all adult (Christian) women who agreed its aims.
In practice, its membership included a wide range of social strata from the Palatine's
wife through great magnates and leading merchants to a few artisans. However, the
roles of the various social groups within the society greatly differed between artisan
wifes, as 'foot-soldiers' on the one hand, and the nobility, on the other. Even the
committee seems to be organised with an equal proportion of nobility and
bourgoisie.
Beside collecting funds and distributing them among the poor, as the traditional
way of poor relief, PJAE also created a number of institutions for teaching and
employing the poor. Indeed, whereas the proportion of traditional charity relatively
decreased in its overall activities, that of the voluntary workhouse and the school
created to poor and orphaned children on modern educational principles developed
both in terms of the number of people affected and the value of goods produced. Yet,
even these institutions seemed insufficient to catch up with the acceleration of
urbanisation and by 1833 the society proved unable to manage urban poverty: its
major institutions were transferred to the urban authorities. Afterwards its activity
was confined mainly to the traditional ways of charity again. In sum, however, the
creation and activities of PJAE reflected the growing assertiveness of bourgeois
consciousness, and the rising, although still limited, importance of bourgeosie.

HORVÁTH J. ANDRÁS
JÓZSEFVÁROS VÁLASZTÓPOLGÁRSÁGA AZ 1884. ÉVI
KÉPVISELŐVÁLASZTÁS TÜKRÉBEN
Választási eredmények történeti szempontú elemzése már a század eleje óta ismert
történeti stúdium (pszefológia) 1 , ám magyar viszonylatban szélesebb körű vizsgálatok eddig jobbára csupán a megválasztott képviselőház társadalmi összetételére
vonatkozóan születtek. 2 A választópolgárság társadalmi összetételének vizsgálatára — figyelmen kívül hagyva a politikai magatartást — elsőként Ránki György tett
kísérletet, reprezentatív minta alapján az 1939. évi választásoknak a nyilaskeresztes
pártra vonatkozó fővárosi eredményeit elemezve; 3 Koroknai Ákos pedig dualizmus
kori, Baranya megyei választási jegyzőkönyveket vett bonckés alá. 4
Jelen tanulmánnyal — az 1884. évi józsefvárosi képviselőválasztás eredményeinek elemzésével — kísérletet teszünk arra, hogy feltárjuk a Tisza Kálmán-kori fővárosi politizáló társadalom szerkezetét, lehetőség szerint meghatározzuk a korabeli politikai pártok társadalmi bázisát. 3
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A dualizmuskori parlamenti választások. Módszertan cs kísérlet a választási
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A dolgozat végső formájának kialakításához nyújtott tanácsaiért köszönettel tartozom Szabó
Dánielnek.

FONS V. (1998) 4. sz. 481-525. p.

E városrész megfelelőnek tűnhet általános jellegű következtetések levonására,
hiszen a fővárosnak már akkor is alighanem a legvegyesebb társadalmi összetételű
kerülete volt, mely heterogenitás — a szegregáció viszonylag jelentős mértékéből
eredően — ugyanakkor topográfiailag is jól nyomonkövethető a korabeli statisztikai kimutatások jóvoltából. 6 S a pártok szavazóbázisát a városrész egyes övezeteiben meghatározva, majd azt a kerület társadalmi státusztérképére vetítve, kísérletet
tehetünk a különféle szavazóbázisok és a társadalmi státusz összefüggéseinek feltárására. 7
A választási iratok feldolgozásának módszerei
1884 júniusában a Józsefvárosban három jelölt versengett a képviselőségért: Szilágyi Dezső, a kerület addigi képviselője, a Mérsékelt Ellenzék egyik vezére, Irányi
Dániel, a 48-as Párt vezetője és Verhovay Gyula, a Függetlenség szerkesztője, az
Antiszemita Párt oszlopos tagja. Mindhárman képviselők az előző ciklusban is. A
kormánypárt itt nem vállalta a megmérettetést.
A választási küzdelemre vonatkozó iratanyag: a választói névjegyzék, a szavazás menetét rögzítő választási jegyzőkönyv, valamint a választópolgárok nevét az
egyes jelöltekre adott szavazatok szerint felsoroló szavazói jegyzék (ez utóbbi az
1881. évi és 1887. évi választásokról is) szerencsés módon fennmaradtak a Központi Választmány iratai között, a Budapest Főváros Levéltára őrizetében. Ezek révén,
bizonyos előmunkálatok elvégzésével — „hála" a nyílt szavazásos rendszernek—
a pártok szavazói személy szerint meghatározhatók. 8
Az első feladat a választási névjegyzék adatainak „tisztítása": a többszörös előfordulások kiszűrése, a foglalkozási megnevezések egyértelműsítése és a háztulajdonosként megjelölt választók tényleges foglalkozásának meghatározása volt.
A választói névjegyzékek évenkénti összeállítására a polgármester elnöklete
alatt működött Központi Választmány volt kijelölve. E szervezet, illetve a polgármester az önkormányzat adószámviteli apparátusával végeztette el a szükséges kimutatásokat. Bár az e munkára igénybe vett alkalmazottakat külön díjazásban is
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részesítették, 9 hibák és mulasztások a belügyminiszter többszöri figyelmeztetései
ellenére is gyakran előfordultak. 1 " A kormány körrendeletben hívta fel a választmányok figyelmét ezekre: a választókat csak egy jogcím alatt vegyék fel jegyzékeikbe;
a tisztviselők esetében pontosan jelöljék meg beosztásukat, s hogy köz- vagy magántisztviselőről van-e szó stb.11
Ezek után a nagyszámú „háztulajdonos" foglalkozás-megjelölést volt szükséges
tisztázni. A névjegyzék összeállítói azzal, hogy egy csoportba, a kezdőbetűk elejére
sorolták az azonos betűs, általuk háztulajdonos foglalkozásúnak megnevezett választókat, valószínűleg csupán a saját munkájukon próbáltak könnyíteni. Ugyanis,
miután a kerületi elöljáróságokon rendelkezésre álltak — az azóta sajnos mindenhol elpusztult — házingatlan-jegyzékek, azokból egyszerűen kigyűjtötték, illetve
évenként kiegészítették a kerület háztulajdonosait, akiket egyszersmind választói
jogosultság szempontjából is — ha megvolt a törvény előírta három lakrészből álló
ingatlanuk — kivétel nélkül ekként jegyeztek be (természetesen tekintet nélkül
tényleges vagyoni helyzetükre). így fordulhatott elő, hogy a lajstromban egyként
háztulajdonos címen bír választójoggal a virilista Jókai Mór és a külső-józsefvárosi
egyszerű majoros gazda, Bálint Lajos. Mivel a házadó alapján meghatározott cenzus alacsonyabb volt a jövedelminél, természetszerűleg következett, hogy a háztulajdonosok körében a kevésbé vagyonosak sokkal nagyobb számban fordultak elő
(erre utal a városrész külső övezeteiben nagyobb gyakoriságuk is — 1. alább!). 12 A
nem házingatlanból élő háztulajdonosok tényleges foglalkozásának megállapítása
a lakcímjegyzékből volt lehetséges.13
A megadott foglalkozási kategóriák — a társadalomtörténet művelői előtt jól ismert problémaként —, természetesen csak bizonyos keretek között tették lehetővé a
hozzávetőleges vagyoni állapot meghatározását. Inkább csak a társadalmi helyzetet
(mely korszakunkban korántsem ugyanaz!) lehetett rögzíteni. Ezért is tűnt fontos-
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j e l e n módszerrel dolgozó külföldi irodalomban kiemeli Speck-Gray:
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rösség meghatározását megnehezítette, h o g y a névjegyzék összeállítói — ámbár sorszámozták
a lajstromot — a j e g y z é k e t az első betűk rend jében állították össze. Ezért első lépésként a minte g y 120 rckordnyi duplikációkat kellett kiszűrni; majd a tisztított adatbázist korrelálni a szavazói jegyzek adataival. A számítógépes program 1989-9l-ben történt kidolgozásáért ezúton
m o n d o k köszönetet Csík Gergelynek.
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V. ö.: Koroknai A.: i. in. 231-232. p.
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Budapest főváros lak- és címjegyzéke. Bp., 1884.

nak a város elvileg legvagyonosabb rétegét jelentő virilisták beazonosítása az 1884.
évi virilista jegyzék alapján.14 Noha a jegyzék foglalkozás-megnevezései többnyire
pontosak, bizonyos esetekben mégis szükségesnek és lehetségesnek mutatkozott a
lakjegyzék és a tiszticímtár segítségével a viszonylag csekély számú sommás megnevezéssel bírók (pl. hivatalnok, főv. hivatalnok, tisztviselő, kereskedő stb.) tüzetesebb meghatározása. 15
A rekordok adatainak információszintje, a kódolás
A választási névjegyzék ebben az időszakban az alábbi rovatokat, illetve adatokat
tartalmazza : név, foglalkozás, lakhely, kor, választási jogosultság, ú. m.: régi jog,
földtulajdon, háztulajdon, jövedelem, értelmiség.
A választók nevét a névjegyzékek ebben az időszakban elég pontatlanul és következetlenül jelölték meg (kettőződések, a családnevek legkülönfélébb változatai). Ennek oka legnagyobbrészt a német és a szláv eredetű nevek írásmódjának
bizonytalanságából, a magyar helyesírásra való áttérés nehézségeiből adódott. Az
anyanyelv, illetve az eredet hozzávetőleges megállapítása mindazonáltal szükségesnek tűnt, tekintettel az ekkori választási mozgalmakban megnyilvánult nemzeti-származási tematikára. Noha 1890-ben a városrész összlakosságának kétharmada magyar anyanyelvű volt, 1884-ben a névjegyzékben szereplőknek csupán egyharmada minősíthető magyar eredetű névnek. Ami persze ha nem is jelentheti a magyar származásúak, vagy pláne magyar anyanyelvűek kisebbségét, de mindenesetre utal az idegen eredetűek (elsősorban a németek) jelentős arányára. (Névből származásra következtetni persze kockázatos és bizonytalan vállalkozás, ezért az erre
vonatkozó adatok csupán téjékoztató jellegűek.)16 Mindenesetre, tekintettel a zsidó
választóknak a jellegzetes név (Itzig Lipót, Mauthner Farkas, Sachs Ármin, Schlesinger Jakab stb.), illetve a név + foglalkozás alapján történt viszonylag egyszerű
azonosíthatóságára, valamint az antiszemitizmusnak a kerületben történt manifesztálódására, a választókat „származási" alapon is megkíséreltük csoportosítani.
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A nevek és a névváltoztatások statisztikája. In: Magyar Statisztikai Szem-
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Ilyen formán négy „idegen-név"-csoport alakult ki, ú. m.: magyar, német, szláv, zsidó.17
A választók foglalkozását a névjegyzék viszonylag pontosan megjelölte, melyből azonban a vagyoni helyzet csak ritkán állapítható meg. A szokásos foglalkozási
ágak szerinti csoportosítás alkalmazása mellett ezért az összesen 419 féle megnevezés közül bizonyos foglalkozásokat néhány más, a társadalmi vertikumot jobban
tükröző csoportba soroltam.18 Végül is az alábbi 20 foglalkozási főcsoport alkalmazására került sor:
A/ Értelmiségi jellegű ágazatok
1. Állami főtisztviselők („méltóságosak")
2. Állami (közép)tisztviselők („nagyságosak")
3. Kistisztviselők („címzetesek-tekintetesek")
4. Fővárosi főtisztviselők
5. Fővárosi (közép)tisztviselők
6. Fővárosi kistisztviselők
7. Magántisztviselők
8. Diplomás értelmiségiek
9. Középfokú végzettségű értelmiségiek
10. Művészek
11. Egyháziak
12. Képviselők, főrendek
13. Nyugalmazottak
8/ Nem értelmiségi jellegű
14. Iparosok
15. Kereskedők
16. Vendéglátók
17. Közlekedésiek
18. Őstermelők
19. Tőkések, járadékosok
20. Háztulajdonosok

17

ágazatok

Jóllehet a zsidóságot a korabeli cs a későbbi statisztikák sem etnikumként, hanem vallásként
kezelték.
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A társadalmi hierarchia ezen főcsoportok esetében sajnos csupán a köztisztviselőknél állapítható meg viszonylag pontosan. Az állami tisztviselők hivatali piramisának meghatározása a kilenc évvel későbbi törvényi szabályozás fizetési
osztálybesorolási rendje, 19 a fővárosiaké pedig a fővárosi javadalmazási szabályok
alapján történt.20 A tisztviselők tényleges vagyoni helyzete persze számos esetben
különbözhetett a hivatali ranglétrán elfoglalt helyüktől és társadalmi helyzetüktől,
nagy általánosságban azonban mégis feltételezhető a javadalmazásnak megfelelő
vagyoni-társadalmi szint.
Az állami főtisztviselők körébe közelebbről a „méltóságos" címmel bíró, s —
később — a Il-V. fizetési osztályba sorolt miniszteri tanácsosok, kúriai bírák, királyi táblai tanácselnökök tartoztak. A „nagyságos" cím (VI-IX. fizetési osztály) törvényszéki és járásbírákat, tanfelügyelőket, különféle állami hivatalok vezetőit,
pénzügyi tanácsosokat, miniszteri titkárokat; az alacsonyabb grádusokon, de még
ugyanebben a rétegben pedig segédhivatali igazgatókat, miniszteri fogalmazókat,
MÁV hivatal- és távirdafőnököket illetett. A jövedelem alapján már választójogosult kistisztviselők csoportjába kerültek az írnokok, irattárnokok, segédhivatali és
egyéb irodatisztek, segéd- és aljegyzők, végrehajtók és végrehajtósegédek. A fővárosiak három főcsoportjának elkülönítése az állami tisztviselők fizetésének figyelembevételével történt. így az első kategóriába a polgármestertől a tanácsnokig és a
köztemetői igazgatóig bezárólag a főtisztviselők kerültek. A nagyságosok rétegét
ettől a tollnokokig, raktárnokig és számfejtőkig terjedő népes csoport alkotta; míg a
címzetes-tekintetesek körébe az államiakhoz hasonlóan a különböző hivatali segédszemélyzet, az írnoki, gondnoki és gyakornoki állásokat betöltők sorolhatók.
A magántisztviselők vertikális tagolását a megnevezések nem teszik lehetővé,
így ebben a csoportban együttesen fordulnak elő a társadalmi piramis különböző
szintjein állott, a közhatalomtól való függetlenségük folytán azonban mégis együttesen vizsgálható gazdatisztek, közúti vaspálya hivatalnokok, bank- és biztosítási
tisztviselők, tiszttartók stb.
Az ipari és kereskedelmi kategóriákba sorolt választók komplex társadalmi—vagyoni helyzetének megállapítása — annak ellenére, hogy az ide tartozók számarányuknál és a kerület jellegét meghatározó dominanciájuknál fogva igen fontosak
lennének — bizonyult a legkevesebb sikerrel kecsegtető feladatnak. A „bognár",
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Vö. 1893: IV. tc. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek szabályozásáról és a
megyei törvényhatóságok állami javadalmazásának felemeléséről.
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„rézműves", „lisztkereskedő" stb. megnevezések vagyonos és kevésbé vagyonos
polgárt is takarhattak. Itt a politikai állásfoglalás és az anyagi helyzet összefüggésének megragadásához az iparstatisztikai adatok alapján — társadalmi státusz és vagyoni helyzet szerint — elkülöníthető foglalkozástípusok összehasonlítása tünt
alkalmazható módszernek. -1 Mivel ebben az időszakban, összefüggésben a korabeli társadalom erőteljes hierarchizáltságával, a munkamegosztásban is igen eltérő
presztízsszintek léteztek, az ellentétes pólusú foglalkozásfajták („elit"-alacsony
státuszú ipar) összevetésével tettünk kísérletet a reálszférán belüli társadalmi szintek elkülönítésére és vizsgálatára. 22

Meghatározott foglalkozásfajtákhoz tartozók társadalmi presztízs szerinti
elkülönítése és összevetése
iMagas presztízsű

Alacsony presztízsű
IPAROSOK

Fegyverműves

1

Foltozószabó

1

Fényképész

5

Rostás

1

Látszerész

2

Szitás

1

Kőfaragó

3

Kefekötő

2

Építőmester

4

Kosárfonó

1

Aranyverő

4

Kőtélverő

2

Ékszerész

1

Fazekas

1

Összesen

21

20

9

Az egyes foglalkozástípusok vagyoni helyzetre utaló jellegéről 1. a Fővárosi Statisztikai Hivatal
Közleményei: Adószámítások, é. n.; Bobulu János: Magyarország ipariigye. Bp., 1888. 170. p.;
Magyarország története 1848-1890. Szerk.: Kovács E n d r e - K a t u s László. Bp., 1979. 1002. p.;
Nossitor,
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T. .). : i. m. 166. p.

Mivel az elit, illetve az alacsony presztízsű iparosok s z á m a csekély volt, a rájuk vonatkozó
adatok cs eredmények ezért kritikával kezelendők.

Alacsony presztízsű

Magas presztízsű
KERESKEDŐK
Posztókereskedő

2

Szatócs

106

Lisztkereskedő

21

Zsibárus

32

Sertéskereskedő

11

Kereskedősegéd

12

Terménykereskedő

7

Kiskereskedő

6

Bútorkereskedő

1

Házaló

6

Összesen

42

162

A vendéglátás kategóriájába a kerületben viszonylag jelentős számú korcsmáros, cukrász, pálinkás, kávémérő, vendéglős és sörmérő tartozott, akik forgalmi érdekeik elkülönültsége alapján a közlekedésiekhez (fuvarosok, bérkocsisok, társaskocsi-tulajdonosok) hasonló sajátos réteget alkottak. A vagyonossági fok e két főcsoportban nem állapítható meg.
Az őstermelők (majorosok, tehenészek, kertészek), akik döntően a jellegzetes
józsefvárosi tejtermelő ipar leginkább tehetős képviselői voltak, nem rendelkeztek
ugyanakkor túlságosan magas társadalmi presztízzsel. A választópolgárok körében
az őstermelés hanyatló volta miatt is a kevésbé módosak körébe tartozhattak.23
A nyugdíjasok csekély számát szinte kizárólag — nyilvánvalóan stabil anyagi
helyzetben lévő — kvietált katonatisztek alkották.
A Belső-Józsefváros akkoriban — az arisztokraták és a politikusok mellett — a
művészek (írók, színészek, festők, zenészek, szobrászok) negyede is volt, így tehát
ők is külön kategóriába kerültek.
Az értelmiségiek külön csoportjaiba a felső- és középfokú végzettség szerint
azokat a választókat soroltuk, akikről a megnevezés nem árulta el, hogy álltak-e
közalkalmazásban és a többi főcsoportba sem voltak besorolhatók. A diplomások
körébe tartoztak az egyetemi és középiskolai tanárok, ügyvédek, orvosok, mérnökök, gyógyszerészek, építészek, míg a középfokú végzettségűekébe a tanítók, hírlapírók, színházi súgók kerültek.

23

Thirring
1. sz.)

Lajos: N a g y - B u d a p e s t népessége. [Bp.] 1935. (Statisztikai Közlemények. 78. köt.

Külön kategóriát képvisel a kevés számú egyházi ember, valamint a tőkés- Járadékosként megjelöltek nem nem túl népes csoportja. 24
A lakhelynek megfelelő társadalmi övezet pontos meghatározása a választójogosultak szegregációs jellemzői szempontjából bír jelentőséggel. Az egyik fő kérdés, hogy a választóknak a kerület társadalmi státusztérképén lakhely szerint történő elhelyezkedése mi módon követi a társadalmi „presztízs-nyomvonalat"? Megfigyelhető-e az azonos politikai nézeten lévők valamiféle területi koncentrációja, illetve elkiilöníthetők-e ekkoriban az adott városrészi övezetek vagy státuszkörzetek
politikai jellemzők alapján, s ha igen, hogyan értelmezhető ezen politikai jellemzők
és a területi sajátosságok közötti összefüggés? 23
A városi táj, társadalom és politikum közötti kapcsolódások vizsgálatát erre az
időszakra vonatkozólag az egykori Fővárosi Statisztikai Hivatal pontos, kiterjedt és
megbízható adatai teszik lehetővé. A hivatal az 1890. évi népszámlálásról közzétett
publikációjában ugyanis a népesség bizonyos mutatószámait nem csupán kerületi
bontásban, hanem azon belül a főváros egészére vonatkozóan 91, nagyjából hasoló
népességszámú számlálókörzet szerint is feltüntette — a korabeli statisztikus bevallása szerint arra is törekedve, hogy „... az egyes területek jellemző tulajdonságai
tisztán kifejezésre juthassanak." 26 Az így részletezett kerületi eredményeket azonban nem minden statisztikai ágban, hanem csupán a leglényegesebbekben, s nem
abszolút számokban, hanem grafikus ábrázolásban (kartogrammok), hektáronkénti
megoszlásban mutatták ki, az egyes körzetek szerint. A Józsefvárosra 16 ilyen kör-

24
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Hasonló kategóriákat állított fel Koroknai Ákos is idézett müvében, azzal az eltéréssel, hogy
összevonta az állami, megyei és városi tisztviselőket; különválasztotta az értelmiségiek jellegzetesebb csoportjait cs elkülönítette a gyáros vállalkozókat a földbirtokosoktól — a vidéki sajátosságoknak megfelelően.
A kérdéskör városszociológiai irodalmából a ma már klasszikusnak számítók a következők:
Park, R. E.: T h e city: suggestions f o r the investigation of humán behavior in urbati environment. In: T h e American Journal of Sociology, 1915. 5 7 7 - 6 1 2 . p.; Zorbough, 11. W.: Thcnatural
areas of tbc city. In: The úrban community. Szerk.: Bargess,
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E. Chicago, 1926. 219-229. p.

Budapest f ő v á r o s a az 1891-ik é v b e n . A népleírás és a népszámlálás eredményei. Szerk.: Körösi
József. Bp., 1894-1898. I-Ill

köt. (a továbbiakban: Körösi

J.: Bp. 1891-ben ...).

zet esett. 27 E forrásbázis felhasználásával nyílt mód a kerület társadalmi rétegződésének térbeli ábrázolására, városrészi övezeteket elkülönítő társadalmi státusztérkép megrajzolására. A társadalmi viszonyokról leginkább az alábbi tartalmú korabeli kartogrammok árulkodnak:
1. Laksűrűség (Az egy szobára eső lakók száma; kerületi átlag: 3,36)
2. Cselédek eloszlása (100 lakosra eső cselédek száma; kerületi átlag: 6,34)
3. Ágyrajárók eloszlása (100 lakosra eső ágyrajáró; kerületi átlag: 8,88. Budapesten itt volt a legmagasabb!)
4. Túlnépes lakások (100 lakosra eső túlzsúfolt lakásban [egy lakrészben négyen
vagy ennél többen] lakók száma; kerületi átlag: 15,1)
5. Magyar nyelvismeret (100 lakos közül magyarul beszél; kerületi átlag: 86,1)
6. Tíz éven feliili analfabéták eloszlása (100, tíz éven felüli lakos közül analfabéta; kerületi átlag: 17,74)
A státuszszintek meghatározása, magas-átlagos-alacsony besorolása ezen adatok figyelembevételével történt. A városrészt e hat társadalmi mutató alapján soroltam az 1890. évi népszámláláskor kialakított számlálójárások felhasználásával
nyolc státuszszintbe, majd ezeket három övezetbe (I. = magas; II. = átlagos; III.
alacsony státuszú) vontam össze.28 A kerületi státusz-szinteknek az 1880-as években létezett területi elhelyezkedését a fenti adatok alapján kialakított státusztérkép
szemlélteti. (Lásd a Függelékben!)
A választói jogosultság esetében — a háztulajdonosok kivételével — nemigen
sikerült megállapítani a korabeli kategorizálás szempontjait. Leginkább a „jövedelem" és „értelmiség" besorolások okoznak gondot, ugyanis számos esetben egyér-
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telműen nagy jövedelműeket az összeírok „értelmiség"-kategóriába soroltak — és
fordítva.
Társadalomföldrajz
Józsefvárost, a régi Pest legősibb külvárosát társadalmi rétegződés és az építészeti földrajz szempontjából korszakunkban legalább két, de inkább három részre
oszthatjuk. 29 A városrész közlekedési-forgalmi szempontból ekkor már kétpólusúnak tekinthető, egyrészt a Belváros felől a Kerepesi úton, a Stáció utcán és az Üllői úton kifelé, másrészt az ugyanezen útvonalakon az ekkor még legforgalmasabb
józsefvárosi pályaudvarról befelé irányuló személy-, illetve árumozgás révén. Urbanizációs szint, társadalmi jellemzők és presztízs szempontjából a városrész keleti
és nyugati területei élesen elkülönültek egymástól. A Belső-Józsefváros legmagasabb társadalmi státuszú övezetté válásában — a Belvároshoz közel eső volta mellett— mindenekelőtt a „Mágnásnegyed" és a Képviselőház elitképző szerepe lehetett döntő.10 Az urbanizációs-kulturális szint itt volt a legmagasabb, s az itteni mentalitás is igen eltért a városrész többi övezetétől.,,... A képviselőház környékén idegen elemek laktak: fővárosba került gentryk, földesurak, úri hivatalnokok, akik a
kártya, asszony és verekedés terén másképp gondolkoznak, minta Tűzoltó utcai polgárok. A gentleman like gondolkozást gyakorolják, míg emezek, ha gondolkoznak,
csakis józanul gondolkoznak. "31 Vagy amint egy másik kortárs megjegyezte: „a
Népszínházig a pardon járta, azon túl a no!'"' A városrész főutcájának számító Stá-
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A városrész történetével foglalkozó, nem túl bö források a következők: Bogyirka E.\ i. m.; Jókai Mór: Gazdag szegények. Bp., 1963. A Külső-Józsefvárosra vonatkozó igen j e l l e m z ő hangulatfcstéssel, társadalomrajzzal, Tamóczi János: Amiről a j ó z s e f v á r o s i harangok beszélnek ...
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fejlesztése. In: Városatyák Lapja, I. (1910) 8. sz. 2-5. p.; Bárczy István előterjesztése a Józsefváros fejlesztése tárgyában. Bp., 1907.
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József:

Az

ció utca üzleti jellegét — eltérően annak keletre húzódó részétől — az övezet fenti
társadalmi igényszintje határozta meg, melynek egyik jellemzőjeként a számos előkelő és divatos bútorkereskedés tekinthető. 33
A Külső-Józsefvárosnak az előzőtől elég élesen elütő társadalmi övezet jellegét
főként a század közepe előtti preurbanizációs, kültelki agrárvilágrészleges továbbélése, az ipari-kereskedelmi és a mezőgazdasági tevékenység egymásmellettisége,
nemkülönben a pauperizáció nagy aránya jellemezte, mely az építészeti kultúra viszonylag alacsony színvonalában máig megfigyelhető. 34 A Külső-Józsefváros a vidékről ekkoriban a fővárosba tömegesen feltóduló szerencsét próbálók fogadásával, itteni megtelepítésükkel, városi életmódhoz szoktatásukkal a „humán-urbanizáció" szempontjából fontos katalizációs szerepet játszott. 35 Ily módon a felvidéki
és alföldi területekről frissen érkezők nagy száma jelentős mértékben határozta meg
az itteni lakosság összetetelét.
A külső körzetek lakosságának életében — amint Jókai Mór is utal rá Gazdag
szegények című művében — meghatározó jelentőségű volta Józsefvárosi pályaudvar, mely ekkoriban az észak- és kelet-magyarországi személy- és áruforgalom zömét bonyolította. A felvidéki vonalak becsatlakozása pedig a városrész jellegét két
döntő körülménnyel határozta meg. Személyforgalom tekintetében a jelentős létszámú szlovákság itteni megtelepedését mozdította elő; áruforgalmi vonatkozásban pedig a — mondhatni velük együtt érkező — faáru fogadását jelentette. A
budapesti épület- és bútorasztalosipar, valamint a fuvarozó és bérkocsisipar nagy
fokú józsefvárosi koncentrációja főként ezzel a körülménnyel magyarázható; 36 kereskedelmi tekintetben pedig a szén- és tüzifatelepek számának növekedését idézte
elő.
A vasút teremtette forgalmi modernizációt azonban megelőzte egy hagyományos kereskedelmi forma korai megtelepedése a kerületben: a vásártartásé. Évente
négyszer két-két hétig az Újvásár [Köztársaság] téren — mely a kilencvenes évek
elején történt befásításáig a köztes időszakokban a pesti zsibvásárnak is helyet adott
— tartották az országos vásárokat. Az országos, más néven paraszt-vásárokon a helyenként előfordult külföldi luxuscikkek mellett főként a helyi kézműipar termékei
domináltak, s határozták meg egyben a vásárlói kör összetételét is. „ ... Aminek
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1966.
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Kezdetben Losonci, illetve Északi pályaudvarnak is hívták! Vö. Bogyirka E.: i. m . 7 5 - 7 7 . p.

szükségét mezei gazda érzi: mindnek itt van az eladó helye: villa, lapát, kötőfék, istráng, létra, köszörűkő, kapa, kasza, ekevas, ruha, csizma, kalap, ostornyél. "Mint
az feltételezhető, ezen kínálat előteremtésében igen nagy szerepet játszottak a környékbeli kisiparosok: asztalosok, kovácsok, kötélverők, szíj jártok, szabók, csizmadiák, kalaposok stb. A tér zsibvásár funkciójában némileg városiasabb képet mutatott, legalábbis az ott előfordult árufajtákból ítélve: „... régi tésztatartók és elkopott revolverek, géprészek, kályhák, bútorok, kilincsek, esernyők... " stb.37
Az árukínálat, illetve a városi funkció e kettőssége is az övezet szociokultúrájának átmeneti jellegére, paraszti és városi jellegű társadalom — legalábbis tárgyi —
világának szimbiotikus együttélésére, a hagyományos magyar kézműipari tevékenység városi környezetbe rendeződésére utal.
A zsibvásárral összefüggő közbiztonsági-rendészeti problémák mindazonáltal a
társadalmi környezet értékbizonytalanságáról, a „szolid iparos" társadalmi szerepét-egzisztenciáját elfoglalni nem tudók széles körű illeszkedési zavarairól tanúskodnak. 38 Egy, az urbanizáció problémáival szembekerült, értékvilágában falusias,
kisvárosi jellegű társadalom adaptációs nehézségei tűnnek elő. 39
Ilyenféle nehézségekkel volt terhes a Lóvásár [Teleki] tér környéke is, melynek
társadalmi alapképletét a kerület fuvaros-bérkocsis iparához még szorosabban kapcsolódó ló- és szénakereskedelem koncentrációja jelentette. Ezeknek a körzeteknek
az infrastrukturális elmaradottságából adódó szociokulturális „leszakadására", illetve a kerület nyugati övezeteitől való távolság „megnövekedésének" az ebből fakadó belső élményére a körzet háztulajdonosainak egyik beadványa derít fényt.
Ebben az itt lakók azt panaszolják, hogy a téren lévő házaikat és telkeiket — „a fővárostól úgyszólván elszigetelve köztisztasági és közlekedési tekintetben" — nem
értékesíthetik, mely „abnormális állapotban, elhanyagolva, sár és piszokban fet„ 40

reng .
A harmadik tér, mely mondhatni máig a Külső-Józsefváros szimbóluma: a Mátyás tér. Ez korábban szintén a fuvarosok központja volt.41 Társadalmi státusza ekkoriban — bár déli oldala a Stáció út forgalmából következően magasabb volt — a
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fenti körzetekével egyezett meg. A nagyvárosi nyomor jelenlétére utal a pincelakók
errefelé igen magas — és egyre növekvő — száma.42
A Stáció utca túloldalán, a kerület délkeleti részén — amint már utaltunk rá —
válságjeleket is mutató majorsági gazdálkodás határozta meg az itteni körzetek jellegét. A majorok keletkezésének magyarázatát az Illés út és környékének bő- és
tiszta vizű kútjaiban kell lelnünk. 43 Ezeknek a körzeteknek főként kulturális elmaradottsága (magyar nyelvismeret, írni-olvasni tudás fogyatékosságai) szembeszökő.
A Mária Terézi tértől déli, délkeleti irányban húzódó körzetek 1870-1890 közötti erőteljes népességgyarapodásával párhuzamosan növekedtek az itteni vízvezeték
és csatornázás iránti infrastrukturális igények, melyek főként az ezekben az évtizedekben még gyakori kolerajárványok pusztító következményeitől való megszabadulást célozták. Ezekben a körzetekben volt található a kerület pincelakásainak
döntő része, s a Fővárosi Tanács 1880-ban el is rendelte az Óriás [Leonardo da Vinci] utca soron kívüli vízvezetékkel való ellátását, mivel az „ egymás mellett sorakozó istállókból kifolyó trágyáié ... ci leszivárgó szennyvízzel együtt az egész altalajt
megfertőzte44
Az ezekben a körzetekben különösen aggasztó fővárosi lakáshelyzet enyhítését
célozta a tanácsnak az a rendelkezése, mely lehetővé tette a Körút vonalától kifelé,
hogy,, kizárólag egy-két szobás lakásokat tartalmazó laképületek részére kivételes
építkezések és adómentességi kedvezmények nyújtassanak"Ezek
a körzetek, bár
valamivel magasabb társadalmi státuszúak voltak az előzőeknél, jelentősen elmaradtak a Belső-Józselváros viszonyaitól, különösen vagyoni tekintetben. Úgy tűnik, az ekkoriban még csak épülőfélben lévő Körút jelentette azt a határvonalat,
mely a városrészt urbanizációs tekintetben is kettéválasztotta. 46
A választópolgárság övezeti elhelyezkedése 47
Noha az eredeti névjegyzék 3605 főt tartalmaz, a kerület tényleges választóinak
száma ennél alacsonyabb volt — mivel többen többször is előfordulnak rajta. Az
anyagfeldolgozás során végül is 3367 főt sikerült azonosítani, akik a kerület tényle-
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ges lakosságának 3,65%-át alkották.4S Az összlakosság, valamint a választójogosultak területileg az alábbi módon oszlottak meg. 49

Övezet

Lakosság (%)

Választójogosultak (%)

I.

24

43

II.

42

36

III.

34

21

100

100

Összesen

A fentiek alapján a laksürűség, a választójogosultság és a társadalmi státusz közötti összefüggés eléggé nyilvánvaló. Míg az elsősorban a szegényebb rétegekkel
jellemezhető közepes és alacsony társadalmi státuszú övezetekben az összlakosság
több mint háromnegyede volt található, addig majdnem pontosan ugyanez az arányszámú választójogosult lakosság a magas és a közepes státuszú övezetben lakott. S
ebből eredően az összlakosság és a választójogosultak területi elhelyezkedés szempontjából kisebbségnek számító rétegei is természetszerűleg az ellentétes pólusú
övezetekben voltak megtalálhatók. Ezen adatok elég egyértelműen támasztják alá
— legalábbis józsefvárosi vonatkozásban — a társadalmi övezetelméletet, utalnak
az 1880-as évek eltérő társadalmi státuszú városi rétegeinek jelentős térbeli elkülönülésére.
A választók összességének tipizálását először a szélső körzetek foglalkozási
csoportjait összehasonlítva kíséreljük meg. (Sajnos az összlakosság társadalmi és

Körösi J.: Bp.
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m o k fő/hektár adatainak planimctriai módszerrel történő összevetésével, 1:5000 méretarányú
térkép felhasználásával állapítottam meg. Az e g y e s körzetek s t á t u s z ö v e z e t e k szerinti össznép e s s é g e ± 5%-os p o n t o s s á g g a l a következő: I. ö v e z e t : Al = 3206, A 2 = 15413, A3 = 4471; II.
övezet: 131 = 5409, 134 = 4 7 1 5 , B6 = 6472, B7 = 6073, B8 = 3595, C l = 8 1 4 3 , C2 = 6645; III.
ö v e z e t : B2 = 7136, B3 = 5 5 4 9 , B5 = 4292, C 3 = 5026, C4 = 7555, C 5 = 3910 fő.

vagyoni rétegződését övezeti bontásban nem ismerjük, a korabeli statisztikai adatok erről nem tájékoztatnak.)
Az I. övezet (Belső-Józsefváros) legmagasabb státuszú körzetének, a „Mágnásnegyed" választóinak foglalkozási megoszlását a III. övezet legalacsonyabb, létszámban hasonló három körzetének jellemzőivel összevetve azt találjuk, hogy míg
a Mágnásnegyedben a legnépesebb három foglalkozás csoportot az állami kis- és
középtisztviselők,
valamint a diplomás értelmiségiek alkották (43,4%); addig
ugyanezek számaránya az eml ített alacsony státuszú övezet körzeteiben csupán töredéket alkotott (4,7%). Itt a választók majd kétharmadát az őstermelők, a közlekedésiek és a háztulajdonosok képezték — akik közül a Mágnásnegyedben ezen
utóbbiak csupán 5,4%-kal szerepeltek. A háztulajdonosok magas aránya a szegény
övezetekben egyértelműen a házbirtok választójogosultságot biztosító szerepére
utal, a vagyoni cenzus alapján abból különben kimaradók esetében.
Az ellentétes jellegű társadalmi státuszkörzetek szerkezeti eltéréseinek, illetve
alapvonásainak felvillantása után vegyük sorra a három övezetet.
A belső-józsefvárosi I. övezet másik két körzete főként egyrészt az iparosok és
kereskedelmiek, valamint az állami kistisztviselők nagyobb gyakorisága, továbbá a
diplomás értelmiségiek és a magántisztviselők alacsonyabb reprezentációja vonatkozásában különbözik a Mágnásnegyed foglalkozási jellemzőitől.
A Külső-Józsefváros Körútra eső nyugati része, a kerület II. övezete karakterét
az iparosok, kereskedők és háztulajdonosok adják (52,5%), egyszersmind az egész
kerület kisiparos-kiskereskedő alapjellegét meghatározva. A belső-józsefvárosi
övezetekben meghatározó tisztviselői-értelmiségi jelenlét viszont sokkal halványabb volt, leginkább még állami kistisztviselők fordultak elő ezekben a körzetekben viszonylag nagyobb számban. A többi kereseti ágak arányait a két övezetben
összehasonlítva, minden kategória esetében a társadalmi státusz-szintek szerinti területi elhelyezkedésre utaló jelekkel találkozunk. Még véletlenül sem fordul elő
vélhetően magas vagyoni-társadalmi rangra utaló foglalkozáscsoport magasabb
arányszámban az alacsonyabb státuszú övezetben — és fordítva. így a rendkívül
magas presztízsű állami főtisztviselők és képviselők, főrendek kb. tízszer; a nyugállományú katonatisztek és egyéb volt magas állású állami alkalmazottak négyszer, a
művészek és tőkések két és félszer; a diplomás értelmiségiek háromszor; a magántisztviselők kétszer; a középfokú végzettségű értelmiségiek pedig másfélszer voltak
többen — arányaikat tekintve — a Belső-Józsefvárosban, mint itt.
S az övezeti elhelyezkedés gyakorisági mutatójából az adott foglalkozási csoport társadalmi státuszára következtetve az alacsony státuszúak rangsorát is felállíthatjuk. E szerint a fenti „elit-kategóriák" után az iparosok következtek, majd a

kereskedelem és vendéglátás képviselői, s a rangsor alján a közlekedésiek (fuvarosok és bérkocsisok), valamint az őstermelők (vagyis a majorosok és tejesgazdák).
A III., alacsony társadalmi státuszú övezet, a városrész keleti része, a másik két
övezet jellegétől merőben különböző. Itt a három legkurrensebb foglalkozási kategóriát (64,1 %) a majorosok—tehenészek, a háztulajdonosok és a fuvarosok, bérkocsisok jelentették, míg az elit csoportok az előző két övezet elit-átlagának nem
egészen ötödrészét tették ki csupán.
Nézzük ezek után a társadalmi státusz szempontjából „vegyes" jellegű iparosok,
kereskedők és vendéglátók csoportjait.
A három foglalkozási ághoz tartozókat konkrét foglalkozási megnevezések szerint elemezve és területi szóródásukat vizsgálva az alacsony-magas elitizációs mintában, az alábbiakat vehetjük szemügyre. A 20 elit-iparosból 13 volt található a z l . ,
6 a II. és 1 a III. övezetben. A 9 alacsony presztízsű ipart űzők közül 4 lakott a III., 3 a
II. és 2 az I. övezetben. A kereskedők szélső rétegcsoportjainak hasonló polarizálásával — melyre a megnevezések inkább nyújtanak módot — azt találjuk, hogy a
nagy valószínűséggel tehetős kereskedők közül az I. övezetben 20, a II-ban 19, a
III-ban pedig csupán 2 lakott; míg az egyértelműen nem elit 162 kereskedő övezeti
megoszlása: I. = 32, II. = 88, III. = 42. Tehát mind az iparosok, mind a kereskedők
kategóriáján belül érvényesnek tűnik az övezeti elv, melyet a tőkések és virilisták
városrészi elhelyezkedése is minden kétséget kizáróan bizonyít. Az 1. övezetben lakott ugyanis a tőkések 58 és a virilisták 52%-a; a II-ban ez az arány 34-36; míg a
III-ban csupán 8-12%.
A városrész választóiról mindezek nyomán megállapíthatjuk, hogy e réteg vagyonilag, társadalmilag korántsem volt homogén, hanem igen tagolt, s reprezentálta a társadalomnak övezetek szerinti, területi elhelyezkedését. A választójogosultak
területi elhelyezkedése követte az összvárosrészi övezeti jellegzetességeket.
A társadalmi-politikai helyzet a választások előestéjén
Az 1884. évi képviselőválasztásokat zaklatott légkör jellemezte, heves politikai
mozgalmak előzték meg szerte az országban. A nyolcvanas évek elején a kontinensen többfelé antiliberális áramlatok tűntek fel. Ezekre a főként Németország felől
érkező és az 1873. évi gazdasági válság felverte hullámokon tovahaladó jelenségekre a hazai politikusok beállítottságuknak és eszmei gyökereiknek megfelelően
reagáltak. Ki úgy, mint a konzervativizmus emlőin nevelkedett gróf Apponyi Albert, 50 aki a szabadversenyes kapitalizmus értékpusztítására és egzisztenciarombo-
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Albert: Emlékirataim. Bp., 1922.

ló hatására Rudolf Meyer konzervatív szociálrefonn elképzeléseit ajánlotta a kortársak figyelmébe, ki úgy, mint Beksics Gusztáv, az „ortodox liberális", aki publicisztikai munkásságában harcolt ez ellen;31 ki pedig úgy, mint Szilágyi Dezső, a várományos kormánypolitikus, aki ugyan súlyt fektet szabadelvű politikus
image-ának fenntartására, de realistának bizonyul a laisser fair-rel szembeni — elsősorban szociális fogantatású — érvek nyomós voltának, igazságtartalmának
megítélésében is.52 Ekkoriban az országban, de különösen a fővárosban ugyanis
már nem lehetett szó nélkül hagyni a megelőző évtizedben kibontakozott, ám egyre
terebélyesedő pauperizációs jelenségeket. 31
A hetvenes évek heves válságidőszaka a nyolcvanas évtized elejére az iparban
ugyan már mérsékelt növekedésnek adta át a helyet, ám a mezőgazdasági árak vonatkozásában a kép korántsem volt kedvező. A Józsefvárosban főként a majorosokat, tehenészeket érintette a mezőgazdálkodás visszaszorulásából, az akkor még a
gazdálkodás céljait szolgáló területek későbbi beépítésének lehetőségéből fakadó
válsághangulat. Az iparban az egész évtized folyamán, s ebben a kerületben pedig
különösképpen még a kézműipar dominál — annak ellenére, hogy több mint egy tucat nagyobb üzem is működött már errefelé. (A nevesebbek; az európai hírű Kölber-féle kocsigyár; Jungfer Gyulának az uralkodó által is meglátogatott mülakatos
és épületgyára; a Gschwindt-féle szesz- és élesztőgyár; a Clayton-Shuttleworth
gépgyár; a Steinbruch-féle fémnyomógyár stb.) Az éleződő versenyt — főként a
kézműiparban — egyre inkább már csak az iparágak olykor szélsőségesnek tűnő
differenciálásával, valamint az ezzel összefüggő minőségi termelés fokozásával —
mely viszont keresletszükítő hatású volt — lehetett fenntartani. 54
Az a mozgalom, mely a választásokra végül antiszemita képviselő jelölését kezdeményezte, a kerület kisegzisztenciáinak, a gyárak versenyétől félő kisiparosságnak, a keresztény kiskereskedőknek, az omnibuszjáratok sűrűsödése folytán jelentős jövedelemtől eleső bérkocsisoknak, s a jövőjüket féltő majorosoknak a széles
körű támogatását célozta.53 Az antiszemitizmus szélesebb körű elterjedése, korabe-
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li kifejezéssel élve „politikai divattá" válása Magyarországon — mint az közismert
— a tiszaeszlári vérvádpert közvetlenül megelőző időszakra tehető.' 6 A kezdeti kapitalista fejlődés gyötrelmei, a régi céhes világ értékeinek, munkakultúrájának,
megbízhatóságának pusztulása, illetve eltünedezése, no meg a bizonyos értelemben
nemzeti karaktert megformáló kis- és középbirtokos nemesség birtokvesztésének
társadalmi méretei nyugtalanították a közvéleményt, s tették annak egy részét fogékonnyá az antiliberális eszmék iránt. Az antiszemitizmus vádjai pedig egy neurotizált—hiszterizált, részben demoralizált, a bekerítettség érzetében élő, vérségi kötelékek által erőteljesen meghatározott társadalmi csoport önvédelmi reflexekből fakadó etikai pluralizmusával hozhatók összefüggésbe.' 7
Az antiszemita eszmék különösen „a nagy per" utáni zavargások nyomán bizonyultak széles körben „fogyaszthatóknak", melyek méretei a kormányt a választások előtti hónapokban cselekvésre sarkallták. A belügyminiszteri tárcát is betöltő
Tisza Kálmán több körrendeletben is utasította a törvényhatóságokat, hogy „ bármely, a hazában lévő faj irányában felmerülő izgatásokat a legélesebb figyelemmel
kísérje... [s] azokat csírájukban elfojtsa, magukat az izgatókat pedig— minden személyválogatás kizárásával — a törvény egész szigoréival sújtsa ", s intézkedéseiről
„esetről esetre" tegyen jelentéseket. 18
Noha a Tisza-korszak választásaihoz a köztudatban elég erősen hozzákapcsolódott a hatósági nyomás képzete, az ezeket a választásokat előkészítő kormányintézkedések a klasszikus liberalizmus szellemében fogant politizálás igényéről tanúskodnak.^ 9 Ennek megfelelően a belügyminiszter a választási küzdelem kezdetén elrendeli, hogy „a hatóságok mindenütt a legéberebben őrködjenek afelett, hogy
megfélemlítések, fenyegetések által sei 1 ki vélen 1 ényének a törvények által megengedett módon való kifejezésétől és követésétől vissza ne tartassák" .60 Az ellenzéki Irányi Dániel által is élesen elítélt61 erőszakoskodásokra reagálva (a választások előtt
egy héttel beszédek megakadályozása, gyűlések botrányba fullasztása, provokált
verekedések), figyelmeztette a hatóságokat, hogy „ezen botrányos kihágások, me-

56

Vö. Kubinszky

57

Magyarország polgáraihoz! A Függetlenségi Párt felhívása, 1884. Országos Széchényi Könyvtár (= OSZK). Kisnyomtatványtár.

58

Judit:

A politikai antiszemitizmus Magyarországon. Bp., 1976.

BFL IV. 1409. h. 531/1884. (márc. 11.) lvt. sz. Hasonló szellemben már korábban is születtek a
tárgyban kormányrendeletek: 3397/1882. (okt. 2.) Brn. cin. sz., 3484/1883. (aug. 28.) Bm.
cin. sz.
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lyek ...a szabadnézet nyilvánítás tettleges megakadályozása és a nyugodtabb honpolgárok megfélemlítésével a választások eredményeinek befolyását [sic!] és meghamisítását célozzák", intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy „... a különböző elvű és nézetű képviselőjelöltek fellépései és beszédei és általában a képviselőválasztási mozgalom törvényes nyilvánulásai alkalmával a nézetek szabad
elmondása semmiképp se gátoltassék. "62 Jóllehet, a kilengések nagyrészt vidéken
fordultak elő, a választási küzdelem a fővárosban is zaklatott légkörben kezdődött,
melyről a sajtó tudósításai mellett a főpolgármester jelentéseiből is képet alkothatunk.
A főváros az addigi választások tanúsága szerint a kormánypártok biztos bázisának számított. A világvárossá fejlődés szempontjából Budapestnek igen fontos volt
a kormány támogatása. A várospolitikához kötődő ezen érdekeket a választók legtekintélyesebbjei nyilvánvalóan felfogták és népszerüsítették-közvetítették a választók szélesebb rétegei körében is. Az új választójogi törvényt, illetve a Szabadelvű Párt létrejöttét követő három választáson (1875, 1878, 1881) ugyanis összesen
20 alkalommal nyert kormánypárti és csak 4 alkalommal mérsékelt ellenzéki, illetve kétszer függetlenségi jelölt. A városrészek közül biztos kormánytámogató bázisnak voltak tekinthetők a jómódú budai kerületek (a III. kerület a választók viszonylag alacsony száma miatt volt az); a Lipótváros, ahol Wahrmann Mór (aki egyszersmind az első zsidó képviselő is volt), az 1881. évi kivételével minden választáson
mint egyetlen jelölt indult; s küzdelemmel bár, de mindig szabadelvű párti jelölt
győzött a Teréz- és az Erzsébetvárosban is. Mérsékelt ellenzéki velleitásokat mutatott a Belváros— főként Királyi Pál nagy tekintélye folytán (1878-ban és 1881-ben
győzött itt) — és a Józsefváros, ahol Szilágyi Dezső követte az 1878-ban kibukott
Jókai Mórt. 1881 -ig az egyetlen igazi függetlenségi feszek a ferencvárosi-kőbányai
választókerület volt, Thaly Kálmán 1878-ban szerzett mandátumával. A választási
küzdelmek közül a leghevesebb az orosz-török háború időszakában, 1878-ban tartott volt, amikor a gazdasági kiegyezés kérdése is terítékre került: ekkor négy kerületben is mandátumot szerzett az ellenzék. 63
Az 1884. évi választási mozgalmak a hagyományos közjogi témák mellett — a
fenti okoknál fogva — társadalmi kérdéseket is exponáltak. Politikai feszültség főként azokban a kerületekben volt tapasztalható, amelyekben az etnikai-vallási, illetve a szociális ellentétek jelentősebbek voltak. így a főpolgármester megfogalmazása szerint a májusban megindult gyülésezések főként a VII-IX. kerületekben
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A Il-ban a függetlenségi párti Kcrnller Ferenc, a IV-bcn cs a VIII-ban a mérsékelt ellenzéki Királyi Pál és Szilágyi Dezső, a I X - X - b c n pedig a f ü g g e t l e n s é g i párti Thaly K á l m á n .

„szolgáltathatnak érdekességekkel". Az Erzsébetvárosban Matlekovits Sándor államtitkár és Eötvös Károly, a tiszaeszlári per híressé lett védője állottak egymással
szemben, s kuszálták össze a tisztán közjogi alapú politizálás frontvonalait. Eötvös
fellépésének hátterében ugyanis a választások erőteljes etnikai-vallási motiváltsága húzódott meg. Ezzel kapcsolatban „azon ép [sic!] oly szokatlan, mint sajnálatos
körülményt kell megemlítenem, —jegyzi meg a f ő p o l g á r m e s t e r — m e l y szerint Eötvös Károlyt nem pártállása folytán, s nem annyira politikai meggyőződésből,
hanem az e kerületben nagy számmal lévő, s külön pártként tömörült zsidó vallású
választók ...mintegy hálából léptettékfel, mit különösen azon tény is bizonyít, hogy
ezen függetlenségi párti képviselő megválasztását majdnem kizárólag a zsidó vallású választók, s ezek közt igen nagy számmal olyanok is támogatják, kik politikai
pártállásukra nézve köztudomás szerint eddig mindig, sőt még most is a szabadelvű
párthoz tartoztak. " S miután „ ...a vallásfelekezet i érdekek a politikai
meggyőződés
és társadalmi tekintetek feláldozásával ily helytelen előtérbe állítása a kerületben
általános visszatetszést is szült, ...csakúgy lehet tartani attól, miszerint e kerületben
nagyobb mérvű zavarok és összeütközések fognak
előfordulni.64
Láthatjuk tehát, hogy az antiszemitizmus reakciójaként erőteljes zsidó érdekszerveződés és politikai mechanizmus indult be, mely ebben az esetben a közjogi
kérdésekben manifesztáltnak vélt „nemzeti érdekek" félretételét eredményezte.
A választási küzdelem a Józsefvárosban, az egyes pártok szavazói
A Mérsékelt

Ellenzék (Szilágyi

Dezső)

A közrend szempontjából a kerület politikai viszonyait május előtt még nem tartja
aggályosnak a hivatalos megfigyelő. Szilágyi Dezső jelöltségével kapcsolatban pedig úgy vélekedik, hogy mivel ő „általános népszerűségnek örvend" — kérdéses,
hogy vele szemben „komolyabb és eredményre számítható ellenmozgalom
megindíttatni fogna ".
Szilágyi, aki az előző választáskor igen csekély többséggel győzte csak le a kerületben szintén ismert és az iparosok körében népszerű Csepreghy János tekintélyes
műbútorasztalost és a függetlenségi Mudrony Somát, május 25-én ismertette programját. Beszédében — összhangban a pártvezér, a nagy rivális, gróf Apponyi Albert
taktikájával — a legnagyobb súlyt a pénzügyi—gazdasági kérdéseknek szentelte, bí-
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Eötvös c7.cn — egyébkent be nem vált - „taktikai fellépését" más források is megerősítik:
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rálva a kormány adósságnövelő politikáját, s kétkedve az ennek révén helyreállított
költségvetési egyensúly tényleges megléte lelett. ío Elvi álláspontot fogalmazott
meg az államnak a gazdasági életbe való beavatkozását illetően, s a szociálpolitika
kérdéskörét is érintette, amikor — az állami intervenció szélsőséges hívei és a be
nem avatkozás ortodox követői között egyensúlyozva — leszögezte: „a nagy néposztályok érdekeit, a gazdaságilag gyengébbek gondozását egy kormány, egy párt
sem hanyagolhatja el...; nincsen gondolkodó politikus nálunk, aki ne volna hajlandó, ha kell és lehet törvényhozási rendszabállyal is meggátolni azt, hogy az apró
földbirtokos, az apró iparos proletárrá ne fajuljon" — reagált a kerületben akut
szociális problémákra. ,,A gazdasági hanyatlás és sülyedés a legaggasztóbb tünemények egyike"— szögezte le, majd a „szociális politika" korlátait kijelölve, egyszersmind a társadalmi violencia ellen fellépve, hozzátette: „ ...de a rendszabályoknak soha nem szabad azon tartalommal bírniok, hogy egy kisebbség jó helyzetének
megteremtése és megőrzése kedvéért a többséget boldogulásában,
életcéljában
rosszabb állapotra
kárhoztatnánk".
Az antiszemita mozgalommal szemben a fentieknél egyértelműbben, de az ő érveikre-vádjaikra konkrétan nem reagálva, a társadalmi rend védelmében hangoztatta: ,,... én ezt nem csak elvileg, de éppen országunk érdekében, mint politikailag
anarchikusai visszautasítom, — mert ha oly kérdéseknek— melyek általános szempontokból, hit- és születés különbség nélkül egyenlően oldandók meg, oly szín adatik, mintha csak egy felekezet vagy osztály ellen volnának intézve, már azután
legyenek azok zsidók vagy kapitalisták, amint hogy célzatosan és gyűlöletesen azt is
szokták mondani, hogy ez mindegy — ez uraim azt hiszem a kérdés meghamisítása,
mely a kellő megoldást lehetetlenné teszi ",66 Az ekkoriban az antiszemiták központi lapjának számító Függetlenség néhány nappal később csupán odavetett megjegyzésben reagált a beszédre, rezignáltán vonva le a következtetést: „ ...mert hát nagy
úr ám ma a pártok előtt a zsidó. A kormánypárti sakterek mellé oda áll a bocher
Szilágyi s a kóser Mocsáry. Egyesül valamennyi a zsidók dicséretében s az antiszemiták gyalázásában. " 67 Majd rövid cikkben szögezte le, hogy a mozgalom mindig
hitet tett a zsidókérdés törvényhozási útra terelésének szükségességéről. 68
A Lovardában, június 12-én, közvetlenül a választás előtt megtartott másik értekezleten, melyen Horánszky Nándor, a párt másik vezetője elnökölt, Szilágyi a
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Mérsékelt Ellenzék központi eszméjét, a „csupán papíron lévő" kiegyezési törvény
„életben való érvényesítését" hangoztatta; a szociális, gazdasági tematika a „jogbiztosítás", „jogérvényesítés" klasszikus liberális elvei mögött ezúttal némileg háttérbe szorult. Az antiszemita mozgalomra csupán a nemzeti konszenzust mindenek
fölötti követelményként támasztva célzott, ismételten leszögezve: „Elkell távolítani mindent, ami nemzetiségi, vallási vagy osztályharcot idézhet elő ".69
A Mérsékelt Ellenzék józsefvárosi jelöltje tehát bizonyos egyéni színnel képviselte a párt általánosnak mondható irányvonalát: a 67-es alapú nemzeti érdekérvényesítést és a konzervatív színezetű, enyhén korrekciós liberális gazdaság- és szociálpolitikát, valamint az egyértelmű elzárkózást a törvény előtti egyenlőség eszméjének revíziójától. Szilágyi Dezső ez alkalommal végül is az előző, 1881. évi
eredményhez képest nagy fölénnyel, a leadott szavazatok 68,7%-át megszerezve
lett a kerület képviselője. 70

Szilágyi Dezső támogatói

bázisa

A foglalkozási kategóriákon belül a pártra jutó szavazatarányszámokat vizsgálva a
következő jellemzőkkel találkozunk. A pártra esett össz aránymutató szám (68,7%)
mint központi érték köré rendezve az adatokat, kitűnik, hogy a párt leginkább a tőkések és járadékosok (^,2%), az állam [főtisztviselők (85,6%), állami és fővárosi
középtisztviselők (86,7-80,6%), valamint a kereskedők (81,3%) körében volt felülreprezentált. (Nem számítva a 100%-ban mérsékelt ellenzéki, ám csak néhány személyre korlátozódó fővárosi főtisztviselőket, egyháziakat és nyugállományúakat.)
Erőteljesen támogatták Szilágyi Dezsőt továbbá a középfokú és diplomás értelmiségiek (79,4-78,5%), a háztulajdonosok (78,9%), az állami és fővárosi kistisztviselők
(78,8-76,5%), valamint magcintisztviselők (78%) is. Inkább ellenszenveztek viszont a párttal a vendéglátás (64,2%), az iparosok (58,6%), a közlekedésiek
(51,2%), az őstermelők (42,6%), s leginkább a művészek (19,6%) körében.
A szavazótáboron belüli foglalkozási arányokat szemügyre véve azt láthatjuk,
hogy — a választók összességének gyakorisági mutatóihoz hasonlóan — a három
legelső csoportot a kereskedők, az iparosok és az állami kistisztviselők alkották. E
három leggyakoribb foglalkozási csoport arányait a másik két pártnál vizsgálva viszont eltérő helyzettel találkozunk. A kereskedők itteni magas aránya ugyanis mind
a függetlenségieknél, mind az antiszemitáknál sokkal kisebb volt. Ugyanakkor a
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függetlenségi „csúcson" található és az antiszemiták második legnépesebb csoportját képező iparosok— bár kisebb mértékben, de a Szilágyit támogatók körében is az
élen állottak, jóllehet az iparosok összességén belül az e pártra szavazók aránya jelentősen alatta maradt a párt össz-választói reprezentációjának. A választók öszszességét tekintve is magas számukból következik, hogy az állami kistisztviselők
relatíve magas aránya nem volt sokkal magasabb a függetlenségiekénél, viszont
sokkal magasabb volt az antiszemitákénál.
Igen szembetűnő a tőkések, járadékosok, valamint a kereskedelem képviselőinek
itt komoly felül-, az Irányi-pártban pedig jelentős alulreprezentáltsága.
A vagyonosság szempontjából ellentétes kereskedői rétegek hasonlóan magas
aránya (elit: 24%, szegény: 28%) a Mérsékelt Ellenzék esetében, és hasonlóan alacsony aránya (elit: 2,4%, szegény: 4,3%) a függetlenségieknél, továbbá a társadalmi státusz-övezetek közötti kisebb aránykülönbségek is arra utalnak, hogy a kereskedők többsége anyagi helyzetétől függetlenül, a saját szempontjából feltétlenül
károsnak vélte az Irányiék által annyira követelt önálló vámterületet, s ami ezzel
együttjárt volna, az ekkor még igen jelentős mennyiségű idegenből jövő textil-, kézműáru és iparcikkimport csökkenését, s egyáltalán a forgalom korlátozódását. Ettől
a helyzettől némileg eltér az elit-nem elit iparosok ellentétpárja. Az elit iparokat
képviselők (35%) ugyanis nagyobb arányban támogatták az elit-pártot—megfelelve mintegy a „társadalomtörténet logikájának" — mint a nem elit iparágak képviselői (22%).
A másik döntő tényező a zsidó kereskedők igen magas aránya volt. A 436 — név
alapján — zsidó eredetűnek tekinthető választónak (az összes választó 12,8%-a)
csaknem a fele, 201 fő (46,1%) foglalkozott kereskedelemmel, akik közül Szilágyi
Dezsőre 95-en (47,2%) adták voksukat.
Az értelmiségi támogatottságot vizsgálva összességében elfogadhatjuk gróf
Apponyi Albert vélekedését, aki a lateiner réteget jelölte meg a párt egyik legfőbb
támogatói csoportjának. 71 Mind a különböző rendű és rangú hivatalnokok között,
mind a szabadpályás értelmiségi rétegeket tekintve (a művészek csoportját kivéve,
akik főként függetlenségi érzelműek voltak) elég egyértelmű Szilágyi Dezső támogatottsága ezekben a körökben.
A politikai és társadalmi elit pártja nem okoz különösebb meglepetést a területi
elhelyezkedés szempontjából sem. Szavazóinak több mint négyötöde ugyanis az
I—II. övezetekben lakott, s a társadalmi övezet-elvnek megfelelő „fordítottan arányos" sorrendben helyezkedtek el az értelmiségi-nem értelmiségi jellegű foglalko-
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zási csoportok tagjai is: míg a Belső-Józsefvárosban lakó mérsékelt ellenzéki szavazók kétharmada volt értelmiségi és csak kb. kétötöde nem értelmiségi ágazatokhoz tartozó; ez az arány a középső övezetben már megfordult, s a III., alacsony társadalmi övezetben pedig 12,7%-ra szorította le az értelmiségiek részarányát.

A Negyvennyolcas

Függetlenségi Párt (Irányi Dániel)

A kerület függetlenségi érzelmű választói viszonylag későn — a főpolgármesteri
jelentés tanúsága szerint — május végén határozták el, hogy jelöltet állítanak Szilágyi Dezsővel, illetőleg, miután az antiszemiták már korábban döntöttek a küzdelem felvételéről, velük szemben.
A források július elejéig nem neveznek meg konkrét személyeket, a július 5-én
kelt főpolgánnesteri jelentés mindenesetre szükségesnek tartja felhívni a belügyminiszter figyelmét arra, hogy „afüggetlenségi párti választók két részre szakadva, a
voltaképpeni függetlenségi párti jelölttel, Irányi Dániellel szemben a választók egy
része Verhovay Gyulát határozottan csak is antiszemita érdemei miatt és ily irányú
programmal léptette fel, és minthogy a különben egy politikai párthoz tartozó egyének közt támadó ily pártviszályok szoktak rendszerint a legszenvedélyesebb súrlódásokra okot nyújtani, nincs kizárva annak lehetősége, hogy a kerületben is zavargásokvagy legalábbis nagyobb mérvű tüntetések előfordulhatnak" n Ilyenek azonban nem történtek.
Bár a pártszervezés részleteiről nem sokat tudunk, szerte az országban igen kiterjedt küzdelem folyt az antiszemitákká lett egykori függetlenségiek és a jogegyenlőség eszméjét továbbra is fenntartani szándékozó negyvennyolcasok között. A függetlenségi párt két szárnya a választások előtt megegyezésre jutott a párt nevét, s a
program legfőbb pontjait illetően, leszögezve, hogy „a két név összekapcsolása azt
jelenti, hogy a két név alatt létező, de azért egy alapon, a personal unió alapján álló
árnyalat egy közös név alatt egyesülve, Magyarország függetlenségéért, a szabadság, testvériség, egyenlőségért küzd, faj, vallás és nemzetiség különbsége nélkül. "1')
Konkrét szervezkedésbe, úgy tűnik, csupán közvetlenül a választás megkezdése
előtt kezdtek a kerületi függetlenségiek. Június 13-án a József körúti Ottinger vendéglőbenjelentek meg „nagy számban" a választók, ahol Krivácsy József mérnök, a
párt kerületi szervezője vetette fel Irányi Dániel jelölését, kiemelve, hogy Irányinak
„ nincs szüksége programra, elég program az ö múltja". Maga Irányi ebben a vá-
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lasztókertiletben személyesen nem jelent meg. Az általánosságokban mozgó, közismert 48-as függetlenségi érvelésről maga az Egyetértés is csupán annyit jegyez
meg, hogy „ ...Kovách Elek, biztosítási hivatalnok fejtegette a szabadság, egyenlőség, testvériség magasztos elveit és bírálgatta [sic!] a kormány politikáját".74 A
jogegyenlőség elvének exponálása mellett nem tudható ugyanakkor, hogy milyen
álláspontot foglaltak el a józsefvárosi negyvennyolcasok a május 18-án kihirdetett
új ipartörvénynek (1884:XVII. tc.) az iparszabadságot részlegesen korlátozó rendelkezéseivel szemben. Az országos függetlenségi párt választási programnyilatkozatában — széles iparosrétegek korábbi követeléseit tolmácsolva — mindenesetre fennen hangoztatta az ipartársulás kötelezővé tétele és az iparűzésre való képesítés szükséges voltát — „a szabadmunka elvének további biztosítása mellett".73

Irányi Dániel támogatói bázisa
Az összes szavazók közül az erre a pártra esett szavazatarányt (21,2%) viszonyítási
alapnak tekintve, a foglalkozási csoportokon belüli támogatói piramis a következő.
Irányi Dánielt átlagon felül a művészek (78,6%), az iparosok(33,6%), a közlekedésiek (29,8%) és a fővárosi kistisztviselők (20,6%) támogatták. Átlagosan reprezentáltak a támogatók körében a magántisztviselők (18,6%), a diplomás értelmiségiek (17,7%), a középfokú végzettségű értelmiségiek (17,6%), az állami kistisztviselők (17,4%), a vendéglátók(17,3%), n. fővárosiközéptisztviselők(16,7%);
s gyengébben támogatták a pártot az állami középtisztviselők (13,3%), a háztulajdonosok
(12,8%), az őstermelők {10,6%), a kereskedelmiek (9,5%), s legkevésbé a tőkések,
járadékosok (5,9%) köreiben.
Az egyes foglalkozási csoportoknak az egymáshoz viszonyított arányait a párt
szavazói táborán belül vizsgálva ugyanúgy az iparosok, a művészekéi a közlekedésiek csoportjaival találkozunk.
A függetlenségi választók fenti megoszlása meglehetős egyértelműséggel utal
arra, hogy a kisegzisztenciákat vélhetően nagyobb arányban magukban foglaló rétegekjobban támogatták a pártot, mint a befolyásos, vagyonos csoportok. A támogatói pólus mindkét oldalán kivételt képeznek a pártot erőteljesen támogató művészek, akik többnyire tehetősek és befolyásosak voltak, illetve az azt igen kevéssé támogató őstermelők, akik viszont — bár többnyire nem voltak tehetősek, mégis itt, a
tehetős és befolyásos rétegek között helyezkednek el.
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Igen jellegzetes színt képvisel a művészek kategóriájába tartozó színészek csoportja a függetlenségi táborban, akik, azt lehet mondani, szinte testületileg (A 49,
politikai jogaival élő színész közül 41-en) Irányi Dánielre szavaztak. Ennek okát
keresve nemigen juthatunk eredményre pusztán a statisztikai kombinációkkal.
Nemigen tévedhetünk, ha feltételezzük, hogy az ezekben az években-évtizedekben
is a korábbi népszerűségét még fenntartó népszínmű-játszás nép-nemzeti romantikája, a színésztársadalommal szemben támasztott sajátos társadalmi követelmények, a színpadi szerep és a privát élet határainak elmosódottsága jelölhető meg
annak okaiként, hogy miért voltak oly népszerűek a negyvennyolcas eszmék ebben
a körben.
Az iparosok jelentős mértékű támogatása, politikai érdeklődésük természetszerűleg következhetett a közvetlenül a választási időszak előtt, április-májusban a
képviselőház által tárgyalásba vett és el is fogadott új ipartörvény keltette — fent ismertetett — reakciókból. Ezen iparosokat a foglalkozási megnevezések alapján a
mérsékelt ellenzékiekkel összehasonlítva azt találjuk, hogy a három leggyakoribb,
„leghétköznapibb" foglalkozás-megnevezés előfordulása — úgymint: asztalos, cipész, szabó — sokkal nagyobb a függetlenségi szavazók körében, ahol ezek a kategóriák képezték a szavazótáboron belüli iparosok több mint felét. A mérsékelt
ellenzéki iparosok esetében viszont a szavazópolgárok kétharmadát az igen erőteljes specializáció folytán létrejött egyedi szakmák (pl. paszományos, esernyőkészítő, kesztyűs, harisnyaszövő, műkertész, foltozószabó, aranyverő, bőröndös stb.)
képviselői alkották. A versenyt a specializáció révén felvenni igyekvő, mozgékony,
innovációs készséggel bíró iparosok számára az iparszabadságot a függetlenségieknél inkább védelmező Szilágyi érthetően megnyerőbb politikusnak tűnt. 6
Gyakran

előforduló szakmákhoz
százalékos

belüli

Szakma

Mérsékelt Ellenzék

Függetlenségi Párt

Asztalos

11,3%

22%

Cipész

13,5%

19,5%

Szabó
Összesen
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8,5%
33,3%

11%
52,5%

A függetlenségi pártot jelentős mértékben támogatták a közlekedésiek, fuvarosok és bérkocsisok, főként az iparágnak az ebben az időszakban tapasztalt, részben
a társaskocsiforgalom növekedéséből származó válsága nyomán — melyről a bérkocsisok nagy számú segélyfolyamodványai is tanúskodnak. 77 A fuvarosok jelentős területi koncentrációja nagyfokú konkurenciát eredményezett; létfeltételeiket
csupán rendkívül szoros versenyben voltak képesek biztosítani, mely helyzetből
eredő elégedetlenség a függetlenségi pártra adott szavazatokban öltött testet. 78
A pártot támogató értelmiségi jellegű rétegek vizsgálata a mérsékelt ellenzéki
értelmiségiektől eltérő jellemzőkre utal. Míg azok esetében elsősorban az állami alkalmazotti és a magasabb státuszú rétegek aránya szembeszökő, a függetlenségieknél viszont a fővárosi alkalmazottak, az alacsonyabb státuszúak és a szabad foglalkozásúnak tekinthető rétegek halvány dominanciája tűnik fel. Alighanem a kézműipart a gyáriparral szemben előnyben részesítő pártpolitikában keresendő annak
oka, hogy míg a mérsékelt ellenzéki táborban a magánhivatalnokok körében azok
23%-át a különféle gyári tisztviselők alkották, itt ezek teljességgel hiányoztak. A
függetlenségi magánalkalmazottak elsősorban bank-, takarékpénztári és biztosítási
hivatalnokok voltak.
A vagyonosság fokának meghatározásában az elit-módszer korlátozottan, csupán a kereskedőknél volt lehetséges.79
Elit és nem elit kereskedők pártokon belüli százalékos
Kereskedők

megoszlása

Mérsékelt Ellenzék

Függetlenségi Párt

Elit

24%

2,4%

Nem elit

28%

4,3%

Összesen:

52%

6,7%
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Itt az arányok a pártot nemigen támogató kereskedők rétegén belül a nem elit kereskedők függetlenségi párti viszonylagos többletével, azok alacsonyabb státuszszintjéről tanúskodnak. Ennek megállapításánál azonban nemigen juthatunk
tovább.
A tó'MyeA'kategóriájába csupán egyetlen függetlenségi választó, a virilista Hecht
Lipót tartozott, a mérsékelt ellenzéki tőkések százalékarányának mindössze ötödrészét adva.
Az 54 politikai jogaival élő virilista közül pedig négy nem értelmiségi jellegű
csoportba tartozó szavazott erre a pártra: egy-egy kávés, tőkés, fűszeres és mészáros.
Ezen töredékes információk alapján megállapíthatjuk, hogy a párt támogatói bázisában a kifejezetten vagyonosok rétege a mérsékelt ellenzékkel szemben sokkalta
halványabb volt.
A függetlenségi szavazók területi elhelyezkedése a mérsékelt ellenzékieknél valamivel, az antiszemitákénál pedig sokkal egyenletesebb volt. Az övezetek szerinti
elhelyezkedés arányai leginkább ezen párt támogatóinál estek egybe az összválasztói adatokkal. A függetlenségiek a magas státuszú övezetben relatíve a legtöbb
választót adták, míg az alacsony státuszúban a mérsékelt ellenzékieknél valamivel
nagyobb arányban, az antiszemitáknál viszont sokkal kevesebben fordultak elő.
Az I. övezet alapvetően értelmiségi-hivatalnok jellege a függetlenségi szavazók
tekintetében is — főként a viszonylag jelentős létszámú színészeknek köszönhetően — igaz. Itt — miként a többiben is — az ipari-forgalmi-mezőgazdasági ágak közül főként az iparosok nyomtak a párt szempontjából, a Szilágyi-pártiakat meghaladóan, a latban. A I I . övezetben az ipari-forgalmi-mezőgazdasági rétegek általános növekedése mellett e támogatói körben is megfigyelhető az értelmiségi csoportok feleződése. A III. övezetet az értelmiségi jellegű rétegek természetszerűleg
általánosan alacsony szintje mellett az ipari-forgalmi-őstermelő ágak jelentős
aránynövekedése jellemzi.

A (Függetlenségi) Antiszemita Párt (Verhovay Gyula)
A legnagyobb aktivitást a választásokat megelőzően kétségtelenül az antiszemiták
fejtették ki, akiknek tevékenységét részletesen megismerhetjük a fennmaradt egykori titkosrendőri jelentésekből. Az előző évi mozgalmak hatására január elején
döntöttek úgy, hogy a fővárosban — az esedékes választásokra is felkészülendő —
Csatár Zsigmond képviselő irányításával szervezkedésbe kezdenek. Az első, még
csekély létszámú összejövetelt január 6-án tartották az egyik Népszínház utcai ven-

déglőben, amit még abban a hónapban két másik követett (a Lee-, illetve a Kaiserfélékben). Ezeken a Lipárdi István elnökletével megrendezett összejöveteleken
harmincas, majd — a Függetlenség tudósítása szerint február 11-én — százas bizottság megalakításáról határoztak. 80 A bizottság feladata, amint a titkosrendőri jelentés tudósított: ,,propagandát csinálni és képviselőjelöltről is gondoskodni". '
Csatárék természetesen arra törekedtek, hogy a városrész elit rétegeihez is közel
férkőzhessenek, ezért a választási gyűlések szokásos színhelyére, a Lovardába
szándékoztak politikai összejöveteleiket szervezni.82
Erre azonban nem nyilván módjuk, februártól rendszeres megmozdulásaikat,
gyűléseiket annál nagyobb érdeklődés kísérte a városrész külső övezeteiben. Itt a
közismert előadók — Nendtvich Károly, az egyetem nyugalmazott kémiatanára,
Szemnecz Emil újságíró és Csatár Zsigmond — az ipartörvény jelentős megszorítása szükségességéről (iparűzés képesítéshez kötése, az iparosok kötelező társulása);
a zsidók kocsmanyitásának eltiltásáról; üzleti töke biztosítékként való letételének
szükségességéről szónokoltak. Sj Gyűléseik széles körű látogatottsága a kormányt is
cselekvésre bírta, s bejelentés elmulasztása miatt a kerületi kapitányságra idézték a
mozgalom vezetőit. 84 Itt Urs alkapitány, mondhatni kérlelően — mely utal működésük viszonylagos eredményességére — megrótta őket, miszerint: „ ...az urak odáig
vitték, hogy a Józsefvárosban alig van ember, aki nem antiszemita, minden gyerek a
zickczenét fújja [korabeli zsidógúnyoló ének]; arra kérem önöket, ne izgassanak. " 85 A csekély pénzösszegű bírság lerovása után azonban a szervezkedés a vendéglői összejöveteleken tovább folytatódott áprilisban is. Ennek jellegéről az egyik
résztvevő beszámolója nyomán alkothatunk magunknak képet. Az illető közölte az
egybegyűltekkel, hogy ,, ...mint eddig, most is folytatja éjjelenként korcsmákban
való járását, alkalom adtával mindenütt hangoztatja zsidóellenes nyilatkozatait ",8fi
A választások közeledtével egyre sürgetőbbé vált a kerület antiszemita érzelmű
választóit képviselő megfelelő jelöltről gondoskodni. Az április 8-ai gyűlésen in-
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doklás mellőzésével előszűr a Nemzet i Kaszinó elnökét, gróf Károlyi Istvánt hozták szóba, aki azonban nem fogadta el a jelöltséget." Majd egy hónap múlva a
szintén a kerületben lakott ceglédi képviselőre, Verhovay Gyulára, az „antiszemitává szerkesztett" Függetlenség kiadójára esett a választás. 88 Verhovay az újság
hangvételével meglehetős népszerűséget szerzett magának e körben, valamint a
báró Majthényi Izidorral 1880 januárjában lezajlott híres afférja miatt is, melynek
során pisztolypárbajban őt súlyosan megsebesítette; ennek oka az volt, hogy a szerkesztő újságjában az arisztokráciát „frakkos bandának" titulálta. S mivel az ezt követő kisebb zavargásokban a VIII. kerületi alsóbb társadalmi rétegek egyes tagjai is
részt vettek, a jelölt neve igen jól csengett az itteni lakosság plebejus érzületű köreiben. 89
A legnagyobb megmozdulásra május 23-án került sor a Külső-Józsefvárosban, a
Lee-vendéglő környékén és a Templom utcában, ahol annak hírére, hogy Verhovay programbeszédet tart, „nagy néphullámzás" volt tapasztalható. A Függetlenség
beszámolója szerint,, epuszta hír is, bár egyetlen plakát se hirdette azt, oly élénkséget idézett elő, amit fővárosunk mesterségesen csinált költséges mozgalmainál tapasztalni sem lehet. Még Budáról is jöttek sokan át. És minden kerület képviselve
volt. "90 A jelölt programbeszédét végül is egy héttel a választás előtt, június 7-én
tartotta meg a Mátyás téren, miként lapja írta: „oly óriási néptömeg előtt, minőt a
termekben és zárt helyeken tartott programbeszédekhez szokott fővárosi polgárság
régen láthatott... "; 1 de azellenlábas forrás szerint is „ nagyszámú érdeklődő " részvételével.' 2 A szónokért menesztett díszküldöttséghez „ ... még többen csatlakoztak
a nem választók sorából, úgy, hogy negyven kocsi" (!) indult végül is érte Vas utcai
lakására.
Verhovay másfél órás beszédében igyekezett a faji-felekezeti tematikát összekapcsolni a szociális tartalmú kérdésekkel. Utalt az erzsébetvárosi szabadelvű párti
zsidó választók tűntető „hála-megnyilvánulására", s azt — no meg a „sakterpártnak" nevezett függetlenségieket „elvtelenségéért" összehasonlította az ott jelenvoltakkal: „ ... nincsenek itt azoknak az érdekeknek emberei, nincsen zászlóerdő, nincs
pompa, szerény a mi pártunk fogadtatása, mint amilyen egyszerű a Józsefváros ". A
kormánypolitika ostorozásakor a szónok szintén figyelemmel volt az alacsony jö-
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vedelmíiek szempontjaira, amikor a széles rétegeket sújtó fogyasztási adók ellen
emelte fel szavát. A kerületben jelentős számú szolgáltató jellegű ágazatok képviselői érdekeinek (bérkocsisok, vendéglősök, kézmüiparosok) szem előtt tartásával
utalt a budapesti királyi udvartartás létrejötte esetében adódó forgalmi előnyökre:
„ ...itt legyenek a külföldi képviselők és az ezektől forgalomba jövő pénz a fővárosban maradjon ". Egyéb követelések tekintetében nem sokban tért el a szokásos függetlenségi érveléstől: önállóság, függetlenség, külön vámterület, nemzeti bank,
nemzeti hadsereg.
Fő mondanivalója azonban kétségtelenül a zsidóság felelősségének hangsúlyozása volt, amiért „ ... kiűzi a népet földjéből, házából, megfosztja iparától, kereskedelmétől. " A közéleti férfiak legfőbb kötelessége ezért, hogy „...a talmudmor áltól
megromlott társadalmat a zsidó befolyástól megszabadítsák". A szónok a régi iparosok vélekedésének adhatott hangot, amikor a három héttel korábban kihirdetett új
ipartörvényt tudomásul sem véve, az iparosok érdekeit továbbra is veszélyeztetve
látta a „zsidókontárok" miatt.
Igen jellegzetes, ahogy Verhovay a többi párt által egységesen védelembe vett
polgári jogegyenlőség eszméjét a társadalmi-gazdasági gyakorlattal, illetve az
esélyegyenlőség gondolatát az azt gazdasági egyenlőtlenséggé transzformáló, jelentős mértékű „vallási-etnikai" feszültséget is hordozó tőkekoncentrációval
szembesíti. Persze igen túlzóan és egyoldalúan, de a „gazdasági zsidó" korabeli attitűdjének a kortársak szemében morálisan gyakran problematikusnak érzett voltára
utalva. A kialakult nagybérlői rendszerről: „ ... az nem egyenlőség, midéin ma a keresztényjobbágy nem tizedért, de felében dolgozik a zsidónak "; a felfokozott társadalmi érvényesülési igényről: „ ... ők az egyenlőséget úgy magyarázzák, hogy (egységesen) egy fejjel magasabban álljanak a gojoknál" stb.
A beszéd végeztével a szónok „ társaival a négyes díszfogatba ült, s az ezrekre
menő néptömeg zúgó éljeneitől kísérve indult lakására ",93 Az egy héttel ezután
megtartott választás során azonban mind a választók többsége, mind a lelkesült tömeg „erkölcsi támogatása" elmaradt, s csupán a legkövetkezetesebbek, mondhatni
a törzsgárda voksolt Verhovayra — aki ily módon a Józsefvárosban megbukott.
A harmincas bizottság megalakulásával létrejött kerületi antiszemita-csoport
egyszersmind Verhovay Gyula ajánlóiként is fellépett, mely lehetővé teszi számunkra, hogy a szélesebb támogatói kör mellett a párt szűkebb vezetőségének a társadalmi arculatát is szemügyre vegyük. A két bázist összehasonlítva azt találjuk,
hogy noha az antiszemiták mindkét esetben —jellegzetesen alacsony értelmiségi
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és vagyonos csoportarányok mellett — döntően az iparos-forgalmi-őstermelői
ágazatokból rekrutálódtak; az ajánlók, vagyis a pártelit (34 fő) körében mégis a feltehetően tehetősebb vendéglátók képezték a relatív többséget (10 fő, mely ágazat
aránya a szavazóknál csak 10,9%) a szavazók legnépesebb őstermelő rétegével
(32,1%) szemben. Ezek aránya a pártelit körében viszont csupán 9% volt.
Pártelit és a többi szavazók övezetek szerinti összehasonlításából a társadalmi
rétegkülönbségek még pregnánsabban kiütköznek. Míg a Belső-Józsefvárosban
ugyanis az ajánlók 26%-a lakott, az összes pártszavazóknak csak 15,3%-a. A Külső-Józsefváros alacsony státuszú övezetében viszont az elit 44%-ával szemben a
szavazók 57,7%) volt található. Ezen adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az antiszemita párt vezető köre a támogatói bázis társadalmi rétegétől főként a vagyonosság szempontjából különbözött.
Az antiszemita szavazókat a fenti módszer szerint először az egyes társadalmi
rétegeken belüli arányok szerint vizsgálva azt találjuk, hogy — összhangban az
egykorú megfigyelésekkel—főként az alacsony társadalmi presztízsű, kevéssé iskolázott és nem túl vagyonos rétegek szavaztak e párt jelöltjére. A számszerű arányok a következők.
A Verhovayra esett szavazati arány (10%) feletti arányban a pártot mindenek
előtt az őstermelők (46,8%), a közlekedésiek(19%) és a vendéglátók (18,5%) támogatták. Átlagosan szavaztak rá a háztulajdonosok(9,1 %) és az iparosok (8,2%); míg
gyengén vagy egyáltalán nem támogatták Verhovayt a többi rétegek — a támogatás
csökkenő sorrendjében: kereskedők (7,5%), tőkések (5,9%i), diplomás értelmiségiekés állami kistisztviselők (3,8%), magán- ésfővárosi kistisztviselők (3,4%)), középfokú végzettségű értelmiségiek (2,9%), fővárosi középtisztviselők (2,8%) és legkevésbé a művészek (1,8%). Egyáltalában nem szavazott a pártra állami és fővárosi
főtisztviselő, valamint állami középtisztviselő, egyházi személy és nyugdíjas.
A párttal leginkább tehát az őstermelők, a közlekedésiek és a vendéglátók szimpatizáltak. Olyan rétegek képviselői, akikkel kapcsolatban a feljebb idézett források
egyértelműen válságjelenségekről számoltak be. Különösen szembeszökő a majorosok és tehenészek egyharmados aránya, akik ekkoriban — bizton állíthatjuk — a
fővárosi antiszemita választók alaptípusát képezték. Politikai vagy inkább társadalmi állásfoglalásukban nyilvánvalóan a fővárosi mezőgazdálkodás jelentőségének
távlati visszaszorulása, s az ezt a folyamatot feltartóztatni nem óhajtó befolyásos,
fővárosi ingatlanspekulációt is folytató finánctőke és a gazdag zsidóságot jószerivel reprezentáló vezető kereskedelmi-pénzügyi elit, valamint a velük együttműködő kormány elleni akaratnyilvánítás érhető itt tetten. Az alapbázisokon belüli
arányokat vizsgálva azt találjuk, hogy az őstermelők ötször akkora arányban fordultak elő a párt szavazói körén belül, mint az összes szavazókon belül, s majdnem tíz-

szer annyian, mint a függetlenségi őstermelő-szavazók esetében. Jellemző a
mezőgazdaságiak mellett a kereskedelmiek kivételével a f o r g a l m i ágazatok jelentős aránya is. Ennek legfőbb magyarázatául az ezen foglalkozási ágakban igen jelentős zsidó származásúak konkurenciája és a vendéglősök-korcsmárosok esetében a Külső-Józsefvárosban koncentrálódott antiszemita mozgalom kocsmai forgalmat növelő hatása tekinthető. 94 Az összejövetelek helyéül szolgált Lóvásár téri
Lee-vendéglő vagy a Népszínház utcai Büchelmeier-féle kocsma megnövekedett
forgalma a többi vendéglős-korcsmáros esetében is nyilvánvalóan felkeltette a
mozgalom iránti érdeklődést.
Az értelmiségi rétegek aránya a három párt közül itt volt a legalacsonyabb, s figyelemre méltó az értelmiségiek szélsőséges területi elhelyezkedése is. Az összes
antiszemita értelmiségi ugyanis a magas és a közepes státuszú övezetekben lakott,
míg az alacsony státuszú övezetben — ahol pedig az antiszemiták abszolút többsége volt található —, a többi párttól is eltérően, egyáltalán nem is fordult elő ilyen választó.
A vagyoni állapot meghatározására az erre alkalmas foglalkozás-megnevezések
híján nemigen nyílik lehetőség. A párt támogatóinak a legalacsonyabb státuszú körzetekben való nagyfokú koncentrációjából mindenesetre az antiszemiták legkevésbé tehetős voltára következtethetünk, melyet az egyéb — fent ismertetett adatok is
messzemenően alátámasztanak. Mindössze egyetlen személy, Győri János kocsmáros volt található a virilisták között.
Az antiszemiták területi elhelyezkedésével kapcsolatban a fentieken kívül említésre méltó még, hogy a kulturális-társadalmi térbeni elhelyezkedés mellett etnikai-származási alapú elkülönüléssel is találkozunk. A társadalmi státusz szempontjából átlagosnak tekinthető II. övezet B7-es körzetében, ahol mind a lakosság, mind
a választók számát tekintve a zsidóság leginkább koncentrálódott, volt ugyanis az
antiszemita választók aránya a legalacsonyabb, jóllehet a választók összességét tekintve e körzet volt a negyedik legnépesebb. 9 ' Jelentősnek mondható tehát a társadalmi környezet motiváló, illetve demotiváló hatása is, melyet még csak erősített a
politikai állásfoglalás nyilvánossága is. 96
A térbeni elhelyezkedés csoportjellemzője továbbá, hogy — ellentétben például
a függetlenségi pártiak első övezetbeli társadalmi összetételével — az antiszemita
pártiak esetében ebben az övezetben sem az értelmiségi ágazatok, hanem a forgalmi-ipari ágazatok képviselői határozták meg a politikai bázis arculatát.
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A nem szavazó választók
A választók politikai beállítódásának, mentalitásának tanulmányozása a politikai
jogoktól való tartózkodás szempontjából is érdekes lehet. Különösen indokoltnak
tűnik a nem szavazók vizsgálata, nagy számukat figyelembe véve: a választók abszolút többsége: 59,2%-a maradt ugyanis távol az urnáktól.
A korábbi módszert alkalmazva, foglalkozáscsoportok szerint vizsgálva a magatartást, leginkább passzívaknak a társadalmi piramis csúcsán állókat találjuk: állami
főtisztviselők (85,7%), tőkések,járadékos ok (77,9%), valamint államiközép- és kistisztviselők (72,4-72,8%) tűnnek a legkevésbé politikus alkatúaknak. S pártállásra
való tekintet nélkül a legkevésbé passzívak, vagyis a leginkább aktívak is főként hivatalnoki és értelmiségi rétegek tagjai voltak: érdekes módon főként a fővárosi közép- (29,4%) és kistisztviselők (34,6%), középfokú végzettségű
értelmiségiek
(42,4%), magántisztviselők (43,3%) és művészek (44,6%) körében.
Ezek alapján megállapítható, hogy ebben az időszakban sem a jelentősebb vagyon, sem a magasabb hivatali rang nem feltétlenül jelentett komolyabb közéleti érdeklődést; vagyonosak és a kormányzattól fokozottan függő helyzetben lévők számára érdektelennek tűnt a politikai szereplés, illetve jobbnak látták nem kinyilvánítani politikai meggyőződésüket. Ilyenféle aggályok azonban nemigen jellemezték a
fővárosi törvényhatóság alárendeltségében foglalkoztatottakat, s a jelek szerint
nagy kedvvel érvényesítették választójogukat a szabad foglalkozású értelmiségiek
is, akik — úgy tűnik — az ekkori politikai nyilvánosság legfőbb célszereplői voltak.
Összegzés és kitekintés
A pártok társadalmi bázisának végleges meghatározásához az 1884. évi adatok
mellett figyelembe vehetjük az 1881. és 1887. évi korábbi és későbbi választási
eredményeket is.97 Sőt, mondhatni, e három adatsor együttesen teszi lehetővé a biztos következtetést, mely a Mérsékelt Ellenzék és a Függetlenségi Párt esetében nem
is ütközik különösebb nehézségekbe, miután mindkét párt mindhárom választáson
indult a kerületben. Mivel a kormánypárt, a Szabadelvű Párt csak két esetben,
81-ben és 87-ben indított jelöltet, a mindkét esetben arra szavazók és 84-ben is választók ezen szavazatainak megoszlása lehet tanulságos. Nemkülönben a 84. évi
antiszemita szavazók politikai magatartása 81 -ben és 87-ben.
A választói magatartást persze a jelöltek személye is jelentős mértékben befolyásolhatta— hiszen a szubjektív motívumok ebben a korszakban elég nagy súllyal
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estek latba —, mégis úgy vélem, a három egymást követő választáson ugyanazon
pártra adott szavazat biztos támpontot nyújt az adott párt társadalmi jellemzőire vonatkozólag. 98 A három választás eredményei a következők voltak:

Párt

1884

1881

Mérsékelt El- Szilágyi Dezső 841
lenzék

1887

Szilágyi Dezső 979

Szabadelvű
Párt

Csepreghy
János

484

—

Függetlenségi
Párt

Mudrony
Soma

355

Irányi Dániel

307

Verhovay
Gyula

146

Antiszemita
Párt

—

Br. Kaas
Ivor

589

Visi Imre

1601

Ugrón
Gábor

273

—

A három választás során szavazottak foglalkozási-társadalmi sajátosságait
együttesen figyelembe véve, az egyes pártokra vonatkozóan az alábbi végkövetkeztetések tehetők.
A mindhárom esetben a Mérsékelt Ellenzékre szavazók körét figyelembe véve
végül is a pártot támogatókat értelmiségi arculatú csoportként jellemezhetjük, melyet emellett az iparüzők tehetősebbjei és a főként vagyonos forgalmi ágazatok képviselői — akik nagy részben voltak zsidó eredetűek — határoztak meg. A szociális
környezettől való relatív függetlenségre következtethetünk a következetesen mérsékelt ellenzékiek egyenletesebb eloszlásából a társadalmi státuszövezetekben,
melyeket az övezeteken belüli kiegyenlítettebb foglalkozásstruktúra is bizonyít. Az
előkelő övezetben a nem értelmiségi jellegű ágazatok erőteljesebb jelenlétét, az átlagosban és az alacsony presztízsűben pedig viszonylag alacsony szintjét tapasztalhatjuk.
A függetlenségiek társadalmi bázisáról összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy
azt elsősorban és döntően az iparosok, az értelmiségiek közül a színészek és a fővárosi hivatalnokság, továbbá a fuvarosok és bérkocsisok egy bizonyos része, valamint az alacsony állású állami hivatalnokok egy kis része alkotta. Alulreprezentáltak pedig a kereskedők, az állami hivatalnokok magasabb állásúakat is magában
98
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foglaló nagyobb része, a magánhivatalnokság gyáriparban alkalmazott csoportjai
tekinthetők. A mérséklet ellenzéktől eltérően — a szórványadatok tanúsága szerint
— ebben a pártban a kifejezetten vagyonos rétegek súlya nem volt jelentős. A szavazók területi elhelyezkedése csupán annyi eltéréssel követi a társadalmi státuszövezetek hierarchizáltságának megfelelő arányokat, hogy az ipari-forgalmi ágazatok szempontjából döntő középső övezetben a támogatók aránya — a mindháromszor a pártra szavazók esetében fokozott mértékben! — valamelyest magasabb
volt az átlagénál.
Az antiszemiták társadalmi arculata a három párt közül a legegyértelműbb. Az
ezt a politikát támogatók — majorosok, tehenészek, vendéglősök, korcsmárosok,
fuvarosok, bérkocsisok, kereskedők — egzisztenciális viszonyai közvetlen összefüggésbe hozhatók a fent elemzett gazdasági-társadalmi feltételekkel, melyek szinte „kijelölték" ezen rétegeknek egy radikális társadalmi-politikai mozgalomhoz
való pozitív viszonyulását. Az antiszemitákat nem támogató csoportoknak — értelmiség és hivatalnok-értelmiség, a kereskedelem nagyobb része, széles vagyonos rétegek— a társadalom felsőbb osztályaival jellemezhető köre is azt tanúsítja, hogy
az antiszemita választók a társadalmi piramis alsó rétegeit reprezentálták, akik a
függetlenségi választóknál inkább plebejusi jellegűnek tűnnek. A „majdnem szegény", „éppenhogy csak" választójoggal rendelkezők legnagyobb arányban ebben
a bázisban fordultak elő, melyet igen pregnánsan illusztrál a társadalmi hierarchiával fordítottan arányos területi elrendeződés i s . "
Szabadelvű párti választók
Végül — a kormány ugyan 1884-ben nem látta értelmét szabadelvű párti jelölt indításának, miután azonban az ezt megelőző és követő választásokon is indult kormánypárti jelölt — érdekes tanulságokkal szolgálhat az elméletileg „elvhünek"
számító, vagyis a 84-ben nem szavazó, de 8 l-ben és 87-ben is erre a pártra voksoló,
összesen 82 választó szemügyre vétele.100
Az 1884-es választások előestéjén a kormánypárt végrehajtó bizottsága arra szólította fel a választókat, hogy ha kormánypárti jelölt nem lép fel egy adott kerületben, de antiszemita jelölt igen, ez esetben inkább a mérsékelt ellenzékre vagy akár a
függetlenségi pártra (!) voksoljanak. 101 Ezért joggal tételezhetjük fel, hogy a 84-es
mérsékelt ellenzéki szavazatok egy része eredendően szabadelvű pártiaktól szár-
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mazik. Az ekkor valamilyen okból nem szavazó kormánypártiak azonban társadalmi szerkezet szempontjából mégis elég jelentősen különböztek a mérsékelt ellenzékiektől — nem is szólva a többi pártok szavazóiról.
E 82 személynek (100%) ugyanis 65%-a volt állami hivatalnok, a hivatalnokok-értelmiségiekegyüttes aránya pedig mintegy 82%-ot tett ki! S az állami tisztviselők, különösen alsó rétegeinek a kormánytól való nagyfokú függő helyzetére utal,
hogy míg a mérsékelt ellenzéki szavazók esetében a kistisztviselők csak kb. másfélszer voltak többen, mint a fő- és középtisztviselők, addig a kormánypártiaknál ez a
szorzó majdnem négy és félszeres volt! Területi elhelyezkedésük szélsőséges voltára pedig az vet fényt, hogy az állami hivatalnokok teljes köre, az összbázis 44%-a lakott az I. övezetben, szemben a mérsékelt ellenzékiek 10,8%-ával.
A szabadelvű párti szavazók összességének területi elhelyezkedése, státusz-korrelációja is rendkívül „kontúros": 59%-uk lakott ugyanis a magas, 36,2%-uk az átlagos és csupán 4,8%-uk az alacsony státuszú övezetben (a mérsékelt ellenzékiek
aránya ezen utóbbi övezetben ugyanakkor 17,5%-ot tett ki!). 102
Legvégső következtetésként megállapíthatjuk, hogy a Tisza Kálmán-kori politikai pártok társadalmi bázisa a fővárosban a választójog szűk társadalmi keresztmetszete ellenére is differenciáltnak mondható, a választójoggal rendelkezők — nagyfokú társadalmi tagoltságuknál fogva — az abból kiszorultak jórészének érdekeit is
reprezentálni tudták, s a nagyvárosi társadalom széles rétegeinek sajátos korabeli
érdekviszonyai szerint cselekedtek.

102

Vö. Lakatos E.: i. m. 53. p.

FÜGGELÉK
Józsefváros társadalmi státusz-övezetei az 1890. évi népszámlálás
számlálókörzetei alapján

Választójogosultak foglalkozási csoportok szerinti övezeti megoszlása

Szilágyi Dezsőre szavazók foglalkozási csoportok szerinti övezeti megoszlása

U

„

ej

M

U

|

£
i
K> OJ K> NO
tO K>

=

1 1

-

g
ca v, s
U
K.
u
ü
» «S, ^
<o ÍJ
ON
w s

„

1

K)

_

KJ

|

>

OS ON
W
tJ

I

£ 2

£

•a
s

77
1

w

1

w
to

M

_

tJ _ M

5 gN
W
o
fcl

E
W
N

o>
a

-

s s i 'í

-

1

1 1

1

2
N

k.

S
w
n

to

U>

'A

ON

_

KJ

„ _

_

w
•T*

fyi
í00£

3

-

_

N>
NO

C

>

>

(

1 r

VO

TI

£

>

_

$

£

§
>

o
1 i s>
•A'
1 H%
1 7T
77
K>

„

>

o>

Ű0 5

A

ON

<

5'

1

-

9'

_
ol

l

•A

<o,'5 o e _
-u
j 1
"1

_ K> „

%I

1 1

gg
U

1

S

_

X-.
£

u
I

--

1

?

1
77
1
JT
|

0<

Irányi Dánielre szavazók foglalkozási csoportok szerinti övezeti megoszlása

•U tó

^

(O

UN

_

s
1
1
r?

p. Állatni kistisztviselők
|4. Fővárosi főtisztviselők

O

S
s a% •TI m 1 g
s — a§ < •ö*
ríof 1
K- ?r <rr
fct
•fi
>
3'
H
w
8

|6. Fővárosi kistisztviselők

ts

VO T

0 7-. <E- « •6"
1
OL ?T
77
ß1

|8. Diplomás értelmiségiek

ÖV

|19. Tőkések, járadékosok

ö£ p 1
N B>:
£ O
1
Nm
Ö
zM 77
1 <3a
Q S
£

§2

1

|!

5

S

5 1

**

™

3

1 1

1
ps

—
-

-

s
U-,
2

*

1 1
o

Verhovay Gyulára szavazók foglalkozási csoportok szerinti övezeti megoszlása

<3

s s
0
a e s
w
s?
G
NO
J
;
3 3

rJ

£

*

1 3

o
o
>

t
-T

1

|

ri
m

-

8

X!

2 f.
n

2 5

O
N
f>

—'

«

3
u
u ca
Í: m
3

f)

-

#

§

I

1 n- l

1

<s
ő
>

>

rO

£

f>
2

£

S
3

<

|

!o
1

K. 1 1
W5
y s ő
1
>
i <
«3 5

Tf

ÍÍ
*>

ü
o
g
iá ?
1 a,
«
a. -jä
5!
>
J1 %
> s
w
I
•a ü
1
1
.g.
•1 "H, 2> fi 1! u
J£ u>< 4
w u. z s
s 'ö 2
2
l
•a

ü
w •w
a
«
•o zu
1£
irt
S
w
N
l
I?
1
c ií
•o
0 s 1
2 > 2 ő H 1« 1 N §t-s

1

-

NO

-

K

5 1 8 s
1

•é

u= Ö é
£

£

S äs ! % í
í! t 5 Ü

£

_ g s

&

NO
K s
tz
!

&

£

:j> iJ

J

KJ s

s

y
p
s

ssS§ *

s

NO _ tu
K 00 KI
S
o
ti s

w

w

K oo
ON w

•j,

w

£

'á

ON MI

i

=

n

i

G

!

S

U,
F E

tíí s
5

51 1 F
I
5
!

NJ
IO

1*

£#

g 3

_

=

5

ül K Si ír. s

U1
F

g 3 tz i

?

1 y; 5 t-3 z I P I 5 * 5 3 S 1 5 5 3 1

»

!

*

J

r

*

g

£

I

Í?

G

ON u.
£

r=

•M r

S
IO

y
r-

1

g
D

5S? s 11

I 5

£

5 s 3

f

Ií

-

ON

«

5
K

£

£

NO

*

l

E3

K<

ä

I

ON & 1

ON

—

£

<5 s

^

s

£

=

>

—

NO

ä
*s

=

ro

«

S

a

=

s a
s

s 00

*

t-

s£II * i 13
C
o!
o.

_

ON

5

S _

-

i.

s

s

S

£

<7.

5 s
Ü £
3 t 7*
$
a -

v.

K NO s -J -J

ON

a

to

=

'5 l s 2* s 1 I s s
ío _ to

=

§ i
-

a o,
s

fc

to -

Nem szavazó választók foglalkozási csoportok szerinti övezeti megoszlása

a 2 a
a s r

!

112. Főrendek, képviselők

1

|NEM ERT. ÁGAZATOK

119. Tökcsek. járadékosok

PN
B> zi
Í
i 1p
| £ íp
jIí fí <
í í í í 1 í f1 f fi !
§
S
? í 1 l ! o!

András J. Horváth: The Electorate of" Budapest-Józsefváros Borough in
1884: a Poll-book Analyses

The aim of the study is to make it possible giving an insight into the voters' political
attitudes and habits in the second half of the last century in Budapest. The capital
was counted more or less a stabile base of the governments in the constitutional
period after 1867. Most of the constituencies, which were the very same boroughs
for the city administration as well, elected obidiantly the candidates of the Liberal
Party of the Government.
However the eighties wasn't very eventful period politically, yet it can be
interesting for two reasons. First, in the first half of the decade stired a short-lived
antisemitic movement the stagnant waters of the political life, and second, a
relatively complete series of poll-books have been remained from that period.
Using these documents and other kinds of protocolls a complete data-base could
have been created, with which it could made possible to identify personally more
than 3000 voters ofthe borough of Józsefváros, which, by its social composition can
be regarded as a model for the whole city.
Because of the missing of the secret ballot from that period, these sources
provide an eminent possibility studying the voters' social characteristics and
political manners from that times. There were three participants of the campaign of
the 1884 election on the scene: the winner was one ofthe leader ofthe liberals but in
opposition; the other was the key figure ofthe Independence Party; while the third,
the least supported participant was a journalist of an antisemitic periodical of those
years.
For the results, the picture is not very surprising, however it mustn't fail some
attention, considering the voters' allocation and distribution among these three
parties. Regarding the different strata of the society, the programme of the stiff
liberals was supported mostly by the elite ofthe intellectuals and o f t h e merchants,
who lived in distinguished parts ofthe borough, closer to the city centre. Artisans,
craftsmen and typical figures o f t h e petit bougeoise could be found mostly in the
centre of the district, who sponsored characteristically the ideas of the independence. Meanwhile the antisemits gained their supporters rather from the voters'
lowest strata: from the less educated farmers and carters living in the outer parts of
the borough.

GAJÁRY ISTVÁN
ÓBUDA KERESZTÉNY NÉPESSÉGE ÉS TÁRSADALMA
A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN
(1786-1789)'
Esettanulmány
Óbuda egyetlen mezővárosi rangú település volt, mégis azt kell mondanunk: a
XVIII. század végén valójában kettős igazgatású község volt. A türelmi rendelet
nyomán a Magyar Kamarától az itt élő zsidóság igazgatási függetlenséget is kapott,
így lényegében külön, korlátozott jogkörű községet alkotott a településen belül. Az
ún. „zsidó községnek" töredékesen maradtak fenn az iratai, Budapest Főváros Levéltárába ebből néhány jegyzőkönyv és egy türelmi taksa összeírás (1788-1789)
került, ebből azonban csak az adófizetők nevei derülnek ki, valamint a fizetett adóösszegek, családi és egyéb viszonyaik, körülményeik nem, így e helyen mellőzzük
a velük való foglalkozást. 2
Az alábbi dolgozatban egy időmetszetben kíséreljük meg felvázolni e keresztény község népességi viszonyait. A választott időmetszet egy véletlenből adódik:
ekkorra egyszerre három, kiválónak tűnő forrás is fennmaradt, ami a kutató számára
az összevetések során a kontroll lehetőségét éppúgy biztosítja, mint az adatkiegé-

1

A dolgozat a Bárczi István Alapítvány t á m o g a t á s á v a l kcsziilt. A s z e r z ő ezúton mond k ö s z ö n e tet Bácskai Vera, B c n d a Gyula, Faragó T a m á s , Gyulai Éva és Kcllncr Judit segítségéért,
amellyel hozzájárultak a dolgozat elkészítéséhez. Külön köszönetet kell mondani a h a l á l o k o k
megjelölésének — s z i n t e kivétel nélkül torzult alakban megjelenített formáinak — f e l o l d á s á é r t
M a g y a r Lászlónak ( S e m m e l w e i s Orvostörténeti Könyvtár) cs Sági Erzsébetnek (ny. g y ó g y s z e részet- és kórháztörténész).

2

A Zichy-uradalom k o r s z a k á r a vonatkozóan Gál Éva több írást tett k ö z z é az óbudai z s i d ó k r ó l ,
részben a MIOK É v k ö n y v e k b e n , részben — s utolsóként talán legteljesebben — a S z á z a d o k ban (Gál, 1992). A z ó b u d a i község iratanyagának jelentős része egyáltalán nem került levéltári
őrizetbe, ezek — i s m e r e t e i n k szerint talán egészükben — a Z s i d ó M ú z e u m kezelésében v a n nak. A z utóbbi g y ű j t e m é n y b e n számos, a z s i d ó községre v o n a t k o z ó irat, összeírás és t e m p l o m i
hirdetmény is található, amely a községről, működéséről és lakóiról pontos kép felvázolását teszi m a j d lehetővé. Pl.: ismert 1788-ból e g y 17 zsidó háztulajdonostól származó p a n a s z a z úriszékhez a keresztény k ö z s é g ellen, k ü l ö n b ö z ő címeken (pl. k é m é n y s e p r ő adó) kivetett ö s s z e gekről, amit a 6 3 5 2 frt türelmi taksán felül követeltek tőlük. ( V ö . Z s M Ób. K. IX. 3 2 6 . )
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szítésekét. Ez az időpont ráadásul egybeesik a zsidó türelmi taksa összeírásával, tehát a későbbiek során esetleg bővíthető lesz a másik község megközelítésével is. Ez
annál is inkább fontos volna, mert a zsidóság nagy számban való jelenléte több ponton befolyásolhatta — és véleményünk szerint meg is határozta — a keresztény lakosság foglalkozási összetételét is: nemcsak a „parasztiparosok" kereskedési
gyakorlatából következően, hanem abból is, hogy az egyébként is „eltérő kereskedelmi stílust" élő zsidók is segíthették a helyi kereskedőréteg háttérbe szorulását, illetve ki nem fejlődését. (Persze itt nem szabad azt sem elfelednünk, hogy a város két
olyan település közvetlen közelében volt, mint a kereskedelmileg „kevésbé fejlett"
főváros, Buda, s a távolabbi környék gazdasági életén is „uralkodó" Pest.)
Az egyetlen időmetszet alkalmazása — természetesen — nem teszi lehetővé átfogó vizsgálatok lezárását, sőt, a nagyobb léptékű elemzést sem: egyetlen pillanatfelvételt nyújthat csak egy település fél lakosságáról. Ezt annál is inkább fontos
leszögezni, mert nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy részeredményeinket és
-adatainkat lezárt és teljes munkaként kezelhessék. Egy időmetszet adatainak rendszerezése semmilyen körülmények között sem szolgálhat alapul egy kiterjedt elemzés elkészítésére, még kevésbé pedig összetett demográfiai, társadalmi folyamatok,
foglalkozási szerkezeti változások megfogalmazására.
Források
A társadalomtörténeti kutatások céljára használható, rendelkezésünkre álló statisztikai célú vagy jellegű források köre és értéke igen változatos, számos településsel
ellentétben a kortársak alapos, körültekintő munkájáról tanúskodik.
Az elsőként említendő forrás mindenképpen az anyakönyveket jelenti. Ezek teljességének, pontosságának vizsgálata már szinte könyvtárnyi irodalmat tesz ki, így
e helyen csak a legfontosabb helyi vonatkozású szempontokat szeretnénk megemlíteni. Mindenekelőtt azzal a ténnyel kell számolnunk, hogy a településen élő három
felekezet lakosai közül az izraeliták ekkor még nem vezettek anyakönyveket, a reformátusok is csak elvétve, ugyanakkor utóbbiak anyakönyvi eseményei regisztrá-

lása — mint számos kisebb településen is — előfordulta katolikus anyakönyvekben
is. 3
Az anyakönyvezés technikájáról meg kell jegyeznünk, hogy a maga korában
példamutató, részletes és pontos, így a forrás demográfiai vizsgálat céljára is kiválóan használható gazdag adatbázis. A vizsgálat egyaránt lehetőséget nyújthat az
egyéni-családi életutak rekonstruálására, a kis- és nagycsaládi kapcsolatok és ebből
adódóan számos demográfiai-néprajzi, egyéb antropológiai kérdés felvázolására,
megválaszolására. A bejegyzések elemzése alapján ugyanis feltűnően pontosnak
mutatkoznak az anyakönyvek minden személyi kérdést, a rokonsági kapcsolatok
megjelölését illetően, tehát átfogják az egész népességet. Az anyakönyvek leggyengébben kiértékelhető adatait a halálokok jelentik, amelyekre az elemzés során még
külön visszatérünk.
A következő forrás egy ún. népmozgalmi nyilvántartás (<connotatio),4 amit a helyi hatóságoknak kellett vezetniük a józsefi rendeletek értelmében, s bennük minden adatot rögzíteni: születést, házasságot, halálozást, tehát az ún. anyakönyvi eseményeket éppúgy, mint a be- és kivándorlásokat, a cselédek, a szolgaszemélyzet és
az iparos inasok-legények vándorlását. Sajnos az adatok alapján nem használható
teljeskörüen megbízhatóan ez a füzet: a születések és halálozások mintegy hannada
hiányzik belőle, a rögzített házasságok száma pedig, épphogy 15-20% körül mozog, így az anyakönyvi bejegyzések kérdésében csak másodlagos forrásként használható, esetleges hiányos anyakönyvek adatainak kiegészítésére.
Az összeírás nyilvánvalóan utólag készült, mert nem időrendben maradt fenn,
hanem a házszámok sorrendjén belül időrendben. Lehetséges, hogy időrendi feljegyzéseket rendeztek át a füzet felfektetésekor, de ennél sokkal valószínűbb, hogy
az adatokat csak utólag, bemondás alapján rögzítették. A további adatok is az utólagos félfektetés mellett szólnak, hiszen csak ezzel magyarázható az is, hogy az eltá-

3

A kuszán cs következetlenül, k o r s z a k u n k b a n igen hiányosan vezetett református a n y a k ö n y v e k
cvi néhány b e j e g y z é s é t — főként az e m l í t e t t hiányosságaik miatt — nem vettük f i g y e l e m b e :
ezek száma a rendszertelenül, keverve vezetett a n y a k ö n y v e k b e n hozzávetőlegesen csak megduplázhatja a katolikus anyakönyvekbe beírt református a n y a k ö n y v i eseményekét, a z a z pl. haláleseteknél kb. 10 adatot lehet b e l ő l ü k kiemelni, csak n é v v e l és életkorral. Tekintettel az
alacsony a d a t s z á m r a , valamint arra, h o g y nagyobb időkörben keverednek a b e j e g y z é s e k , közel
ötven év bejegyzéseiből kellene kiszűrni a vizsgálatunkhoz s z ü k s é g e s 20-40 adatot, ezek feldolgozását a j e l e n keretek közölt m e l l ő z t ü k , s vizsgálatunk k é s ő b b i , nagyobb i d ő s z a k o t felölelő
részére hagytuk.

4

B F L V. 1/i. Ó b u d a mezőváros levéltára. Tanácsi iratok. N é p ö s s z e í r á s o k I. kötet: Connotation...
1787. j a n . l - j é t ő l 1788. március 4-ig t a l á l u n k bejegyzéseket.

vozottakkal való „számadás" csak másodlagos, azaz számuk lényegesen kisebb,
mint a tényleges.
Előfordul viszont, hogy a házasulok közül a betelepülő fél származási helye csak
itt volt fellelhető, így az adatok egymásra vetítése során pontosabb kép vázolható
fel az itt élőkről. Ugyanakkor látnunk kell azt is, miért találkozunk olyan kevés házassági bejegyzéssel: aki egyszer „betette a lábát" a városba a nyilvántartás felfektetése előtt, az már itt volt, a házasságot — feltehetően — csak abban az esetben
jegyezték be, amennyiben valamelyik fél nem óbudai illetőségű vagy nem helybeli
lakos volt. Az anyakönyvek ilyen adatsorai a későbbiek során, az „összemontírozott" adatbázisok használata során lesznek igen jól kiaknázhatók. A connotatio másik hátránya, hogy a be- és kivándorlások kérdésében— úgy tűnik— az érkezőkről
vették fel pontosabban az adatokat, s a távozók csak „elvétve" szerepelnek. Bár nem
zárható ki, hogy utóbbiak valóban ilyen arányban voltak kevesebben, akkor pedig
felvetődik a kérdés, hogy ilyen mértékű lett volna a bevándorlás? Erre biztos választ
nem lehet adni. Igen fontos e forrás abból a szempontból is, hogy többnyire feltűnteti a nyilvántartásba vett személy származási (születési!) helyét, sokszor még akkor
is, amikor távozik: azt azonban már sohasem, hogy hová távozott a városból. (Néhány esetben találkozhatunk városon belüli költözés feljegyzésével is.)
A házasságkötések kapcsán ki kell térnünk a már említett migrációra is. Amint
jeleztük, a házassági anyakönyvekben — úgy tűnik — minden esetben feltüntették
a származási (születési) helyet, ami annál is fontosabb, mert gyakorlatilag ez az
egyetlen forrás, amely biztosan a születés helyét közli. (A házasságkötéshez csatolni kellett az elbocsátó plébánia engedélyét is. Elvileg ugyanígy csatolták a dokumentumokat pl. az iparosok letelepedési, polgárjogi stb. helyi ügyeikhez, azonban
itt gyakran előfordult, hogy a hivatalos iratokban nem a születési helyet tüntették fel
származási helyként, hanem azt a települést, ahonnan éppen érkezett az illető, tehát
az útlevelén szereplő utolsó, hosszabb tartózkodást jelentő bejegyzés színhelyét.) 5
Ugyanilyen kiváló forrásnak bizonyul a migrációra a már többször hivatkozott
connotatio is: a vezetése alatt eltelt 14 hónap során — mint utaltunk már rá — nem
csak az anyakönyvi eseményeket kellett rögzíteni, de a be- és kivándorlásokat is. A
bevándorlásokra vonatkozóan hihetőek adatai, s pontosnak, körültekintőnek is tűnnek, még akkor is, ha nem hibátlanok. (Leggyakoribb hiba, hogy bejegyezték a
„mozgó személy" adatait, anélkül, hogy feljegyezték volna: az illető érkezik vagy
távozik. Hiányossága még az is, hogy az érkezőként megjelölt gyermekekről rendszertelenül közli életkorukat, sokszor nemüket sem, míg a feleség legfeljebb tény-

5

Ennek igazgatás- cs jogtörténeti kérdéseiről bővebben ld. Rózsa,

1985.

ként kerül említésre, így a bevándorló családok szerkezetéről nincs érdemi adat.
Ugyanakkor gyakori és a kiterjedt feldolgozást majd segítő adat, hogy ez a nyilvántartás a házak sorszámai rendjében került felfektetésre — mint említettük, nyilvánvalóan utólag —, így a beköltözés után néhány hónappal született gyermekek pl.
rögtön kapcsolhatók a bevándorolt szülőkhöz.)
A bevándorlások kiindulási pontja többirányú volt, s ami a legfeltűnőbb, hogy a
születési helyek között alig találunk egy-két környékbeli települést (pl. Vörösvár),
ott találjuk viszont ennél több esetben Esztergomot, de főként nehezen meghatározható helyeket: „X uradalomból", ami hol csak Eszterházy, hol egyszerűen nádori
jelzőt kapott, közelebbi helymeghatározás nélkül. Szerencsésebb helyzetben vagyunk a külföldről érkezőkkel: néhány sziléziai illetőségű kivételével kb. fele-fele
arányban „birodalmi" és (főként felső-) ausztriai bevándorlókat jegyeztek fel.
Ugyanezt erősítik meg a házassági anyakönyvekbe bejegyzett, már hivatkozott
származási helyek is. (L. a mellékletet!)
A harmadik forrás a társadalomtörténeti elemzés szempontjából talán legfontosabb, a vizsgált korszakra vonatkozóan fennmaradt egyetlen dicalis összeírás,6 az
1788-1789. adóévre vonatkozóan. Helyenkénti (kaparásos) javításai ellenére is teljesnek mondható, a háztartási és vagyoni adatokra vonatkozó megbízhatóságáról
csak később, talán a folyamatban lévő számítógépes elemzés alapján tudunk nyilatkozni. Annyi azonban hiányosságaként mindenképpen megjegyezhető, hogy foglalkozási adatokat egyáltalán nem tartalmaz — ellentétben az 1776-1777. évi
összeírással.
A korabeli adózás rendszerének alapja a contrihutio (ún. hadiadó) volt, amit
„megfejeltek" az uradalmi (városokban ím. házi-)adóval, majd ezt az összeget leosztották ingatlan- és jövedelemfajtánként, haszonállatonként, egy külön elkészített séma szerint.
Az általunk használt összeírás rovásos formában tartalmazza a az összeírt háztartásról:
1.
a háztartásfő nevét,
2.
jogállását [jobbágy, házas zsellér, zsellér], 7
3.
a háztartásában további személyek [kiskorú fiú és lány, cseléd, szolga],
4.
az igás- és húsállatok [ökör, tehén, kecske stb.] számát,
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A dicalis összeírások törtenetéről, változásairól b ő v e b b e n Bakács,

7

Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a s e m a t i k u s egyszerűsítések tévútra vezethetnek:
Klinger, 1996. 416. p. a jobbágyság elszegényedését és zsellcrsorba süllyedését elemzi, amit
Óbudán n e m tudunk igazolni. Igaz, a településen — fekvéséből cs jellegéből következően —
nem is kifejezetten mezőgazdaságból élő lakosság élt.

1957.

5.
6.

7.

az ingatlanokat adóosztályonként, illetve nagyság szerint [ház 3, illetve
szántó, rét, szőlő 2-2 osztályban],
a szerződéses jövedelmek tényét [malom, árenda, pálinkafőző-üst], illetve
az adóalapul szolgáló jövedelmek tényét adóosztályonként [összesen 5
osztályban],
a fentiek alapján kivetett adó és a hátralék összege.
Népességi v i s z o n y o k

A lakosság népességi viszonyai meghatározásában első lépésként a népesség lélekszámát tűnik célszerűnek meghatározni. Ez a kérdés egyébként a demográfusokat
évtizedek óta foglalkoztató probléma, a források és az össznépesség viszonyának
meghatározása.
A XVIII. század végén készült összeírások általában kb. 5800 lelket jeleznek
Óbudára, amiből kb. 3700 fő katolikus, 48 család református (260 fő) és 285 család
izraelita (1647 fő) a lakosság, s élt még itt egy meghatározhatatlan, csekély létszámú evangélikus lakosság is. Ezen adatok ellenőrzéseként használhatunk számítási
módszereket is.
A történészek, statisztikusok különböző forrásokra más-más mérési módszereket, számítási technikákat dolgoztak ki az évtizedek alatt, amelyek közül a legszívósabban az ötös szorzó alkalmazása tartotta magát: a háztartások számát öttel szorozva kaphatjuk meg a teljes népesség lélekszámát, beleértve a minden összeírásból kimaradó kiskorú gyermekeket éppúgy, mint a nincstelen, a lét perifériáján lévő felnőtt lakosságot. Ez a többé-kevésbé alkalmazható becslési számítás úgy tűnik,
Óbuda esetében is alkalmazható: a 761 (keresztény) háztartásra a lakosság lélekszáma 3805-re becsülhető, ami minimális eltéréssel megfelel az egyéb számítási módszerrel nyert adatoknak. s
A község lakosságának nagysága a következőkben elsőként az adózók számán
keresztül ragadható meg a különféle összeírásokból. 9

8

Vö. Dávid,

1973. Családlapok cs hosszabb távú vizsgált időszak hiányában Kováts Z o l t á n ,

Andorka Rudolf-féle vagy más rendszer szerint készített családrckonstitúció lehetőségét a z
ilyen, rövid időszakra végzett vizsgálatok kizárják, így sem az első szülések, sem a termékenység problémáival, tehát a születéshez kapcsolódó további kérdésekkel n e m tudunk foglalkozni,
éppúgy, mint az újraházasodásokkal és azok motivációival sem.
9

Gál, 1988. 74. p. és a hivatkozott, BFL-bcn őrzött dicalis összeírások.
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uradalmi
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uradalmi
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1766/67

uradalmi

656

úrbéri

672

1776/77

uradalmi

792

1788/89

uradalmi

761

1770

Amint látjuk, a Gál Éva és mások által leírt, az összeírások típusára, funkcióira
vonatkozó problémák igen erősen érzékelhetők az adatok alapján. A betelepülés
egy intenzívebb időszakában az adózók száma — közel húsz esztendő alatt alig
csak 90 fővel emelkedett volna, ez kevéssé hihető adat, főként akkor, ha megnézzük
az 1776. évi dicalis összeírás adatát is. Amennyiben ehhez még hozzátesszük azt is,
hogy az egyes összeírások között nemcsak számszerű, de egyéb tartalmi differenciák is vannak, már szinte semmin sem csodálkozunk. Pl.:

Házszám

Dicalis

Connotatio

99

Schulhaus

Gmde Schulhaus

112

Caal Haus

(Fogadós költözik be)

113

Thom. Wadendorfer

Normall Schulhaus

598

Üres telek

(Eltávozik egy inas)

S ezek csak a találomra történő helyrajzi összevetés során előjött problémák, valószínűleg messze nem a teljes kör. Ezen az sem változtat igazán, hogy igen tág az
adómentesek köre: nemes, pap, tanító, gazdatiszt, községi alkalmazottak és tisztségviselők, cselédek-béresek-pásztorok, iparos legények és inasok, vagyontalanok. (Pl. a 133. sz. h á z a dicalis összeírásban községi épületként szerepel, a népmozgalmi nyilvántartásból kiderül, hogy itt lakott a jegyző: 1787 augusztusában egy
szolga és egy szakácsnő költözött az uradalmi fiskálishoz.) Annál is inkább fontos
ez, mert e széles körről, mozgásukról — ha csak töredékesen is —, részleges információt ad a connotatio, azzal, hogy a vezetése alatt eltelt mintegy 14 hónap alatt a
városba érkezett 178 cseléd és 95 inas, ugyanakkor eltávozott 73 cseléd és 55 inas.
A népességszám meghatározása így tehát meglehetősen nehézkes. Az adókönyv-

ben szereplő 674 (a józsefi összeírásban 685) épületből huszonnégy volt középület,
s 16 volt kijelölve kizárólag zsidók számára lakásul. (A zsidóság többi része keresztényeknél lakott, albérletben.) 10 Az 1756. és 1761. évi canonica visitatiokban szereplő népességszám 2807, illetve 2802 keresztény lelket jelentett. Bár Faragó
Tamás az Eversley-féle népességszám-becslési módszert Magyarországon a 19.
század utolsó harmadáig alkalmazhatónak tartja, Óbudán e korban igen ellentmondásos eredményre vezetett." A módszer rövid távon, az utolsó betelepítés idejére
„tökéletesen" működik: az 1741 körüli népesség 2400, a tíz évvel későbbi 2800 főre
tehető, amely 400 főnyi népességnövekedésben benne van az „őslakosság" természetes szaporulata is.
Az utolsó betelepítés utáni években valószínűleg csekély mértékben növekedett
a természetes népszaporulat, 1756 és az 1760-as évek néhány kiemelkedő éve kivételével a Zichy-uradalom utolsó évei alatt az arányszám el sem érte a korábbi évekét, sőt, 2-3 éves ciklusokban megjelent a mínuszok, a népességfogyás korszaka:
1747-ben 52-vel, 1757-1759-ben összesen 134-gyel több a halotti anyakönyvi bejegyzés, mint a születési! — amennyiben nem számoljuk külön a néhány órát megélt és keresztelésileg nem anyakönyvezett gyerekeket, akiknek számával növelni
kell a születések számát is. (A mintaként találomra kiválasztott években azt tapasztaltuk, hogy számuk átlagosan 4-5 volt, s csak a halotti anyakönyvbe kerültek bejegyzésre.) Amennyiben átlagosan ennyi ilyen halálesettel számolunk, a józsefi kor
végére — reálisnak tűnőn — kb. 3500-3700
főre becsülhető Óbuda keresztény népességének lélekszáma. 12
Ehhez képest — mint láttuk — 761 adózó van, akiknek háztartásában mindössze
1042 lelket írtak össze (a 16 év alatti gyermekek nélkül). Ez azt is jelenti, hogy a
zsellérek családja teljes mértékben kimaradt az összeírásból, s miután nem tudjuk
meghatározni az iparosok körét, így a legények és inasok száma is csak annyiban
becsülhető meg, hogy egy-kettőnél több egy-egy mesternél nem lehetett. Ezt támasztja alá az is, hogy a connotatio bejegyzései szerint a legények többnyire egy-
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Gál, 1992. A zsidóság elet- cs lakáskörülményeire jellemző az a templomi hirdetmény (1796),
amely ismételten

kimondja, hogy ahol egyetlen lakószobában két család lakik, lakrészeiket

deszkafallal kell elválasztani. Az ez ellen vétőket megbüntetik, az egyiknek ki kell költöznie,
továbbá mindkét fél „szégyenben és gyalázatban marad, a közerkölcs megsértése miatt." (Vö.
ZsM Ób. K. XI. 4.)
11

Ismerteti: Faragó,

1992. Esetünkben nem beszélhetünk „átlagostól eltérő évekről", hiszen a

vizsgált korszak jelentősebb részét a stagnáló, illetve c s ö k k e n ő népesség jellemezte, s csak a
korai időszakra, az első évtizedre volt a növekedés meghatározó folyamat.
12

Schams 4000 római katolikus, 20 evangélikus, 146 református és 3210 izraelita lelket említ
Óbudán. Schams,

1822. 637. p.

mást váltják, azaz ugyanahhoz a mesterhez egy-két napon belül van bejegyzés egy
távozó és egy érkező legényről, inasról pedig alig. (Kivételnek — és talán egyenesen „csemegének" is — számít a connotatioban a 663. számú ház, ahová mindössze
három hónap alatt nem kevesebb, mint 14 szabólegény költözött be. Ez nyilvánvalóan az irodalomból ismert, katonaság részére ruhát készítő konfekcióüzem volt.
Ugyanakkor a ház — mint ingatlan — után Johann Leeb adózott, akinek személyéről ez ideig nem derült ki több.) 1 '
A demográfiai viszonyokra jellemző, hogy akkor, amikor évente 200-260 születést anyakönyveztek, a dicalis összeírásban mindössze 58 fiú- és 68 lánygyermek
szerepel, ugyanakkor közel ugyanennyi a cseléd (73) és inas (57). Ha emellé
tesszük majd a connotatio hasonló adatait (cselédek, inasok, szolgák), látjuk, hogy
— feltételezhetően — az ilyen korú gyermekek „településen belüli vándorlásáról"
is szó van, tehát mintegy 120-ra becsülhetjük a 10 év feletti, de már külön élő gyermekek számát. Mint utaltunk rá, a connotatio
nagyszámú szolgaszemélyzet mozgására, költözésére tartalmaz adatot, ami a teljes ide tartozó foglalkozási csoportnak
csak egy — meghatározhatatlan arányú — része lehet. E feltevésünket támasztja alá
az is, hogy a cselédek és inasok száma főként a város középponti területén, valamint
a (belső) szélén volt kiugró, errefelé gyakori volt az egy háztartásban — főként jobbágyoknál — egyidejűleg működő cseléd és szolga is, míg a szegényebb északi régióban, illetve a nyugati régió felső részén — a házas zsellérek körében — inkább
jellemző a szülői háztartásban maradt egy-két gyerek, többnyire lányok. S a párhuzamosság tovább is vihető: ahol több a szolgaszemélyzet, kevesebb a zsellér, míg a
külső területeken inkább a házas és házatlan zsellérek alkotják az összeírtak túlnyomó részét.
Természetes népszaporulat
Az anyakönyvi adatok összesítése során rögtön problémával találjuk magunkat
szembe. A természetes népszaporulat a vizsgált évek során nem változott (1. tábla).
Ha egymás mellett nézzük a két adatsort, s hozzátesszük, hogy Gál Éva az
1758-1767 közötti időszakra átlagosan évi 6 fő, azaz 2,2 ezrelékes természetes népszaporulatot tudott kimutatni, korszakunkban — a keresztények körében — ez a
szám látszólag magas, 5,52 %0-re nőtt, de ez mindössze két esztendő egyenlege, a
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Endrei, 1979. nem tesz róla említést. A konfekcióra termelő szabómanufaklúrák túlnyomó
részben engedély nélkül, a z utókor számára fc 1 eterithetetlenü 1 működtek mind a helyi piacra,
m i n d a katonai szállításokra történő termelés eseten.

másik kettő „nullszaldós" volt, a születések és halálozások arányszáma kiegyenlítette egymást. 14
A házasságkötések
A házasságkötések kérdése már bonyolultabb és mégis egyszerűbben áttekinthető
kérdéskör. Az egy generációval korábban betelepített népesség a vizsgált időszakban, tehát 1786-1790 között már helybelinek számított, s nemigen fordult meg házassági ügyben a plébánián: a népesség viszonylag stagnáló volt, csak a szokásos
mobilitás mutatható ki az anyakönyvek alapján. Ezeknek külön előnye, hogy általában a többé-kevésbé letelepedettnek tekinthető, de első generációs bevándorlók
esetében is feltüntették a születési-származási helyet, s ezt nem csak a férfiak, de a
nők esetében is. Innen tudhatjuk, hogy addig, amíg a nők 83-85%-a helybeli volt
(kivétel volt 1788, ekkor 95%-a), addig a férfiaknak csak 60-70%-a mellett nem
volt feltüntetve más származási hely, s az is igen jellemző, hogy a menyasszonyok
esetében mindössze két ízben találkozunk olyan adattal, miszerint más település lakója (egyszer budai, egyszer olvashatatlan a bejegyzés), ugyanakkor a vőlegények
között évente 3-4 ilyen eset is előfordul, ami az évi 45-60 házassági bejegyzés mellett nem elhanyagolható tényező. Az első házasságkötések átlagos életkora a férfiaknál 25-26, a nőknél 20-21 év közé esik, ami alól csak 1788 kivétel: a házasságkötések alacsony száma (47) ellenére az első házasodó nők átlagéletkora ekkor
mindössze 17,1 év volt. Ez az év az adatok szerint más szempontból is kiemelkedő
volt: addig az esketések átlag 80-83%-át az első házasságok tették ki, míg itt „fordult a kocka", pontosabban az egyensúly, s 1788-ban már csak 78, 1789-ben pedig
mindössze 65% volt az első házasságát kötő férfi. (A nőknél csak az 1788. év jelentett elmozdulást 76%-kal, a következő évre visszaállt a korábbi egyensúly, ami különösen fontos a természetes szaporulat „biztosítása" miatt.) A házasságok kapcsán
még két jelenségre kell utalnunk. Mint korábban utaltunk rá, a református vallásúak
anyakönyveit is sokszor a katolikus matrikulákba írták be, így a házasságiak között
is találunk évente egy-két ilyen bejegyzést, ami a lélekszám alapján reálisnak tűnő
számadat. Ami azonban szembetűnőbb mentalitásbeli körülmény, hogy az öt év
alatt kétszer is előfordult, hogy a vőlegény adott reverzálist: 1786-ban egy — wittenbergi(?) származású — evangélikus, míg a következő évben egy „birodalmi"
származású református vett feleségül katolikus szertartással helybeli nőt. S ha már a
felekezeteknél tartunk: 1789 novemberében találjuk az — öt év során — egyetlen,
kikeresztelkedésre vonatkozó utalást: egy 49 éves özvegyember feleségül vette a
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Gál, 1988. 78. p.

„Elisabetha Graberin Virg. BaptizataJudaea" bejegyzéssel meghatározott 25 éves
lányt.
Ha a házasságkötések ciklikusságát vizsgáljuk, a válasz egyértelmű: az adventi
időszakban gyakorlatilag két házassággal találkozunk csak: 1787-ben egy katona,
1789-ben egy ausztriai illetőségű fuvaros nősült decemberben. A házasságok túlnyomó része január-februárra (vízkereszt utánra!), a nyári (május—július), illetve az
őszi-kora téli (szeptember-november) időpontokra esett, de az egyik csúcsot minden esetben január és február jelentette: e két hónap során köttetett évről évre a házasságok közel fele (legalább 40%-a), míg — évenként változón — május-júliusra,
vagy szeptemberre, vagy novemberre esett az a másik csúcs, amivel együtt többnyire a házasságok kétharmada köttetett az adott évben (2. tábla).
Halálozások
A halálozások száma és adatai még változatosabbak, s az anyakönyvek összesítő
adatai többnyire pontatlanok. 1 A halotti anyakönyvi bejegyzések már utalnak a korábban hivatkozott, Schams-korabeli népesség felekezeti megoszlására is: évente
több (6-7) református és 1787-ben 2 evangélikus halálesetet is bejegyeztek. A halálesetek időszaki (havi) bontását (3. tábla) tanulmányozva azt tapasztaljuk, hogy az
éves halálozási esetek 4,5-9,5%-át tették ki, s ettől évente 4-5 hónap volt kiugróan
eltérő arányú, ami — talán 1786 kivételével —- főként az őszi és a téli hónapokat
érintette negatívan. A 12%-ot is meghaladta általában egy-egy hónap arányszáma
évente, de pl. 1790 végén augusztus, október és december hónapok egyaránt túllépték ezt az arányt. Ha megnézzük viszont a legnagyobb halálozási mutatójú hónapot,
1788 októberét, láthatjuk: a 35 halotti anyakönyvi bejegyzésből mindössze 11 érintette a felnőtt lakosságot, s 14 az egy éven aluliakat.
A ciklikusság igen élesen mutatható ki a korcsoportok szerinti vizsgálatnál. A találomra kiválasztott 1788. év adatai (4. tábla) egyértelműen rámutatnak arra, hogy a
16 évnél idősebbek több mint egyharmada a késő őszi-kora téli hónapokban, tehát
október-december között halt meg, míg a csecsemőknél kimutatható egy téli (január-februári) és egy őszi (szeptember-novemberi) csúcs, ami az 1-7 év közötti életkorú gyermekeknél már erősen leszűkül időben és számban egyaránt.
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1788-ban pl. összesen 241 halottat j e l e z az cv végi összesítés, amiből 83 volt 7 éven aluli és
148 fő 7 éven felüli (ezek ö s s z e g e helyesen 231 volna), e h h e z képest a t é n y l e g e s bejegyzések
száma 2 4 2 . E számítási hibák m i a t t — az Evcrslcy-félc becslés kivételével — a feldolgozott öt
évre v o n a t k o z ó l a g kizárólag s a j á t adataink alapján dolgoztunk.

Ha megnézzük a csatolt halálok-meghatározásokat, láthatjuk, hogy igen kevés a
használható információ. Ez a falusi anyakönyvekben általánosan elterjedt probléma, hiszen már a halál beálltát, így okát sem orvos állapította meg. A himlő, a sárgaság és egy-két más, közelebbről megragadható betegség kivételével viszonylag
kevés az, amely nem orvostörténészeknek sokat mondana. 16 A gyerekbetegségek
közül szinte valamennyi előfordult, de — természetesen — a legáltalánosabb még
mindig, akárcsak a század elején, a himlő és a hagymáz emelhető ki, de arányaiban
ugyanígy előfordult a gang re na és a convulsiones is, éves szinten 20-20%-ban, míg
az összes többi bejegyzés (astrophia, tumor, febresputrida, catarrus stb. együttvéve tette ki a maradék ötödrészt. (Két esetben a bába keresztelte meg a gyermeket
születésekor, halála előtt.) 17
Közelebbről megvizsgálva a 16 évesnél idősebbként 1788-ban elhunyt 82 főt (az
évi összes halottak harmadát), talán nem is igazán meglepő eredményre jutunk: a
felnőttek túlnyomó része „febres calidus", „gangrena", „hectica", valamint
egyéb lázas betegségben hunyt el, bár előfordult tüdő- és bélgyulladás, epilepszia
is, valamint néhány, különböző kifejezésekkel meghatározott szerencsétlenség.
Ezek után a 64, illetve 80 évesen elhunytak aggkórsága már csak egyértelmű lehet,
legalább két „egyértelmű" halálok. Amit még fontos megjegyeznem, az a körülmény, hogy a betegségek, illetve halálokok között életkori sajátosságot — az aggkórság kivételével — nem sikerült találnom, de az egyik ilyen eset egy 64 éves férfi
volt, míg márciusban egy 73 éves nőnél szerepelt a gangrena bejegyzés. A halálokok kapcsán tehát — erre a néhány évre vonatkozóan — egyetlen biztos megállapítást tehetünk, nevezetesen, hogy fertőző vagy járványos betegség nem pusztított a
városban.
Összefoglalóan és sommásan talán úgy határozhatnánk meg Óbuda keresztény
népességi viszonyait e korszakra vonatkozóan, hogy egy alapvetően falusias jellegű, népességében nem növekedő népességszámú közösségről van szó, amelyben a
legmeghatározóbb és legfontosabb mozgást valószínűleg Buda (és esetleg Pest) kö-

16

A regi betegségekről külön fejezetet írt Pásztor,

17

Sokat elárul a helybeli viszonyokról, hogy Pásztor hivatkozott m ű v é b e n sokkal differenciáltabban és pontosabban m e g tudta határozni a halálokokat, s nála a convulsiones
nem szerepel kiemelt gyerekhalál-okkcnt, míg a század elejéhez képest a liectica arányszáma megduplázódott,
a himlő megháromszorozódott. (Utóbbi lehetett járvány is, de ennek eldöntéséhez nagyobb időszakú mintavételre lett volna szükség.) U g y a n a k k o r — s ez is kevéssé hihető adat — tüdőbetegséget mindössze négyet sikerült azonosítani ez évek során a g y e r e k e k körében, s a hastífuszt
is felnőtteknél jegyezték be (3 ízben). A megoldásban nem sokat segít a Halálok, 1942 m o d e m , statisztikai cclú összeírás sem.

1935. 118-131. p.

zelsége jelentette. E közelség két szempontból is fontos volt: egyrészt az „átutazó
kereskedelem" szempontjából, aminek inkább gazdasági vonzata lehetett közvetlenül érzékelhető, másrészt a tényleges népmozgás miatt, hiszen a „beházasodások",
valamint a kívülről érkező cselédek és inasok lényegében Budáról érkeztek. (A
connotatioban sokszor Budát meg sem jelölték, csak Újlakot vagy Vízivárost említettek.) Ugyancsak valószínűsíthető, hogy az ide érkező iparoslegények nem elhanyagolható része — mintegy sztereotip megoldásként — inkább a város felé vette
letelepedése útját, ha nem maradt. A város közelsége azonban sokban meghatározta
a piaci feltételeket és lehetőségeket is, ami már túlmutat egy népességi elemzés keretein és lehetőségein.

1. tábla
A természetes népszaporulat
év

18

születések

változásai,

1786-1789

Születések
(korrigált
szárnyx

halálozások

1786

258

265

290

1787

230

235

210

1788

241

248

241

1789

202

210

238

A ()-bc helyezett születési számok általunk korrigált adatok: a z e g y napnál rövidebb időt élt
gyermekeket, a k i k n e k száma a négy év alatt 27 volt, csak a halotti anyakönyvekbe j e g y e z t é k
be, így a s z ü l e t é s s z á m o k b ó l kimaradtak. Ezek a bejegyzések t ö b b n y i r e „néhány óra", „ n é h á n y
p e r c " clctkor-mcgjclölcsscl látták cl, d e 9 esetben előfordult a z „ab obstclrica baptizata et
mortua", azaz a b á b a kercsztclésc után m e g h a l t . (A jelenség falusi, kisvárosi t e l e p ü l é s e k e n c
korban gyakori volt.)

2. tábla
A házasságkötések

havi megoszlása abszolút számban és
(1786-1789)
Abszolút

1786

Százalékokban19

számokban

1787

1788

1789

1786

1787

1788

1789

január

6

10

10

9

13

16

21

17

február

11

13

4

11

24

21

9

34

március

0

0

3

0

0

0

6

0

április

1

1

3

2

2

2

6

4

május

4

9

3

4

9

15

6

8

június

8

2

3

0

18

3

6

0

július

6

4

3

5

13

6

6

10

augusztus

2

1

2

2

4

2

4

4

szeptember

4

3

10

3

9

5

21

6

október

1

3

3

3

2

5

6

6

november

3

14

3

6

6

23

6

12

december

0

1

0

1

0

2

0

2

46

61

47

52

összesen

19

százalékban

(100)

A z 1788-1789. éveknél a százalékos számításnál tapasztalható ± 3%-os cltcrés a n e m korrigálható alacsony s z á m o k kerekítéséből adódik.

3. tábla
A halálesetek havi megoszlása
(1786-1790)
(abszolát számokban)

1786

1787

1788

1789

1790

január

18

8

17

26

21

február

16

22

24

18

22

március

17

21

21

18

23

április

12

10

20

19

18

május

18

12

16

19

8

június

9

12

10

6

16

július

9

16

17

15

14

augusztus

18

28

22

23

36

szeptember

23

23

18

26

28

október

16

19

35

23

36

november-

11

17

20

17

30

december

13

22

23

29

42

180

210

243

239

294

összesen

4/a. tábla
A halálozások száma 1788-ban
1 év
alatt
január

korcsoportonként

6-15 év

1-5 év
között

16 év
alatt

összesen

6

3

2

6

17

február

10

8

1

5

24

március

5

6

2

8

21

április

4

9

1

6

20

május

6

2

1

7

16

június

6

2

0

2

10

július

7

3

2

5

17

augusztus

9

6

0

7

22

szeptember

9

5

1

3

18

október

14

8

1

12

35

november

11

0

0

9

20

december

8

2

0

13

23

95

54

11

83

243

összesen

4/b. tábla
A halálokok 1788-ban,
1 év
alatt

korcsoportonként
1-5 év

6-15 év

között

Affectio sedis

1

Angina

1

Astma...

1

Atrophia

10

Caducus morbus

1

Catarrus (cartarus)

2

Convulsiones

44

5

1

2

1

16
1

3
2

7

Dolor stomachi
Dysenteria

1

1

Excussio

2

2

1

1
2

1

Exsiccatus

összesen

1

1

Corrosiones

Febris

16 év
felett

1

52

1

2

1

1

4

6
4

1

3

4

1

5

7

3

4

Febris calidus

1

Febris putrida

1

1

Febris hecticalis

1

1

Febris maligna

1

1

2

3

12

17

2

2

Foruito
Gangrena

1
2

3

Gangrena pulmonum
Gutturis affectiones
Hectica

1

1
1

12

13

1 év
alatt

1-5 év

6-15 év

között

16 év
felett

Összesen

Hemiplexia

1

1

Hydrops

9

9

Inflammatiao intestinum

3

3

Inflammatiao pulmonum

1

1

Miserere mei

2

2

Morbus regius

1

1

Oppressio pectoris

I

1

Pectoris affectionem

1

1

Pherenesis

12

2

1

15

Punctura

2

2

Renum dolores

1

1

Ruptura

1

1

Senium

4

4

Spasmus

1

1

1

4

Tumor

2

1

Variola

7

27

Variae affectionis

1

1

Vomitus
Ismeretlen
összesen

7

1

95

54

11

35
1

2

1

1

5

13

83

243

5. tábla
Az előfordult halálokok „szótára "
Az anyakönyvekben
A

bejegyzésben

1., ab aquus per cussus

szeepelt halálkokok
[Eltéről

helyesen

ab equo pereussus

megnevezései
Mai értelmezés

szerint

lórúgás

2., affectio sedis

hasmenés

3., angina

torokgyík

4., astma...

asztma, fulladás

5., atrophia

sorvadás

6., caducus morbus

epilepszia

7., catarrus

nátha

8., casus

baleset

9., convulsiones

epilepszia

10, corrosiones

(elöregedett?)

11, dolor stomachi

gyomorfájás

12, dysenteria

vérhas

13, excussio

kiütés

14, exsiccatus

kiszáradás

15, febres febris

febris

láz

16, febres calidus

febris calidus

forróláz

17, febres putrida

febris putrida

magas lázzal járó fertőző
betegség

18, febris hecticalis

tüdővész

19, febris maligna

hastífusz

20, fortuito

szerencsétlenség

21, qangrena

rák

22, gangrena pulmonum

tüdővész

23, gutturis affeetiones

fulladás

Az anyakönyvekben szerepelt halálokok
A bejegyzésben

[Eltéről

helyesen

megnevezései
Mai értelmezés

24, hectica

tüdővész

25, hemiplexia

féloldali bénulás

szerint

26, hydropsis

hydrops

vízkórság
(szív-, vese-, vagy májbetegség/ek/)

27, inflamao intestinum

inflammatio intestinum

bélgyulladás

28, inflamao pulmonum

inflammatio pulmonum

tüdőgyulladás

29, misere

miserere mei

bélcsavarodás

30, morbus regius

sárgaság

31, oppressio pectoris

fulladás

32, pectoris affectionem

mellbaj

33, phran.(phrenesis)

phrenesis

elmebeteg, agylob

34, punctura

szúrás

35, pus in auribus

fülgenny

36, repente, repentina
morte

hirtelen halál

37, rerum dolores

renum dolores

vesefájdalom

38, ruptiva

ruptura

kizárt sérv

39, senium

végelgyengülés

40, spasmus

görcs

41, tabes

tüdőbaj (sorvadás, esetleg
syphilis következtében
tabes dorsalis)

42, tumor

daganat

43, variola

himlő

44, variae affectionis

(különféle bajok)

45, vomitus

hányás
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HOLLÓ SZILVIA ANDREA
ZSIDÓ HÁZTARTÁSOK A VÍZIVÁROSBAN
A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
A pest-budai zsidó lakosságról olyan általánosítások rögzültek a köztudatban, amelyeket Buda esetében forrásokra alapozott elemzés, feldolgozás nem támaszt alá.
Ezek közé tartozik, hogy a zsidók a keresztényeknél zártabb közösségben éltek, népes, más vallását be nem fogadó háztartásokban, és elsősorban kereskedelmi tevékenységből szerezték jövedelmüket. A részleteket feltáró, értékelő elemzést azonban a zsidóság történetével foglalkozó legkiválóbb szerzők — többek között
Biichler Sándor vagy Gonda László — sem adtak e kérdésekről. Talán a források töredékessége miatt — már ha egyáltalán megemlékeztek a budai zsidóktól, és nem
csak a pesti, gazdasági, kulturális, társadalmi téren befolyásosabb, és ezért feldolgozásrajobban ösztönző zsidóság életét tárgyalták. 1
A Víziváros XIX. századi társadalmának, ezen belül a háztartásszerkezetek vizsgálata közben 2 felmerült annak a gyanúja, hogy városrészünkben a fenti megállapítások nem teljesen állják meg a helyüket, de egyrészt a reformkori Buda legiparosodottabb és kereskedelmileg leginkább számottevő városrészében 1 a zsidó közösség sohasem volt olyan népes, mint Pesten vagy Óbudán (az 1809. évi összeírásban még nem találtunk egyetlen zsidó háztartást sem), másrészt egyetlen forrás, az
1857. évi összeírás alapján kockázatos általánosítani, következtetéseket levonni.
Ezért elhatároztuk, hogy több összeírás együttes elemzésével derítjük ki, a XIX.
század első felében mekkora lélekszámban, milyen gazdasági, társadalmi súllyal
képviseltették magukat a zsidók Budán, ezen belül is — a jelen vizsgálat szűkebb
területét képező — Vízivárosban.
Az elemzéshez a Laslett-féle történeti statisztikai módszert szerettük volna kö-

1

2

Biichler

Sándor. A zsidók törtenete Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig, Bp., 1901.;

László:

A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Bp., 1992.

Bácskai

Gonda

Vera: Család, háztartás, társadalom Budán a 19. század elején. Bp., 1992. Történeti
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vetkezetesen használni,4 melyben foglalkozáscsoportok szerinti bontásban, a háztartásfők életkorára alapozott táblázatokba sorolhatnánk a háztartásokat lélekszámuk, szerkezetük, a gyermekek és alkalmazottak száma alapján. Sajnos a rendelkezésre álló források jelentős részéből az életkorok nem derültek ki, ezért ezek hiányában le kellett egyszerűsíteni a vizsgálatot. S bár az összeírások mindegyike alkalmasnak mutatkozott arra, hogy foglalkozáscsoportra bontsuk a vízivárosi zsidóságot, azonban ilyen kis lélekszámú közösséget célszerűtlen és alaptalan lett volna további egységekre tagolni, ezért összességében értékeltük az adatokat. így az
1857. évből kapott korábbi vizsgálati eredményeket is le kellett egyszerűsíteni.

A budai zsidóság lélekszáma
1746. június 17-én Mária Terézia rendeletével kitiltották Buda városából az addig
ott meghatározó gazdasági szerepet játszó zsidókat,"' akik attól kezdve csak a vásárok idején mint kereskedők tartózkodhattak a város falain belül. 11. József rendeletére (Systematica gentisjudaicae regulát iof 1783-ban visszakapták jogukat a szabad
költözéshez és letelepedéshez, s ezt az 1790. évi országgyűlés részben — a már
visszafogadottakra vonatkozóan — megerősítette (1790:XXXVIII.): „... a Magyarország és kapcsolt részei határain belül élő zsidók az összes szabad királyi városokban és más helységekben (ide nem értvén a királyi bányavárosokat) azon állapotban, melyben az 1790. évi január elsőjén voltak, megtartassanak, és ha abból netalán kizavartattak volna, visszahelyeztessenek." 7
A budai zsidók lélekszáma lassan növekedett: 1787-ben 26, 1804-ben 46,
181 l-ben 105 család élt Budán. 8 A halászvárosi 9 háztulajdonosok az 1810. évi tűzvészt követően ugyan támogatták a zsidók betelepítését, de 1822-ben még mindig
csak 108 zsidó háztartás akadt Budán, a költözés csak az 1840:XX1X. tc. után gyorsult fel.

4

Laslett,

P.-Wall,

fVall, R.-Robin,
5
6

R.

(cds.):

J.-Laslett,

Household

and

Family

in Past Time.

Cambridge,

1972.;

P. (cds.): Family Fotros in Historic Europc. Cambridge, 1983.

Grünwald

Fülöp: A zsidók törtenete Budán. Bp., 1938. 18-21. p.

Venetianer

Lajos: A magyar zsidóság törtenete a honfoglalástól a világháború kitöréséig, külö-

nös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésükre. Bp., 1986. 78. p.
7

Gonda

L.: i. m. 268. p.

8

Grünwald

9

A Halászváros a Vízivárosnak az Alagúttól a Szarvas térig, azaz a Tabánig terjedő része volt.

F.: i. m. 18-21. p.

„Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az itteni lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, ha
ellenök erkölcsi magaviseletök tekintetéből bebizonyított alapos kifogás nincsen,
az egész Országban és kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak, — kivévén
egyedül az 1794-dik esztendei XXXVIII. törvénycikkelyben említett bányavárosokat s azon helyeket, mellyekből a bányák és bányászati intézetek tekintetéből törvényes régi szokás mellett jelenleg kizárva vannak."10 Talán ennek is köszönhető,
hogy 1842/43-ban már 258 budai zsidó háztartást írtak össze. A budai zsidóság
helyzetét azonban ez a törvényi szabályozás sem rendezte megnyugtatóan. 11
A források számadatai alapján a Vízivárosban nagy arányú betelepülést nem lehet felfedezni, a lélekszám — a töredékes adatok ellenére — stagnálást mutat. Feltehetően a módosabb zsidók a több felemelkedési lehetőséget tartogató Pestre
költöztek, a szegényebbeknek ez a városrész talán kevésbé volt megfizethető, mint
a külvárosok (Tabán vagy Újlak). Ennek bizonyításához azonban további vizsgálatokra volna szükség.
Háztartások száma és a zsidók lélekszáma a Vízivárosban
Év

Háztartások
száma

Lélekszám az együtt élő keresztényekkel

1822

31

nincs adat

1828

24

77 fő (csak felnőtt)

1843

19

nincs adat (töredékes forrás)

1 842/43

38

160 fő (79 férfi,79 nő, 2 ismeretlen)

1857

22

118 fő (60 férfi, 58 nő) (töredékes forrás, 5 fő
kórházban)

A forrásokról
Az országgyűlés 1802-ben a magyar ezredek kiegészítésének problémá ja miatt foglalkozott a hadsereg tartalékainak felkutatásával, s ennek hatására a Helytartótanács
1808-ban elrendelte, hogy évente végezzék el a katonai célú összeírást. Persze meg-
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felelő apparátus hiányában többnyire csak a már meglevő ívek korrigálásáig jutottak el.12 Ezek az összeírások zsidókra vonatkozó adatokat is közöltek, miután az
1807-1808. évi országgyűlési dekrétumok újoncállítási cikkelyei kimondták, hogy
zsidó is lehet katona, tehát őket is számba kell venni. 13 Az összeírások katonai jellegéből azonban az is következik, hogy a II. József-féle, 1785-1787. évi összeírás óta
egészen 1850-ig, tehát majdnem egy századon át, a nőkre is részletesen kiterjedő
összeírást nem végeztek, ezért e tekintetben minden addigi forrás hiányos. 14
Az első katonai jellegű, 1809. évi országos összeírás budai íveinek elemzésekor
nem találtunk izraelita vallású lakost. Ez az összeírás azonban töredékesen maradt
fenn (csak az Alsó-Víziváros lakosságát véve számba). Ez annál sajnálatosabb,
mert joggal feltételezhetjük a zsidók korai jelenlétét e városrészben: a zsidókkal
foglalkozó történeti munkák szerint Budán az első beköltözők Újlakon és a Vízivárosban telepedtek le. Az 1857. évi népesség-összeírás alapján sem lehetett teljes képet alkotni a Víziváros zsidóságának társadalmáról, mert hiányzott 200, zömében
halászvárosi ház felvételi íve. Azonban Buda levéltári anyaga szerencsésen megőrződött, s ezért a város által felvett háztartásfő összeírásokat is kézbe vehettük, hogy
a XIX. század első felének vízivárosi zsidóságáról minél árnyaltabb képet alkothassunk.
A legtöbb adattal az 1842/43. évi ún. zsidó összeírás szolgált." A felvételi ívek
Buda valószínűsíthetően összes izraelita vallású háztartását tartalmazzák, szám
szerint 258 háztartást. Az ívek nem városrészenként vagy ABC-sorrendben közlik a
felvetteket, sőt mintha véletlenszerűen követnék egymást a nevek, emiatt az
összeírás nehezen kezelhető, bár a tabáni, vízivárosi, újlaki háztartások többé-kevésbé egy tömbben jelennek meg.
A háztartásfő neve mellett a feleség neve, a háztartás nagysága és valamelyest
szerkezete is szerepelt (a gyerekek nemük szerint, a testvérek és egyéb rokonok, az
alkalmazottak a megfelelő rovatba kerültek), valamint a foglalkozás, a jogi státus, s
végül a háztartásban élők számának vallásra bontott összesítése.
A Budán, 1843. február 15-én lezárt ívek felvételi nyelve a latin, a hitelesítéskor
viszont a magyar és a német nyelvet alkalmazták az aláírók. A nem zsidó tisztvise-
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lök a magyar nyelvet használták, még akkor is, ha nevük alapján feltehető német (de
semmiképpen sem magyar) származásuk (Schmidt Ferenc tanácsnok, Ebenhöck
Antal számvevőségi tisztviselő, Scosa József számvevő), egyedül Zalafy István, a
kapitányi hivatal jegyzőjének neve magyar. A zsidók részéről a hitelesítést végző
személyek viszont nevük írásában a német formát választották: 16 Matthias Spitzer 17
és Herrman Brachfeld.
Az 1842/43. évi összeírás feldolgozásához kitűnő előzményt lehet találni az
1822. évi háztartásfő-összeírásban, 18 mely betűrendben, azon belül városrészenként, a házak sorrendjében adja meg először a keresztényeket, majd az egyes betűk
végén, városrész és házszám megjelölésével, de már nem rendszerezve, a zsidókat.
A zsidók kiemelése és az alacsonyabb szintű rendszerezettség, valamint az idegen
kéztől származó írás valószínűsíti, hogy egy másik összeírásból emelték át az adatokat.
A városrész, a házszám és a név mellett a foglalkozás is szerepel, német nyelven.
A háztartásfők között feltüntették az önálló háztartást vezető nők nevét és foglalkozását: egy betegápoló, két özvegy, egy kereskedőnő, egy kereskedősegéd (commis)
képviseli a női nemet. Sajnos, az összeírás nem tartalmazza a háztartás nagyságát, a
háztartásfő életkorát. így még következtetni sem lehet arra, hogy azonos vezetéknév esetén fennállhat-e rokonsági fok a háztartásfők között, illetve hogy egyes foglalkozásokhoz milyen jellegű és nagyságű háztartás tartozott, tartottak-e albérlőt,
alkalmazottat, hány rokont fogadtak be. így ez a forrás csak a háztartások száma és a
foglalkozások vonatkozásában ad útmutatást.
Az 1843. évi, szintén német nyelvű háztartásfő-összeírás 19 a házak számsorrendjében adja meg a háztartásfőket, a név mellett a foglalkozást is feltüntetve. A zsidókat nem emelték ki, csak a vallást tüntették fél nevük mellett. Az összeírás töredékes, 20 zömmel a halászvárosi házakban élőket adja meg. Azonban e töredékesség
ellenére is kevésnek tűnik a 19 háztartásfő, akik közül 6 főnek még a foglalkozását
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sem ismerjük. Igaz, az összeírás nem tűnik hibátlannak, hiszen a gyaníthatóan zsidó
Israel Stern ékszerész neve mellett nem tüntették fel vallását.
A több szerző által is használt 1828. évi országos adóösszeírás összesítése kétségkívül az egyik legtartalmasabb korabeli forrás, 21 a zsidók esetében azonban az
ingatlanvagyonra, adóra vonatkozó rovatok üresen maradtak, hiszen a zsidók ingatlant nem szerezhettek, e latin nyelvű forrás adatgazdagsága egyébként nem éri el az
1842/43. évi összeírásét. Az 1828. évi összeírás a Vízivárosban csak 24 zsidó háztartástjelzett. Házak szerint adja meg a háztartásokat, az utólag beírt sorszámok bizonyára csak az összesítők munkáját könnyítették meg. A zsidókat kiemelten kezelték, egyedül az ő vallásuk van feltüntetve. Az adatok közül a név, a háztartásfő családi állapota, a háztartás nagysága, hozzávetőleges szerkezete, a foglalkozás, az otthonélő gyermekek és az alkalmazottak száma, vallása derül ki.
S végül néhány szóban a kiindulópontnak tekinthető 1857. évi katonai célú
összeírásról. 22 Német nyelvű ívein a házak számsorrendjében, lakásonként haladva
írták össze a háztartásokat. Ez sem teljes, hiányzott a Víziváros első 200 házának íve
(nagyjából a Halászvárosé). Az íveken elsőként a háztartásfőt és házastársát, majd
születési sorrendben a fiú- és leánygyermekeket vették számba, azután a rokonok, s
legvégül az alkalmazottak, albérlők következtek. Az egyes személyeknél a családi
és keresztnév után (háztartásfő esetében) a foglalkozás, illetve a háztartáson belül
elfoglalt helyzet, a születési év, a vallás, a családi állapot, a foglalkozás-csoport szerepelt, esetenként a távollét vagy a testi fogyatékosság ténye, és a név mellett a házasságkötésekrevonatkozó bejegyzések sem voltak ritkák (mostohagyermek, gyermek az első házasságból stb.).
A családi nevet csak akkor tüntették fel külön, ha az eltért a családfőétől. Konkrét foglalkozást is többnyire csak a háztartásfő neve mellett közöltek, a többieknél
megelégedtek a foglalkozás-csoport bejelölésével. (Gyáros-iparos, kereskedő, pap,
tudós-művész, egészségügyi dolgozó, ingatlantulajdonos, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági segédmunkás, napszámos, egyéb foglalkozású.) A születési évet gyakorta elírták, főleg a XVIII. század végén születetteknél. Vallásként a római, görög
katolikus, református, evangélikus, unitárius, görögkeleti és izraelita vallás szerepelt, a többi az egyéb rovatba került. Háromféle családi állapotot különböztettek
meg: házas, nem házas, özvegy, így az elváltakat és házastársuktól külön élőket szövegben jegyezték meg, de rovatosan a házasok közé sorolták. A távollevőkről nagyon kevés információt közöltek.

21

B F L IV 1002 t. Conscriptiü Rcgnicolaris. 1828. Numen Jurisdictionis
politanea

22

Civitas Budensis Numen

Luci Conscripti

B F L IV 1106 c. A u f n a h m s b o g c n 1857.

Suburbium

Liba a Regia ac

Civitatis Ac/aatica

Melru-

compellatum.

A topográfia és a mobilitás vizsgálatának lehetősége
1822-ben a 31 háztartást 21 házban, 1828-ban a 24 háztartást 18 házban, 1843-ban a
19 háztartásfőt 14 házban, 1857-ben a 22 háztartást 18 vízivárosi házban írták
össze. (Az 1843. és 1857. évi adat töredékes, a városrész teljes területéről fennmaradt íveken az 1842/43-ban feljegyzett 38 háztartás házszámait nem ismerjük.)
Ezek az adatok ellentmondanak a szegregációnak.
1822-ben volt olyan ház, ahol 5 lakásban is zsidók laktak, de 1828-ban már legfeljebb csak 2-2, 1843-ban és 1857-ben 3 - 3 zsidó háztartás volt egy házban, holott
a városrészben általában nagyobb, emeletes új házak épültek. Éppen ezért nagy a kísértés, hogy a zsidó lakosságnak a városrészen belüli elhelyezkedését, életterüknek
a keresztény lakossággal való folyamatos vegyülését térképre vetítsük. Az 1857.
évi összeírás 22 zsidó háztartásának adatait tartalmazó ívek is azért maradtak fenn,
mert akkoriban már nemcsak a Halászvárosban (melynek ívei elvesztek) laktak zsidók, hanem szétszórva a városrészben. Ám ez kockázatos vállalkozás lenne, mert az
összeírások nem minden esetben fedték le a Víziváros teljes területét, és a töredékes
források sem ugyanarra a területre vonatkoznak, tehát nincs igazából összehasonlítási alap. (Ráadásul a házakat időközben — legalábbis részben — átszámozták.) A
számunkra legérdekesebb, mert legteljesebb, 1842/43. évi összeírásban egyébként
sem közöltek házszámot.
Ha a topográfiai elemzés kimenetele kétséges, talán eredményesebb a személyeket nyomon követni. S máris lehetőség kínálkozik egy gyors próbára: vajon az
1842/43. évi és az 1843. évi összeírás adatai fedik-e egymást? Bár az 1843. évi
összeírás hiányos, azért az elvárható lenne, hogy akikről tudunk, azok az 1 842/43.
évi forrásban is fellelhetők legyenek. Természetesen akadnak ilyen személyek: 7 fő
teljes biztonsággal azonosítható, köztük Moyses Blau ószeres-régiségkereskedő,
Joseph Kohner bőrgyáros vagy Jacob Blum kereskedő, de még Isaac Bock koldus
is. Azonban jócskán vannak kétséges esetek is: Emánuel Grünwald talán azonos
Emrich Griinwald (98.) templomszolgával, Elkan Menz vagy Meritz kereskedő különös hangzású nevét könnyen elírhatták, viszont Sámuel Seligmann 1843-ban ismeretlen foglalkozásúként szerepelt, holott az 1842/43. évi összeírás alapján kereskedő (quaestor) volt 9 fős háztartással. Marcus Kohn 1843-ban a Vízivárosban,
1842/43-ban a Tabánban lett felvéve, de a cseh származású férfi foglalkozása csak
az egyik íven ismert, ezért egyáltalán nem biztos, hogy ugyanarról a személyről van
szó. Összességében azt tapasztalhatjuk, hogy a két összeírás csak részben tartalmazta ugyanazokat a személyeket, pedig a két felvétel majdnem egy időben, és nem
zűrzavaros időszakban történt, de nem ismerjük a költözés gyakoriságát.

Ezek után azon már nem is csodálkozhatunk, hogy az 1842/43-ban összeírt 38
háztartásfő és az 1857-ben számba vett 22 háztartásfő összevetésekor alig találni
azonos személyeket (4 eset). Ehhez a vizsgálathoz segítséget jelentett nemcsak a
foglalkozások ismerete, de az egyik évből (1857-ből) ismert életkor is, és az, hogy
mindkét összeírás kiterjedt a háztartásban élő személyekre. így biztosak lehetünk
abban, hogy a 35 éves Leopold Beck, akinek fiatal felesége, néhány hónapos kislánya volt, nem lehetett azonos 3 fős háztartást vezető, nem legitimizált névrokonával
1842/43-ból, ellentétben Moyses Karef festővel (pictor), aki 1857-ben már 67 éves
özvegy volt, és 3 gyermekével élt. Abraham Kohn kalapos (60 éves) időközben bizonyára újranősült, felesége már nem Maria, hanem Katharina. Leopold Nadler 49
éves szabó háztartása 13 év alatt egy fővel gyarapodott (6-ról 7 fősre), Leopold
Thein 54 éves kereskedőé viszont 7 fősről 12 fősre duzzadt.
Az 1822. és 1842/43. évi teljes körű összeírások között két évtized telt el. A korábbi összeírás háztartásainak szerkezetét nem ismerjük, vagyis nem tudjuk, voltak-e a háztartásfőnek gyermekei, 1842/43-ban pedig a házszám nem derült ki.
Ezért elég bizonytalan és csak a névazonosságra alapozható az összevetés. Természetesen a gyakori nevek szóba sem jöhettek (Braun, Blum, Hoffmann, Kohn,
Spitzer), csak a teljes név- és foglalkozási azonosság: ezek alapján viszont csak
Moyses Blau régiségkereskedő és Joseph Kohner bőrgyáros azonosítható, mert
Hermann Stern egyszer ékszerész, másszor alkusz, üzletkötő (proxeneta), így bizonytalan a személyazonosság. S mivel 1822 és 1828 között az alig 6 év ellenére is
mindössze 10 személy azonosítható, s csak 1-2 esetben feltételezhető, hogy a háztartásfő halála után az örökösök vitték tovább a háztartást, érthető, hogy az 1828. és
1842/43. évi teljes körű összeírások között miért csak 5 személy azonosítható a Vízivárosban.
De milyen azonosságokat fedezhetünk fel az 1822. és 1843. évi, mindkét esetben
házszámokat is tartalmazó összeírásokban szereplő személyek között? Jacob Blum
kereskedőn (1822-ben Handelsmann, 1843-ban Kaufmann) és Moyses Blau segéden, később ószeresen kívül (a lakhelyét sem változtató) Joseph Kohner bőrgyáros,
a zsidó község elnöke azonosítható. Az 1828. és 1 843. évi összeírásban már csak
Joseph Kohner bőrgyáros, Sámuel Seligmann és Moyses Blau szerepelt, viszont
egy Cecília Blum nevű özvegyasszonyt is összeírtak. Lehetséges, hogy 1843-ban
Joseph Blum az 1822-ben feljegyzett háztartásfő leszármazottja. (A szintén mindkét esetben házszámokat tartalmazó, 1843. és 1857. évi forrás összevetése azért zárult eredménytelenül, mert 1843-ból elsősorban a Halászváros lakosainak adatai
maradtak fenn, 1857-ből viszont az veszett el.)
Ha a gyakori neveket a család részletes ismerete hiányában nem vesszük figyelembe, megállapíthatjuk, hogy a Vízivárosban az 1822 és 1857 között eltelt 35 év

alatt a zsidó népesség kicserélődött (és még 1828 és 1857 között sincs egyezés). Ha
helyben is maradtak egyes leszármazottak, a többség elköltözött, meghalt. A háztartásszerkezetek ugyanis azt bizonyítják, hogy alig 1 -2 esetben éltek rokonok egy
fedél alatt, tehát a kiterjesztett, idős rokonokat befogadó család ritka.
A mobilitás vizsgálatát úgy tehetnénk teljessé, ha a budai zsidó népesség adatait
tartalmazó 1822. és 1842/43. évi összeírást számítógépre vinnénk fel, s annak segítségével lehetőség nyílhatna a nem vízivárosi háztartásfők adatainak feldolgozására
is. így kideríthetnénk, vajon milyen arányú és irányú népesség mozgás történt Buda
városán belül, s ez mennyiben függvénye a foglalkozás-szerkezet alakulásának? A
gyakori nevek itt is gátolni fogják a munkát, sőt még a ritkább nevekkel is csínján
kell bánni, ha sem a családi kapcsolatokat, sem a házszámokat nem ismerjük. (Pl.
csak feltételezhető, hogy a tabáni Aron Weisz özvegyének (1822) Aron Weisz
(1842/43) a fia, de Leonard Kohn kirurgus (1842/43) személyazonosságát kissé kétségessé teszi, hogy 1822-ben kereskedősegédként nevezték meg.)

A háztartás nagysága
A háztartás nagyságáról egyáltalán nincs adatunk 1822-ből és 1843-ból, ellenben
teljes képet ad az 1857. évi, viszonylag teljeset az 1842/43. évi, és megközelítőt az
1828. évi összeírás. 1828-ban a zsidó háztartások általában 2-4 fősek, a legnépesebbek is csak 6 fősek voltak — ezek egyike Joseph Kohner bőrgyárosé, a másik Jacob
Schuller szeszfőzőé.
A háztartás nagysága

A háztartások száma

1 fős háztartás

3

2 fős háztartás

4

3 fős háztartás

8

4 fős háztartás

5

5 fős háztartás

2

6 fős háztartás

2

A zsidó háztartásokban regisztrált 77 személy közül 7 nő keresztény alkalmazott volt. A háztartásban élők neme 4 személy esetében nem derült ki (egyébként a 7
keresztény nőcselédet nem számítva: 38 nő és 28 férfi). A meglepő arány talán meg-

változna, ha ismernénk a 18 év alattiak nemi megoszlását. 1842/43-ban a legnépesebb zsidó háztartást a Tabánban írták össze: a 10 családtagon kívül két alkalmazottat vettek számba. Ez azonban kivételes esetnek számított. A Vízivárosban általában 2-4 fős háztartásokat találni, bár még az 5-7 fős háztartás sem ritka. Jellemző, hogy a férfi háztartásfők ritkán maradtak egyedül: a zsidó háztartásokban egész
Budán csak 5 fő élt özvegyen és 4 férfi volt valamilyen más okból egyedülálló, s mivel ugyanakkor 12 özvegyasszony vezetett önálló háztartást, feltehető a férfiak korai halandósága, vagy eleve kevesebb volt a férfi.
1857-ben a háztartás nagysága alapján (nem számítva öt, kórházban ápolt, feltehetően egyedülálló asszonyt), egy-egy 10-11 fős háztartáson kívül a vízivárosi zsidók többsége kisebb, többnyire 2-4 fős háztartásokban élt.
Ezek szerint, bár az átlagos háztartásnagyság három évtized alatt lényegében
nem változott, 2-4 fős maradt, az évek múlásával a legnépesebb háztartásokban
élők száma megduplázódott: 6 főről 11 főre emelkedett.
Ez azonban kétséges, mert 1828-ban a 18 év alatti gyermekeket nem vették
számba, tehát a háztartások a valóságban népesebbek voltak. Akkor viszont éppen
az ellenkezője igaz a megállapításnak, s a háztartások az évek múlásával éppen
hogy valamivel kisebbek lettek. Ez vajon a háztartásszerkezet megváltozásának köszönhető-e?

A háztartások szerkezete
A háztartások szerkezetéről az 1822. és az 1843. évi összeírások nem tájékoztatnak. 1828-ban a szülő(k) és gyermek típusú háztartásszerkezet szinte teljesen hiányzott, az alkalmazottakat gyermektelen házaspárok és nem családok mellett írták
össze, ugyanis az 1828. évi összeírásban a 18 év alatti gyermekeket nem vették
számba a háztartás létszámának meghatározásakor.
A háztartás típusa

A háztartások száma

házaspár

4 eset

egyedül élő

3 eset

házaspár és alkalmazott

12 eset

ismeretlen

3 eset

házaspár, gyermek,
alkalmazott

2 eset

Azonban, ha a háztartás alapját képező házaspár mellé odaképzelünk egy-két
gyermeket, a háztartás szerkezete a városi keresztény lakosságéhoz hasonlóan alakul, az ipari üzemek elterjedése előtt a háztartási alkalmazottak, cselédek száma az
ő háztartásaikban szintén jelentékenyebb volt, még a szerényebb jövedelműekében
is.
1842/43-ban a háztartások szerkezete hasonlóan egyszerű maradt. Kevesen éltek egyedül vagy özvegyen (4 fő), nem laktak a háztartásban rokonok (1 eset), idegenek, pl. albérlők, s bár még mindig 14 helyen foglalkoztattak alkalmazottat
(összesen 18 főt), a 3 cseléden kívül mindannyian segédek, tehát a termelésben részt
vevők voltak.
A háztartások

típusa

A háztartások

egyedülálló

2

gyermektelen házaspár

7

házaspár gyermek(ek)kel

12

özvegy szülő, gyermek

1

özvegy szülő, gyermek, segéd

1

házaspár, gyermek, rokon

2

házaspár, gyermek, alkalmazott

13

száma

1857-ben a háztartásszerkezet annyiban módosult, hogy — bár még mindig csak
két rokont és három albérlőt találtunk — erőteljesen csökkent az alkalmazottak száma (4 alkalmazott 3 háztartásban):
A háztartások

típusa

A háztartások

gyermektelen házaspár

2

házaspár gyermek(ek)kel

9

házaspár, gyermek, alkalmazott

3

házaspár, gyermek, rokon

2

házaspár, gyermek, albérlő

2

özvegy gyerme(ek)kel

3

özvegy, gyermek, albérlő

1

száma

Három évtized alatt a háztartások szerkezete némileg átalakult. Az 5 egyedülálló
nő mind kórházban lett összeírva. Bár az egyedülállók száma a zsidók körében sohasem volt jelentős, 1857-ben már egyáltalán nincs egyedül élő, az 5, kórházban
ápolt nőbeteg családi hátteréről semmit sem tudni. Ugyanakkor a keresztény lakosság körében ez a háztartásszerkezet rövid időn belül számbelileg jelentősen gyarapodott, egyértelműen a beköltöző, főleg ipari segédmunkát, napszámot, szolgáltatást (varrást, takarítást) vállaló fiatal nők lélekszámának növekedése következtében.
Albérlőt, tehát idegent csak 1857-ben találtunk, ez új keletű szokás, rokonok alig
éltek a háztartásokban. Erezhetően csökkent az alkalmazottat sem tartó, gyermektelen házaspárok száma, ami feltehetően életkori okokkal magyarázható, de esetünkben, adatok hiányában nem vizsgálható. A gyermekek és az alkalmazottak számának alakulása azonban néhány okra fényt deríthet.

Az otthonélő gyermekek száma
A gyermekek számát 1822-ben és 1843-ban nem tudjuk, 1828-ban a jelzett négy
esetben 18 éven felüli felnőtteket vettek számba (bár ez a szám akkor is kevés).
1842/43-ban a budai zsidó háztartásokban élő gyermekek számát ugyan ismerjük
(256 fiú és 269 leány), de nem ismerjük sem az ő életkorukat, sem szüleikét. (I láztartásonként két gyermek e korban nem nevezhető soknak. S miért alakult így a lélekszám? Nagyarányú halandóság, túl fiatal vagy túl idős szülők, a felnőtt gyermekek már nem laktak otthon?) 21 A nem szerinti megoszlás városszerte enyhe
lány-többséget mutat, de miközben a Tabánban a fiúk-lányok száma szinte megegyezett (137 fiú, 138 lány), Ú jlakon pedig 61 fiú mellett 84 lányt írtak össze, addig
a Vízivárosban az átlagnál több volt a fiú (44, lány csak 39), ami többnyire jobb
anyagi helyzetet feltételez (a fiúk nem mennek el fiatalon dolgozni, a lányok hamar
férjhez adhatók megfelelő hozománnyal).
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Az otthonélő gyermekek
száma

A háztartások

gyermektelen

9

1 gyermek

10

2 gyermek

6

3 gyermek

3

4 gyermek

2

5 gyermek

5

6 gyermek

2

7 gyermek

1

száma

Az életkor alapján egyedül vizsgálható 1857. évi összeírás adatai szerint a férfi
háztartásfők 25 és 67 év közöttiek, ami egyfelől korai halandóságra mutat, másfelől
25 év alatti férfi a törvények értelmében kézműves, kocsmáros, nagyobb jövedelmet biztosító kereskedelemmel foglalkozó nem lehetett, -4 ezért a fiatalokat nem
ösztönözték arra, hogy önálló háztartást alapítsanak, tovább maradtak a szülői házban. De mivel a legtöbb zsidó férfi 30-40 év közötti, féleségeik 23-40 év közöttiek
voltak, a gyermekszám további emelkedése várható.

Születések száma Budán

24

1854/55-ben

Felekezet

Fiú

Lány

Összesen

róm. kat.

996

983

1981

evang.

23

16

39

reform.

18

17

35

görögkeleti

5

5

10

zsidó

112

94

206

összesen

1154

1117

2271

Goncla L.\ i. m. 265. p.

Csecsemőhalandóság

Budán 1854/55-ben (egy éves kor alatt)

Felekezet

Fiú

Lány

Összesen

róm. kat.

446

466

912

evang.

6

3

9

reform.

5

1

6

görögkeleti

8

1

9

zsidó

33

27

60

összesen

498

498

996

Ezek a számadatok csak a római katolikusok és a zsidók esetében igazán informatívak, de ha a római katolikusok körében előforduló csecsemőhalandóságot
vesszük alapul (ez a születendő gyermekek számának nagyjából fele), akkor a zsidóknál ez az arány kedvezőbb, a született gyermekeknek „csak" harmada halt meg
egy éves kora előtt, a többiek életben maradtak. Az evangélikusok és reformátusok
— általában tisztviselők, hivatalnokok — körében a csecsemőhalandóság kezdett
visszaszorulni. A Budán, zömmel a higiéniai viszonyait tekintve elmaradott Tabánban élő szegényebb görögkeletiek között viszont még kimagasló értékeket találunk.
A zsidó csecsemők életben maradási esélyei így közepesen kedvezőnek mondhatók.
A Vízivárosban valamivel mindig több volt a fiúgyermek, mint a lány, hiszen
1857-ben is az összeírt 65 gyermek között 34 fiút és 3 1 leányt találtunk. (13 fiúgyermek elmúlt 15 éves, és 9 lány került eladósorba.) Csak két háztartás volt gyermektelen, s az, hogy két háztartásban 8-8 gyermeket neveltek, arra figyelmeztet,
hogy az összeírt gyermekek száma nem lehetett feltétlenül azonos a családhoz tartozó gyennekek számával. A fiúgyermekek közül azonban csak három idősebb (1727 éves) neve mellett jelezték távollétét, és egyetlen lány (ő egyébként a csak ezen
összeírásban feltüntetett mostohagyermekek egyike volt) tartózkodott máshol.
Bár csak az 1842/43. évi és az 1857. évi adatokat sikerült összevetni, úgy érzékelhető, hogy kissé emelkedett az otthonélő gyermekek száma: 2,7 főről 3 főre. Ez
magyarázható részben a jobb egészségügyi feltételekkel, de a gyermekek továbbtanulásával is.

Egyéb személyek
A háztartásokban élő egyéb személyekről (rokonok, albérlők) csak 1842/43-ból és
1857-ből van tudomásunk: 1842/43-ban az egyéb rovatokban számba vett hozzátartozók között egész Budán csak 7 testvér és 7 egyéb rokon volt (ebből a Vízivárosban 2 testvér), ez semmi esetre sem utal kiterjesztett családra, ahogy azt a háztartások nagysága ismeretében igazából nem is vártuk. 1857-ben két rokont, három albérlőtjegyeztek fel, ez sem okozhatott alapvető változást a háztartás szerkezetében.

Alkalmazottak
Az alkalmazottak számát is csak 1828-ból, 1842/43-ból és 1857-ből ismerjük.
1828-ban a 77 fős regisztrált felnőtt népességből 24 fő alkalmazott, 7 keresztény és
12 zsidó nőcseléd (később már, legalábbis a Vízivárosban, nem lesz ilyen nagy arányú a zsidó nők cseléddé válása) s mellettük volt 5 zsidó szolga is. (A számok önmagukban annak ellenére megállják a helyüket, hogy a 18 év alattiakról nincs információnk, mert a cselédek, a szolgák és a segédek általában 18 év felettiek voltak.
Segédről, inasról az összeírás nem is tett egyértelműen említést.)
1842/43-ban a háztartási cselédek száma már nem mondható jelentősnek: egcsz
Budán 8 fő állt alkalmazásban (6 nő és két férfi, ez utóbbi akkoriban már a keresztényeknél is szokatlannak számított). Közülük már csak 3 nő volt zsidó, a további 5 alkalmazott keresztény. Ez kapcsolatba hozható a kereskedelmi-ipari tevékenység
szombati gyakorlásával. Ugyanakkor a szegény zsidók már alig álltak szolgálatba
saját felekezetbelijüknél, bár nem kizárt, hogy Pestre mentek dolgozni. A vagyoni
helyzetre a cselédtartásból következtetni, ilyen szórványadatok esetében nem lehet,
hiszen egyaránt 3 fő dolgozott a jobb módú Vízivárosban és a szegényebb Újlakon.
Ennél lényegesebb a segédek alkalmazása (egy helyen 4 segcd is alkalmazásban állt
a Vízivárosban), akik közül már 10 fő volt keresztény.
1857-ben már szinte jelentéktelen volt az alkalmazottak száma: 4 fő (2 férfi, 2
nő). A két férfi segéd és inas, tehát nem háztartási alkalmazott.

Alkalmazottak száma a Vízivárosban

1828

1842/43

1857

Segéd, inas

(Nincs adat)

16

2

Női cseléd

19

3

2

Szolga

5

-

-

Egyfelől tehát a háztartások szerkezetét megváltoztatta, hogy egyre kevesebb
személyzetet tartottak (a férfi szolgák száma a keresztényeknél is radikálisan csökkent, csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak, ellenben a női cselédek
számának csökkenése 1828 és 1842/43 között ilyen nagy mértékben érthetetlen).
Bár 1828-ban nincs megbízható adat, 1842/43-tól 1857-ig a háztartásokban élő ipari-kereskedelmi segédek száma is csökkent. Ez jelenthette, hogy más városrészből
jártak át dolgozni a fiatalok, ahogy a keresztény mestereknél, vagy a foglalkozás
szerkezet megváltozása okozta a változást, a kevésbé jövedelmező vagy segédeket
nem igénylő szakmák elterjedése.

A foglalkozásszerkezet alakulása
1822-ben a népes és a budai városrészek között gazdaságilag fejlettnek számító Vízivárosban 31 háztartásfőt írtak össze, akik zömmel a Tabánhoz legközelebb eső,
ún. Halászváros nevű negyedben éltek. Akadt köztük gyárosként feltüntetett, feltehetően nagyobb műhellyel rendelkező iparos (bőrös, szeszfőző), speciális foglalkozást űző, és kis, de vagyonos vevőkör részére dolgozó kordovános, aranyműves,
ékszerész. Szinte hihetetlen, de a foglalkozási rovatból az derül ki, hogy kereskedő,
házaló alig akadt: összesen 4 fő (szakosodott lisztkereskedő és ószeres egyaránt volt
köztük). A gyanúsan nagyszámú (17) kereskedősegédről (comi, commis) nem tudni, hol dolgoztak. Az egyéb foglalkozásúak között, mivel a Halászvárosban és Újlakon létesítettek először imahelyet, találhatjuk a sahtert is.
Az 1822. évi adatok ismeretében már nem is vártuk, amit egyébként korábban
feltételeztünk, hogy 1828-ban a 24 háztartásfőből a legtöbben kereskedők lesznek,
pedig a számok ezt igazolták. (15 fő: 3 házaló, 5 szakosodott kereskedő, 1 gabonakereskedő, 3 ékszerész egyértelműen kereskedőként és nem iparosként felvéve, 2
alkusz-üzletkötő, 1 kiskereskedő). Még mindig kevés az iparos (a bőrgyáros és a

szeszfőző mellett 2 szabó), 2 fő egyéb foglalkozású (kocsmáros, napszámos, ez
utóbbi özvegyasszony!). Ismeretlen két özvegyasszony és egy férfi (egyébként éppen az általunk már jól ismert Moyses Blau) foglalkozása jövedelemforrása.
Ez a foglalkozási összetétel a Vízivárosban nagyjából így maradt az elkövetkező
években, annak ellenére, hogy 1840-ben a XXIX. tc. 2. paragrafusa kimondta: „A
fennálló feltételek mellett gyárakat zsidók is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk kezükre, akár vallásukbeii legények segítségével is űzhetnek, s ifjaikat ezekben taníthatják, — azon tudományokat pedig és szép mesterségeket,
miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is gyakorolhatják." 25
1842/43-ban a Vízivárosban a foglalkozások rovatos besorolása és szöveges magyarázata nem teljes mértékben fedik egymást. Rovatosan 9 iparost, 8 házalót, 6
nagykereskedőt (valószínűleg inkább posztóra, italra, bőrre szakosodó kereskedőt,
összesen 9 segéddel) és 7 kiskereskedőt írtak össze (szövet, régiség), a többiek foglalkozását csak szövegesen határozták meg. E 8, közelebbről meg nem határozott
foglalkozású között csak egy koldus és egy templomszolga akadt, akiknél az adott
foglalkozási rovatokat nehezen lehetett volna alkalmazni, de ide számították a szivarkészítőt, a kereskedősegédet, sőt a lókereskedőt is. Nem határozták meg a két alkusz-üzletkötő {proxeneta, de nem proxeneta equorum, azaz lókereskedő, őket
egyértelműen megkülönböztették) foglalkozáscsoportját sem.
E kissé sajátos rovatos besorolás miatt végeztük el a csoportosítást a szövegesen
meghatározott foglalkozások szerint. Ezek alapján némileg módosult a kép: 11 fő
foglalkozott iparral (ruházati iparral: 1 szabólegény, 2 szabó, 1 kalapos; használati
cikkek gyártásával 1 szivarkészítő, 1 pipa- és 1 tajtékpipa készítő; a már hagyományosnak mondható, a Duna közelségéből adódó bőriparral 2 tímárlegény, 2 bőrgyáros). Egyéb foglalkozású a koldus, az egyházszolga, a festő, a bába és az íródeák.
A többi 22 háztartásfő valamilyen kereskedelmi tevékenységgel foglalkozott: a
2 alkusz-üzletkötő és a már csupán egyetlen kereskedősegéd éppúgy, mint a 2 házaló és az 5 vásározó, a lókereskedő, a vászon- és a szövetkereskedő, az építőipari faanyaggal kereskedő, a 2 régiségkereskedő (ócskás), 2 (kóser?) italkereskedő, s még
néhány egyéb, nem részletezett, vagy nem egyértelmű szakágban ténykedő kereskedő.
Akinek 1843-ban a foglalkozását ismerjük, az többnyire szintén kereskedő volt
(bár ritkán derül ki, mivel kereskedtek: ital, régiség, pipa), de akadt köztük pipafaragó, szeszfőző, bőrös, spekuláns (Spekulant) és ékszerész is.
1857-ben a 22 háztartásfő közül 11 fő kereskedelemmel foglalkozott, de általában nem a jövedelmező ágazatokkal (rövidáru-, sókereskedő, szatócs, ószeres, el-

adó). 8 fő ipari foglalkozásból élt: hárman szabók voltak, az egyik mester közelében
talán a saját legénye lakott, s a többi foglalkozás sem mutatott különösebb jómódot:
szobafestő, cserzővarga, sapkakészítő. Egyetlen értelmiségit találtunk, egymagántanárt, egy fő foglalkozását nem lehetett azonosítani, és egy özvegyasszony volt a
háztartásfők közölt. Mivel a halászvárosi, hagyományosan módosabb házak összeírása hiányzik, ezt a foglalkozási összetételt nem kezelhettük az előzőekkel egyenértékűként. így is megállapítható azonban, hogy — mivel 1822-ben, 1828-ban,
1842/43-ban és 1857-ben is kialakítható a foglalkozási táblázat — a kereskedelmi
tevékenység és jövedelemforrás meghatározó volta ellenére az ipari tevékenység a
Vízivárosban kezd egyre jelentősebb szerephez jutni.

Foglalkozáscsoport

1828

5

4

1 1

8

kereskedő

21

15

24

11

egyéb

5

5

5

3

iparos

1842/43

1857

1822

Mint fentebb láttuk, a segédek, inasok száma erőtel jesen csökkent. Ezért az ipari
tevékenység erősödése együtt járhatott a vagyoni, gazdasági helyzet romlásával.

A Víziváros és a többi budai városrész
1822-ben a 6 budai városrész közül csak a Vízivárosban, a Tabánban és Újlakon éltek jelentős számban zsidók.
Háztartások száma városrészenként
Vár
Víziváros
Krisztinaváros
Országút
Újlak
Tabán
Egyéb

3
31
0
1
29
41
3

Ezt az 1830. évi adatok is alátámasztják, ' bár néhány év alatt vagy megnövekedett az újlaki közösség lélekszáma, vagy a vízivárosi háztartások lettek kisebbek.

Városrész

katolikus

evangélikus

református

g. keleti

izraelita

Vár

3852

84

40

21

6

Víziváros

8922

49

4

41

156

Kriszti na v.

3246

23

5

10

Országút

3448

6

Újlak

3837

Tabán
Összesen

-

6

-

-

17

3

7

204

4768

64

59

559

238

28073

243

111

638

610

1822-ben (I. táblázat) csak egyetlen személynél nem töltötték ki a foglalkozás
rovatot. A feltüntetett foglalkozások alapján Budán (beleértve ebbe a Vízivárost is)
szerényebb vagyoni helyzetű zsidók élhettek: bár csak egy személynél írták, hogy
koldus, de a háztartásfők közül 25 fő volt házaló 27 és 37 fő kereskedősegéd. Az ő
pontos munkahelyük ismeretlen, és csak feltételezhető, hogy lakóhelyük közelében
dolgoztak. Szakosodott kereskedelemmel (pl. lisztkereskedelemmel) mindössze 16
fő foglalkozott.
Ebben az időszakban a zsidók körében nemcsak a Vízivárosban űztek kevesen
kézműipari tevékenységet: Budán összesen 11 iparos dolgozott (2-2 pipakészítő,
ékszerész, likőrgyártó, egy-egy kordovános, aranyműves, szabó, festősegéd, mészáros), s bár az első zsidó vendéglős 1787-ben kapott működési engedélyt a Helytartótanácstól, 28 1822-ben csak egyetlen zsidó élt vendéglősként. Összeírtak egyegy sahtert, sírásót, énekest, 2 betegápolót, volt egy instruktor (itt talán tanító értelemben), a Haarwasser foglalkozást egyelőre nem tudtuk értelmezni. (Az 1822-ben
összeírt 108 zsidó háztartásfő közül három fő nem volt budai illetékességű, lakhely-
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Thirríng Gusztáv: B u d a p e s t főváros demográfiai cs társadalmi tagozódásának fejlődése az utolsó 50 évben. Bp., 1935. II. köt. 7. p.

27
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ük Tétény, Lovasberény, Obiida, de az nem derült ki, hogy őket, köztük Zafír Teofil
nagykereskedőt, miért vették fel ebbe az összeírásba.)
1842/43-ban Budán már 258 háztartásban i 063 izraelita vallású lakos élt, 20 kereszténnyel együtt. A Tabánban 135, Újlakon 77, ellenben a Vízivárosban csak 38
háztartást írtak össze. Az Országúton 5, a Krisztinavárosban, a Várban és egy meghatározatlan helyen l - l háztartást jeleztek.
A háztartásfők foglalkozása szerint (II. táblázat), az összeírás rovatait véve alapul, megkülönböztethetünk szakosodott kereskedőket (mindössze 9 fő), kiskereskedőket (25 fő), házalókat (110 fő). Az ő számuk a korlátozó rendelkezések ellenére
sem csökkent e r ő t e l j e s e n . 5 5 háztartásfő már ipari tevékenységből szerezte jövedelmét, ez városszerte a kereskedelem kismértékű háttérbe szorulását mutatta. A 10
koldus a népesség számának növekedésével és a nagy városiasodással egyaránt magyarázható. A háztartásfők jelentős részéről csak szöveges információt közöltek,
rovatosan nem sorolták be őket (pl. a tanítót).
A zsidó segédek száma 27, a keresztényeké 15 fő volt, ehhez képest a háztartásokban élő rokonok és cselédek száma csekély, 13 és 17 fő (III. táblázat). Az átlagos
háztartás-nagyság városszerte 4 fő, a leggyakoribb háztartásszerkezet a nukleáris:
szülő és 1-2 gyermek. (IV. táblázat).
A Budán élő zsidók jogi helyzetéről egyedül az 1 842/43. évi összeírás ad részletes, bár meglehetősen felületes kimutatást. Ennek külön jelentőséget adott az 1840.
évi rendelet, hiszen Budára bárki beköltözhetett, de iparűzési engedélyhez csak lakhatási engedély birtokában juthatott. Letelepedettnek az számított, aki 10 éve a városban élt, vagy foglalkozása letelepedési szándékot sejtetett, és letelepedettnek
számítottak az ide házasodó nők is (de őket ez az összeírás nem kezelte külön).
1842/43-ban a zsidók nagy részét befogadottként tartották számon, de sokszor nem
töltötték ki a rovatokat, s így a jogi helyzet ismeretlen maradt. 45 háztartásfő nem
volt törvényesen befogadott, arányosan a többségük Újlakon és nem a legnépesebb
Tabánban élt (bár ott volt a legtöbb ismeretlen, ezért nem biztos, hogy ez a megállapítás igaz). Néha, nem következetesen, feltüntették, honnan érkeztek a telepesek:
Galíciából 1, Csehországból 14, Lengyelországból 5, Morvaországból 2 háztartásfő. A származási hely persze nem azt jelentette, hogy az illető a fenti helyek valamelyikén született, hanem azt, hol élt Budára érkezése előtt. (V. táblázat).
Az 1842/43. évi összeírásban a nevek sokasága és egyben sokszínűsége (a német
mellett sok szláv, s néhány magyar hangzású) miatt vettük elő Thirring Gusztáv30
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1840-től megpróbálták a törvény lehetőségeivel biztosítani, hogy a házalás, piacozás helyett a
zsidók is letelepedett boltosok legyenek. Griinwahl F: i. m. 20. p.
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részletes adatsorait az 1850. évi buda-óbudai nemzetiségi megoszlásról. Ebben a
statisztikus feltüntette, hogy a zsidó vallású népesség milyen nemzetiségűnek vallotta magát. Ez azért érdekes, mert 1842/43-ból részben ismerjük a származási helyeket, viszont a nemzetiséget egyetlen általunk használt összeírás sem tüntette fel.
(Buda összes lakosa Óbudával együtt 43 019, Pesté 83 878 fő volt. A táblázat Óbuda
adatait is tartalmazza, ahol a lakosság nagy része, és így a zsidóság is németnek vallotta magát.)

Nemzetiség

Buda-Óbuda

Pest

magyar

987

5686

német

3656

6026

171

745

2

17

szerb

154

101

egyéb

6

67

4976

12642

tót
oláh

összesen

Sokra ezzel az összehasonlítással azért nem jutottunk, mert cseh-morva nemzetiségű zsidót nem írtak össze, ők ugyanis többnyire németnek vallották magukat.
Fényes Elek az 1857. évi adatok feldolgozásakor más eredményre jutott, mint
Thirring Gusztáv, 31 mert a zsidókat a nemzetiségek közé sorolta be, míg Thirring
külön kezelte őket.

Buda-Óbuda
Nemzetiség

nemzetiségi megoszlása, az ,, idegenek" nélkül
Fényes szerint

Thirring szerint

magyar

12 224

7555 + 987 zsidó

német

30 034

27 939 + 3656 zsidó

tót

1413

1307 +171 zsidó

szerb

309

1180+154 zsidó

oláh

-

16 + 2 zsidó

egyéb

-

46 + 6 zsidó

összesen

43 980

39 043 + 4976 zsidó =
43 019 fő

A városrészekről
Az 1822. évi összeírás a Krisztinavárosban még egyetlen zsidót sem említett, ami
várható volt, hiszen a viszonylag új, csak a XVIII. század végén kialakult városrész
elsősorban a zsidókra kevésbé jellemző mezőgazdasági munkaerőt tömörítette.
Még 1842/43-ban is csak egyetlen családról tettek említést: a háromgyermekes
Ignatius Koller a rovat szerint iparral foglalkozott, de — hiszen az összeírást végző
személyek néha tévedhettek, vagy nem egyértelmű jelöléseket használtak — a szövegben már házalóként szerepelt, bár e két tevékenység nem zárta ki egymást.
1822-ben 116. szám alatt felvettek egy háztartástExtranopolban, ami talán külterületet, talán Krisztinavárost jelenthet. A négy gyermeket nevelő házaspár jogállása
ismeretlen, a háztartásfő, Hermann Braun foglalkozása kalligráfus.
1822-ben az Országúton egyetlen zsidó háztartásfő élt, egy szabó. 1842/43-ban
sem tapasztalható nagyarányú betelepedés, az Országúton nem élt nagy számú zsidó közösség, talán azért, mert neve ellenére nem feküdt olyan, a zsidók számára
fontos összekötő út mentén, mint Újlak. 5 háztartásban 20 fő élt: 13 férfi és 7 nő (ennek oka a fiúgyermekek nagy száma — 10 fő —, míg leánygyermek csak 2 volt). Az
általában ipari és nem kereskedelmi tevékenységből élő, törvényesen befogadott
családokban cselédet nem tartottak. Ellentmondásos bejegyzés itt is akadt: özvegy
Rosina Fuchs 5 fiát és egy leányát nevelte, a rovat szerint iparos, de szövegesen vásározó kereskedő (circumf/oreanus /mercim/onium/) volt. Az ugyancsak özvegy

Theresia Pollak két fiát nevelte, foglalkozása kocsmáros (cauponissa). Az összeírások nem utalnak a munkakapcsolatokra, de Lazar Schuller üveges (vitrarius) biztos,
hogy nem egy másik országúti zsidónál állt alkalmazásban, akárcsak Jónás [sic])
Wassermann kelmefestő (tinctor).
Az összeírások hitelességét vagy inkább a korabeli rendeletek betartásának fegyelmét kérdőjelezi meg, hogy 1822-ben a Várban három háztartásfőt jeleztek: ketten kereskedők voltak, a harmadik egyszerű házaló. Grünwald Fülöp szerint
viszont 32 1840 előtt a Várból a zsidók ki voltak tiltva. Ezt alátámasztja az 1842/43.
évi összeírás, amikor a Várban még mindig csak M. Doc. Ignatius Loeblint nevezték meg. 33 A Loeblin házaspárnak 3 gyermeke volt, és velük élt az egyik házastárs
testvére is. A 6 fős háztartásnak nem volt alkalmazottja, ami egy előkelő negyedben
élő orvos esetében szokatlan. Löblin egyébként 1854-ben I. Ferenc József császártól vehette át a koronás arany érdemkeresztet, 34 mivel 1849 májusában a budai Vár
védőit ápolta. 35
II. József rendelete után először Újlakon jelentek meg a szomszédos Óbudáról
érkező telepesek, ezért már 1822-ben is sok zsidó élt az egyébként kis lélekszámú
Újlakon, megközelítve a Víziváros háztartásainak számát. A 29 háztartásfő között 9
kereskedősegédet, 11 házalót, 3 kereskedőt, de csak két iparost (pipakészítő, festősegéd) írtak össze. Talán az egyik budai imaház közelsége miatt lakott Újlakon egy
tanító. A háztartásfők közé tartozott egy özvegyasszony, egy koldus és a Haarwasser.
1842/43-ban Újlakon változatlanul tekintélyesebb lélekszámú zsidó közösség
élt (77 háztartás), mint a hasonló népességszámú Országúton, sőt már több mint
kétszer annyi háztartásban, mint a Vízivárosban. A 297 fős lakosság sorait egy rokon, 2 zsidó nőcseléd, és egy keresztény férficseléd színesítette, s mivel csak egyegy özvegy férfi és nő nevelte gyermekét, egy férfi és 3 özvegyasszony volt egyedülálló, a háztartások szerkezete a lehető legegyszerűbb: gyermektelen vagy gyermeket nevelő házaspárok. A háztartások legtöbbje 2 fős, de a gyermekszám alakulása miatt az átlag 3,72 fős.
A gyermekszám alakulására (61 fiú és 84 leány) az életkorok ismerete nélkül
nem lehet megnyugtató választ adni: az általában két fős háztartások (30 esetben),
és a négy egyedül élő háztartásfő mellett 28 olyan háztartást regisztráltak, amely 5

32

Grünwald

33

II. József óta zsidó fiatalok is tanulhattak az orvosi fakultáson. Venetiancr
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fős vagy annál népesebb (max. 10 fő) volt, s ez minden esetben a magas gyermekszámmal magyarázható.
És hogyan alakult Buda második legnépesebb zsidó közösségének foglalkozási
összetétele, ahol egyetlen alkalmazottat találtak az összeírok, azt is a kirurgusnál?
Bár még mindig kereskedelemből éltek a legtöbben (49 fő), de már 16 személy foglalkozott ipari tevékenységgel, s egyéb foglalkozást 12 háztartásfő űzött. Ez utóbbiak között négy koldust (mendicus) tartottak számon, de akadt közöttük kirurgus,
kántor és templomszolga (aedituus synag.), festőművész (piktor), nyugállományú
katona (lásd az országgyűlési határozatokról írottakat) és két napszámos is.
S mivel foglalkoztak azok az iparosok, akik a többi városrésztől eltérően egyetlen segédet, inast sem alkalmaztak? Volt köztük ruházati iparból élő szabó és szabólegény, kalapos, esernyőkészítő, kordovános legény; a közeli Óbuda hagyományos
foglalkozásait űző tímárlegény, kelmefestő legény; használati cikkeket gyártó pipaés szivarkészítő; valamint folttisztító; nádszékfonó; de csak egyetlen élelmiszeripari tevékenységet folytató (mészároslegény); s egy pontosan nem azonosítható foglalkozású, de iparinak besorolt háztartásfő.
Ebben a vélhetően szegényebb környezetben, ahol a keresztény lakosság sem
bővelkedett anyagi javakban, a szerényebb igényeket kielégítő, Óbuda irányába és
a Víziváros felé egyaránt mozgékony házalók száma nem véletlenül maradhatott jelentős (24 fő, 4 asszony házaló özvegyének neveztetett). 8 fő viszont vásározóként
szerepelt, és akadtak speciális áruval házalók is. Kevés azoknak a száma, akik árnyaltabb és nagyobb szabású kereskedelmi tevékenységet folytattak: három szakosodott kereskedő (ketten posztó- és szövetkereskedők, egy gabonakereskedő), négy
kiskereskedő (egy szövetkereskedő, egy italkereskedő, egy nürnbergi árukereskedő, azonban egy főnél a napszámos, azaz mercenaríus szerepelt konkrét foglalkozásnévként, holott ez nem kiskereskedelmi foglalkozás!).
A háztartások majdnem egyharmada, 22 háztartás nem volt törvényesen befogadott (illetve egy törvényesnek is kétséges a jogállása, mert szövegesen mindkét kategóriába besorolták). 3 fő Csehországból jött, 3 fő Lengyelországból, 2 fő a birodalmon kívülről (extra regnanus) érkezett, 6 esetben a jogállást nem jelezték.
A Tabán 1822-ben a legnépesebb budai zsidó közösségnek adott otthont. 41 háztartásfőt írtak össze, közöttük néhány iparüzőt (egy-egy szeszfőző, mészáros, pipakészítő), és itt lakott az egyetlen vendéglős is. A legtöbben tehát itt is kereskedelemből éltek: 9 kereskedő (ebből két lisztkereskedő), 10 kereskedősegéd, 11 házaló.
7 háztartásfő egyéb foglalkozású volt (író, énekes, betegápoló, sírásó — bár csak
1832-től volt a budaiaknak saját temetőjük, addig Óbudán temették el halottaikat).'16

36

Uo. 19. p.

1842/43-ban a rovatok és a szöveg nem fedték teljesen egymást, tehát célszerűnek mutatkozott elvégezni a szöveg alapján a besorolást: 84 fő valamilyen formában a kereskedelemből élt, 27 fő az iparból, és 24 fő foglalkozása sorolható az egyéb
kategóriába.
Várakozásainkat felülmúlóan a kereskedők zöme (38 fő) házaló volt, de akadt
pipakereskedő (6 fő) és bizonyára saját termékeit áruló pipakészítő is, illetve 10 fő
vásározó kereskedőként lett meghatározva. Egy fő gyűrűvel, két fő virággal házalt.
Ebben a csoportban az eddigiektől eltérő, s kissé szokatlan módon négy zsidó és két
keresztény segédet alkalmaztak. Kiskereskedelemmel 14 fő foglalkozott (3 zsidó
segéddel): négyen régiségkereskedők (vagyis ócskások), négyen szövetkereskedők
voltak, a többiek liszt-, gabona-, edénykereskedők, bőrösök. Valószínűleg helyesen
járunk el, ha ebbe a csoportba számítjuk a 11 alkusz-üzletkötőt, a lókereskedőt és a
divatárust. Két kereskedőlegényt írtak még össze, s egy fő vitatható szakágban
ténykedett.
Az iparűzők száma annyira megemelkedett, hogy kis túlzással zsidó kézműves
negyedről beszélhetünk. A 27 iparűző (egy házaspár mindkét tagja így kereste kenyerét) 5 segédet tartott. Egyértelműen a legjelentősebb a ruházati ipar: 4 szabó, 1
egyházi szabó, de csak 1 szabólegény, 3 kalapos, egy esernyőkészítő (sőt eredetileg
még a divatárust — Marchant de Mode — is iparosként vették számba); a 4 pipa-, 1
tajtékpipa-készítő mellett voltak bőriparral foglalkozók is: egy-egy tímárlegény,
bőrhasító, szíjgyártó; az élelmiszeripart képviselte egy mészároslegény, 2 szeszfőző, szeszfőzőlegény (cremati ust/or/sodcdis), és egy egyházi (kóser?) ital (pálinka?)főző (spint potor. confect.) és volt egy üveges, egy ezüstműves, de néhányan
közelebbről meg nem határozott foglalkozásúak.
Egyéb foglalkozásúnak tekintették az összeírás rovatai alapján még az egyértelműen kereskedő 11 alkusz-üzletkötőt (proxeneta) és a lókereskedőt is. A szöveges
meghatározás alapján a 24 egyéb foglalkozású háztartásfő egy része egészségügyi
(egy orvos, 4 sebész, akik 5 segédet foglalkoztattak, a legismertebb kirurgus
Leonard Kohn), 37 egy része szellemi (tanító, kalligráfus) foglalkozást űzött, más része pedig vendéglátóipari tevékenységet ( l - l kocsmáros és vendéglős), vagy valamilyen szolgáltatást végzett (fodrász), és ide számítható 3 egykori katona, 5 koldus,
és egy napszámos. így csak l-l özvegyasszony és hajadon (in capillis) jövedelemforrása ismeretlen. Három foglalkozás nem fordítható le biztonsággal (opropola,
modularius,
comissionar).

37

L e o n a r d Kohn, aki B ü e h l e r szerint fogorvos volt, az első budai z s i d ó iskola és — B r u n s z v i k
Teréz grófnővel — az e l s ő budai zsidó ó v o d a felállításának k e z d e m é n y e z ő j e .

A foglalkozás-szerkezet alakulásának áttekintésekor megállapítható, hogy
1822-ben a kereskedelmi tevékenység valóban egyeduralkodó volt, azonban alig
két évtized alatt az ipari tevékenységet folytatók száma jelentősen megnövekedett,
arányait tekintve elsősorban a Vízivárosban. A Tabánban a foglalkozási összetétel
változatosabbnak mondható, Újlakon pedig a szegényebb kereskedők száma utal a
még mindig hátrányosabb gazdasági helyzetre. A háztartás nagysága, szerkezete
legfeljebb az alkalmazottak, segédek tartása következtében tér el, de nem jelentősen.

A folytatás lehetősége
A problémák arra figyelmeztetnek, hogy ezek az adatokban néha rendkívül gazdag
összeírások csak kérdésfelvetésekre alkalmasak, önmagukban való, kizárólagos
elemzésükkel azonban nem rekonstruálható egy városrész társadalmának változása.
Eredményesebb a vizsgálat, ha az 1828., 1842/43. és 1857. évi vízivárosi adatokat más városrészek adatsoraival vetjük össze, a fentebbieknél részletesebb módon.
1828-ban és 1857-ben ugyanezt megtehetjük a vízivárosi keresztényekkel is, ahogy
arról már példával is szolgálhatunk.

1850-ben3S

A budai lakosság vallási összetétele
Városrész

r. kat.

g. kat.

evang.

reform.

g. keleti

zsidó

Összesen

Vár

2874

3

113

49

15

10

3064

Tabán

6650

7

146

92

338

903

8136

Krisztinav.

3662

2

91

43

24

9

3831

Víziváros

9046

7

215

51

23

273

9615

Országút

3599

-

21

17

8

14

3659

Újlak

3425

-

48

8

4

328

3813

Összesen

29 256

634

260

412

1537

32 118

19

S álljon itt tájékoztatásul a budai lakosság 1850. évi nemzetiségi összetétele is,39
hiszen a nemzetiségek és a vallás kezdett eltávolodni egymástól (pl. a szerbek, oláhok lélekszáma messze meghaladta a görögkeleti vallásúakét).

Buda lakosságéinak nemzetiségi megoszlása
Városrész

magyar

német

tót.

oláh

1850-ben
szerb

zsidó

Vár

1637

1261

144

1

Tabán

1796

3975

389

2

1071

903

Krisztinav.

582

3023

179

3

35

9

Víziváros

1705

7388

230

2

17

273

Országút

230

3290

118

-

7

14

Újlak

232

3185

64

-

4

328

6182

22 122

1124

1145

1537

Összesen

38

Thirring

39

Uo. I. köt. 273. p.
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A Víziváros 1857-ben összeírt nem zsidó lakosságának részletes elemzésekor
kiderül, hogy a zsidók leginkább a foglalkozás tekintetében tértek el a keresztényektől. (A lakosság egészét nézve 560 iparosra 95 kereskedő jutott.)

A háztartások szerkezete a Vízivárosban 1857-ben (a zsidókéval
Háztartás

típusa

Háztartások

száma

együtt)

Ebből zsidó
(5 zsidó nő kórházban)

egyedülállók

319

együtt lakók

120

házaspárok

321

2

házaspár, gyermek

790

12

szülő, gyermek

341

3

kiterjesztett család

132

2

család és idegen

137

3

-

A háztartás szerkezetben is rendkívül markáns eltérés tapasztalható: a zsidóknál
lényegében nincs egyedülálló (ami a Vízivárosba tömegesen beköltöző keresztény
nők miatt egyébként gyakori), vagy olyan háztartás, ahol rokonsági kötelék nélküli
idegenek éltek együtt. Ritka a gyermektelen házaspár (holott a keresztényeknél
több a 10 év alatti gyermek, bár a szülők életkora a zsidóknál is nagyjából azonos, ez
későbbi családalapítást feltételez, vagy kisebb gyermekáldást).

Háztartások száma az otthonélő gyermekek száma alapján
a Vízivárosban 1857-ben
Otthonélő gyermekek
száma

Háztartások

száma

Ebből zsidó

gyermektelen

798

3

1 gyermek

514

5

2 gyermek

368

3

3 gyermek

228

2

4 gyermek

146

4

5 gyermek

55

3

6 gyermek

30

-

7 gyermek

8

-

8 gyermek

7

2

9 gyermek

1

-

Gyermekszám tekintetében tehát az valóban elmondható, hogy az idő előrehaladtával még mindig több a gyermekek száma a zsidó háztartásokban, nem 1 -3, hanem 1-5 fő. A keresztényeknél nemcsak a háztartás szerkezetét, de nagyságát és
jellegét is meghatározta az alkalmazottak jelenléte, köztük is az ipari segéderőé és a
cselédeké. A zsidók körében, részben anyagi okokra visszavezethetően, részben talán a foglalkozás kereskedelmi jellegéből adódóan, kevesebb alkalmazottat találni.

Az alkalmazottak száma 1857-ben a Vízivárosban (a zsidókéval

együtt)

Fő

Ebből zsidóknál

segéd

30

1

inas

41

1

szolga

15

Alkalmazott

-

szolgáló

116

1

egyéb

39

1

összesen

241

4

1842/43-ban 9 főnél népesebb háztartás nem akadt, az átlag 2-4 fő (20).
1857-ben a legnépesebb háztartás városrészszerte, beleértve a keresztényeket is 11
fős, átlagosan viszont kisebbek a háztartások, 2-3 fősek (11).

A háztartások nagysága 1857-ben (a zsidókéval
A háztartás

nagysága

A háztartások

száma

együtt)
Ebből zsidó

1 fős

293

-

2 fős

549

3

3 fős

431

5

4 fős

338

3

5 fős

249

3

6 fős

157

2

7 fős

79

3

8 fős

40

2

9 fős

12

10 fős

10

1

11 fős

2

1

Igaz tehát, hogy a legnépesebb háztartások a zsidóké, méghozzá nem az ipari segéderő vagy a rokonok miatt, mert a szűk család él egy fedél alatt, s ennek következtében az átlagos háztartásnagyság lényegesen meghaladta a keresztényekét.
Nem lehet azonban ezt az összevetést maradéktalanul elfogadni, hiszen
1857-ben a Vízivárosban 7506 fő élt: 4236 nő, 3270 férfi 2160 háztartásban, s ebből
csak 22 háztartást vezettek zsidó háztartásfők, azaz nagyobb arányú zsidó népesség
esetén talán az ő értékeik is másképp alakulhattak volna.

Összegzés
A tanulmány elején felmerülő gyanúnkat a források segítségével igazolhattuk.
Buda városának zsidó lakossága három évtized alatt személyében kicserélődött, s
ez együttjárt a foglalkozási struktúra érzékelhető megváltozásával, a háztartás szerkezetének átalakulásával. Kereskedelmi tevékenységet egyre kevesebben űztek, és
Pesttel ellentétben a településen belüli szegregáció sem jellemző. A családi kötelékek legérdekesebb gazdasági következményei, a rokoni kapcsolatok hatása a foglalkozásszerkezet alakulására adatok hiányában Budán egyelőre nem vizsgálható.
A kutatás folytatása, kiterjesztése Buda többi városrészére, a keresztény lakosságra,
esetleg Pestre már számítógépes adatrögzítést és feldolgozást, a vizsgálati módszerek újbóli átgondolását, és — a jobb eredmény elérése érdekében — csoportmunkát
igényel.

FÜGGELÉK

Az 1842/43. évi felvételi ívek felépítése
A kissé önkényes sorszám (Numerus currens) után következik a városrész megnevezése (Suburbium). A városrészek az íveken csak rövidítve fordultak elő: Tab.
(Suburbium Taban), azaz Tabán, Aqu. (Civitas Aquatica), azaz Víziváros, Arx, azaz
Vár, Nova Civit., N.Citt., N.C. (Nova Civitas), azaz Újlak, Via Reg., VR. (ViaRegia),
azaz Országút, Christ. (Suburbium Christinapolis),
azaz Krisztinaváros és
Xtranopol (Extranopol), azaz a városon kívül, de ez talán azonos a Krisztinavárossal.
A nevek rovatban (Nomina Patrum vei Matrum Familias) a háztartásfő, illetve
házaspár esetén a férj és a feleség neve szerepel, általában latin végződésekkel. A 24
rovatból a 4. a családfőre vonatkozott, aki már a rovat szövege szerint is egyaránt lehetett férfi és nő (Páter vei Mater Familias), ezt követte az 5-13. rovatban a háztartás tagjainak megjelölése: feleség (Uxores), fiú- vagy leánygyermek (Proles Virilis,
Muliebr/is/), a 8. rovatban összevonva szerepeltek a fiú- és lánytestvérek (Fratres
vei Sorores), a 9. rovatban pedig az egyéb rokonok (Consanguin/eiJ). 4 rovat is a
cselédek megjelölésére szolgált, külön vették számba a férfi (Famuli) és a női
(Ancillae) szolgákat, azon belül a zsidókat és a keresztényeket. (Judaei, Christian/i/) A 14—19. rovatban a háztartásfő foglalkozásának rovatos meghatározása
szerepelt, ebből a 14-16. a kereskedőké (Mercatores vei Quaestores) három főcsoporttal: nagykereskedő (Magnarii), kiskereskedő (Minutistae), piaci vásározó, házaló (Circumfor/aneus/). A 17. rovat az iparűzőké (Opijíces). A 18-19. rovat a zsidó
és keresztény segédeket (Conventionati) jelölte. A 20. rovat a szegénységre utalt
(Mendicando viventes, koldulásból élő). A 21. rovatban (Oualem Mercantiam,
Opificium, aut aliend vitae genus segintur) a foglalkozás részletezése található. A
22. rovat tartalmazta (Contribuens) a befogadás tényét, ezért a 23. rovatban azok
szerepeltek, akikre ez nem vonatkozott (Non contribuens ex incidenti quod sit
extraneus Mendecus, aut non sufjicienter légit imatus). A 24. rovat az összesítés
(Summa Capitum) a háztartásban élők száma szerint, elnagyolt felekezeti (zsidó-keresztény) bontásban. (A foglalkozásnevek feloldásában segítségemre volt
Nagy Lajos: Kézművesipari mesterségnév szótára. Veszprém, 1973.)

TÁBLÁZATOK
I. táblázat. Foglalkozáscsoportok

1822-ben

Tabán

Újlak

Víziváros

Egyéb

házaló

11

11

1

2

kereskedő

5

3

1

2

lisztkereskedő

2

-

1

-

nagykereskedő

2

-

ószeres

-

-

segéd?/comi/

10

9

17

pipakészítő

1

1

-

-

mészáros

1

-

-

-

1

-

1

-

1

ékszerész

-

-

-

-

aranyműves

-

-

3

-

bőrgyáros

-

-

1

-

szabó

-

-

kelmefestősegéd

-

1

szeszfőző

1

-

vendéglős

1

-

özvegy

1

1

egyéb

6

3

ismeretlen

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

II. táblázat. A foglalkozási főcsoportok
Csoport

Víziváros

Tabán

Kriszt.

Országút

Újlak

1842/43-ban
v.

Vár

Egyéb

-

6

3

-

-

-

-

kiskereskedő

14

7

4

-

-

-

-

házaló

58

8

42

1

-

-

iparos

27

9

16

3

-

-

-

alkalmazott

24

13

-

-

-

-

-

egyéb

31

7

8

koldus

5

1

4

nagykereskedő

1

1

-

-

III. táblázat. A háztartásban élők helyzete
Tabán

Víziváros

Újlak

1

-

Országút

3

1

-

-

1842/43-ban
Kriszt.

1

v.

Vár

Egyéb

1

1

124

34

71

Özvegy

2

1

1

-

-

-

-

Egyedülálló
férfi

3

1

-

-

-

-

Férj

-

124

34

71

3

Özvegy nő

5

1

4

2

-

-

-

Egyedülálló
nő

1

2

-

-

-

-

-

Fiúgyermek

137

44

61

10

2

1

1

Leánygyermek

138

39

84

2

1

2

3

Feleség

1

1

1

Testvér

4

2

Rokon

6

-

Háztartási alkalmazott nő

1

3

Háztartási alkalmazott férfi

1

1

-

—

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

6

-

1

Segédek,
inasok

26

16

1

Összesen

546

160

297

20

IV. táblázat. A háztartások nagysága

—

1842/43-ban

Fő

Tabán

Víziváros

Újlak

Országút

1

5

2

4

-

-

-

-

2

29

8

30

-

-

-

-

3

25

3

8

3

-

-

-

4

26

9

7

1

-

-

-

5

15

2

7

-

6

9

4

9

-

7

16

4

6

8

4

3

4

9

5

3

10

-

-

11

-

-

-

12

1

össz.

135

38

Kriszt. v.

1

Vár

Egyéb

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

1

5

1

1

1

V. táblázat. Az összeírtak jogi helyzete
Újlak

Országút

Kriszt.

v.

Vár

Egyéb

Típus

Tabán

befogadott

78

27

41

5

nem
legális

21

3

21

-

-

ismeretlen

21

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

galíciai

1

csehországi

10

lengyelországi

2

morvaországi

1

birodalmon
kívül

1

Víziváros

1842/43-ban

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

MÉSZÁROS BORBÁLA
EGY ÓBUDAI SZŐLŐMŰVES CSALÁD
KÖZJEGYZŐI IRATAIK ALAPJÁN 1
Jelen tanulmányommal a társadalomtörténet egy kevéssé használt forrástípusára, a
közjegyzői iratokra és azok értékére szeretném felhívni a figyelmet. Az 1875-ben
megszülető királyi közjegyzői intézmény által termelt közhitelességű okiratok és
hitelesített magánokiratok — különösen az intézmény első két évtizedében, amikor
még nagyobb közönség vette igénybe a szolgáltatást—fontos információkkal szolgálnak a kor társadalmára nézve. A forrás egyik felhasználási lehetősége, hogy
egy-egy irattípust, s így egy szűkebb témát (végrendelet, házassági szerződés) kiválasztva kvantitatív elemzést végzünk, a másik módszer — amelyet ezen dolgozat is
követ — egyének, illetve családok sorsának végigkövetése a különböző típusú okiratokon keresztül.
Rupp Zsigmond, budai közjegyző (1875-1897) 1876., 1880. és 1889. évi ügykönyveit átnézve számos szőlőműves részére kiállított közjegyzői okiratra találtam. 2 Az 1876. évben 92, 1880-ban 57, 1889-ben pedig 71 ilyen ügyet számoltam
össze. A szőlőművesek 50-70%-a óbudai, a maradék nagyrészt II. kerületi, tabáni,
újlaki, esetleg promontori, tétényi, budakeszi, pilisborosjenői, solymári stb. lakos.
A kiállított okiratok témája az első vizsgált évben nagyrészt (kb. 45%) kötvény, illetve kötelezvény, majd a másik két évben az adásvételi szerződések vették át a vezető szerepet. Ezek mellett nagyjából hasonló arányban (10% körül) jelennek meg a
letétek, aláírás-hitelesítések (amelyeket általában selejtezett a közjegyző), végrendeletek, ajándékozási szerződések, s kisebb számban találhatunk házassági szerződéseket, osztályegyezségeket, meghatalmazásokat, jogkötelező, kamatokról szóló
nyilatkozatokat stb.
Az így nyert szőlőművesek közül néhány nevet tovább keresve, az évenkénti
névmutatókban jobb esetben is csak 4-6 iratra bukkantam, kivéve az óbudai Thaller

1

A t a n u l m á n y 1998 őszen, az E L T E BTK Gazdaság- cs Társadalomtörténeti Tanszéken, Benda
Gyula és Sarusi Kiss Béla által tartott szeminárium keretében készült.
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családot 3 , amely már az 1889. évben is 12 alkalommal fordult meg a közjegyzőnél.
1878 és 1890 között összesen 27 iratban szerepelnek a különböző családtagok, de
ezt követően csak két alkalommal: 1894-ben és 1914-ben találkozhatunk velük. Ezt
a rendkívül bő iratmennyiséget egyrészt annak köszönhetjük, hogy a család ebben a
12 évben érkezett ahhoz a ciklushoz, ahol a szülők végrendeleteket, a fiatalok házassági és ajándékozási szerződéseket tehetnek, s a haláleseteket követő hagyatéki
eljárásban osztályegyezséget, nyilvános árveréseket és adásvételeket bonyolíthatnak le. Másrészt természetesen annak, hogy a családtagok mindezen jogukkal éltek
is, az egyes élethelyzetekhez kötődő vagyoni kérdésekben saját elképzeléseik, szokásaik és stratégiáik voltak, amelyet a közjegyzői iratokban is tetten érhetünk. A következőkben időrendben és ügyek szerint elemzem végig a Thaller család közjegyzői iratanyagát, megpróbálva kiolvasni a családi vagyon építésének, átadásának
szokásait, a családtagok egymáshoz való viszonyát. A közjegyzői iratok kiegészítéséül felhasználtam az egyházi anyakönyveket 4 , a telekkönyveket és Budapest korabeli cím- és lakcímjegyzékét is.
Családfa
Mattliias Thaller = Anna Lindberger

I

Laurentius Breitner = Anna Brcnner

1848

1854

Matthias Thaller, sen. = Elisabetha Breitner
1827.-1889.06.08.

I

Anna Breitner = Franz Thaller
1833.-1880.09.26.

1826.-1886.12.10.

1
Maria 1850-

Matthias, jun. 1852

= Stephan

= Maria Schlosser

= Martin

Weiss 1848-

1854-

Sclosser 1852-1917.

Stephanl855-

Elisabetha 1854-98.

Franz 1858-

= Rosina

= Mihályi

Haszmann

Anna 1861-

Theresia

Katliarina

1855-

1861-

Joseph
1869-

= Ziegler

= Lindmayer

Pál

Pál

Gcor};
1863-

1860-90

3

T h a l l e r családon a k ö v e t k e z ő k b e n csak azt a z á g a t cs 2 - 3 g e n e r á c i ó t e r t e m , a m e l y e t a k ö v e t k e z ő á b r á n láthatunk. R a j t u k kívül j ó n é h á n y T h a l l e r család élt Ó b u d á n , kapcsolataik a z á l t a l a m
v i z s g á l t g e n e r á c i ó k b a n n e m mutathatók ki.

4

B F L M i k r o f i l m t á r i G y ű j t e m é n y . Óbudai e g y h á z i a n y a k ö n y v e k : S z t . Péter cs Pál
(1801-1895) A 186-199.

plébánia

Az elemzendő családi iratanyag tehát 29 ügyből áll, amelynek összetétele a következő: - végrendelet: 2, - házassági szerződés: 4, - ajándékozási szerződés: 4, adásvételi szerződés: 9, - letéti jegyzőkönyv: 5, - kiigazítási szerződés: 1, - árverési
jegyzőkönyv: 1, - osztályegyezség: 1, - nyilatkozat: 2. Az iratok közül tízet az ügyfelek kérésére német nyelven vettek fel: az összes végrendeletet és házassági szerződést, egy ajándékozási (vagyis az „intimebb iratokat"), két adásvételi és egy kiigazítási szerződést. A többi 20 irat végén pedig — kivéve a letéti jegyzőkönyveket
— megjegyzést olvashatunk arról, hogy az irat „német nyelven megérteimeztetett",
amiből bizonyosan tudhatjuk, hogy a Thallerek óbudai németek, „braunhakszlerek" 3 voltak. Az aláírásokat vizsgálva a nők kivétel nélkül németes formában írták
alá nevüket: pl. Elisabetha Schlosser geb. Thaller, a férfiak viszont többször írták
magyar sorrendben és magyar alakban keresztnevüket. A Thaller alakból többször
kimarad a „h", vagy az egyik „1".
A foglalkozás-megjelölést tekintve a négy Thaller fiú szőlősként, apjuk gazdaként, illetve házbirtokosként, a két Thaller lány férje gazdaként, Thaller Ferencné
mint gazda neje, férjes lánya, Theresia pedig szőlős nejeként szerepel az iratokban. 6
A szülők halálát követően készült rövid hagyatéki leltár 7 is szőlős-parasztpolgárokról tanúskodik: a hagyatéki vagyon (nyilvános árverésen elért, a kikiáltási árhoz képest néha duplájára felvert árak alapján) kb. 15 ezer forintot érő ingatlanokból: 8255
Ft értékű házból és kertből, 4260 Ft értékben szántóból és rétből, 982 Ft értékben
szőlőkből és 1828 Ft értékben legelőkből állt. A családi birtok teljes területét a telekkönyvi betétlapok hiányossága miatt nem tudjuk meghatározni, az ismert ingatlannagyságok egy alábbi táblázatban olvashatók. Ugyanígy a birtok előtörténetét,
származását sem tudjuk visszakövetni a régi telekkönyvi betétlapok szórványos
fennmaradása miatt. 8

5

Az óbudai parasztpolgárok a XIX. század második fclcbcn családon belül és a gazdák egymás
között ncmctiil beszéltek, s még voltak közöttük, akik nem tudtak magyarul. A n é m e t szőlőműveseket környezetük „braunhakszlcr"-nck hívta a szőlőben megbarnult, „koszos" lábukról.
Létay Miklós: Ó b u d a parasztpolgársága 1848-1945. In: Tanulmányok Óbuda történetéből.
Szerk.: Rádi Károly. III. köt. Bp., 1990. 145. p.

6

A fővárosi főfoglalkozású (nem kereskedői, iparosi, értelmiségi) szőlőbirtokosok nagy része
óbudai, illetve III. kerületi lakos volt korszakunkban. Csorna Zsigmond szerint a Thaller, a
Schlosscr és a Haszmann családok voltak a legjelentősebb bortermelők az 1880-as években.
Csorna Zsimond: Falusi környezet — nagyvárosi ellátás. B u d a p e s t a kert-, a szőlő- cs bortörténct városa. Bp., 1998. 219. p.
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Az egyetlen f e n n m a r a d t regi betétlap egy 1863-ban történt id. Matthias Thaller és felsége közös rét és szántóvásárlásáról (2200 Ft értékben) tanúskodik. A z ekkor vásárolt rétek az 1889.

A közös végrendelet
A család elsőként 1878-ban bukkan fel a közjegyzői iratok között: február 14-én
Matthias Thallerés felesége, Elisabeth Breitner közös végakaratával. A végrendelkezés oka egyrészt az idős életkor lehetett, illetve a gyermekek nagykorúságának és
házasságának közeledte. Matthias több mint egy évtized múlva, 1889 nyarán,
Elisabeth pedig 8 év múlva, 1886 decemberében halt meg. 9 A végrendeletben meghatározzák, hogy hat gyermeküket fejenként 1500 Ft illeti meg: a lányokat házasságkötésük, a-fiúkat nagykorúságuk elérésének esetén — akkor is, ha még mindkét
szülő élne. Maria lányuk már 187 l-ben házasságot kötött Weiss István óbudai gazdával (sajnos házassági szerződésükről nem tudok), s hozományként megkapta az
őt illető 1500 Ft örökséget: 1200 Ft készpénz és több, mint 300 Ft értékű „Ausstattung" formájában. A lányok számára tehát az 1500 Ft a kiházasítási javakat, a férjhezmenetel pedig a szülőktől való önállósodást jelentette, akárcsak fivéreiknél a
nagykorúság elérése. A végrendelet második részében a szülők kikötik, hogy egyikük halála esetén a gyermekek köteles részükön felül az életben maradt féltől semmit nem követelhetnek, vagyis a teljes örökösödés, „levetkőzés" csak mindkettőjük
halála esetén következhet be, az özvegyi jog nemcsak az elhunyt fél vagyonának
használatára,10 hanem afelett való teljes rendelkezésre vonatkozik. E végrendeletet
Elisabeth halála után, 1887, január 24-én a Budapesti Királyi Törvényszéknél hirdették ki.
Házassági szerződések
1878. november 25-én, esküvőjük után hat nappal ifj. Matthias Maria Schlosserrel (Stephan Schlosser és Barbara Schödl helyi lakosok lányával) házassági szerződést kötött." A kezdőformulában örök hűséget, szeretetet, vallásos és törvényes
magatartást ígértek egymásnak, majd a szülők ajándékai következtek, amelyekkel a

cvi hagyatéki árverezés 8. tételeként jelentek meg (ld. az alábbi táblázatban). B F L VII. 6. d.
I—III. Kerületi Királyi Járásbíróság. Óbudai telekkönyvi iratok. Régi tclckjegyzökönyvek (=
VII. 6. d. Óbudai telekkönyvek). 1471. régi betéti szám.
9

Megemlítendő, hogy Elisabeth Breitner aláírása a közös végrendeleten és a később felbukkanó
iratokban is meglehetősen torz (akárcsak Matthias-é a közvetlen halála előtt írt végrendeleten),
nem kizárt, hogy valamilyen betegségben szenvedett, s ez volt az oka a közös végrendelkezésnek.

10

Az özvegyi jog a törvényes jog szerint csak egy gyermekreszre, ill. az elhunyt házastárs vagyonának használatára vonatkozik. Zlinszky

lmrc\ A magyar m a g á n j o g mai érvényében különös te-

kintettel a gyakorlat igényeire. Bp., 1883. 1078-1079. p.
1I
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fiatal pár saját „subsistentia"-ját12
szeretnék megkönnyebbíteni. Id. Matthias
Thaller 1200 Ft készpénzt ajándékozott fiának, a Schlosser házaspár pedig a telekkönyvileg két részből álló, de a valóságban egy testet képező goldbergi szőlőskert
felét ajándékozta lányának, amelyet az ő nevére is kívántak telekkönyveztetni saját
költségükön. (A szerződési költségeket egyébként a szülők közösen vállalták.) Az
ajándékokat elfogadva a fiatalok felsorolták a házasságba vitt ingóságaikat, amelyekre külön tulajdonjogot tartottak fenn: Matthias egy ágyat, egy dunyhát huzatokkal és 3 párnát vitt, Maria pedig egy tehenet, egy ágyat, hat párnát, két dunyhát
huzatokkal és ruhákat, textileket. Ezen kívül egyikük halála esetére 400 Ft-ot és egy
ágyat, dunyhát és 3 párnát ígértek az életben maradottnak biztosítani. A közösen
szerzett vagyonra pedig vagyonközösséget állapítottak meg.
A további három házassági szerződés teljesen hasonló séma szerint épül fel, és
tartalmilag is csak kevés eltérés figyelhető meg. Elisabetha Thaller és Martin
Schlosser (Maria Schlosser testvére) 1880. szeptember 19-én, házasságuk 12. napján kötöttek házassági szerződést. 13 Martin szülei a fentebb említett szőlőskert másik, 400 Ft-ot érő felét ajándékozták a házaspárnak (és nem csak fiuknak), Elisabetha szülei pedig hasonlóan egy 400 Ft-ot érő krottendorfi szőlőskertet adtak a fiataloknak. (Azt sajnos nem tudjuk, hogy ennek értékét beleszámították-e a fenti 1500
Ft köteles részbe.) A szokásos ágy, párnák és dunyha mellett Martin egy politúrozott szekrényt és asztalt is vitt a házasságba (95 Ft értékben), Elisabetha pedig két
politúrozott chiffon-t is (össz: 20 Ft). Ezekre a javakra viszont vagyonközösséget
állapítottak meg, csakúgy, mint a közösen szerzett vagyonra. A 400 Ft értékű hagyomány egyikük halála esetére itt is megtalálható.
Stephan Thaller és Rosina Haszmann 1882. augusztus 19-én, házasságuk előtt
10 nappal kötött házassági szerződésében 1 ' a szülők már nem jelentek meg ajándékozóként. Rosina 1100 Ft készpénz és 60 Ft értékű „Ausstattung"-ot vitt a házasságba, melyet a házasság után férje rendelkezésére kívánt bocsátani. Stephan 1200
Ft készpénzt és 50 Ft értékű ingóságot (ágy, dunyha és párnák mellett ládát) hozott.
Az egyik fél halála esetére 500 Ft-ot és a fent említett ingóságokat ígértek egymásnak (független attól, hogy van-e gyermek vagy nincs). A szerzett vagyont közösnek
tekintik, egyik fél halála esetén az elhunyt részét a házastárs kapja meg.
Franz Thaller és Anna Mihályi (németesen írta alá) házasságuk után, 1886. december 28-án kötöttek házassági szer ződést. 15 Az 500 Ft hagyomany es a szerzett

12

Vagyis: 'eletet*, 'anyagi boldogulását'.

13
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U o . 1882:770.

15

Uo. 1886:1265.

vagyon közösnek tekintése itt is megtalálható, de a házasságba vitt készpénzre
(Anna 2000 Ft-ot) és nagyobb értékű (200 Ft) és tételesen fel sem sorolt ingóságra
Anna férjével szemben fenntartotta tulajdonjogát.
Mindegyik szerződés megemlíti, hogy a ki nem fejtett kérdésekben mindig az
aktuális törvények szerint kell eljárni. A kifejtett kérdésekben viszont eltérnek a
szerződők az érvényes tételes jogtól, tulajdonképpen ez indokolja a házassági szerződés szükségességét. A Thallerek házassági szerződései legfőbb jellegzetessége,
hogy mind a házasság időtartamára, mind valamelyikük halála esetére kölcsönösebben, egyenrangúbban szabták meg a kötelezettségeket és jogokat. Egyrészt megemlítendő, hogy a férjek is hozománnyal (készpénzzel, ingóval, ingatlannal) érkeztek a házasságba, amelyet a tételes magyar jog akkoriban nem ismert. 16 Másrészt
szintén a kölcsönösséget támasztja alá az, hogy a feleségek két esetben fenntartják
jogukat hozományukra, valamint a hitbér kölcsönös jellege, amely a tételes jogban
csak az asszonyokat illeti meg elhunyt férjük után, 17 s a szerzeményi vagyon közös
tulajdonlása, illetve halál esetén a másik fél részére való biztosítása. Ezenkívül figyelemreméltó a szülők ingatlan-ajándékozása is, amely azt bizonyítja, hogy a családi vagyon átörökítésének a hagyaték mellett az házassági ajándékozás is fontos
formája volt.
Ezek a házasságok tehát vagyon szempontjából sokkal inkább kölcsönösek voltak, mint patriarchálisak, s ezt támasztja alá az l 882-ben, házasságuk után 4 évvel
Matthias és felesége, Maria átruházási szerződése, 18 melyben Maria a házassági

16

Tárkány Szűcs Ernő a paraszti házassági szerződésekre ugyancsak j e l l e m z ő n e k találta a férj által hozott kiházasítási javakat, amely szerinte teljesen szokásjogi intézmény, a tételes magyar
jog soha nem ismerte. A hozománynak általában a feleség által a házasságba hozott ingó vagyont tekintik, amely a feleség tulajdonát képezi, férje hitelezőivel s z e m b e n is elsőbbséget képez. Tárkány Szűcs Ernő: M a g y a r jogi népszokások. Bp., 1981. 3 4 9 - 3 5 6 . p. Bónis György,
valamint Zlinszky Imre a hivatalos j o g tárgyalásánál a hozományt egyértelműen a feleség által
hozott ingó, ingatlannak tekinti. Bónis György: Hozomány. In: Magyar Néprajzi Lexikon.
Szerk.: Ortutay Gyula. II. köt. Bp., 1979. 590. p.; Zlinszky 1.: i. ni. 5 3 6 - 5 4 1 . p.
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Zlinszky /.: i. m. 551-554. p. A tctclcs jog mellett a szokásjog is a feleségnek ígért összegként
értelmezi a hitbért vagy móringot, a férj részére való móringolás ritka, iII. csak fele a feleség
rcszcrc történőnek. Tárkány Szűcs E.: i. m., Szilágyi Miklós: Mezöbcrényi német cs magyar
polgárok házassági szerződései (1822-1851). In: Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai
tanulmányok Hofcr Tamás 60. születésnapjára. Szerk.: Mohay Tamás. Debrecen, 1992.
173-177. p. A hitber itt látott kölcsönös jellege m e g c á f o l j a Lctay Miklós azon állítását, mely
szerint a hitber csak a feleség számára szólt az óbudai parasztpolgárok között a XIX. században. Létay M.: i. m. 145. p.
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szerződésben szüleitől kapott szőlő felét férje nevére Íratja, viszonozva azt, hogy
férj a saját örökségén vásárolt szőlőnek és rétnek a felét is Maria nevére Íratta.
Létay Miklós az óbudai parasztpolgárok társadalmát elemezve megállapítja,
hogy a gazdálkodó családok gyermekei egymás között házasodtak, s ez a szokás
annyira következetesnek bizonyult, hogy bonyolult rokoni kapcsolatok, összefonódásokjöttek létre. 19 Erre tipikus példa a Thaller család is, ugyanis mindkét generációban láthatjuk, hogy „testvér testvérrel" köt házasságot: az id. Matthias és Franz
egyaránt Breitner lányt vett el feleségül, s Matthias gyermekei: Elisabetha és
Matthias egyaránt a Schlosser családból választott házastársat. A házassági életkor
a XX. századra jellemzően nőknél 21-26 év, férfiaknál 23-28 év, a korkülönbség
1-5 év. A családban bő gyermekáldásnak és nagyaraányú gyermekhalandóságnak
lehetünk tanúi: id. Matthias és Elisabetha hat gyermeke közül mindegyik megélte a
felnőttkort, viszont azok gyermekei között közel 50%-os volt a halálozási arány.20
Ugyanezt láthatjuk Franz Thaller és Anna Breitner családjában is, ahol a három felnőttkort megélt gyermek mellett öt utód halt meg kisgyermekkorában.
A nevek mellett feltüntetett lakcím és a főváros korabeli címjegyzékének 21 segítségével azt is megtudhatjuk, hogy a házaspárok szüleikkel együtt vagy külön laktak. A Thaller gyerekek házasságuk után mind elköltöztek az apai, Calvin u. 10.
számú házból. Matthias először felesége szüleinél lakott, majd pár év múlva egy új
ingatlanban tűnnek fel, végül — mint majd a későbbiekben kiderül — megörökölték az apai házat. Elisabetha házassága után szintén elkerült otthonról, férjének szüleivel egy utcában bukkannak fel, később egy újabb házba, majd a századfordulótól
a férj néhai szüleinek házába költöztek. Maria és férje irataink szerint mindvégig a
Szentendrei utca 58. alatt laktak. Stephan az új Majláth utcai ház megvételéig, házasságának első 6 évét szülei házában töltötte. Franz házassága után felesége szüleihez, a Szentendrei u. 51.-be került, s az 1890-es évektől kocsmárosként tűnik fel.
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Létay M.\ i. m. 145. p.
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Az öt Thallcr-házasságban 1895-ig (a házasságok clsö 1 0 - 2 0 esztendejében) összesen 28 gyermek született, akik közül csak 13 élte túl a kisgyermekkort.
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Budapest cím- és lakcimjcgyzékét csak nagy óvatossággal s z a b a d használnunk, ugyanis adatai
nem biztos, hogy a valóságot tükrözik. A címck mellett g y a k r a n régen elhunyt háztulajdonosokat tüntetnek fel (pl. id. Matthias Thallcrt az 1890-cs é v e k b e n ) , másrészt a n é m u t a t ó gyakran
hiányos, az azonos nevek között pedig nem minden esetben lehet kiigazodni. Vö.: Budapest
cím- és lakcímjcgyzékc. Bp., ! 880—.

Anna Breitner geb. Brenner hagyatéka
A házassági szerződésekről visszatérve 1880-8l-re és az idősebb generáció
ügyeire, özv. Breitner Lőrincné Brenner Anna, vagyis id. Matthias és Franz Thaller
anyósának hagyatéki ügyeivel találkozunk. A Brenner lányok özvegy édesanyja
1879 nyarán halt meg (egy általam nem ismert fiókvégrendelet hátrahagyásával), s
az utána maradt ingatlanokat (egy házat, ahol Anna, Franz Thaller özvegye és
Rosina Breitner lakott és 3 szőlőt) 1880 márciusában adták el önkéntes bírói árverésen az árvaszék jóváhagyásával, ugyanis kiskorú örökösökről is szó volt. A házat
8000 Ft-ért közösen vette meg a három férjes Brenner lány és a néhai Johann
Breitner 3 lánya valószínűleg abból a célból, hogy eladják és az így nyert készpénzt
„nach Stammen und nicht nach Köpfen "22 egymás kőzött szétosszák. Az 1880 májusában kelt kiigazítási szerződésben21 5 egyenlő részre osztják a ház tulajdonjogát:
1.) Elisabetha Breitner és Matthias Thaller 2.) Rosina Holocher geb. Breitner 3.)
Anna Thaller geb. Breitner 4.) Theresia Giegler geb. Breitner 5.) néhai Johann
Breitner 3 lánya. Az ingatlant egy évvel később, 1881 májusában sikerült eladni 24
egy helyi gazdának 7500 Ft-ért, amelynek kifizetését 3 részletben szabták meg az év
végéig. így 1500 Ft jutott volna az örökösöknek (az 500 Ft veszteséget ellensúlyozza a ház mellett eladott 3 szőlő kb. 500 Ft-os ára), azonban a letéti jegyzőkönyvben
csak az első 4000 Ft letétének van nyoma, illetve azon a 400 Ft-os bánatpénz Thaller
Mátyás által való felvételének, amelyet még az 1880-as árverésen tettek le (tehát valószínűleg addigra összegyűlt a 8000 Ft). A letéti jegyzőkönyv utolsó megjegyzése,
hogy 1883-ban a takarékpénztárban őrzött pénzt a nagykorú érdekeltek között felosztották, a kiskorúak jutalékait pedig az árvapénztárba beutalták. Lehetséges,
hogy az 1500 Ft örökség csak ekkor került Matthias Thaller és felsége kezébe.
Franz Thaller hagyatéki ügye
1880 szeptemberében, 47. életévében végrendelet hátrahagyása nélkül meghalt
Franz Thaller, Anna Breitner férje. Az 1881 februárjában készült leltárat és osztályegyezséget (melyet az árvaszék 3166. szám alatt jóváhagyott) eddig sajnos nem sikerült megtalálni, az egész szituációt egy 1882. évi adásvételi szerződésből és a
hozzá kapcsolt árvaszéki kérvényekből, illetve végzésekből rekonstruálhatjuk. 25
Az 1882 márciusában kelt törvényszéki hagyatéki végzés összefoglalja a hagyatéki
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Azaz: „áganként és n e m fejenként".
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Uo. 1882:422.

leltárt: 253,50 Ft ingó (bútor és boredények), valamint 3 szőlő fele része összesen
1180 Ft értékben. Ebből levonva az 1652,75 Ft tartozást, 474,75 Ft hiány mutatkozik. A hagyatéki végzés az ingókat az özvegy 1 854-ben, házassági szerződésben
megszabott 500 Ft-os hitbéréül Anna Breitner tulajdonába bocsátja, az ingatlanokat
pedig a három utód nevére egyenlően — a törvényes örökösödés szabályai szerint26
— osztja fel.
1882 áprilisában Anna Breitner mint kiskorú gyermekei, Joseph és Katharina
gyámja eladja egy helyi szőlőműves házaspárnak férje hagyatéki leltárában 1072
Ft-ra becsült petersbergi szőlőt 2000 Ft-ért. A szerződés engedélyezéséért a fővárosi árvaszékhez fordult azzal az indokkal, miszerint az eladásból befolyó összegre
szüksége van a tartozások, nagykorú lánya, Theresia apai örökségének (500 Ft) kiadásához és a gazdaság továbbviteléhez. Az árvaszék megadta az engedélyt, viszont az ár 1/4 részét (500 Ft) a vevőknek a Fővárosi Gyámpénztárba kellett befizetniük.
1882 májusában Theresia eladja anyjának a fent megjelölt két családi szőlőnek
nevére Íratott egyhatod (vagyis saját, apja hagyatékának harmad) részét 338 Ft-ért.
Az ár és maga az adásvétel meglehetősen meglepő és érthetetlen, egyrészt mivel
ugyanezen szőlők felét, vagyis az itt eladott tulajdonrész háromszorosát a leltárban
kb. 390 Ft-ra becsülték, másrészt, hogy e magas árat az özvegy kifizette, habár
adósságokkal sújtott és az előző hónapban még pénzzé próbálta tenni ingatlanait. 27
1889 áprilisában Anna Breitner és akkor már nagykorú és férjes lánya, Katharina
az előbb szerepelt egyik brüdersriedi, akkor már kiirtott szőlő eladójaként jelennek
meg. A szerződés érvényre jutását a gyámhatósági jóváhagyástól tették függővé,
ugyanis Joseph, akit egyhatod rész illetett, akárcsak Katharinát, még mindig kiskorú volt.28
Stephan Thaller házvásárlása
1888 februárjában, házasságuk után 6 évvel Stephan Thaller és felesége, Rosina
megvásárolta az óbudai Majláth u. 49. alatt álló házat, amelyben még — egy közjegyzői okirat alapján — 1914-ben is laktak. A házat és a hozzá tartozó földet 1000
Ft-ért vették meg egy helyi szőlőművestől, akinek megengedték, hogy még májusig
a házban lakjon, addig gondoskodva az ingatlan adóiról és tehermentesítéséről. Ja-
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Zlinszky

I.: i. m. 660-667.p. A törvényes örökösödés abban az esetben lépett érvénybe, amikor

az ö r ö k h a g y ó nem hagyott végrendeletet.
27

BFL VII. 151. Rupp Zs. kjö. ir. 1882:520.

28

Uo. 1889:404.

kab Lampitseh eladónak a befolyt összegből a letéti jegyzőkönyv tanúsága szerint
300 Ft-ot a gyámpénztárnak, 400 Ft-ot pedig az árvaszéknek kellett befizetnie kiskorú, árva gyermekei után.29
id. Matthias Thaller halála és hagyatéka
1889. június 5-én, halála előtt egy hónappal már „megtörve, de még friss szellemi erőben" (mely „megtörésről" a zilált aláírás is tanúskodik) Matthias új végrendeletet30 készíttetett közjegyző jelenlétében Calvin utcai otthonában. Az 1878. évi
közös végrendelet ismeretében kijelenti, hogy elhunyt feleségének ő a kizárólagos
örököse, és hogy elismeri az akkor gyermekeik számára megállapított fejenként
1500 Ft-nyi köteles részt. (Amely összegeket eddigre a fiúk nagykorúsága és a lányok férjhezmenetelének tekintetében már valószínűleg kiadtak.) A végrendelkezés fő indoka Georg fiának „szellemi állapota", melyre nézve Matthias nem engedte
meg Georgnak a közvetlen, szabad kezet nyújtó örökösödést, mivel feltételezte,
„hogyha nem korlátozná rendelkezési jogát, nem maradna meg vagyona." Ezért
úgy döntött, hogy Georg örökségi jutaléka 4000 Ft végkielégítési összeggel (amely
összegbe az 1878-ban megállapított 1500 Ft köteles rész beleszámítassék), váltassék meg, amelyre nézve viszont nem illeti meg rendelkezési jog, csak 5%-os
(200 Ft) kamat, amelyet Georg ellátására kell fordítani. A 4000 Ft tőkét és a kamatokat az a gyermek kapja kézhez, aki Georgot befogadja háztartásába. Ezen kívül
megjegyzi, hogy Georg kamatjogosultsága az 1203/04-es ingatlanra, vagyis a
Calvin u. 10. számra irattassék. A hagyaték maradék részét tekintve öt gyermeke
között egyenlő örökösödést ír elő.
Egy hónap múlva, július 8-án elhunyt Matthias, 23-án a törvényszéknél kihirdették a végrendeletet, s egy hónap múlva megkezdődött a hagyaték rendezése. Az
örökösök, vagyis a hat testvér augusztus 8-án közjegyzői iratban 31 megegyezett,
hogy anyjuk és apjuk közös végrendeletét hatályon kívül helyezik, mivel egyrészt
anyjuk apjukat tette meg kizárólag örökösének, viszont az anya halála után nem történt meg az ingatlanok átíratása, másrészt pedig rajtuk, vagyis a hat testvéren kívül
senkit nem érint a hagyaték. Apjuk végrendeletét Georgról való rendelkezésében
elfogadták és hozzátették, hogy Georg halála esetén a 4000 Ft tőkét, valamint kamatait a testvérek, illetve jogutódjaik között osszák fel.
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Uo. 1888:177, 178.
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Uo. 1889:538.
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Uo. 1889:753. — árverési feltételek cs j e g y z ő k ö n y v .

Ezek után 5 ingatlan kivételével (melyet természetben vettek át az örökösök) 13
tétel (helyrajzi számok szerint 2 1) ingatlan nyilvános, önkéntes árverésen való eladásáról, az árverési feltételekről rendelkeznek. A kikiáltási árak megállapítása
mellett (ld. táblázatban) leszögezik:
- hogy az ingatlanokat nem adathatják el a kikiáltási áron alul,
- a kikiáltási ár 10%-a a közjegyzőt illeti,
- a z árverés után az örökösök 3 napig bejelenthetik jóváhagyásukat, illetve problémáikat,
- az árverés után 8 napig bárki utóajánlatot tehet (de az új árverés költségeit állnia kell),
- az árverés után 8 napig a vevőkkel adásvételi szerződést kell kötni,
- a vételárak 3 egyenlő részben fizetendők az árverés napjától számított 6%-os
kamattal,
- a bánatpénzt az utolsó vételár-részletbe beszámítják,
- ha valamely örökös örökségi jutalékát meghaladóan vásárolna, tartozását
ugyanúgy 3 részletben köteles megfizetni,
- az 1203/04 helyrajzi számú házat (Calvin u. 10.) csakis Georg Thaller javára
lekötött 4000 Ft tőke terhével adhatják el (mint kamatköteles, testvéreknek 5%, idegen vevőnek 6%-os, melyet Georg gondozójának kell fizetni, kölcsön Georg haláláig),
- az egyes ingatlanok átszállási idejének megkötése.
Augusztus 21-én a Calvin utcai házban megtörtént a nyilvános árverés, amely
során a 13 tétel ingatlan egy kivételével a testvérek tulajdonába jutott. Az egyes ingatlan tételekre 2-5 árajánlat történt (Georg kivételével az öt testvér — a lányok férjeikkel — által, idegen vevő csak egyszer jelent meg), mely során legalább duplájára verték fel a kikiáltási árakat.

Ingatlanok (helyrajzi számok),
birtoknagyság (n.öl)
1.

899. t j k v . 1.1/8. 1622, 1651, 1971,
(3817,75 n.öl) 2281 - szántók és rétek

2.

899. t j k v . 1+1 r. 1203, 04 , 662 össz. sz. ház és kert (420,8 n.öl)

3.

899. t j k v . 1+2 r. 2644 - goldbergi szőlő
(929,92 n.öl)

Kikiáltási
ár

Vételár és vevő

900 Ft

1510 Ft - Stephan

5800 Ft

8255 F t - M a t t h i a s

180 Ft

306 F t - M a r i a

Ingatlanok (helyrajzi számok),
birtoknagyság (n.öl)

Kikiáltási
ár

Vételár és vevő

4.

899. tjkv. l+3r. 2722 - pctcrsbergi szőlő

170 Ft

351 F t - M a r i a

5.

1861. tjkv 1.1/8 1621, 1650, 1970 (3846,95
n.öl) 2280 - rétek és szántók

900 Ft

141 5 Ft - Elisabetha

6.

1802. tjkv. 2643 - goldbcrgi szőlő (232,48
n.öl)

80 Ft

a 3. ingatlannal
együtt Maria

7.

1336. tjkv. 3 162 - grünhuti szőlő

80 Ft

187 Ft-Elisabetha

8.

1471. tjkv. AI.l-3.i-. 1490, 1 8 8 8 , 2 3 1 2 rétek (3525 n.öl)

560 Ft

1 125 Ft-Elisabetha

9.

1825. tjkv. 4099 - kronawetbergi szőlő
(989,2 n.öl)

50 Ft

138 F t - M a t t h i a s

10.
11.

3590. kat.sz. csúcshegyi legelőilletmény

50 Ft

280 F t - M a r i a

3699. kat.sz. (ua.)

50 Ft

300 F t - F r a n z

12.

4613. kat.sz. ürömbergi legclőilletmcny

40 Ft

213 Ft - Kari Flesser

13.

5246. kat.sz. (ua.)

40 Ft

235 Ft-Elisabetha

A kiszabott árverési feltételekkel szemben a vevőkkel (illetve egy részükkel)
csak október végén, illetve november elején, az osztályegyezséggel egy napon kötöttek a testvérek adásvételi szerződést. Általam csak a Matthias-szal, Kari Flesserrel és Elisabetha-val kötött adásvételi szerződés ismeretes.32 Mivel ezekben kiszámított összegek az osztályegyezségen megállapított örökségi jutalékból következnek, először az osztályegyezséget 33 vizsgáljuk meg. Ebben először is kijelentik,
hogy anyjuk és apjuk után közösen óhajtják az osztályt megtenni, mivel az ingatlanok a kettőjük nevén közösen maradtak a testvérekre. A hagyatéki leltárban cselekvő vagyonként 15354,80 Ft szerepel:
- készpénzben a 13 árverési ingatlant és a két — a Közúti Vasúti Társaságnak
800 Ft-ért eladott — filatori legelőt említik,
- ingatlanban: 2 mühlriedi szántót és egy filatori legelőt (210 Ft értékben).
Szenvedő vagyonként 702,30 Ft-ot jelölnek meg, mely a két szülő orvosi és temetői költségeit takarja. Ezt az összeget levonva, a tényleges hagyaték össz.
14652,50 Ft.

32

U o . 1889:1013, 1014, 1052, 1083., 1054.

33

Uo. 1889:1055.

Az osztályegyezség tényleges részében elsőként Georg örökségi részét rendezték a fentebb leírt módon. A 4000 Ft tőke Matthias tulajdonába jutott, mivel feleségével együtt ő vette meg a Calvin utcai atyai házat egy kronawetbergi szőlővel
együtt. Ezt a 4000 Ft tőkét levonva a tényleges hagyatékból: 10652,50 Ft maradt,
amelyet öt részre osztottak fel, így a testvéreket 2130,50
Ft illette meg. Az egyes
testvérek örökségét a következő séma szerint rendezték: az árverésen vett ingatlanok árából és a három eladatlan ingatlan árának 1/5-éből levonták a 2130,50 Ft
örökséget (Matthias esetében a 4000 Ft-ot is). Ha így pozitív összeg jött ki, vagyis
tartozás mutatkozott, azt az adott örökösnek a kevesebb ingatlant vásárolt örökösök
részére kellett utalni. Ezzel az árveréses hagyatéki rendezéssel tehát az ingatlanok is
a családban maradtak, és az egyenlő örökösödés is biztosított volt. Adásvételi szerződést a testvérek közül valószínűleg csak azért kötöttek Matthias-szal és Elisabetha-val (illetve házastársaikkal), mert náluk mutatkozott az örökséget levonva
tartozás. Az adásvételekhez tartozó letéti jegyzőkönyvekben azt is rögzítették,
hogy mely testvér részére utalták ki a tartozásokat. A szenvedő vagyon, illetve a
Maria, Stephan, FranzThallernél mutatkozó hiány pótlására Matthias és Elisabetha
tartozásain kívül természetesen Flesser Károly és a Vasúti Társaság vételárát is felhasználták.
A hagyatéki ügy végleges rendezésére néhány hónap múlva került sor, 1890 februárjában, amikor is az örökösödési jutalékukat meghaladó értékeket átvett örökösök tartozásaikat megadták, s a másik három testvér is megkapta örökségét. Azonban a Vasúti Társaság 800 Ft-nyi vételárát még ekkor nem kapták meg. Tavasszal
pedig egy nyilatkozatban néhány tévesen definiált ingatlan telekkönyvi számait helyesbítették, illetve az egymás között fel nem osztott 3 ingatlan egyenlő arányú telekkönyveztetéséről egyeztek meg. 3 4 Azonban a megmaradt és azonosított
telekkönyvek tanúsága szerint az új birtokosok csak évek múltán íratták át nevükre
az ingatlanokat. Például a Calvin utcai házat csak 1893-ban telekkönyvezték
Matthias és neje nevére, s ugyanezen ingatlan Georgot illető zálogjogát pedig csak
1903-ban.35
1890 elején Matthias és felesége lakhelye már a Calvin utcai apai ház, viszont
Georg Elisabetha háztartását jelenti be lakhelyéül (előző évben még Stephan-nál lakott), vagyis meglepő módon valószínűleg nem a 4000 Ft tőke átvevője lett Georg
gondozója és a kamatok kezelője. Bár a végrendelet elvileg egyenlő örökösödést
rendelt el, gyakorlatilag a Calvin utcai ház „vevője", Matthias öröksége jóval meg-
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haladta testvéreiét: hiszen, ha a 4000 Ft kezelése számára csak Georg haláláig szól
is, a házhoz így is rendkívül kedvezően jutott hozzá.
Az osztályegyezség napján a három kevesebb ingatlanban részesült testvér:
Maria, Stephan és Franz ajándékozási szerződést kötött házastársával/ 6 melyben az
árveréskor vásárolt ingatlanaik felét átruházták férjükre, illetve feleségükre. Ez a
gesztus a házassági szerződéseknél tapasztalt kölcsönösséget erősíti meg számunkra, vagyis hogy az ingatlanokat fele-fele arányban birtokolják a házastársak, abban
az esetben is, ha az örökösödés útján került a birtokukba.
Az eddigi — még számos lehetőséget és forrást ki nem használó — elemzéssel
bemutatott Thaller család csak egy az óbudai, fővárosi német ajkú árutermelő parasztpolgárok közül. Esetüket kívánatos lenne további családok elemzésével összehasonlítani és tágabb összefüggésekben elhelyezni. Az eddigieket összefoglalva
egy olyan vagyonkezelési stratégiát ragadhattunk meg néhány élethelyzeten keresztül, amelyet a következők jellemeznek:
- a testvérek egyenlő örökösödése (ellentétben a magyarországi németekre jellemző törzsörökléssel 37 ),
- az ingatlanokhoz, a területileg széttagolt családi birtokhoz való ragaszkodás
(ingatlanok örökítése az árveréses módszerrel), ennek következtében stabilitás és
endogámia,
- az öreg szülők le nem „vetkezése", azaz az elhunyt házastárs vagyonát az életben maradt kezeli (ellentétben a XVIII. sz. közepi Buda környéki németekkel 38 ),
- a házasságban kölcsönös és egyenlőbb vagyonkezelés,
- a házasság után új, szülőktől független háztartásra törekvés (ellentétben pl. az
újlaki szőlőmüvesekkel, akik igyekeztek fiaikat munkáskéznek megtartani 39 ).
Érdekes lenne megtudni, hogy ez a stratégia mennyiben hasonlít vagy tér el a korábbi, szőlőművesek számára „boldogabb idők" vagyonkezelési szokásaihoz képest, s hogy mi lett a család további sorsa, mennyiben változtatta meg életüket az

36

BFL VII. 151. R u p p Zs. kjö. ir. 1889:1056, 1057, 1067.

37

Kása László: A parasztság polgárosulása Magyarországon. In: 5. Hitel, (1992) 4. sz. dcc. 53. p.

38

Faragó

Tamás: A család cs háztartásszerkezet mintái különböző nemzetiségű Buda-környéki

falvakban a XVIII. század közepén. In: Történeti antropológia. Tudományos ülésszak 1. Budapest, 1983. április (MTA). Bp., 1984. 247. p.
39

Meleg Attila: A XIX. század eleji városi háztartások B u d a - Ú j l a k o n . In: Történeti-szociológiai
tanulmányok a 19-20. századi magyar társadalomról. Szociológiai műhelytanulmányok 5. sz.
Bp., 1987. 151. p.

Óbudán 1882-ben megjelent és éppen időszakunkban (1887-1892) legjobban pusztító ftloxéra, mely Létay Miklós szerint a szőlősgazdák többségét teljesen elszegényítette, s kénytelenek voltak más kereseti lehetőség után nézni. 0 Sajnos úgy tűnik,
hogy a Thallerek további karrierjét közjegyzői iratok alapján nem lehet követni,
tigyanis 1923-ig csupán egyszer, 1914-ben fordultak meg közjegyzőnél, mégpedig
Rupp Zsigmondnál, aki viszont akkor már Pesten működött. A telekkönyvek és a
budapesti lakcímjegyzék alapján még ebben az időben is Óbudán laktak, óbudai ingatlanokat adtak el és örökítettek gyermekeikre 41 , foglalkozásukat hivatalosan házbirtokosnak, földművesnek, majorosnak, illetve korcsmásosnak jegyeztették be.

40

Létay M.:\. m. 144. p.; Uő: A szabadságharc bukásától 1950-ig. Mezőgazdaság a szabadságharc után. In: Óbuda évszázadai. Szerk.: Kiss C s o n g o r - M o c s y Ferenc. Bp., 1995. 260-261. p.;
Budapest Sz. F. Statisztikai Évkönyve. Visszapillantással az 1874-93. evekre. Szerk.: Thirring
Gusztáv. I. cvf. 1894. Bp., 1896. 273. tábla; Bodor Antal: Budapest mezőgazdasága. (Statisztikai Közlemények 65. köt. 2. sz.) Bp., e. n. 105-11 I. p.

41

BFL VII. 6. d. Óbudai telekkönyvek. 1122., 987. betétsz. Ez utóbbi tanúsága szerint az
1898-ban elhunyt Elisabctha Thaller és az 1917-ben elhunyt Martin Schlosscr ingatlanvagyonát
ncgy g y e r m e k e között egyenlően osztotta cl.
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