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RUZSA-NAGY ZOLTÁN 

A TEMETVÉNYI URADALOM TÖRTÉNETE A XVII. SZÁZADBAN 

Bevezetés 

A feudális kor mezőgazdaságának alapegysége az uradalom, mely minden szem-
pontból önálló, integer egységnek számít, ami egy központ, a vár körül szervező-
dött, és sajátos hierarchiát mutat a lakosság és a települések vonatkozásában. 
Integer egység azért, mert alapvetően önellátó. Egy uradalom nemcsak lokálisan, 
hanem országos léptékben is az állam alapegységének, mai fogalmakkal élve kis-
térségének tekinthető. Bizonyos szempontból ugyanis az uradalom feje, a földesúr 
rendelkezett olyan jogokkal, melyeket később a polgári állam illetve annak alsóbb 
szervei vettek át. Az uradalom gazdasági egysége abban is megnyilvánult, hogy a 
földesúr rendelkezett olyan eszközökkel, melyekkel bele tudott szólni az egyes 
jobbágygazdaságok működésébe. A falvak életét irányító bírók is a földesúr rend-
tartása szerint működhettek. Az igazságszolgáltatás terén az úriszék, mint a job-
bágy és földesúr közötti elsőfokú bíróság szerepe közismert. Mindezeken túl az 
uradalmak sokszor (de korántsem mindig) területileg is összefüggő egységet alkot-
tak, és számos esetben az ökológiai környezetük is hasonló volt. Az uradalmak te-
hát egy természeti, társadalmi és gazdasági alapokon szerveződő komplex egység-
nek tekinthetők. 

Századunk első felében Domanovszky Sándornak köszönhetően kapott lendü-
letet az uradalmak kutatása. Az általa szerkesztett „Tanulmányok a magyar mező-
gazdaság történetéből" című tanulmánysorozat kiváló dolgozataival új korszakot 
nyitott a hazai gazdaságtörténeti és helytörténeti kutatásokban.1 A sorozat kutatási 
eredményeit összefoglalva Domanovszky megállapítja, hogy a földesúri gazdasá-
gok fejlődése Magyarországon is a nyugat-európaival azonos módon ment végbe.2 

A tanulmányok témájául szolgáló uradalmakat tudatosan választották ki, minden 

1 Feltétlenül említést érdemelnek a sorozat tagjai közül a dolgozatomhoz kapcsolódó témát és 
korszakot vizsgálók: Jármay-Bakács, 1930., Komoróczy, 1932., Csapody, 1933., Tholt, 1934., 
Beriász, 1936., Ravasz, 1938. 

2 Domanovszky, 1979. 169. p. 

FONS VIII. (2001) 1. sz. 3-66. p. 3 



korszakból azokat, amelyek jellegzetesek, illetve a fejlődés szempontjából lénye-
gesek lehettek. 

Itt vetődött fel először az uradalmakon belüli majorsági gazdálkodás kérdése a 
Mohácsi vész utáni Magyarországon.3 A majorságok kialakulását az serkentette, 
hogy a török hódítás elvette a főurak területszerzési lehetőségeit, ezért figyelmük a 
saját birtokuk gazdálkodása felé fordult, ott keresték a jövedelem növelésének le-
hetőségeit. Ezt serkentette az állandóan harcban álló hadsereg kenyérgabona-, zab-
és borigénye is, békésebb időszakokban pedig a végvári katonaság ellátása.4 A 
XVI. század közepén Nádasdy Tamás nádor kezdeményezte a saját földesúri hasz-
nálatú földjeinek növelését, és sikerült is minden birtokán kialakítani az első ma-
jorságokat.s Igyekezett minél jobb terméseredményeket elérni, ezért saját, a jobbá-
gyokénál jóval korszerűbb szerszámokkal (pl.: mélyebb szántást lehetővé tevő 
vaseke) dolgoztatott.6 A termett gabona nagy részét exportálta, úgy az osztrák örö-
kös tartományokba, mint az adriai partvidékre.7 Ez már magában hordozta a kapi-
talista árutermelés csíráit, mivel a majorságot elsősorban a pénzjövedelmek növe-
lésére használták.8 Ez azonban csak a gazdálkodás szemléletére igaz, valójában a 
kora újkori nagybirtok még a feudális gazdasági rendszeren alapult. Ezt jól példáz-
za, hogy majorsági földjeinek bővítéséhez sem neki, sem nagybirtokos társainak 
nem kellett a jobbágyok elűzésének kegyetlen módszeréhez folyamodnia, hiszen 
az ország minden részén bőven lehetett találni elhagyott jobbágytelkeket, melye-
ket a falutól elvéve majorsággá tettek.9 Ebből kifolyólag az amúgy sem túl nagy ki-
terjedésű majorságok több kis darabból álltak, követve a kisajátított jobbágytelkek 
elhelyezkedését.10 A majorságokat robotmunkával műveltették meg. Az egyre nö-
vekvő robotteher alól a parasztok úgy próbáltak kibújni, hogy kisebb telekre köl-
töztek át, ami jelentősen szaporította a negyed, nyolcad, tizenhatod telken ülő 
jobbágyok számát." A tizenötéves háború pusztításai tönkretették a majorgazda-
ságokat, és hamarosan a háborús konjunktúrának is vége szakadt, egyszóval nagy-
üzemi termelés lehetőségei kimerültek. Az összeszűkült lehetőségek közepette a 

3 Némelyik tanulmánynak ez már a címében is megjelenik, pl.: Tholt, 1934. (A sárvári urada-
lom majorgazdálkodása a XVII. század első felében). 

4 Domanovszky, 1979. 184. p. 
5 Komoróczy, 1932. 61-63. p. 
6 Uo. 73. p. 
7 Uo. 102-105. p. 
8 Domanovszky, 1979. 185. p. 
9 Uo. 
10 Tholt, 1934. 13-18. p. 
11 Domanovszky, 1979. 186. p. 



hagyományos földesúri kiváltságok kerültek előtérbe, mint a földesúri bevételek 
növelésének legkedvezőbb lehetőségekkel bíró területe. így lett fokozatosan a leg-
fontosabb bevételi forrás a borkimérés.12 Miután jelentőségét felismerték a földes-
úr a parasztok borát is felvásárolta, hogy azután jóval drágábban kimérhesse 
nekik.13 Noha ez is magán hordozta a profitorientált szemlélet nyomait, az urada-
lom zártságából következően csak a helyi jobbágyok lehettek a bor fogyasztói, 
azaz a földesúr csak tőlük tehetett szert jövedelemre. Ezzel fordulat állt be a ma-
gyar mezőgazdaságban, a bevételek majorság jellege háttérbe szorult a földesúri 
haszonvételekből származó jövedelmekkel szemben.14 

A második világháborút követően a marxista történetírás az eredeti tökefelhal-
mozás tételéből kiindulva, annak magyarországi lehetőségét kereste. Ezt a kora új-
korban a földesúri majorságok, mint tőkés árutermelő gazdaságok kialakításában 
találta meg. Ezért, a hazai viszonyokra adoptálva a korabeli angliai folyamatot, az 
efféle majorságok kialakulását helyezte a középpontba. Ennek megfelelően a XVI. 
század végét és a XVII. század elejét a másodlagos jobbágyság kialakulása és meg-
szilárdulása korszakaként jellemezte." Ekkor alakultak ki a nemesi kereskedelem 
és a robotoltató földesúri árutermelő majorság fő struktúrái. Az agrárgazdaság át-
alakulása megindult ugyan, de eltorzult és a feudális kizsákmányolás formáinak 
betokozódásához vezetett.16 

A későbbi kutatások során legalaposabban a nyugati határszélen fekvő Batthyá-
ny-birtokokat vizsgálták, ahol a piac közelsége miatt valóban volt földesúri áruter-
melő gazdálkodás, mi több, még a jobbágyok is eladták gabonafölöslegiiket.17 A 
földet a pusztatelkek kisajátításával, a közös legelők egy részének földesúri hasz-
nálatba vonásával szerezték. Esetenként előfordult, hogy elűzték földjéről a jobbá-
gyot (főleg a kisebb ill. közepes nagyságú birtokkal rendelkezők voltak erre ráutal-
va), de a korszakot alapvetően a földbőség jellemezte, ezért ezzel egyidejűleg foly-
tak telepítések is - még a relatív túlnépesedettnek számító Nyugat-Dunántúlon is. 
A kialakult majorságok alapvetően nem monokulturizálódtak, mint a profitorien-
tált tőkés üzemek, hanem mindent megtermeltek, amire a várnépnek, uradalmi al-
kalmazottaknak szüksége volt, és csak a megmaradt felesleget vitték a piacra. Szűk 
esztendőben, mikor semmi nem maradt, semmit nem adtak el.18 Az itt termett 

12 Uo. 187. p. 
13 Tholt, 1934. 63. p. 
14 Domanovszky, 1979. 187. p. 
15 Pach, 1963. 165. p. 
16 Uo. 251-253. p. 
17 Lásd Zimányi, 1962. cs 1968. 
18 Zimányi, 1976. 84. p. 



mennyiséget a tized bérbevételével (amit a korban természetben szedtek be), a ki-
lenced terményben való beszedésével, valamint a jobbágyok termékeinek (első-
sorban a bornak) erőszakos (természetesen jóval piaci ár alatti) felvásárlásával 
igyekeztek megnövelni. (Amint azt már a harmincas években készült tanulmányok 
is leírták.) 

Ezzel együtt a majorságok technológiailag ekkor még ugyanolyan szinten vol-
tak, mint a jobbágygazdaságok. Ugyanúgy ökörrel szántottak, és a földet ugyanúgy 
két- illetve három nyomásban művelték. Hovatovább a falu nyomáskényszere ér-
vényes volt az ott fekvő allodiális területekre is. Kétféle majorságtípust különböz-
tethetünk meg. Az archaikus major földje nem különül el a falu földjétől, csupán 
meghatározott mennyiségű gabona elvetésére és betakarítására kötelezték a jobbá-
gyokat. Sőt volt olyan allodium is, melynek sem helye, sem nagysága nem volt ál-
landó.19 A fejlettebb (és egyben elterjedtebb) majorságoknak volt egy állandó ma-
jorsági központja, amihez meghatározott nagyságú és elhelyezkedésű, állandóan 
használt földek tartoztak.20 

A jól szervezett Batthyány-uradalmak vizsgálata lehetővé tette a birtokok, és 
bennük a majorságok igazgatásának vizsgálatát is.21 A birtok élén általában az ud-
varbíró (provisor) állt, aki gyakorlatilag igazgatta a birtokot és eljárt a földesúr ne-
vében, például az úriszéken. Rendszerint kisnemesi, félparaszti sorból kerültek ki, 
és egész életükben egy úrnál szolgáltak, míg az alsóbb tiszteket általában csak egy 
évre fogadták fel. A számtartó (rationista) a pénzjövedelmeket kezelte. A kasznár 
a gabona, a kulcsár (claviger) a bor ki és bemenő tételeinek, tárolásának, stb. szám-
adó tisztjei voltak. Az uradalmak sáfárságokra voltak osztva, élükön a sáfárral, 
akik az uradalom napi teendőket végrehajtó tisztjei voltak. A majorságokban a ma-
jorispán (majoros), a falvakban a bíró (judex) és a szőlőhegyen a hegymester 
(magister montis)22 felügyeltek a növényekre, a munkák elvégzésére. A bíró és a 
hegymester egyben a jobbágyok nyilvántartója és szolgáltatásaik begyűjtője, és 
mindezek mellett helyi ügyekben az első fokú bírói fórum. Az uradalmi tisztségek 
a jobbágyok előtt is nyitva álltak. Ezért fizetést kaptak, mégpedig három lehetséges 
formában: készpénzben (vagy természetbeni juttatásokkal, például bizonyos 
mennyiségű gabona), másrészt használatba kaphattak egy jobbágytelket, vagy egy 

19 Ilyen volt a XVII. század elején például a görgényi, a kővári uradalom és a munkácsi urada-
lom egy része. Uo. 

20 Zimányi, 1976. 85, p. 
21 A birtokigazgatással kapcsolatban lásd Bán, 1977. és 1993., valamint Kenyeres, 1997. cikkeit. 
22 Eme utóbbi két tisztséget általában a lakosság soraiból választota maga a mezőváros ill. falu 

lakossága, s mandátuma egy évre szólt. Maksuy, 1959. 825. p. 



szőlőt, vagy egy kocsmát, harmadrészt a földesúr mentességet adhatott a jobbágyi 
szolgáltatások alól. A tiszttartón kívül senki nem kaphatta meg mind a három félét 
egyszerre.23 A fizetési mód szerint az uradalmi alkalmazottak két csoportra osztha-
tók. Az imént tárgyalt tisztviselői szervezet tagjai állandó fizetésű alkalmazottak 
voltak, ezért őketsallariumosoknak nevezték. Az alkalmi fizetést kapó munkavál-
lalókat (például kocsmáros, börtönőr, stb.) prebendáriusoknak hívták.24 

A tizenötéves háború pusztításait ez a gazdaságtörténeti iskola is fordulópont-
nak tekintette a magyarországi fejlődésben, mert ez a népességcsökkenés követ-
keztében a háborút túlélt de elszegényedett jobbágyokra még nagyobb terheket 
rakott. Föld ugyan volt bőven, de igásállat híján és növekvő robotterhek mellett 
egyre-másra mentek tönkre a jobbágygazdaságok. A pusztítás ellenére a XVII. 
század harmincas éveitől a majorságtelepítés újabb (második) hullámának va-
gyunk szemtanúi. A földesúri magánhadseregek egyre növekvő élelemigényét biz-
tosítani kellett akkor, amikor nemcsak az uradalmi pénzbevételek csökkentek, ha-
nem a jobbágyok szőlőművelésre való fokozott áttérése miatt a terményjövedel-
mek mennyisége is elapadt.23 Ekkor válik általánossá Nyugat-Magyarországon a 
kaszával való aratás és a vaseke használata.26 A válságra, a népesség megfogyatko-
zására a földbirtokosok Európa-szerte a termelés fokozásával reagáltak, ami a job-
bágyok a korábbi évszázadban már jelentősen megemelkedett robotterhét az elvi-
selhetetlenségig fokozta.27 Nem csoda, hogy egyre gyakoribbá váltak a jobbágy-
szökések. Batthyány Ádám ez ellen úgy próbált védekezni, hogy a falu tagjai és az 
uradalmi tisztviselők vállalták kezességet a jobbágyokra. Ha egy jobbágy elszö-
kött és nem került elő, mindenki fizetett a földesúrnak.28 1649-ben Jobbágy Dániel 
provisor számos reformjavaslattal állt elő. Ezek egyike az úrdolgára vonatkozott, 
hogy a korlátlan robotolás helyett legyen állandó megállapodás, sőt a robotot az úr-
béresek 10 forintért megválthassák, ami befolyt pénzből a földesúr szekereseket 
fogadhatna fel. A reformból semmi sem valósult meg, leginkább azért, mert egybe 
esett Batthyány Ádám nagy építkezéseinek idejével, amit a földesúr (a majorsági 
földek megmüveltetése mellett szintén a jobbágyokkal végeztetett el. Ez egyre 
több robotot jelentett a jobbágyoknak, aminek következtében saját földjüket is ha-
nyagolniuk kellett, egyre szegényebbek lettek, és állataik is egyre hullottak el. 

23 Bán, 1977. 44-45. p. 
24 Sugár, 1982. 480. p. 
25 Zimányi, 1976. 92. p. 
26 Uo. 86. p. 
27 Diederiks, 1995. 116-117. p. 
28 Bán, 1977. 50. p. 



Végeredményben tehát robotkötelezettségüket is egyre kevésbé tudták ellátni. 
Batthyány Ádám sokszor erőszakkal felvásárolta jobbágyai gabonáját, borát, mé-
zét, szilváját, stb. jóval a piaci ár alatt, de volt, hogy még azt sem fizette ki.30 

Az uradalmak vizsgálata nem csupán gazdaságtörténeti szempontból érdemel 
figyelmet, hanem ebben a keretben tudjuk vizsgálni a társadalom gerincét adó job-
bágyság életfeltételeit, életszínvonalát és annak változásait. Erre már a Doma-
novszky-féle sorozat kötetei is felhívták a figyelmet, utóbb többen is behatóan ta-
nulmányozták ezt a kérdést.31 

A társadalom és a gazdaság szerveződésében elfoglalt helyének köszönhetően 
lényeges kérdésnek tartom, hogy egy-egy uradalom mekkora helyet foglalt el a bir-
tokos család életében, ez alatt elsősorban a gazdasági szerepet (azaz jövedelmező-
séget) értve, másodsorban pedig a társadalmi életet, azaz milyen sűrűn tartózkod-
tak a birtokon, vagy csak igen ritkán vetődtek oda. A birtok épületeit és felszerelé-
sét a szűkösen rendelkezésre álló források segítségével nagy vonalakban sikerült 
leírni. Mivel a birtok a rajta élő népek életének színtere, ezért fontosnak tartottam 
felderíteni a lakosság társadalmi rétegződését, értve ezalatt a jogállást, a vagyoni 
különbségeket és az etnikai összetételt. Nagyon nehéz feladat meghatározni, ho-
gyan láthatta egyjobbágy a kora újkorban alulról ugyanazt a birtokot, ami a földes-
úr és tisztviselői számára egy bizonyos jövedelemforrásul szolgáló gazdasági szer-
vezet volt. E szakdolgozat kereteibe a jobbágyokat terhelő szolgáltatások bemuta-
tása és a birtok életéből egy pillanatkép felvillantása fért bele. Az úriszéki perek 
feldolgozása egy másik tanulmány anyaga lehetne, amely lényegesen közelebb 
hozná hozzánk a paraszti világot. 

Munkám forrásául a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratok közül elsősor-
ban két, a Magyar Kamara számára készült számadáskönyv, a birtokról készült ur-
báriumok, tizedjegyzékek, dikajegyzékek, inventáriumok és különféle missilisek 
szolgáltak. Ezek legnagyobbrészt a Magyar Kamara Archívumának összeírásokat 
tartalmazó fondjaiban, a Thurzó család levéltárában, valamint a Csáky család le-
véltárában találhatók. 

29 Uo. 49. p. 
30 Uo. 50. p. 
31 A világháborút követően Szabó, 1947. és uö, 1948. emelte ki fontosságát, utóbb Makkal, 

1957., Veress, 1966., Zimányi, 1968. és Varga, 1981. feltétlenül kiemelendő. A parasztság ku-
tatása igen sok esetben a majorsági gazdálkodás vizsgálatával egyetemben történt: Makkal, 
1957., Maksay. 1958., Padi, 1963. 



Temetvény földrajzi helyzete 

Temetvény vára,32 az egykor hozzá tartozó birtoktestekkel együtt az Északnyuga-
ti-Kárpátok belső hegyvonulatába tartozó Vág menti Kisinóc-hegység (Povazky 
Inovec) délnyugati, alacsonyabb részén helyezkedik el. Történeti földrajzilag a va-
lamikori Nyitra vármegye északnyugati részén fekszik, a Vág folyó bal partján, 
farkasszemet nézve a Báthori Erzsébetről elhíresült Csejte várával. Pöstyéntől 
északkeletre, Vágújhelytől és Beckó várától délkeletre, egyaránt 10-15 kilométer-
re található. A Vág-folyó a Fehér-Kárpátok és a Kisinóc-hegység között már jóval 
szélesebb völgyben folyik, mint az északi vidéken, esése és sebessége lecsökken, 
kanyarogva, majd ágakra szakadva tölti fel völgyét. A magával hozott hordalékot a 
szűk völgyből kilépve továbbszállítani nem tudja, ezért ebből hordalékkúpot épít. 
A folyó gyakran kilépett medréből, sőt időnként meg is változtatta azt, módosítva 
ezzel a birtok határait is. Ez számos esetben adott alkalmat határvitára, illetve a fo-
lyó mentén lévő rét és ártéri erdő hasznosításával kapcsolatos konfliktusokra. A 
Vág ezen a szakaszon igen árvízveszélyes, amit csak fokoz szélsőséges vízjárása (a 
tavaszi hóolvadás és a kora nyári csapadékmaximum következtében fellépő két ár-
vizes időszak) is. Ezért a környező települések (így a temetvényi birtokhoz tartozó 
falvak nagyobb része is) nem közvetlenül a folyóparton épültek ki, hanem a maga-
sabban fekvő területeken, a hegylábfelszínek alján, vagy egy Vágba torkolló patak 
völgyében. A folyó menti síkságot (hordalékkúpot) növénytermesztésre jól hasz-
nálható öntéstalaj borítja, viszonylag magas talajvízszinttel, ami aszályos időszak-
ban is biztosítja a növények nedvességigényének nagy részét. A hegységben eredő 
felszíni vízfolyások köziil legjelentősebb a Hradeki-patak, mely 10 kilométer 
hosszú völgyében gyűjti össze a terület vizeit. A csapadékvíz nagy része a birtok 
zömének alapkőzetét adó mészkő repedéseiben elnyelődik, s karsztvízzé válva je-
lentős felszín alatti vízkészletet alkot. Ezt a kora újkorban csak ott tudták kihasz-
nálni, ahol forrás formájában a felszínre tört. Ilyen forrás Hubina, Hradek és 
Ólehota falvak közelében volt. A terület vízfolyásai rövidségüknél fogva nem túl 
bővizűek. Mivel a források és a patakok nem tudták ellátni a települések vízigényét 
(még az e téren legkedvezőbb adottságokkal rendelkező Hradek faluét sem), ezért 
a legtöbb ivóvizet magából a Vágból, vagy fúrt talajvízkutakból nyerték."'' 

32 Mai neve: Tcmatin (Szlovákia). 
33 Mrva-Slovúk, 1996. 8-9. p. 



A Kisinóc-hegység az Északnyugati-Kárpátok belső vonulatának tagja, mely-
nek kőzetanyaga a Kis-Kárpátokhoz hasonló. Legfontosabb felépítő kőzete a me-
tamorf gneisz és alárendelten a gránit. A hegység déli és keleti részét, beleértve az 
594 méter magas Temetvény várhegyet is középidőben lerakódott kevéssé karszto-
sodé mészkő alkotja.34 Noha a hegység legmagasabb csúcsa az Inóc (1042 m), a 
temetvényi birtokba tartozó vonulatok átlagosan csak 4-500 méter magasak. 

A terület éghajlata némileg hűvösebb, ugyanakkor csapadékosabb az egyéb-
iránt hozzá hasonló észak-dunántúlinál. Az utóbbi évtizedek mérései szerint az évi 
középhőmérséklet +8-9 °C. Az átlagos januári középhőmérséklet -3 °C, a júliusi 
+20 °C. Az átlagos évi csapadékmennyiség 800-1000 mm,33 ami annak köszönhe-
tő, hogy az É-D csapásirányú Kisinóc-hegység keresztezi az óceán felől csapadé-
kot hozó, ÉN Y-DK irányú szeleket. Ugyanakkor azért nem magasabb még ennél is 
a csapadékösszeg, mert a Vágtól nyugatra fekvő Fehér-Kárpátok és Kis-Kárpátok 
ezeket az északnyugat felől érkező páradús légtömegeket már a Kárpát-medence 
határán megcsapolja. Összehasonlításul álljon itt egy táblázat, melyben a Mátrával 
és az Alfölddel vetem egybe a Kisinóc-hegység éghaj latát:36 (L = hegyláb, T = tető) 

Januári 
közép-
hőm.°C 

Júliusi 
közép-
hőm.°C 

Fagy-
ment, 
napok 
száma 

Nyári 
napok 
száma 

(>25°C) 

Évi csa-
padék 
(mm) 

Nyári 
félév 

csap.-a 
(mm) 

Hóta-
karós 
napok 
száma 

Kisinóc 
L -3 20 160 30-40 800-900 400-500 90-100 

Kisinóc 
T 

-5 18-19 80-120 0-10 1000 600 120-140 

Mátra L -3 19-20 200 n. a. 600-700 468 60-80 

Mátra T -4 15-16 n. a. 6 700-800 440 >80 

Dél-
Alföld 

-1 21 260 80 550 n. a. 25 

34 Karátson, 1998. 53., 88., 363. p. 
35 Mrva-Slovák, 1996. 8. p. 
3f. Pinczés, 1998. 35. p. 



A táblázatban szerelő két érték közül a temetvényi birtokra inkább a hegység 
hegylábfelszíneire megadott értékek jellemzők, mivel a birtok a hegység alacso-
nyabb déli részén és annak lábánál terül el. Az adatok megerősítik a korábban tár-
gyalt éghajlati jellemzőket: a Kis-lnóc-hegység csapadékosabb a Kárpát-medence 
belső területeinél, amely csapadék egy része hó formájában hullik le, ezért a hóta-
karós napok száma is nagyobb. Ez utóbbi a mezőgazdaság számára jelent nagyobb 
biztonságot azzal, hogy az őszi vetés megmaradása valószínűbb. 

A hegység talajtakarója a nagy lejtésszög miatt általában vékony, az éghajlatból 
és az alapkőzetből következően pedig rendzina, vagy kilúgozott, savanyú barna er-
dőtalaj, ami gabonatermesztésre még megfelelő. A folyóhoz közelebb eső alacso-
nyabb hátakat, hegylábfelszíneket lösz, illetve annak folyóvíz által lerakott módo-
sulata, vályog borítja, ami a legjobb talajképző kőzetek egyike. A hegység erdei-
nek természetes növényzete a lombhullató erdő. Fáinak legnagyobb része bükk 
(ma kb. 60%) és tölgy (ma kb. 20%), foltokban előfordul erdeifenyő, kőris, gyer-
tyán és juhar is. A kisebb hegyek közti medencékben helyenként vizenyős terüle-
tek, ún. rétlápok találhatók.37 

A vár jelentőségét növelte, hogy közelében, a Vág-völgyében fontos utak halad-
tak. Az országos jelentőségű Pozsony-Nagyszombat-Trencsén-Zsolna útvonal 
ugyan a folyó menti alföld másik oldalán, Csejte vára alatt vezetett, de a Komá-
rom-Galgóc-Pöstyén-Trencsén, és a Nyitra-Pöstyén-Trencsén utakat Temet-
vény vára ellenőrizte. A várból tiszta időben 30-40 kilométer hosszan is szemmel 
lehetett tartani a Vág-völgy ét. 

Temetvény betelepülése és birtoktörténete 

Az ország e része az Árpád-korban meglehetősen ritkán lakott volt, ami egyfelől a 
terület gyepű-jellegével,3s másfelől a természeti viszonyokkal magyarázható, 
ugyanis az itt 8-10 kilométer széles folyó menti alföldön kívül, mindent összefüg-
gő bükkerdő borított, ami a megtelepedésre kevéssé volt alkalmas. Ennek követ-
keztében a Vág völgyében nem alakultak ki összefüggő birtoktestek. A nagyobb 
váruradalmak, melyek a XIV. században kialakultak, inkább a Kis-Kárpátok még 
megszállatlan lejtőin terjeszkedtek. Magában a Vág-völgyében sok volt a királyi 

37 Biilla-MendöU 1999. 240-245. p. 
38 Az 1015/1018-as csch cs lengyel támadások következtében épültek ki a határispánságok: 

Bolondocs (Beckó), Bánya (Banka), Galgóc, Scmptc cs a Morva folyó menti Sasvár. Gyürffy, 
1996. 333. p. 



terület, amelyet nem egyszerre adományoztak el, hanem kisebb részletekben. A 
Vág bal partján a XIII. században egy új királyi uradalom alakult ki, Temetvény vá-
rának birtoka.39 Lehetséges, hogy ezt a várat említik Vágújhely és némely más 
Nyitra megyei települések határjárásában castrum de Tenna néven.40 Nem sokkal 
későbbi a vár első biztos említése, V. István egy 1270-ben kiadott oklevelében, 
mely szerint castrum Ternethyn Endre fia Mihály comes vára volt, melyet 
1265-ben sikeresen megvédett, a király apjával, IV. Bélával szemben.41 

A vár neve magyar eredetű, bár pontos jelentése nem ismert. Annyi bizonyos, 
hogy a magyar temet szó származéka, aminek eredeti jelentése töltést, halmot, 
dombot csinál volt.42 Temetvény a magyar-szláv nyelvhatártól (ami Pöstyén és 
Tapolcsány között húzódó vegyes lakosságú sáv volt) éppen északra terül el. Ez ab-
ban is megnyilvánul, hogy a várhoz tartozó falvak nevei egy kivétellel szláv erede-
tűek. Egészen a XVII. század elejéig forgalomban volt Réte falunak a magyar neve 
(amely azt jelenti, hogy valakinek a rétje43), ez után azonban érvényesült a szláv 
népesség túlsúlyának hatása, és kizárólag a Luka névalak fordul elő, amely ugyan-
azt jelenti, mint a magyar Réte. A többi falu neve közül a Hradek váracskát jelent, s 
valószínűleg a határában fekvő morva erődről nyerte nevét, Lehotának a szabadok 
által alapított irtványfalvakat nevezték.44 A Hubina név irtást jelent, ennek lakói 
azonban feltehetőleg nem rendelkeztek kiváltságokkal. Az etnikai összetétel a 
XIV. században némileg megváltozott, mert az erdős vidékekre sziléziai és morva 
telepesek érkeztek, elsősorban a Morva-folyó vidékére, de a később felbukkanó 
Temetvényhez tartozó falu, Moraván is ennek emlékét őrzi nevében.45 

A vidék a XIV. században először Csák Máté uralma alatt állt. Az 1332-es pápai 
tizedjegyzék szerint a vár tövében (a Vág partján) fekvő falu, Hradek plébánosának 
évi jövedelme 1 márka (8 pensa) volt, s ez alapján 5 garas illette a pápát.46 1348. au-
gusztus 14-én Nagy Lajos király Temetvényt a hozzá tartozó Hradek, Pöstyén, 
Banka, Duchreuy, Horka, Mosoch, Lehota és Ratun falvakkal együtt a nápolyi had-

39 Fügeűi, 1938. 35. p. 
40 Teleki, 1863. 227. p. 8. jegyzet. 
41 Györffy, 1996. 475. p. 
42 Kis, 1988. II. köt. 635. p. Véleményem szerint ez arra is utalhat, hogy a névadáskor jórészt 

földvár lehetett, és később építették át kővárnak. 
43 Kis, 1988. II. köt. 411. p. „Réte magyar eredetű, a rét, „kaszáló" birtokos szcmélyraggal ellá-

tott alakja." 
44 //a, 1976. 196. p. 
45 Györffy, 1996. 334. p. 
46 Uo. 398. p. 



járatban szerzett érdemeiért Tóth Lőrincnek és fiainak adományozta.47 Ezután 
majd' száz évig szinte semmit sem tudunk a várról. A Hunyadi-korban Újlaki Mik-
lós birtoka volt, ennek megerősítésére adta ki V. László király, a két párt megbékii-
lése után, 1453. szeptember 14-én oklevelét, melyben neki adományozza.411 A szá-
zad végén Újlaki Lőrinc lesz a vár ura.49 

A család kihalásával a birtok visszaszállt a királyra. II. Lajos 1524. július 20-án, 
Budán kelt oklevelében 25000 forintért örökletes zálogba adta Thurzó Eleknek 
összes tartozékával (Bayna és Pesthyen oppidumok, Zerdahel, Lehota, Banyka, 
Rethee, Raduok, Horka, Kysmodroh, Nagmodroh, Olehota, Wylehota, Hwbyna és 
Morawany falvak és Ducibrod praedium) együtt.50 Thurzó Elek kincstartó 
1543-ban meghalt, és mivel csak lányai voltak, királyi engedéllyel rájuk hagyta a 
semptei, galgóci, temetvényi és richnói domíniumokat, míg a fiági rokonság csak a 
szepesvári és a bajmóci uradalmat kapta. Természetesen rögtön megindult a majd' 
fél évszázados küzdelem a férfirokonok között az ország legnagyobb vagyonának 
legalább egy r é s z é é r t . A n n y i bizonyos, hogy 1549-ben Székely Magdolna 
(Thurzó Elek özvegye) és Báthori András (tárnokmester, Thurzó Elek idősebbik 
lányának, Annának a férje) közös birtoka.52 1569-ben Thurzó Erzsébet, és férje 
Julius zu Salm und Neuburg gróf53 birtoka. Az örökségért folytatott harcnak az ve-
tett véget, hogy 1596-ban utód nélkül meghalt Thurzó Elek utolsó leszármazottja 
Salm Anna,34 és ezzel minden jószág Thurzó Elek néhai bátyjának, Györgynek a 

47 Ethey, 1936. 184. p. 
48 Themethwen várat a kövclkcző [mind Nyitra megyében fekvő - N. Z.] birtokokkal cs falvak-

kal: Banya a benne lévő vámmal, továbbá Morwan, más néven Moraven, Dwczrew, 
Kysmodro, Naghmodro, Aglehota, Vylehota, Rethy, Horka, Hwbyna és Hradnok (...) amelynek 
békés birtokában voltak már elődei is, maga is, most azonban új adományként adja a nevezett 
Miklós vajdának és fiainak. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. CD-ROM. Az oklevél jel-
zete: DL 14726. 

49 Ethey, 1936. 184, p. 
50 Bártfai Szabó, 1919. 1/2. 551. p. 
51 Beriász, 1936. 8. p. 
52 Maksay, 1990. 1. 542-563. p. 
53 Róla meglehetősen keveset tudunk. Gr. Salmis cl Neuburg Eck cs testvérei Gyula cs Miklós az 

1563. cvi országgyűlésen honfíúsíttattak (77. le.). Waichard (Vcikárd) 1606-ban mint tanácsos 
írta alá a bécsi békekötést. Nagy Iván szerint a család a 17. század folyamán maradék nclkiil 
kihalt. Nagy Iván, X. 21. p. 

54 Thurzó Elek ifjabbik lányának, Erzsébetnek a 3. (gr. Julius Salmmal kötötl) házasságából szár-
mazó leánya. Nagy Iván, X. 201. p. 



dédunokáira, Miklósra, Kristófra, III. Elekre (aki 1597-ben elhunyt), és Szanisz-
lóra, a későbbi nádorra szállt. 

A XVI. század végén a birtok urai a legdélibb, Pöstyéntől mindössze 3 kilomé-
terre fekvő Moraván faluban egy kastélyt építettek, amely máig szép emléke a fel-
vidéki reneszánsz építészetnek. Később, a 18. században az épületet barokk 
kápolnával egészítették ki. 

A tizenötéves háború pusztító eseményei először 1599-ben érték el a birtokot, 
mikor Ibrahim budai pasa végigdúlta a Vág-völgyét egészen Beckóig.55 Arról 
nincs tudomásunk, hogy Temetvény várát is elfoglalta volna, de az biztos, hogy a 
körülötte fekvő falvaiban, és Pöstyénben jókora pusztítást végzett.M> A Bocskai-
szabadságharc alatt, 1605/06-ban Nyitra megyében komoly harcok dúltak, különö-
sen a Nyitra völgyében, ami a temetvényi birtoktól ugyan távolabb esik, de a vallon 
katonák, majd Bocskai hajdúinak pusztításaiból ez a vidék is részesedett/7 

A század végére a Thurzók 120 000 forintos tartozást halmoztak fel Salm 
Waichard felé, amit egy megállapodás szerint 1597-től kezdve részletekben, min-
den évben Szent György ünnepén 30 000 forintot adva kellett volna törleszteniük. 
Mivel ezt sem tudták teljesíteni, II. Rudolf 1598-ban elrendelte a végrehajtást (a 
Thurzók tiltakozása és 12 000 forintos törlesztése ellenére), melynek értelmében 
Temetvény és tartozékai, valamint Pöstyén és Banka oppidumok mindaddig Salm 
gróf birtokába kerülnek, amíg a Thurzók ki nem fizetik adósságukat. Salm 
Waichard felajánlotta a Thurzóknak, hogy elengedi a maradék 48 000 forint egy ré-
szét, ha a birtok legértékesebb részét Pöstyént a fürdőjével együtt, és a Vág túlpart-
ján fekvő Bankát megtarthatja.58 Mivel eme szándékát a Thurzók ellenezték, és a 
vármegyénél megtámadták, heves jogi vita bontakozott ki, melynek során 1601. 
szeptember 10. és 1602. június 20. között a Magyar Kamara igazgatása alatt állt a 
vitás terület/9 ami utána véglegesen Salm gróf kezébe került. A birtok maradék ré-
szét, ami a várat is magába foglalta, a három Thurzóé (Miklós, Kristóf és Sza-
niszló) maradt, kiktől Apponyi Pál váltotta magához. Hamarosan fiú utód nélkül 
elhunytak Thurzó Szaniszló még élő testvérei is (Miklós 1609-ben, Kristóf 
1614-ben), míg végül a nádor, immár egyedüli birtokosként kiváltotta a temetvényi 

55 Berlász, 1936. 98. p. 
56 Rupp, 1870. 1/2. 597. p. 
57 Beriász, 1936. 99. p. 
58 Mrva, 1996. 42—43. p. 
59 MOL Kamarai Levéltár E 554. Városi és kamarai iratok, számadások. Fol. lat. 1357. fol. 2. 



jószágot a zálogból.60 Végrendeletében egyetlen lányára, Évára hagyta a temetvé-
nyi birtokot, azzal a kitétellel, hogy ha hajadonon, vagy utód nélkül halna meg, 
szálljon idősebbik fiára, Ádámra. 

Aszt azért az Themetvén wárát in suis pertinentiis hagjom az én szerelmes 
leaniomnak Evanak, mivelheogy azt az pénzt fordítottam arra, kit eő nekie in 
paratis hagihattam és adhattam volna azon negiven niolcz ezer forintban, es a mel-
lé ha az ur Isten szerencsét parancsol neki, készpénzt eött ezer aramat körmeczit 
illien conditioval, hogy ha vagy haiadon feőwel vagy ha az ur Isten szerencsét pa-
rancsol neki maradék nélkül meg halna, kit a fölsíges ur Isten az eő szent fiaiért ell 
tawoztasson, tehát akkor Temetvén vara minden tartomaniaval szallion a fiamra 
Adamra. 61 

Bizonyára nem sejtette, hogy halála után két évvel, 1627-ben ez már meg is tör-
ténik. 1635-ben azonban meghalt Thurzó Ádám is, és nem telt bele egy év, hogy 
öccse Mihály is követte testvéreit. 

Ezzel 1636-ban fiúágon kihalt a Thurzó család Magyarországon. Birtokaik 
visszaszálltak a királyra, és abban a pillanatban azonnal megindult a vetélkedés a 
hatalmas vagyonért. Thurzó Szaniszló nádornak volt ugyanis két leánytestvére, 
akiknek leszármazottai ekkor még éltek: Thurzó Máriának második férjétől, Rottal 
Jánostól62 született két fia János és András, valamint két lánya Zsuzsanna és Kata-
lin, akinek férjei (Fitter Gyula63 és Sándor Ferenc64) szintén ki szerették volna ven-
ni részüket az osztozkodásból. Az ő és fiúági egyenes leszármazottaik részére65 III. 

60 Berlász, 1936. 9. p. 
61 Bártfai Szabó, 1919. 1/2. 624. p. 
62 Nagy Iván, X. 202. p. Vclcmcnycm szerint Thurzó Mária férjet Rottal Jánosnak hívták, cs ő 

az, akit az 1622. cvi országyülésen honfiúsítottak (79. tc.), cs az ő első házasságából született 
Rottal András, mert az 1635. cvi 93. tc. szerint a nagykorúságot elérvén a honfíúsítási esküt 
neki is le kellett tenni. Nagy Iván, IX. 781. p.; a törvénycikkeket lásd: Magyar törvénytár III. 
1608-1657. 232-233., 352-355. p. 

63 A köznemes (egregius egy 1693-as oklevél szerint: Bártfai Szabó, 1919. 1/2. 768., lásd a 87. 
jegyzetben is) Fitter család eredetet nem ismerjük (címerüket viszont igen). Nagy Iván, IV. 
182-183. p. 

64 Szlavnicai Sándor (I.) Ferenc köznemes, Szlavnicai Sándor János 1616-ban alnádor és 
Aranyay Dóra fia. A Sándor család lúk(a)i ágának megalapítója. Nagy Iván, X. 32., 37. p. 

65 „ipsorumquc haeredibus et posteritatibus masculini sexus universis in linca rccta" Bártfai Sza-
bó, 1919. 1/2. 768. p. 



Ferdinánd király adománylevelet állított ki 1638. július 4-én, Bécsben.66 Hasonló-
képpen birtokra pályázott Thurzó Szaniszló másik húgának, Zsuzsannának 
Forgách Zsigmondtól született lánya Forgách Éva, illetve annak férje, az egykor 
Bethlen Gábor felesége körül is legyeskedő Csáky István. Ezért Csáky még 
1635-ben megegyezett Rottal Jánossal, hogy 35 000 forintért megváltja tőle a 
temetvényi és a richnói jószág ráeső részét, azaz az egynegyedét,67 így ez is beleke-
rült az imént említett III. Ferdinánd által kiadott oklevélbe. Csáky István édesanyja 
egy 1638. április 11-én Adorjánban kelt levelében örvendezik Temetvény meg-
szerzésének. 

Közhírrel hallom, hogy Temetvény, mondják, az atyafiak számára jutott voln', 
úgy tetszik nem sok annyi sok szép várak közül6H 

Ekkor a következő tartozékok kerültek, legalább részben a Csáky család kezé-
be: Dusócz (Dozsibrod, Ducó), Hradek, Hubina, Lehota, Moravanka, Réthe. 
Kismodrón csak 1689-től, Nagymodrón csak 1715-től vannak Csáky birtokok.69 

Bethlen Gábor 1619/20. évi hadjáratával kapcsolatos harcok, mely a Vág men-
tét is érintették, a birtokban is okoztak károkat, melyek közül legjelentősebb a né-
met csapatok kegyetlenkedése volt.70 Utódja, I. Rákóczi György 1644 áprilisában 
végigvonult a Vág mentén, azonban Galgócnál érzékeny veszteségeket szenvedett. 
A török érkezéséig talán ez a hadjárat viselte meg a legjobban a falvakat. 

1641 .július 21-én gr. Csáky István 5555,5 forintért meghatározott időre elzálo-
gosítja a temetvényi birtokból ráeső részt a közbirtokosság másik résztvevőjének, 
Szlavniczai Sándor Ferencnek. Pár nap múlva 1641. július 25-én Szlavniczai Sán-
dor Ferenc elzálogosítja Flubina falut Plathi Ferencnek, 4433 ezüst tallérért. O 
azonban még az év októberében visszaadta a birtokot eredeti tulajdonosának azzal, 
hogy a zálogösszeget következő év (1642.) április 23-ig vissza kell neki fizetni, és 
ami restanciája a parasztságnak feléje volna, azt Sándor Ferenc a saját embereivel 
tartozik részére beszedni.71 1653-ban Rottal Zsuzsanna a reá eső részt zálogba adja 

66 I. Lipót által 1693-ban kiadott, Csáky István rcszcrc szóló adománylevélbe bele van foglalva 
az 1638-as oklevél is. Az átíró adománylcvclct közli Búrtfai Szabó, 1919. 1/2. 766-770. p. 

67 Nagy Iván, IX. 852. p„ valamint Ethey, 1936. 185. p. 
68 Deák, 1875. 140. p. 
69 Sváby, 1898. A településneveket az ő helyesírásával közlöm. 
70 Berlász, 1936. 99. p. 
71 MOL Csáky család levéltára P 72. Fasc. 301. No. 4. 



Berényi Györgynek.72 Ugyanez évben Csáky Ferenc73 kiváltja a zálogból a mora-
vankai kastélyt és birtokot, ami a Csákyak birtokrészére esett. 

1662. november 4-én Lipót megerősítette elődjének 1638-as oklevelét, ebben 
Temetvény tartozékaiként Hubina, Moraván, Kismodró, Hradok, Huorka, Réte 
másképpen Lúka, Nagymodró, Olehota, Újlehota és Ducó falvakat nevezték 
meg.74 Egy nappal utána kelt Szepes várában Csáky (VIII.) István végrendelete, 
melyben szabad rendelkezéssel fiára, (X.) Istvánra hagyja a temetvényi birtokot.7:i 

Valahogy a két Csáky testvér megegyezhetett, mert egy vármegyei szolgabírói 
végzés szerint 1664-ben Temetvényt özv. Fitter Jánosné,76 Csáky Ferenc, id. Sán-
dor Gáspár77 és Sándor János78 birtokolta.79 A birtokhoz tartozó Lúkán időközben a 
Sándor család kastélyt építtetett, a kastély kápolnáján levő évszám szerint 
1674-ben.80 1670-ben elhunyt Csáky Ferenc, kinek egyetlen fia, István korán meg-
halt. Mivel gyanúba keveredett a Wesselényi összeesküvésben, nemcsak tisztes el-
temetését tiltották meg, hanem elkobozták ingóvagyonát, a temetvényi birtokrésze 
pedig királyhű testvérére, Csáky (X.) Istvánra szállt. 1676. június 26-án Csáky (X.) 
István temetvényi jószágát zálogba adta Bercsényi Miklósnak és minden rendbéli 
maradékának.81 Özv. Csáky Ferencné kérésének engedve Bercsényi Miklós, bár a 
zálogidő még nem telt le, átengedett egy részt a várból a Csákyaknak.82 

1663/64-ben, Érsekújvár eleste után már a törökdúlás veszélye is közeli való-
sággá vált a birtok népei számára. Miután 1663 októberében a törökök elfoglalták 
Galgócot, szinte semmi nem állt útjában portyáiknak egészen Temetvény váráig, 

72 Ethey, 1936. 185. p. 
73 Csáky (V.) Fcrcnc (1630-1670), Csáky (VIII.) István fia, Csáky (X.) István testvére: 1654-56 

Veszprém főkapitánya, 1663-70 Szcpcs vármegye örökös főispánja, aranysarkantyús vitéz, cs. 
kir. tanácsos, 1665-70 Felső-Magyarország főkapitánya. Az apjával rossz kapcsolatban volt, 
többek között azért is, mert 1661. február 13-án Trcncscnbcn tiltása ellenére feleségül vette 
Czobor Erzsébetet. Nagy Iván, III. 80. p., Pálffy, 1998. 

74 Erről az oklevélről említést tesz a már hivatkozott 1693-as adománylcvél is, amelynek teljes 
szövege megtalálható (többek között) a Csáky levéltárában: MOL P 71 Fasc. 89. No. 10. 

75 Búrtfai Szabó, 1919. 1/2. 728-740. p. 
76 Fitter Gyula fiának, Jánosnak özvegye, szül.: Bucsányi Zsuzsanna. Nagy Iván, IV. 182-183. p. 
77 Szlavnicai Sándor Fcrcnc fia, sellyei várkapitány, egy ütközetben golyó sodorta cl a bal lábát. 

Felesége Iklódi Szluha Kata. Nagy Iván, X. 34., 37-38. p. 
78 Szlavnicai Sándor Fcrcnc fia, id. Sándor Gáspár testvére, Berényi Anna férje. Nagy Iván, X. 

34., 37-38. p. 
79 MOL P 71 Fasc. 89. No. 4. 
80 Ethey, 1936. 118-119. p. 
81 Uo. 185. p. 
82 Uo. 186. p. 



sőt inkább Beckóig, mivel a temetvényi várban állomásozó másfél tucat katona 
csak saját magát és a várat tudta megvédeni, a birtok falvainak biztonságáról már 
nem tudott gondoskodni, legfeljebb úgy, ha a parasztok a várba menekültek, kint 
maradt javaik pedig odavesztek. így történhetett az is, hogy a birtok falvai engedel-
meskedvén Husszein érsekújvári pasa felhívásának, 1663 végén behódoltak a tö-
röknek. A Temetvényhez tartozó falvakat az Érsekújvári ejáletbe, és azon belül a 
nyitrai nahijébe sorolták. A falvakról török adóösszeírás is készült, természetesen 
nem a helyszínen, ami ezért igen pontatlan." A török polgári igazgatást gyakran 
úgy szervezték meg, hogy a náhijék központjául határmenti településeket válasz-
tottak, így segítve a megadózatott területek növelését, a békés előrenyomulást. 
Több esetben a náhijék csak formálisak, csak a remélt behódoltatás irányait jelzik, 
és nem jelentik a terület tényleges elfoglalását.84 Lipótvár felépítésével a portya ve-
szélye megszűnt, de az évi adót a törökök a Vasvári béke után is megkövetelték.83 

Hogy ebből mennyi folyt be a török kincstárba, nem tudni, de valószínű, hogy csak 
egy-két évig volt ennek beszedése reális, utána a büntető portyák veszélyének 
csökkenésével ez inkább elméleti igénnyé változott a törökök részéről. 

A Thököly-felkelés idején Csáky (X.) István ellentmondásos szerepet játszott, 
ezért a felkelés leverése után birtokait, így Temetvényt is, konfiskálták.86 Később 
kegyelmet nyer, így 1693-ban adománylevelet kap I. Lipóttól, amely megerősíti 
birtokaiban, és a kihalt Rottal és Fitter családok részeit is neki adományozza, illet-
ve a zálogosok kezében hagyja.87 Az országbírói tisztséget is viselő Csáky (X.) Ist-
ván elhunyta után három évvel, 1702. július 28-án az özvegy és gyerekei felosz-
tották egymás között a birtokokat. A temetvényi jószág Csáky (XII.) Istvánnak ju-
tott.88 Maga a vár ekkor Bercsényi Miklós kezén volt. 

A Rákóczi-szabadságharc alatt a folyón való átkelést megkönnyítendő, a kuru-
cok 1708-ban Moravánnál hidat építettek a Vágón.89 A hagyomány szilárdan állít-

83 Blaskovics, 1993. 300-318. p. 
84 Hegyi, 1995. 120. p. 
85 Mrva, 1996. 46-47. p. 
86 Ethey, 1936. 187. p. 
87 Bártfai Szabó, 1919. 1/2. 766-770. p. 
88 Harmadszor. En groff Csáky István választottam osztályos rcszül az moravankai (= moraváni 

N. Z.) rcsidcntiát, mely nemes Nyitra vármegyében vagyon, minden ahoz tartozó pertinen-
tiakkal, nevezet szerint penigh kilcncz száz tizen nyolez szepessi köböl alá való majorság föl-
del és száz hatvan szekér széna termő réttel, ugy az modrovai hatarban lévő egy darab sző-
lőcskével 's Morvánkán lévő három malommal és Hradeken lévő két malommal edgyütt. 
Bártfai Szabó, 1919. 1/2. 786. p. 

89 Ethey, 1936. 176. p. 



ja, hogy a Rákóczi-szabadságharc végén innen menekült Bercsényi Lengyelor-
szágba.90 Valószínűbb azonban, hogy a közeli Brunóccal cserélte fel az emlékezet, 
ahol a Bercsényi családnak kastélya volt. A várat tudomásunk szerint a sikeres ost-
rom után Heister generális parancsára robbantották fel 1710-ben.91 

A 18. században Csáky Imre bíboros, esztergomi érsek viselt gondot a birtok 
Csáky tulajdonba tartozó területeiről, aminek központja a moraváni kastélyba te-
vődött át. Hozzá az 1738-as második Csáky birtokosztálykor került.92 Később az 
öröklések, birtokaprózódás és zálogba adások következtében a temetvényi birtok 
tulaj donszerkezete teljesen szétaprózottá vált. 

A múlt században Thaly Kálmán munkája93 nyomán általánosan elterjedt az a 
tévedés, hogy Bercsényi Miklós Temetvény várában született. (Ami azért sem le-
hetséges, mert 1655-ben még nem volt Bercsényi zálogban a birtokból semmi.) 
1906-ban, mikor hazahozták földi maradványait, egy emléktáblát helyeztek el 
Temetvény várának egykori bejáratánál. A magyar felirat alá felvésték Bercsényi 
híres mondását: Omnia siperdas.famam servare mementó. A táblát 1918-ban eltá-
volították.94 

Temetvény a XVII. században 

A birtok leírása 

A Thurzó család kihalása utáni új helyzetben négy család osztozott a birtokon. A 
korszak szokásai közé tartozott, hogy az ilyen közös tulajdonú birtokok felosztása-
kor nem törekedtek a tulajdonosoknak egységes, összefüggő területet adjanak, ami 
magában is egy birtokot alkothatna, hanem fenntartották az eredeti birtokot, mint 
immár fiktív gazdasági egységet. A tulajdon megosztását pedig úgy végezték, 

90 Uo. 158. p. 
91 Mrva, 1996. 50. p. 
92 Másodszor. Én groff Csáky Miklós váradi püspök úgyis mint groff Csáky Mihály fiának 

Csáky Imre kedves cöcsecskimnck curatora ós plcnipotentiariussa (...) Említett kedves 
cöcséeskcm Csáky Imre rcszerc pedig vettem moravánkai kastélyt, ugyan Moravánka nevű 
egész helységet, azon kiviil Hubina, Duco, Kis-Modro, Nagy-Modro, Ó-Lchota, Új-Lchota és 
Hradek nevű helységeket ( melyek mind nemes Nyitra vármegyében vadnak ) lévő portóikat 
azoknak minden épületeivel, appcrtincntiáival és proventusával edgyütt. Bártfai Szabó, 1919. 
1/2. 803. p. 

93 Thaly, 1885-1892. 
94 Mrva, 1996. 50. p. 



hogy minden egyes falut felosztottak négy részre, és magában a várban is minden 
tulajdonosnak lett egy elkülönített lakrésze, amely azért mégiscsak a közös vár 
szerves része volt. Ezzel kizárták azt a lehetőséget, hogy az egyes részbirtokosok 
területileg is el tudják különíteni tulajdonukat. Természetesen a középkori birtok-
jelleg fennmaradásával együtt minden birtokos független gazdálkodást végzett, sa-
ját malmai és tároló vermei voltak. Az ilyesfajta megosztást jól szemlélteti a birtok 
felosztása. 

A felsorolt falvak, melyek Temetvény vár tartozékait képezték mind a Vág bal 
(azaz keleti) partján feküdtek. A XVI. század első feléig Hradek és Vieszka közsé-
gek között a Vágón a temetvényi és csejtei földesurak közösen vízi vámot szedtek a 
folyón fákat úsztató tutajosoktól.95 A folyó túlpartján fekvő Vieszka a XVII. szá-
zadban a Csákyak birtoka volt, akik jelentős majorsági gazdálkodást folytattak itt. 
A Vág szigete közül egy, a Hradek közelében fekvő tartozott a birtokhoz, melyen 
irtásföldek voltak.96 

Kismodró falu egy hosszú völgy kijáratánál fekszik, ami igen kedvező a víz-
energiát felhasználó malmok számára. A Thurzó család kihalásakor felvett urbári-
um szerint a faluban működött egy három őrlőköves malom, melyből két kerék 
búzát őrölt. A molnár a beszedett őrlési díj 2/3-át adta a földesúrnak, 1/3-át meg-
tarthatta. A korpán évente két disznót kellett hizlalnia, és ezenfelül szükség esetén 
a földesúr rendelkezésére kellett állnia. O nem bérlő volt, hanem konvencionális 
földesúri alkalmazott. Volt itt egy fűrészmalom is, de a patak vízhozama nem volt 
elég a működéséhez, ezért áttelepült az Apponyiak hradeki fürészmalmába. A har-
madik malma a falunak egy kallómalom volt, melyet egy lúkai takács bérelt, és 
ezért 10 forintot fizetett. A malomban dolgozó ványoló otthona körül volt egy pin-
ce, amelyben kb. 400 hordónyi bort tároltak. A faluban működő mészárszék a ha-
szonvétel bérletének fejében évente 50 serpenyő húst tartozott adni a vár kony-
hájára. Ezenkívül három kert is volt a faluban, mindhárom a földesúr használatára: 
egy kerítéssel körülvett gyümölcsöskert benne épülettel, a falu felső részén egy 
babbal bevetet kert, és a falu alsó részén egy veteményeskert. A faluban élt egy ser-
főző is, szintén földesúri alkalmazott, bármiféle szükségben rendelkezésre állni 
köteles. A faluhoz öt irtásfóld is tartozott, amit a földesúr művelt. 1636-ban össze-
sen kb. 60 mérő búzát vetettek el ezekben. Mindezeken túl hat szénáskertet (a ne-
vekből ítélve megüresedett jobbágytelkek tartozékai) szintén a földesúr művelte-
tett meg. A faluban volt egy rév is a Vágón, aminek használatáért minden lakos egy 
mérő búzát tartozott adni, felét a földesúrnak, felét a révésznek. Ezenkívül a révész 

95 Uo. 39. p. 
96 Uo. 53. p. 



évente 40 dénárt fizetett a provisornak. Később a Csákyak ezen keresztül szállítot-
ták át a felsőszerdahelyi major terményeit a Vágón. Kismodró faluban, részben el-
helyezkedésénél fogva sokoldalú gazdasági tevékenység folyt. 

Ezzel szemben a tőle délre fekvő Ducóban 1636-ban még sem malom, sem kert, 
sem majorság nem volt, egyedül egy takács színezte a képet, aki évente egy külön-
leges posztót tartozott adni a földesúrnak. Később a földesúr itt is kisajátított egy 
desertát magának. A falunak nem volt saját bírója, hanem a kismodrói judex fel-
ügyelete alá tartozott. 

Nagymodrón a falu egész területét a földműves vagy a pásztor jobbágyok hasz-
nálták, a falun átfolyó patak bármiféle kiaknázásának tilalmával, mert erre a patak-
ra épült a szomszédos Kismodró már tárgyalt gazdasága. Mivel a két falu közel 
fekszik egymáshoz, a jobbágyoknak nem okozott nagy nehézséget az őrölni gabo-
na Kismodróra való szállítása. Itt lakott az uradalmi pásztorok egyike is. 

A hegység belsőbb részeiben fekvő egykori irtványfalu, Olehota rendelkezett 
saját malommal, amit a molnár évi 6 forintért bérelt. 1636-ban itt lakott az urada-
lom officiálisa, Matheus Kmeczik, aki a két erdőóvóval együtt fel volt mentve a ro-
bot alól. 

Újlehotán a szabad Pokog családnak volt egy malma, amiért semmit nem fizet-
tek, csupán a korpáért évi 1 disznót, vagy hat forintot. A falun átfolyó két patak mé-
retes pisztrángjai kizárólag a földesúr és a várnép táplálására voltak rendelve. A 
faluban lévő kert frissen lett megújítva, nagyrészt lombos (gyiimölcs)fákkal. 

Hubina faluban egy szimpla őrlőköves malom volt, ami a földesúr tulajdonát 
képezte, ennek bérletéért évi 25 mérő gabonát fizetett a molnár. Érdekesség, hogy 
ebben a faluban (noha viszonylag népes volt) nem volt borkimérés, hanem a kis-
modrói korcsmáros szolgálta ki Hubinát is. Itt is volt egy pisztrángban gazdag pa-
tak, amit az urbárium tanúsága szerint még őriztetett is a földesúr, nehogy jobbágy 
halásszon belőle. Két pásztorkodással foglalkozó zsellércsalád is lakott a faluban. 

Hradeken a hegység egyik leghosszabb patakjára települve a Thurzóknak volt 
egy malmuk, melyet a molnár bérelt, továbbá volt egy fűrészmalom is, mely egy 
ideig Apponyi zálogban volt. A birtok másik hentese itt működött, a kismodróihoz 
hasonlóan évente meghatározott mennyiségű húst tartozott adni a vár konyhájára. 
A falu patakjában bárki halászhatott, a földesúr itt nem tiltotta ezt, de minden csa-
ládnak évente egy halat kellett szolgáltatnia a földesúrnak. A faluban volt egy vala-
miféle majorsági ház is. Ide tartozott a falu határában lévő földesúri legelő, vala-
mint a bezoveci majorság is. A birtokon egyedülálló módon a faluban a plébános-
nak is volt szántója, amit a földesúr műveltetett meg, s a termés 1/4-ét adta a pap-
nak. A század második felében itt is létesült egy átkelő a Vágón, ami a túlparton 
lévő, kiterjedt vieszkai major megközelítését tette lehetővé. A faluban lakott két er-



dőóvó jobbágy, kik mentességet élveztek a robot alól, ellentétben a szintén jobbá-
gyi telekkel is rendelkező bodnárokkal. 

Huorkán három malom is volt, mindhárom gabonát őrölt, mindhármat egy-egy 
helybéli lakos bérelte a földesúrtól meghatározott mennyiségű gabonáért. A falu 
patakjának hasznát itt is kizárólag a földesúr élvezhette. 

Csáky Ferenc birtoklásának idején Moravánon három malom volt, mindegyik 
több lakos birtokában. Itt volt a legnagyobb kiterjedésű majorság is, amit a faluban 
épült kastélyból a helyi offíciális irányított. 

A birtokon összesen tíz malom volt, mely gabonát őrölt. Mivel ezek közül há-
rom-három ugyanabban faluban helyezkedett el, ezért minden második település 
rendelkezett saját malommal. A molnárok részben bérlőként, részben földesúri al-
kalmazottként végezték tevékenységüket, kivéve az újlehotai Pokog családot, aki 
liber lévén saját malommal rendelkezett, és csupán disznóhízlalásra volt kötelez-
ve. Egy-egy fűrészmalom volt Hradeken és Kismodrón. 

Temetvény vára és a hozzá kapcsolódó birtok a nyugati határtól hozzávetőlege-
sen 30-40 kilométerre terült el. Ugyan közeléből nem vitt egyenes út, csak Nagy-
szombaton át Ausztriába, ill. Morvaországba, földrajzi fekvése miatt felmerülhet a 
kérdés, bonyolított-e a vár illetve urai valamiféle külkereskedelmet, avagy nem. 
Erről forrás nem áll rendelkezésre, ám az felettébb valószínű, hogy a birtokon meg-
termelt javak kis mennyisége nem lehetett tárgya komoly árucserének. Az esetleg 
elképzelhető volna, hogy a Szilézia ill. Morvaország felé tartó kereskedők tranzit-
állomásnak használták a várat, ám ha ez így is volt, ennek mértéke bizonyosan nem 
volt jelentős. 

A vár leírása 

Pontos alaprajzát a várnak nem lehet megrajzolni, részint a levéltári adatok hiá-
nyossága miatt, részint azért, mert a vár régészetileg még ma is feltáratlan. A mora-
váni és a lúkai kastélyok felépülésével valószínűleg kevesebb munkát és pénzt for-
dítottak a vár karbantartására, annak ellenére, hogy a birtok gyakorlati központja 
mindvégig a várban maradt. Ezért írhatta (igaz nem személyes tapasztalat, hanem 
csak hallomás alapján) 1668-ban Csáky Ferenc, mikor a birtokát minden részletre 
kiterjedően felmérte, hogy 

„ az Szobai Kamarai es Bottyar Pinczey és azoknakfalai meglehetős allapottal 
vannak, az egy smind bezelek, hogy semmire kellők az Uar kerőletinek vagy külső 



falnak egyik része mégh az habomban kidűlt uolt, ki mostis azon allapottal van, és 
fal helyeth faből rőt kalittka van épetve. "91 

Valószínűleg az 1663. évi török portya során sérült meg a vár, s helyreállítását 
pénzhiány, vagy a közvetlen veszély csökkenése miatt nem siettek elvégezni. 

Az 1684-es inventárium szerint a vár Csáky Istvánhoz tartozó része 8 szobából, 
egy konyhából, pincéből és tárházból állt, melyekből az alsó emeleten volt 3 szoba, 
egy kisebb szoba és egy nagyobb fülke volt. A vár közelében lévő majort, amely nem 
sokkal korábban épült, elhanyagoltnak írja. Az alsóvárban két kocsi volt, az egyiket a 
várnagy használta. A Sándor család része 5 szobából és egy tárházból állt.98 

A moraváni kastélyról részletes leírást csak 1668-ból ismerünk. Öt évvel koráb-
ban a törökök megostromolták és megpróbálták felgyújtani a kastélyt, ami ennek 
nyomait (például lukak a kőkerítésen) még magán viselte. Azonban nem szenve-
dett komoly károkat, mert a kastély melletti istálló és (valószínűleg) lovászlak, va-
lamint a jobb oldalt a kastélyhoz tapasztott épült majorház ugyanúgy épen meg-
maradt, mint az egyszintes kastély három szobája és kerengője, ami szalmafedeles 
volt, tehát könnyen leéghetett volna. A kastélyhoz kert is tartozott, aminek növé-
nyeit nem ismerjük. Úgy tűnik, hogy a moraváni kastély ekkor még kevéssé volt la-
kóhely, sokkal inkább majorsági központ. A felsorolt ingóságok (fejsze, vasas 
szekér, ekevas) is mind ehhez köthetők. 

A vár fegyverzete 

A temetvényi vár, mint már említettem a végvári harcokban nem játszott, földrajzi 
helyzeténél fogva nem is játszhatott semmiféle komoly szerepet. Ráadásul vi-
szonylag kis várról van szó, ahol maguk a vár urai sem tartózkodtak rendszeresen. 
Hadászati szempontból meglehetősen elavult erődítménynek számított már a 17. 
században. A középkori várat ugyan Thurzó Elek átépíttette a XVI, század elején,99 

de még így is kőfalai vékonyak, bástyái magasak és kerek formájúak maradtak. Ké-
sőbbi átépítéséről nem tudunk. 

Nincs forrás arról, mekkora lehetett a vár védelmét ellátó katonaság létszáma. 
Amit tudunk, hogy volt egy „porkoláb ház" és egy „darabant ház" a várban, ahol 
minden bizonnyal a várnagy és az őrség lakott. 1601/02-ben Szylessy Baltazár két 

97 MOL MKA E 156 U ct C Fasc. 59. No. 25. 
98 Ethey, 1936. 184-185. p. 
99 Mrva, 1996. 35-38. p. 



gyalogos katonát alkalmazott a földesúri járadékok hatékony behajtására és a be-
szedett pénz védelmére. Ugyanezen célból 1636-ban, mikor újból a Kamara kezé-
be került a birtok egy része, már 6 katonát alkalmaztak. Mindkét időszakban a 
katonák havi zsoldot kaptak készpénzben.100 

Az erősség hadászati felszereléséről egy 1632-ben készült magyar nyelvű leltár 
tájékoztat bennünket,101 ám elég pontatlanul, mivel nem tudjuk meg a tűzfegyve-
rek által kivetett golyóbis súlyát, ami a fegyverek kaliberére és tüzerejére utalna.102 

Másrészt a magyar nyelvű leltárak nem adják vissza pontosan a különféle típusok 
német elnevezéseit, így a magyar nyelvű leltárak a korszakban általában kissé elna-
gyoltak.103 

A várban 1632-ben összesen 19 szakállas puska volt, feltehetőleg mindegyik 
működőképes (erről nem szól a forrás). Ezt a nagyobb kaliberű és tűzerejű kézi-
fegyvert általában a várvédelemben használták, így Magyarországon is megtalál-
ható volt belőle minden kis várban, kolostorban is néhány darab.104 Mindazonáltal 
a temetvényi szakállasok száma messze elmarad a hasonló nagyságú, de a török el-
leni küzdelem frontvonalában található várakétól. Borostyánkő várában 1570-ben 
45 működő szakállast írtak össze, Szarvaskő várában pedig 1596-ban 61-et. l tb Mi-
vel pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi vitéz tartózkodhatott a temetvényi vár-
ban, így nem lehet megállapítani azt sem, hány harcosra jutott egy szakállas, illet-
ve, hogy több lőfegyver volt-e mint katona. A komolyabb tüzérségi fegyverek kö-
zül tarackokat találunk a várban, szám szerint ötöt. Ezek a magyarországi várakban 
igen elterjedt kis méretű, rövid csövű ágyúk voltak.106 Ezek öntött ágyúk voltak, mi 
több a fegyverraktárban található volt egy tarack öntőforma is, ami arra utal, hogy 

100 MOL MKA E 554 fol. lat. 1357. 
101 MOL MKA E 196 Thurzó cs. lt. 35. cs. XII. köt. fol. 6 -7 . 
102 Ezt általában fontban (= 32 lat) adták meg, mely a bécsit tekintve alapnak 0,56006 kg tömegű 

lehetett. Ebből ki lehet számítani a csőfurat átmérőjét. Domokos, 1997. 691-692. p. 
103 Domokos, 1997. 668. p. 
104 A szakállasok visszarúgást felfogó csőnyúlvánnyal ellátott kézi lőfegyverek voltak, melyek 

harci körülmények közötti kezeléséhez egyetlen, átlagos képességű katona ereje szükséges. A 
tüzeléshez a fegyver csövét alá kellett támasztani. A nagyobb szakálasokat kerekes ágyútalpra 
helyezték. Jelentőségük a várvédelcmbcn nagy számukban rejlik. Kelenik, 1988. 491-492. p. 

105 Uo. 
106 Túl gyakori elnevezés ahhoz, hogy pontosan meg lehessen határozni ezt fegyvertípust, ráadá-

sul a törökkorban jóval tágabb értelemben használták, mint manapság. Minden bizonnyal rö-
vid csövű, kis kaliberű ágyuk lehettek, igen alkalmasak a rohamozók elleni kartácstüzre. 
Domokos, 1984. 125-126. p. 



í 07 ' ' ' 108 Temetvényben is önthettek tarackokat. Ezenkívül volt még egy seregbontó és 
egy mozsárágyú is a várban. Munícióval már nem voltak ily bőségesen ellátva. 
Szakállas golyó csak egy fél vödörrel volt, de a rendelkezésre álló három öntőfor-
ma segítségével könnyen gyárthattak újakat. Egyébiránt az golyóbis öntőfonnák 
megléte is azt erősíti meg, hogy a környező erdők fáiból égetett faszenén alapulva 
öntő tevékenység is volt a temetvényi várban. Ellenben sem salétrom, sem lőpor-
malom (még kézi sem) szerepel az inventáriumban, tehát a lőpor tárolására szolgá-
ló „kádakat" készen odaszállított anyaggal kellett megtölteni. 

A fentiekből kiderül, hogy a vár nem volt alkalmas hosszú (akárcsak több napig 
tartó) ostrom átvészelésére. Ennek ellenére rendelkezett a vár komoly tüzérséggel, 
még mozsárágyúval is, azért, hogy az esetleges (bár ennyire mélyen már ritka) tö-
rök portyákat sikeresen állíthassa meg. Illetve talán Bethlen Gábor 1619/20. évi 
hadjárata is ösztönözte a megerősítést. Különösen Thurzó Szaniszló nádor volt az, 
aki nagy hangsúlyt fektetett birtokai megfelelő védelmének megalapozására. Egy 
keltezés nélküli leltár,109 mely halála után az őáltala vásárolt és készíttetett fegyve-
reket veszi számba ezt írja: 

„Item Szepesben, Galgoczon, Temetwenben, Baymoczon ualameni Por 
goliobist es Egieb Tüzes szerszamotproprys exspensis szőrzet szegin Vr, kiknekyly 
hirtelen uegere nem mehetny. " 

A vár katonai szerepe Érsekújvár eleste után értékelődött fel, ami legelőször a 
temérdek menekülő védelmében nyilvánult meg. Mi több, már 1663 őszén a 
Vág-völgyét végigdúló töröknek is ellen kellett állnia. Hogy ekkor volt-e ostrom 
vagy sem, azt nem lehet tudni, ám a várnagy peréből az sejthető, hogy a törökök 
élemet jöttek szerezni, a várat meg sem próbálták elfoglalni. A Temetvényben állo-
másozó másfél tucat katona, pedig arra nem volt elég, hogy a várból kitörve rajta 
üssenek a fosztogató ellenségen. Arról nem áll adat rendelkezésemre, hogy a meg-
változott katonai földrajzi helyzet következtében hogyan változott a vár fegyverze-
te, illetve az állomásozó csapat létszáma. Nagy kérdés továbbá, hogy a Rákóczi 
szabadságharc idején, mikor Temetvény Bercsényi utolsó mentsváraként először 

107 MOL MKA E 196 Thurzó cs. lt. 35. cs. XII. köt. fol. 6-7. 
108 Talán a tarackoknak egy különleges típusát, a forgó, többcsövű siskaágyút nevezhettek más-

képpen így. Szintén a rohamozó ellenség elleni kartácsra volt alkalmas, mint azt neve is mu-
tatja. Domokos, 1984. 126. p. 

109 MOL MKA E 198 Thurzó cs. It. 35. cs. IX. köt. fol. 25. 



és utoljára komoly szerepet játszott, hogyan szervezték meg a vár védelmét, há-
nyan voltak a várvédő kurucok és milyen hadieszközök álltak rendelkezésükre, 
melyekkel Heister ostromló seregét próbálták visszaverni. 

Az uradalom gazdálkodása 

Már volt szó arról, hogy a XVI-XVII. század fordulóján a Thurzó család eladóso-
dása következtében a birtok Salm Waichard gróf zálogában volt, aki szerette volna 
megtartani. Az ezzel kapcsolatos per során 1601. szeptember 19. és 1602. június 
20. között ideiglenesen a Magyar Kamara igazgatása alatt állt. Szilessy Baltazár 
vágújhelyi harmincadost bízták meg azzal, hogy ideiglenesen legyen a birtok 
provisora. Mandátumának lejártakor a kamara részére számadást készített a birtok 
bevételeiről és kiadásairól. Ezt a későbbi évszázadok folyamán egybefüzték 
Kermendy Dániel"0 1636/37-ben, a Thurzó vagyon királyra háramlásának idején 
készült számadásával,1" amely a birtoknak az 1601-02-es számadásban nem sze-
replő részét öleli fel.112 

Mindkét birtokrész bevételei nagyjából hasonlóan alakultak, 1601 -ben az össz-
bevétel 620 forint 90 dénár volt, 1636/37-ben pedig 510 forint és 38 dénár. Nem lé-
vén olyan tartozéka a várnak, amely mindkét kimutatásban szerepel, nem 
alkothatunk képet arról, hogy miképpen változott a vár hozadéka a XVI1. század 
első harmadában. De éppen ezért, azaz mert a két számadásban szereplő birtoktes-
tek és jövedelmek között semmi átfedés nincs, talán vállalkozhatnánk az egész 
temetvényi vártartomány jövedelmének megbecsülésére a két összeg összeadásá-
val. Én azonban ettől tartózkodom, tekintve, hogy a két időpont között 35 év telt el, 
ami rengeteg körülményben változásokat hozhatott (például árcsökkenés, falvak 
lakosságának változása, török- és zsoldosdúlások). Azt tudjuk, hogy 1637-ben a 
szintén egykori Thurzó-birtok Galgóc 12 157 forint, Sempte 11 254 forint bevételt 

uo Lehetséges, hogy az ő apja volt Kermendy Kelemen, aki 1604-ben Sempte rationistája (szám-
tartója) volt Thurzó Szaniszló szolgálatában. 1604. július 26-án a szolgálataiért és a közös bor-
eladásért 365 forint javadalomban részesült urától. MOL MKA E 196 Thurzó cs. lt. Fasc. 35. 

ni MOL MKA E 554 fol. lat. 1357. A címlapon a következő felirat látható: Danielis Kermendy 
(ceruzával áthúzva) proventuum arcis et dominii TEMETVENY in comitatu Nittríensi regestum 
(átjavítva regesta-ra) 1636-37. (ceruzával áthúzva, és alá írva: 1601-37.). 

112 A következő tartozékokkal: Kis(s) Modro, Duczow, Nagy Modro, Vetus/Stara Lehota, Noua 
Lchota, Hradek, Lauka, Szerdahcl. 



irányzott elő a következő évre,113 de még ezekből sem vonhatunk le semmiféle kö-
vetkeztetést a náluk jóval kisebb Temetvényre nézve. Annyi azért mindenképpen 
megállapítható, hogy ilyen összegek mellett a 620,9 illetve 505,96 forintos bevételek 
meglehetősen csekélynek tűnnek. Érdemesebb mindkét számadást a bevételeik és 
kiadásaik alapján kiértékelni, egybevetve a többi rendelkezésünkre álló forrással. 

Bevétel típusa 1601/02. évi bevételek magyar Ft-ban % 

cenzus 87,78 14,1 

vízi vám 35 5,6 

híd/rév 100 16,0 

ajándék 18,7 3,0 

malom bérlet 24 3,8 

gabona eladás 129,68 20,8 

j borkimérés 153,7 24,6 

sörkimérés 30,8 4,9 

egyéb eladás 44,24 7,1 

összesen 623,9 100,0 

Bevételek 

Kocsmáitatás 

A legnagyobb bevételt nem a földesúri szolgáltatások hozták, mint azt esetleg logi-
kusan gondolhatnánk, hanem a földesúr által gyakorolt kisebb királyi haszonvételek 
(regáliák), azon belül is leginkább a kocsmáitatás. A borkimérésből 1601/02-ben 
összesen 153 forint 70 dénár bevétele volt az uradalomnak, ami az összbevétel 

113 Berlász, 1936. 10. p. skk. 



24,75%-a. A legjövedelmezőbb természetesen a hegyvámból"4 ingyen befolyt bo-
rok kiméretése volt. A temetvényi uradalomban is, mint sok más helyen az ország-
ban, Szent György napjától (április 24.) Szent Mihály napjáig (szeptember 29.) 
csak a földesúr borát mérhették a kocsmákban. A vizsgált számadáskönyv 1602. 
június 20-a körül lezárul, így nem tudjuk mennyi lehetett a boreladásból származó 
teljes összeg. Szent György napjától június 20-ig 6 hordó, azaz 44 akó l l : i és 6 
icce116 hegyvámból származó bort mértek ki, pintjét 8 és 10 dénárral számolva, ami 
összesen 138 forint 40 dénár bevételt eredményezett."7 Úgy látszik, hamar elfo-
gyott ez a bor, mert Pozsonyban még két hordó (összesen 15,5 akó) bort vettek 
akónként 5-5 forintért, aminek pintjét 20 dénárért kimérve 92 forint 80 dénár bevé-
telhez jutottak, amiből 15 forint 30 dénár volt a tiszta haszon,118 ami azt jelenti, 
hogy akónként majdnem 1 forintot nyert a kamara. A földesúri borszerzés harma-
dik, hazánkban igen elterjedt módjáról, a jobbágyok borának a földesúri elővásár-
lásijog alapján (és természetesen a piaci árnál jóval olcsóbban) történő felvásárlá-
sáról nem tudunk. Általában ezt csak a magánföldesurak csinálták, de szükség ese-
tén a Magyar Kamara a kezelésében lévő birtokokon is ilyen eszközökhöz nyúlt. A 
borkimérés két formában történhetett a birtokokon. A kocsmáros vagy egyszerű 
jobbágy volt és a kocsmát mintegy vállalkozásként bírta, a földesúr borát megvet-
te, majd kimérte a faluban, vagy pedig majorsági alkalmazott volt, aki a borkimé-
résért fizetést kapott. Elképzelhető, hogy a kiadások között talált borseprőrészese-
dés" 9 arra utal, hogy ezt fizetségként kapták, azaz prebendáriusok voltak. Abból 
fakadóan, hogy Pöstyén már akkoriban is kedvelt fürdőhely volt, a legnagyobb jö-
vedelmet nem a falusi borozók hozták, hanem a pöstyéni fürdő kocsmája. Az 
összes eladott bor 43,5%-át mérték itt ki, mintegy 25,5 akót, úgy, hogy a Pozsony-
ban vásárolt bort is mind ide hozták. Ily módon a pöstyéni fürdőzők a borból szár-
mazó jövedelem 30%-át biztosították. 

114 Szőlőtermelő vidékeken a tcrménykilcnccd helyett szedett földesúri járadék. Mértéke a termés 
mennyiségétől függetlenül állandó volt, mert a szőlő igen érzékeny az időjárásra, ezért a ter-
méseredmények erősen ingadoztak. 

H5 Feltehetőleg nagyszombati akóról van szó, ennek mértéke 64 nagyszombati icce, azaz mintegy 
49,66 liter Bogdán, 1991. 

116 A pint a helyi icce duplája, ez cselben 1,552 liter. Bogdán, 1991. 
117 M O L MK.A E 554 fol. lat. 1357. föl. 12-16. 
118 M O L MKA E 554 fol. lat. 1357. fol. 17. 
119 A korcsmárosokról (oenoplae) csupán annyit ír a számadáskönyv, hogy a borseprőt, akár-

mennyi volt a borkereskedők járandóságának részében, a megegyezés szerint vették cl. fol. 16. 



Az 1630-as évekre annyiban változott a helyzet, hogy a falvak megválthatták a 
kocsmáitatás jogát, előre kifizetvén azt a hasznot, amit a földesúr befolyni remélt. 
Ezt nevezték száraz kocsmának. Ez azt jelentette, hogy a földesúr a falvakban nem 
méretett ki bort. Itt azonban azt tapasztaljuk, hogy mindezek mellett a földbirtokos 
(jelen esetben a király tulajdonosi jogát gyakorló Magyar Kamara) alkalmazott két 
kocsmárost, Kismodrói Sámuelt és Nagyszombati Jánost, akik ketten együtt évi 
hét forint fizetést, valamint 3 ill. 4 mérő búzát kaptak. Ok Kismodrón illetve 
Hradeken mértek bort. Az urbáriumok megerősítik, hogy az egész birtok szomját 
mindössze két-három kocsmáros oltani tudta. A számadáskönyv csak arról beszél, 
hogy a plébánosoktól vásárolt összesen 7 hordó bort kimérték, pintjét 20 dénárért, 
amivel 98 forint 15 dénár tiszta hasznot termeltek az uradalomnak. Részletes kimu-
tatást közöl a hegyvámból (itt borkilencednek nevezi) beszedett borról, de a fel-
használásról nem tesz említést. Valószínűleg egy részét a várnép fogyasztotta el, 
más részét kimérték. Talán úgy lehetséges az, hogy a földesúr méretett ki bort ott is, 
ahol a kocsma váltságát megfizették. (Ugyanis mint Hradeken, mint Kismodrón fi-
zettek száraz kocsma díjat, mégpedig 26 és 22 forintot.) Talán egyszerűen önké-
nyeskedésről van szó a kamara részéről, azaz úgy is beszedték a megváltási össze-
get, hogy valójában azzal semmit nem váltottak meg, vagy a száraz kocsma csupán 
a földesúri monopóliumot törölte el, azaz más is mérhetett ki bort, de a földesúr is. 
A váltságdíj és a boreladásból befolyt haszon együttesen 215 forint 15 dénárt tesz 
ki, ami az összes pénzbevétel 42,5%-a.120 

Sör mér és 

A Vág-völgye azon területek közé tartozott, ahol nemcsak a bor, hanem a sörfo-
gyasztás is jelentős volt. A század elején Szilessy Baltazár pénzen vásárolta a sört, 
amit aztán pintenként 6 dénárért eladott a lakosságnak. Összesen 72 akóval keres-
kedett így, ami 30 Ft. 80 d. hasznot hozott.121 Harmincöt évvel később ez már jóval 
szervezettebben működött. Az uradalomnak saját serfőzője (braxator) volt, major-
sági alkalmazottként, aki 1636-ban 80 mérő árpát és 8 mérő búzát kapott az uradal-
mi gabonából, részben fizetés, részben sörfőzés céljára. Összesen nyolc főzetet 

120 MOL MKA E 554 fol. lat. 1357. fol. 36-45. 
121 MOL MKA E 554 fol. lat. 1357. fol. 18. 



készített. Nem tudjuk, hogy ez mennyi volt, azt sem, hogy mennyiért adták a pa-
rasztoknak, de azt tudjuk, hogy hatalmas haszna szánnazott belőle a földbirtokos-
nak: 160 forint.122 A sörfogyasztást az urbárium szabályozta, amelyben elő volt 
írva, hogy az egyes falvaknak mennyi sört kell elfogyasztaniuk egy évben. 

Összesítve a bor- és sörkimérésből származó földesúri bevételeket, megállapít-
hatjuk, hogy a XVII. század elején ezek voltak a temetvényi uradalom legfonto-
sabb bevételi forrásai. 1601/02-ben összesen 184,5 forint folyt be ezekből, ami a 
birtok összes jövedelmének 29,7%-a. A birtokos szerencséjére Pöstyénből jelentős 
különleges bevétel folyt be, ami a jövedelem szerkezetét kiegyenlítettebbé tette. 
Ellenben 1636/37-ben azt látjuk, hogy szinte erre épül a várbirtok pénzgazdálkodá-
sa: a két italféleség kimérése összesen 369,15 forintot hozott a földesúrnak, ami az 
összbevétel majd' 3/4-e (73%)! Ez utóbbi adatot erősíti meg Berlász Jenő, aki má-
sik két Thurzó-birtok már említett jövedelem előirányzatait vizsgálta. Galgócon az 
összbevétel 67%-át, Bajmócon pedig 57%-át remélték a borkimérésből, 10%-át 111. 
Bajmócon 14%-át pedig a sörkimérésből befolyni. Ez végeredményben azt jelen-
tette, hogy a földbirtokos teljes jövedelmének 77%-a illetve 71 %-a eme két termék 
jobbágyoknak való eladásából származott.123 

Mint a fentiekből egyértelműen kiderült, az uradalom pénzbevételeinek döntő 
hányada a földesúr kocsmáltatási jogából származik. Ez a tény felértékeli a birto-
kon folyó szőlőmüvelés szerepét, valamint intés arra nézve, hogy a jobbágyság 
helyzetének pontos megítéléséhez nem elég csak a szűken vett szolgáltatások mér-
tékét meghatározni, bár kétségtelenül az kell, hogy kiindulópontul szolgáljon. 
Ugyanis például 1637-ben ha egy hradeki jobbágy megivott három pint földesúri 
bort 60 dénárért, akkor az több pénzébe került neki, mint az egész éves földesúri 
census egy egész jobbágytelek után (42,74 dénár). Nem beleesve a feudális kizsák-
mányolás hangoztatásának hibájába, feltétlenül meg kell állapítani, hogy a XVII. 
század első harmadában a jobbágyok a korábbi évszázadot felülmúló mértékben 
függtek földesuruktól. Az a kocsmáitatás, ami a földbirtokosoknak nagy jövedel-
met hozott, a jobbágyokat csak még jobban megterhelte. A földesúr szemszögéből 
egyetlen hátrányos tényező csak az volt, hogy az ekképpen befolyt jövedelmeket (a 
borfogyasztó kapacitás végessége miatt) nem lehetett korlátlanul növelni. 

Másrészt ez a jelenség a feudális nagybirtok XVII. század eleji helyzetét is jól 
mutatja. Míg a század első felében a temetvényi birtok is adott el gabonát, addig az 

122 MOL MKA E 554 fol. lat. 1357. fol. 45., 53. 
123 Berlász, 1936. 10. p. skk. 



1630-as évek közepén a bevétel 95,5%-a belső forrásból származott. Ez azt jelenti, 
hogy a birtokosnak nem sikerült számottevő mértékű külső, az uradalomtól függet-
len új erőforrást bevonni a termelésbe, így csak a birtokon belül kereshették jöve-
delmük növelését. Az intenzív fejlődés kényszere azonban a temetvényi birtokon 
még nem jelentette a nyugat-európai típusú nagy majorságok kiépítését, holott csí-
ráikban ezek már léteztek. A XVII. század folyamán az egész országban, így a 
temetvényi birtokon is megfigyelhető a majorsági földek növekedése, de ez nem 
vezetett komoly társadalmi-gazdasági átalakuláshoz Magyarországon. Ehelyett a 
fennálló társadalmi-gazdasági keretek megmerevedtek, eltűntek a XVI. századra 
jellemző látványos karrierek, a paraszti világban pedig a földbirtokosok megpró-
báltak a fennálló feudális keretek között a lehető legnagyobb jövedelemhez jutni. 
Erre a legkedvezőbb lehetőséget a bor és sör kimérése biztosította.124 

A földesúri járadékok 

A XVI-XVI1. században censusnak12" nevezték a jobbágytelek, vagy zsellértelek, 
ill. ház fejében a földesúrnak fizetendő évi pénzjáradékot, a földbért. Az 1514-es 
törvény évi 1 aranyforintban határozta meg mértékét, azonban ez nem ment át a 
gyakorlatba, hanem a mértékét a helyi viszonyok szerint szabták meg. A Thurzó 
birtokokon egész telekre állapították meg a mértékét, akinek ennél kevesebb volt a 
birtokában, arányos részt fizetett.126 1601/02-ben Moravánon csak 46, Bankán 
mindössze 40 dénár évi censust fizettek egy egész telek után. Az ebből befolyt jö-
vedelem (8 forint 28 dénár illetve 6 forint) nem is volt túl jelentős. Egyértelmű, 
hogy nem erre épült a birtok gazdálkodása. Ugyanez nem mondható el a Pöstyén 
város (oppidum) által fizetett censusról, amelynek mértéke, valószínűleg a város 
gazdagságából fakadóan, jóval nagyobb volt: 1 forint 98 dénár. Az ebből befolyt 
73,5 forint, már a birtok szempontjából is komolyabb jelentőséggel bírt: az összjö-
vedelem 11,83%-át adta. A censust évente három részletben fizették: Szent Mihály 
napján, Karácsonykor és Szent György napján, és a falu ill. mezőváros bírója 

124 A bor- ós sör kimcrcscből származó jövedelmek nagy jelentőségére már a 20. század első felé-
től kezdve sokan felhívták a f igyelmet. Többek között: Komoróczy, 1932. 106-108. p., Ra-
vasz, 1938. 91. p., Domanovszky, 1979. 187-188. p., Szabó, 1948. 

125 Census ordinarius, jelentése 'helyből való adók'. 
126 Berlász, 1936. 45. p. 



(judex) tartozott azt összegyűjteni. Úgy tűnik, hogy a census összege a XVII. szá-
zad folyamán 35 évig egyáltalán nem emelkedett, ami a korszakban országosan is 
igy volt. Az 1636. évi urbárium127 és a fent említett számadáskönyv alapján a kö-
vetkezőképpen alakult a census mértéke (dénárban) a Temetvény várához tartozó 
falvakban: 

Ólehota Hubina Moraván Hradek Lúka 
Nagy-
modró 

Huorka 
Kis-

modró 
Ducó 

32 42 42 42,74 49,5 51 54 60 60 

Újlehota nem szerepel a táblázatban, mert az ottani jobbágyok egy összegű te-
lekbért fizettek, amiben benne foglaltatott a terményadó megváltási díja is. Ezt az 
egész falura egybe kirótt 10 forintos járadékot egy összegben fizették be Szent Mi-
hály napján. Az, hogy a census ilyen alacsony maradt, azt mutatja, hogy az urada-
lom birtokosai sem tulajdonítottak túl nagy jelentőséget neki. Azért, mert a pénz-
jövedelemnek addig nem volt igazán értéke, amíg az eladási árak magasan voltak. 
A XVII. században, viszont a sorozatos pénzrontások idején egy állandó összegű, 
pénzben fizetett adó elvesztette jelentőségét. Másrészt pedig azért sem, mert más 
úton (például robot, kocsmáitatás, stb.) kapták meg a jobbágyoktól azt a szolgálta-
tásmennyiséget, amire szükségük volt. A kocsmákon keresztül amúgy is beszedték 
a parasztság kezében lévő pénzmennyiség nagy részét. 

Itt kell megemlíteni, hogy censusnak nevezték mindezek mellett a földesúr tu-
lajdonában lévő házak, pusztatelkek, stb. évi használata fejében fizetett összeget, 
valamint a kisebb királyi haszonvételek bérleti díját is.128 Ez utóbbit az 1601/02-es 
számadáskönyvben mi is fellelhetjük: 4 malom bérlete után összesen 14 forintot fi-
zetett két pöstyéni és egy ismeretlen illetőségű molnár, valamint a pöstyéni bánya 
(valószínűleg kőbánya) bérleti díjáért Lapicida György adott 10 forintot. 

A jobbágy által fizetett járadékok másik csoportja az ajándék, ami mindenféle 
kisebb élelmiszerek adását jelenti a földesúri konyhára. Ajándékokat nagyobb 
egyházi ünnepekkor kellett adniuk, évente négy-öt alkalommal. Az ajándékok, de 
legtöbb esetben azok beszolgáltatásának ideje sok esetben falvanként némileg el-
tért egymástól, hogy ekképpen felosztva a települések között, a földesúr minden-
hez folyamatosan hozzájuthasson. Minden településnek kellett adnia böjt idején 

127 MOL MKA E 158 Urbaria ct Conscriptioncs (a továbbiakban U ct C ) 59/24. 
128 Maksay, 1959. 820. p. 



1 -2 mérő borsót és lencsét, vagy kendermagot. Az ajándékok segítségével gondos-
kodtak a földesúri udvartartás tojás, baromfi (kappan), kalács, sajt és hal szükség-
leteinek legalább egy részéről is. Általában hat tojást, 1 kappant, 1 kalácsot, 1 halat 
(vagy 3 dénárt), és 1 sajtot (vagy 12 dénárt) kellett egy évben egy egész jobbágyte-
lek után fizetni. A legnagyobb teher a várhoz legközelebb fekvő Hradek községre 
nehezedett, ahol a lakosoknak egy évben egy egész jobbágytelek után összesen 4 
kappant, 4 kalácsot és 12 tojást, 1 halat és 1 tojást kellett beszolgáltatniuk. Termé-
szetesen önmagában még a hradekiekre mért teher sem oly jelentős, mert egy egész 
telken gazdálkodó jobbágynak 12 tojás, vagy két kappan egy évben nem olyan 
nagy mennyiség. Azonban összeadva az összes jobbágyi szolgáltatást, beleértve a 
tizedet és a földesúr bor- és sörmérését is, már komoly terhek nehezedtek egy-egy 
jobbágycsaládra. Az azonban még egy nagy kutatás anyaga lenne, hogy pontosan 
meghatározzuk, hogy békeidőben, mikor természeti csapás sem volt, egy átlagos 
év összes befolyt terményének és jövedelmének hanyadrésze maradt meg egy átla-
gos jobbágycsaládnak. 

Ezeknek egy részét jobbágytelkenként fizették, más részét, általában az állatok 
adását, az egész falura egyben vetették ki. Jobbágytelkenként vetették ki, és már 
1601-ben is pénzben adták a sajtot, és a vajat. Ebből akkor (a sajt darabját 16 és 25, 
a vajét 20 dénárral számolva) összesen 15 Ft 7 dénár bevétele volt a birtoknak, több 
mint Moraván és Banka censusából együttvéve. Jelentős bevétele volt az urada-
lomnak a faluközösségektől beszedett disznó, kappan, kisbárány és apróvad és sza-
lonna eladása. Ezek együttesen 47,74 forintot jelentettek. A legjobban disznót érte 
meg eladni, mert ennek darabjáért 3 Ft-ot fizettek, amihez csak a szalonnának a 2 
forintos ára volt fogható. A század első harmadának végén készült számvetésből az 
derül ki, hogy a legfontosabb ajándék (amit természetesen pénzben fizettek meg) 
szintén a disznó volt, melynek hizlalásából 40 Ft bevétel származott. 

A hegyvámról már a boreladás kapcsán megemlékeztem. 1637-ben a borkilen-
cedből 61 akó és 3 icce szánnazott. Elképzelhető, hogy a számadás készülésének 
idején még folyamatban volt a kimérése, azért nem szerepel benne annak bevétele is. 

A kilenceddel szemben, mely a mindenkori terméseredménytől függött, a XVI. 
században széles körben elterjedt az állandó mennyiségű aconalia 29 szedése. Ezt 
szedték a temetvényi birtokon is a XVII. század első harmadában. Az aconaliát 
minden esetben terményben szedték be. 1601/02-ben csak zabból szedték be, 
1636/37-ben viszont a zabon kívül még búzából, és árpából is. Ennek mennyisége 

129 Neve az akó ű rmér téket és fóldmértéket j e l en tő szóból származik, ezzel is utalva menny i ségé -
nek állandó voltára. 



azonban mindkét évben elmaradt a malomból és az egyéb forrásokból beszedett 
gabona mellett. 1601 -ben, mikor a birtokot átvették, Moravánon találtak egy rakás 
búzát és két rakás zabot, aminek a mennyisége meghaladta az aconaliáét. Kismod-
rón minden egész jobbágybirtok után 4 nagyszombati mérő1,0 búzát, ugyanennyi 
árpát és rozst kellett beszolgáltatni. A Hubinán lakóknak, valószínűleg a falu ki-
sebb területe miatt, csak 3-3 mérő búzát és zabot illetve 2 mérő árpát kellett beszol-
gáltatniuk. 

Az irtásfóldek után ellenben kilencedet kellett adni, ami lehetett kedvezmény a 
földművesnek, de jó termés esetén előny a földesúrnak. Martinus Valach hradeki 
lakos a földesúri gulyát őrizte, és emellett egy irtásföldön gazdálkodott, Az 
extirpaturáért nem kilencedet, hanem meghatározott mennyiségű, 8 mérő búzát 
kellett adnia. 

A birtokon élő az erdőkben juhokat és kecskéket tartó pásztornépek, kik földet 
nem műveltek, tehetségüknek megfelelően szolgáltak a földbirtokosnak. Először 
is kötelezték őket a dézsma rendes megfizetésére, azaz nem élhettek a vlach pász-
torok mentességével.111 Mindemellé ún. szállásonként132 évente két sajtot, és min-
den tizenharmadik kecskét vagy gidát tartoztak a földesúrnak adni. A már emle-
getett Martinus Valach ez alól fel volt mentve, neki évente kellett adni egy bárányt a 
földesúrnak. Néhány faluban (például Hradeken) minden egyes juh és kecsketartó-
nak adnia kellett két sajtot. Ahol nem, ott Húsvétkor a falunak közösen kellett adni 
egy bárányt. Mivel 1637-ben a birtok a kamara kezelésében volt, megkapta a terü-
letéről beszedett báránydézsmát, amit nagyjából fele-fele arányban ettek meg és 
adtak el. A 27 eladott bárányból 16,2 Ft bevétel származott. 

A disznólegeltetést falvanként váltották meg farsangkor két disznó árával, amit 
1636-ban 12 forintnak számoltak. Hogy pénzt szerezzenek, a parasztok malacaikat 
a vágújhelyi vásárra vihették eladni. 

Azon jobbágyok, akik méhészkedéssel is foglalkoztak, évente egyszer mézet 
kellett, hogy adjanak a vár konyhájára. 

130 31,04 liter azaz 23,28 kg gabona. Bogdán, 1991. 
131 A görög keleti vallású (a temetvényi birtokon valószínűleg szláv) vlachnak nevezett pásztorok 

mentességet élveztek a tized fizetése alól, harmincad fizetésére voltak kötelezve. 
132 A pásztorok hegyi kunyhóját nevezték szállásnak, amiben általában egy család clt, ezért adó-

zási egységnek is tekintetek őket. 



Pöstyénhez és Bankához kapcsolódó jövedelmek 

Pöstyén város különleges jellege miatt egy sor nem szokványos jövedelemmel 
gazdagította földesurát. Sajnos a legérdekesebbről, a fürdőről hallgat a számadás. 
A fürdőhöz kapcsolódó italmérés népszerűségéről pedig az imént már fogalmat al-
kothattunk. Pöstyén abból is sokat profitált, hogy egyben hídváros is volt. Amíg 
állt a híd a Vág folyón, Barbel Kristóf, a hídmester helyettesítője 20 forint jövedel-
met könyvelhetett el. Január végén a (minden bizonnyal jeges áradatként lerohanó) 
folyó elmosta a hidat. Attól kezdve az átkelő forgalmat egy nagy és egy kis hajó (ez 
utóbbi volt a gyalogrév) bonyolította le. Ugyan a két hajó beszerzése, kötelekkel és 
vasakkal való felszerelése az uradalom 26 forintjába került, de ez a váratlan költség 
hamarosan busásan megtérült. A február 1 -tői június 20-ig eltelt nem egészen öt 
hónapban 150 Forintot jövedelmezett a rév, amiből 1/3-ad (50 Ft) a hajósokat illet-
te, 2/3-ad (100 Ft) pedig a várurat. Ilyen nagyszerű jövedelemfonás mellett nem tu-
dom mennyire igyekeztek újjáépíteni a romba dőlt hidat.. . 

Banka már a középkorban is rendelkezett vámmal. Ebből 1601/02-ben 5 Ft ke-
rült a vár javára. 

Majorsági gazdálkodás 

Majorsági földek 

A majorsági gazdálkodásról komolyabb adataink csak a század közepétől kezdve 
vannak, a Csákyak részére vonatkozóan.133 Mivel ez csupán néhány évtizeddel ké-
sőbbi a Thurzó család kihalásánál, és ugyanakkor kialakult viszonyokat tükröz, 
feltehető, hogy már a Thurzók idején történt meg ennek a gazdálkodási fonnának a 
kiépítése. Két módon tudták a földesurak növelni a saját használatú területeiket. 
Egyik, országosan elterjedt szokás a pusztává vált jobbágy telkek kisajátítása volt. 
Erre indirekt utalásokat találunk az urbáriumban, ahol minden faluban volt néhány 
desertának nyilvántartott telek. Ezeket a földesúr műveltette meg a robotoló jobbá-
gyokkal, de ezek nem képeztek összefüggő területet, hanem egymástól elszigetelt 
külsőségek voltak, illeszkedve a többi jobbágytelekhez. Ez a földszerzési módszer 
ott terjedt el különösen, ahol (például Nyugat-Dunántúl, és a Kisalföld) ahol a túl-
népesedés, vagy más ok miatt nem állt rendelkezésre nagyobb müvelésbe még be-
vonatlan terület. Ez a jelenség a temetvényi birtokon is megfigyelhető már a 

133 1641. július 2 l-i összeírás: MOL P 72 Csáky cs. It. Fasc. 305. fol. 2. 



Thurzók korában is. Az 1636-os urbáriumban sok esetben nem is közlik a sessio utol-
só tulajdonosának teljes nevét, hanem csak a családnevének ragozott és „deserta" 
megjelöléssel kiegészített alakját, ami egyértelműen annak a jele, hogy már egy jó 
ideje kihalt a tulajdonosa. Feltűnő az is, hogy az így nevezett földterületek minden 
esetben teljes jobbágytelkek, holott a birtokon a féltelek volt általános. Olehotán és 
Hradeken pedig már az urbárium is külön, jól elkülönítve a lakott jobbágytelkektől, 
sorolja fel a desertákat, ezzel is jelezvén azt, hogy ezeket a földeket már kivonták a 
jobbágyi szervezetből. Olehota esetében nyíltan ki is mondja az urbárium, hogy a 
desertákat a földesúr számára vetették el.134 Az alábbi táblázat a deserták arányát mu-
tatja meg a birtok falvaiban. 

Év Nagy-
modró 

Kis-
modró 

Lúka Ducó Ó-
lehota 

Új-
lehota 

Hubina Hradek Huorka Moraván 

1636 37,2% 12,1% 10,3 0% 14,8% 24,3% 1,7% 11,6% 0% n. a. 

A temetvényi uradalom urai abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy a hegy-
séget borító nagy erdőségek kiirtásával mezőgazdasági területhez bőven juthattak, 
Igaz, ezek növénytermesztésre nem a legkedvezőbbek, de a hegység ezen részének 
viszonylag alacsony volta miatt még alkalmasak. Az irtásokat sokáig telepesekkel 
végeztették, akik ezért kedvezményeket kaptak, (például láttuk, hogy Új lehota egy 
összegben fizethette a censust.) Vannak a hegység legbelsőbb területein is kisebb 
irtások, az ún. kopanicák, melyek eredetileg a pásztorok téli szálláshelyeként ala-
kultak ki.l3> Később ezek majorsági földdé válva a növénytermesztésben is szere-
pet kaptak, illetve az uraság juh és kecske nyájának legelőjéül szolgáltak. Az ilyen 
földterületeket a földesúr megszerezhette megváltással, vagy egyszerűen robottal 
irtathatott is. Ezt mutatja az 164l-es Csáky Sándor zálogügylethez kapcsolódó 
nyilvántartás is. 

Item Hertnek János Ur szerzett egi Kopaniczat egiben Za Staruna winohradi 
inventa(lt) ath Kraiczerowiecz Eötwen meczre walo. [...] 

Item Hertneki Uram egi Darab Rétet wáltott Jurikowiech udwara után infs. 5. 
maiorság szeölleönek deputaltatott. 

Item Hradeken irtatott Hertnekj Ur egi darab Retett Szigetbűi, Julius 
[Fitter-NZ] Uram mellett, azis maiorsag Rétnek deputaltatott. "136 

134 MOL E 159 U ct C. Fasc. 59. No. 24. 
135 Ila, 1976. 295. p. 
136 MOL P 72 Csáky cs. lt. Fasc. 305. fol. 2. 



1663-ra jelentősen megnőtt a majorságok területe, és szerepük aránya a birtok 
életében. A legnagyobb majorság Moravánon volt, ezt fogta össze a már említett 
moraváni officiális. Ennek nagy része kopanicákból állt, s bár tartoztak hozzá pusz-
tatelkek is, ezek aránya elenyésző volt. Az arányt jól szemlélteti, hogy 1663-ban az 
aratott gabona 1/20-át aratták a pusztatelkeken, a többit vagy irtvány kopanicákon, 
vagy olyan egykor szintén a telki állományba tartozó földeken (például amelyek egy 
jobbágy családnevéről kapták a nevüket), amiket már az úr földjeként tartanak nyil-
ván. Búza, árpa és rozs összesen 639 kepe termett 1663-ban a moraváni majorban, 
ami már sokszorosa a földesúri járadékként beszedett aconaliának. A másik nagy 
Csáky-major Vieszkán volt, ahonnan 211 mérő tiszta búzát vittek a kismodrói ve-
rembe, 26 mérő még Vieszkán maradt, de odaveszett. Ugyanott volt még 700 mérő 
rozs és búza, amiből 76 mérő búzát és 20 mérő rozst Vieszkán vetettek el, 262 mérő 
tiszta búzát pedig a moraváni majorságban vetették el, a többit a várba vitték. Ezenkí-
vül Elradeken, Kismodrón, Nagymodrón és Ducón volt Csáky István uraságnak ki-
sebb-nagyobb "mezeje". Ez utóbbi majorrészek elszórtságukból és viszonylagos 
kicsinységükből következően szintén deserták, azaz eredetileg jobbágyi földek vol-
tak. Vieszka mellett találkozunk még egy olyan területtel, Szerdahely falu határával, 
mely egy másik birtokhoz tartozott ugyan, de 1668-ban a temetvényi Csáky uraság 
számára vetették be. Valószínűleg zálog útján szerzett földről van szó, melynek gaz-
dálkodását Csáky Ferenc a közelben lévő moraváni majorsági központ alá rendelte. 

A majorsági földhasznosításnak egy sajátos formáját jelentették a földesúri sző-
lők. Mint láttuk, a birtok bevételeinek nagy hányada a borkimérésből származott, 
ezért is volt lényeges a földesúrnak minél nagyobb mennyiségű borról gondoskod-
ni. A XVII. század első harmadában a falusi kocsmákban kimért bor egy részét vá-
sárlásból fedezték, ezt pótolta részben a majorsági szőlő. 1668-ban két majorsági 
szőlőterület létezett, mindkettő frissen vált azzá. (Lásd a fentebb idézett forrást.) 

A majorsági földek harmadik csoportját alkották a majorsági rétek. 1668-ban öt 
területen folyt a földesúr számára gazdálkodás. Mindegyiken szénát termesztettek, 
és a terület nagyságát is a rajta termett széna mennyiségével határozták meg. 

A Csákyak majorsági gazdálkodásának a moraváni kastély nemcsak az igazga-
tási központja volt, hanem ott folyt a legsokoldalúbb gazdálkodás is. Ott tartották a 
hegyekben legeltetett juhokon és kecskéken kívül a földesúr állatait is, három cso-
portra osztva: szarvasmarhák (összesen 82 db), disznók (51 db) és baromfiak (40 
pulyka, 36 liba, 18 kacsa, 14 tyúk és 2 kakas). A szarvasmarhákat valószínűleg a 
folyó menti dús legelőkön táplálták, illetve a majorsági földeken termett lednekkel 
etették, a sertéseket és a baromfikat pedig valamiféle gabonakeveréken hizlalták. 



A majorságban termelt növények 

1641-ben a majorságban legnagyobb mennyiségben rozst termeltek, 100 mérőt 
vetve el belőle, míg zabból 70, búzából és árpából 40-40 mérőt. Ez a vidék termé-
szetföldrajzi környezetéből következik: az Alföldnél hűvösebb, de csapadéko-
sabb, és ezért savanyúbb-soványabb talajú Kisinóc-hegység lejtőin a rozs számára 
sokkal kedvezőbb feltételek voltak, mint a magasabb hőigényű búzának. Búzát in-
kább a folyóhoz közelebb fekvő öntéstalajokon, illetve az alacsonyabb, déliesebb 
kitettségű hegyoldalon termeszthettek. Az áipa nagy részét a parasztok által be-
szolgáltatott kevés komlóval egyetemben az uradalmi serfőző használta fel. Takar-
mánynak a zabot, és a 9 mérő elvetett tatárkát137 használták fel. Kis mennyiségben 
(2-5 mérő) vetettek az úr konyhájára termelt borsóból, lencséből, kölesből. 

Egy nemzedékkel később, 1663/64-ben az árpa a majorságok uralkodó termé-
nye. A Csákyak allódiumain nem kevesebb, mint 919 kepe gabona termett abban 
az évben, ennek kb. fele volt árpa, és egyaránt negyede a rozs és a búza. Zabot már 
alig termeltek, a várban lévő lovak ellátását részben ebből, részben a jobbágyok 
aconaliájából fedezték. A megtermelt termények bőségesen fedezték a birtok sze-
mélyzetének és az esetenként idelátogató földesúrnak szükségleteit, olyannyira, 
hogy gyakran Szepes várába, Csáky István székhelyére is szállítottak belőlük. A 
megtermett gabonát nagy vermekben tárolták, amik Kismodrón és Moravánon 
voltak. A már korábban említet kisebb mennyiségben termelt növényeken kívül 
ekkor bukkan fel a sáfrány.138 Öt évvel később, 1668-ban újra a rozs a birtok vezető 
terménye, igaz csaknem ugyanannyi árpát is termeltek. A búza mennyiségét nehéz 
megállapítani. A kicsépelt búza az össztermésnek továbbra is mindössze kb. ne-
gyedét teszi ki, de még igen jelentős kicsépeletlen készletek is voltak. A búzának 
kétféle típusát ismerték, abajdóci139 és a sima búzát. A gabona tárolására szolgáló 
vermek közül is négy volt a kismodrói majorban a többi mind Moravánon. A két 
majorban együttesen 471 nagyszombati mérő140 búzát, 864 mérő árpát, 941 mérő 
rozst és 10 mérő kölest tároltak a vermekben, illetve kis részét a kismodrói udvar-
ház egyik helységében. Amit nem tudtak kicsépeltetni, azt a szántókon, asztagok-
ban tárolták, ami kevésbé volt biztonságos a veremnél, mert ott jobban ki volt téve 
a természet és egyszer-egyszer a vonuló hadseregek csapásainak. Az egykorú veté-
si napló alapján megállapítható az ősz és a tavaszi gabonák aránya. A birtokon ter-

137 Sóskával rokon, regen takarmányként termesztett növény. 
138 Ősszel virágzó, lila virágú, a nőszirommal rokon fűszernövény. 
139 Kétszeres, rozs cs búza keveréke. Mciksay, 1959. 827. p. 
140 Egy nagyszombati mérő 31,04 liter = 23,28 kg kicsépelt gabonát jelentett. Bogdán, 1991. 



melt búza, a rozs, valamint a búza-rozs keverékéből álló ún. kétszeres (mixtum) 
mind őszi vetésű volt. A búza elvetett mennyisége kb. 3/4-e volt a rozsénak, ami lé-
nyegesen magasabb, mint a vermekben lévő gabona esetében. A tavaszi árpából 
pedig mindössze a rozs mennyiségének 60%-át vetették el. Nem tudjuk az arányel-
tolódás okát, elképzelhető, hogy az előző évben bőségesen termett gabonából ve-
tettek kevesebbet, de az is lehetséges, hogy a magyarázatot a termésátlagokban kell 
keresni, amiket azonban meghatározni a birtokon nem tudunk. Tavasszal vetették a 
negyedik legnagyobb mennyiségben termelt gabonát, a kizárólag takarmányozás-
ra használt zabot. A kis mennyiségben termelt, szintén tavasszal vetett kiegészítő 
növényeket már korábban említettem, egy újdonság kivételével. Ez a „cziczor"-
nak nevezett rejtélyes növény, melyet igen kis mennyiségben vetettek, csupán kí-
sérletképpen, illetve azért mert még a földesúr és a majoros sem ismerte ezt. Nem 
lehet biztosan meghatározni ezt a növényt, véleményem szerint lehetett csicsóka és 
burgonya (csucsor)141 is, nemcsak nevük, hanem termesztési körülményeik hason-
lósága (mindkettőt áprilisban kell vetni) alapján is. 

A gazdálkodás típusáról csak sejthetjük, a korszakbeli analógiák alapján, hogy 
háromnyomásos volt. Csáky Ferenc 1668-ban egy ugart említ csupán a moraváni 
határban, ami azonban a szántóterület jelentős részét, ha nem is éppen 1/3-át jelen-
tette. 

Gyümölcsökről először csak az 1684-es leltárból tudunk, bár valószínű, hogy 
már korábban meghonosították őket. Az éghajlatnak megfelelően csak a hűvöset 
jól tűrő fajok, az alma, a szilva és a körte termését fogyasztották a várban. Ezeket a 
földesúr kertjéből nyerték, ami a moraváni kastély környékén lehetett, de pontosan 
lokalizálni, és növényeit megállapítani nem lehet. 

A birtok urai és lakói élvezhették a hatalmas erdőségek áldásait. A disznómak-
koltatás joga minden jobbágyot megilletett, amiért kollektíven (azaz falvanként) 
adóztak a földesúrnak. A legértékesebb kincs természetesen az erdők fakészlete 
volt. A XVI-XVII. fordulóján, a Thurzók azzal a feltétellel adták zálogba Temet-
vény várát és tartozékait Apponyi Pálnak, hogy továbbra is fenntartják az épületfa 
kitermelésének jogát a birtok erdeiből, akkora mennyiségben, amekkorára szükség 
lesz három váruk, Galgóc, Sempte és Bajmóc átépítéséhez.142 Mivel az erdőket a 

MI A burgonya a XVI-XVII . század fordulóján került Magyarországra, de nem terjedt cl. 
1654-ben Wesselényi nádor javaslatára III. Ferdinánd elrendelte termesztését, amit azonban 
csak kevesen fogadtak meg. Az idegenkedés sokáig tartott, annak ellenére, hogy termesztése 
igásállatot nem igényel, és nagy tápértékével a terület eltartóképcsségét növeli. Mivel eredeti-
leg az Andok lejtőin termesztették, a Felvidéken az éghajlat is kedvez neki. 

142 Mrva, 1996. 43. p. 



jobbágyok is igyekeztek hasznosítani, saját hasznuk védelme érdekében a Thurzók 
megtiltották a fakereskedést a moraváni jobbágyoknak.1 Ll 1666-ban Bajnay János 
újdonsült tiszttartó panaszolja Csáky Istvánnak, hogy Révay Elek, ki Sándor Já-
nostól vette zálogba annak huorkai birtokait, igyekszik minél több fát kivágni az 
erdőből, már csak azért is, mert látta, hogy Temetvény többi ura ezt alig használja 
ki.144 Az erdő vadjainak hasznosítása is a földesúri előjogok (regáliák) közé tarto-
zott. A temetvényi erdőkben, azok összefüggő volta, és a Kárpátok fő vonulatával 
való kapcsolata miatt, igen értékes vadállomány lehetett. Ennek tulajdonítható, 
hogy a Thurzók a már említett zálogba adásakor egy vadászterületet is kijelöltek 
maguknak, ahol továbbra is vadászhattak. 

A hegységben több patak is ered, melyek a Vág felé tartanak. Ezek általában 
hosszú völgyekben folynak, némelyik bővizű, és mindegyik tele van halakkal. Ezt 
a földesúr is tudta, és igyekezett is kihasználni. Hradeket kivéve mindenhol a föl-
desúr kizárólagos joga volt a pisztránghalászat, sőt Hubinán a földesúr a patak ha-
lászhelyeit még őriztette is. A Vágón ellenben szabadon lehetett halászni bárkinek, 
amiért a folyóhoz közel fekvő falvak lakói telkenként egy halat, vagy 3 dénárt tar-
toztak adni földesuruknak. 

Kiadások 

Tisztviselői szervezet 

Sem a Szilessy Baltazár sem a Kermendy Dániel által készített számadás nem ad 
teljes képet sem a vár lakóiról, sem az uradalom alkalmazottairól. Ezen a téren az 
1664. évi tanúkihallgatási jegyzőkönyv14^ segít árnyalni tudásunkat, és megállapí-
tani a tisztviselői szervezet esetleges fejlődését. A birtokot az ideiglenes provisorrá 
(udvarbíró) lett vágújhelyi harmincados, Szilessy Baltazár irányította. Hogy ezért 
mennyi javadalmat kapott, pontosan nem tudjuk. A búza kiadási jegyzékében 
nincs semmi utalás erre nézve. A számadásban szerényen, csak az összes kiadás le-
számítása után megmaradt bevétel, mintegy 20 forint és 48,5 dénár szerepel azzal, 
hogy ezt a maga fizetésébe beszámítva felvette. Természetesen ennél valószínűleg 
több járt neki, mint azt a bejegyzés megfogalmazása is mutatja. 1632-ben a vár fel-

143 Zimányi, 1976. 108. p. 
144 MOL P 71 Csáky cs. lt. Fasc 89. No. 35. 
145 Uo. No. 13. 



szerelését és fegyverzetét már nem a provisor, hanem a porkoláb, azaz várnagy ke-
zéhez inventálják, aki birtok nem gazdasági ügyeinek irányítója volt. Természe-
tesen 1637-ben is a legnagyobb fizetést, 100 forintot a birtok provisora (feltehető-
leg Kermendy Dániel) kapta az 1636. november 1. és 1637. október 31. között vég-
zett szolgálataiért. Utána a birtok élére Nagy Gergely várnagy (castellanus) állt, aki 
1637. november 1. és 1638. április 30 között végzett szolgálataiért 90 forint és 60 
mérő146 búza juttatásban részesült, azazaprovisor 12 forintjával szemben 15 forin-
tot kapott havonta. Hogy a két tisztség között milyen hatáskör- és feladatbeli kü-
lönbség volt, sajnos nem tudjuk megállapítani. Az viszont biztos, hogy szolgálatuk 
az egész birtokra kiterjedt, ők voltak az uradalom első emberei. Egy nemzedékkel 
később, 1664-ben praefectusnak (akkori magyar fordítása ennek is várnagy) hívták 
a birtok első emberét. A névváltást az magyarázza, hogy apraefectus egy személy-
ben egyesítette a várnagy és udvarbíró tisztségeket. Helyettesei a tiszttartó és a 
vicecastellanus voltak. Társadalmi helyzetét tekintve a köznemesek közül került 
ki. Minden téren ő volt a birtok első embere, ki elszámolással csak a földesúrnak 
tartozott. Mivei a vár és a birtok több család közös tulajdona volt, felmerül a kérdés, 
hogy kinek az alkalmazottja volt. 1664-ben Csáky István embere töltötte be ezt a 
tisztséget, de mivel egy várnak csak egy várnagya lehet, az egész várat ő felügyelte. 
De gazdaságirányítói funkciót (a tiszttartóval egyetemben) csak a Csákyak birtok-
részén töltött be. O irányította a majorsági munkákat, ő hajttatta be a földesúri jöve-
delmeket, szolgáltatásokat a jobbágyoktól, ő parancsolt az uradalom többi tisztvi-
seelőjének és szükség esetén ő vezette a vár védelmét, azaz ő volt a várbeli katona-
ság feje is. Ezenkívül volt négy „személyes" szolgája is: inas, szolgáló, cselédlány 
és kocsis. Az ő tartásuk benne foglaltatott a várnagy javadalmában. Lakhelye a vár-
ban volt, a számára fenntartott épületrészben. (Valószínűleg ezt nevezheti az 
1632-es inventárium sáfár házának.) Gyakorlatilag tehát a földesúr szinte teljhatal-
mú helyettese volt. Sőt 1663/64-ben Győri Mihály praefectus kihasználva a földes-
úr távollétét Csáky István javait és jobbágyait a maga hasznára fordította. Ennek 
eredménye per lett, melyet a földesúr indított saját alkalmazottja ellen a vármegyei 
szolgabíráknál. 

A tiszttartó alatti hierarchia 1602-ben még kialakulatlan volt, a központi tiszt-
ségviselők közül csupán egy pincemesterről147 tudunk. A provisorhoz hasonlóan 
az ő javadalmazását is csak töredékesen ismerjük: fizetésének részeként 18 mérő 
búzát kapott. 

146 A már említett nagyszombati mérőről van szó, melyet magyarul mecznck is neveztek. 
147 Pinccrna. 



Magának a szűkebb értelemben vett várnak urát várkapitány (capitaneus) né-
ven illették, amit 1637. november 1. és 1638. április 30. között Duoykowicz Ferenc 
töltöttbe, 30 forint salláriumért. A birtok gazdasági ügyeit Gyurak Balázs officialis 
(tiszttartó) intézte, aki ezt a tisztséget 1637. november 1. és 1638. április 30. között 
37,5 forint fizetésért és 25 mérő búza természetbeni juttatásért látta el. Volt neki 
egy beosztottja is (pontosabban viceofficialisa), akinek sem nevét sem járandósá-
gát nem ismerjük csak annyit tudunk, hogy fizetségének részeként 12 mérő búzát 
kapott. A tisztviselői szervezet viszonylag fejlett kiépítettsége a Thurzók ügyes 
gazdaságszervező képességéről tesz tanúbizonyságot. A család kihalása után ter-
mészetesen a már jól működő gazdálkodási szerkezet fennmaradt, ez jelenik meg 
az általam vizsgált számadáskönyvben. 

Valóban, a birtokigazgatás szervezete nagyjából hasonlóan nézett ki a Csákyak 
idején is. A birtok gazdasági ügyeit továbbra is a tiszttaitó intézte. Azaz ő felügyel-
te a beszolgáltatott terményeket és egyéb ajándékokat és ő vigyázta ezek felhaszná-
lását, beleértve a várban található éléstárat is. A pénzügyi jövedelmeket is ő 
kezelte, külön számtartóról (rationista) nem tudunk. Természetesen a birtok ki-
csinységénél fogva szó sem lehetett olyan komoly tisztviselői szervezetről, mint a 
XVI-XVII. századi Batthyány-birtokokon. A szorosabb értelemben vett vár urát 
capitaneus helyett vicecastellanusnak hívták, és egy a birtokon élő szegény nemesi 
családból került ki. Fizetésüket ők is a várnagytól kapták az igazgatási szervezet al-
sóbb fokához hasonlóan. 

A várban lakók ellátásáról a majorosné gondoskodott, ki az ebédet és a vacsorát 
főzte. 1664-ben az egyik szomszéd falu (Banka, amely 1601-ig a birtokhoz tarto-
zott) jobbágyának felesége (Szluháné) volt. Az 1632-es leltárban szerepel egy 
mosónének való vasfazék is, de arról hogy ki volt ez a mosóné, többet nem tudunk. 
A kapus 7 forint, 24 mérő gabonát és 6 icce sót, a börtönőr 12 forintot 20 mérő ga-
bonát és 3 icce sót kapott szolgálataiért egy 1684-es inventárium szerint.I4<s 

Pöstyén városban a földesúri érdekek maradéktalan érvényesülését Muray Be-
nedek officialis felügyelte. Ezért 1602-ben 20 forint és 20 mérő búza ütötte markát. 
A híd elpusztulása után Barbel (Barbithonsor) Kristófot, a helyettes hídmestert bíz-
ták meg a hajók jövedelmével valló elszámolásra, amiért havi 3 (a számadásban 
szereplő 5 hónap alatt összesen tehát 15) forint és 20 mérő búza juttatást kapott. 

1664-ben sem Pöstyén, sem a bankai híd nem tartozott már a birtokhoz, ellen-
ben új tisztségként megjelent a moraváni officiális, aki a moraváni kastélyban la-
kott, azt felügyelte és irányította a hozzá kapcsolódó majorság gazdálkodását. 

148 Ethey, 1936. 187. p. 



A tisztviselők, után a katonák14 'jelentették a legnagyobb bérköltséget. Mind-
össze ketten voltak, akiket maga mellé vett fel a birtok igazgatását ellátó Szilessy 
Baltazár, a bevételek rendben való beszedésének biztosítására. Fizetésük fejenként 
havi 1,5 Ft volt, így összesen 26 forintjába kerültek az uradalomnak. Harmincöt év-
vel később a birtok fegyveres rendfenntartó és végrehajtó erejét már nem kettő, ha-
nem hat gyalogos katona képviselte, akik Temetvény várában laktak. Fizetésük 
fejenként havi 2 forint volt, ami az 1637. augusztus 1. és 1638. április 30. közötti 
szolgálati évre nézve 96 forint kiadást jelentett. Azt nem tudjuk, hogy összesen 
csak ennyi katona lakott-e a várban, vagy voltak egyéb csapatok is a védelem céljá-
ra. Ez utóbbi azonban nem valószínű, mivel Temetvény nem végvár volt és egészen 
Érsekújvár elfoglalásáig messze a biztonságos hátországban feküdt. 1663-ban, mi-
után Kara Musztafa elfoglalta Érsekújvárt, már Temetvényben már 16 darabont né-
zett farkasszemet a Vág-völgyét végigdúló törökkel. Ekkor a vitézek egy részét a 
jobbágyok közül verbuválta Győri Mihály, amit a földesúr nem nézett jó szemmel, 
hiszen így ők mentesültek a jobbágyi kötelezettségeik alól. (Illetve előfordult, 
hogy a jobbágyok robot kötelezettségeiket teljesítették így.) A perből azonban ki-
derül, hogy miért tette ezt a várnagy: hogy a havi 2 forintot és 20 mérő gabonát kite-
vő fizetésüket a jobbágyból lett „palotás hajdúknak" jobbágy voltukra hivatkozva 
ne adja ki, hanem megtartsa magának. A vitézek 1664-ben tizedes rendszerbe vol-
tak szervezve. Ez nem jelentette azt, hogy minden egységben tíz ember volt, csu-
pán azt, hogy egy-egy csapategység élén a tizedes állt. Mivel a vár közbirtokosság 
volt, a darabontokat is közösen fizették, talán aszerint, kinek mennyi értéke volt a 
várban. Fittemé 3 fegyverest fizetett a 16-ból, akik szintén Győri Mihály parancs-
noklása alá tartoztak. A Sándor család, mivel már valószínűleg állt a lúkai kastélya, 
nem használta a várat, és valószínűleg külön kiépített birtokigazgatási szervezettel, 
és talán fegyveres erővel (darabontok) rendelkezett. Erről azonban, lévén hogy a csa-
lád levéltára a második világháborúban elpusztult, semmi adat sem maradt fenn. 

A várban lakó egyéb személyzetről nem tudunk, ha voltak is (mint pl. 1664-ben 
a praefectus négy szolgája), valószínűleg kirendelt jobbágyok vagy még inkább 
zsellérek lehettek, s ha volt is valamiféle illetményük, azt nem közvetlenül a birtok 
földesurától kapták. 

1601/02-ben az általunk ismert alkalmazottak összesen 81 forintot és 48,5 dé-
nárt emésztettek fel, ez az összes jövedelemnek mindössze 13,12%-a. Ebben azon-
ban nincsen benne a provisor teljes fizetése, ezért a valós bérköltség ennél minden 
bizonnyal magasabb. (A harmincöt évvel későbbi fizetés alapján korrigált érték kb. 

149 Pcdites, azaz gyalogos katonák. 



26%.) Ezzel szemben 1636/37-ben a bevételek 72,1 %-át, 360,5 forintot vitt el a vár 
alkalmazottainak fizetése. Ez a számítás azonban csalóka: egyrészt benne van a kö-
vetkező évnek is a (valószínűleg előre felvett) várnagyi fizetése, ami pedig már kí-
vül esik a számadáskönyv által tárgyalt időszakon, másrészt 1636/37-ben a birtok 
jövedelmeinek jelentős részben természetben folytak be, míg a javadalmazások 
nagyobb hányada pénzben történt. A korrigált megállapítás tehát úgy hangzik, 
hogy 1636/37-ben a pénzbeli jövedelmek 53%-át emésztette fel a birtok igazgatá-
sa. Nyilvánvaló tehát, hogy a birtokigazgatás megszervezése jelentős nyereség-
csökkenésseljárt a földesúr részéről. Amiért mégis megérte kiépíteni a birtokigaz-
gatási hierarchiát az az volt, hogy így biztosítottnak látták a jövedelmek állandó be-
szedését. Természetesen ezen a listán csak a magasabb beosztású tisztviselők sze-
repelnek, (officialistól fölfelé), mivel az egyéb alkalmazottak feltehetőleg nem 
pénzben, hanem természetben (leginkább búzában) kapták javadalmaikat. Ez vo-
natkozhatott a várban lakó személyzetre is, mert az ő javukra sem történt pénzkifi-
zetés, így sajnos azt sem tudhatjuk meg, pontosan kik és hányan laktak a várban. 

Noha nem volt tisztviselő feltétlen említést érdemel a nagymodrói iskolamester. 
Csak egyszer, 1639-ben említik forrásaink, amikor (mint latinul írni jól tudó) részt 
vett a Csáky István osztályrészéül jutott birtok összeírásában. Nem tudjuk kinek az 
alkalmazottja volt, azt sem, hogy egyházi személy volt-e. Mivel a faluban nemesi 
családok nem éltek, kolostor és egyéb egyházi intézmény nem volt, elképzelhető, 
hogy a jobbágyok gyerekeit tanította írni-olvasni. 

Életkép a XVII. századból: a hatalmaskodó várnagy 

A tisztviselői szervezet működését, visszásságait jól példázza egy XVII. századi 
per, amelyben a hatalmával visszaélő kegyetlen prefektust idézték a vármegye íté-
lőszéke elé. 

1664. október 13-án különös eseményre készült Temetvény várában Gosztonyi 
Miklós, Nyitra vármegye alispánja, Kürthy Miklós szolgabíró és Check János vár-
megyei esküdt ülnök, Csáky István a birtok egy részének földesura, és még majd' 
félszáz megidézett ember a birtok különböző státuszú és illetékességű népei közül. 
Azért gyűltek egybe, hogy kivizsgálják a birtokigazgató várnagy, Győri Mihály 
hatalmaskodásait és visszaéléseit.I:,n 
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Az első vádpont ellene az volt, hogy az Érsekújvár eleste után a török portya elől 
menekülő jobbágyoktól pénzt szedett, mindenkitől legalább fél tallért. Ha jószá-
gukkal együtt menekültek, abból is vett el. Az így befolyt pénzt és egyéb javakat 
saját magáénak tekintette. Mi több a zavaros időszakban a falubeliek nyájait elhaj-
totta, azzal, hogy a várba, biztos helyre viszi őket, de a veszély elmúltával csak pén-
zért akarta visszaadni. Az is előfordult, hogy a jobbágyok jószágait vágatta le maga 
és a várnép számára eleségül. 

Nemcsak a jobbágyokkal szemben hatalmaskodott a várnagy, hanem a portéká-
ikkal utazó nemesekkel is. Fejérvári István ládáját nemcsak elkobozta, hanem fel is 
nyitotta, ami a korszakban a magántulajdonnak legdurvább megsértését jelentette, 
hiszen a láda a személyes dolgoknak és az értékeknek tárolóhelye volt. Ennek ki-
szabadításáért Csery Ádám, Temetvény következő várnagya fáradozott, „s ugian 
osztcin itt az én kezem alat hatta azon Ladat. egiéb iránt, ha ugia(n) keminien nem 
fogtam volna dolghott, talan el is vitte volna maghanal azo(n) Ladat:."151 

Mednyánszki Istvánnak volt egy ládája a temetvényi várban. Egyszer eljött érte, 
hogy elvigye. Már a kapun kívül járt, mikor utána vágtatott a várnagy, lerángatta 
szekeréről, és csak szalonna, liszt, brindza,1"^ pirított hús, ecet és egyéb eleségek 
adása fejében engedte tovább, aki ez ellen utólag levélben is protestált, azzal fenye-
getve, hogy „ha kell a palatínus urunkat is meg talallja." 

Többször is szedett Győri Mihály restanciákat nem csak a cenzusból és az egyéb 
szolgáltatásokból, hanem a kocsma díjából is. Valószínűleg több sör kimérésére 
ösztönözte a kocsmárosait, mint ez korábban szokásban volt. 

A darabontok fizetésével kapcsolatos visszaéléseiről már az imént szóltam. 
Nemcsak a jobbágysorba tartozók járandóságait nem fizette ki, hanem senkiét. 
Még a darabontok tizedesének, aki kisnemes volt, is jelentős összeggel maradt 
adósa. Ezzel természetesen magát a földesurat károsította még, mivel a kincstárból 
az erre szánt összeget kivette. 

Az éléskamra elméletileg a tiszttartó felügyelete alá tartozott. Győri Mihály 
azonban a sajátjának tekintett minden ott található élelmiszert, azokat is, amelye-
ket a jobbágyok a jobbágyi kötelezettségeik szerint szolgáltattak be. Természetes, 
hogy mindez a földesurat illette, aki a vár népének élelmezésére fordította, a tiszt-
tartót bízva meg beosztásával és a konyhára való kiadásával. A valóságban azon-
ban a várnagy, megfélemlítve a tiszttartót a saját magáénak tekintett minden várban 
fellelhető élelmiszert. így esett, hogy várnagyságának ideje alatt elfogyott az úr 
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éléstárából l - l mázsa'53 tehén és juhsajt, 80 icce vaj és 30 icce olvasztott vaj és 60 
icce présvaj. Ami megmaradt volna a vajból, azt Győri Mihály elvitte magával 
Nyitrára, ahol feltehetőleg saját birtokai voltak. A kertész által hozott 1 zsák sáf-
rány is elsorvadt, ami megmaradt azt is Győri Mihály kezéhez került, s eltűnt. A 
hegyvámként beszedett 13 hordó borból mindössze hármat méretett ki a falusi 
korcsmákban, a többit ő maga és környezete itta meg, ezáltal jelentős bevételtől 
fosztva meg a Csáky családot. Hogy visszaéléseit tetézze, Győri Mihály magához 
vette Hanczok Mihály nyitrai nemest egész háztartásával együtt, és másokat is, 
akiket ő tartott el a várban, természetesen a földesúr számlájára. 

Nemcsak a földesúr éléskamráját használta saját hasznára, hanem a munkaere-
jét is. A jobbágyokat aratáskor Nyitrán robotoltatta heteken át, aminek következté-
ben nemhogy a saját munkájukkal elmaradtak, hanem a földesúr dolgával is. 
Olyannyira, hogy a moravánkai majorban kinn maradt a gabona a mezőn, amiből 
300 mérő búza és árpa elégett. A vidéket dúló török közeledtének hírére a mora-
vánkai kastély felszerelésének és kincsének felhordását elhanyagolta, ami így a tö-
rök seregek martaléka lett, ezzel is kárt okozva dominusának. 

Több tanú is hivatkozik a tiszttartónál lévő dietariumra, melyben a birtok min-
den lényeges eseményét, az érkezett vendégeket, a majorságban termett terménye-
ket, a parasztoktól befolyt pénzt, terményeket, ajándékot, és még sok minden 
egyebet feljegyeztek, valószínűleg a későbbi elszámolás céljából. Sajnos ez az 
igen értékes forrás nem került elő. 

A legsúlyosabb bűnténye a prefectusnak nem anyagi természetű volt. Adamóci 
plébános látogatta meg egyszer a várban, hogy panaszt tegyen a visszaélések ellen. 
Szó szót követett, s mikor a pap távozóban volt, a várnagy a darabontjaival utána 
ment, és úgy megverték, hogy később belehalt sérüléseibe. 

Prebendárius földesúri alkalmazottak 

Már a XVII. század elején is voltak olyan szolgálattevők a birtokon, akik tevékeny-
ségükért valamiféle fizetséget, vagy adókedvezményt kaptak. Elsősorban a kocs-
márosok voltak ilyenek, aki jobbágyok voltak ugyan, de nem kocsmabérlők, 
hanem a földesúr borát árulták, és a jövedelmet teljes egészében neki is adták. A 
serfőző is, hozzájuk hasonlóan az úr árpájából és komlójából főzte a sört a földesúr 

153 Ccntcnarius, súlymertek, a mázsa latin megfelelője. Az 1655. cvi törvény országos mértéknek 
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számára, amiért némi gabona ütötte a markát. A pöstyéni molnárok ellenben bérlők 
voltak, meghatározott évi pénzbeli bérleti díjjal, csakúgy mint az uradalmi kőfejtő, 
Lapicida György. 

A harmincas évekből származó urbárium annyiban segít árnyalni a képet, hogy 
felsorolja az erdőóvókat, a bodnárokat, az uraság jószágait legeltető pásztorokat, 
akik maguk jobbágyok voltak, de tevékenységükért a robot alól fel voltak mentve. 
Ugyanez volt érvényes a vámszedőre is, aki Hradeken lakott. Sőt ekkor még a bir-
tok officialisa is jobbágy volt, aki ezért szintén robotmentességet élvezett. 

A Thurzó család kihalásával a helyzet úgy változott, hogy minden birtokos csa-
ládnak saját korcsmárosa lett, mivel a megadott időszakban mindegyik földesúr 
maga akart hasznot húzni jobbágyai itatásából. Nem tudjuk mióta létezett kert a 
birtokon, de forrásainkban a kertész először csak 1664-ben bukkan fel. Ugyanek-
kor találkozunk először a kismodrói veremőrrel, aki az uraság ott tárolt gabonáját 
őrizte, és ezért 100 mérőnként 2 mérő gabonát kapott. A majorosné, a vár kapusa, 
és a darabontok egy része szintén a jobbágyok közül kerültek ki. 

A pöstyéni híd a birtok területén kívül esett, ezért a Thurzó család birtokait 
öröklő családok a hasznából nem részesedtek. Volt azonban egy rév a birtok terüle-
tén is, Kismodrónál. A rév használatáért minden egész jobbágytelek-tulajdonos 
egy mérő búzát adott, felét a révésznek, felét a földesúrnak, ezenkívül a révész a 
provisornak adni tartozott 40 dénárt. 

Mészáros Hradeken és Kismodrón volt, ők bérelték ezt a haszonvételt, amiért 
meghatározott mennyiségű pecsenyehúst kellett adniuk a vár konyhájára. 

A falusi bírót, mint másutt is az országban a földesúr, vagy annak helyi képvise-
lői jelölték ki. Mandátuma egy évre szólt, ami alatt teljes földesúri adómentességet 
(a tized és a dika alól természetesen nem) élvezett, de köteles volt a tized- és 
dikaszedőt mindenben ellátni és segíteni, valamint az urbárium adatainak össze-
gyűjtésében közreműködni. Az egy év letelte után ismét szolgálatokra kötelezett 
volt. A temetvényi birtok falvai közül egyedül Ducónak nem volt saját bírója. 

A birtok haszna 

Mindkét számadás végeredménye nagyjából „nullszaldós". Ezt azonban csak a lát-
szat mutatja így. Ugyanis ha megvizsgáljuk mindkettő kiadásait, akkor olyan ko-
moly összegű tételeket találunk, melyek gyakorlatilag nyereségnek tekinthetők, 
csakhogy a haszon nem a birtok gazdálkodásában jelentkezett, hanem a kamaráéban. 



Az 1601/02-es időszak folyamán összesen 400 forintot adtak át a Magyar Ka-
mara pénztárosának.1"4 Ez a pénzkivonás az összes bevétel 64,4%-át jelentette! Ez 
azonban a feudális gazdálkodási rendszerből fakadóan semmiféle komoly káros 
hatással nem járt a birtokra nézve. Hiszen nem is nagyon lehetett volna hogyan 
visszaforgatni a jövedelmet a gazdaságba. És, lévén hogy az uradalom nem piacra 
termelő profitorientált tőkés gazdaság volt, ennek lehetősége fel sem merült. 

Az 1636/37-es esztendőkben készpénzben jóval kevesebb, csupán 96 forint 35 
dénár folyt be a Kamarára, ami az összbevételnek csupán 19%-a volt. De ha ehhez 
hozzá számítjuk a természetben átutalt 200 mérő búzát, 140 mérő árpát és 140 mérő 
zabot, akkor azt kapjuk, hogy nagyjából a befolyt jövedelem 1/3-a volt a Kamara 
tiszta haszna. A terményátutalás a század elején úgy jelentkezett, hogy a gabonafe-
lesleget eladva, annak nyereségét pénzben utalták át a kamarának. A XVII. század 
harmincas éveiben a kamarának gabonára volt szüksége a hadsereg élelmezéséhez, 
és talán a kedvezőtlen értékesítési lehetőségek miatt, a piac közvetítő szerepét kiik-
tatták. 

A birtok népei 

Falusi népesség típusai 

A birtok népességének gerincét természetesen a jobbágyok alkották. Az átlagos te-
leknagyság a XVII. század első harmadában 0,52 jobbágytelek volt, azaz az egész 
birtokot tekintve ennyi jutott egy jobbágycsaládra. Ez nagyjából megfelel az orszá-
gos átlagnak. Ami még jellemző, hogy Temetvényben ez igen kis szórással155 jött 
ki, tehát a gazdák elenyésző részének volt fél teleknél kisebb, vagy nagyobb úrbéri 
földje. Legjobban a még viszonylag friss irtvány, Újlehota lakosai álltak, akiknek 
kétharmada még egész telken gazdálkodhatott. 

A zselléreknek két típusát lehet elkülöníteni. Az egyik csupán házzal rendelke-
zett sem úrbéres, sem úrbéri rendszeren kívüli földet nem művelt, és dézsmaként is 
csak a 12 dénáros kereszténypénzt fizette. Igásállata, amivel földet művelhetett 
volna, nem volt, a földesúrnak is gyalog robotolt. Ezzel szemben a zsellérek másik 

154 Perceptor proventuum. 
155 A szórás egy adatsor tagoltságát mutatja meg, azaz hogy az átlagtól mennyire térnek cl az 

adatbázis adatai. Esetünkben 0,57 a szórás, ami igen kicsi, majdnem megegyezik az átlaggal. 
Ez azt jelenti, hogy a birtok iggen homogén, a jobbágyok kis részének van fél teleknél na-
gyobb vagy kisebb úrbéres birtoka. 



csoportja vagy egy üresen álló jobbágytelken gazdálkodott, vagy irtásföldje, szőlő-
je, azaz egyszóval nem úrbéres területe volt. Ezután természetesen robotolt (általá-
ban ökörrel vagy lóval), fizette a járadékot a földesúrnak, és a tizedet (korszakunk-
ban) a Kamarának. A század első harmadában még a földbirtokkal rendelkezők, az 
évszázad vége felé viszont már a nincstelenek aránya nagyobb a zsellérek között. A 
század végére jelentősen megszaporodó nincstelen zsellérek jobbára a majorsá-
gokban találtak munkát. 

A kereszténypénzt fizető zsellérek közé számították az urasági pásztort is, aki 
szolgálataiért egy robotmentes házhelyet kapott, de művelni való földterülete nem 
volt. O természetesen a földesúr nyáját őrizet. Majdnem minden faluban volt ilyen. 

Az Érsekújvár elestéhez kapcsolódó török portya a tanúkihallgatási jegyző-
könyv szerint emberéletet alig követelt, mivel a parasztok a várban, vagy az erdők 
mélyén menedéket találtak maguknak. Jószágaik azonban, melyek a váron kívül 
rekedtek elvesztek, így hirtelen megnőhetett az igás állat nélküli, ezért telkének 
legalább egy részét megművelni nem tudó szegényparasztok száma, akikből ha-
marosan zsellérek lettek. Őket sújtotta a várnagy kegyetlensége is, aki a várba me-
nekített jószágaikat vagy saját fogyasztásra levágatta, vagy egyszerűen nem adta 
vissza a parasztoknak. 

1636-ban a birtokon csak egy szabad család élt, az újlehotai Pokog família, akik 
azonban úrbéres földön gazdálkodtak, amiért semmiféle szolgáltatással nem tar-
toztak, de dézsmát fizettek. Arra nincs sehol utalás, hogy ők nemesek lettek volna, 
ellenben saját malmuk volt. Talán egy múltbéli szolgálat jutalmaképp kapták a bir-
tokot és a malom működtetésének jogát. Szabadságukat és malmukat a század vé-
géig megőrizték. 

Demográfiai jellemzők 

Az 1636-os és 1668-as urbárium és több dézsmajegyzék alapján megállapítható a 
birtok falvaiban élő családok száma, amiből meg tudjuk becsülni mennyien élhet-
tek a birtokon. Ezeknek a forrásoknak a legnagyobb részével az a probléma, hogy 
csak a háztartásokat, illetve a családfőket veszi számba, így az abszolút népesség-
számot csak úgy tudjuk meghatározni, hogy megállapítunk egy átlagos szorzószá-
mot, ami azt fejezi ki, hogy hányan éltek egy átlagos háztartásban (családban), és 
azzal beszorozzuk a háztartások ill. a családfők számát. A XVII. században több 



uradalom családi viszonyait megvizsgálva, az általános vélekedés szerint átlago-
san kb. 5 személy élt egy családban.156 

Általános vélekedés, hogy a háborús pusztítások, különösen a tizenötéves hábo-
rú következtében megtört a XVI. századi nyugalmi időszakokat jellemző lassú né-
pességnövekedés, és a XVII. század a magyarországi demográfia szempontjából a 
hullámvölgy, vagy legalábbis a népességszám stagnálásának időszaka volt.1'7 Ez 
nemcsak Magyarországra, hanem Európa nagy részére kiterjedő folyamat volt. A 
népesség stagnálása, vagy esetleges csökkenése nem azt jelenti, hogy az egész év-
század alatt a születési és a halálozási mutatók állandóak voltak, hanem egy kisebb 
demográfiai ciklus eredményét látjuk, ha a század két végpontjának népességét 
összevetjük. 

A demográfia eme ciklusos természetének szép példáját láthatjuk, ha megnézzük 
a temetvényi birtok népességének alakulását. A népesedési viszonyok tárgyalásánál 
a jobbágycsaládok számának változását vizsgáltam, a zselléreket nem. Ennek leg-
főbb oka az, hogy a dézsmajegyzékek nagy része nem tünteti fel a kereszténypénzt 
fizető zselléreket, így nem tudhatjuk meg azt sem, hányan lehettek. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy nem élt zsellér a faluban, hanem azt, hogy a beszedett kész-
pénzt rögvest ki is fizették a bírónak ill. az egyéb kiadásokra, ezért fel sem vették a 
jegyzékbe. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy fennmaradt az 1598-as rovásadó 
jegyzéke, amely az 1598. évi 3. törvénycikknek"8 megfelelően nem portákat, ha-
nem házakat jegyzett fel. Ezt összevetve a szintén házakat összeíró 1600-ból és 
1601 -bői származó dikajegyzékekkel képet kaphatunk arról, hogy az 1599. évi tö-
rökdúlás mekkora pusztítást végzett a birtokon. Csupán három falu van (Hradek, 
Ducó, Újlehota), ahol 1600-ban 1/4-del illetve 1/3-dal kevesebb házat jegyeztek 
fel a két évvel korábbihoz képest. A többi településen a XVII. század elején a birto-
kon megfigyelt évi átlagosan 10% ház(tartás) csökkenést tapasztaljuk Mi több, van 
két település (Ólehota és Nagymodró), ahol semmiféle csökkenés sem volt. A 
helyzetet bonyolítja, hogy a legnagyobb pusztítást elszenvedett Újlehota van a leg-
védettebb helyen, szinte a Kisinóc-hegység közepén. A két teljesen sértetlenül 
megmaradt falu viszont a Vág-völgye felől Újlehotára tartó egyetlen út mentén 
fekszik, tehát onnan semmiképpen nem érhette csapás a települést. Újlehotára leg-
feljebb a Nyitrai-medencéből, Tapolcsány vára felől leselkedhetett veszély, s úgy 

156 Bakács, 1963. 123-124. p. 
157 Zimányi, 1985. II. 937-938. p. 
158 Bakács, 1957. 53. p. 



tűnik még a sűrű erdő sem volt elég ennek elhárítására. Mindez csak feltételezés, 
valójában nem tudjuk, hogy Ibrahim pasa hadjárata mekkora kárt okozott. 

A XVII. század első éveiben lassú, de folyamatos csökkenését tapasztaljuk 
mind a dézsma-, mind a rovásadó jegyzékekben összeírt személyeknek illetve por-
táknak. A dika nem feltétlenül fejezi ki a népességszám változását, mert néhány év 
múlva, 1607-ben már legfeljebb 3 adóegységet számolnak még a legnagyobb fal-
vakra is, tehát ez esetben a portaszámításra való visszatéréssel állunk szemben. A 
XVII. század első felében országosan általában négy jobbágycsaládot tekintettek 
egy portának, Nyitra megyében azonban csak akkor alkalmazták ezt a képletet, ha a 
jobbágyoknak legalább két-két lova volt.159 Mivel nem áll rendelkezésünkre ele-
gendő részletességű forrás (például urbárium) a század elejéről, ezért a portákat 
jobbágycsaládokká átváltani nem tudjuk. Az eredetileg az egyház számára rendelt, 
de korszakunkban folyamatosan a Kamara által bérelt tizedfizetések összeírásai 
már sokkal reálisabb képet festenek a birtok népesedési viszonyairól. Ezekből egy-
értelműen kitűnik, hogy a század első felében kissé csökkent az adózó családfők 
létszáma. Részletes források híján pontos okát e csökkenő tendenciának megmon-
dani nem lehet. 

Ha azonban hosszabb időszakot tanulmányozunk, megcáfolhatjuk az imént le-
írt folyamatot, ugyanis azt látjuk, hogy 1636-ra a birtok jobbágycsaládainak száma 
megnőtt, megközelítve az 1598-as szintet. Annak ellenére történt ez így, hogy 
Bocskai, majd Bethlen hadjáratai következtében ez a vidék is hadszíntérré vált, ha 
rövid időre is. Még a Bethlen Gábor hadjáratát követő Nyitra megyei pestisjárvány 
sem tudta ezt a folyamatot megállítani. Sajnos a század közepéről semmiféle hasz-
nálható összeírás nem maradt fenn, így a következő időpont, amikor a települések 
népességét meg tudjuk határozni, az Érsekújvár elestét követő időket jelenti. 

Abban az igen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy évtizeden belül há-
romféle összeírás is rendelkezésre áll: egy török defter, melyet 1664 végén jegyez-
tek le. 1668-as urbárium és egy 1672-ben készült tizedjegyzék. Ezek (kiegészítve 
az 1684-es urbárium egy töredékével) lehetővé teszik a falvak háztartásaiba való 
betekintést. A török defterdárok összeírták minden fejadóköteles, azaz felnőtt fér-
fit, megjelölve, hogy melyik háztartásban élnek.160 Ez alapján a falvakat három ka-
tegóriába lehet sorolni: Kismodrón, Lúkán és Hubinán átlagosan 1,7-2,04 felnőtt 
férfi jut egy háztartásra. Ez jelenthetett nem házas fiútestvért, nem házas felnőtt 
gyereket, de olyan fiút is, aki családalapítás után is a szülő házban maradt akár 
kényszerből, akár önszántából. 

159 Bakács, 1957. 62. p. skk. 
160 A török deftert kiadta: Blaskovics, 1993. 



Ez a három falu relatíve igen túlnépesedett volt, különösen Hubina, ahol több 
mint két család élt egy jobbágytelken. Ez, családonként 1-2 fiúgyerekkel számolva a 
ténylegesen művelt teriilet elaprózódását és a népesség elszegényedését vonta maga 
után. Lúka, Hradek és Nagymodró a maga 1,4 körüli értékével ennek a túlnépesedési 
folyamatnak még egy korábbi fázisát képviseli. A birtok falvai közül egyedül 
Kismodró volt az, ahol a népesség száma megfelelt az eredeti telki állománynak, 
mert csupán minden ötödik háztartásban lakott két család, ami még bőven belefér a 
szülői gazdaságot családosan is a szülőknél lakó fiúgyerek kategóriába. 

Az urbáriumot követően mindössze négy évvel később felvett tizedösszeírás 
már jóval nagyobb népességet tükröz, egyes falvak esetében (például Hradek, 
Ólehota, Huorka) ez eléri az 1636-os urbáriumban szereplő családok számát, a te-
lepülések nagy részében meg is haladja azt. Ez annak ellenére igaz, hogy a tizedet 
minden olyan férfitól vagy özvegytől beszedték, akinek valamilyen terület volt a 
nevén, míg a rovásadót a családok egyben fizették, tehát a dézsmajegyzékekben 
szükségszerűen több ember neve szerepel, azonban 1672-ben szinte minden falu-
ban több dézsmafizető volt, mint az évszázad legelső három évében, tehát a XVII. 
század folyamán mindenképpen volt egy nagyon lassú népességnövekedés, amely 
csak ilyen hosszú idő alatt éreztette hatását. Hubina és Ólehota falvak esetében a 
magyar és török összeírások még 1598-hoz képest is abszolút népességszám-növe-
kedést mutatnak. Ez a növekedés túlnépesedést okozott, ami többek között az urbá-
rium és a négy évvel későbbi dézsmajegyzék adatainak különbségét is magyaráz-
za. Azt sejthetjük, hogy a század második felében jelentősen megnőtt a telkiállo-
mányon kívüli földek használatának aránya a jobbágyok körében, elsősorban a túl-
népesedés miatt, melynek tünetei 1672-ben már kezdtek újra jelentkezni. A túlné-
pesedés egyik leglátványosabb következménye a telekaprózódás volt, mely a föld-
mértékekben is megnyilvánult. Az 1668-ban készült urbáriumban már nem sessio 
a mérték, hanem quarta, mely eredeti értelemben a jobbágytelek negyede volt.101 

Nem valószínű, mert semmi nem utal rá, hogy ily hirtelen az egy családra jutó föld-
tulajdon töredékére csökkent, de a mértékváltozás mögött mindenképpen a job-
bágytelek (lehet, hogy más Csáky birtokokkal összevetve) abszolúte kicsiny voltát 
kereshetjük. 

161 Quarta: földmértek, magyar neve fertály. Mint neve is mutatja a földterület elaprózódása hívta 
életre. A belső teleknél ill. a szőlőnél használatos mértékrendszer része, 1/4 telket ill. 2 oktált 
jelentett. A tcriilctaprózódás során a korábbi negyedből egész lett, és ez osztódott további ré-
szekre. Metrikus rendszerben nagysága nehezen határozható meg, 1745-ben Kiskunfélegyhá-
zán 30 holdat, azaz 17,25 hektárt jelentett. Bogdán, 1990. 270-272. p. 



Az 1668. évi urbárium adatai nemcsak a négy évvel későbbi dézsmajegyzékkel, 
de a három évvel korábbi török adóösszeírásnál is jóval kevesebb népességre utal-
nak. Erre két magyarázat adható. Az egyik szerint (mely az én véleményemmel is 
egybeesik) az urbárium nem teljes, mivel úgy tűnik, hogy csak Csáky István birtok-
részéről készült, mikor azt testvérének, Csáky Ferencnek átadta. A másik lehetsé-
ges indoklás a török defter pontosságát vonja kétségbe, feltételezve azt, hogy nem a 
helyszínen készült, és ezért a kirendelt esküdtek kevesebbet vallottak be. A török 
forrás felhasználhatósága mellett szól, hogy ugyanúgy tartalmazza a lakosok neve-
it, mint az urbárium, de a Csáky-összeírásnál jóval több lakost említ meg. 

Ha a XVII. század elején valóban lassú népességnövekedés volt is, a Thurzó csa-
lád kihalásakor összeírt 182 család egy falu népességével kevesebb az 1598-ban 
összeírtnál. Tovább figyelve a XVII. századi úrbéri összeírásokat, egy nemzedék 
múlva, 1668-ban már csak 117 élt a birtokon, ám ez utóbbi adat, mint láttuk kissé bi-
zonytalan. (Mindhárom adat Moraván és Huorka nélkül értendő.) A XVII. század 
demográfiai viszonyainak vizsgálatához hozzá tartozik, hogy 1598-ban már a birtok 
népessége véleményem szerint megközelítette a terület eltartóképességének határát. 
Ennélfogva a rákövetkező időszak ingadozása egyfajta természetes kiegyenlítődési 
folyamatként is értelmezhető. Az egész birtokot tekintve a XVII. századot a népes-
ség csökkenésének ciklusa jellemezte. 

Hubina falu népességének fejlődéstörténete jól szemlélteti a századra oly jel-
lemző hullámzást. (A táblázat az összeírt családok számát mutatja.) 

1598 (dika) 1601 (dika) 1636 (urb.) 1665 (deft.) 

34 29 37 + 5 zsellér 45 

Az itt kapott kép annyiban eltér a birtok egészére érvényes trendtől, hogy már 
1636-ban több jobbágycsalád élt itt, mint 1598-ban. A falu legnépesebb időszaka 
pedig a XVII. század utolsó harmada volt. Tehát itt a század folyamán abszolút 
mértékben is népességnövekedést tapasztalunk, amit itt is ugyanúgy megtörtek a 
háborús pusztítások, mint máshol, hiszen a Vág-völgyétől nem túl messze fekvő 
kis zsákfalu nincs semmivel sem védettebb helyzetben, mint a birtok többi része. 

Néhány esetben az urbárium összeírói igen körültekintő és alapos munkát vé-
geztek, úgy, hogy nem csak a parasztok által használt földterületeket jegyezték fel, 
hanem bővebb nyilvántartást vezettek a jobbágyok vagyonáról (ezalatt elsősorban 
az állatokat kell érteni) és családjáról. Ez utóbbi azt jelenti, hogy feljegyezték, 
hogy kinek hány fia van (néha még a korukat is), illetve azt, ha valaki a testvérével 
közös jobbágytelken élt. Noha még ez a forrás sem fogható az anyakönyvekhez, 



ami amiből azonban hírmondó is alig maradt fenn a 18. század előttről. De már ez a 
részletes urbárium is a korábban említett módszernél sokkal alaposabb vizsgálato-
kat tesz lehetővé, mert ezen keresztül betekintést nyerhetünk egy falunak a demog-
ráfiai folyamataiba. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a temetvényi 
birtok egyik falujáról, Nagymodróról is készült egy ilyen összeírás 1684-ben, mi-
kor Csáky István birtokait konfiskálták, ami ugyan az égész birtoknak csak töredé-
ke, de mégis közelebb visz minket a valós viszonyok meghatározásában. 

Franciscus Beniak, 4 ló, 20 juh, 4 méhkaptár 1/2 quarta 

Joannes Kraiczovicz, fiai András és György, 2 ökre 2 tehene, 5 juha és 1/2 q van 

Jannes és Andreas Movansky fia: András 1/2 q 

Georgius Laczovich fiai: Nicolaus és Mattias, 2 ökre van 1/2 q 

Georgius Pauloviech egy fia 2 lova, 4 tehene, 4 méhkaptára van 1/2 q 

Michael Laczo fia: Johannes, 1 tehene van 1/2 q 

Adamus Zernak testvére: Franciscus, 4 ökör, 1 tehén, 15 juh és kecske 1/2 q 

Stephanus et Martinus Zahon fiaik: Johannes, Andreas és Martinus, 1/2 q 
2 ökrük, 1 tehenük, 15 juhuk és kecskéjük van 

Andreas Valach fia: Johannes 2 ökre és kb. 20 kecskéje van 1/4 q62 

Ebben kilenc jobbágytelek szerepel, amelyek 1/3-án két család élt. Illetve el-
képzelhető, hogy az egyedülálló fiútestvér élt egy telken és egy háztartásban a csa-
ládos fivérével. Ha ez így volna, azt jelentené, hogy a nemzőképes férfiak 1/3-a 
nem házas, tehát nem hoz létre utódokat, ami egy közösség népességének szükség-
szerű csökkenését okozza. Kis mintánkat megvizsgálva kiderül, hogy 12 felnőtt 
férfire 12 fiúgyerek jut. Ha feltételezzük azt, hogy kb. ugyanannyi leánygyerek 
születik, mint fiú, és legalább annyi asszony (feleség ill. nagymama) él a faluban, 
mint férfi, akkor megállapíthatjuk, hogy a XVII. század végi Nagymodró termé-
szetes szaporodása éppen a határmezsgyéjén volt annak, hogy szinten tudja tartani 
a falu népességét. Tehát népességnövekedés ebben a kis közösségben nem volt sőt 
enyhe csökkenő tendenciát észlelhetünk. 

162 MOL MKA E 158 U ct C. Fasc. 59. No. 26. 



Nemzetiségi viszonyok 

A középkorban Pöstyéntől kicsit délre húzódott a magyar-szlovák nyelvhatár, te-
hát Temetvény vára és a hozzátartozó birtok már éppen a szláv többségű területen 
terült el. Jól mutatja ezt a terület névrajza is, hiszen csak egy falunak (Réte, ami 
szlovákul Lúka) és a várnak van magyar eredetű neve. A dűlőnevek között sincsen 
olyan, ami magyar tőből eredeztethető. A kora újkorban a szláv népesség délre 
nyomulása folytatódott. A közvetlenül Érsekújvár eleste után készült török adó-
összeírás alapján a nyelvhatár már Galgóc térségében, azaz a középkorinál 30 kilo-
méterrel délre állapítható meg.163 Ezt a képet erősíti meg a birtokról készült úrbéri-
és dézsma-összeírások névanyaga is. A szláv tengerben falvanként csak alig 
egy-két magyarnak vélhető családnév tűnik fel mint például Sebő, Kiszely, Albert, 
Maczko, Varga, Lukácz, Bayza. A bibliai nevekből képzett családneveket (például 
Ábrahám, Simon) vitathatónak vettem, de mivel szláv többségű településről van 
szó, valószínűleg e nevek viselőinek anyanyelve is szláv volt.164 Szintúgy Szabó 
István szellemében jártam el a vitatható családnevek (például Kovácz, Balázs, 
Quinta) esetében, szlávnak tekintve őket, mivel szláv településen éltek. Mora-
vánon élt egy Rácz nevű család, mely nevéből következően Szerbiából származha-
tott (talán a török elől menekült), de mivel nevük magyar alakot viselt, magyarnak 
tekinthetők. A birtok falvai közül a legtöbb magyar jobbágycsalád Moravánon élt, 
a század elején 6, a század végén 4. Egyáltalán nem élt magyar család Ólehotán, 
Újlehotán, és ami kissé különös, a XVI. század közepéig még egyedülálló módon a 
magyar nevén szereplő Lukán. A többi faluban az egy-két magyar család, mely a 
század elején élt, a századvégén is kimutatható. A birtokon használt nyelv, lévén a 
tisztviselők magyar nemzetiségűek, a magyar volt, amit a jobbágyok egy része is 
beszélt, mert magyarul tanúskodtak 1664-ben Győri Mihály perében. A magyarok-
nál néhány esetben láthatók az elszlávosodás jelei, ami a megváltozott névalakok-
ból (például Raczov, Benkovicz, Ferencovecz) tűnik ki. Elképzelhető, hogy ez a 
névmódosulás csak a szláv többség által a magyarokra ragasztott ragadványnév, 
valószínűbb azonban, hogy ezek az emberek el is szlávosodtak.16"^ 

163 Dávid, 1993. 
164 Szabó, 1992. 
165 Dávid Zoltán már idézett cikkében megerősíti, hogy a szórványmagyarság körében jelentős 

asszimilációs veszteség volt már a kora újkorban is. 



Újlehotán a telepesek között volt néhány Schuster (Schuchter) nevű család, akik 
minden bizonnyal német telepesek lehettek. Más német a birtokon nem élt a XVII. 
században. 

A Walach, Valachouecz személynevek arról árulkodnak, hogy vlach pásztorok 
a temetvényi hegyekben is éltek. Minden bizonnyal szláv nemzetiségűek voltak ők 
is, a vlach név csupán foglalkozásukra, és különleges jogállású utal. A Temetvény-
hez tartozó birtokon mindkét státuszú vlach pásztorok voltak. A egyik, aki bizo-
nyos bérért (valamennyi túró, sajt, bárány beszolgáltatása) kapta a földesúrtól 
(vagy esetleg ö maga irtotta) a teriiletet, amin legeltetett. Voltak azonban olyanok 
is, akik a földesúr nyáját őrizték, megfelelő fizetségért cserébe. A fizetség alatt el-
sősorban nem pénzbeli juttatásra kell gondolnunk, hanem természetbenire. Például 
arra, hogy a birtok egyik falvában (Hradeken) szolgáltatásmentes zsellérházhelyet 
kaptak. A dézsmajegyzékekben nem találkozunk a vlachok mentességével, azért, 
mert a szórványban élő néhány vlach pásztor nem tudta megőrizni kiváltságait, el-
lentétben az egy tömbben élő társaival (például Északkelet-Magyarországon).166 

Morwanszky, Morawensky családnevek előfordulása (például 1603-ban 
Huorkán) birtokon belüli migrációra utal, megjelölve a származási helyet. 

A parasztnépesség vagyoni differenciálódása 

A birtok falvai általában véve hasonló természeti körülmények között feküdtek, 
legfeljebb a határ nagysága jelenthetett némi különbséget közöttük, valamint az, 
hogy a két Lehota a hegység belsejében helyezkedik el, ahol a gabonatermesztésre 
kedvezőtlenebbek, legeltetésre ellenben megfelelőbbek az adottságok. 

A vagyoni különbségeket leginkább a tizedjegyzékek segítségével határozhat-
juk meg, mivel tizedet minden földterület után (akár része volt az úrbéres telekállo-
mánynak, akár nem) fizetni kellett. Két, a birtok összes települését tartalmazó 
jegyzék segítségével megpróbálom összehasonlítani a század eleji (1601) és a szá-
zadvégi (1672) állapotot a gabonatermelés tekintetében. A bor-, méz, és bárányti-
zedről sajnos nem maradt fenn elégséges adat. A beszolgáltatott tized alapján meg 
lehet becsülni a termett mennyiség egészét, ám a tizes szorzó alkalmazása sok eset-
ben csalóka lehet. Ha ugyanis a földesúr a tizedszedőt megelőzve szedte be a kilen-

166 /la, 1976. 293-296. p. 



cedet vagy az aconáliát,167 a jobbágy csak a megmaradt termésének tizedét fizette 
be (ami az össztermésnek legfeljebb 9%-a volt). Azokon a területeken, ahol a föl-
desúr kilencedet szedett, a befizetett dézsma értékét 11,25-tel szorozva megkap-
hatjuk a jobbágy össztermésének mennyiségét.168 Ott azonban, ahol aconalia-rend-
szer volt, ez már jóval bonyolultabb számításokat igényel. Mivel a társadalmi kü-
lönbségek megállapításához elegendő az egész birtok által ugyanolyan módon be-
fizetett dézsma mennyisége, az egyszerűség kedvéért én is ezzel dolgoztam. 

Korszakunkban a tizedet a Magyar Kamara bérelte, és valószínűleg az Érsekúj-
várott, illetve később a Lipótváron állomásozó hadsereg élelmezésére fordította. A 
tized szedésében a decimator(ok)nak a falu bírája segédkezett, akinek minden költ-
ségét megtérítették, csakúgy, mint a beszedett gabonát fuvarozó és asztagba rakó 
jobbágyokét. A plébánosnak a beszedett javak 1/16-a járt. A tizedet fizetők névso-
rában fel szokták tüntetni, a faluban tizedköteles földdel, szőlővel rendelkező ne-
meseket, és más településen lakókat. A temetvényi birtok jegyzékeiben ilyennel 
nem találkoztam, ezért feltételezhetjük (bár lehet, hogy csak az összeírok hanyag-
ságáról van szó), hogy mindenki helybéli lakos volt, aki tizedet fizetett. 

Az évszázad első évében a dézsma169 alapján a birtok falvait három csoportba 
lehet osztani: a legkevesebb gabonával O- és Újlehota rendelkezett, ahol egy adó-
fizető átlagban 81 illetve 113 kéve17(1 gabonát adott a Kamarának. Ólehotán lakott 
a birtok legszegényebb földművese (a zselléreket nem számítva), Martinus 
Kobylar, aki mindössze 8 kéve dézsmát tudott adni. A falu leggazdagabb embere, 
Adamus Merecziczky, pedig alig termelt több gabonát, mint az egész birtok job-
bágyai átlagosan. Ez mutatja legjobban Olehota kedvezőtlen adottságait: ami itt 
kiemelkedő terméseredmény, az az egész birtokot tekintve csak átlagos, sőt a 
kedvezőbb fekvésű falvakban jóval átlag alatti. Mindemellett jelentős vagyoni 
különbségek is voltak a faluban, hiszen, mint láttuk a falu legtöbb és legkevesebb 
gabonát termelő paraszt jövedelme között 22-szeres a különbség.171 A relatív 

167 Kilcnccdszcdcs eseten a földesúr így nagyobb bevételhez jutott, mert nem a termés kilencedik 
tizedét, azaz 10%-át gyűjtötte be, hanem 1/9-ét, azaz 11,25%-át. 

168 N. Kiss, 1960. 100. p. 
169 MOL MKA E 159 Nyitra megye 1601/7. 
170 Latinul manipulus, a kepének (capetia) itt 1/80-ad része. Pontosan nem lehet meghatározni, 

általában 2 -5 marok gabonát jelentett, aminek súlya 5-17 kg-ig terjedt. Bogdán, 1991. 
17! Egy adatsor legnagyobb és legkisebb értékének hányadosa a Rangc. Ez mutatja meg, hogy a 

leggazdagabb és a legszegényebb között hányszoros a különbség. Az adatsor többi elemét 
azonban nem veszi figyelembe. Mawdsley-Munck, 1996. 107-109. p. 



szórás'72 a település esetében 61 %, ami azt mutatja, hogy jelentős eltérések vannak 
a falu lakosai között, de ez a differencia nem nagyobb, mint a birtok egészén átla-
gosan (61,481%). A falu szegénységét mutatja, hogy mind arányaiban, mind ab-
szolút számban itt élt a legtöbb nincstelen, kereszténypénzt fizető zsellér a birto-
kon: kilenc, miközben összesen tizenhat jobbágy fizetett dézsmát. Teljes képet 
csak az állatállomány nagyságának ismeretében rajzolhatnánk a faluról. A birtok 
leggazdagabb falva ekkor Hubina volt, ahol átlagosan az Ólehotainak háromszoro-
sa (243 kéve) volt egy lakos termésének a tizede. A relatív szórás értéke (61,78%) 
szinte pontosan megegyezik Ólehota értékével a birtok átlagával. Ez azt jelenti, 
hogy relatíve, azaz a parasztok között egymáshoz viszonyítva itt sem voltak na-
gyobbak a vagyoni különbségek. A leggazdagabb jobbágy a legszegényebb job-
bágy terméseredményének 14,5-szeresét tudhatta magáénak, ami ugyan arányai-
ban kisebb, mint Ólehotán, valójában azonban nagyobb különbséget takar, A falu 
legmódosabb gazdája, Nicolaus Hanssut ugyanis 1601 nyarán 552 kéve tizedet 
adott (tehát hozzávetőlegesen ennek tízszeresét aratta le), ami egész Ólehota tize-
dének négyötöde. A temetvényi birtok leggazdagabb földművelője, Joannes 
Fylan, Huorka faluban lakott, és 772 kéve gabonát adózott. Ez valamennyire utal a 
falu jómódúságára is, de csak korlátozottan, mivel éltek olyan házas zsellérek is 
ott, akiknek az összes learatott gabonájuk Fylan befizetett tizedének 1/5-ét tette ki. 
Tehát ebben a faluban volt a legnagyobb a leggazdagabb és a legszegényebb közöt-
ti különbség, 48,25-szoros. A birtok legkiegyenlítettebb falva Kismodró volt, ahol 
a rangé mindössze 2,77, a relatív szórás pedig csupán 32,6%. Ez azt jelenti, hogy 
mind a leggazdagabb és legszegényebb, mind az átlagos vagyoni különbség eb-
ben a faluban messze elmarad a birtok átlagától, a gazdag nem emelkedik ki 
annyira a többi közül, a kevésbé gazdagok pedig nem szegények. 

Összehasonlítva a század hetvenes éveivel173 legelőszőr az tűnik fel, hogy az 
egy főre jutó tized (és ezáltal a termés) drasztikusan lecsökkent. A birtokon egy ti-
zedfizető átlagosan 31 kévét szolgáltatott be, ami a hetven évvel korábbi 164-hez 
képest elenyésző. Ez az elszegényedés elsősorban a túlnépesedés következménye, 
ami a jegyzékekből is kiderül: 1672-ben már 255 tizedköteles földdel rendelkező 
lakost tartottak számon, míg 1601-ben csak 193-at. A népességszaporulat követ-
keztében az egy lakosra jutó terület lecsökkent. A terméscsökkenés másik oka a 

172 A szórás egy adatsor összes elemének figyelembe vételével azt mutatja meg, hogy az átlagtól 
átlagosan mennyivel temek el az adatok, azaz mennyire tagolt az adatsor. A relatív szórás a 
szórásnak és az átlagnak a hányadosa, ami az átlagtól való eltérést az átlag százalékában fejezi 
ki. Minél kisebb az értéke, annál homogénebb az adatsor. 

173 MOL MKA E 159 Nyitra megye 1672/7. 



jobbágyok és zsellérek kezén lévő földterület összességében való csökkenése, azaz 
a földesúri majorságkezdemények területének növekedése - többek között az elha-
gyott jobbágytelkek kisajátítása által. A falvak egymáshoz viszonyítva is nagyot 
változtak: A korábban leggazdagabb Hubina már a birtok átlaga alá süllyedt az 1 
adófizetőre jutó tizedgabona mennyiségét tekintve, elsősorban azért, mert az adó-
fizetők száma hetven év alatt megtriplázódott. Helyét a korábban is jómódú Huor-
ka foglalta el, bár egy főre jutó 47 kévés tizedátlaga kevesebb mint negyede koráb-
bi önmagának. Csakúgy, mint hetven évvel korábban, ekkor is ebben a faluban élt a 
birtok legmódosabb családfője: Martinus Filian, aki a századforduló „krőzusának" 
leszármazottja. A család gazdagsága minden bizonnyal a nagy irtásfóldekből szár-
mazik, mert az 1636-os urbárium szerint mindössze fél-fél jobbágytelek van a csa-
lád két férfitagjának nevén. A korábban messze legszegényebb Olehota megtar-
totta pozícióját, azonban három falu (Újlehota, Hradek és Nagymodró) is lecsú-
szott szintjére, átlagosan 17-20 kéve gabonát adózva lakosonként. A birtok legsze-
gényebb embere, Jakobus Kral Hradeken élt, s mindössze két kéve árpát tudott adni 
a dézsmásnak, azaz összesen kb. 20 kéve gabonája termett. 

Ami a falvakon belüli differenciálódást illeti, úgy tűnik, hogy nem történt jelen-
tősebb változás a XVII. század folyamán. 1672-ben a birtok falvaiban a relatív szó-
rás 65,2%, ami csaknem egybeesik a korábbi időszak értékével. Azonban a termés 
mennyiségének csökkenéséből fakadóan ugyanazok a különbségek sokkal éleseb-
ben jelentkeztek. Míg korábban a 30 kéve alatti tizedadás is ritkaságnak számított, 
most tömegével vannak olyanok, akik még 10 kévét sem tudnak adni. Csupán há-
rom faluban akadt olyan ember, aki 100 kévénél nagyobb összegben adózott, holott 
korábban a lakosság nagy része ezt megtehette. Ilyen körülmények között a (zsellé-
reket nem számítva) a szegények már valóban igen szegények, akiknek a minden-
napi megélhetés is gondot jelent. Hozzájuk képest a közepes jövedelműek a termés 
sokszorosát takarítják be. Ezzel magyarázható, hogy a legkiegyenlítettebb jövede-
lem-eloszlású falu, Ducó relatív szórása (44%) is jóval magasabb a hetven évvel 
korábbi minimumnál, és ugyanott a rangé értéke 15,3, ami a hetvenegy évvel ko-
rábbi 3,4-nek sokszorosa. 



A temetvényi birtok falvainak vagyoni differenciálódása : 

Huorka Hradek Lúka 
Kis-

modró 
Nagy-
modró 

Hubina Ducó 
Mora-

ván 
ú j -

lehota 
Ó-

Ichota 

átlag 
1601 

197,4 138,7 152,2 161,7 137,8 242,6 173,5 200 112,8 81,4 

rangc 
1601 

48,25 6,15 20,5 2,77 7,67 14,15 3,36 13,7 7,06 22 

szórás 
1601 

175,2 74,66 95,93 52,7 76,7 150,1 79,9 125,7 100,8 49,34 

relatív 
szórás 
1601 

89 53,8 63,03 32,59 55,62 61,78 46,04 62,85 89,4 60,6 

átlag 
1672 

47,13 18,15 38,82 38,82 19,79 25,15 24,89 27,72 17,39 17,18 

rangc 
1672 

16,75 31 23,25 11,4 12 22,4 15,34 7,5 20 14 

szórás 
1672 

29,35 13,32 20,24 23,66 14,03 19,61 11,11 14,51 13,25 14,11 

relatív 
szórás 
1672 

62,28 73,41 52,15 60,94 70,87 77,95 44,64 52,35 76,18 82,14 

Összegzés 

Temetvény vára tartozékaival együtt az Északnyugat-Felvidéken terül el, a 
Vág-folyó mentén, a Kisinóc-hegység déli vonulatainál, Pöstyéntől 3-20 kilomé-
terre. A vár a Tatárjárás után épült, és egészen a Rákóczi-szabadságharcig folyama-
tosan lakták. A XVI. században Moravánon, a XVII. században Lúkán kastély is 
épült. A birtok jelentőségét a közelében fekvő gyógyfürdő adta meg, mely a 
Thurzó-korszakban a vár tartozékának is számított. A birtok már a középkorban is 
a magyar-szlovák nyelvhatártól észkara terült el, és a kora újkorban is csak elvétve, 
de találunk magyar családokat az összeírásokban. A hegységben vlach pásztorok 
éltek, akik minden bizonnyal szintén szlávok voltak. 



A XVII. század első éveiben a Thurzók eladósodásának köszönhetően Pöstyén 
mezőváros, Banka és a folyamatosan Temetvényhez tartozó Moraván Salm 
Waichard birtokába jutott, melynek során egy ideig a Magyar Kamara igazgatása 
alatt állott. Az ekkor készült számadáskönyv, a Thurzó család kihalása utáni kama-
rai kezeléskor készülttel kiegészítve megvilágítja a birtok gazdasági erejét és jöve-
delmét. A pénzbevételek legnagyobb része a földesúr időszakos borkimérési és 
egész éven át tartó sörmérési monopóliumából származott. Ezt egészítették ki a ki-
sebb haszonvételek (például malmok) bérbeadásából befolyó jövedelmek. A ki-
adások döntő részét a birtok tisztviselőinek javadalmazása jelentette. Lévén a 
birtok nem túl nagy területű és népességű, a tisztviselői szervezet hierarchiája sem 
volt a legfejlettebb birtokokéhoz mérhető. A XVII. század folyamán a majorsági 
gazdálkodás térnyerésével ez a rendszer fejlődésen megy keresztül. Kisebb hivata-
lokat (például majorispán) jobbágyok töltöttek be. A birtok élén a várnagy állt, aki 
nemesi származású volt és a várban lakott Az összes költség levonása után is a bir-
tok mindkét része hasznot termelt, 1601/02-ben 400 forintot. 1636/37-ben ennek 
pénzbeli értékét pontosan meghatározni nem lehet, mivel azt nagyobbrészt termé-
szetben használta fel a Kamara. Maga a vár kis jelentősége és mérete miatt nem ját-
szott komoly szerepet birtokosai életében, egyedül Thurzó Szaniszló költött 
jelentősebb összeget a fegyverzetének korszerűsítésére. 

A Thurzó család kihalása után a birtokot megosztották a négy örökös között. így 
lettek a Csákyak, Fitterek, Sándorok Temetvény földesurai. A megosztott tulajdo-
nosi szerkezet idővel tovább aprózódott. Idővel Bercsényi Miklós is szerzett egy 
zálogrészt a birtokból, mely emigrálásáig az övé maradt. Ennek köszönhető, hogy 
a vár részt vett a Rákóczi-szabadságharc utolsó végének csatározásaiban, ami 
pusztulását okozta. (Korábban csak két török portyát kellett kiállnia.) A XVII. szá-
zad a majorsági gazdálkodás kibontakozásának kezdete a birtokon, egyre újabb és 
újabb földeket vonván ki a jobbágyok keze alól. Tennényei az éghajlatnak és a kor-
nak megfelelőek, egyedüli különlegesség a XVII. század második harmadában a 
burgonya termelése, igaz kis mennyiségben, afféle kísérletként. 
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KRISTÓF ILONA 

SZEMÉLYES KAPCSOLATOK VÁRADON (1440-1526) 

Közismert, hogy manapság személyes kapcsolatok útján lehet mindent a legegy-
szerűbben elérni. Nem volt ez korábban sem másként. A személyes kapcsolatok 
működését és szerepét vizsgálom egy konkrét példán: a váradi székeskáptalan tes-
tülete a minta az 1440 és 1526 közötti időszakban. 

Várad I. Lajos uralkodása idején vált Szent László király igazi kultuszhelyévé 
és Zsigmond is hasonlóképpen, a lovagi eszmények iránti érzelmi indíttatásból tá-
mogatta a várost és a püspökséget. Mivel Várad az ország irányításáért felelős köz-
pontoktól távol fekszik, — bár a XV. századtól fogva jelentős építkezések zajlottak 
olasz mesterek1 vezetésével — mégis feltételezhetnénk, hogy regionális központ-
ként országos viszonylatban nem bírt túl nagy jelentőséggel. 

A XV. század közepén Vitéz János személyében egy olyan kivételes egyéniség 
lett Váradon először prépost majd püspök, aki néhány éven belül komoly szellemi 
központot alakított ki maga körül: szinte mindenki, aki számított az irodalmár-tu-
dós berkekben, kapcsolatban állt vele. Bár ez a látványos virágzás Vitéz személyé-
hez és váradi tartózkodásához volt kötve, de a püspök, illetve unokaöccse tehetsé-
ge már a kortársakban is akkora csodálatot váltott ki, hogy közvetlenül a halálukat 
követő évtizedekben valóságos kultusz alakult ki alakjuk körül, ami újabb lendüle-
tet adott a magyarországi humanizmusnak. Mátyás már 1483-ban megbízta Váradi 
Pétert Janus Pannonius verseinek összegyűjtésével.2 A XV-XVI. század forduló-
ján szellemi örökségük megőrzésére alakult ki Váradon egy kisebb humanista kör, 
mely céljául a Janus-filológia kutatását tűzte ki Magyi Sebestyén kanonok irányí-
tásával és Szatmári, Thurzó valamint Perényi püspökök támogatásával.3 

Jelenleg kiemelten szeretnék foglalkozni Vitézzel és az általa kialakított szemé-
lyes kapcsolatokkal. Ennek függvényében egyrészt azt vizsgálom, hogy a Vitéz-fé-
le jövevények milyen szerepet játszottak a káptalanban, másrészt pedig, hogy 
Vitéz humanista püspöki udvara mennyire éreztette hatását a káptalanban. A másik 

1 Boldog Várad. Budapest, 1989. 72-73. p. 
2 Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Bp., 1935. (a továbbiakban: Horváth: Iro-

dalmi műveltség) 187. p.; Frabiói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete. In: Századok, 17. 
(1883). 

3 Tóth István: Phocbus forrása. Nagyvárad, 1996. (a továbbiakban: Tóth: Phocbus) 422. p. 
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oldalról, a káptalan egészét tekintve pedig azt tartom a legfontosabb kérdésnek, 
hogy az egyes tisztségek milyen módon voltak elérhetőek, ill. esetleg fenn voltak-e 
tartva bizonyos személyeknek. 

A következő szempontok alapján vizsgálódtam: a káptalanba való bejutás módo-
zata és ezzel összefüggésben a származás, a káptalanból való továbblépés és az egye-
temjárás, amely pontokon szerintem a legtisztábban észre lehet venni a segítő kezet. 

Prépostok, vikáriusok 

Nem meglepő kijelentés, hogy egy püspök megérkezvén új székhelyére helyettesét 
szinte mindig a vele érkező kíséretéből választotta. Érthető, hiszen nem mindegy, 
hogy egy püspök kire ruházza át feladatait: a vikáriusi poszt bizalmi állás is volt. 
Ebből kifolyólag a helynökök gyakran a püspökök rokonságából kerültek ki, akik 
bekerülvén a káptalanba a püspök személyes híveként a szoros és zökkenőmentes 
együttműködést voltak hivatva elősegíteni. 

A vizsgált időszak helynökeiről az alábbi adatok birtokában szólok: Conradus 
de Cardinis de Florentia Andrea Scolarival,4 Sarlói János és Bogyoszlai András Vi-
tézzel került Váradra.'^ Janus Pannonius is volt néhány hónapig nagybátyja helynö-
ke. Huendler Vitus Beckensloer,6 Alattyáni Miklós Filipec János7 társaságában 
jött. Kornis Benedeket és Kálmáncsehi Lászlót Kálmáncsehi Domokos,8 a Henc-
kel fivérek közül Jánost Thurzó Zsigmond,9 Homorogdi Miklóst pedig Perényi Fe-
renc10 hozta Váradra. 

4 1411 után: Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. I-V. köt. Nagyvárad, Debrecen. 
1883-1935. (a továbbiakban: Bunyitay: Várad) II. köt. 24. p. 

5 SARLÓI (1451): Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 
62305.; Bónis György: Szentszéki rcgcszták. Szeged, 1997. (a továbbiakban: Bónis: Reg.) 
2 7 0 8 . — BOGYOSZLAI ( 1 4 5 4 ) : Bónis: R e g . 2 7 8 6 . ; D L 2 6 6 1 4 . 

6 1465: Bunyitay: Várad II. köt. 145-147. p.; Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács 
előtti Magyarországon (a továbbiakban: Bónis: Jogtudó) 223. p. 

7 1481-1490: Bunyitay: Várad II. köt. 52-54. p.; Bónis: Reg. 3404.; DL 45863.; Magyar Orszá-
gos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyüjtcmény (a továbbiakban: DF) 223703.; Bónis: Reg. 
3570.; DL 19501. 

8 KORNIS (1497): DL 99173.; Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarorszá-
gon. Bp., 1971. 66. p.; — KÁLMÁNCSEHI (1504): DL 46682.; Bunyitay: Várad II. köt. 54. p. 

9 1508: Bunyitay: Várad II. köt. 170-172. p. 
10 1515: Bunyitay: Várad II. köt. 54. p.; A Teleki család oklcvéltára. Szcrk.: Barabás Samu. II. 

köt. 1438-1526. Bp., 1895. (a továbbiakban: Teleki II. köt.) 435. p.; DL 74245. 



A fent említett tíz személy közül Conradus de Cardinis, Alattyáni Miklós, 
Kálmáncsehi László és Homorogdi Miklós néhány éven belül a székeskáptalani 
prépostságot töltötték be,11 Egyedül Alattyáni volt helynök majd tíz éven át Filipec 
János és Pruisz János püspöksége alatt, és csak Farkas Bálint idején lett prépost. 
Valószínű, hogy Farkas, aki a préposti méltóságból12 lépett tovább a püspökségbe, 
már régebb óta ismerhette a Váradon tevékenykedő Alattyánit. 

Ezzel szemben, aki belátható időn belül nem jutott komoly stallumhoz a kápta-
lanban, néhány éven belül, többnyire támogatójával együtt távozott Váradról. 
Huendler is már egy évvel később Pécsett tartózkodott,13 a Henckel testvérek is 
Thurzó halála után visszatértek szülőföldjükre, Lőcsére.14 

Közelebbről megvizsgálva a püspökök és pártfogoltjaik közötti kapcsolatot, a 
legjellemzőbb a rokoni alapon való előmenetel. Konrád feltehetőleg Andrea Scolari 
rokona volt s így távoli rokonságban állhatott akár Ozorai Pipóval is.'n Janus Panno-
nius Vitéz unokaöccseként, itáliai tanulmányait befejezvén addig volt váradi hely-
nök, amíg meg nem érkezett a kinevezése a pécsi püspökségre.16 Huendler is 
Beckensloemek volt az unokatestvére és a testvére annak a Kottáner Ilonának — Er-
zsébet királyné udvarhölgyének, — aki a koronát ellopta.17 Kálmáncsehi László 
Kálmáncsehi Domokos rokona volt.18 

Sarlói Jánost valószínűleg Vitéz taníttatta,19 s azért kerülhetett Váradra, hogy 
pártfogója elősegítse karrierjét. Alattyániról esetleg feltételezhető, hogy egyetemi 
évei alatt szerzett kapcsolatait kamatoztatva került Filipec közelébe.20 A Hencke-

n CONRAD (1424-1440): Szabolcs vármegye oklcvcltárának a mohácsi vész előtti oklevelei. 
Nyíregyháza, 1901. 23. p. — ALATTYÁNI (1490. nov. 14.): DL 19688.; (1497. júl. 13.): DL 
99173. — KÁLMÁNCSEHI (1504. aug. 18.): DL 46682.; (1513. szept. 24.): DL 99265.; A 
nagykárolyi gróf Károlyi család oklcvéltára. Szcrk.: Gércsi Kálmán. I—IV. köt. Bp., 
1882-1897. (a továbbiakban: Károlyi) III. köt. 91. p. — HOMOROGDI (1515. aug. 21.): Teleki 
II. 435. p.; DL 74245.; (1524. márc. 29.): D L 26684. 

12 Farkas prépost (1487. márc. 17.): DL 107390.; (1488. szept. 8. után): DL 88735. 
13 Bunyitay: Várad II. köt. 145-147. p. 
14 Bunyitay: Várad II. köt. 170-172., 175-176. p.; Kovács Endre: A krakkói egyetem és a ma-

gyar művelődés. Bp., 1964. (a továbbiakban: Kovács: Krakkó) 91. p. 
15 Bunyitay: Várad II. köt. 24. p. 
16 Boldog Várad 776. p. 
17 Bunyitay: Várad 11. köt. 145-147. p. 
18 Bunyitay: Várad II. köt. 54. p. 
19 Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 

1221-1864. Bp., 1941. (a továbbiakban: Veress: Anyakönyv) 405. p. 
20 Paclova (1476): Veress: Anyakönyv 50. p. 



lek Váradra való kerülésükben kézenfekvő a kapcsolódás Thurzó Zsigmonddal, 
hiszen földik és távoli rokonok is voltak.21 

Fentebb említettem, hogy a tíz vikárius közül négyen lettek prépostok. Itt lenne 
érdemes egy rövid kitérőt tenni ebbe az irányba is. Rajtuk kívül még Vasvári Ba-
lázsról mutatható ki, hogy Vitéz udvarbírájaként kezdte pályáját, majd az őrkano-
nokságon átjutott el a prépostságig.22 Ifj. Vitéz János pedig Vitéz unokaöccseként 
élvezhetett bizonyos előnyöket.23 Farkas Bálint Filipec János rokonaként került be 
a káptalanba; elképzelhető, hogy eleinte csak egyszerű kanonokként, majd az 
éneklőkanonokságon és prépostságon át ívelt karrierje a püspökségig.24 Tehát a 
korszak tíz prépostja közül hét esetében kimutatható, hogy személyes kapcsolata-
iknak köszönhetik bejutásukat a káptalanba és közülük négyen kezdték vikárius-
ként működésüket. A prépostok közül Vitéz János,25 Tapolcai János26 és Móré 
János27 estében nem találtam árulkodó nyomot. 

Érdekes megfigyelni, hogy prépostjaink, vikáriusaink szinte soha nem töreked-
nek arra, hogy egy következő láncszemmel meghosszabbítva a sort saját emberei-
ket hozzák be a káptalanba; lehetséges, hogy ez jelenség az adatok hiányából ered. 
Ez alól természetesen kivétel Vitéz és unokaöccse, iíj. Vitéz János. Az ő tevékeny-
ségükre a későbbiekben még részletesen kitérek. Egyedül talán Homorogdi Mik-
lósról (akit Perényi hozott az erdélyi káptalanból) lehet feltételezni, hogy földijét, 
Mursinai Gáspárt21" ő juttatta stallumhoz. 

21 Bunyitay: Várad II. köt. 170-172. , 175-176. p. 
22 Bunyitay: Várad II. köt. 69. p.; custos (1457. jún. 20.): DL 15770.; (1459. ápr. 23.): DL 15332. 

— prépost (1464. jún. 5.): Károlyi II. köt. 361. p.; (1466. nov. 16.): DL 16386. 
23 Bunyitay: Várad II. köt. 51 -52 . p.; prépost (1472. máj . 8.): DL 17318.; (1481. jún. 2.): DL 

18496. 
24 Kanonok (1470): Bunyitay: Várad II. köt. 150. p. — cantor (1481. jún. 2.): DL 18496.; (1483. 

okt. 18.): DL 56159. 
25 Prépost (1442. dcc. 12.): DL 13688.; (1444. máj. 26.): Mihályi János: Máramarosi diplomák I. 

Máramarosszigct, 1900. 328-329 . p. 
26 Custos (1440. júl. 22.): DL 13573.; (1445. szcpt. 30.): DL 57116. — prépost (1446. fcbr. 23.): 

DL 38285.; (1459. ápr. 23.): DL 15332. 
27 Prépost (1482. márc. 23.): DL 18645.; (1483. okt. 18.): DL 56159. 
28 Lcctor (1524. márc. 29.): DL 26684.; Bunyitay: Várad II. köt. 99. p. 



Méltóságviselők (a prépostok kivételével) 

Korábbi kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy a méltóságviselő-
kön belül az őr-, az éneklő- és az olvasókanonokok élesen elkülönülnek a prépos-
toktól és az egyszerű kanonokoktól is teljesen különvált csoportot alkotnak, külö-
nösen bekerülésük módja, mobilitásuk, illetve iskolázottságuk alapján. Vagyis tel-
jesen más típusú kapcsolatokról van szó ebben az esetben, mint a korábban tárgyal-
takban, illetve a későbbiekben sorra kerülőkben. 

Már korábban megállapítottuk, hogy a püspök az udvarát személyes híveiből, 
rokonaiból alakítja ki és igyekszik befolyását a káptalanra is olyképpen kiterjeszte-
ni, hogy saját embereinek adományoz stallumot. Úgy tűnik, hogy ezt a gyakorlatot 
az esetek döntő százalékában a prépostsággal kapcsolatban érvényesítette, a többi 
méltóságviselővel szemben viszont a püspök befolyása sokkal kisebb mértékben 
érvényesült. 

A hat lector közül Gúti Péterről tudjuk, hogy 1445-ben úgy kapta váradi kano-
nikátusát, hogy ő vitte meg Vitéznek a pápa levelét, amelyben megerősítette váradi 
püspöki kinevezését. Gúti Hunyadi udvari káplánjaként és a kancellária tagjaként 
több külföldi diplomáciai küldetésben vett már részt korábban is.29 A másik olva-
sókanonok, Magyi Sebestyén — akiről tudjuk, hogy családja a Perényi famíliába 
tartozott — apja, Pál alországbíró volt. Sőt itáliai tanulmányait a családján kívül 
Szatmári György is támogatta, aki szintén volt váradi püspök a XVI. sz. elején.30 

Szatmári származása révén is szoros kapcsolatban állt a Thurzókkal és a Perényi-
ekkel is.31 Talán nem véletlen, hogy a századfordulótól 1526-ig ők foglalták el a 
váradi püspöki széket. Maguk is lelkes rajongóiként a humanista eszméknek, 
Janusnak és Cicerónak, alakították ki és támogatták a maguk kis humanista körét 
Váradon, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy Magyi többek között 1513-ban is 
kiadja Janus Pannonius egyik kötetét Bolognában, melyet Szatmárinak ajánl.32 

29 Kanonok (1445-től): Bunyitay: Várad II. köt. 36. p.; Bónis: Jogtudó 164-165. p.; Fraknói Vil-
mos: Vitcz János élete. Bp., 1879. (a továbbiakban: Fraknói: Vitéz) 24 -33 . p. — custos (1449. 
szept. 24.): DL 22491.; (1451. szept. 26.): DL 14508. — lector (1452. nov. 10.): DL 55525.; 
(1466. okt. 16.): DL 16386. 

30 Bunyitay: Várad II. köt. 72. p.; Veress: Anyakönyv 72., 76-78. p.; Tóth: Phocbus 422. p. 
31 Horváth: Irodalmi műveltség 187., 194. p. 
32 Tóth: Phocbus 422. p.; Veress: Anyakönyv 76. p. Jani Pannonii Episcopi Quinqueecclesiensis 

Panegyricus in laudem Guarini ima cum Elégia de Fonté Nareniensi et de Arbore nimium 
foecunda. Accedunt epigrammata de Fraudo et Lucta Galeotti. Dedicatio: Antiquissimo, 
praesuli, Domino, Domino Georgio Episcopo Quinqueecclesiensi summoque cancellarío 
Regni Hungáriáé, Sebastianus Magius Pannonius felicitatem. 



Magyinak hazatérte után lectorként nagy szerepe volt az ifjú Perényi Ferenc neve-
lésében.33 Bolognában Magyit együtt emlegették egy Fehérvári Fülöp nevü tanuló-
társával, akivel a későbbiekben mint váradi kanonokkal és székesegyházi főespe-
ressel találkozunk. Valószínűsíthető, hogy Magyi közbenjárására került be a káp-
talanba.'4 Mursinai Gáspárról már fentebb említettük, hogy Homorogdi hozhatta 
Váradra. 

A kor ismeretes 11 cantora közül Farkas Bálintról már a korábbiakban esett szó 
és további karrierjéről is.33 Asszonyfalvi Ostfi Miklós az, aki feltételezhetőleg sze-
mélyes kapcsolatai segítségével is építette pályáját. Nemcsak családja volt eléggé 
tehetős és kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező, hanem itáliai és bécsi stúdiumai so-
rán is rengeteg ismeretségre tehetett szert, többek között Janus Pannoniussal is ba-
rátságban állt. Elképzelhető, hogy származása és ismeretségei is szerepet játszot-
tak abban, hogy a váradi olvasókanonoki tiszt mellett az esztergomi káptalannak is 
a tagja volt, sőt ő töltötte be egy időben a nagypréposti tisztet és egyidejűleg volt le-
leszi prépost is.36 

A 13 custos között jól elhatárolható az a négy fős csoport, aki Vitéznek köszön-
hette javadalmát. Gúti Péter és Vasvári Balázs karrierjének ez volt az egyik alacso-
nyabb foka,37 Janus Pannonius az őrkanonokságot az egyetemi tanulmányainak 
fedezésére, anyagi függetlenedésére kapta nagybátyjától, s szinte csak a vakációk-
ban fordult meg Váradon.38 Polánkai Bereck pályája egészen egyedülálló, mivel ő 
az egyetlen személy, akinek az élete végig követhető egészen a székesegyházi kar-
papságtól a kanonokságon át az őrkanonokságig. Mi lehetett a felemelkedésének 
az oka? Vitéz udvari könyvmásolója volt, fennmaradt többek között egy Tertullia-
nus kézirat Briccius dePolanka bejegyzéssel/'9 Ez a négy személy időben is nagy-

33 Bunyitay: Várad II. köt. 72. p.; Boldog Várad 69. p. — Lcctor (1516. szcpt. 5.): DL 16571.; 
(1552. fcbr. 3.): Károlyi III. köt. 138. p. 

34 Kanonok (1520. ápr. 20. után): Bónis: Reg. 4257. ; Veress: Anyakönyv 77-80 . p. 
35 Lásd a 12. jegyzetben. 
36 Kollúnyi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. (a továbbiakban: 

Kollányi) 97. p.; Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok ós tanulók a bécsi egyetemen a XV. 
és XVI. században. Bp., 1874. (a továbbiakban: Fraknói: Bécs) 152. p.; Veress: Anyakönyv 
42., 362. p.; Történelmi Tár 1904. 164. p. — cantor (1493. ápr. 2.): DL 46227. 

37 Gúti Péter esetében lásd a 29. jegyzetet. 
38 Custos (1452. nov. 10.): DL 55525.; (1455. okt. 20.): DL 75885. — Padova: 1453., 1454. jún i -

us, 1457. fcbr. 28. - 1458. máj . 
39 Balogh Joláiv. Varadinum. Várad vára. I—II. köt. Bp., 1982. Művészettörténeti Füzetek 13/1-2. 

(a továbbiakban: Balogh: Varadinum) 46. p.; Bunyitay: Várad II. köt. 71. p. — Custos (1464. 
jún . 5.): Károlyi II. 361. p.; (1466. nov. 16.): DL 16386. 



jából egymás után viselte ezt a méltóságot.40 Rajtuk kívül még Martonosi Pestyén 
István köthető Perényi Ferenc személyéhez, ugyanis családja szintén a Perényiek fa-
miliárisa volt, apja, Gergely védte Váradot 1514-ben Dózsa csapatai ellen, 1526-ban 
pedig Szapolyai udvarmestere lett.41 

A méltóságviselők egy jelentős részénél konkrét személyes kapcsolatokat nem 
tudtam kimutatni, ami természetesen adódhat a rendelkezésre álló forrásanyag tö-
redékességéből. A fent említetteken kívül még néhány olyan személy ismeretes, 
akinek a káptalanba való bejutása áttételesen vezethető vissza bizonyos személyes 
kapcsolatokra. Például Monaji Gergely, aki kancelláriai tevékenysége jutalmául 
lett váradi lector,42 vagy Verbai Callixtus, aki esztergomi egyházmegyés pápai köz-
jegyzőként és fiscusi ügyvédként működött, munkája elismeréséül tartotta fenn a 
Szentszék számára a kántori javadalmat.43 

Nem véletlen, hogy legnagyobb részt csak a méltóságviselők bekerülésével 
foglalkoztam, ugyanis az ő esetükben ez a legjobban megfogható szempont. Mivel 
a káptalanon belüli előrelépésükre is kevés példát találtam, a káptalanból való to-
vábblépésükre is csak néhány személy esetében hivatkozhatom (Janus Pannonius, 
Ostfi Miklós, Kornis Benedek).44 Egyetemjárásukról szintén nagyon kevés adatot 
találtam, pedig a külföldi tanulmányok alatt egy kisebb magyar közösségre utalva 
sokfelé ágazó és a későbbiekben kamatoztatható kapcsolatokat lehetett kiépíteni. 
A korabeli magyar egyetemet járt értelmiség akár személyesen is ismerhette egy-
mást, hiszen az itthoni politikai, egyházi berkek is csak egy nagyon szűk rétegre 
korlátozódtak. 

Összességében a méltóságviselők tisztségüket hosszabb ideig viselték, kifelé 
kicsi mobilitást mutattak. Mintha egy parkolópálya lett volna, közepes karrierek 
végállomása, akár a diplomáciai, kancelláriai szolgálatok jutalmaképpen, akár a 

40 C u s t o s o k : GÚTI ( 1 4 4 9 - 1 4 5 1 ) ; CSEZMICEI ( 1 4 5 2 - 1 4 5 5 ) ; VASVÁRI ( 1 4 5 7 - 1 4 5 9 ) ; POLÁNKAI 

( 1 4 6 4 - 1 4 6 6 ) . 

41 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I—III., V. köt. Bp., 
1890., 1904. (a továbbiakban: Csánki) I. köt. 682. p.; Tonk Sándor: Erdélyi egyetemjárás a kö-
zépkorban. Bukarest, 1979. (a továbbiakban: Tonk: Egyetemjárás) 334. p.; Bunyitay: Várad II. 
köt. 74. p.; Schrauf Károly: Magyarországi tanulók külföldön. III. köt. A krakkói magyar ta-
nulók háza lakóinak jegyzéke 1493-1556. Bp., 1893. (a továbbiakban: Schrauf: Krakkó) 
17. p. — custos (1522. febr. 3.): Károlyi III. köt. 138. p.; (1524. márc. 29.): DL 26684. 

42 Bónis: Jogudó 234. p. — lector (1472. júl. 22.): DL 17344.; (1494. jan. 3.): DL 46244. 
43 Bunyitay: Várad II. köt. 95. p.; Bónis: Reg. 3843., 3854., 3855., 3864., 3867., 3947., 3987., 

4014., 4027., 4275. — cantor (1513. szept. 24.): DL 99265.; (1520. dcc. 6.): Bónis: Reg. 4275. 
44 JANUS: titcli prépost, pécsi püspök (1459-1474): Bunyitay: Várad II. köt. 65. p. — OSTFI: 

eszergomi nagyprépost (1453-1481), túróéi prépost (1493 után): Kollányi 97. p. — KORNIS: 
leleszi prépost, driveszti püspök (1500-1507): Bunyitay: Várad II. köt. 97. p. 



személyes összeköttetéseik révén. Nyilvánvaló, hogy az őr-, az éneklő- és az olva-
sókanonoki javadalmak stabil helynek számítottak. Ahogy már fentebb említet-
tem, a prépostság ettől elkülönülten jó alapot nyújtott a továbblépésre és a váradi 
egyszerű kanonikátus is több esetben ragyogó karriereknek volt az alapja. 

Egyszerű kanonokok 

Az egyszerű kanonokok adatait vizsgálva a fentmondottakból következően tehát 
kettős struktúra bontakozik ki. A kanonokok jelentős hányadát teszik ki a Várad 
környékéről, a környező megyékből származó kanonokok, akiknek valószínű, hogy 
családi kapcsolataik alapján sikerült bejutni a káptalanba. Például Vajai István és 
Anarcsi Tegzes Péter (szintén Vajai-Ibrányi rokonság) minden bizonnyal az or-
szágban szerte működő egyházi rokonaik hathatós segítségével jutottak stalluma-
ikhoz,45 de Parlagi Péter,46 Gerlai Ábránfl János47 családja is elég tekintélyesnek 
számított a környéken. Itt is megfigyelhető egy olyan csoport, aki szolgálatai elis-
meréseképpen mintegy hazatér Váradra, mint például Császári István,48 Zeleméri 
Balázs.49 

A másik jelentős csoportot a messziről érkezettek alkotják. Többnyire ők ad ják 
az egyszerű kanonokoknak a mobilis jelleget, ugyanis csak néhány évig viselnek 

45 A N A R C S I ( 1 4 7 4 ) : Bunyitay: V á r a d II. k ö t . 1 5 3 - 1 5 5 . p . ; ( 1 4 9 4 . a u g . 4 . ) : Bónis: R e g . 3 6 5 4 . — 

VAJAI (1500. febr. 9.): Bónis: Reg. 3798.; (1526. júl. 1.): DL 73372. — Rokonaik: Vaj László 
nikodemiai püspök, székesegyházi főesperes, jászai prépost, Estei Hippolit egri püspök helyet-
tese; Vajai Ibrányi István esztergomi őrkanonok, a királyi kisebb iroda őre; Vajai Ibrányi 
György titcli kanonok; Vaj Ferenc esztergomi kanonok. 

46 Kanonok (1464): Bunyitay: Várad II. 145. p.; (1480-as évek): Bónis: Reg. 3404. — A család 
birtokai Szabolcsban: Nádudvar, Mizsite, Séter, Bolyár, Egyek, Bekény, Gesztréd, Tamási, 
Sámson, Acsád, Körtvélycs. Csánki I. köt. 523., 539. p. 

47 Kanonok (1511-1533): Bunyitay: Várad II. köt. 170. p. — A család birtokai Zaránd, Arad cs 
Békés megyékben: Csaba, Vésztő, Mágor, Tarcsa, Gerendás, Csorvás, Apáca, Tompa, Veres-
egyháza, Bcnedckegyháza, Szarvason és Megyercn egy-egy kastély (Békés). Csánki I. köt. 
656., 719., 782. p. 

48 Kanonok (1456. dec. 23.): Bónis: Reg. 2838.; (1464): Bunyitay: Várad II. köt, 142. p. — Szat-
mári családból származott, egyházi szolgálatba való lépése előtt Hunyadi katonája volt. 
Bunyitay: Várad II. köt. 142. p., Csánki I. köt. 472. p. 

49 Kanonok (1445-1460): Bunyitay: Várad II. köt. 136. p. — Hunyadi udvari káplánja, jegyző, 
részt vett a várnai csatában, családja Szabolcsban, Zclcmcrcn birtokolt. Bunyitay: Várad II. 
köt. 136. p.; Bónis: Jogtudó 165. p. 



kanonikátust. Jól megfontolt szándékkal és komoly pártfogókkal a hátuk mögött 
érkeznek Váradra és az itt eltöltött évek, pályájukon végigtekintve, csak ugródesz-
kaként szerepelnek. 

Aki váradi kanonokként kezdte pályafutását és a legnagyobb ívet járta be, 
Váradi Péter50 volt. Iskoláztatását, felemelkedését Vitéznek köszönhette. Ivanics 
Pál,51 Baj oni István és Szanocki Gergely5" mögött is Vitéz állt, de róluk a későbbi-
ekben még részletesen lesz szó. 

Családi összeköttetései révén szerzett javadalmat Handó Gergely, akinek köz-
benjárója bátyja, György, pécsi prépost, későbbi kalocsai érsek volt. (A család 
szintén kapcsolatban állt Vitézzel.)53 Vitéz Mihályt is nagybátyja, ifj. Vitéz János 
támogatta,54 Baki Barnabásnak is a rokona Berendi Bak Gáspár, a szepesi prépost 
egyengethette az útját.55 Polner Jánosnak is rokonai Polner Márk és Gábor fivére, a 
kolozsmonostori apát volt segítségére.56 Nemcsak a javadalomszerzésben, hanem 
az egyetemi tanulmányokban is támogatók voltak a jó rokonok. Amint azt már fen-
tebb említettük, az egyetemi tanulmányok mindig jó szolgálatot tettek a későbbi ér-
vényesülés szempontjából. Polner Jánost, bár elhalt bátyja után nem nevezték ki 
kolozsmonostori apáttá, de kárpótlásul Anna királyné udvarában lett titkár, majd 
hűsége jutalmául megkapta a nyitrai püspöki széket, aminek elfoglalásában csak 
halála akadályozta meg."'7 A Henckel fivéreket egyrészt a családi hagyomány is 
kötelezte az egyetemi tanulmányokra — hiszen több rokonuk büszkélkedhetett 
már korábban is egyetemi stúdiumokkal —, másrészt tehetős pártfogókra is szert 
tudtak tenni. Jánost eleinte Leudeschitt György szepesi cantor, majd őt is, fivérét, 
Sebestyént is Thurzó Zsigmond patronálta.58 Váradról Thurzó halála után távoz-
tak, először János ment haza Lőcsére plébánosnak, majd amikor ő Kassára távo-

50 Kanonok (1475): Bunyitay: Várad II. köt. 155. p. 
51 Kanonok (1451 után): Frabiói: Vitcz 10., 19., 152. p.; Veress: Anyakönyv 358., 360. p. 
52 Kanonok (1446-1449) : Bunyitay: Várad II. köt. 137. p.; Frabiói: Vitéz 149-151. p. 
53 Kanonok (1466): Veress: Anyakönyv 359. p.; (1472. márc. 18.): Bónis: Reg. 3138. 
54 Kanonok (14827-1511): Bunyitay: Várad II. köt. 163. p.; Fraknói: Bécs 37., 89. p. 
55 Kanonok (1507): Bunyitay: Várad II. köt. 166., 167. p. 
56 Kanonok (1502. jan . II.): Bónis: Reg. 3931.; (1504): Bunyitay: Várad II. köt. 164-165. p. 
57 Bunyitay: Várad II. köt. 164-165. p.; Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori apátság és 

hitclcshcly a szekularizációig. In: Társadalom, egyház, művelődés. Bp., 1997. 175-177. p.; 
Veress: Anyakönyv 60. p. 

58 JÁNOS: 1498-1503: Krakkó (Kovács: Krakkó 91. p.); 1507: Bécs (Bunyitay: Várad II. köt. 
170-172. p.); 1509: Bologna (Veress: Anyakönyv 7 3 - 7 4 . p.) — SEBESTYÉN: 1508: Bécs 
(Bunyitay: Várad II. köt. 175-176. p.); 1511-1515: Krakkó (Schrauf: Krakkó 17., 82. p.) 



zott, fivére követte otthon a plébánián. János kassai plébánosból Mária királyné 
udvari papja, boroszlói kanonok és tornai főesperes lett a későbbiekben.59 

A jelentős támogatókkal és pártfogókkal rendelkező kanonokjainkon kívül elkü-
löníthető egy olyan csoport is, ahol bár a személyes kapcsolatok már áttételesebben 
foghatóak meg, szintúgy kiugró karriereknek lehetünk a tanúi. Ismét azokról a sze-
mélyekről van szó, akik udvari, kancelláriai tevékenységük elismeréséül nyernek 
kanonikátust. Itt már szó esett azokról, akik eleve a környékről származtak és haza is 
tértek végleg. De vannak többen is olyanok, akik csak rövid ideig tartoztak a váradi 
káptalan testületéhez, és pályájuk meredeken ívelt felfelé, pl.: Szilasi Vince,60 

Hosszúaszói Botos István,61 Sánkfavi Antal,62 akikről szintén fog még említés esni. 
Tehát az egyszerű kanonokok körében kimutatható egy olyan ambiciózus réteg, 

amely nem maradt meg a váradi káptalan keretein belül. Váradijavadalmuk csak 
egy állomás volt diplomáciai, udvari, egyházi karrierjükben. Ennek következtében 
egyetemjárásuk sem kapcsolódik a váradi káptalanhoz, hiszen tanulmányaikat már 
korábban befejezték vagy éppen pont erre használták fel stallumukat, de nem fel-
tétlenül a káptalan ösztönözte őket a tanulásra. Pontosan meghatározható befolyá-
sos személyek, rokonok segítségével végezték egyetemi tanulmányaikat és 
kerültek be, ill, léptek tovább a káptalanból. 

A pártfogók, mecénások sorából kiemelkedik Vitéz János, aki nemcsak váradi 
működése alatt neveltetett ki egy tehetséges új nemzedéket, hanem végig az orszá-
gos politikában való részvételével párhuzamosan teret biztosított a pártfogoltjai-
nak. Széleskörű mecénási tevékenységének eredményeképp az egész ország 
területén mindenféle pozíciókban megtalálhatóak voltak az általa támogatott ifjak. 
Ennek a bonyolult hálónak a váradi csücskéből kiindulva fejtsük fel a szálakat, azt 
vizsgálva, hogy ki honnan indult és mi lett belőle Vitéz segítségével. 

59 JÁNOS: 1509: boroszlói kanonok {Bunyitay: Várad II. köt. 170-172. p.); 1513-tól lőcsei plébá-
nos (1513. márc. 31.: DF 234643.); 1518 után kassai plébános, Mária királyné gyóntatója 
(1518. márc. 20.: Bónis: Reg. 4207.); 1521-től tornai főespcrfcs (1521. jún. 23.: Bónis: Reg. 
4294.). — SEBESTYÉN: lőcsei plébános 1518 után (Bunyitay: Várad II. köt. 175-176. p.) 

60 Kanonok (1445-1449): Bunyitay: Várad II. köt. 136. p. 
61 Kanonok (1438-1440?): Fraknói: Vitéz 63-64. p.; Bónis: Jogtudó 151., 159-160., 220. p. 
62 Kanonok (1486 előtt): Bunyitay: Várad II. köt. 159. p.; Bónis: Jogtudó 236-237., 244. p. 



A Vitéz-affiliatio 

Vitéz János Zsigmond kancelláriájának tagjaként többször megfordult külföldön 
és valószínűleg ott találkozott a korai humanista eszmékkel és ez ösztönözhette a 
későbbiekben, váradi püspök korában, hogy kialakítsa nagy hírű humanista udva-
rát. Bár róla csak egyetlen anyakönyvi adat maradt fenn a bécsi egyetemen, de az a 
tény, hogy két alkalommal is elindult, hogy Itáliában folytasson tanulmányokat — 
annak ellenére, hogy valamely oknál fogva mindig vissza kellett fordulnia —, azt 
jelzi, hogy felismerte az egyetemi tanulmányok fontosságát. Ez ösztönözhette a te-
hetséges fiatalok felkarolására, és későbbi pozsonyi egyetem alapítási kísérletére. 

Püspöki udvarában megfordult Pier Paolo Vergerio, Gregorius Peuerbach, 
Nicolaus Lasocki, Filippo Podocatharo komoly tudományos, irodalmi munkát 
fejtve ki.63 1446-ban érkezett Váradra Szanocki Gergely, az ismert humanista, aki 
1440 óta tartózkodott Magyarországon I. Ulászló tanítójaként, Várna után Hunya-
di rábízta fia, László nevelését. De Vitéz helytelenítette, hogy egy idegen nevelje a 
Hunyadi-fiúkat, annál is inkább, mert meg szerette volna nyerni váradi udvarának. 
Szanocki Váradon kanonoki stallumot kapott és ott tartózkodása évei alatt Vitéz 
udvarának meghatározó alakja volt. Váradi jelenléte az utókor számára azért is 
fontos, mert Callimachos (olasz származású diplomata, aki maga is többször meg-
fordult Váradon) Szanocki-életrajzában érdekes leírást ad a püspöki udvarról. 
Szanockit ma már nem is annyira irodalmi munkássága miatt tartják méltánylandó-
nak, hanem inkább a szellemiségét emelik ki, ami Lengyelországba hazatérve 
megtermékenyítőleg hatott a lengyel humanizmusra. Otthon a wieliczkai plébáni-
át, majd a lembergi püspöki széket kapta.64 

Szintén ehhez a körhöz kapcsolódott Ivanics Pál, akit Zágrábból hívott magá-
hoz Vitéz 1445-ben udvari papjának. Ivanics nevéhez fűződik Vitéz 78 levelének 
az összegyűjtése, gondozása, elő- és utószóval, jegyzetekkel való ellátása. Ma-
gyarországon ez az első tudományos igényű filológiai munka. Ehhez a mintát min-
den bizonnyal számos itáliai utazásain kapta, hiszen többször látogatta meg a Fer-
rarában tanuló Janus Pannoniust. Hűséges szolgálatai jutalmául kapott kanoni-
kátust, majd Váradról a csázmai lectorságba távozott,65 miután hazatért. 

63 Boldog Várad 776-777. p.; Balogh: Varadinum II. köt. 103. p. 
64 Bunyitay: Várad II. köt. 137. p.; Fraknói: Vitcz 149-151. p.; Kovács: Krakkó 52-53. p. 
65 1 445-1451.: Vitéz udvari papja. 1451., 1453.: Ferrara (Bunyitay: Várad II. köt. 135. p.; 

Fraknói: Vitéz 10., 19., 152. p.; Veress: Anyakönyv 358., 360. p.) 



Vitéz váradi udvarának egyik fő ékessége volt a könyvtára, amit nemcsak kül-
földi megrendelésekkel, vásárlásokkal gyarapított, hanem saját könyvmásolómű-
helyt is működtetett. Itt kell megemlítenünk Polánkai Berecket, aki a másolómű-
helyből a kanonokságon át az őrkanonokságig vitte.66 

Amint a fentiekből is kitűnik, Vitéz humanista körét úgy igyekezett kialakítani, 
hogy udvartartása tagjai számára a káptalani javadalom a megélhetést szolgálhas-
sa. Ebből következőleg megfigyelhető jelenség, hogy Vitéz pártfogoltjai mind tu-
dásuk, mind műveltségük miatt elkülönültek, és míg a püspöki udvarban minden 
energiájukat a tudományoknak és a művészeteknek szentelték, addig a káptalani 
ügyintézést inkább a Bónis-féle gyakorlati jogi műveltséggel rendelkező kanonok-
társaik végezték. A humanista udvaron kívül három egyre bővülő kör figyelhető 
meg Vitéz személye körül, azon szempontok alapján, hogy mennyire állt közvetlen 
kapcsolatban a pártfogoltjaival, mennyire volt egyszeri, vagy alkalomszerű a segít-
sége, vagy esetleg rendszeres, hosszabb távú gondoskodás. 

A támogatottak közül ki kell emelnünk unokaöccseit: Janus Pannoniust 
(Csezmicei János) és az iíj. Vitéz Jánost, akik mint rokonai a legszorosabban kö-
tődtek a személyéhez. 

Az ifjú Janust 1447-ben, 12 évesen küldte Ferrarába tanulni, ahol hamar kitűnt a 
tehetsége. 1452-től már Padovában hallgatott jogot, s ennek fedezésére kapta 
nagybátyjától a váradi őrkanonoki javadalmat. 1458-ban teszi le doktori vizsgáit és 
tér haza Magyarországra; korábban csak a vakációit töltötte nagybátyja váradi ud-
varában. Itthon titeli prépost lesz, és néhány hónapig váradi helynök, amíg el nem 
foglalhatja a pécsi püspöki széket. További pályájának részletes bemutatása na-
gyon messzire vezetne a kijelölt témától, így csak annyit jegyeznék meg, miután 
részt vett a Vitéz-féle mozgalomban, menekülés közben halt meg 1472-ben.67 

Az ifjabb Vitéz János talán 10 évvel is fiatalabb lehetett unokatestvérénél. 1463 
és 1466 között Bolognában tanult, majd 1468-ban szerezte meg a kánonjogi dokto-
rátust Padovában. Hazatérve Váradon két préposti méltóságot viselt. A székeskáp-
talanon kívül, a Keresztelő Szent János társaskáptalanban is ő volt a prépost. Karri-
erje nagybátyja halála után is töretlenül ívelt felfelé. Többszöri diplomáciai szolgá-
latai jutalmául Mátyás kinevezte szerémi püspöknek (1481-1489), majd 1489-től 
haláláig, 1499-ig volt veszprémi püspök és ezzel egyidejűleg bécsi adminisztrátor. 

66 Lásd fentebb, a 39. jegyzetben. 
67 Bunyitay: Várad II. köt. 48. p.; Veress: Anyakönyv 42., 159-161., 243., 322., 345-355., 

363-365. p.; Boldog Várad 776. p. 



Humanista tudósként tartották számon, aki bécsi egyetemen tartott kánonjogi elő-
adásokat és a Sodalitas Danubiana humanista kör elnöke volt.68 

A szűk rokonságon túl megfigyelhető még egy Vitéz Jánoshoz egészen szorosan 
köthető csoport, amelyet azok a fiatalok alkottak, akiket ő iskoláztatott külföldön és 
ezzel természetesen az a célja is megvolt, hogy hazatérve egy komoly, modern mű-
veltségű elitet alkossanak. 

Az egyik ilyen, talán legnagyobb karriert befutott pártfogolt] a Váradi Péter volt. 
Valószínűsíthető, hogy váradi polgárcsaládból származott, tanulmányait helyben a 
káptalani iskolában kezdte és onnan emelte ki Vitéz és küldte Bolognába tanulni. 
Visszatérte után váradi kanonok (1475), erdélyi prépost (1476), titkos kancellár 
(1479), 1480-tól kalocsai érsek, főkancellár lett. Mátyással való összekiilönbözése 
miatt 1484 és 1490 között fogságban volt, majd ismét elfoglalhatta érseki székét, 
de politikával többé nem foglalkozott, hanem élete utolsó 10 esztendejét érseksége 
ügyeinek szentelte.69 

Bajoni Istvánt is Vitéz indította el pályáján. Bajoni apja Hunyadi katonája, Vitéz 
familiárisa volt. így figyelhetett fel Vitéz a fiatalember tehetségére és fedezte itáliai 
tanulmányait.70 Nem meglepő megállapítás, hogy ezek az emberek, mivel egymás-
tól nem elszigetelten kerültek Itáliába, felvették és tartották is egymással a kapcso-
latot és nem egyszer szoros barátságok is kialakultak közöttük. Sőt a későbbiekben 
is figyelemmel kísérték és támogatták egymás karrierjét. Közel egy időben, az 
1460-as évek közepén tanult Bolognában iíj. Vitéz János, Váradi Péter és Bajoni 
István.71 Bajoniról és Váradiról feljegyezték, hogy barátságban álltak egymással.72 

Az is ismeretes, hogy Janus Pannonius és Bajoni is jó viszonyban voltak, hiszen 
Bajoni hazatérte után (1467) valószínű, hogy neki köszönhette pécsi kanonikátu-
sát. Továbbá Bajoninak egy 1469-es vadászkalandját Janus Pannonius egyik elégi-
ájában meg is örökítette.73 Bajoni 1467 és 1469 között királyi titkár volt, többször 
megfordult Itáliában követségben. Az 1470-es események után, valószínűleg a Vi-

68 Bónis: Jogtudó 238. p.; Tank: Egyetemjárás 259. p.; Balogh: Varadinum 50. p.; Boldog Várad 
777. p.; Bunyitay: Várad II. köt. 51-52. p.; Veress: Anyakönyv 46., 249-250. p. 

69 Bunyitay: Várad II. köt. 155. p.; Csánki I. köt. 596. p.; Fraknói Vilmos: Egyháznagyok a ma-
gyar középkorból. Bp., 1916. (A továbbiakban: Fraknói: Egyháznagyok) 106-172. p.; Veress: 
Anyakönyv 48-50. p. 

70 Kanonok (1467): Veress: Anyakönyv 51-52. p.; (1471): Bunyitay: Várad II. köt. 150-151. p. 
— 1467: Bologna (Veress: Anyakönyv 51-52. p.) 

71 IFJ. VITÉZ: 1 4 6 3 - 1 4 6 6 . ; VÁRADI: 1 4 6 5 - 1 4 7 0 . ; BAJONI: 1467. 

72 Fraknói: Egyháznagyok 169. p. 
73 Bónis: Jogtudó 226. p,; Janus Pannonius versei. Szerk.: Kardos Tibor. Bp., 1983. 201-202. p. 

(A vadkan és a szarvas). 



tézzel való jó kapcsolata miatt nem vett többé részt a közéletben, komáromi főes-
peresként, esztergomi és váci kanonokként működik 1478-ig.74 

Elképzelhető, hogy Bajonin keresztül Váradi Péter is kapcsolatba kerülhetett 
Janus Pannoniussal. Talán Janus hatására kezdett el foglalkozni Váradi a neoplato-
nizmussal, hiszen Váradit is Ficinus tanai avatott szakértőjének tartották és Janus is 
nagy elismeréssel nyilatkozott Ficinusról is és munkásságáról is.7:1 Janus Pannoni-
us baráti körébe tartozott a későbbi váradi kántor, Asszonyfalvi Ostfi Miklós is, 
akivel szinte egykorúak lehettek és még Ferrarában ismerkedtek meg.76 

Minden valószínűség szerint Sarlói János tanulmányait is Vitéz támogatta és ké-
sőbb megtette helynökévé.77 Beckensloer János is az ö pártfogoltjai közé tartozott, 
talán nem véletlen, hogy ő követte Vitézt a váradi püspöki székben 1465-ben.78 

Mint ismeretes, a későbbiekben a támogatott túlnőtt mesterén és háttérbe szorította 
Vitézt Mátyás udvarában, ezek után a kapcsolatuk is elhidegült. Továbbá Sánkfalvi 
Antal bécsi tanulmányit is támogatta (1454), aki 1478-ban már bácsi és váci kano-
nokként tanult Padovában, költségeit a javadalmaiból fedezte. Váradi kanoniká-
tusa idején is rendszeresen diplomáciai utakon vett részt, s ezen tevékenysége ered-
ményeképpen lett 1492-től nyitrai püspök, majd 1499-ben pozsonyi prépost is, 
amit 1500-ban bekövetkezett haláláig töltött be.79 A későbbi váradi püspök, Kál-
máncsehi Domokos tanulmányait is elősegítette, aki szintén baráti viszonyban állt 
Váradi Péterrel, sőt Váradi halála után övé lett a kalocsai érseki méltóság is.80 

Rajtuk kívül, harmadik csoportként elkülöníthető egy tágabb kör, akikről való-
színűsíthető, hogy Vitézen keresztül kerültek be a káptalanba. Az ő kapcsolódási 
pontjaik már sokkal áttételesebbek, feltételesebbek, hiszen ezek a kanonokok ma-
guk vagy családjuk által tettek diplomáciai vagy kancelláriai szolgálatot Hunyadi-
nak. Hunyadiról pedig köztudott, hogy jó viszonyban volt Vitézzel, innen adódik a 
feltételezés, hogy Hunyadi javadalmazási szándékait Vitéz váltotta valóra. A leg-

74 Veress: Anyakönyv 245., 324. p.; Bunyitay: Várad II. köt. 150-151. p. — Esztergomi kano-
nokságáról (1476-1478): Kollányi 112. p. — (1478. júl. 24.): Bónis: Reg. 3328.; (1478. szept. 
9.): Bónis: Reg. 3334.; Fraknói: Egyháznagyok 169. p.; Bónis: Jogtudó 226. p. 

75 Tóth: Phocbus II. p. 
76 Lásd a 36. jegyzetnél. 
77 Veress: Anyakönyv 405. p. 
78 Horváth: Irodalmi műveltség 58. p. 
79 Bunyitay: Várad II. köt. 159. p.; Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók 

korában. Bp., 1994. (a továbbiakban: Köblös) 465-466. p,; Schrauf Károly: Magyarországi ta-
nulók külföldön. II. Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Bp., 1892. 92. p.; Bónis: Jog-
tudó 236-237., 244. p. 

80 Horváth: Irodalmi műveltség 170-171. p. 



konkrétabb példa erre Gúti Péter, aki Hunyadi diplomatájaként többször járt kül-
földön és ő vitte meg Vitéznek a pápa levelét váradi püspöki kinevezéséről. Ennek 
fejében lett váradi kanonok és a továbbiakban viselte az őr- és majd az olvasókano-
noki méltóságot is.sl Szilasi Vince is diplomata volt, akit 1443-ban Hunyadi jegy-
zőjeként, 1449-ben pedig protonotariusként említenek a források. Miután a váradi 
kanonokságból távozott 1449-ben, Vitéz javasolta erdélyi püspöknek, de végül a 
váci püspökséget nyerte el.82 Szepesi Illés családja is megbízható híve volt Hunya-
dinak (apja vagy fivére, László Hunyadi vicegubernátora és budai várnagy volt).83 

Továbbá kanonokunk megközelítőleg ugyanabban az időszakban tartózkodott 
Ferrarában, mint amikor Janus Pannonius is, tehát nem lehetetlen, hogy ismerték 
egymást és ezt a kapcsolatát a későbbiekben is felhasználhatta.84 

Kancelláriai és diplomáciai tevékenysége jutalmául kapott kanonoki javadal-
mat Császári István és Zeleméri Balázs is. Mindkettőjük családja egyébként is a 
környéken birtokolt.8'^ 

Szokoli János és Tordai László rokonsága is szoros kapcsolatban állt a Hunyadi-
akkal, ami mindenféleképpen jó ajánlólevél lehetett. Szokoli apja, Péter macsói 
bán, temesi főispán volt, együtt harcolt Szilágyi Mihállyal. Szokoli nagyon fiata-
lon, már Vitéz alatt lett váradi kanonok, és 26 évesen pedig csanádi püspök, majd 
16 évi püspökség után pálos szerzetesnek állt Diósgyőrben.86 Tordai László apja, 
András, a különös jelenléti bíróság bírója, királyi személynöki ítélőmester volt 
Mátyás uralkodása idején.87 

Miután bemutattuk a Vitéz körül kialakult három kört, kézenfekvő kérdés, hogy 
pártfogoltjai folytatták-e a mecénási tevékenységet és ez mennyire kapcsolódott 
Váradhoz a továbbiakban is? 

81 Lásd a 29. jegyzetben. 
82 Bunyitay: Várad II. köt. 136. p., Köblös 474. p.; Fraknói: Vitéz 77-79. p.; Bónis: Jogtudó 

166-167. p. 
83 A család bihari birtokai: Vasad, Szepcs, Éradony, Bábolicka, Apáti, Vásári, Keszi, Pac, Ebes, 

Szovát. Csánki I. köt. 164. p.; Bunyitay: Várad II. köt. 149-150. p.; Bónis: Jogtudó 167. p.; 
Fraknói: Bécs 49. p. — kanonok (1470): Bunyitay: Várad II. köt. 149-150. p. 

84 1 45 5. aug. 18.: Veress: Anyakönyv 363. p. 
85 Lásd a 48. és 49. jegyzeteket. 
86 Kanonok (1466 előtt): Bunyitay: Várad II. köt. 148. p.; Csánki I. köt. 541. p. 
87 Kanonok (1468-1488): Bunyitay: Várad II. köt. 148-149. p.; (1487. ápr. 30.): DL 26648.; 

Csánki I. köt. 641. p.; Bónis: Jogtudó 208., 251., 267. p. 



A Vitéz-affiliatio váradi vonatkozású második generációja bizony alig néhány 
főt számlál. Szinte csak a hozzá legközelebb állók és akik komoly karriert futottak 
be, éltek ezzel a lehetőséggel, és szinte kivétel nélkül csak rokonaikat támogatták. 

Ifj. Vitéz János unokaöccsét, Vitéz Mihályt Itáliában taníttatta, akinek váradi ja-
vadalma a költségek fedezésére szolgálhatott. János azután sem szűnt meg gondos-
kodni unokaöccséről, hogy távozott a váradi prépostságból, hiszen 1498-ban, ami-
kor Mihályt doktorrá avatták, már rendelkezett a budai főesperességgel és veszpré-
mi kanonok volt, míg János ez időben már a veszprémi püspökséget viselte. Továb-
bi pályájáról: 1498-99-ben a bécsi egyetemen a magyar nemzet procurátora volt, 
több ízben látta el a római magyar gyóntató feladatait, 1522-ben pedig Fehérváron 
volt kisprépost.88 

Váradi Péter is egy rokonát, Váradi Mihályt Krakkóban taníttatta (1491-1493), 
aki hazatérte után váradi kanonokként működött.89 

Talán még Handó Gergelyt lehetne a Vitéz pártfogoltak második generációjá-
hoz számítani. Őt a bátyja, Handó György iskoláztatta, Györgyöt pedig Vitéz. A 
Handók ugyanis Vépről származtak és György pécsi rokonaik révén került kapcso-
latba Janus Pannoniussal, majd Vitézzel is. Gergely Padovában szerezte meg a ká-
nonjogi doktorátust 1466 és 1468 között, ugyanakkor, amikor ifj. Vitéz János. 
Feltételezhetőleg ismerték egymást, és ifj. Vitéz is segítségére lehetett, hogy beke-
rüljön a káptalanba.90 

Hasonlókat mondhatunk el Kálmáncsehi Lászlóról is, akit rokona Kálmáncsehi 
Domokos segített tanulmányaiban, majd Váradon vikáriusává tette és elnyerte a 
préposti méltóságot is. Kálmáncsehi Domokosról már korábban említettük, hogy 
egyetemi tanulmányaiban Vitéz támogatta. 

88 Bunyitay: Várad II. köt. 163. p.; Fraknói: Bccs 37., 89. p.; Köblös 376-377 . p.; Veress: A n y a -
könyv 167., 171., 252., 258. p. — Vitéz Mihály neve alatt esetleg két fő is rejtőzködhet: Vitéz 
Mihály budai föcsperes, veszprémi kanonok (1498-1511), illetve Vitéz Mihály veszprémi ka-
nonok, fehérvári kisprépost (1522-1525). A veszprémi káptalan számadáskönyvc 
(1495-1534). Közzéteszi: Kredics László, Madarász Lajos, Solymosi László. Veszprém, 1997. 
381. p. A további kutatások feladata c két személy pontos elkülönítése. 

89 Kanonok (1494. aug. 4.): Bónis: Reg. 3654.; (1496. ápr. 14.): Bónis: Reg. 3703.; DL 20411. ; 
Bunyitay: Várad II. köt. 160-161. p.; Krakkó: Schrauf: Krakkó 3. p.; Kovács: Krakkó 32. p. 

90 Bunyitay: Várad II. köt. 150. p.; Veress: Anyakönyv 359. p.; Bónis: Jogtudó 225-229 . p.; 
Csánki II. köt. 578. p. 



Ha vizsgált korszak egészét veszem figyelembe 36 méltóságviselő (custos, 
cantor, lector, prépost) és 71 egyszerű kanonokkal kell számolni.91 A méltóságvi-
selők közül 17 főnél tudtam valamiféle kapcsolatot kimutatni (47%), az egyszerű 
kanonokok között pedig 26 főről ejtettem szót a fentiekben (36%). Az összkápta-
lanra vonatkoztatva: 107 főből 43 személy képezte vizsgálatom tárgyát (41%). 
Ezek a százalékos arányok még nem sokat mondanak, hiszen annyit vonhatunk le 
belőlük, hogy a váradi káptalanban szinte minden második ember valakinek a vala-
kije volt, s ezen meg sem lepődhetünk, hiszen az egymás protezsálása nem új kele-
tű jelenség. Viszont, ha az időbeli megoszlást vesszük alapnak két kiemelkedő 
időszakot találunk, amikor ugrásszerűen megnőtt azon kanonokjaink száma, akik 
komoly pártfogókkal rendelkeztek. Az első ilyen időszak az 1440-es, '60-as évek-
re tehető, egyértelműen Vitéz János neve fémjelzi. A vizsgált 17 méltóságviselő 
közül 6 fő, a 26 egyszerű kanonok közül 16 fő hozható összefüggésbe az ő nevével. 
Az oka annak, hogy miért az egyszerű kanonokok körében olyan kiugró az arány, 
nagyon egyszerű, jónéhányukat Vitéz indította el pályájukon és Váradon egyszerű 
kanonokként csak rövid időt töltöttek. A méltóságviselők között unokaöccsei ki-
emelthelyet élveztek, Vasvári, Gúti és Polánkai is Vitéz jóvoltából egyszerű kano-
nokként kezdték pályájukat és onnan lépdeltek tovább valamely méltóság felé. 
Ostfíról már korábban megállapíthattuk, hogy Janussal való ismeretségén kívül 
befolyásos családja is sokat nyomhatott a latban. A másik már jóval kevésbé kiugró 
időszak a XVI. század eleje, amikor a Szatmári-Thurzó-Perényi püspökök által te-
remtett kisebb humanista kör, ill. a Perényi famíliába való tartozáson keresztül le-
het megfigyelni egy kissé nagyobb beáramlást (Ezen 7 fő közül Homorogdi, 
Mursinai, Martonosi Perényin keresztül került Váradra; Magyi, a Henckel fivérek, 
Fehérvári műveltségüket, tudásukat a humanista körben is kamatoztatták). Tehát a 
vizsgált 43 kanonok közül 29 fő tartozott ehhez a két csoporthoz, tehát ez azt mutat-
ja, hogy a személyes kapcsolatok működése ezen a két speciálisnak mondható idő-
szakon kívül, alacsony szintű volt.1)2 

Ha azt vizsgáljuk, hogy az összeköttetéssel rendelkezők milyen pozíciókat töl-
töttek be a káptalanon belül, ki kell emelnünk a prépostokat. A kor 10 prépostja kö-
zül 7 esetében bizonyíthatóak személyes kapcsolataik és ez a 7 fő nem csak azt 
jelzi, hogy a préposti méltóságot az esetek nagy részében fenntartották valakinek, 
hanem, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a méltóságviselők között 17 személynél 
követhetőek kapcsolataik, akkor nyilvánvaló, hogy a préposti méltóság mennyivel 

91 Korábbi kutatási eredményeim alapján. A főcspcrcsckkcl kellő adatok hiányában ezen mun-
kámban nem foglalkozom. 

92 Lásd fentebb. 



kiemeltebb szerepű volt a másik három méltósághoz képest (őr-, éneklő- és olvasó-
kanonok), hiszen a fent említett 7 fő a méltóságviselők között talált 17 fő 41%-a. 
Ezek a számok ráfelelnek egy korábbi megállapításunkra, miszerint a prépostok a 
káptalan igen mobilis rétegét alkották és ehhez használták fel kapcsolataikat. A 
másik ilyen mobilis réteg is szinte egy az egyben megfeleltethető azokkal, akik va-
lamiféle összeköttetésekkel rendelkeztek, ez pedig az egyszerű kanonokoknak 
azon csoportja, akik továbblépve a káptalanból egyre nagyobb méltóságokig jut-
nak el. Tehát a személyes kapcsolatokat egyrészt fel lehetett használni az egyetemi 
tanulmányokra, ezzel párhuzamosan a tanulmányok finanszírozására egy-egy ja-
vadalom megszerzésével, meg lehetett alapozni a váradi kanonikátussal későbbi 
karriereket; másrészt azt a célt is szolgálhatták, hogy bekerüljön valaki a káptalan-
ba munkája jutalmául és a váradi stallum legyen pályája csúcsa. Ez a két csoport: a 
méltóságviselők nagyobbik, és az egyszerű kanonokok szintén jelentős része. 

A fenti adatok tükrében nyilvánvaló Vitéz János működésének mindent elsöprő 
fölénye. Pártfogoltjainak későbbi tevékenységét tekintve biztosan állíthatjuk, elit 
teremtő szándékával nem vallott kudarcot, biztos szemmel vette észre a támogatás-
ra érdemes tehetséget. Ez a váradi káptalan fennállásának egy igen kiemelkedő pe-
riódusa volt, hiszen oly sok politikában és tudásban, műveltségben kiemelkedő 
személyiség fordult meg Váradon ekkoriban, mint soha korábban. 



F. MOLNÁR MÓNIKA 

ERDÉLY GIOVANANDREA GROMO COMPENDIO-JÁNAK TÜKRÉBEN 

János Zsigmond erdélyi uralkodásának történetét a hazai és európai történetírás 
vajmi kevéssé dolgozta fel. Ez a tény igen meglepő, ha figyelembe vesszük, milyen 
fontos szerepet játszott az ifjú uralkodó Magyarország, de akár Európa történeté-
ben is. Miután Mátyás király hajdanvolt Magyarországa gyakorlatilag három rész-
re szakadt, csak az erdélyi részek őrizték meg — I. (Szapolyai) János király és 
követének Hieronim Laski lengyel arisztokratának I. Szulejmán török szultánnal 
1527 decembere és 1528 februárja közt kötött szerződése eredményeképpen1 — 
viszonylagos függetlenségüket a Habsburgoktól és legalábbis a belpolitikában a 
törököktől is, fenntartva ezzel az egykor egységes Magyarország függetlenségé-
nek álomképét és a magyar államiság továbbélésének biztosítékát. Erdély a törö-
kök százötven éves uralma alatt a veszendőbe ment magyar szabadság szimbólu-
mává vált. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az egyszer a törököktől, máskor a 
németektől sanyargatott magyar nép szorongva követte figyelemmel Erdély sor-
sát. De nemcsak a magyarok, hanem egész Európa élénk figyelemmel kísérte az itt 
zajló eseményeket, hiszen nem lehetett senki számára sem közömbös, mi történik a 
kereszténység már-már elveszett védőbástyájának ezen a különleges státuszú terü-
letén. Ennek ellenére nem nehéz megtalálni az okot, amiért oly kevés szó esik a ma-
gyar történelemben János Zsigmond uralkodásának időszakáról, ellentétben apja I. 
(Szapolyai) János, anyja Izabella királyné vagy utódja a későbbi lengyel király Bá-
thory István korával. Nem léteznek ugyanis, vagy csak igen korlátozott számban 
olyan források, amelyek ezt a korszakot tárgyalnák. A hivatalos állami dokumen-
tumokon túl léteznek az Erdélyi Országgyűlési Emlékek és a diplomáciai- és ma-
gánlevelezések.2 Az elbeszélő, leíró forrásokat tekintve3 azonban oly nagy hiányos-
ságokat tapasztalhatunk, hogy elengedhetetlennek tűnik Giovanandrea Gromo 

1 Kct tárgyalás Sztambulban. Összeáll.: Barta Gábor. Bp., 1996. (Régi Magyar Könyvtár. Forrá-
sok 5.) 7-8. p. A tcmafelvctésért és a tanulmánymegírásában nyújtott segítségért köszönettel 
tartozom Oborni Teréznek és Katulicné dr. Acél Zsuzsannának. 

2 Erdélyi Országgyűlési Emlékek. 1540-1699. Szcrk.: Szilágyi Sándor. I-XXI. Bp., 1875-1898. 
3 Az erdélyi fcjcdclmség első korszakára (1526-1606) vonatkozó legfontosabb elbeszélő forrá-

sokat ld. Erdély története. I. köt. A kezdetektől 1606-ig. Szcrk.: Makkai László-Mócsy And-
rás. Bp., 1986. 600-601. p. 
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Cosimo de Medici-nek ajánlott olasz nyelvű kéziratának ismerete, melynek címe: 
Compendio di tutto il Regno posseduto dal re Giovaimi Transilvano et di tutte le 
cose notabili d'esso Regno,4 Gromo műve5 a János Zsigmond korabeli Erdélyt mu-
tatja be, saját tapasztalatai és néhány közvetlen forrás alapján. Ez a 48 folióból álló 
írás mindmáig szinte az egyetlen előkerült értekezés erről a kevéssé ismert korról, 
amelyben létrejöttek a születendő Erdélyi Fejedelemség intézményrendszerének 
alapjai. Jelen tanulmány keretében Gromo eredeti, firenzei kéziratát szeretném is-
mertetni, ahol lehetséges más forrásokkal összevetve, valamint felfedni az írásmű 
valódi célját. 

Giovanandrea Gromo élete és tevékenysége 

A Compendio szerzőjének kilétéről igen kevés adat áll a rendelkezésünkre. A 
Kárpáthy-Kravjánszky Mór által összegyűjtött és publikált,0 Gromo-ra vonatkozó 
források és a szerző saját művei alapján — melyek mind az 1564-1567-es, Erdély-
ben töltött időszakra vonatkoznak — tájékozódhatunk valamelyest. Eletének to-
vábbi körülményeit csak újabb olaszországi kutatások alapján lehetne sikeresen 
felderíteni. 

Ha feltesszük az egyszerű kérdést, ki is volt Giovanandrea Gromo és saját, 
Compendio-beli meghatározását vesszük alapul, ahol egyszerű katonaként defini-
álja magát,7 könnyen megnyugodhatnánk a szerző eme öndefiníciójában. De ne 
hagyjuk magunkat félrevezetni! Gromo nem az, akinek első pillanatra látszik. 
Hogy meghatározzuk igazi kilétét, érdemes figyelmesen átvizsgálnunk Kárpáthy 
által kiadott levelezését.8 Ezekből a dokumentumokból ugyanis világosan kiderül, 
hogy Gromo nem csupán hivatásos katona, hanem titkos diplomata, a velenceiek 

4 A kézirat, amely után az általam felhasznált mikrofilm készült, megtalálható: Archivio di Stato 
di Firenze (= ASF). Fondo Magliabcchi, Classe XIII. N. 9. (A továbbiakban: Compendio.) 

5 Aurél Decei: Giovanandrea Gromo. Compendio della Transilvania. In: Apulum. Buletinul 
Muzcului Régiónál Alba Júlia. vol. 2. (1943-1945). 140-214. p. A Compendio teljes szövege 
olaszul, tíz oldalas román nyelvű bevezetéssel, a vegén másfél oldalnyi francia nyelvű össze-
foglalással. Ezen felül létezik a Compcndionak egy német nyelvű fordítása is In: Archiv dcs 
Vercincs fúr Sicbenbürgischc Landcskunde. Neue Folgc. Kronstadt, 1855. 74. p. 

6 Kárpáthy-Kravjánszky Mór. Gromo, János Zsigmond testőrkapitánya In: Rcgnum. Egyháztör-
téneti Évkönyv. Bp„ 1936. 94-141. p. 

7 Compendio fol. III. 
8 Kárpáthy: i. m. 119-141. p. 



és a pápai állam beépített embere — mai értelemben vett kéme — volt. Ő maga 
mondja, hogy különböző fejedelmek szolgálatában állott,9 de egészen 1564-ig nin-
csenek ennél részletesebb információink Gromo tevékenységéről. Ekkor azonban 
bizonyosan Velencében időzött.10 Mint 1564. március 18-i Giovanni Morone bí-
bornokhoz címzett leveléből kiderül, János Zsigmond őt kérte fel olasz testőrség-
ének vezetésére és az ehhez szükséges 200 olasz gyalogos és 100 lovas összegyűj-
tésére. 11 Abban a tényben, hogy az olaszos neveltetésű János Zsigmond olasz zsol-
dosokat fogadott, semmi meglepő nincs, hiszen elterjedt humanista-reneszánsz 
szokás volt, hogy egy európai fejedelem idegen, főleg olasz testőrséget fogadjon. 
A kérdés inkább ott vetődik fel, ki ajánlotta éppen Gromot az iíjú erdélyi uralkodó-
nak. Lehetett Velence, hiszen a tengeri köztársaság már az uralkodó apjával, I. 
(Szapolyai) János királlyal is jó kapcsolatokat tartott fenn, vagy éppen Róma, hi-
szen vele sem szakadtak meg a diplomáciai kapcsolatok és mindkét állam, mint 
majd látni fogjuk, érdekelt volt az erdélyi események alakulásában. Jászay Magda 
szerint az erdélyi fejedelem a Habsburg érdekszférával szembeni elszigeteltsé-
géből a Velencével való szorosabb kapcsolat kialakításával próbált kitörni, és en-
nek lett volna közvetítője az olasz testőrparancsnok.12 Annyi azonban bizonyos, 
hogy Gromo 1564 májusában érkezett Erdélybe13 és egészen 1567-ig maradt a fe-
jedelem szolgálatában.14 Ez alatt a három év alatt többször visszatért Velencébe, 

9 Compendio fol. II. Ezek közül VIII. Henrik angol királynál tett szolgálatairól van tudomásunk, 
ahol az volt a célja, hogy a királyt kibékítse a katolikus egyházzal. Ez a küldetése a király vá-
ratlan halála (1547) miatt azonban nem sikerülhetett. 

10 Feltehetőleg ez a város lehetett állandó tartózkodási helye, mert elutazásakor a velencei 
Collcgio előtt tett kihallgatása alkalmával, mint őszinte hívük és legcngcdclmcscbb szolgájuk, 
nekik ajánlja fel házát és fiai eletét. (1565. április 7.) In: Kárpáthy: i. m. 136. p. Ebből a kije-
lentéséből azonban még nem lehet következtetni Gromo származási helyére. Egyesek, valószí-
nűleg Amat di S. Filippo: Biografía dci viaggiatori italiani. Roma, 1882. 297. p. leírását alapul 
véve, toszkán illetve firenzei származásúnak definiálják Gromo-t, így Angelo Pernice: Un 
episodio del valorc toscano ncllc guerre di Valacchia alla fínc dcl sec. XVI. In: Archivio 
Storico Ilaliano. 83. (1925) és Claitdio Isopescu: Notizic intorno ai Romcni nclla lctteratura 
gcografica italiana dcl Cinquecento. In: Bulletin dc la Scction Historiquc. Tomc 16. Bucarcst, 
1929. is toszkánnak vélik. Valamint valószínűleg tőlük véve Jászay Magda: A kereszténység 
védőbástyája olasz szemmel. Bp., 1996. 129. p. Gromo-t toszkán származású, dc velencei ille-
tőségűnek tartja. Mások, (Kárpáthy: i. m. 95. p.) éppen eme levele miatt vclcnccinck tartják. 
Jómagam is inkább cz utóbbi vélemény fele hajlok, dc lc kell szögeznünk, hogy mivel ily ke-
vés adat áll a rendelkezésünkre Gromo származását illetően, semmi biztosat nem mondhatunk. 

11 Kárpáthy: i. m. 119. p. 
12 Jászay: i. m. 129. p. 
13 Compendio fol. I6v. 



egyrészt katonákat toborozni,1"^ ami Velence ellenkezése16 miatt nem volt könnyű 
vállalkozás, másrészt János Zsigmond illetve Velence és Róma hírszerző megbíza-
tásait teljesíteni. Gromo több levelet küldött Giovanni Morone bíbornoknak,17 me-
lyekben az erdélyi ügyekre nézve tanácsát kéri. Minthogy Gromo a Szentszék 
magas méltóságviselőinek bizalmát élvezve információkat és titkos jelentéseket 
küldött és ezért cserébe pénzt kapott a pápától és a velencei szenátustól, biztosan 
megállapíthatjuk, hogy Gromo nem csupán egyszerű katona volt, sőt a legkevésbé 
sem egy utazó és egy Erdélyről szóló földrajzi leírás szerzője, aminek Amat alap-
ján Pernice és Isopescu idézett műveikben Gromot hibásan definiálják, hanem a 
két fent említett állam titkos informátora is. Ez a szolgálat Erdély esetében annál is 
fontosabb volt, mert ide nem jutott el a hivatalos pápai és velencei képviselet, de ily 
módon mindkét állam naprakész hírekhez juthatott az Erdélyben kialakult helyze-
tet illetően. 1567-ben Gromo, mivel nem tudta végrehajtani feladatát, csalódottan 
visszatért hazájába és további sorsát illetően semmiféle adat nem áll a rendelkezé-
sünkre. 

A Compendio datálása és szerkezete 

Gromo nem írta rá müvére keletkezésének dátumát. Amat ezt hibásan 1554-re teszi 
(Veress Endre véleménye szerint bele sem nézve a kéziratba), Pernice és Isopescu 
pedig 1564 és 1571 közöttre datálja.1,s Ha azonban tüzetesen megvizsgáljuk magát 

14 Gromonak cs olasz társainak János Zsigmond Kenyérmezőt cs környékét adományozta szol-
gálataiért. Compendio fol. 15r—v. 

15 Giulio Ricasoli 1564. október 26-i, Bécsből küldött levele, (MTA Kézirattár Ms 475/7. Veress 
Endre hagyatéka, Gromo jelentéséhez készített jegyzetek) „... egy bizonyos kapitány, Andrea, 
aki már régebb óta a Köztársaság szolgálatában állt cs azzal bocsátották cl, hogy egy gyalogo-
sokból álló csapattal szolgálja az említett erdélyit (fejedelmet), most visszatért Velencébe, azzal 
a szándékkal, hogy összegyűjti a nevezett csapatot. /Arch. Mcdicco, Fi. Filza 4326 fol.75./" 

16 A császárnak ugyanis tudomására jutott Gromo akciója és súlyos szemrehányásokkal illette 
Velencét, amiért ellenségének, János Zsigmondnak támogatást nyújt. Velence ezért eltiltotta 
Gromo-t a területén való toborzástól. Ld. Túrba, Gustav: Vcnctianische Dcpcschcn vom 
Kaiserhofc. Wien, 1889-1895. 3. köt. 284-285. p. 

17 Giovanni Moronc volt IV. Pius pápa tanácsadója a birodalmi, közcp-curópai, tehát erdélyi 
ügyekben is, többször volt nuncius I. Ferdinánd udvarában, pápai legátus a tridenti zsinaton és 
fontos politikai-diplomatikai misszióival az ellenreformáció legnagyobb formátumú egyénisé-
gei közé tartozott. 

18 Ld. MTA Kézirattár Ms 475/7. Veress Endre jegyzeteit Gromo Compcndiójának kapcsán cs 
Isopescu és Pernice i. m. 



a szöveget, felfedhetjük a mű keletkezésének időpontját, hiszen Gromo maga 
mondja, hogy „... már öt év telt el Balassa Menyhért árulása óta ,..".19 Ennek idő-
pontját pedig más forrásokból pontosan ismerjük. Az erdélyi tanácsúr I. Ferdi-
nándhozpártolása 1561. december 13-án történt.20 Ez alapján meg lehet tehát álla-
pítani, hogy a mű 1566-ban keletkezett. Ezt a dátumot pontosítja az a tény, hogy 
Gromo nem tesz említést Szulejmán utolsó hadjáratáról és haláláról (1566. szep-
tember 5.), ami pedig ennek a korszaknak egyik legjelentősebb eseménye volt. 
Ezen adatok alapján szinte teljes bizonyossággal az 1566-os esztendő nyarára te-
hető a Compendio születése. Gromo műve tehát egy majdnem két éves erdélyi tar-
tózkodás gyümölcse. 

A mű szerkezetének megállapításakor egyszerűbb a dolgunk. Gromo, még a 
Compendio megírása előtt, 1564 decemberében levelet küldött Velencéből 
Morone-nak,21 amelyben Erdélyből éppen visszatérve összefoglalja tapasztalatait. 
Ez tulajdonképpen a Compendio egy tömörített, és mint látni fogjuk néhány pon-
ton eltérő szemléletű változata. Ebben Gromo, amint tisztázta, hogy a Szentszék 
megbízatását teljesítve írja le az erdélyi állapotokat, röviden összefoglalja, hogy 
miről is tett megfigyeléseket. Öt dolgot emel ki: a János Zsigmond által birtokolt 
terület elhelyezkedését és nagyságát; a Királyság felosztását és népességét; az ural-
kodó és birodalma jelentőségét; az okokat, melyek alapján a birodalom szerencsés 
voltát reméli és végül előadja terveit Erdélynek a katolikus hitre való visszatéríté-
sére vonatkozóan. 

A Compendio ehhez a jelentéshez hasonlóan már a Cosimo de Medicinek írt 
ajánlásban leírja, hogy az ország elhelyezkedését, nagyságát, határait, a benne élő 
népek szokásait, vallási és hatalmi viszonyait és végezetül a király természetét, 
szokásait és szándékait fogja elemezni. Rögtön ezután röviden közli célját, vagyis 
hogy úgy véli, bele lehetne fogni valamiféle vállalkozásba a török és az eretnekek 
ellenében a keresztény egyház dicsőségére.22 Erre a vállalkozásra — aminek mi-
benlétét csak müve végén fejti ki részletesen és ezért mi is az összefoglalásban ele-
mezzük részletesen — a legmegfelelőbb személynek Cosimo de Medicit találta, és 
ezért ajánlja neki a müvet. Az ajánlás eme tömör meghatározásai után János Zsig-
mond királyságának egy tizenöt oldalas földrajzi leírása következik. Itt részletesen 
leírja a birodalom területének határait, méretét, az azt körülölelő hegyeket és orszá-

19 Compendio fol. 36. 
20 Magyarország törtenete 1526-1686. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. 2. köt. Bp., 1987.2 1657. p. 
21 Kárpáthy: i. m. 122-131. p. cs Andrei Veress: Documcnte privitoarc la istoria Ardcalului, 

Moldovci, si tarii romancsti. Vol. I. (1527-1572) Bukarest, 1929. 250-258. p. (312. sz.) 
22 Compendio fol. Ilv. 



gokat. Ezek után felsorolja és röviden bemutatja a Királyság három tartományát. 
Ezt Erdély lakosságának, vagyis a magyaroknak, szászoknak, vlahoknak, lengye-
leknek és cigányoknak a bemutatása követi. Majd 37 oldalon keresztül Erdély főbb 
várait, erődítményeit és városait írja le, röviden utalva az ott történt fontosabb tör-
ténelmi eseményekre.23 A városok után rátér a folyók leírására, három oldalt szen-
telve nekik. Az ország földrajzi leírása után rátér a király személyére, majd az 
udvar és az ország legfontosabb személyiségeit írja le. Végül az ország anyagi 
helyzetének ecsetelése és Moldva, mint szomszédos ország rövid leírása követke-
zik. Végezetül pedig, mint már említettem, az ország jelentőségéről, a különböző 
helységek megerősítésének miértjéről és módjáról, majd saját, Erdélyre vonatkozó 
terveiről beszél. És igaz ugyan, hogy a Compendio első, legterjedelmesebb része 
Erdély földrajzi leírása, mégsem nevezhetjük Gromo müvét egy érzékletes földraj-
zi leírásnak, aminek Amat és a tőle információt szerzők tartják. A Compendio, 
mint látni fogjuk, igen határozott politikai-diplomáciai céllal készült, az ország ak-
tuális állapotát Gromo céljának megfelelően bemutató mű. 

Erdély leírása 

Ebben a részben, a Gromo által követett logikát és felépítményt hűen követve rövi-
den ismertetem a Compendio tartalmát, kiemelve a Gromo által fontosnak tartott 
szempontokat, ahol lehetséges a fent említett 1564-es keltezésű levéllel és más for-
rásokkal összevetve. 

A „királyság" földrajzi helyzete 

Gromo János Zsigmond királyságának területét a természetes határokat, keleti ha-
táraiként pedig „öt magas hegyet", vagyis a Kárpátok vonulatát határozza meg. Az 

23 Gromo nem ad átfogó történelmi képet az országról, mint azt példáid Antónia Possevino teszi 
Transilvania című 1584-cs müvében (Antonio Possevino: Transilvania. Kiad.: Veress Endre. 
Kolozsvár-Budapest, 1913.) Antonio Possevino (1533-1611) jezsuita szerzetes, író, diploma-
ta. Franciaországban jezsuita iskolákat alapított, visszatérítette a svéd királyt a katolikus val-
láshoz, 1581-ben közvetítésével jött létre a béke Lengyelország és Oroszország közt. Ezen 
sikerei után a pápa és Báthory István király megbízására 1583-ban másfél hónapot töltött Er-
délyben és így született meg a Fontcs Rerum Transilvanicarum 3. köteteként megjelent alap-
vető fontosságú történelmi-politikai müve. 



ország kiterjedésének észak-déli viszonylatában két várost említ, Kassát és 
Orsovát. Ezen felül Eger és Belgrád városait jelöli még meg, mint a császárhoz ill. a 
törökhöz tartozó határvárosokat. Gromo az ország 'hosszúságát' Miháldtól a len-
gyel határig 16 nap távolságra, 'szélességét' pedig Törcsvártól Egerig 9 nap távol-
ságra teszi. Mint szomszéd országokat, Lengyelországot, Havasalföldet és 
Moldvát nevezi meg.34 Ha ezeket a határokat megnézzük térképen, szembetűnő, 
hogy Gromo János Zsigmond államának határait a lehető legnagyobb mértékben 
kitolja, felnagyítja, elhallgatva azt a tényt, hogy a speyeri egyezményig (1571) Já-
nos Zsigmond államának nem voltak pontosan megállapított határai,2 ' területe az 
őt elismerő nagyurak, birtokosok és természetesen saját birokaiból állott. Területé-
nek bizonytalanságát csak fokozta a tény — amit szerzőnk szintén elhallgat —, 
hogy a török, de főleg az északi szomszéd Ferdinánd, majd Miksa állandó harcban 
álltak az erdélyi és Partiumbeli várak, területek megszerzésééit, így ezek időről 
időre gazdát cseréltek. Gromo ezen nem csekély mértékű 'tévedéseit' csak úgy le-
het igazán megértenünk, ha feltételezzük, hogy János Zsigmond királyságát, mint 
egy nagy kiterjedésű, állandó, biztos határokkal rendelkező országot akarta bemu-
tatni. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tény is, hogy míg az 1564-es keltű levél-
nek ezen részén Gromo felsorolja az ország négy bejáratát, sebezhető pontját: 
Havasalföld és Moldva felől Brassó felé két erőd, Törcsvár és Rozsnyó vára védi a 
területet; Lengyel- és Magyarország felé a Tisza és különböző városok, Tokaj, 
Huszt, Munkács, Szatmár és Nagybánya jelentik a határt; a török által birtokolt Te-
mesvárral és Lippával szemben csak Déva vára és a Maros folyó áll ellent; a Szöré-
nyi Bánság területe felől pedig Lúgos és Karánsebest, valamint a Vaskaput említi 
meg bejáratként,26 addig a Compendio-ban csak annyi áll, hogy két úton lehet eljut-
ni az országba és gyorsan hozzáteszi, hogy itt a kereszténység hasznát szolgáló 
erős fundamentumokat létesítettek. Gromo tehát nem ír Firenze és Siena hercegé-
nek a királyság esetleges gyengeségeiről, csak azt emeli ki, hogy szűk völgyeken és 
utakon keresztül lehet Erdélybejutni, elhallgatva az ország védhetőségét nehezítő 
tényezőket. 

24 Compendio fol. lv-2v. 
25 Ld. Lukinich Imre: Erdcly területi változásai a török hódítás korában. 1541-1711. Bp., 1918. 
26 Kárpáthy: i. m. 126. p. 



János Zsigmond országának tartományai 

Ennek a résznek a születését a szerző a következőképpen magyarázza: „Mert leg-
nagyobb sajnálatomra azt kellett látnom, hogy még a legbölcsebb intellektusok is 
abba a hibába estek, hogy vagy a könyvekből, amiket olvastak vagy különböző sze-
mélyektől, akik a Fejedelem országáról beszélve csak Erdélyt említették, téves in-
formációkhozjutottak és így jóval kisebbnek vélték az ország területét, mint ami-
lyen az a valóságban."27 Gromo az országnak három tartományát nevezi meg: az 
általa 'Valachia citeriore'-nak nevezett Szörényi Bánság területét, Erdélyt, vala-
mint egy részt, amelyet, mint írja, voltaképpen Magyarországnak neveznek.28 

Összehasonlításul érdemes megnézni, Possevino29 hogyan osztotta fel részekre az 
országot. Először müve második könyvének első fejezetében felsorolja a hét erdé-
lyi és öt Erdélyen kívüli megyét, majd hozzáteszi, hogy ide tartozik Fogaras is, de 
nem szerves része a fejedelemségnek. A következőkben a szász városok elemzése 
után két külön tartományként írja le Hátszeget és Székelyföldet.30 A két forrás közti 
különbség, vagyis az, hogy Gromo három, Possevino pedig ennél jóval több, de a 
szétdaraboltság látszatát keltő részt sorakoztat fel, abból eredhet, hogy Gromo 
nemcsak arra törekedett, hogy minél nagyobbnak állítsa be János Zsigmond orszá-
gát, de azt is szerette volna elérni, hogy úgy tessék, az ország teljesen egységes, 
nem pedig szétszabdalt kis részekből, kerületekből áll. 

Gromo a következőket emeli ki a tartományok leírásánál: 'Valachia citeriore'-
nél megemlíti a két megerősített várost Lúgost és Karánsebest. Ez utóbbit, mint a 
terület központját, a védelemére rendelt 500 lovassal. A tartomány határait 
Orsovától a Vaskapuig és Szebentől Temesvárig teszi. Erdélyről szólva megemlíti 
a Szászváros felé vezető úton Várhelyi és már a rómaiak által is felfedezett Boldog-
falvát. A magyarországi részek közül részletesen leírja Várad városát, kedvező 
fekvését mind a védelem, mind a lakhatás szempontjából, a vár és a város szépsé-
gét, a falak állapotát, a katolikus vallás helyzetét a városban és Várad körzetének 
gazdagságát. Ezután rátét a Báthoryak birtokaira, megemlíti Nagybányát aranybá-
nyáival, a Schwendi által megerősített Szatmárt és Tokaj erődítményét. Ennek kap-
csán említi meg a császár és János Zsigmond közt, Balassa Menyhért fent említett 
árulása miatt kitört háborút is. Végül kiemeli Huszt várát és a Szamos folyót, amely 

27 Compendio fol. 3v-4. 
28 Ez utóbbi alatt Gromo a Partiumi rcszckct érti. 
29 Ld. a 23. sz. jegyzetet. 
30 Possevino: i. m. 43., 49-50. p. 



a dési sót szállítja tovább Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária és Ha-
vasalföld felé.31 

Az ország népessége 

Miközben Possevino csak három népet említ, a magyarokat, szászokat és vlahokat, 
valamint külön kategóriába véve az ún. erdélyieket vagy székelyeket, Oláh Miklós 
és Verancsics Antal négyet: a magyarokat, székelyeket, szászokat és oláhokat,32 

addig Gromo öt nemzetet sorol fel: magyar, szász, vlah, lengyel és cigányt. Ezek 
nem a szó hagyományos politikai értelmében vett nemzetek, hanem az Erdélyben 
megtalálható népek. A magyarokról szólva leszögezi, hogy kétféle van: 'az igazi 
magyarok' és a székelyek. A magyarok szétszóródva az egész ország területén lak-
nak, földjeiket a vlahokkal műveltetik, kiváló lovasok és harcosok. Nagyobb ré-
szük luteránus, de sok katolikus él Báthory birtokain és Váradon. A magyarokról 
szólva Gromo nem tesz említést arról a fontos tényről, hogy a magyarokon és az 
udvarban élő külföldieken kívül a másik két politikai nemzetnek, a székelyeknek 
és a szászoknak nem volt igazi beleszólásuk az ország kormányzásába. Az államot 
ugyanis gyakorlatilag a királyi tanács vezette, ami a partiumbeli ősi magyar csalá-
dokból (ilyenek pl. a Bekes, Báthory, Csáky, Balassa, Bebek családok) állt.33 A 
szkíta eredetűnek definiált székelyek Erdély elkülönült részén laknak. Gromo fel-
sorolja a hét székely széket és hozzáteszi, hogy igaz ugyan, hogy nincsenek jól vé-
dett városaik, de földjük gazdag búzában, nyájakkal teli legelőkben és főleg lovak-
ban, ami a harcban igen fontos. Saját maguk müvelik földjeiket, de a cigányok 
munkáját is igénybe veszik. Háborúban saját költségükön kötelesek szolgálni a ki-
rályt, de cserébe igen kevés adóval tartoznak neki. Gromo állítása szerint 50.000 
embert is képesek kiállítani, igen jó harcosok, minden fáradságot és nehézséget el-
tűrnek, de nincs jó vezetőjük és katonai fegyelmük. Vallási életükről szólva még 
1564-ben megjegyzi, hogy mind katolikusok, de a Compendio-ban hozzáteszi, 

31 Compendio fol. 4v-8 . 
32 Oláh Miklós (1493-1568) a müveit humanista a reformáció elleni küzdelemben jeleskedő 

Habsburg párti főpap, 1553-tól esztergomi érsek volt. Történeti munkája „Hungaria ct Atila" 
(1536) címen ad képet a korabeli Magyarországról. Verancsics Antal (1504-1573) a katolikus 
megújulás atyja, Oláh Miklós utóda az esztergomi érseki székben. Udvara a magyarországi 
humanizmus fellegvára volt. Verancsics történeti munkái a Monumenta Hungáriáé 
Hislorica-ban jelentek meg. Az általunk felhasznált részeket ld. Erdély öröksége. Tündéror-
szág 1541-1571. Bp., 1993. 1., 10. p. 

33 Makkai László-Mócsy András: Erdély története i. m. 445-446. p. 



hogy már csak Isten kegyelméből, mert az eretnekek állandó zaklatása és tudatlan 
papjaik miatt már nem sokáig tartják meg ezen állapotukat.34 A Morone-nak cím-
zett levélben sajátos kiváltságokkal bíró nemesembereknek írja le őket, akik ezeket 
a privilégiumokat a király akaratából vagy azért kapták, mert ők a tartomány legő-
sibb lakosai.35 Ugyanitt említ meg egy fontos tényt, ami a Compendióból szintén 
hiányzik, vagyis hogy a székelyeknek egy sikertelen felkelésük volt a király ellen, 
ami után az uralkodó két erődöt építtetett. A két erődöt Székelytámadot és Székely-
bánját valóban az 1562-ben kitört székely felkelés után hozták létre, mikor János 
Zsigmond el akarta törölni a székelyek adómentességét.36 Gromo a Compendio-
ban nem beszél ezekről az eseményekről, hogy elhitesse a Mediciekkel, hogy ezek 
a népek minden problémától mentesen élnek a fejedelemségben. Possevino is 
nagyjából ugyanezeket említi, de hozzáteszi, hogy hadseregük 40.000 főből áll, 
kemény fejű, lázadó természetű népek, akik könnyen ölnek és lopnak és nem 
egyenlőek egymás közt.37 A Compendio tehát itt is a kedvező dolgokat emeli ki, 
nagy hangsúlyt helyezve már itt a székelyek vallási állapotára, kiemelve, hogy ka-
tolikus segítségre lenne szükségük, ez pedig egyfajta jogcímet, ürügyet biztosíthat-
na valamely katolikus fejedelemnek az Erdélyben tartózkodásra.38 

A Csáky Mihály kancellár vezette luteránus szászokat Gromo Erdély legerő-
sebb nemzeteként mutatja be, ökormányzatiságuk, gazdag és erős városaik miatt. 
Leírja szokásaikat, foglalatosságaikat, városaikat, kormányzásuk és adózásuk 
módját. A szászok leírásánál nem találunk más forrásainktól jelentős eltéréseket. 

A vlahokról vagy más néven oláhokról más forrásokhoz viszonyítva Gromo 
részletesen beszél, ezért is használták fel a román történetírásban elsőrendű forrás-
ként / 9 A fent említett két nép földjeit művelik, koszos, csúnya nép, de a Hadrianus 
római császár ideje óta ott maradt rómaiak leszármazottainak tartják magukat és 
nyelvük is elferdült római. Vallásuk görög, mint a havasalföldieknek. Katonai állo-
mányukról szólva Gromo megjegyzi, hogy kétféle gyalogságuk van: a darabonto-
sok, akik, mivel fegyverzet híján vannak, semmit sem érnek és az általa 'edoni ill. 
educchi' -nak nevezett egységek (magyarul a hajdúk lennének), akik igen bátor 

34 Compendio fol. 8v-9v. 
35 Kárpáthy: i. m. 127. p. 
36 Istvánffy Miklós: A magyarok törtenetéből. Bp., 1962. 305-307. p. 
37 Possevino: i, m. 51—53. p. 
38 A katolikus székelyek helyzetének Gromo által adott leírását igazolja a jezsuita atya is. 

Possevino: i. m. 65. p. 
39 Vö. Claudio Isopescu: i. m., Aurél Decei: i. m., Ioan Lupas: Doi umanisti romani in secolul al 

XVI-lca In: Annuarul Institlului se Istorie Nationala, 4 . (1926-27) Bucurcsti, 1929. 337-363. p. 



harcosok, nem ismerik a veszélyt, minden nehézséget elviselnek, de reménytelenül 
fegyelmezetlen katonák.40 Gromo láthatóan úgy véli, hogy a vlahok hasonló nyel-
vük, ősi rokonságuk, katolikus vallásuk — még akkor is, ha görög — és kegyetlen 
katonáik révén igen hasznosak lehetnek egy olasz keresztény uralkodó számára. 

A lengyelekről szólva Gromo rögtön leszögezi, hogy nincsenek saját földjeik, 
hanem a király szolgálatában, az udvarban élnek körülbelül ötszázan, de néha két-
ezren is, mint katonák vagy udvaroncok. Forgách a lengyeleket rosszindulatú, ré-
szeges, semmittevő, nemtelen népnek nevezi, Gromo ezzel szemben vidám, jólel-
kű, kellemes modorú, evést-ivást kedvelő társaságként jellemzi őket.41 

Gromo utolsóként a cigányokról beszél. Isopescu is megemlíti, hogy ez egy 
igen ritka jelenség a kor olasz szerzőinél, de hozzá kell tennünk hogy nem csupán 
az olaszoknál. A cigányokról, mint népről szinte kivétel nélkül hallgattak a kor 
szerzői. Gromo szerint az országban szétszóródva nagy számban éltek az eredetü-
ket tekintve Indiából érkezett cigányok, akik itáliai társaikhoz hasonló életmódot 
folytattak, vagyis kereskedtek az utcán és loptak, Székelyföldön pedig nagy szám-
ban foglalkoztak földműveléssel, munkájuk gyümölcsét mind uruknak adva. Mint 
katonák gyalogosként szolgáltak a drabantosok közt. A cigányok bemutatása arra a 
tényre világit rá, hogy Erdély mily sűrűn lakott, munkáskezekben és katonaanyag-
ban bővelkedő ország. 

Gromo az Erdélyben élő népek bemutatásánál tehát megvizsgálta azok eredetét, 
lakóhelyét, szokásaikat, katonai erejüket, jogaikat és kötelezettségeiket. Ezek az 
információk igen hasznosak lehettek bárkinek, akinek az országban érdekeltségei 
vagy valamely vállalkozása lett volna. 

János Zsigmond országának főbb városai és várai 

Gromo Erdély városainak leírásánál délnyugati irányból indulva halad észak felé, 
majd visszatérve az ország belsejébe keleten fejezi be a bemutatást, a székely váro-
sokkal. Gromo minden helység leírását földrajzi helyzete meghatározásával kezdi, 
jelezve milyen irányban (az irányokat különböző szelek nevével határozza meg), 
milyen úton (pl. tó vagy folyó mentén, hegyek vagy völgyek között) és milyen tá-

40 Compendio fol. lOv—llv. 
41 Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa és II. János er-

délyi fejedelemsége alatt. Bp., 1977. (Humanista történetírók.) 722. p. és Compendio fol. 1 Ív. 
Forgách Ferenc (1535-1577) Páduában tanult egyházi ember, politikus, diplomata, aki 
1568-ban áll János Zsigmond pártjára, majd 1571-től erdélyi kancellár is lesz. Munkája szinte 
az egyetlen korabeli magyar elbeszélő forrás. 



volságban (ezt mérföldben vagy napban adja meg) található a hely egy másik 
helységtől. Ezután azt írja le, hogyan néz ki a város közvetlen környéke. Ebben a 
részben kiemeli, hogy termékeny síkságon, erdőségtől védett domboldalban vagy 
hegyen található-e; van-e a közelben víz, tó vagy folyó, szóval mindazt, ami az 
élethez és főleg egy helység védhetőségéhez elengedhetetlenül szükséges. Gromo 
a városok földrajzi helyzetének leírása után azonnal azok védhetőségére tér rá. Ez 
érthető, hiszen az ellenségtől mindenfelől körülvett országban ennek a problémá-
nak kell az első helyen állnia. Gromo szakszerű, pontos és kimerítő leírást ad Déva, 
Gyulafehérvár, Kolozsvár, Szeben vagy Brassó42 helyzetéről, erődítményeik álla-
potáról (régi vagy új típusú vár-e), felszereltségéről, a városba vezető utakról és 
magának a városnak ajelentőségéről. A fent említett szempontokon kívül a szerző 
nagy hangsúlyt fektetett a különböző városokban zajló tevékenységekre, amin ke-
resztül be tudja mutatni az ország gazdagságát. Kiemeli az ásványkincsekben bő-
velkedő ország fém- és sóbányászatát, az előbbihez kapcsolódva a három ősi várost, 
Abrudbányát, Zalatnát és Keresbányát, említi arany, ezüst, réz, vas, kén és cinóber-
készleteivel, a só bányászatát pedig Torda, Dés és Vízaknához köti. Gromo egyértel-
művé teszi továbbá, hogy ezeknek az ásványkincseknek a bányászata nagy jövedel-
met hoz a királynak és fontos szerepet tölt be az ország gazdasági életében.43 

Gromo leírása szerint a kereskedelem is igen fejlett és jelentős volt az országban. 
Majd mindegyik város jelzői közt, az olyanok mellett, mint gazdag, nagy, erős, vi-
dám, egészséges ott áll a kereskedő kifejezés is. Megemlíti a nagyobb vásárokat, 
ahová a környékről is érkeztek az árusok, ilyen például Marosvásárhely, vagy 
Megyes városa, ahol olcsó pénzért lehetett szövetet venni.44 Példának hozza fel 
Szebent, Brassót, Gyulafehérvárt is. Ezeken a helyeken szövettel, prémekkel, gabo-
nával, vadállattal: nyest-, farkasprémmel, bőrökkel kereskedtek. A magas szintű ke-
reskedelem szilárd alapját képezhette egy ország gazdaságának és ezt jól tudták a 
firenzeiek, akik banki és kereskedelmi tevékenységük hasznából éltek. 

Elhelyezkedésükön, védhetőségükön és gazdasági szerepükön túl Gromo min-
dig kiemelte, ha egy város különleges jogokkal vagy lakossági összetétellel bírt. 
Kolozsvárnál például megemlíti, hogy egy részét magyarok, másik részét szászok 
lakják és egyenlő részben vesznek részt a város bírói testületében, évenként válto-
gatva a legfőbb hatalmat. A falakon kívül ezzel szemben három falvacska van, 
egyikben magyarok, másikban szászok, harmadikban vlahok laknak. Szeben, a 
szászok metropoliszának esetében pedig azt emeli ki, hogy bíróságuknak teljes ha-

42 Compendio fol. 14v-I5„ I5v-I6 . , 18v-19„ 23v-24v., 27v-29. 
43 Uo. fol. 18r-v„ 20v„ 25v. 
44 Uo. fol. 22., 22v. 



talma van, a városban nem lakhatnak mások, csak szászok, kivétel, ha szükségük 
van valakire. Ugyanígy a király sem időzhet a városban három napnál tovább, sőt 
be sem léphet, hacsak nem minimális számú kísérettel, amitől a szebenieknek nem 
lehet félnivalójuk. Szeben városában továbbá folyamatosan vernek arany és ezüst 
pénzeket.45 A városok lakosságáról és berendezkedéséről szóló hírek alapvető fon-
tosságúak ahhoz, hogy az ember tiszteletben tudja tartani a különböző városok spe-
ciális hagyományait és jogait. 

De ne higgyük, hogy Gromo ily száraz, még ha mégannyira hasznos, leírást ad is 
Erdély városairól: mindig kiemeli ugyanis, ha egy hely különösen alkalmas az em-
beri életre, és különösen egy uralkodó és udvartartása életére, így a pihenési, szóra-
kozási lehetőségeket, a bőséges táplálékot, a kultúra, a hagyományok, a művészet, 
tudomány stb. meglétét. Mindig szívesen utal az uralkodói szórakozásokra, így 
például a vadászati lehetőségekre Alvinc vagy Gyulafehérvár közelében, a külön-
böző fürdőkre, a halban bővelkedő vizekre vagy a gyümölccsel teli kertekre.46 

Gromo az erdélyi városok leírásánál mindig kiemeli, ha a teriiletet már a rómaiak is 
lakták, megemlíti, hogy Traianus császár Decebalus király elleni hadjáratában egy 
nagy hidat építtetett és miután megnyerték a háborút, a tartomány a rómaiak kezén 
maradt vagy hogy Alba Iulia (Gyulafehérvár) városa nevét Marcus Aurelis császár 
anyjának, Iulia Augustának a tiszteletére kapta. A római ősök jelenléte, szoborma-
radványaik, fennmaradt elnevezéseik stb. biztonságot és otthonos érzést biztosít-
hattak volna egy Itáliából Erdélybe érkező uralkodónak. Végezetül a kulturális élet 
és a művészet terén kiemeli a besztercei és a kolozsvári templom szépségét, ez 
utóbbi orgonáját, a segesvári kollégiumot az önkormányzat által fizetett, minden-
féle tudományt okító kiváló tanáraival, a brassói stúdiókat szabad művészetével és 
csodálatos könyvtárával stb. A kultúra, a művészet jelenléte, a kiművelt emberfők 
tudata különös jelentőséggel bírhatott főképp egy firenzei számára, aki a humanis-
ta-reneszánsz kultúra hazájából érkezett. Gromo ezen a ponton kitűnően illusztrál-
ja, hogy János Zsigmond országa nem csupán a magas hegyek, sötét erdők és 
kegyetlen katonák országa, hanem a legmagasabb civilizációé is. 

Összefoglalva tehát Gromo művének az erdélyi városokról írott részét, leszö-
gezhetjük, hogy Gromo nem csupán egy 'földrajzi tartalmú nagy lélegzetű trak-
tátust' írt, ahogyan Isopescu állítja,47 hanem igen tudatosan közöl minden informá-
ciót Erdélyről, amire egy Medicinek, Firenze és Siena urának szüksége lehet. És ha 
megnézzük az ország leírására használt jelzőket: erős, gyönyörűséges, gazdag, 

45 Uo. fol. 18v-19„ 23v-24v. 
46 Compendio fol. 14v., 15v-16v. 
47 Isopescu: i. m. 47. p. 



tiszta, egészséges, kényelmes, az emberi életre alkalmas, jól felszerelt, stb. megál-
lapíthatjuk, hogy Gromo itt is csak a kedvező elemeket emeli ki. A legcsúnyább ki-
fejezés, amit a Compendio-ban városra használ, a következő: „Megyes ... nekem a 
királyság legmelankolikusabb városának tűnik" és amennyire megérthettem, 
Szászsebes rossz levegője vagy valami más szerencsétlenség következtében szinte 
teljességgel lakatlan. '48 

Gromo leírása tehát, Erdély földjének minden valóságos szépsége ellenére fel-
tehetően erősen túlzó, s így megfelel saját meghatározásának: „megpillantva a 
csodálatos erdélyi földet, úgy tűnik, mintha a Purgatóriumból lépne ki az ember és 
meglátná a Paradicsomot.'49 

Az ország fő folyói 

Gromo a következő erdélyi folyókat sorolja fel: Tisza, Maros, Aranyos, Szamos, 
Körös, Olt, Görgény, Ompoly, KüküllŐ és Temes. Mindegyiknél jelzi, honnan in-
dul és hová érkezik, mely szakaszától hajózható, szállítanak-e rajta valami fontos 
árut és találhatók-e halászható mennyiségben benne állatok, halak, rákok.50 Ebből 
a részből kiderül, hogy Erdély bőven el van látva az emberi élethez szükséges víz-
zel és állattal, és folyóinak egy része alkalmas kereskedelmi szállításra. 

János Zsigmond 

János Zsigmond5 ' élete és így az arról szóló források tele vannak ellentmondással. 
Egyik oldalon úgy tekintettek rá, mint a haza reménységére (például az unitáriusok 
egy új Szent Imrét, mások az ország megmentőjét látták benne), másik oldalon őt 
tekintették a tehetetlenség megtestesítőjének, aki ahelyett, hogy megvédené az or-

48 Compendio fol. I4v. cs 23. 
49 Uo. fol. 14. 
50 Uo. fol. 30v-31v. 
51 János Zsigmond uralkodói címc egészen 1571-ig bizonytalan volt, ekkor a „Transilvaniae ct 

Partium Regni Hungáriáé princcps" fejedelmi címet kapta. Ld. Barta Gábor: Erdély rövid tör-
ténete. Bp., 1993. 233. p. Gromo az esetek többségében az 'Erdély Királya' cs 'János király' 
címeket használja, néhányszor pedig 'Erdély fejedelmének' titulálja, vagyis Gromo elfogadja 
őt apja, I. (Szapolyai) János örökösének, mint 'II. János, Magyarország, Dalmácia és Horvát-
ország királya'. Forgách is egyszerűen királynak, Possevino János hercegnek nevezi. 



szágot a töröktől, végeláthatatlan hitvitákba menekül.52 Nézzük milyen leírást ad 
róla a kortárs Forgách Ferenc: „... (Izabella) fiát gyalázatosan nevelte... gyerekek, 
majcl hitvány lengyel emberek társaságában nevelkedett fel, és élete végéig olyan 
maradt. Ilyen tanítók mellett főleg a könnyelműséget, tudatlanságot, részegeske-
dést szívta magába annyira, hogy nála borosabb ember aligha akadt... Ezt is any-
jától örökölte. így aztán agyát úgy tönkretette, hogy emlékezőtehetsége alig volt, 
ítélő- és beszédképessége pedig, mint amilyen a gyermeké; egyetlen tagja sem volt 
ép és egészséges. Halála napjáig harmincszor vett rajta erőt a kólika és epilepszia; 
... arca szomorú; társalogni csak környezete tagjaival szeretett... melankolikus al-
katvolt, hihetetlenül görcsös,... sem testét, sem szellemét nem gyakorolta; egyetlen 
kedvtelése a vadászat volt, ha a betegség nem akadályozta. "53 

Forgáchcsal ellentétben Possevino nem használ ilyen negatív jelzőket, igaz ő 
nem is ismerte személyesen János Zsigmondot. Leírja, hogy a fiatal királyt kiváló 
nevelője, Novocampianus katolikusan nevelte, de ahogy évei száma növekedett, 
úgy egyre több szabadságot hagytak neki, és az udvarban található nők és más eret-
nek udvaroncok (Blandrata, Petrovics Péter stb.) folytonos cseverészései közepet-
te és anyja katolikus vallás ellen tett lépéseit látva, mivel fiatal lévén természete 
még nem alakult ki, könnyen eltéríthették az igaz hitről. Possevino tehát felmenti 
János Zsigmondot és mindent környezete hibájaként könyvel el, nem mondva íté-
letet sem a királyról, sem anyjáról.54 

Gromo viszont röviden, de pozitív jelzőket használva beszél munkaadójáról, az 
erdélyi fejedelemről.55 Először leírja a király külsejét, fehér bőrével, kék szemével, 
szőke hajával, finom arcvonásaival és inkább egy nőére hasonlító finom kezeivel 
egy nem túlságosan erős, de igen nemes, finom úr képét rajzolva meg előttünk. Ez-
után rátér János Zsigmond foglalatosságaira: a vadászatra, lovaglásra és a harcra, 
amiben Gromo állítása szerint nagy kedvét leli. A lélek nemesítése terén az ifjú 
uralkodó kedveli a muzsikát, amit az udvarban olasz és lengyel zenészei szolgáltat-

52 János Zsigmond I. (Szapolyai) János ós az olaszos neveltetést kapott Izabella királyné (Jagelló 
Zsigmond, lengyel király és Bona Sforza milánói hercegnő lánya) fiát a török segítségével ül-
tették trónjára. Az anyja által teremtett olaszos-reneszánsz atmoszférában nevelkedett, kitűnő 
nevelést kapott, (ld. bővebben: Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág. Bp., 1986.) de politikai 
mozgástere igencsak bc volt határolva a török és a Habsburgok által. Az ifjú uralkodónak apja 
politikai végrendeletét kellett követnie: „Erdélyt megőrizve, ha Magyarország elvész is, 
könnyen vissza lehet szerezni azt, de nem fordítva. Ha Erdély elvész és Magyarországot őrzik 
meg, az nem lenne elégséges visszavenni Erdélyt." Possevino: i. m. 173. p. 

53 Forgách: i. m. 981-982. p. 
54 Possevino: i. m. 90. p. 
55 A király leírása: Compendio fol. 32-33v. 



nak. Jól beszél latinul, olaszul, németül, lengyelül, magyarul és vlahul, egy kicsit 
görögül és törökül. Természete inkább vidám, mint melankolikus, kedveli a vidám 
társaságot és a jó bort. (Forgáchnak az erre vonatkozó, igen elítélő állítása Gromo-
nál inkább pozitívumként jelenik meg). Természetére nézve jólelkű, engedékeny, 
bölcs, megfontolt, értelmes. Harcban hősies, a hadi dolgokban szorgalmas és bátor 
a vész közepette. Utolsó modataival pedig a következőket mondja róla: „... úgy 
kedveli az olasz nemzetet, ahogy fejedelem még sohasem kedvelte, és minden 
erénnyel meg van áldva. Ezek mellett a fent leírt tulajdonságai mellett pedig annyi-
ra erkölcsös természetű, hogy az egész ország szűznek tartja. " János Zsigmond 
vallási életének kényes kérdéséről Gromo nagyon diplomatikusan nyilatkozik. A 
következőket mondja ugyanis a Compendionak a királyról szóló részében: János 
Zsigmondnak „ vallásos természete van és nagyon szándékában áll megérteni az 
igazságot. " Még korábban, mikor Gyulafehérvár városáról beszél, megemlíti, 
hogy az ifjú király csak szükségből hagyta el a katolikus vallást, mikor a külső el-
lenség szorongatta és ez a királynak a pápa őszentségéhez és Borromeo és Vercelli 
bíborosokhoz írt leveleiből is kiderül, melyekben kifejezi elkeseredését a lelkében 
dúló kettősség miatt, de mivel nem volt, aki a sötétben világítson neki, kénytelen 
volt országát követni.56 Gromo is felmenti tehát az ifjút saját döntése felelőssége 
alól, a körülményeket okolva a történtekért. 

Ha végigfutjuk a király személyének leírását, láthatjuk, hogy a dicsérő jelzők 
mellett nem igen találni olyanokat, amelyek kedvezőtlen fényben mutatnák be a ki-
rályt. Itt egyedül a király egészségéről írt részekre gondolhatunk, ahol leírja, hogy 
János Zsigmond sokat szenved kólikus fájdalmaktól, ezt a betegségét pedig az 
egészségtelen ételekkel illetve a rengeteg gyötrelemmel magyarázza, amikkel 
szembe kellett néznie. Ha Forgách jellemzésével összevetjük Gromo leírását, je-
lentős hasonlatosságokat fedezünk fel, csak a dolog két különböző oldaláról: mert 
amit a magyar történetíró rút, visszataszító dolognak ítél, azt az olasz erénnyé vará-
zsolja. Vagyis Gromonak a János Zsigmondról alkotott képe jóllehet egy kicsit be-
teg és egy se lelkiekben, se testiekben nem túl erős, ezen kívül azonban szinte 
tökéletes uralkodót mutat, aki csak a katolikusok segítségnyújtása hiányában volt 
kényszerű megtenni visszatetsző politikai lépéseit, vagyis magát a törökhöz kötni 
és elhagyni a katolikus vallást. 

56 Compendio fol. 17v. A három rcszrc szakadt Magyarországon gyorsan terjedt a reformáció. A 
luteránusok 1557-ben, a kálvinisták 1564-ben és az unitáriusok 1571-ben érték cl a vallássza-
badságot Erdélyben. János Zsigmond 1562-ben hagyta cl a katolicizmust, hogy elérje protes-
táns uralkodó osztálya támogatását és 1569-ben így lett ariánussá. Ld. Magyarország története 
tíz kötetben i. m. 824. p. 



A királyi udvar és az ország legjelentősebb személyiségei 

Gromo körülbelül harminc embert nevez meg személyesen, akik fontos szerepet ját-
szottak az állami életben vagy az ország védelme szempontjából. Gromo hivataluk, 
hatalmuk, koruk, vallásuk, a királyhoz való hűségük és az olasz nemzethez való hoz-
záállásuk, valamint ha fontosnak találja, emberi jellemzőik alapján mutatja be a kü-
lönböző személyiségeket. Ugyanezt teszi a katonák esetében, jóllehet rövidebben és 
mindig hozzátéve melyik várban állomásoznak és mennyi katonájuk van.57 

Elsőként a legfontosabb tíz emberről beszél: a nagyhatalmú majordomus és tit-
kos tanácsos Apafi Gergelyről; a kapzsi és ravasz Csáky Mihály szász kancellárról; 
a bölcs titkos tanácsos Hagymási Kristóf báróról, a hadsereg főkapitányáról; a gaz-
dag és illusztris helytartó és titkos tanácsos Varkocsról; majd Izabella kegyeltje a 
lengyel kincstárnok Zavada és a lovasság fővezére, még I. Szapolyai János híve a 
veterán Nachasono következnek. A fent említett személyek ez utolsó kivételével 
mind luteránus vallásúak voltak. Hetedikként említi a két Báthory fivért, Kristófot 
és Istvánt, a császárral való megegyezés apostolaiként, kiváló harcosokként és a 
katolikus hit utolsó oszlopaiként és reménységeiként, valamint az olaszok nagy ba-
rátaiként mutatva be őket. Őket a vlah származású és János Zsigmond által, a török-
nél tett sikeres politikai küldetései miatt támogatott Bekes Gáspár bemutatása kö-
veti, aki luteránus volt ugyan, de nem volt ellenséges hitbeli kérdésekben és szintén 
az olaszok nagy barátja. Utána ismét egy luteránus lengyel, Nizowski Szaniszló 
következik, titkos tanácsos és akirály 'tejtestvére'. Végül tizedikként mutatja be az 
udvarban mindenki által gyűlölt, de hatalma miatt tisztelt olasz orvost, Giorgio 
Blandratát/S Bemutatja életútját és megmagyarázza, hogy azért tehetett szert ily 
nagy befolyásra az erdélyi uralkodó udvarában, mert mikor Balassa Menyhért el-
pártolt a királytól és a székelyek fellázadtak ellene, János Zsigmond súlyos beteg-
ségbe esett, csak ő volt mellette, így tudott hatást gyakorolni rá. Gromo nem visel-
tetik gyűlölettel Blandrata iránt, de elemzi a helyzetet, mondván, hogy hamis dok-
trínájával nem csupán a fejedelmet, de igen sok egyszerű keresztényt is eltérített az 
igaz útról.59 Mielőtt elhagynánk a királyi udvart, nézzük meg összehasonlításkép-
pen hogyan jellemezte azt Forgách: „Három világraszóló gazember uralkodott 
rajta: Csáky Mihály főkancellár, az egykori pap, vele született kapzsiságával és 

57 Compendio fol. 33v-39v. 
58 Girogio Blandrata János Zsigmond olasz származású orvosa volt, akinek a nevéhez a reformá-

ció legradikálisabb ágának, az antitrinitárius irányzatnak az elterjesztése fűződik. Ld. Pállfy 
Géza: A tizenhatodik század története. Bp., 2000. 197-198. p. 

59 A nevezetes személyekről szóló rész: Compendio fol. 33v-36v. 



nagyravágyásával a király esetleg mégis meglevő erkölcseinek megrontója; az 
oláh származású Bekes Gáspár, aki kegyetlenségre és minden szörnyűségre tüzel-
te. ... Valójában az országot ő kormányozta egyedül a király helyett. ...A harmadik 
Blandrata volt, az olasz orvos és az arianizmus szerzője. Ez vakmerőségében odáig 
vetemedett, hogy Brassóban a halálos beteg fejedelmet csak akkor gyógyította, ha 
az arianizmusra felesküszik. ... Ez a három, mindenkinél hiúbb ember... mind azt 
tervezte, hogy megkaparintja az uralmat. "60 

A fent nevezett tíz legjelentősebb személyiség részletes bemutatása után Gromo 
rátér a különböző várak, így Dés, Tokaj, Munkács, Fogaras erődeinek a kapitányaira, 
majd elsorolja, hogy kik győzték le 1565-ben a császári erők színe-javát. Ha alapo-
san szemügyre vesszük ezt a részt, megállapíthatjuk, hogy Gromo csak a valóban 
hasznos információkra koncentrálva, minden elfogultságtól mentesen próbálja meg-
ismertetni az udvar és a hadsereg legfontosabb személyiségeit és a végén az erdélyi 
katonai erők nagyságát és erejét érzékeltetni. 

A király bevételei 

Nézzük meg mit mond Gromo erről a témáról: „ eredetileg nem szerettem volna be-
szélni a fejedelem rendes bevételeiről, mert ha a keresztények megsegítik, az egé-
szen bizonyosan növekedni fog, de hogy ne hagyjak kétséget a dolog felől, ahogy a 
királyság fő embereitől értesültem, Őfelsége rendesen 600 ezer, de legalább 400 
ezer tallér jövedelemmel rendelkezik és ez csak nagyon ritkán kevesebb. "61 Ezeket 
a bevételeket a fejedelem a városok adójából, valamint a fém- és sóbányásztból 
nyeri és ebből fizeti a királyság védelmére rendelt négyezer lovast. Ha az eltérő 
pénznemek és adatok, valamint a hiányzó gazdasági mutatók hiányában nem is 
tudjuk ellenőrizni Gromo számadatának helyességét, két dolgot így is biztosan 
megállapíthatunk. Gromo nem tűnik nagyon tájékozottnak ez ügyben, 'egyszerű 
zsoldosvezér' létére, amilyen minőségében Erdélyben állomásozott, de az egyér-
telmű, hogy szép summáról beszélt, csak hogy bizonyítsa a 'bankár' Medicieknek 
Erdély és királya gazdagságát. 

60 Forgách: i. m. 982-983. p. 
61 Compendio fol. 40. 



Moldva 

János Zsigmond országának részletes leírását Moldva rövid bemutatása követi. 
Ez a rész első ránézésre kilóg a Compendio egészéből, de szorosan illeszkedik a 
Gromo által elérni kívánt célhoz, vagyis valamiféle erdélyi vállalkozás véghezvi-
teléhez. Először is azt érdemes megemlíteni, hogy a Compendio-beli ábrázolás 
merőben eltér Gromo 1564. évi levelének leírásától.62 Míg a levélben ugyanúgy 
elemzi Havasalföldet és Moldvát, addig a nagyobb műben már csak ez utóbbival 
foglalkozik. Moronénak megírta, hogy Moldva korábban egy igen gazdag ország 
volt, de az állandó trónviszályok lerombolták, addig Medicinek ajánlott müvében 
az emberi élethez szükséges dolgokkal (arany, termékeny földek, állatok sokasága, 
jó levegő stb.) bőven ellátott országként mutatja be. Részletesen leírja az Erdéllyel 
szomszédos ország elhelyezkedését, városait, népeit, despotáik önkényeskedéseit 
és kötelezettségeiket a török felé. Végül megemlíti, hogy a fejedelemnek 3000 vá-
logatott lovasa van és háború esetén akár 60 ezer harcost is össze tudna gyűjteni. 
Érdekes módon ez a szám a levélben még csak a fele volt.53 Itt kívánkozik még hoz-
zátenni Gromo leírásához néhány, a kortársak által bizonyosan ismert tényt. A két 
Erdéllyel határos ország Mátyás király idejében még Magyarország szerves része 
volt és a vajdák függetlenné válása után is az itteni birtokosok mindig fontos szere-
pet töltöttek be, legalábbis az Erdélyben is jelenlevők, a magyar politikai életben. 
Az uralkodók mindig keresték barátságukat, János Zsigmond államának megszü-
letése után pedig a törökök ezeken az államokon keresztül próbáltak nyomást gya-
korolni Erdélyre.64 

Moldvának ez a Compendio-beli leírása gazdagnak, erősnek, de könnyen meg-
hódíthatónak mutatja be az Erdéllyel szomszédos országot. Moldvával, a töröktől 
való elszakításának és meghódításának gondolatával egyébként mások is élénken 
foglalkoztak.6 ' 

62 A. Decei: i. m. szerint Gromo ezt a Moldváról szóló reszt Georgii Reychersdorff: 
Chorographia Moldáviáé ... Vicnnae, 1550. című latin nyelvű müvéből vette át és ennek iga-
zolására kéthasábos részleteket közöl a müvekből. Uo. 145-148. p. 

63 Compendio fol. 40v -41. és Kárpáthy: i. m. 125. p. 
64 Veress Endre: Akták és levelek Erdély és Magyarország Moldvával és Havasalföldével való 

viszonyához. Bp.-Kolozsvár, 1914. V-VI . p. 
65 II. Miksának ilyen irányú terveiről való híreszteléseket Id. uo. 259-260. p. (315. sz.) cs ma-

guknak a moldvaiaknak elszakadási vágyáról uo. 290. p. (344. sz.) 



Összefoglalás 

Végezetül nézzük meg Gromo terveit Erdéllyel és királyával kapcsolatban és vizs-
gáljuk meg a Compendio születésének valódi okait. Gromo már 1564 decemberé-
ben, Erdélyből való első visszatérése után megállapította, hogy sem a király, sem 
pedig országa nem katolikusok többé és elsődleges céljának a király és rajta keresz-
tül az ország visszavezetését tartotta a helyes útra. Tervét konkrétan meg is fogal-
mazta: két embert kellene titokban Erdélybe küldeni, egyik a pápát jelenítené meg, 
mint nuncius, a másik pedig az oly divatos hitvitákon a katolikus oldalt képviselné 
és mikor időszerűnek találná, Gromo bevezetné őket a király elé.66 Következő, fent 
említett levelében, Erdély részletes leírása mellett ismét beszélt terveiről. Szeretné, 
ha a pápa levelet küldene a katolikus Báthory testvéreknek, a székely Berci Pálnak 
és az erdélyi fejedelemnek, és felkínálna valamiféle magas egyházi rangot Csáky 
Mihálynak és Blandratának. A vallási helyzet rendezése mellett másik fő terve a 
császár és János Zsigmond közti politikai és territoriális kérdésekben kialakult bé-
kétlenség megszüntetése volt. Ezek a tervek szerzőjük szerint azért bírnak különös 
jelentőséggel, mert János Zsigmond a lengyel trón várományosa is volt és ezért a 
körülötte zajló események nagy hatással lehetettek volna egész Európára.67 A kö-
vetkező év nyarán Gromo új tervekkel állt elő. Az alapcél, vagyis a rekatolizálás il-
letve a székelyek megmentése és az országnak a töröktől való megvédése érdeké-
ben a béke létrehozása megmaradt ugyan, de Gromonak újabb ötlete volt: az ifjú 
uralkodó megházasítása. Az erdélyi testőrparancsnok természetesen egy katolikus 
feleséget szeretett volna találni királyának, a firenzei fejedelem nővérét, az urbinói 
uralkodó lányát, vagy valamely velencei nemes hölgyet. A katolikus feleséget ter-
mészetesen művelt, hozzáértő személyek kísérték volna, akik képesek lettek volna 
az 'igaz doktrína' okítására. Valamint szükségesnek vélte egy házassági szerződés 
megkötését a királlyal, miszerint ha az utódok nélkül halt volna meg, királysága a 
felesége családjának kezére jutott volna.68 Terveinek ezen láncolatához kapcsoló-
dik a Compendio is. Ahogy az elemzés során megfigyelhettük, Gromo Erdély és 
János Zsigmond országának a leírásánál csak dicsérő jelzőket használt és kerülte 
az olyan hátrányok emlegetését, mint az említett gyenge pontok a védhetőségben, 
ezzel szemben kiemelte az ország gazdagságát és erejét69 és Erdély jelentőségéről 

66 Kárpáthy: i. m. 120-121. p. 
67 Uo. 130-131. p. 
68 Uo. 136-137. p. 
69 Erdősi Péter szerint az itáliaiak által kert Erdcly-lcírások valójában a gyulafehérvári udvar igé-

nyei szerint készültek s c feladat teljesítésére és az erdélyi és itáliai udavarok közti kapcsolat 



szólva a mű végén kihangsúlyozta, hogy az ország megerősített váraival, bevehe-
tetlen hegyi útjaival, gazdag városaival és tettrekész katonáival kész megvédeni az 
egész kereszténységet és egy kis segítséggel még a félelmetes oszmán erőket is ké-
pes lenne legyőzni.70 Gromo terveiben a katolikusok, olaszok, spanyolok, franciák, 
svájciak, németek, lengyelek törökellenes összefogása rajzolódik ki, aminek kiin-
dulópontja Erdély országa lehetne.71 Gromo, miután felsorakoztatta az érveket, 
amelyek a mellett szólnak, hogy a fejedelemség a kereszténység mellett álljon, hét 
pontban részletesen elemzi azt is, hogy ellenkező esetben miért jelentené ez a ke-
reszténység teljes romlását.72 Ebben a részben elemzi Ausztria, az Oszmán Biroda-
lom és Erdély helyzetét és politikai céljait, az utolsó két pontban közölve, hogy 
mivel a fiatal király igen szenved betegségében, megtörténhet, hogy hirtelen a 
másvilágra távozik és mivel nincs se rokona, se semmiféle leszánnazottja, az or-
szág báróinak pedig, a katolikus hitük miatt mellőzött Báthoryakon kívül, nincs 
semminemű hatalmuk, hogy őket királlyá válasszák, az ország könnyedén szörnyű 
veszélybe kerülhet, ami súlyos károkat okozna az egész kereszténységnek. Az er-
délyi politikai és vallási problémák megoldására Gromo a Compendioban Cosimo 
de Medicinek kifejtett nézetei alapján egy katolikus feleségben látja a megoldást. 
Ennek kapcsán három lehetséges előnyt is megemlít: először is így vissza lehetne 
téríteni a királyt és országát a katolikus hitre; vagy legalábbis meg lehetne menteni 
a székelyeket az eretnekek állandó zaklatásától; végül egy, a királyi tanács bele-
egyezésével készült királyi adománylevél alapján, utód hiányában a feleség kezé-
be menne át a királyság és ezzel elérnék azt, hogy — ha már a császár őfelsége nem 
akarná vagy nem tudná birtokba venni ezt a területet — legalább egy harmadik ke-
resztény fejedelem kezébe kerülne Erdély, nem pedig a törökökébe.73 És íme ez 
megadja a válasz arra a kérdésre is, hogy miért írta Gromo, az általa kereszténynek, 
olasznak és katonának titulált Cosimo de Medici-nek74 ezt a traktátust. Firenze és 

fenntartására éppen azok feleltek meg leginkább, akik Erdélyben éltek és két úr szolgái voltak. 
Erdősi Péter: Az itáliai erényekben vétkesnek mondott erdélyi fejedelem. In: Sic Itur Ad 
Astra, (1996) 1-3 . sz. 31. p. Ez a megállapítás tökéletesen ráillik Gromo-ra és a Compendio 
születésének esetleges körülményeire is. 

70 Compendio fol. 42—42v. Ezen a ponton lép be Moldva, mivel G r o m o szerint szép szóval, vagy 
erővel rá lehetne bírni, hogy ők is fegyvert fogjanak a török ellen. 

71 Ezek a gondolatok szorosan kapcsolódnak V. Pius pápának a török kiűzését célzó tevéihez, aki 
ezért még 1566-ban segélyt küldött Miksa császárnak. Ld. Fraknói Vilmos: Magyarország 
egyházi és politikai összeköttetései a római Szentszékkel. 3. köt. Bp., 1903. 152. p. 

72 Compendio fol. 46^18. 
73 Uo. fol. 48-48v. 
74 Uo. fol. Ilv-III. 



Siena urát elég erősnek vélte ugyanis ahhoz, hogy irányítása alatt meg lehessen vé-
deni Erdélyt a töröktől és, ha ez nincs is így nyíltan kimondva a műben, de érzékel-
hető, hogy öt lánya közül esetleg valamelyiket János Zsigmond párjaként szeretné 
látni.7r> Ennek fényében pedig azt is megérthetjük, hogy miért így, csak az 
előnyöket kiemelve mutatta be Gromo János Zsigmond országát, hiszen olyannak 
kellett ábrázolnia az országot, hogy az kellemes legyen akár egy Medici meny-
asszony számára is és hogy megérje a firenzei uralkodóknak egy politikai házasság 
által összekötni magukat a Szapolyai-Jagello-Sforza-ház leszármazottjával.76 

De Gromo terveiből nem lett semmi. A Compendio további sorsáról nem tu-
dunk, annyi azonban bizonyos, hogy János Zsigmond feleség és utódok nélkül halt 
meg 1571-ben. A sikertelenségnek több oka is lehet. A kérdés gazdasági oldalát 
vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy annak ellenére, hogy Gromo és kortársai Er-
délyt mindig nagyon gazdag országként ábrázolták, a térség leküzdhetetlen gazda-
sági nehézségekkel küzdött. Amerika felfedezése után a nyugati tőkések (pl. a 
Fuggerek) visszavonták pénzüket, az erdélyi export pedig nem volt többé kifi-
zetődő a nyugat-magyarországi gabona, a hegyaljai bor, az alföldi marha és a len-
gyel só konkurenciája miatt. A kereskedelmi kapcsolatok a török terjeszkedés és az 
állandó veszély miatt is meggyengültek. Az ország gazdasági mérlege negatív volt, 
mivel egyetlen fizetőeszközük, az arany és az ezüst tömegével és olcsón érkezett az 
újonnan felfedezett kontinensről.77 A bankár Mediciek pedig, ha talán nem is vol-
tak pontos értesüléseik ezekről a dolgokról, feltehetően igen jól átlátták ezt az ala-
kulóban levő folyamatot. 

75 Nem csupán Gromo, de sok más politikus, sőt uralkodó is foglalkozott János Zsigmond kihá-
zasításának kérdésével. így Szulejmán szultán, még a király anyja, Izabella királyné halála 
előtt megegyezett Ferdinánd császárral, hogy egyik lányát hozzáadja az erdélyi fejedelemhez. 
(Forgách: i. m. 792. p.) Dc végül Ferdinánd Erzsébet, majd Katalin nevü lányait éppen János 
Zsigmond nagybátyjához, a lengyel királyhoz adta (Hopp Lajos-Jan Slaski: A magyar-len-
gyel múltszcmlélct előzményei. Bp., 1992. 43-48. p.), Johannát pedig, akit neki ígértek, végül 
Cosimo dc Medici fiához, Franccsco Mariához adták feleségül. (Forgách: i. m. 830, p. és ld. 
még Habsburg Lexikon. Szerk.: Hamann, Brigittc. Év és h. n. 182. p.) A lengyel nagybácsi 
közvetítésének eredményeként 1570-ben végül létrejött a béke Bécs és Erdély közt és ennek 
eredményeképpen egy bajor hercegnőt ígértek az erdélyi királynak. (Hopp-Slaski: i. m. 47. p. 
és Fraknói: i. m. 152. p.) 

76 Gromo mát korábban is tett néhány hiábavaló kísérletet arra, hogy János Zsigmondnak megfe-
lelő katolikus feleséget találjon Velencéből, Fcrrarából vagy az urbinói udvarból. És mivel 
sem Vcicncc, sem Róma nem foglalkozott komolyan ajánlataival, úgy döntött, hogy szerencsét 
próbál a Mcdicickkel is. 

77 Erdély története i. m. 1. köt. 454. p.; Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Bp., 
1991. (Magyarok Európában 2.) 79-86 p.; Pállfy G.: i. m. 109-118 p. 



A kérdés politikai oldalát tekintve, Gromo ott követett el hibát az erdélyi olasz 
fejedelemséget illető elképzeléseivel kapcsolatban, hogy igaz ugyan, hogy a kor 
hagyományos, dinasztikus területszerzési politikájának az alapja a politikai házas-
ság volt, de feltehetően egyetlen olasz állam, beleértve a Mediciek uralmát, sem 
volt olyan erős, hogy Erdély birtoklásáért szembe tudjon szállni a térség két főha-
talmával, a Habsburgokkal és az Oszmán Birodalommal, valamint a katolikus köz-
véleménnyel, amely János Zsigmondot súlyosan elmarasztalta a törökkel való 
együttműködése és az eretnekség védelmezése miatt. És igaz ugyan, hogy Cosimo 
de Medicinek, elsősorban Siena és környékének elfoglalásával sikerült jelentősen 
megnövelnie állama területét, megerősített szárazföldi és tengeri csapatainak se-
gítségével felvette a harcot a törökök ellen és politikai ellenlábasai eltávolításával 
abszolút hatalmat kialakítani, de úgy tűnik, hogy Erdély minden kincséért sem lett 
volna hajlandó vállalni a konfliktust a baráti Habsburgokkal.78 

Gromo tehát annyiban tévedett, amennyiben nem ismerte fel, hogy Itália is 
meggyengült, elvesztette egykori politikai jelentőségét. így tehát a külső és belső 
gondoktól gyötört fiatal király feleség nélkül halt meg és Erdély nem került soha 
olasz fejedelem kezébe, hanem független fejedelemségként, egészen a török kiűzé-
séig a több részre szabdalt Magyarország egyetlen reménysége maradt. 

78 És hozzá kell tennünk, nem is lett volna képes rá, hiszen a látszat ellenére éppen ebben az idő-
szakban kezdődött cl az a kedvezőtlen változás a hagyományos firenzei politikai gondolkodás-
ban, hogy a toszkán és firenzei vezető rétegek elveszítve egykori kczdcményczőképcsségükct 
bezárkóztak, egykori nagyságuk nosztalgiájába merülve egyfajta provincializmusba süllyed-
tek. Erich Cochrane: L'Italia dcl Cinquecento. Bari, 1989. 33-55. p., Giuliani Procacci: 
Storia degli italiani. Bari, 1991. 185-190. p. és Guglielmo-Grosseo: II sistema letterario. 
Quattro- c Cinquecento. 1991. 17. p. Christopher Hibbert: A Mcdici-ház tündöklése és bukása. 
Bp., 1993. Velence ezalatt, Erdélyhez hasonlóan, szintén a térség két hatalma közt őrlődött, a 
Pápai Állam pedig az ellenreformációval és saját függetlensége megtartásával volt elfoglalva. 





SÓS ISTVÁN 

ÖT SZÁDVÁRI UTASÍTÁS A XVII. SZÁZAD ELEJÉRŐL 

Az egykori Torna vármegye területén fekvő Szádvár első említése 1268-ból, V. Ist-
ván egyik okleveléből maradt ránk. A XIII. század legvégétől a XIV. század folya-
mán a vár királyi tulajdonban maradt1 és feltehetően része volt a tornai ispánság 
honorjavadalmainak.2 1410 körül a Pelsőczi Bebekek kapják meg Szádvárt ado-
mányként, akik a század folyamán jelentős adományok révén a teriilet legfonto-
sabb birtokosaivá léptek elő. 1470-től a Szapolyai család szerzi meg házasságkötés 
útján a szendrői, krasznahorkai valamint tornai birtokokkal és várakkal együtt. 
1526 után ismét a Bebekeké, immár csellel, sőt a beiktatott jogos birtokosokat ki-
játszva 1530-ban adománylevelet is szereznek a várra. Bebek György apjával 
együtt várainak birtokában és védelmük tudatában, több ízben sarcolja és pusztítja 
a környéket, de vesztére, ugyanis a császári haderő Schwendi Lázár felső-magyar-
országi főkapitány vezetésével 1567-ben alig párnapos ostrommal beveszi a várat, 
így a korábban császári kézre jutott Szendrő után Bebek szádvári birtokát is elvesz-
tette. Ezután a vár az 1567-ben létrehozott Szepesi Kamara kezelésébe került. 

A kamarai évek alatt a várostrom okozta sebek kezelése és ezek költségeinek 
előteremtése volt a legfontosabb feladat, melyet a vár zálogba adásával is megkísé-
reltek. Az 1588. évi várvizsgálat azonban arról tanúskodik, hogy az újjáépítés igen 
lassan haladt. 1600-ban Csáky István kérte a vár és a hozzá tartozó uradalom zálog-
ba adását, de csak 1604-ben állították ki számára a zálogbavételt igazoló okiratot."' 

A Bocskai szabadságharc miatt egy évet késett a vár birtokbavétele. Csáky a ha-
diszerencsével együtt Bocskaihoz pártolt, majd új birtokára, Szádvárra sietett, ahol 
részletes utasításokkal látta el a jószág irányítóit és egy alapos leltárt is felvett az 
újonnan átvett javakról. 

Csáky halálával majd hat évtizedes pereskedés indul meg a birtokokért a 
Balassák, a Rákócziak és a Csákyak között. Ezekben az években hol a Rákócziak-
kal rokon Pethe család, hol pedig a Csákyak birtokolják Szádvárt. 1674-ben aztán 

1 Détshy Mihály: Egy ismeretlen magyar vár - Szádvár. In: A Miskolci Hermán Ottó Múzeum 
Évkönyve 8. (1969) (a továbbiakban: Détshy, 1969.) 143. p. 

2 Engel Pál: Magyarország világi archantológiája 1301-1457. I. köt. Bp., 1996. 209. p. 
3 192.492 forintért 12 évre kapta zálogba Csáky a sárosi uradalommal együtt. Deák Farkas: 

Egy magyar főúr a XVII. században. Gróf Csáky István életrajza. Bp., 1883. 3. p. 

FONS VIII. (2001) 1. sz. 109-134. p. 109 



az Eszterházyak kezébe kerül, akiknek birtoklása alatt a vár sorsa több környékbeli 
váréval együtt megpecsételődött. Az 1680-as évek végén a várat feldúlták, az 
1700-as évek elején készült összeírások már csak romként beszélnek róla.4 

A XVII. századi források sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a várak életének 
mind több mozzanatát ismerhessük meg. A használati tárgyakból a lakó- és gazda-
sági terek elhelyezkedésén, azok korabeli rendeltetésén kívül az ott élt emberek 
életét szabályozó sajátos feladat és törvényrendszer is megismerhető. Az inventá-
riumok, fizetési regesztrumok, instrukciók mind értékes adatokkal szolgálnak szá-
munkra e területen. 

A várak életét a XVI-XVII. században szigorú szabályok szerint irányították, 
pontosan meghatározva a vár tisztjeinek jogait, kötelességeit, a beosztottak életét, 
a birtok és a vár kezelésének szabályait. Ezt a szigorú keretek között zajló életmó-
dot, leginkább a korszakból fennmaradt vámagyi, provizori (udvarbírói), tiszttar-
tói utasításokból ismerhetjük meg.3 Ezek viszonylag nagy számban maradtak fenn, 
feldolgozásuk, keletkezési körülményeiknek tisztázása, azonban kevés vár, illetve 
birtok esetében történt meg.6 Az utasítások több tisztségviselőnek szólhattak, de a 
XVI. századtól kezdve bevett gyakorlat, hogy a szolgálatteljesítők feladatköreit a 
hatáskörök miatt egymástól jól elkülönítve szabályozták.7 

A középkortól a XVI. század első pár évtizedéig minden esetben várnagy állt a 
vár és a hozzá tartozó birtok élén. A kapitányi és az udvarbírói tisztség a XVI. szá-
zadban vált általánossá a kamarai birtokokon, hogy a gazdasági és a katonai hatás-
köröket elkülönítsék.x Az udvarbíró tisztsége már a XIV. század végétől ismert, 
már Mohács előtt is előfordul, hogy egy vár élén a kapitány (várnagy) mellett ud-

4 Détshy, 1969. 143-150. p. 
5 Udvarbírói cs főkapitányi utasítások első gyűjteményes megjelentetése a közeljövőben várha-

tó az előbbi Kenyeres István, az utóbbi pedig Pálffy Géza kutatásainak köszönhetően. 
6 Sugár István: Az egri vár gazdasági, adminisztrációs és katonai szervezete. In.: Agria 

XXIX-XXX. 29-30. (1993-1994) 97-101. p.; Kenyeres István: Egy nagybirtok igazgatása és 
gazdálkodása a XVI. században. In.: Levéltári Közlemények 63 (1997) 99-143. p. ( a 
továbbikaban Kenyeres, 1997/a.); Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdálkodásá-
nak iratai 1546-1595. Pécs, 1989. 

7 Hatásköri összetűzések miatt szabályozták például a trcncséni, a murányi és a sárosi provizori 
és kapitányi tiszt feladatait 1557-ben. Kenyeres, 1997/a. 118. p. 

8 Kenyeres István: A trcncséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. In: Ha-
gyomány és korszerűség a XVI-XVII. században. Szcrk.: Petercsák Tivadar. Eger, 1997. 
(Studia Agricnsia 17.) 123-125. p. 



varbíró is működik, sőt igen gyakori, hogy két várnagy van, akik közül az egyik 
egyúttal udvarbíró is.9 

A vár kapitánya, hagyományosan a vár tulajdonosának jogi képviselője, érde-
keinek védelmezője volt, szerepe ugyanakkor a várak hatalmi funkciójának csök-
kenésével, átértékelődésével meggyengült, sőt elértéktelenedett, helyét a gazda-
sági központként továbbélő vár tiszttartója, vagy udvarbírója veszi át. A XVII. szá-
zad végére több esetben a kapitány már csak a várbeli katonaság felett rendelkezhe-
tett, a vár tényleges irányítása e két utóbbi tiszt feladata lett. Ezt a folyamatot 
támasztja alá az is, hogy a várkapitányok, porkolábok egyre inkább jelentéktelen 
nemesi családokból kerülnek ki.10 

A legrészletesebb, a várbeli életet leginkább szabályozó iratok mindig valami-
lyen központi hivatallal (kamara, főkapitányság) kapcsolatban álló, vagy ezek irá-
nyítása alá vont objektumról maradtak fenn. A Szepesi Kamara megalakulásától 
kezdve a hozzá tartozott várakról nagy számú utasítás maradt fenn,11 ezek azonban 
főleg a kamarai tisztviselőknek, így az udvarbíróknak szólnak. Feltételezhető 
azonban hogy az iratok kiállításánál a kamara — bár léteztek minták is — mindig 
egy korábbi utasítást vett alapul, melyet személyre, szerepre vagy feladatra szabva 
bővítettek, vagy szűkítettek. Szádvár esetében sem kizárt, hogy a kamarai kezelés 
időszakában keletkezett utasításokat alapul vehették a későbbi időszakok iratainak 
kiállításakor. 

Más a helyzet a magánföldesúri utasításoknál. Abban az esetben, ha a vár, vagy 
birtok kamarai tulajdonból magánkézbe került, a kamarai évek alatt keletkezett 
utasításokat nem vehették teljes mértékben alapul, mert azokban mindig a tisztvi-
selő, uralkodóhoz, kamarához, katonasághoz fűződő viszonyát szabályozták. Egy 
magánkézben lévő várban érthető, hogy más adminisztratív kötelezettsége volt 
egy udvarbírónak, mint egy kamaraiban.12 

A XVI. század végétől egyre több másodvonalbeli végvár kerül ismét magántu-
lajdonba, ezzel csökkentve a kamarai adminisztráció feladatait, de bevételeit is.l j 

9 Kenyeres István: A végvárak uradalmainak igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. In: 
megjelenés alatt a Századok 2001. évfolyamában ( a továbbiakban: Kenyeres, 2001.) 

10 Simon Zoltán: A füzéri vár a XVI-XVII. században. Miskolc, 2000. (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye régészeti emlékei. I. ) 143. p. 

11 Magyar Országos Levéltár, (= MOL) Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archívu-
ma E 136 Divcrsac Instructiones, E 554 Városi és kamarai iratok, E 148 Nco-rcgcstrata Acta 
fondjaiban. 

12 Kenyeres, 2001. 
13 Szűcs Jenő: A szepesi kamarai levéltár. Bp., 1990. (a továbbikaban: Szűcs, 1990.) 81. p. 



A végvárak ellátása, a védelem megszervezése óriási összegeket emésztett fel. 
Ezekről tanúskodnak a különböző kamarai kimutatások.14 

Szádvár 1567-től kamarai kezelés alatt álló végvárnak számított. Szendrő várá-
nak folyamatos kiépítésével azonban lassan elveszítette fontosságát, bár 1582-ben 
még szerepel a végvárrendszer zsoldjegyzékeiben. Szendrő „árnyékában" katonai 
feladatai csökkentek, végvári minősége egyre inkább fakulóban volt, katonai ható-
köre csak a Bódva-völgyének felső részére, a Kassa, valamint a Torna patak völ-
gyén át Rozsnyóra vezető utak feletti ellenőrzésre korlátozódhatott. 

A XVI. század végén még számottevő német katonai csapattest állomásozott itt. 
Az 1576. évben 120 német és magyar gyalogos volt a várban, lovas egy sem, ezzel 
szemben 1582-ben a jegyzék már csak 45 gyalogos alabárdost és 15 gyalogos lö-
vészt említ. Ez a csökkenő tendencia, mint a jegyzékekből kitűnik, szinte minden 
fontosabb környező várhelyet érintett.b 

A korszak legnagyobb pénzügyi problémája a várakban állomásozó katonaság 
zsoldjának fizetése volt, s nem sokat segített ezen az sem, hogy a kincstár, birtokai-
nak elzálogosításával igyekezett pénzügyi gondjain segíteni. Szádvár őrsége egy 
1605-ben keletkezett fizetési összegzés szerint ekkor 41 főt tett ki. Négy tizedes, 
harmincnégy „közlegény", egy dobos, egy zászlós és egy pattantyús szolgált a vár-
ban.16 A vár élén ekkor két tisztviselő állt. A kapitány és az udvarbíró kettőse által 
irányított vár és birtok ebben a korszakban már általánosnak mondható.17 Feladata-
ik végzését jól körülhatárolt utasítások segítik, melyekben fontos szerepet kap, az 
esetleges hivatali átfedésekből származó bonyodalmak rendezése. 

Egy-egy ilyen utasítás teljesítése, a többi tisztviselővel végzendő közös munka 
minden bizonnyal nagy felelősséggel járt. Ritka kivétel az, ha egy eseményről, pél-
dául egy birtokos váltásról, az új állapotok rögzítéseként szolgáló irományok (uta-
sítások, inventárium, fizetési regestum) együtt maradnak ránk. 

14 Szűcs, 1990. 52—56. p.; Pálffy Géza: A magyarországi cs dclvidcki végvárrendszer 1576. cs 
1582. cvijcgyzékci. In: Hadtörténelmi Közlemények, 108. (1995) 114-185. p. (A továbbiak-
ban: Pálffy, 1995.) 

15 Ez leginkább a közeli Szendrő és Krasznahorka létszámadataiból derül ki. Pálffy, 1995. 
132-133. p. 

16 A közölt utasításokkal egy csomóban: MOL P 72 Csáky család levéltára (a továbbiakban: 
Csáky cs. It.) 69. cs. Fasc. 480. 

17 Kenyeres, 2001. 



Szádvár esetében 1605-ből és 1606-ból ismert egy ilyen forrásanyag.18 Csáky 
István19 ebben az évben, újonnan kézhez vett birtokát megerősítendő, saját tiszt-
ségviselői gárdát helyezett a várba. Kapitányának, udvarbírájának, tiszttartójának, 
porkolábjának feladatait, kötelességeit részletesen szabályozó instrukciókat adott ki, 
amelyekben a várélet korabeli szabályait kimerítően taglalta, ahol kell, a várra, bir-
tokra nézve egyedi feladatokkal bővítette. Csáky azonban még ez évben, 1606-ban 
elhalálozott Medgyesen, így a családjoga a birtok felett bizonytalanná vált.20 Öz-
vegye, Wesselényi Anna négy árvájával és néhai férje hatalmas adósságaival ter-
helten kapta meg az új birtokok feletti igazgatás nehéz feladatát. A sárosi és szád-
vári uradalom felértékelődött a család számára, szükséges volt tehát a tisztviselők 
új körülményekhez igazított utasításainak elkészítése, úgy hogy az egy évvel ko-
rábban keltezettet is érvényben hagyták. Nem tudom pontosan, hogy 1605-ben ke-
rült-e az udvarbíró mellett kapitány a vár élére, de nem kizárt, hogy a kinevezés 
már az új viszonyoknak szólt. 

Az öt utasításon kívül még 1605-ben elkészült a vár inventáriuma,21 valamint a 
már említett, a várban szolgálatot teljesítő tisztek, katonák fizetési regesztruma22 

is. Jelen pillanatban csak a vár életének irányításában fontos szerepet betöltő hár-
mas (kapitány, udvarbíró, porkoláb) instrukcióit közlöm. 

A vár irányítási szervezete nem tér el a XVI. század végére szinte minden na-
gyobb váruradalomra jellemző felállástól. A gazdasági irányításért felelős udvar-
bíró és a katonai, végvidéki feladatokat ellátó kapitány mellett a vár őrzéséért még 
egy porkoláb, azaz várnagy is felelt. Az udvarbíró tevékenységét egy számtartó se-
gítette még, akit ugyan az 1605-ös utasításban nem, de a következőben már meg-
említenek. A kapitány-porkoláb-udvarbíró-számtartó négyesről tanúskodik az 
1605-re keltezett fizetési jegyzék is. 

Szabályozás szempontjából az udvarbíró feladatkörei voltak leginkább körvo-
nalazva. Az iratokon belül a tevékenységeket tekintve mindig első helyen állt a ka-

18 MOL P 72 Csáky cs. It. 69. cs. Fasc. 480. 
19 Csáky István: Báthory Zsigmond udvarnoka (Fogaras várát cs birtokát kapja ), a 15 eves hábo-

rú alatt Basta mellett főkapitány, aki Csáky pénzbeli támogatásaiért cserébe kijárja, hogy a 
kincstártól, a sárosi és a szádvári uradalmakat zálogba kaphassa. Détshy, 1969. 147. p. 

20 A birtokokért Rákóczi Zsigmond jelentkezik, aki vállalta, hogy visszafizeti a zálogösszeget az 
özvegynek, ha az lemond a birtokokról. Az ügylet létre is jött, viszont Rákóczi nem volt haj-
landó fizetni, így ennek terhét Báthory Gáborra, az új erdélyi fejedelemre hárította. Többek 
között Szádvár és Sáros birtokának zálogösszege is rcszc volt annak az alkunak, ami Báthory 
és Rákóczy között a fejedelmi szék elnyeréséért köttetett. Deák, 1883. 4. p. 

21 MOL P 72 Csáky cs. It. 69. cs. Fasc. fol. 480. 48-55 . 
22 Uo. fol. 35-36. 



pitánnyal és porkolábbal, illetve más tisztviselőkkel való jó viszony fenntartása. 
Az elvégzendő feladatok között minden egyes utasításban kitérnek arra, hogy me-
lyek azok a hatáskörök, ahol a cselekvést a többi tisztviselővel való egyeztetésnek 
kell megelőznie. 

Fontos itt megjegyeznem, hogy két egymást követő évből származó utasításról 
van szó, s mivel nem birtokosváltás miatt volt szükség az iratok megújítására, vagy 
kiadására, a változtatások csupán részleteket érintettek. 

Az utolsónak közölt, 5. sz. irat sok szempontból eltér a többi utasítástól, mivel 
minden bizonnyal egyfajta formulaként keletkezett. A többi iratnál szokásos cím-
zés, a birtok, vagy vár megnevezése, melyre a tisztviselő felesküdött és a keltezés is 
hiányzik itt, de még a szöveg további részei sem utalnak arra, hogy kifejezetten a 
szádvári udvarbírónak készült volna a tárgyalt időszakban. A címzése is általános 
felhasználhatóságára utal. Jóval terjedelmesebb az előző utasításoknál, sokkal 
részletesebben szabályozza a tiszttartó feladatait, s főleg a korabeli uradalmi gaz-
dálkodás jövedelmeinek kezelése és azok adminisztrálásának összetettsége derül 
ki belőle. Az első két bekezdés láthatóan más kéztől származik, mint az irat többi 
része, sőt a birtok, itt a vár megnevezése is hiányzik, a helyét azonban kihagyták. 
Elképzelhető, hogy egy akkor létezett formula volt, amit kiegészítésekkel tettek al-
kalmassá egy adott birtok szabályozandó feladatainak lefedésére. Ez, véleményem 
szerint, a tiszttartó 1606-os későbbi utasítását egészíthette ki. 

Az udvarbíró első feladatai között kellett szerepelnie a vár inventáriumának, az 
uradalom urbáriumának elkészítése, mert ezek a birtok gazdasági teljesítőképes-
ségének felméréséhez elengedhetetlenül szükségesek voltak. A birtok jövedelmei-
nek számontartása és annak az utasítást kiadó személy, vagy szerv igényei szerint 
való kezelése volt a számtartó egyetlen feladata. Ez azonban elég szerteágazó volt. 
A bordézsmák, az állami adók beszedésétől kezdve, a várban és azon kívül szolgá-
latot teljesítő személyzet ellátásán át a gazdasági épületek karbantartásáig, — az 
adott területek sajátos tulajdonságait figyelembe véve— ezer és ezerféle feladatot 
kellett elvégeznie. 

Pontokba szedett utasítása sem lehetett mindig teljes körű, ezért az eskü letéte-
lekor, de az instrukciók végén is szerepelt általában egy, a felesküdött személyhez, 
ingó és ingatlan javaihoz való feltétlen hűséget feltételező passzus is, melyben az 
írásban nem szabályozott teendőket a tisztviselő „józan ítélőképességére" bízták. 

A várban állomásoztatott katonaság hadrafoghatóságáért, a közlegények alkal-
masságáért és kiképzéséért, a rendbontások elkerüléséért a kapitány felelt, kinek a 
birtokos testi és vagyoni épségére is ügyelnie kellett az utasítás szerint. A váron be-
lül azonban szinte mindenért a porkoláb (várnagy) felelt. Feladatai közé tartozott, a 



kapukon belül élő személyzet, az ott tárolt fegyverek, várbeli épületek „rendelte-
tésszerű" használatára való ügyelés és karbantartás. 

Ha külön utasításban jelen esetben nem is szabályozták, elszórt utalásokat talál-
hatunk más fontos várbeli személyzet feladatairól, a tisztekhez fűződő hivatali vi-
szonyukról. Az udvarbíró utasí tásában szereplő számtartó, sáfár , prókátor 
(uradalmi ügyvéd), konyhamester, béresek, vadászok, halászok tevékenységére 
kell itt gondolni. A porkoláb és a kapitány utasításaiból a kulcsár, a darabontok fel-
adatairól tájékozódhatunk. 

A közölt szövegek bemutatása 

Az öt utasítás négy jól elkülöníthető kéztől származik. Ez nagyjából keletkezésük 
sorrendjéből és egymáshoz való viszonyukon is látható. A két legkorábbi irat egy 
kézhez köthető. Az irat írásképe szabályos tagoltságot és rendezettséget mutat. A 
bevezető sorok nagyobb, díszesebb betűitől eltekintve, a szöveg tömött, szabályos 
sor és szóközt tart, írásmérete minimálisan változik. A betűk abszolút mérete kicsi, 
enyhén jobbra dőlnek. A bekezdéseket, melyek a lap jobb széle felé zárnak, bal ol-
dalukon meglehetősen nagy szabad helyet hagyva, mindig nagyobb méretű kezdő-
betű nyitja. 

A szövegek nem központozottak, az interpunkció hiányát bekezdések, nagyobb 
szóközök oldják. A kis és nagy kezdőbetűk használata nem következetes, eltekint-
ve a tulajdonnevek írásától. Betű és szóhasználata a 3. és 4. sz. irat nyelvezetétől 
azonban jóval modernebb, érthetőbb stílusú. A szavak, ragozásukban, kiejtésük-
ben közelebb állnak a mai írott nyelvhez. Mindenképpen valamilyen központi hi-
vatal alkalmazottjának, szép, kiírt írásáról van szó. 

„Sz" betű helyett minden esetben „z"-t használ (zolgáim, hazontalan, lezen). 
„V" betű helyett „u"-t alkalmaz (gonduiselő, tauul letemben), „ch" betűkapcsolata 
a mai „cs"-nek felel meg (chak, tarchon, chigas louak). Az „eo" betűkapcsolat „ö", 
illetve „ő" betűknek felel meg (keozel, illendeokeppen, keovetkezik). Ékezetet rit-
kán használ, főleg „i", „ö", „ii" betűk esetében (gonduiselesere, io ertelemböl, 
epitesehez). Nem használ „y"-t, helyette „i" betűt (egi, legien, vigiazasa). Az elvá-
lasztásokat a ma is használt jellel jelölte. Az igekötők minden esetben elválnak az 
igétől. A kiejtésben nem jelentkező „h"- betűt gyakran használja, főleg „g", „c" be-
tűk után (penigh, bochasson, magha).A betűk írásmódja a „z", „e", és a szóközi „s" 
írásában eltérnek a maitól. 



A két következő (3—4. sz.), jól megfígyelhetően más kéztől származó, később 
keletkezett irat, írásképében és paleográfiai jellemzőiben is eltér az első két irattól 
(1-2. sz.). Irásképiik hasonlóan tömött, de nagyobb abszolút betű és erősen változó 
írásmérettel, összességében nehezen áttekinthető képet mutat. A betűk többsége 
erősen jobbra dől. A lapot, a bal oldali szegély kivételével, szinte teljesen kitölti az 
írás. A központozás teljesen hiányzik, a szöveget csak a szövegtestből kiugró, a 
szöveg betűivel azonos betűméretű bekezdések tagolják. Nem nevezném kiírt írás-
nak, mivel hasonló szavak írásképe nem mindenütt azonos. Rendkívül sok törlés, 
javítás, valamint közbeékelés található a szövegben. A 3. sz. irat a lap közepén hat 
soron, a teljes terjedelmen keresztül sérült. 

A szavakat két esetben választották el „=" jellel (allapa=tiukhoz, mago—kat). 
Kétféle szóalakot rövidít az írás, a kegyelmed és nagyságod, illetve ezek ragozott 
változatait, azonban ezek igen sűrűn fordulnak elő mindkét szövegben. Sok nehe-
zen olvasható rész van a szövegben. 

A betűk alkalmazása, egy lényeges elemben eltér az előző két irattól. Két pontos 
„y"-t használtak az „i", „y", „j", és egy két esetben az „é" betűk helyett, (nyhany, 
zegyn, myvelhogy, czypo). Ékezeteket ritkábban használ, kivétel az „ü", „ö" betűk 
esetében. 

A többi betű használatában és írásmódjában megegyezik az előző típussal. 
Az utolsónak közölt írás, az első két irattal mutat rokon vonásokat. Más kéztől 

való, sőt az első két bekezdésben egy újabb kezet lehetett elkülöníteni. Nyelvezeté-
ben csak annyira tér el a többi irattól, hogy jóval több latin eredetű szót használ. Be-
tűkészletében az első két irathoz hasonlít, bár egyszerre használ „y", illetve „i" 
betűket. A bekezdések — azaz az utasítás pontjai — egyedül ennél az iratnál van-
nak számozva. A betűk alig dőlnek, alapformájuk kerekded, a szókezdő és záró be-
tűknél gyakori a díszítő túlhúzás. Mivel feltételezhetően korabeli formuláról van 
szó, amit még a felhasználás előtt leírtak, az irat szabályossága, nyugodt ritmusa a 
keletkezés körülményeiről tanúskodik. Kéznyomás szempontjából mindegyik írás 
egyenletes stílust mutat. 



A közlés módszere 

A források átírásakor a következő szabályokat alkalmaztam. A közlés alapelve-
ként a mai helyesírási szabályokat vettem alapul.23 A mai helyesírási szabályokat 
alkalmaztam a szövegek központozásának megállapításában, a szövegértés meg-
könnyítéséért a magánhangzók hosszúsága illetve rövidsége esetében. Eltekintet-
tem a szövegben következetlenül használt kis és nagy kezdőbetűk használatától is. 
A szinte minden esetben elváló igekötőket összevontam. A szövegre vonatkozó 
jegyzetek, a TESZ24 és az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár23 vonatkozó címszavai-
ból származnak. Az előfordult latin eredetű szavak közlésekor az eredeti formához 
ragaszkodtam. A tulajdonneveket, földrajzi neveket, mértékegységek nevét a szö-
vegben átírva, illetve ( ) zárójelben betűhíven is közöltem. Az utasítások csak az 
utolsónak közölt forrás (5. sz.) esetében lettek pontokra tagolva, a többinél a 
könnyebb kezelhetőség érdekében szintén pontokra bontottam és ezeket a ponto-
kat [ ]-ben adtam meg. A közbeékelt, vagy lapszélre írt, de tartalmilag az irat részét 
képező szövegeket értelemszerűen beépítettem. Az irattal egykorú áthúzásokat, 
törléseket lábjegyzetben jelöltem. Az olvashatatlan részleteket (...) jellel, a papír 
szakadásából, hiányából származó, valamint az itt esetlegesen kikövetkeztethető 
részleteket [...] jellel jelöltem. Több esetben, hasonló formákban előforduló rövidí-
téseket a szövegben oldottam fel. Pl.: kge - k[e]g[yeltn]e; kgd - k[e]g[yelme]d; 
kgnek - k[e]g[elmed]nek; naga - nagfyságja; nagnak - nagfyságájnak. 

1. 

Szádvár, 1605. június 16. 

Csáky István utasítása Komjáti Tamás szádvári udvarbírónak 

A szádvári (zaaduari) udvarbíróságot adtam a vitézlő Komjáti (Komiathi) Tamás-
nak ilyen instructióval die 16. junii Anno 1605. 

23 Vö.: Bak Borbála: A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései. In: 
Fons, 6. (2000) 1. sz. 91-137. p. 

24 A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára I—III. köt. Szerk.: Benkő Loránd. Bp., 
1967-1976. (a továbbiakban: TESz). 

25 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I-V., VIII. köt. Szerk.: Szabó T. Attila. Bp.-Bukarcst, 
1975-1996. (A továbbiakban: EMSzT). 



[1.] A várat és várhoz tartozó jószágokat, mindenféle szokott jövedelmével, 
hasznaival, majorságával, dézsmáival, kilencedével kezében gondviselésére bíz-
tam, úgy hogy mindazokról számadást kívánok tőle esztendő eltelvén. Most pedig, 
minthogy a ház, mindenekből megpusztulván jutott kezemhez, magam is, ami 
nemű hasznokat, majorságokat szerezhetek, azon leszek, megszerezzem, maga is 
gondviselésével forgódásával legyen azon, valamivel építheti a házat, építse. 

[2.] A várnak gondviselését, építését, jövedelmeknek beszolgáltatását úgy bí-
zom rá, hogy azokban fogyatkozás ne legyen. Amit a jószágban való emberekkel 
építhet a sok romlásokban építsen egyszer is, másszor is, amíg Isten módot ad ab-
ban magam is hozzá érkezem az építéséhez. A csatorna kutakat,26 mind belsőt, kül-
sőt, ha mi bontakozásuk vagyon, megépítesse, vízzel mindenkor teli tartsa, min-
deniket jó gondviseléssel tisztán, amikor a csigához27 való lovak érkeznek, min-
denkor vizet hordasson, és a kutakat megtöltse. 

[3.] Amikor pedig a vízhordás nem szükség, a csigán mindenkor fát vonasson, 
kit ide be a belső várba, lakat alá rakasson, hogy amikor szükség leszen, legyen ké-
zen fája. 

[4.] A csigás lovakat28 ne hagyja megfogyatkozni, hanem jól tartassa, mellettük 
oly embert tartson, hiában a lovak se álljanak, a velük való ember se múlassa 
hiában idejét. A száraz molnot29 mindjárást megépítesse, hogy őrölhessenek rajta, 
ha itt mestert nem találna hozzá, nekem értésemre adja, hogy magam is gondot vi-
selhessek rá. 

[5.] Aki kapitány leszen, annak instructiója leszen itt való dolgokról, mihez tart-
sa magát, porkolábnak is, az ő tiszte szerint azonképpen, de ebben úgy cselekedjék, 
hogy a várnak gondviselésére, oltalmazására, vigyázásra neki is nagy gondja le-
gyen, kötelessége szerint is azokban a dolgokban kapitánnyal, porkolábbal egyet-
értsen, úgy hogy az egymással való jó értelemből ittlétemben jót lássak, távollé-
temben kedves dolgot halljak. 

[6.] Amint sok időtől fogva a jószág változásokban volt, a jószágot inventálta-
tom, az urbáriumokat, mostanit és ennek előtte valókat conferálván megigazítom, 
és aszerint, amint kezébe adom, minden jövedelmeknek beszolgáltatását jó mód-
dal30 kívánom. 

26 Csatorna kút — ciszterna. TESz 1. köt. 486. p. 
27 A vár északkeleti oldalán működött fclvonószcrkczct neve. 
28 A felvonót működtető lovak. 
29 Molnot - malmot (az ismert inventáriumokban nem szerepel). 
30 Jó móddal - lelkiismeretesen. TESz 2. köt. 939. p. 



[7.] Ami nemű szőlők vannak én számomra, minthogy itt a borból várhatnánk a 
jövedelemnek öregbülését, azokat jó időben jól műveltesse, idejét el ne múlassa, 
amint szokás volt a szőlőket műveltetni, úgy műveltesse, de ahhoz oly jó gondvise-
lő legyen, maga után valami müve el ne múljék, de kívántatik, ő maga hozzá ser-
kentse, dolgát el ne múlassa, aki a szőlőket művelteti. 

[8.] A dézsmáknak, kilencedeknek beszedésére, mikor annak ideje, szorgalma-
tos gondja legyen, ahová maga elérkezik, maga hozzálásson, és nekem is értésemre 
adja idejében, ahová nem érkezik, oly bizonyos meg hit31 embereket rendelek ma-
gam is mind a bevételére, elkészítésére és a várban szállítására, hogy kár nélkül le-
gyen betakarításuk. 

[9.] A bor kocsmálásban a jószág között tartassék a régi rendtartás, itt a várban 
pedig continui a bor kocsma meg ne szűnjék, hanem bort áruitasson illendő áron, 
kihez bizonyos ember legyen. A kocsmálásban vétek ne essék, minden borseprűk32 

magam számára legyenek. Ha hasznosabbnak látja megégettetni és borul eladni,33 

jó, ha pedig csak seprűről kel eladni, az ő k[e]g[ye]lme jó ítélete. A várban mészá-
roltasson is mindenkor, kiből azon legyen, nyeresége lehessen, de ha igen sok nye-
resége nem lehetne is, csak az itt való szolgák találhassanak pénzeken húst, és ne34 

panaszolkodjanak felőle, elég nyereség leszen. 
[11.] Ahol mi molnok vannak, ha azoknak mi fogyatkozásuk megépítesse, mert 

a malom nem leszen haszontalan, csak hozzá való látást, gondviselést kíván. Gyak-
ran azért maga meglássa a molnokat, épületük meglegyen, oly embereket is tartson 
benne, kik hívek legyenek, ne csak magoknak vonjanak, hanem én is lássam a hasz-
nát, mert gondviseletlenül hitvány épülettel lévén káros, az őrlő is elszokik róla és a 
malom haszontalan. 

[12.] Majorságra való marhákat amint ide szerzék, juhokat, fejős marhákat és 
egyéb majorságra marhákat is, azoknak jó helyük és jó hozzávaló gondviselő embe-
rük legyen, ne csak a neve legyen a majorság marháknak, hanem hasznát is lássam. 

[13.] Tyúknak, lúdnak, pávának és afféle majorságoknak35 is magvát kell fogni, 
kire mindjárást gondviselés legyen, ahhoz jó gondviselő major asszony legyen, 
hogy amikor kívántatik, ne fussanak mindjárást a falukra, hanem itt a majorban ta-
lálják meg, sőt nem csak itt való szükségemre, de amikor urunk udvarában leszek is 
itt közel, segítse asztalomat afféle majorságokból. 

31 Meg hit - esküt tett. TESz 2. köt. 120. p. 
32 Borseprűk — bor, vagy must alja, rossz minőségű bor. EMSzT 1. köt. 1031. p. 
33 Megégettetni és borul eladni - égetett szeszként eladni. EMSzT 2. köt. 578. p. 
34 Utána egykorú törlés: fogyatkoz. 
35 Majorságoknak - baromfinak, szárnyasnak. TESz 2. köt. 822. p. 



[14.] Az asztaltartás36 a gondviselésben, mindenkor nagy és fő dolog, mostani fo-
gyatkozós állapotban. Annál több gondviselést kíván ittlétemben, de arra nem csak 
akkor kell gondot viselni, mikor itt vagyok, hanem távollétemben is mindenkor kell 
arról gondolkodni, és egyszer is, másszor is amit megszerezhet kezén lenne. Annak 
okáért kívántatik bizonyos vadászokat, halászokat szerezzen minden helyekben, kik 
egyéb szolgálatból szabadosok legyenek, de abban az őrá bízott dologban szorgal-
matosan eljárjanak, amikor eleven halakat hoznak, azt jó helyre, haltartóbanj7 sze-
rezvén, mikor kelletik, könnyű megtalálni. A halászoknak hálókat szerezhet, a 
vadászoknak illendőképpen port, ólmot adhat, hogy szorgalmatosan eljárhassanak 
dolgukban. Noha pedig mikor én itt leszek, konyha mesterem, sáfárom leszen, de 
maga is a konyhához hozzálásson,38 hogy azoknak, amiből látna dolgukat gondvi-
seletlenül tékozlásra menni, megszólítsa,39 és amivel az én rendelésem szerint a 
szükségét beérik, csak annyit költsenek. Valamikor pedig itt leszek, minden velem 
valóknak, abrakosimnak,40 nevük és rendtartásuk írva leszen, regestum szerint 
azoknak meg adnám az ő rendelésüket, azonkívül senkinek semmit ne adjon. 

[ 15.] Az én ittlétemben, vendégekre ha mit kell költeni, magamtól értsen, távol-
létemben pedig úgy cselekedjék magától. Haszontalan költségtől oltalmazzon, e 
mostani állapotot előtte viselvén, ahhoz rendelje magát, mert az idő nem követi a 
mi akaratunkat. Ha oly vendég találkoznék, kinek gazdálkodni kell,41 azt megírja 
számadásában. 

[16.] Akinek én mit adok itthon létemben, cédulát adok róla, távollétemben le-
velet írok, aszerint, kinek mit írok, meg adja, leveleimet, céduláimat menedékről42 

megtartván, de azonkívül senkinek ne adjon semmit. 
[17.] A várban való mértékek legyenek a kassai (cassai) igaz köböl (kobeol) és 

véka (veká),43 mind bemérésben, kiadásban, a malomvámon kívül, kit a malombéli 
vékával mérjenek be, de annak is kimenetele kassai köbölhöz rendeltessék. A bor-

36 Asztaltartás - meghatározott személyek élelmezése. EMSzT 1. köt. 479. p. 
37 Haltartóban - halak elrekesztésére szolgáló eszköz. EMSzT 4. köt. 1004. p. 
38 Hozzálásson - felügyelje, vigyázza. EMSzT 1. köt. 344. p. 
39 Megszólítsa - megfedje, megbüntesse. EMSzT 8. köt. 1121-1122. p. 
40 Abrakosimnak - béreseimnek. EMSzT 1. köt. 60. p. 
41 Kinek gazdálkodnia kell - akit el kell látnia. EMSzT 4. köt. 553. p. 
42 Menedékről - nyugtáról, elismervényről. TESz 2. köt. 888. p. 
43 Kassai köböl cs vcka: a szepesi kamara által szorgalmazott száraz űrmértékek, 1 kassai köböl 

= 4 kassai véka ~ 77,6 liter , Bogdán István: Magyarországi ür-, térfogat-, súly- cs darabmér-
tekek 1874-ig. Bp. 1991. (a továbbiakban: Bogdán, 1991.) 226. p., 364. p. 



mértékben a budai pint (pinth), icce (icze), meszely (mezzel)44 járjon igazán, mind 
bevételben, kiadásban. 

[18.] Ittvaló minden rendbéli szolgáim fizetésének regestumanála leszen, azok-
nak fizetését idejében adja meg, azokon kívül szolgát én hírem nélkül ne többítsen. 

[19.] A szomszédságban való urakkal, nemesekkel oly szomszédságban éljen, 
én kárommal senkinek ne kedveskedjék, de amellett senkit igazságában meg ne há-
borítson, haszontalan pereket ez jószágra ne indítson, kiből csak fáradság, költség 
és kár következik, ha kinek valami dolga, pöre találkozik, ez jószágban mindeneket 
törvénnyel úgy bocsásson el, annak utána jobbágyomnak háborgatása, tartogatása 
ne legyen érette. Ha pedig valahonnét valami oly pör találkoznék, kit ismerni végre 
károsnak lenne, ha maga jó alkuvás szerint le nem szállíthat, nekem idején értésem-
re adja, hogy magam is gondot viselvén rá, kártól magunkat oltalmazzuk. Emellé 
pedig jámbor meg hit igaz embert tartson, procatort, kinek maga mellet vigyázása 
leszen a pöröknek gondviselésére. 

[20.] A jószágnak határira oly gondja legyen, tilalmasokat, mind erdőt, mezőt, 
ahol illik, oly tilalmasban tartson, senki a tilalmasokat ne élje, a határban pedig se 
sokat, se keveset élni senkinek ne hagyjon. Hanem akitől törvénnyel kell oltalmaz-
ni, úgy oltalmazza, akitől más úton, abban is fogyatkozás ne legyen, és csak egy 
hold földemet is, se magamét, se jobbágyomét idegen kéznél lenni ne engedje, ha ki 
oly földet élne is, kit sem magam számára, sem jobbágyom nem élnének is, de a ki-
lencedet róla megvegye. 

[21.] Amikor az ország szerint adót rendelnek urunk, őfelsége számára avagy 
egyéb tereh viselését, annak beszolgáltatására minden helyeken bírákat, polgáro-
kat ráerőltessen, idején bevigyék és beszolgáltassák, a szegény népet érte meg ne 
dúlják. Ha pedig a bíró maga gondviseletlenségével elhallgatna, be nem vinne, az 
jószágot megdúlnák, a bírságot ne a jószágban a bíró fizesse. 

[22.] A szegény népnek lovait igen oltalmazza, senki szegény ember lován ne 
járjon dolgára, ha magának valahová való útja leszen is, ne szegény ember lován, 
hanem maga lován járjon, a jószágával ne terhelődjék. 

[23.] A várnak tisztán való tartására gondja legyen, a házak tisztán álljanak a belső 
várban, hanem akiben maga a kapitány és porkoláb laknak, azok pedig illendő házak 
legyenek, mert amely jobb házak vannak, azt kívánom magam számára mindenkor 
üresen és tisztán álljanak, semmiféle illetlen emberek itt fenn ne lakjanak. 

44 Budai pint, iccc: a XVI. században országos mcrtckkc tett híg űrmérték. 1 budai pint = 2 budai 
icce ~ 1,6 ill. a XVII. századtól 1,8 liter. Meszely: Főleg a kocsmáitatásban használt űrmérték. 
1 budai meszely = 1/2 budai iccc ~ 0,41 , a XVII. századtól 0,45 liter. Bogdán, 1991. 192. p., 
246. p. 



[24.] A mostani idő, miben légyen gyakran a hadak miatt a szegény nép, mind 
magam jószágából, mind a szomszédságból várakban takarodik,45 abban a kapi-
tánynak is tanúsága leszen, senkit én hírem nélkül be ne fogadjanak. A szegény 
népben is csak annyit bocsássanak be, ki illendő, véletlenül valami oly dolog ne ta-
lálkozzék, kiből károm következzék. 

[25.] Mindezeket azért akarom, hogy értse, noha én megnyugodtam, abban ma-
gától is azt követi, ami az én hasznom, maga becsületjéért is, de hogy az én akarato-
mat értse, magát ahhoz rendelje, azt kívánom, ha mit ezek felett magától gond-
viselésével véghezviszen a legkedvesebb, de hogy ezekben fogyatkozás ne legyen, 
megkívánom. 

MOL P 72 Csáky cs. It. 69. cs. Fasc. 480. fol. 32-34. 

2. 

1605. június 16. 

Csáky István utasítása Budai Gergely szádvári porkolábnak 

A szádvári (zadvari) porkolábnak Budai Gergelynek adtam ez instructiót 16 junii 
1605. 

[1.] A várban való vigyázásra legelőször is nagy és fő gondja legyen mind éj-
jel-nappal, a kapitánynak is arról tanúsága leszen. A kapuban veszteg legyen min-
denkor, semmi időben magától sehova ki ne menjen, ha valami elmúlhatatlan dol-
gáért ki kellene menni, a kapitánynak hírré tegye és akkor mind kapitány, mind ud-
varbíró itt benn legyenek. 

[2.] A drabantok azonképpen mindenkor benn legyenek, se kapitány, se udvar-
bíró, se maga egyszer három drabantnál többet ki ne bocsássanak semmi dologra, 
azokat is úgy bocsássák, hogy jelre okvetlen bejöjjenek. 

[3.] Az öreg kaput le ne bo[csássák] semmi időben, hanem mikor valami szekér-
nek kell bejönni, mikor pedig a kaput lebocsátják, félésen legyenek a kapu lebocsá-
táson. Este mikor a kaput felvonzzák, a kulcsokat a kapitánynak felvigye. Reggel, 
mikor le akarnák bocsátani, akkor vegye alá46 a kapitánytól, és akkor a várban kik 
lesznek, mindenik a kapukra menjenek. 

45 Takarodik - megy, vonul. TESz 3. köt. 824. p. 
46 Alá - át. EMSzT 1. köt. 193. p. 



[4.] Semminemű okért éjjel kaput ne bocsáttasson, ha tőlem vagy mástól levél-
lel érkeznének is kapuvonás után, a levelet vegyék be valami kötélen, de a kaput le 
ne bocsáttassa. 

[5.] A fegyverházban47 és azon kívül lévő lövő szerszámokra szorgalmatos 
gondja és vigyázása legyen, sehova semmiféle szerszámot a fegyverházban valót, 
se kívül valót ne adjon. Amint most vagyon a fegyverház, mindenek írva nála lesz-
nek, azokra oly gondviselése legyen, hogy tőle mindenekről számadást kívánok. 

[6.] A lövő szerszámokkal való bánás igen kívántatik. Vagyon pattantyús, sem-
minemű időt hiába ne mulattasson, a szerszámokat tisztogattassa. Amelyeknek mi 
bontakozása, megcsináltassa, amire valami kevés költségnek kell menni, az udvar-
bírót meg találja felőle, és a szerszámok dolgában kapitánnyal, udvarbíróval egyet-
értvén úgy viseljék gondját, mindenkor épen és tisztán legyenek. Amikor a pattan-
tyús mellé kívántatik, három vagy négy drabantot állasson segítségül. 

[7.] A csatorna kutakra igen nagy vigyázása, gondviselése legyen, valamikor a 
vizet szaporíthatják, mindenkor szaporítsák, az ajtóin mindenkor lakatokat tartson, 
és sehova annak a vizét hordani ne engedje, hanem csak oly időben, mikor egyéb 
nem lehet benne. 

[8.] A várban, minthogy sok apró házak vannak, kikben mindenkor tüzelnek, 
félő gyulladástól, minden nap megkerülje, tüzelő helyeket meglátogassa, kémé-
nyek tiszták legyenek úgy, hogy tűz miatt kár ne legyen. Ha ki pedig gondviselet-
lenül akarná tartani vakmerőséggel tüzelő helyét, a kapitánynak értésére adja, és el 
ne szenvedjék senkinek. 

[9.] A drabantok kö[zött va]ló igénytelenségre vigyázása legyen, egymás között 
ne igényte(...)enjek, ha mit látna csendességgel kiszállítsa, és mindenkoron köteles-
ségéről, hitéről, kivel köteles megemlékezvén, azt kövesse és viselje előtte, ami az én 
jómra való dolog, ő magának becsületet én tőlem is, egyebektől is azzal szerez. 

MOL P 72 Csáky cs. It. 69. cs. Fasc. 480. fol. 37. 

47 Fegyverház - ceig- v. cejtház, fegyverraktár. EMSzT 3. köt. 766. p. 



3, 

Szádvár, 1606. március 14. 

Utasítás a szádvári udvarbírónak48 

[ 1.] A szegény meghalt urunk által adatott instructiót én mostan is nem változtatom 
semmiben, hanem minden részben helyen hagyván k[e]g[yelme]d azt kövesse és 
megolvasván gyakran talál mindenkor k[e]g[yelme]d oly dolgokat, kik k[e]g[yel-
me]d[e]t a szorgalmatosságra, jó gondviselésre és minden dolgoknak jómóddal 
való49 viselésére indíthatják. Kiket ha k[e]g[yelme]d követ, és az időnek állapota 
szerint véghez is viszen, k[e]g[yelme]d asszonyomnak ő nag[yságána]k50 hasznot 
szerez, magána[k pjedig mindenektől becsületet veszen [...]. Mely becsületért 
minden emberé[...]nek fáradniuk kell, és maguk hasznára [...] hátra maradásának 
is követniük kell. [,..]51 kit tudom, k[e]g[yelme]d maga jó indulatjában is, minden 
tehetségével meg igyekezzék cselekedni, de az egynéhány szóval én is akarom 
k[e]g[yelme]det (...),52 tisztiben való szorgalmatos eljárásra. A szegény urunktól 
adatott instructióhoz ez mostani állapotjukhoz képp (...), hogy ez egynéhány dol-
gokról, kiket ide alá meg írta, tanúsága legyen k[e]g[yelmedne]k. 

[2.] Mivelhogy az asztaltartás ehelyben ennek előtte nem volt, hanem mostan 
újonnan rendeltük, arra k[e]g[yelmedne]k legyen oly gondja, hogy k[e]g[yel-
me]tekn[e]k, akiknek asztalok vagyon,53 legyen elegendő és jó móddal. Az abra-
kos cipót,34 k[e]g[yelme]d sütéssé úgy, hogy mindenkor legyen egy módon, és úgy, 
hogy megérjék vele, de hogy felettébb nagyokon süssék, tékozlás lészen, hanem 
k[e]g[yelme]d, mind maga számtartója meglássa. Legyen, ami csak érjék meg 
neki, azonkívül ne tékozlódjék, hogy pedig a cipó egyaránt süttessék, az k[e]g[yel-
me]d számadására is igen kívántatik és szükséges. Akiknek itt cipójuknak kell jár-
ni, nevüket megírtam. Ezeken kívül, senkit k[e]g[yelme]d ne rendelje, asszonyom 
ő nag[yság]a híre nélkül, hogyha találkoznék valami oly nagy szükséges dologért 
adni valakinek egynéhány napig. Valamikor legelső levele megyen k[e]g[yelmed-
ne]k asszonyomhoz, ő magához, abban k[e]g[yelme]d értésére adja ő nag[yságá-

48 A megbízó és az udvarbíró személye ismeretlen. 
49 Utána egykorú törlés: viselését. 
50 Az utasításban megjelölt személyek Csáky István özvegye és árvái, Wesselényi Anna és gyer-

mekei voltak. 
51 Utána egykorú törlés: akik. 
52 Talán: indítani. 
53 Asztaluk vagyon - (élelem) ellátást kap. EMSzT 1. köt. 475. p. 
54 Abrakos cipó - szolgaszemélyzetnek járó kenyéradag. EMSzT 1. köt. 60. p. 



na]k és ha ő na[gysá]ga (...) méltónak lenni megérti k[e]g[yelme]d ő nag[yság]a le-
velétől, és ahhoz tartsa magát k[e]g[yelme]d.55 

[3.] A fogyatkozást, időnek alkalmatlanságát és itt való puszta állapotot jól lát-
juk, de engednünk kell az időnek és az állapotnak és hogy minden dolgok úgy [...] 
mehetnek elő az mint kívántatnék,56 akarnu[...]. Ezekben immár az kívántatik, 
hogy a mi [helytjés véghez mehet az némelyik, ha sok nem [...] akármely dologban 
is, de a keveset sem kell k[e]g[yelmedne]k elhallgatni, és akármely kicsiny dolgok-
ban is szorgalmatoskodni kell k[e]g[yelmedne]k, hogy ez mostani puszta állapotot 
építse mindennel. Ha a jövedelem nem nagy, az k[e]g[yelme]d jó gondviselése és 
dicsérete az, minél éppen ilyet akármely kicsiny hasznot is k[e]g[yelme]d hátra ne 
hagyjon. Noha a szegény uramtól adatott instructióban is meg vagyon, az urbárium 
szerint mindeneket időben felszedjen k[e]g[yelme]d, mindazáltal én is akarom azt 
értse, k[e]g[yelme]d azokban hátra ne maradjon. 

[4.] A bírságok dolgát is azonképpen érteni akarom, és ha mi afféle bírságok es-
nek jó engedelemmel, képes szerint lenni jó ítélettel. De a bírságokat bűnnek bün-
tetéseiért rendeltek és erősségért, azért nem kell csak minden bírságot engedelem-
mel hagyni, hanem aki mit érdemel, és állapotát látván a dolgot jó ítélettel, kapi-
tány urammal megítélvén engedni és venni is kell. 

[5.] A szőlőknek műveltetését mostan elrendeljék, mind vincelléreknek állapo-
tát, a homlitásra,57 válogatni hordást, mely rendelés jó, de k[e]g[yelme]d azt keve-
set is maga igyekezetével és a vincelléreknek szorgalmaztatásával, hozzá látással, 
fenyítékkel, mert ha nem úgy megyen a dolog véghez,58 amint végeznek?9 hiába a 
jó rendelés cselekedet nélkül. 

[6.] Az időt ím az Úristen elibe hozza, hogy a juhoknak hasznok leszen. 
K[e]g[yelme]d azoknak hasznát, sajtját, vaját, túróját jól csináltassa, hozzá lásson 
és látasson k[e]g[yelme]d. Amit sajtjában el kell a drabantoknak fizetésekben, 
avagy egyebüvé adni, az k[e]g[yelme]d jó ítélete [szerijnt meg akar k[e]g[yelme]d 
hagyni, mind nyári, őszi[...]iaban azt tisztán, jó helyen tartassa k[e]g[yelme]d,60 

[...]mit adjon pedig k[e]g[yelme]d el, hogy a vár gy[alá]zatra ismét afféle marhák 
nélkül pusztán [ne] maradjon, hanem úgy kelljen. Az ő (...) érjen, a majorságbárá-
nyokban semennyit k[e]g[yelme]d el ne adasson, hanem meghagyja őket. Az asz-

55 Utólagos beszúrás. 
56 Utána egykorú törlés: és. 
57 Homlitásra - szőlő bújtatás, ti. dugványozás. TESz 2. köt. 138. p. 
58 Utána egykorú törlés: amint. 
59 E két szó utólag betoldva, helyette kihúzva: minden. 
60 Utána egykorú törlés: az. 



talra a dézsmából költsön k[e]g[yelme]d kérés szerint.6I Ha mi néhány tehenet 
k[e]g[yelme]d szerez, kinek az árát elrendelnék, honnan legyen, annak, ami vaja 
túrója leszen, jól és szépen csináltassa k[e]g[yelme]d, és azokat megtartsa télre, 
ami ide fel naponként kell azonkívül. 

[7.] Amit mikor a föld megterem, mind munka után, mind pedig magától, nyár-
ban gondolkodjék k[e]g[yelme]d a télre való takarásról, és aminek idei egy napról 
másra halasztván, el ne múlassa k[e]g[yelme]d. Mindenféle aszú gyümölcs igen jó, 
sőt még csak a vadkörtét is, az ő idejében megaszalván62 mindenféle gyümölcsnek 
itt63 e környékben helye vagyon, amikor termése minthogy nem mindenkor egy-
aránt terem. Az aszalására oly gondja legyen k[e]g[yelmed]nek, az mentül többet 
aszaltathat, azon legyen, kivel k[e]g[yelme]d maga is dicsekedhetik és64 gyönyör-
ködhetik is: a dió és mogyoró sem hátrahagyandó. Annak is fáit látom kiket besze-
rezvén a várban sokáig gondviseléssel el is állanak jó helyekben lévén. 

[8.] Az (...) egy értelem kedves Istennek is, az emberek előtt becsületes asszo-
nyunknak ő nag[yságána]k mostani állapota is kívánja, azt minden helyekben az ő 
magához tartozó emberek egy értelemben és nehézségben viseljék magokat, hogy ő 
nag[yságána]k bántása, búsulása és mostani keserves állapotában ne öregbedjék.6 ' 
Valaminemű dolgok azért vannak és lesznek kapitány urammal mindenikben, ami az 
asszonyom [ő] nag[yságána]k és gyermekei javát nézi, egyet ő [...] minden tehetsé-
gével keresse azt k[e]g[yelme]tek. [Kajpitány uram itt bent való vigyázás, gond-
v[iselé]st az ő k[e]g[yelm]e tiszte szerint viselvén, k[e]g[yelme]d [...]eső dolgokhoz 
lásson. Szőlőket, mezőket, és amely mezei dolgok azokban szorgalmatoskodjék. 

[9.] Mindezek felett mivelhogy k[e]g[yelme]d az szádvari udvarbíró és a szám-
adás k[e]g[yelme]d dolga, a gondviselésben én két fő dolgot láttam és javallom. 
Egyet, ha mi dolgot egy nap elvégezhet, a gondviselő másnapra ne halassza, má-
sikat, hogy ne csak számtartóra kulcsárra, bíróra, esküdt emberre bízza dolgát, ha-
nem maga is mindeneket meglásson szemével, és kezével is ugyan megtapogas-
son, úgy leszen csalhatatlanul a dolog. Gabonás helyeket, lisztes házat, pincét, sü-
tőházat gyakran maga is meglásson és ugyan megvizsgáljon k[e]g[yelme]d. Adjon 

61 A kurzivált szövegrész utólagos betoldás. 
62 Utána egykorú törlés: kinek. 
63 Egykorú toldás. 
64 Utána egykorú törlés: akik látják. 
65 Sor feletti beszúrás, alatta egykorú törlés, olvashatatlan. 
66 Egykorú betoldás. 



Isten k[e]g[yelmedne]k mindenekben jó előmenetelt, erőt, egészséget dolgainak 
véghezvitelére. In Zadvara, 14 marty 1606. 

MOLP 72 Csáky cs. It. 69. cs. Fasc. 480. fol. 38-39. 

4. 

Szádvár, 1606. március 16. 

Bejky István szádvári kapitánynak kiadatott utasítás 

[1.] Asszonyunk ő nag[yság]a megtekintvén az vitézlő67 Bejky (Beyky) István 
uramnak régtől fogva való jámbor hitű és szorgalmatos szolgálatát, amint a meg-
halt urunknak szolgált minden dolgaiban, és szerencséknek változásában elhivén ő 
k[e]g[yelm]e felől, hogy ennek utána is ő nag[yságá]nak és az ő nag[yság]a gyer-
mekeinek azon hűséggel szolgál.68 Adta nagfyságja,69 én általam ő kfejgfyelmed-
ne]k10 a szádvári (zadvary) kapitányságot kit ő keg[yelm]e kezébe adtam 1. 
feb[ruar]ii,1606, mely tisztben kívántatik,71 hogy ő k[e]g[yelm]e e megírt articulu-
sokhoz tartsa magát. 

[2.] Mindenekelőtt mindenkor szeme előtt72 viselje ő k[e]g[yelme] kötelességét, 
kivel asszonyomnak, ő nag[yságá]nak és gyermekeinek köteles, ahhoz képp éjjeli, 
nappali szorgalmatos vigyázásával, gondviselésével, ehelyben vigyázzon és egye-
beknek is mindeneknek maga cselekedetével legyen jó példa, hogy látván az ő 
k[e]g[yelme] szorgalmatosságát, mindenek aszerint kövessék, minthogy e helynek 
állapota a vigyázást mindenkor megkívánja. Ha ki pedig nem akarná azt követni jó 
akarattal (...), méltósággal követtesse,73 mert itt azért fizetnek mindennek. 

[3.] A várból ő k[e]g[yelm]e sehova oly helyre ne menjen, hogy aznap meg ne 
jönne. Akkor pedig mind udvarbíró, számtartó, porkoláb itt bent legyenek, ha vala-
mi oly dolog találkoznék, valahová távoli földre kellene menni, asszonyomnak ő 

67 Sor feletti beszúrás. 
68 Utána egykorú törlés: fő házának. 
69 Sor feletti beszúrás, alatta egykorú törlés: kfejgfyelmejk. 
70 Sor feletti beszúrás. 
71 Sor feletti beszúrás. 
72 Sor feletti beszúrás, alatta egykorú törlés: előtte. 
73 Utána egykorú törlés: ő k[e]g[yelm]e. 



nag[yságána]k értésére adja ő k[e]g[yelm]e, hogy ő nag[yság]a más74 meg hit szol-
gáját bocsáthassa ideig ő k[e]g[yelm]e helyébe. 

[4.] A drabantoknak állapotáról, éjjeli kapubocsátásról, csatorna kutakra való 
gondviseléséről, a fegyverházban való szerszámoknak tisztaságáról, noha a porko-
lábnak szegény urunktól instructiója75 vagyon, de minthogy k[e]g[yelme]d mind-
azoknak feje igazgassa, úgy k[e]g[yelme]d és hozzá is oktassa porkoláb uramat, 
hátramaradás, fogyatkozás valamiben n[e] essék. Hogyha néha a drabantokban itt 
közel kertekben, mi néki hatot-hetet alábocsát is k[e]g[yelme]d, a porkolábbal egy 
értelemből, nem látok abban fogyatkozást, csak messze földre ne bocsássa 
k[e]g[yelme]d őket. 

[5.] A drabantok, minthogy változnak, amikor új legényt kell beíratni, 
k[e]g[yelme]d maga meglássa, ha ismerni is lehetne, jobb volna, de ha azt nem le-
het, megtudakozzék keg[yelme]tek felőle, hogy valami álhatatlan csavargót és 
hogy a több legények között ezt vezessen, olyat be ne fogadjon k[e]g[yelme]tek. 

[6.] Itt a várban hit nélkül semmi rendbéli embert k[e]g[yelme]d ne tartson, va-
laki itt bent lakik, hites legyen. Mind arra, keg[yelme]tekkel egyetért, mind arra, ha 
valamit lát, hall, ért, asszonyomnak ő nag[yságána]k vagy gyermekinek ellene 
hogy volna76 kárára, k[e]g[yelmete]k megjelenti. 

[7.] Minthogy k[e]g[yelmetek]nek itt bent kell lenni a várban, és látja aprólék 
építgetés, hol volna szükségesebb, ami e jószágból való mester11 emberek által 
véghez mehet. Egyszer is, másszor is építgettessen k[e]g[yelme]d, kiről vagyon 
instructiója udvarbíró uramnak is. De ha ő k[e]g[yelm]e nem érkeznék annyira, 
k[e]g[yelme]d ne hagyja elmúlni akármi keveset építtessen k[e]g[yelme]d, arra 
nem leszen gondunk, mert ennyi pusztaságban mindent egyszer nehéz építeni, ha 
csak két-két ember építget is, a nyáron láttatja leszen. 

[8.] Ha valahonnan valami oly dolog találkoznék, kit k[e]g[yelmete]k itt el nem 
végezhetne, avagy hírének elejét kellene venni, mindeneket sietséggel asszonyom-
nak ő nag[yságána]k értésére adjon k[e]g[yelme]d, hogy értvén, ő nag[yság]a vi-
selhessen gondot mindenekre. 

[9.] A szegény megholt urunknak k[e]g[yelme]dhez való jó akarata, asszonyá-
hoz ő nag[yság]ához és gyermekéhez való kötelessége ezek felett a nagy becsülete, 
tökéletessége, szorgalmatossága mostani állapotukon szegény urunk árváinak mu-
tatódjanak. Úgy mely hogy mindenekelőtt legyen becsületes dicsit is a k[e]g[yel-

74 Sor feletti beszúrás. 
75 Sor feletti beszúrás, alatta egykorú törlés: tanúsága. 
76 Sor feletti beszúrás. 
77 Sor feletti beszúrás, alatta egykorú törlés: míves. 



me]d szolgálata és hogy e helyt fő házukat nyíltan bízták ő k[e]g[yelme]d jó gond-
viselésére, mely becsületes tisztek az jó Isten vezérelje k[e]g[yelme]det mind jobb-
ra. [160]6 16. martii Szádvár (Zadvar). 

MOL P 72 Csáky cs. It. 69. cs. Fasc.. 480. 42. fol. 

5. 

Instrukció a tiszttartóknak 

Hely megjelölése és keltezés nélkül 

[ 1.] Bízván az úr a tiszttartónak hűségében és serénységében, adta neki az 
udvarbíróságnak gondviselését, abban a reménységben lévén felöle, az ő rá bíza-
tott tisztre elégséges ember leszen és abban híven és szorgalmatosan eljár. 

[2.] Mindenekelőtt őneki a várnak jószágáról és jövedelméről új urbáriuma le-
gyen, melybe bizonyosan meg legyenek írattatván a várnak saját örökségei és jöve-
delmei, úgymint szőlői, szántóföldjei, rétjei, erdői, halastói, molnai, vámjai és 
egyébféle exactióknak, bornak, búzának, kilencednek, dézsmának és pénznek jö-
vedelmei. 

[3.] A vár határának és egyébféle helyeknek oltalmazására, mind régtől fogva, 
mind pediglen újonnan hozzá adatott és rendeltetett jószágra, minden hozzávaló 
proventusira és accidentiáira fölöttébb igen nagy gondja legyen az udvarbírónak, 
vigyázván, hogy senki sem a mostani közül, sem ezután való kapitányok semmine-
műjövedelemhez ne nyúljanak, se magukat bele ne avassák, földeket, réteket, sző-
lőket ne foglaljanak maguk hasznáért. De ő maga az udvarbíró mindenekre viseljen 
gondot, mint az ő instructiója mutatja, senkinek az úr parancsolatja nélkül és az úr 
commissiója nélkül semmit ne adván. 

[4.] Ennek utána az udvarbíró vigyázzon szántásra és vetésre, szőlők művelteté-
sére és egyéb épületekre és ahol kívántatik, újton újítsa, amint annak előtte is a jó 
gondviselő udvarbírák cselekedték, szántást tétetvén nem csak a vár körül, hanem 
minden alkalmatos helyeken. Mert abból a várnak táplálása és élésnek inegtakará-
sa szükséges arra pedig ekés ökröt és jámbor béreseket, amikor szükséges lészen, 
tartson. Azokhoz jobbágyokat amint szokás volt adhibeáljon, arra vigyázván, hogy 
minden esztendőben bőven vetettessen, mind búzát, árpát, zabot, igen idején és 
azokhoz igen hívő,jámbor és igaz dolgosokat rendeljen, kik a szántásban és vetés-



ben fogyatkozást, csalárdságot, tékozlást ne cselekedjenek, kik ugyan hittel is kö-
telesek legyenek, ahol pedig kívántatik, engedelmesek legyenek, hogy a szegény-
ség fölöttébb való munkával meg ne nyomattassék. 

[5.] Miért is, hogy pediglen a várhoz sok szántóföld vagyon, kiket a nemesség 
szántat, sem nonat sem decimát abból nem adván, azonképpen sok rétek is vannak, 
kiket nemesek bírnak. Azokat udvarbíró az úr számára foglalja, mint a várnak sa-
játját és az úr számára szántassa. Ha pedig a nemesség ebben ellent tartana, tartozik 
az udvarbíró az urát erről informálni. És ha ez ilyen szántóföldek bevettetvén van-
nak, azokról a dézsmát minden okvetetlen megvenni és soha a jobbágy földet ne-
mes embernek ne hagyja bevetni, se a jobbágyok között földet, rétet házat ne hagy-
jon venni, a helynek kárára és a jobbágyok között való vesződésnek és perlekedés-
nek eltávoztatásáért. 

[6.] Értjük azt is, hogy a hely alkalmatos volt, és annak utána is leszen, kü-
lönb-különbféle marhának szaporodására, mivelhogy rétekkel, erdőkkel, földek-
kel bővelkedik. Annak okáért azon legyen udvarbíró, hogy nemcsak szarvas bar-
mot, hanem méneseket is és sertés marhát bizonyos helyekre rendeljen, annyit 
amennyit aranza,78 hogy a köröskörül való alkalmatosság engedi és kiből haszon 
jöhessen minden időkben. 

[7.] A majorságot is, ahol lehet, űzze. Teheneket tartson, hogy vaj , sajt, 
boronza79 bőven legyen, pénzt nélkül, tyúk, lúd, kacsa nélkül ne legyen, ha pedig 
afféle majorság ott nem volna, mikor a tisztébe bement, tehát a köröskörül való he-
lyekből jó módjával se nem hatalmasul, mennyit lehet, szerezzen. Vagyon remény-
ségünk, hogy a szegénység efféle segítségtől meg nem vonzza magát, ha pedig úgy 
szerét nem tehetné, tehát gondja legyen az udvarbírónak, hogy penzta szerezzen, 
mely dologhoz, ha ő maga elegendő nem volna, rendeljen arra való embert, ki ezek-
nek megszerzésére elégséges leszen. 

[8.] Vannak bizonyos szőlők, nem csak ott való hegyen, hanem másutt is, azokat 
az udvarbíró, szegénységgel kapáitassa mikor annak ideje leszen, és a szüretet Is-
ten elhozván, akkor az udvarbíró személye szerint ott forgolódjék, és az ő köteles-
sége szerint minden kárt eltávoztasson, és amit Isten ad, igazán helyes helyébe 
rakattassa.80 

[9.] És minthogy ott oly szokás volt régentén, mostan is vagyon, hogy a sze-
génység szőlőinek műveltetésére és kapálására, udvarbíró pénzt vett újbor fejébe 
őt ne negligálja semmiképpen. Másoktól ne hagyjon pénzt felvenni, hanem a hely-

78 Aranza, arányza - ítél, vél, gondol. EMSzT 1. köt. 403. p. 
79 Boronza - brindza, juh túró. EMSzT 1. köt. 1080. p. 
80 A szöveg után áthúzva: minthogy ott oly szokás volt régentén és most is vagyon. 



nek szükségére pénzt osszon ki, képes árát, kiváltképpen azoknak, akiknek legfőbb 
helyeken szőlőjük vagyon, és kinek szőlőjük terméséből a felszedett pénzt megve-
heti, de úgy azért, hogy a szegénységnek nehézségére ne legyen. 

[ 10.] Amikor Isten előhozza szüretnek idejét, és a hegyeket megeresztik,8' azon 
legyen először az udvarbíró, hogy az úr szőlői szedessenek meg, és annak utána 
községe. 

[11.] Minek utána a várhoz tartozó majorságot, mind bort, búzát betakarja, an-
nak utána az nonáknak dézsmálására udvarbírónak szorgalmatos gondja legyen, 
mert e kettőből áll a várnak jövedelme és haszna, kiben az udvarbíró hittel kötelez-
tetett tiszte szerint, ha ö maga nem mehetne, oly hív és igaz jámbor dézsmásokat 
instructióval bocsásson ki, a nonáknak dézsmálására. Kik erős hittel kötelesek le-
gyenek adván, hogy híven és igazan minden fraus és dolus82 nélkül dézsmálnak, 
semmit magoknak per fas et nefas83 nem tulajdonítanak, sem pedig adományért, 
vagy az igaz nonát meg nem engedik vagy el nem adják, és mindenekről igaz szá-
mot adnak. 

[12.] Kívántatik az is, hogy elvégezvén a bor nonákat és a decimát, tehát a job-
bágyoktól, akinek mennyi bora leszen, kitől-kitől az ő értékük szerint bort foglal-
jon, megadván képes árát, de módjával, és úgy hogy a szegénységet fölöttébb ne 
sértse és ne hatalmaskodjék rajtuk. 

[13.] Miért hogy a bor jövedelemből és bor begyűjtésből és betakarásból leg-
főbb haszon lehet, azért az udvarbíró arra szorgalmatos gondot viseljen, hogy szü-
retben annyi bort gyűjtsön be, amennyivel egész esztendő által, mind a helyében, 
mind a falukon a kocsmát megérje. Sőt még azon is igyekezzék, hogy annál is töb-
bet gyűjtsön, hogy aztán megválogatván hordóstól eladhassák készpénzen és min-
denkor az újbornak az alávalóját84 kezdje először kiárultatni, hogy a javát azután 
hovatovább mind jobb áron áruitassa. 

[14.] Ha a búza Isten áldásából oly bőven terem, hogy a helynek bőséges szük-
ségétől megmarad, tehát a más helynek szükségére convertáltassék, avagy pénzen 
eladassék. 

[15.] Miért is, az is udvarbíró tiszte és nagy gondviselése, hogy amely cséplett 
majorságot és dézsma búzát, vagy egyéb búza jövedelmet a várhoz rendelnek, ide-
jén beszolgáltassa és betakarja és annak úgy viselje gondját, hogy ahova kelletik 

81 Talán a szüret előtti szedesi t i lalom feloldásáról van itt szó. 
82 Fraus és dolus - csalás és álnokság, rosszhiszeműség. 
83 Per fas et nefas - joggal és jogtalanul. 
84 Alávalóját — a gyenge minőségűt. EMSzT 1. köt. 210. p. 



tölteni, száraz helye legyen jó hajazat83 alatt, hogy eső miatt, vagy valami nedves-
ség miatt meg ne rothadjon és el ne vesszen. Lisztet pedig helyiben bőven tartson, 
az is gyakorta forgattassa, hányattassa. Azonképpen a borokra is gondja legyen. 
Abroncsai ne szakadjanak, tisztán legyenek, hogy meg ne vesszenek.86 Mert, ha az 
udvarbíró gondviseletlensége miatt valami kár következik, tehát ő fizetése leszen. 

[16.] Mindenféle adót és jövedelmet, mind városokon, falukon idejekorán be-
szedjen, és az úr parancsolatja és commissiója szerint disponáljon belőle. 

[17.] Kaszálásnak idején arra szorgalmatos gondja legyen, hogy mindenütt jó 
időben kaszáitassa, betakartassa, s berakattassa a szénát. Mindenütt azon legyen az 
udvarbíró, hogy mennél többet lehet, rakattasson és ami szükségtől megmarad, té-
kozlás nélkül jó áron eladja, kiről tartozik igaz számot adni. 

[18.] A sertés marhát pünkösd havában (kit pázsit dézsmának hívnak)87 meg-
dézsmálja, ahol szokás volt, és az ilyen dézsmát a vár szükségére tartsa. Azonkép-
pen a makkon való hizlalt sertés marhát is megdézsmálja, redemptionális pénzt 
exigálván, amint annak szokása. 

[19.] Vannak jó molnok is, azokból gabonát, lisztet és mindennemű jövedelmet 
híven percipiáljon. Vannak hasznos vámok is, kikből pénzt, sót, vasat, etc. udvarbí-
ró teremthet. Azokat az úr szükségére hasznosan convertálja. 

[20.] Adó és jövedelem kívül vannak bírságok is. Azokat az úr számára 
medianti justitia exigálja, kivévén maga, avagy bíró részét, ha a szokás szerint 
ilyen mulcta udvarbírót, avagy bírót illet. 

[21.] Az esetekben, kik mia[tt] a gonosztevők fejüket és örökségüket elvesztik, az 
udvarbíró ilyen vakmerőségért, engedetlenségért mindjárást méltatlan büntetésre ne 
induljon. Csak cégéres bűnöket, úgymint nyilvánvaló lopást, gyilkosságot, parázna-
ságot, etc. halállal büntesse, abban is medianti solemni et legitimo judicio eljárván. 

[22.] Ma valakit az úr ellen88 in nota infidelitatis deprehendálna, tartozik arról az 
urat informálni, vagy aztán oly hitetlen érdeme szerint büntettessék meg. 

[23.] Vannak olyak is, akiknek haláluk után semmi haeresek nem marad, azok-
nak az ő örökségüket és mindenféle ingó-bingó marhájukat az úr számára az udvar-
bíró foglalja, arról is minden késedelem nélkül az urat informálja. 

[24.] A kereskedésre is gondja legyen az udvarbírónak, ősszel és télben barmot 
gyűjtsön, jó szénával teleltesse ki és kikeletre a jó füvön meghizlalja és jó áron ha-
szonnal eladja. Ökör, tehén, bárány, kecske bőröket olcsón szerezzen mindenütt a 

85 Hajazat - tető. EMSzT 4. köt. 922. p. 
86 Meg ne vesszenek - meg ne romoljon (ti.: a bor). EMSzT 8. köt. 1299. p. 
87 A legeltetésért járó tized. 
88 Utána egykorú törlés: innota. 



várhoz tartozó jószágban tilalom alatt, meg egyéb kívül való helyekre is a mészáro-
soknakpénzt adván, hogy azután mikoron alkalmatosságát látja, jó áron és haszno-
son eladhassa. 

[25.] Mivelhogy a tőzsérek arra barmot hajtanak, főképpen bányaiak és Erdély 
[Erdelj] felől, a mezőtől udvarbíró bért vegyen. Erdők is hasznosak vannak, nem 
csak makkal, hanem építésre való fával is. Ezért azokra is számot tartson, hogy mi-
kor bőven terem a makk, bőven fogadjon sertés marhát, sőt még Moldvából is, ha 
lehet olcsón hozasson egy néhány száz sertés marhát, amint sokan effélével keres-
kednek, kiből nem kevés hasznot vesznek. 

[26.] A faggyút azonképpen a mészárosoktól is beszedje és a vár szükségére 
tartsa, amennyi kívántatik, többit jó áron eladja. 

[27.] Mód nélkül való munkával és szitkokkal a szegénységet sem ő maga ud-
varbíró, sem az utána való dolgosok, szabadosok és szolgák ne illessék, se verjék. 
Mert ők is Istentől adattattak, noha szolgálat alá vannak vettetvén. Ne átkozódja-
nak és keserves szívvel, siralommal, ne fohászkodjanak Istenhez, kiknek siralmuk 
heted égig által hat Isten elejében, hanem aki vét, tehát törvénnyel módja szerint 
büntettessék meg. 

[28.] És mivel hogy mindenütt ilyen szokás vagyon, hogy mikor a szegény em-
ber puszta helyre száll és újonnan házat épít, bizonyos ideig a helynek mivolta sze-
rint, az udvarbíró szabadságot adjon. Mi is hagyjuk, hogy udvarbíró aszerint csele-
kedjék és két, avagy három esztendeig szabadságot adjon, mind szolgálatból, mind 
egyéb féle fizetésből nekik, sőt azon legyen az udvarbíró, hogy megkiáltassa min-
denütt, hogy a pusztákat megszállják és ahol lehet, s mikor lehet a szomszédok se-
gítséggel legyenek, hogy minden puszták megépüljenek. 

[29.] Az udvarbíró ebben is szorgalmatos legyen és erősen gondot viseljen rá, 
hogy idején árpát gyűjtsön be mind majorságból, mind dézsmából és pénzen is ké-
pes áron annyit vegyen, kivel esztendő által megérje serfőzést, mind a helyben, 
mind az egész tartományban, kiből nem kevés haszna jöhet az úrnak, esztendő által 
a szolgálónépnek megfizetésére. Megvetvén és jó végére menvén az egész eszten-
deig mennyi száz köböl árpa és komló kelletik. Ahhoz képest meg aranza mennyit 
kell pénzen venni. A komlógyűjtésben, ilyen módja lehet, hogy erdőkön, berkeken 
sok komló szokott teremni esztendőnként, főképpen mikor ember rászűkül, min-
den tartományokban, városokban, falukban szedhetni, pénzen is jó idején olcsón 
szerezni szükség. 

[30.] Azután kívántatik a szokás, hogy bárány, búza és bor dézsmára az úr bo-
csásson bizonyos meg hit,jámbor, igaz és zálogos embereket, kikre az udvarbíró-
nak is animadvertentiája legyen, hogy ennek utána annyi sok szabados, varga, 
kovács, szíjgyártó, borbély, [...] és a földesurak is annyi szabadost propria autho-



ritate ne legyenek, amint ez ideig, hogy zsellérnek nem hagytak dézsmát adni. 
Maga néhol találtatott oly zsellér, hogy sokkal több búzája volt, hogy sem mint job-
bágynak. Amint erről a dézsmásoknak az úrtól kiadatott instructióban bőségesen 
tanúságuk leszen. 

[31.] Ez is tilalmas interdum, hogy az udvarbíró magának az úr jószágában, 
semminemű barmot, juhot, sertés marhát ne tartson, maga házához ne szolgáltassa, 
se cogállja, a szegénységet, se szántásra, se kaszálásra, se kapálásra, se aratásra, se 
házépítésre, se semminemű munkára. Az úr jószágában bort magának ne foglaljon, 
se új fejébe maga számára pénzt ki ne osszon, az úr jobbágy közé. Bort az úr jószá-
gában, se falukon, se a városban, várban, se nyilván, se titkon szabad ne legyen 
másnak árulni, hite és tisztessége és tiszte elveszése alatt, hanem mindenben az úr 
hasznát keresse és kövesse és bort is mindenütt elegendőt áruitasson. 

[32.] Senki szabados ne legyen, valakinek89 az úrtól szabadságra való levele 
nem leszen. 

[33.] Mint hogy pedig mindenek ebbe az instructióban írathatnak, kiket hív, se-
rény, igaz udvarbírótól kívántatnak, ha valamely oly dolog leszen és jövendőben 
kívánatik, azt a jószágnak urbáriumja megmutatja. O magát udvarbíró eszében ve-
szi reversálisa szerint, mindenben az úr hasznát keresvén és kárát eltávoztatván. 

[34.] Végezetre, udvarbíró az ő adminisztrációjának regestumát csinálja, kibe 
szép rendel elsőbe az introitust, azután exitust conscribálljon, nem csak a kéz pénz-
ből, de élésből is ez instructio szerint és elégséges commissiók szerint, jó módjával 
disponáljon, hogy esztendőre eltelvén mikor számadásra feljő, a regestumát az úr-
nak adhassa, instructiójával, commissióival és [...] tantiáival együtt. Ezt kivált-
képpen tudván, hogy minden [...] a fizetésnek vesztése alatt tartozik urának behoz-
ni, vagy beküldeni, hogy ott, míg esztendő eljön, legyen módja a számvevő mester-
nek a regestumnak discutiálásában és vizsgálásában. Ha pedig az úr, végére mehet, 
hogy az udvarbíró nem gondolván az ő reversálisának hitével és erős esküvésével, 
hamisan és nem jámborul, ő rá bízatott tisztében forgolódott, szabad leszen udvar-
bírót, mind marhájában, mind tisztében megbüntetni, semmit nem gondolván az ő 
nemességével és szabadságával. 

MOL P 72 Csáky cs. It. 69. cs. Fasc. 480. fol. 43-46. 

89 Utána egykorú törlés: ő tőle. 



A guglielmiták inkvizíciós pere 1300-ból 

Milano 1300: Processi inquisitoriali contro le devote e i devoti di santa 

Guglielma. Szerk.: Marina Bendetti (Grado Giovanni Merlo tanulmányával). 

Milano, Scheiwiller, 1999. 319 oldal 

Ez az igen szép kivitelű forráskiadvány Szent Guglielma követői inkvizíciós peré-
nek latin kritikai szövegkiadását, olasz fordítását, és két olasz nyelvű tanulmányt 
tartalmaz. A szerkesztő és a bevezető tanulmány szerzője a kérdéskör legjobb 
szakértői, a kiadó pedig az egyik legismertebb és legigényesebb milánói kiadó. 

Ez a kitűnő kötet több szempontból is figyelemre méltó. Guglielma és követői-
nek ügye a középkori eretnekség egyik igen különös és figyelemre méltó esete, 
amely annak ellenére, hogy közép-európai és magyar vonatkozása is van, Magyar-
országon alig ismert. A latin forrás egyike a kevés fennmaradt középkori inkvizíci-
ós peranyagnak, és mint ilyen a történettudomány sok ága számára fontos lehet. 

Guglielma és a guglielmita mozgalom a késő középkori eretnekségek igen külö-
nös ága. 1260 körül tűnt fel Milánó városában egy Guglielma nevű nő, aki bűnbánó 
életet folytatott. Viszonylag hamar egy vallási társaság központjává vált, akik 
szentként kezdték el tisztelni. 1281-82-ben halt meg ám tisztelete nem maradt 
abba, sőt eretnek elemekkel bővült. Egyrészt a tanúvallomások szerint Guglielma 
is stigmákat kapott az Úrtól, másrészt, követői — élükön Andrea Saramita és 
Maifreda da Pirovano — elkezdték benne a Szentlélek női inkamációját látni és az 
Egyház női megújulásáról beszéltek, ahol is egyik követője, Maifreda nőpápaként 
szerepelt volna. Amennyire tudjuk, ő maga életében mindvégig visszautasította 
ezeket az attribúciókat és önmagát, mint egyszerű bűnös asszonyt mutatta be, való-
színűleg ez óvta meg őt életében az egyházzal való összeütközéstől. Követői azon-
ban nem kerülhették el az inkvizíciós eljárást. 1300-ban nagyszabású per kez-
dődött ellenük, melynek eredményeképpen legalább három guglielmitát átadtak a 
világi hatóságoknak és megégettek. 

A per anyagát Beltramo Salvagno milánói jegyző rögzítette, aki a domonkos 
inkvizítorok szolgálatában állt. A kézirat a quaterni imbriviaturarum címet viseli 
és a milánói Biblioteca Ambrosiana-ban található (ms. A. 227 inf.). Eredetileg 
négy füzetben (quaterni) őrződött meg összesen 38 fólió terjedelemben. Noha a 
kézirat a per szinte teljes anyagát tartalmazza, magából a forrásból következtethe-
tünk arra, hogy volt egy másik része is a peranyagnak, amely nem maradt fent. Ez 
az oka annak, hogy például szinte minden ítélet hiányzik, a kivégzésekről is csak 
közvetett értesüléseink vannak. 



A szöveg 110 rövid dokumentumot tartalmaz, melynek nagy részét (66) a tanú-
vallomások (dictum) teszik ki. A többi dokumentum különböző, a per részét képe-
ző jogi szöveg, mint például, citatio, abiuratio, iuramentum, licentia, vagy 
absolutio. Több tucat tanú vallomását ismerhetjük meg a dokumentumokból, a leg-
többjüket többször is kikérdezték. 

A forráskiadványt a történettudomány több ága is hasznosíthatja és részben már 
hasznosította is. Egyrészt evidens módon e dokumentum az alapja bármiféle 
Guglielmát és a guglielmiták eretnekségét érintő vizsgálódásnak. Az eddigi kuta-
tás a XIX. századtól kezdve leginkább egyház- és vallástörténeti (eretnekség, az 
inkvizíció működésének gyakorlata) szempontból valamint várostörténeti (a per 
alapján megismerhetjük a XIII. század végi Milánó társadalmát és részben urba-
nisztikáját is) szempontból vizsgálta e forrást. A Guglielma-kutatás a 1970-80-as 
években kapott új lendületet, amikor az Egyesült Államokban és Olaszországban 
új szempontból kezdték elemezni a guglielmiták esetét: ekkor kap új lendületet, fő-
leg az angolszász világból kiindulva a történeti antropológia, valamint főképp a 
women studies, illetve a gender studies. Az e vonulathoz tarozó kutatók (Barbara 
Newmann, Luisa Muraro stb.) úgy értelmezik ezt az eretnekséget, mint egy par 
exellance női eretnekség, ahol a férfi-központú vallással és egyházzal szemben 
próbálnak egy női vallást (Guglielma, mint a Szentlélek női megtestesülése) és 
egyházat (Maifreda, mint nőpápa) létrehozni. 

Marina Benedetti művei szerencsés középutat jelentenek a hagyományos olasz 
pozitivista egyháztörténet és a posztmodern feminista indíttatású művek között. 
Marina Benedetti, aki a Milanói Egyetem történelem tanszékének oktatója, fiatal 
kora ellenére a Guglielma-kérdéskör legelismertebb szakértőjének számít. Több 
tanulmányt publikált e témában, valamint ő a szerzője a legutolsó Guglielma-mo-
nográfiának is (Io non sono Dio: Guglielma di Milano e i Figli dello Spirito Santo. 
Milano, Ed. Francescana, 1998). Egyrészt pozitivista alapossággal dolgozza fel az 
alapvető forrást: pontos kritikai kiadást készített, szép és filológiailag pontos olasz 
fordítást alkotott. Ugyanakkor mind e mű bevezető tanulmányában, mind előző 
monográfiájában igen jó érzékkel és széles látókörről tanúbizonyságot téve helyezi 
a kérdést tágabb történeti és historiográfiai kontextusba. E tanulmányában megkí-
sérli a guglielmita eretnekség szociális és térbeli aspektusát rekonstruálni (aho-
gyan ő fogalmaz a szakrális topográfiát). 

A másik tanulmány szerzője Giovanni Grado Merlo, a középkori eretnekség ku-
tatásának egyik legnevesebb élő olasz képviselője, szintén foglalkozott már koráb-
ban is Guglielma esetével, összefoglaló müvének (Eretici e eresie del Medioevo. 
Bologna, II Mulino, 1989) egy fejezetét szentelvén a kérdésnek. E tanulmányában 



az inkvizíció oldaláról közelíti meg a guglielmiták ügyét, részletesen elemezve az 
inkvizíció működésének mechanizmusát és az inkvizítorok személyét. 

Végül néhány megjegyzés a forrás közép-európai, illetve magyar vonatkozásai-
ról. A tanúvallomásokból kiderül, hogy Guglielmát követőinek egy része cseh ere-
detűnek tartotta, sőt határozottan állították, hogy nem volt más, mint a cseh király 
lánya. A guglielmiták egyik vezéralakja, Andrea Saramita arról vall, hogy 
Guglielma halála után egyik társával elzarándokolt Bohémiába, hogy a lehetséges 
kanonizációról tárgyaljon, és itt meggyőződött Guglielma valódi királyi származá-
sáról. Guglielma ezek szerint I. Premysl Ottokár és Konstancia királyné (III. Béla 
magyar király lánya) lánya lett volna, így Szent Ágnes testvére és Árpád-házi Szent 
Erzsébet unokatestvére. E kérdés igen nagy vitát váltott ki az olasz, cseh és német 
kutatók között. E szerzők egy része (a múlt században például Frantisek Palaczky, 
újabban Luisa Muraro, Patrizia Costa és Barbara Newman) elfogadja ezt az állítást, 
és Blazena Vilema néven Premysl királylányként tarják számon. E miatt az azono-
sítás miatt Guglielma a korábbi szakirodalomban általában Guglielma la Boema-
ként szerepel. Marina Benedetti előző müvében is, és e tanulmányában is amellett 
érvel igen meggyőző argumentációval, hogy e cseh királyi eredet korántsem te-
kinthető bizonyítottnak, és inkább hagiográfiai toposzt sejt ezen attribúció mögött. 
Éppen ezért ő kerüli a Guglielma la Boema megnevezést és vagy a Santa Gugliel-
ma, vagy még inkább a Guglielma di Milano nevet használja. 

Guglielma esetének másik magyar vonatkozása egy késői XV-XVI. századi ha-
gyomány, amelyben több forrás is Guglielma, angol királylány, magyar királyné 
történetét beszéli el. E forráscsoport minden bizonnyal Guglielma nevét és állítóla-
gos közép-európai eredetét mossa össze egy másik, korábbi hagiográfiai hagyo-
mánnyal. 

Összefoglalva, e forráskiadás igen magas tudományos színvonalon mutat be 
egy nálunk alig ismert, ám mind vallástörténeti szempontból, mind magyar és kö-
zép-európai vonatkozásai miatt igen fontos esetet. E dokumentum kitűnő forrás le-
het, a fentieken túl, a XIII-XIV. századi mindennapi városi élet jobb megértéséhez, 
alaposabb megismeréséhez is. 

Falvay Dávid 





Zala megye archontológiája 1138-2000. 
Szerk.: Molnár András, Zalai Gyűjtemény 50., Zala Megyei Levéltár 

Zalaegerszeg, 2000. 524 p. 

Ha egy történeti kiadvány a vidéki műhelyek valamelyikéből (levéltár, múzeum) 
kerül ki, akkor, a történeti kiadványoknál egyébként is megszokott, érdektelenség-
gel találja szemben magát. Vannak sorozatok természetesen, mint például a Ma-
gyar Századok, amelyek jó értelemben vett népszerűsítésre törekekednek és szé-
lesebb olvasó közönséget vonzanak. Emellett a rendszerváltás óta folyamatosan 
jelennek meg elsősorban a közelmúlt történetével kapcsolatos új szemléletű, re-
mek alkotások, de nem vagyunk híján a felháborítóan gyenge, lapos, politikai ma-
nifesztumnak inkább, mint történeti műnek minősülő írásokkal sem, amelyek 
felke- riilnek az olvasói sikerlistákra is. 

A különböző, főként vidéki levéltárak kiadványai jó esetben az érdeklődő szak-
ma figyelmét keltik fel és sokszor joggal, de gyakran igazságtalanul a helytörténeti 
jelzőt mint negatív értékminősítést kapják. Mindamellett az információáramlás, 
ebben a tekintetben gyenge volta, ill. a vidéki kiadványok terjesztésének nem ép-
pen rózsás helyzete folytán esetleg el sem jutnak az olvasókhoz. (Többek között ez 
is indokolja a recenzió műfajának jogosságát.) 

A Zala Megyei Levéltár azon intézmények közé tartozik, ahol a helytörténet-
írásnak a hosszú évek óta folyó színvonalas munka révén rangot adtak. A Zalai 
Gyűjtemény sorozatban 1974 óta jelennek meg a megye történetével foglalkozó ta-
nulmánykötetek, forráskiadványok stb., amelyek témájuk révén nem egy esetben a 
megyehatáron is túlmutatnak. A teljesség igénye nélkül gondolok itt egyebek mel-
lett a vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek regeszta köteteire, a Csány László és 
Deák Ferenc politikusi működését feldolgozó kötetekre vagy az 1956-os forrada-
lom Zala megyei dokumentumait publikáló kötetre, a sort még lehetne folytatni. 

E sorozat keretében látott napvilágot Zala megye archontológiája, amely az or-
szágban elsőként adja közre egy megye teljes, az első írásos említéstől kezdve a kö-
zelmúltig, 2000. július 31-ig tartó időszakának tisztviselői listáit. 

Az archontológiát, mely a tisztség- és hivatalviselőkkel foglalkozik, hagyomá-
nyosan a történelem segédtudományai közé szoktuk sorolni. Engel Pál véleménye 
szerint ez a besorolás nem indokolt, mivel nincs eleve adott tárgya (oklevél, kódex, 
írás, felirat, pecsét, címer), nincs sajátos szókincse, mint például a heraldikának és 
sajátos módszertana, mint a paleográfiának. Ezért Engel Pál helyesebbnek tartja, 



ha inkább egyfajta tudományos tevékenységnek tekintjük, melynek célja bizonyos 
történettudományi segédletek összeállítása.1 

Éppen a fentiekből adódóan az archontológia művelőjétől megköveteli az emlí-
tett segédtudományok összességében való jártasságot, speciális képzettséget, vala-
mint közigazgatás-, jog- és politikatörténeti ismereteket is feltételez. Talán éppen 
ez lehet az egyik oka annak, hogy — bár művelése több, mint kétszáz éves múltra 
tekint vissza Magyarországon —, kevesen müvelik. Szerepet játszhat még az is, 
hogy több éves fáradságos munkát igényel, ugyanakkkor a befektetett energiához 
képest kevésbé ígér látványos sikert. Hasonlóan azonban a forráskiadványokhoz, 
hosszú ideig fontos kézikönyvvé válhatnak. 

Amint már említettem Magyarországon már hosszú időre tekintenek vissza az 
archontológiai kutatások. A XVIII. században Wagner Károly jezsuita történettudós 
1782-ben kéziratban elkészítette Magyarország főispánjainak megyénkénti soroza-
tát. A XVIII-XIX. század fordulóján Lendvay Ignác Márton kamarai levéltárnok a 
királyi személynökök és az ügyigazgatók sorát állította össze a középkortól kezdve. 
1824-ben jelent meg nyomtatásban Csergheö Ferenc archontológiája a Dunántúli 
Kerületi Tábla hivatalnokairól. A XIX. század historikusai nem jeleskedtek az 
archontológia művelésében, nem folytatták a XVIII. századi elődök munkáit. 

1988-ban jelent meg Fallenbiichl Zoltán hiánypótló műve Magyarország fő-
méltóságai címmel, amely a királyokat, a nádorokat, az országbírákat, a horvát bá-
nokat, az erdélyi vajdákat és fejedelmeket stb. tette közzé az 1526-1848 közötti 
időszakból. Az 1526 előtti korszakot öleli fel Engel Pál grandiózus munkája. (Ma-
gyarország világi archontológiája 1301-1457. Bp., 1996.) 

A vármegyék tisztviselőinek névsora az országoshoz képest roppant hiányos. A 
Magyarország Vármegyéi és Városai sorozat (szerk.: Borovszky Samu) köteteiben 
a fő- és alispánokat, ill. az országgyűlési követeket közölték, ez utóbbiakat nem 
mindegyik kötetben. Fallenbiichl Zoltán az 1526-1848 közötti időszakból közzé 
tette Magyarország főispánjainak listáját (Bp., 1994.).2 

A legtöbb megye tisztviselői kara mind a mai napig feldolgozatlan, illetve a 
megjelent müvek vagy csak egy-egy korszak tisztségviselőinek listáit, vagy 
hosszabb időszak bizonyos méltóság viselőinek lajstromát publikálták. 

1 Engel Pál: Archontológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk.: Bcrtényi Iván. Bp., 
1998. 29-36. p. 

2 Vö.: Pálffy Géza: Archontológiai kézikönyv vagy század eleji ismereteink összcségc? Gondo-
latok Fallenbiichl Zoltán: Magyarország főipánjai. Dic Obcrgcspane Ungarns. 1526-1848. 
című könyvéről. In: Fons, 2. (1995) 99-111. p. 



A Zala Megyei Levéltár vállalkozása arra, hogy a megye legfontosabb tisztségvi-
selőinek, tisztviselőinek teljességre törekvő cím- és névtárát közzétegye 1138-tól 
2000. július 31-ig, úttörő és remélhetőleg követőkre találó kezdeményezés. 

A kötet három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első Zala megye közigazgatás-
történetét mutatja be. Az egyes korszakok más-más szerző tollából a megye terü-
letváltozásait, az egyes korszakok hivatalviselőinek feladatkörét, hatáskörét, a hi-
vatal betöltésének módját és feltételét elemzik, kiemelve azokat a jellemzőket, 
amelyek csak e megyére vonatkoznak. Tehát a nemesi vármegye kialakulásától 
kezdve kísérhetjük végig azokat a folyamatokat, amelyek során a vármegye szere-
pe az országos helyzetnek megfelelően nőtt vagy csökkent és azt, hogy az országos 
politikai és közigazgatási viszonyok miként hatottak a megyére. A közigazgatási 
jellemzők egyúttal betekintést engednek a megye történetébe, a birtokviszonyokba 
is. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy az egyes fejezetek után részletesen felsorolásra 
kerülnek azok a korszakra vonatkozó források, amelyek a tanulmány és a tisztség-
viselői lista összeállításánál felhasználásra kerültek. Szerencsés helyzetben van a 
levéltár abból a szempontból is, hogy a szerzők és a kötet lektora kivétel nélkül a 
Zala Megyei Levéltár jelenlegi vagy valamikori munkatársai, az adott korszak 
szakértői, így külső szakemberek bevonása nélkül készülhetett el a kötet. A szer-
zők a tanulmányok, illetve korszakok sorrendjében: Bilkei Irén (1138-1596), 
Turbuly Éva (1597-1750) , Kapiller Imre (1750-1810) , Molnár András 
(1810-1849), Halász Imre (1849-1861), Foki Ibolya (1861-1909), Káli Csaba 
(1910-2000), a kötet lektora Simonffy Emil volt. 

A második nagyobb fejezet Zala megye tisztviselőinek címtárát közli, korszak-
okra bontva hierarchia alapján, a hivatalviselés kezdő és záró dátumával, külön a 
központi és járási tisztségviselőket, egészen az esküdtekig bezárólag. A harmadik, 
záró fejezet a tisztviselők névtárát közli betűrendben, az általuk betöltött hivatal, 
i 11. tisztség megnevezésével és a szolgálati idő megjelölésével. A kötet szerkezeti 
felépítése logikus, áttekinthető és a harmadik fejezet, a névtár lehetővé teszi a 
könnyű és gyors keresést, ami fölöslegessé teszi a hagyományos névmutatót, ezért 
indokolt annak elhagyása. Bár recenzensként elsősorban a tartalmat vagyok hívat-
va méltatni, de a kötet külseje is joggal megérdemli a dicséretet. 

Visszatérve a bevezetőkben mondottakhoz, azt gondolom, hogy jelen kötet szép 
reprezentációja a Zala Megyei Levéltárban évek óta folyó értékes munkának. Ha a 
levéltárak folyamatosan ilyen színvonalas köteteket produkálnak, akkor levetkőz-
hetik magukról a szakmai körökben pejoratív értelemben használatos és ettől 
rosszízű „helytörténeti" jelzőt. 

Horváth Zita 
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1. A kéziratot számítógépen (IBM, lehetőleg WinWord 2.0-ás vagy 6.0-ás verzió-
ban) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani, mellékelve egy példányban a ki-
nyomtatott kéziratot is. 

2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez 
csatolva készüljenek. 
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BEVEZETŐ 

A Fons, a magyar történelem megismerését elősegítő forrásközlésekre és elsődle-
ges forrásfeldolgozó tanulmányokra szakosodott folyóiratként, kiemelt feladatá-
nak tekinti, hogy állandóan napirenden tartsa a forráskiadás, e kellő szakmai 
becsületét, úgy tűnik, lassan ismét visszanyerő műfaj elméleti-módszertani kérdé-
seit és aktuális problémáit. Ezért örömmel ad helyet a Politikatörténeti Intézetben 
2000. december 14-15-én megrendezett, „Történeti források a XX. századról" 
című konferencián elhangzott előadások bővített változatának. E rendezvénnyel a 
forráskiadás terén komoly érdemeket szerzett Politikatörténeti Alapítvány méltó 
módon ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 

A konferencia nem annyira a XX. századi történelem forrásbázisának áttekinté-
sét, hanem elsősorban a rendszerváltás óta eltelt időszak forráskiadási teljesítmé-
nyének értékelését és a feladatok megvitatását tűzte ki célul. A külföldi forráskiad-
ványokról szóló szekció igen tartalmas és informatív beszámolóit az 1945 előtti, il-
letve utáni magyar történelemmel foglalkozó forráskiadványokat tárgyaló szekci-
ók követték, a konferencia második napján pedig a módszertani kérdések kerültek 
terítékre (melyeket óhatatlanul érintett valamennyi korábbi előadás is), zárásként 
pedig a forráskiadás terén meghatározó szerepet játszó műhelyek képviselő szá-
moltak be a XX. századot érintő aktuális terveikről és gondjaikról. Ez utóbbi szek-
ció legfőbb tanulsága talán az, hogy a jövőbeni munka kellő tervszerűsége érde-
kében rendszeres időközönként — legalább két-három évenként — szükség lenne 
ilyen jellegű, információcsere célját szolgáló megbeszélések szervezésére. 

Mivel csak azok az előadások kerülhettek jelen számunkba, melyeknek írásos 
változatát a szerzők időben elkészítették, a közölt anyag nem tükrözi teljes mérték-
ben a konferencia tematikai és gondolati gazdagságát. Különösen sajnálatosnak 
tartjuk, hogy a szomszédos országok forráskiadványairól szóló, a magyar történé-
szek zöme számára újszerű információkban bővelkedő előadások egyikét sincs 
módunk közzétenni. 

„A történeti források kiadásának módszertani kérdései" címet viselő 2000. évi 
1. számunk után ez a második alkalom, hogy folyóiratunk különszámot szentel az 
elméleti, módszertani és historiográfiai kérdéseknek. A történészi érdeklődés és a 
történetírói műfajok változásai, az újszerű források, új adathordozók, a forráski-
adás új technikai lehetőségei egyre több olyan kérdést vetnek fel, melyekre nézve a 
szakma egyelőre még annyira sem rendelkezik kidolgozott szabályokkal, általáno-



san elfogadott normákkal, mint a „hagyományos" iratkiadványok esetében. A jö-
vőben is szeretnénk fórumot biztosítani a szakmai normateremtés munkájához. 

A Szerkesztőség 



ORMOS MÁRIA 

AZ IRAT-KIADVÁNYOKRÓL 

Egy olyan konferencián, amely a dokumentum-kiadványok kérdését tűzte ki témá-
jául, nyilvánvalóan nem szükséges az ilyesfajta munkák fontosságáról beszélni. 
Lényegesebbnek tűnik ennél mindenekelőtt magának a műfajnak a meghatározá-
sa, továbbá alfajtáinak körülírása, valamint a követelményrendszer, amelyet vele 
szemben joggal támasztani lehet. Azt gondolom, hogy az irat-publikációkat osztá-
lyozni lehet fajtáik szerint, valamint aszerint, hogy milyen célt akarnak velük elérni. 

A kor-dokumentumok köre véleményem szerint meglehetősen széles, és külö-
nösen az újabb időkre nézve nem korlátozható a hitelesnek tekintett helyek által ki-
bocsátott iratokra. Dokumentum-értékűek — legalábbis szerintem — ezek mellett 
még a különféle társadalmi egységek iratai, valamint a magánkézben lévő vegyes 
természetű iratok is. Mivel azonban a kormányzati és közigazgatási eredetű iratok 
nyilvánvalóan szerfelett fontosak egy-egy korszak vagy egy-egy kérdés elbírálásá-
ban, kezdjük körképünket ezekkel. 

Bár mindenki hajlik rá, hogy éppen a hivatali helyekről származó irományokat 
tekintse a legszavahihetőbbeknek, és ebben talán igaza is van a közvéleménynek, 
mégsem szabad elfelejteni, hogy e hiteles helyek mindig is hamisítottak, és ez alól 
a XX. század sem volt kivétel. A hozzájuk fűződő bizalom miatt pedig éppen az ef-
féle hamisítás a legveszélyesebb. Szeretnék erre néhány példát említeni. A magyar 
szempontból nagyon is lényeges nemzetiszocialista jegyzőkönyvek például a ma-
gyar és német partnerek között lefolytatott megbeszélésekről kimutathatóan „szer-
kesztettek", az elhangzottaknak csupán egy részét tartalmazzák, általában azokat a 
részeket, amelyek a német oldalon hangzottak el. Az 1939 április végi Hitler-Tele-
ki megbeszélésről a német jegyzőkönyv alapján például azt kellene hinnünk, hogy 
a magyar miniszterelnök egy hosszú tárgyalás folyamán mindössze két mondatot 
mondott, és ezek egyike így szólt: „Mi is." Bár Teleki Pál kétségkívül nem volt szó-
szátyár, ez a forgatókönyv mégsem hihető. Egy másik esetről, Goebbels és Kozma 
Miklós beszélgetéséről két feljegyzéssel rendelkezünk. Az egyik Goebbels Napló-
jából, a másik Kozma feljegyzéséből származik, és a kettőnek alig van köze egy-
máshoz. Ám utalhatok a híres Kádár-féle kihallgatások moszkvai jegyzőkönyveire 
is, amelyek semmit sem tartalmaznak arról, hogy mi zajlott le Kádár két előterjesz-



tése között, és ezen belül éppen azt nem, amit a szovjet partnerek neki mondtak, va-
gyis azt, amivel fenyegetőztek. 

Ezeket az eseteket azért említettem, hogy jelezzem: a leghitelesebbnek tűnő for-
rások esetében is jó okunk van olykor a kételkedésre. Ez azonban természetesen 
nem változtat azon, hogy a dokumentumkiadványok keretében mindenképpen a 
hivatali szervek — kormányok, minisztériumok, közigazgatási egységek stb. — 
hivatali anyaga áll a fontossági sorrend élén. Általuk azonban az irat-publikáció 
köre távolról sem merül ki. A magam részéről ide sorolom az egyházi, a politikai és 
társadalmi szervek, a gazdasági egységek, valamint — bizonyos esetekben — a 
magánszemélyek által felhalmozott vagy megőrzött iratokat is. 

E sorozat első része mellett vélhetően nem szükséges inszisztálni, mert 
ismeretgazdag voltuk meglehetősen egyértelmű. Legfeljebb sajnálkozni lehet 
azon, hogy az ilyen típusú kiadvány hazánkban mily kevéssé jelenik meg a könyv-
piacon. Ennek oka részben a szóban lévő irategyüttesek eltűnése, elpusztulása, de 
vélhető, hogy nem egy esetben közrejátszik a szóban lévő szervezetek fokozott, 
olykor megalapozott, máskor túlzott óvatossága is. Feltűnő például, hogy míg évti-
zedek óta folyik a vita a német nagytőke és a nemzetiszocializmus mindenkori vi-
szonyáról, mind a mai napig egyetlen gazdasági egység iratanyagát sem látta senki. 
Magyarországon a cégek megszűnése és átalakulása következtében az üzleti és 
egyéb titkok őrzése vélhetően jóval gyengébb, ezzel szemben egész irategyüttesek 
eltűnése miatt számos kérdésben sötétben tapogatózunk, és iratpublikáció sem ke-
rülhet szóba. 

Mielőtt rátérnék a magániratokra, ki szeretnék térni még egy olyan műfajra, 
amely a hivatalos és a magániratok között valahol félúton foglal helyet. Vezető, 
meghatározó személyiségek irategyütteseire gondolok, amelyekben helyet foglal-
hatnak a szóban lévő személy kifejezetten hivatalos aktusai mellett a félhivatalos 
beszédek, cikkek, valamint az egyáltalán nem hivatalos magánlevelek és egyéb 
feljegyzések is. Példaként megemlítem az Opera Omnia címen több mint 50 kötet-
ben kiadott gyűjteményt, amely magába foglalja Mussolini minden megtalált leve-
lét, újságcikkét, művét — lett légyen az vers, fordítás, színpadi mű vagy bármi 
egyéb—, továbbá a beszédeit, utasításait, egyes beszélgetések és meg sem jelente-
tett interjúk szövegeit. Hasonló készül, bár még nem jelent meg, Hitler esetében. 
Mondanom is felesleges, hogy az Opera Omnia valóságos kincsesbánya mindenki 
számára, aki az olasz fasizmussal foglalkozik, és nem kényszerül arra, hogy maga 
szedegesse össze a Mussolinival személy szerint kapcsolatos iratokat, hanem meg-
találja őket minden valamire való könyvtárpolcain. Még Magyarországon is, noha 
e köteteket az ötvenes években kezdték publikálni, következésképpen a Kádár-
korszakban kellett megvásárolni. Ha egyszer a 7 kötetre tervezett „Hitler Összes" 



is megjelenik, vélhetően senki sem fogja többé forgatni azokat a kiadványokat, 
amelyek eddig ugyanebből a tárgykörből erős vagy kevésbé erős szelekció alapján 
jelentek meg. Hasonló kiadvánnyal hazánkban csak elvétve találkozunk, és azok 
kivétel nélkül szenvednek a részlegesség és a szelektivitás hibájában. 

Végül a magániratokról néhány szó. A magam részéről hiteles dokumentáció-
nak tekintek a maga teljesen szubjektív volta ellenére minden naplót, feljegyzést és 
levelezést, sőt azokat kiadhatóknak és kiadandóknak vélem, ha tájékoztatással 
szolgálnak egy korszakra, akár annak politikai-szellemi légkörét, akár szokásrend-
jét, elvárásait stb. illetően. A szerzőtől függően a naplók és levek fontos esemény-
történeti adatokkal is szolgálhatnak, míg az említett többi műfaj főként társada-
lom-, művelődés- és kultúrtörténeti vonatkozásban bírhat értékkel. Közvetlen tör-
téneti érvényét tekintve ezektől elkülönül némileg az emlékirat, sőt még az olyan 
napló is, amelyet szerzője utólag átdolgozott, és gondja volt rá, hogy egykori és ké-
sőbbi bejegyzései között a különbséget láthatatlanná tegye. Az ilyen átírások több 
okból keletkezhetnek. Részben azért, mert a szerző régebbi nézete a megjelentetés 
idején a megváltozott korviszonyok miatt veszélyes lehet a szerzőre nézve, részben 
pedig azért, mert magának a szerzőnek változott meg időközben a véleménye. 
Ezen az alapon azután nem csak nézeteket, de esetleg eseményeket is átszínez, más 
megvilágításba helyez. Ebből eredően a történész számára az olyan napló az igazán 
értékes, amely vagy eleve nem tartalmazott ilyen veszedelmeket, mint például egy 
egyszerű katona front-naplója, vagy amelyet szerzője nem tudott átírni. Az utóbbi 
kategóriába tartozik például Pompeo Aloisi vagy Galeazzo Ciano olasz külügymi-
niszter naplója. 

Emlékiratot viszont ritkán szerkesztenek az emberek pusztán az utókor önzet-
len tájékoztatása céljával. Bár ezt a lehetőséget sem lehet teljesen kizárni, az em-
lékirat célja többnyire mégis az önigazolás. A második világháború után keletke-
zett német katonai emlékiratok például szinte kizárólag azzal a céllal készültek, 
hogy a háborús vereség felelősségét a vezető tisztek, amennyire csak tudják, a 
Führer nyakába varrják. Noha több ponton még igazat is kell adnunk nekik, mégis 
feltűnő, hogy miközben részletesen kitérnek a legkisebb nézeteltérésre is, ami csak 
az OKH és Hitler között felmerült, egyikük sem érinti érdemben a keleti hadjárat 
kérdését, amely pedig a háború kimenetele szempontjából sorsdöntő volt. Egyéb-
ként joggal nem említik, mert ez volt szinte az egyetlen, és minden bizonnyal az 
első olyan vállalkozás, amellyel szemben a Wehrmacht vezetőinek a legcseké-
lyebb kifogása sem merült fel. A mély hallgatás azonban e kérdés körül ugyancsak 
mély hallgatást jelent magának a felelősségnek a kérdésében is. Hasonlóak egyéb-
ként a háború utáni olasz és egyéb, például a magyar emlékiratok is. 



E fenntartások nem jelentik sem azt, hogy az emlékirat a maga sajátosságaival 
együtt ne lenne belefoglalható a dokumentum-kiadvány körébe, és azt sem, hogy 
ne tartalmazna értéket a kutató számára. Véleményem szerint nagyon is becses for-
rás, csupán tudni kell vele bánni, és bánásmód terén minden más forrásnál nagyobb 
körültekintést és óvatosságot igényel. 

Az iratpublikációkat osztályozhatjuk nem csak jellegük, hanem a kiadásukkal 
elérendő cél szerint is. Forráspublikációt ki lehet adni oktatási célokra, a nagykö-
zönség tájékoztatása érdekében, valamint kifejezetten a kutatást, feldolgozást elő-
segítendő. Azt hiszem, hogy hazánkban a legtöbb zavart az idézi elő, hogy e célo-
kat rendszeresen nem különítik el, és így össze-visszaság uralkodik mind a fejek-
ben, mind a könyvpiacon. Korosztálytól függően ki lehet és ki is kell adni olyan 
irat-gyüjteményeket, amelyek az iskolai vagy a főiskolai tanulmányok elmélyíté-
sét szolgálják, és támaszt nyújtanak a tanároknak csakúgy, mint a diákoknak és 
hallgatóknak. Az ilyen kötet értelemszerűen megkívánja az okos és a gondos válo-
gatást, de nyilvánvalóan nem tart és nem is tarthat igényt arra, hogy része legyen a 
tudományos feldolgozásnak. 

Célul tűzhetem ki azt is, hogy kielégítendő a nagyközönség érdeklődését, köz-
zéteszek olyan iratokat, amelyek a valóságot nem hamisítják meg, kielégítik a köz-
élet kíváncsiságát, ám ugyanakkor tudományos felhasználásra nyilvánvalóan al-
kalmatlanok. Hozzá kell tenni ehhez, hogy az ilyen kiadványnak gondos váloga-
táson kell alapulnia, és tartalmaznia kell az eligazító, magyarázó információkat. E 
kategóriába sorolhatjuk például a „Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence 
történetéről, 1918-1919" magyar nyelvű válogatott kötetét, amely teljesen hiteles 
nem csak az iratok eredetiségét, de a fordítást tekintve is, és amelynek a válogatási 
szempontjai kizárólag az iratok fontosságával álltak kapcsolatban, és semmi más-
sal. A kutatóknak mégis azt ajánlom, hogy éppen szelektivitása miatt mégse ezt a 
kötetet, hanem az eredeti és úgyszólván teljes francia nyelvű kiadást forgassák. 
Hasonló ehhez az egy-kötetes magyar nyelvű Goebbels-napló is, amely ugyancsak 
szöveghű, az utolsó német kiadást veszi alapul, de amely az eredetinek csak töredé-
két foglalja magába. Megemlítem még ugyanebben a kategóriában az újra kiadott 
Ciano-naplót, amelynek azonban van egy szépséghibája. Reprintről van ugyanis 
szó, vagyis az első kiadás megismétléséről, miközben a legutóbbi olasz kiadvány 
tekinthető a teljes szövegnek, amely egyébként tartalmaz magyarázó jegyzeteket 
és tudományos apparátust is. Arról már nem is szólok, hogy számos korai magyar 
fordítás pontatlan, többnyire azért, mert túlságosan jó, és megemeli az eredeti szö-
vegeket. A reprintként kiadott Mein Kampf pedig nélkülözi még azokat a mutató-
kat is, amelyek a késői német kiadásokban megvannak, és emiatt fokozottan 
alkalmatlan arra, hogy forrásul szolgáljon. 



E felsorolás nem egyenlő értékű kiadványokat tartalmaz, csupán azért kerültek 
egy kalapba, mert az eladhatóság, az üzleti szempont, vagyis a széles érdeklődés 
kielégítése mindegyiknél szerepet játszott. Míg e kategóriában első két példám az 
olyan publikációkat jelzi, ahogyan e körben szabad, sőt kell is kiadni, a másik kettő 
ennek az ellenkezője. A Ciano Diario esetében meg kellett volna találni az utolsó 
olasz kiadást, azt újra le kellett volna fordíttatni és a szöveget illett volna legalább 
útmutató szövegekkel és mutatókkal ellátni. Hasonló a helyzet a Mein Kampf-fal 
is. Az már azután megint más kérdés, hogy vajon helye volt-e, szabad volt-e egyál-
talán ezt a könyvet a széles közönség elé vinni minden eligazító, magyarázó jegy-
zet nélkül? 

Ami a tudományos célú vagy tudományos célokat is szolgáló dokumentum-ki-
adványokat illeti, azoknak a szóban lévő téma keretein belül a lehető legteljeseb-
beknek, abszolút pontosaknak és minden szempontból informatívaknak kell lenni-
ük. Az ilyen típusú kötetek ritkán hazudnak direkt módon, bár erre is akad példa. 
Az egykori NDK-ban a marseille-i gyilkossággal kapcsolatban közzétett iratok 
például szemérmetlen hamisítások. A hamisító, bárki is volt az, munkáját igencsak 
ügyetlenül végezte, mivel nem tudta megjelölni e fiktív iratoknak a helyét, vagyis 
mintegy azt kívánta, hogy mindenki látatlanban elhiggye, amit tartalmaz. Tartalma 
viszont elképesztő szamárságokból tevődött össze. Hamisítási kísérletre a korábbi 
NSZK-ban is sor került, ám a Hitlernek tulajdonított, amúgy igencsak drága álnap-
ló koholmány voltáról elég gyorsan lehullt a lepel. Csak meg kellett kérdezni a tör-
ténész szakértőket. 

Ha elő is fordultak szórványosan ilyen fantasztikus esetek, a dokumentumköte-
tek többnyire nem ilyen otrombán csalnak, hanem azzal, ahogyan válogatnak. A 
külpolitikai, nemzetközi jelentőségű irat-sorozatok például már azzal csúsztatnak, 
hogy egyáltalán mely korszakokra terjednek ki, és melyeket mellőznek el, amíg 
csak lehet. A magam részéről például egyáltalán nem tartom véletlennek, hogy az 
első világháború utáni békekonferencia anyagait mind a mai napig kizárólag az 
Amerikai Egyesült Államok publikálta, amely ugyanis utóbb nem írta alá az ott 
született dokumentumokat. Az angol, a francia, az olasz változatot viszont mind a 
mai napig hiába keressük. A Legfelsőbb Tanács üléseiről ugyan a franciák kiadták 
a Mantoux által készített jegyzőkönyveket, de kizárólag ezeket, és azt is csak a né-
met békeszerződés aláírása napjáig, míg a további jegyzőkönyveket a legutóbbi 
időkig elzárták a nyilvánosság elől. A titkot a Litván György által publikált, Ma-
gyarországgal kapcsolatos részletek törték meg először. 

A témaválasztásnál lényegesen tágabb és eredményesebb terrénuma a csúszta-
tásnak a közölt iratok kiválogatása. Ezzel a lehetőséggel nem él a német diplomáci-
ai iratkiadvány-sorozat, mivel a német iratok a háború után amúgy is közkinccsé 



váltak, és nagy részüket az amerikaiak le is fotózták. E helyzetben már nem sok ér-
telme lenne a szépítgetésnek, de a német történetírók java ilyesmire nem is töreke-
dett. A magyar iratközlés sajnálatos módon töredékes, ám ami napvilágot látott, az 
kétségkívül a legteljesebbek közé tartózik. Elmondható ez a Deák - Ujváry féle 
„Papers and Documents..." című kiadvány két kötetéről, az Ádám Magda - Litván 
György - Ormos Mária által közreadott francia iratokról, a Karsai Elek által kiadott 
„A magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája" című kötetről, amely 1927 és 
1931 közötti magyar külügyi anyagokat tett közzé, a Ránki György és mások által 
összeállított német iratgyűjteményről (A Wilhelmstrasse és Magyarország...), va-
lamint a Zsigmond László szerkesztette „Diplomáciai iratok..." című sorozatról. 
Később még visszaérek e relatív szabadság másik, első látásra felfedezhetetlen kor-
látozó oldalára. 

Már a felsorolásból is látható, hogy az életrajzon nem csak lyuk van, de tátongó 
űrök mutatkoznak minden szempontból. Ráadásként megemlítek még egy vesze-
delmet. Ez olyan veszedelem, amely miatt a magam részéről még a legalaposabb és 
legtisztességesebb közleményekben sem hiszek fenntartás nélkül. Elmondok egy 
példát e veszély illusztrálására. A történetírásban elterjedt, és máig szilárdan tartja 
magát az a nézet, hogy a belgrádi katonai konvenció szövegét Franchet D'Esperey 
tábornok önhatalmúlag írta, tárgyalta le és íratta alá. Bizonyíték lenne erre Pichon 
külügyminiszter tajtékzó levele, amelyet a miniszterelnök, Clemenceau el is kül-
dött a tábornoknak. A valóság azonban egészen más, és arról az iratrengetegben 
egy alig észrevehető fecni, egy iratkísérő tanúskodik, amely arról szól, hogy a had-
ügyminisztérium megküldi a tábornoknak a magyarokkal aláírandó szerződés szö-
vegét. Franchet D'Esperey azután erre reflektál is, és ajánl egy-két módosítást. 
Ezáltal voltaképpen egyszer s mindenkorra eldőlt, hogy a szöveget a hadügymi-
nisztériumban állították össze, és a derék tábornok azon még apró részletet sem 
változtatott anélkül, hogy ahhoz engedélyt kérjen. A legenda azonban mégis to-
vább él, és vélhetően élni is fog még sokáig, mert könyvemben megírtam ugyan, de 
az apró levélkísérő nem került be a dokumentumkötetbe, méghozzá nem csak a 
magyar, de még vaskosabb testvére, a francia nyelvű is nélkülözi. Miért? Egysze-
rűen azért, mert a már említett iratrengetegben a publikálandó iratok összegyűjtése 
során eltűnt annak a kutatónak a szemei elől, aki éppen a vonatkozó dobozt forgatta 
át. Mi több, még az is megeshetett, hogy a fecni egyszerűen eltűnt, kihullt a doboz-
ból, mivel abban az időben a francia katonai levéltár nem a rendjéről és rendszeres-
ségéről volt híres. 

Nos, sajnos adódnak esetek, amikor egy nyomorult félcédula is galibát okozhat, 
miként okozott már a szerencsétlen Dreyfuss esetében is, akit egy iratkísérő alap-
ján ítéltek évekig tartó vesszőfutásra. A történész tehát sohasem lehet eléggé óva-



tos, még akkor sem, ha egy kiadványban nincs szó tudatos csúsztatásról, hanem 
csupán a véletlen tréfálja meg az egyébként talpig elfogulatlan szerkesztőt. Márpe-
dig az esetek jó részében bizony tudatos csúsztatásokról is szó van, és ezeket több-
nyire úgynevezett országos, nemzeti stb. érdekekből követik el a külpolitikai 
sorozatokban. 

Még inkább számolni kell ezzel a tendenciával a mindenféle fehér, kék, sárga 
stb. kiadványok esetében, amelyeket többnyire a kormányok adtak ki vagy az egé-
szen nyilvánvaló önigazolás szándékával, vagy azért, hogy egy másik államot, 
esetleg az ellenzéket bevádolják. Az ilyesfajta füzetek és könyvek nyilvánvalóan 
tendenciózusak, akár egy kiil-, akár egy belpolitikai esemény köré fonódnak. Ma-
gyarországon ilyesfajta publikáció volt többek között az, amelyet a Bethlen-kor-
mány a királypuccsot követően arról kiadott, később a nagy perek gyűjteménye, 
majd több született a Rákosi-korszakban, és egy egész sorozat látott napvilágot az 
1956-os eseményekről, hogy bizonyítsa azok ellenforradalmi jellegét. 

Magyarországon azonban a kiindulásként említett valamennyi műfajban szület-
tek politikai okokból torzított dokumentum-kiadványok, amelyek a csúsztatást 
többnyire szelekcióval érték el. Eltérően a külpolitikától, amelyben a szerkesztők 
viszonylagos szabadsággal rendelkeztek, ez az átok elsősorban a belpolitikára vo-
natkozó forrásközléseket sújtotta, és a legjellemzőbb 1949-től kezdve volt. A poli-
tikai kontroll azonban más tekintetben is működött. A viszonylagos külpolitikai 
szabadság korlátai abban fedezhetők fel, hogy a rendszer a szomszédos államokra 
tekintettel nem tűrt el semmit, ami azok magyar- és magyarságellenes politikáját, 
továbbá a trianoni békeszerződés részleteit, valamint az 1945 utáni külpolitikai 
összefüggéseket érintette. A külügyminisztérium valamikor a hatvanas évek végén 
foglalkozott azzal a vakmerő gondolattal, hogy összegyűjteti és közzéteszi az 
1945-1948 között a Szabad Népben megjelent külpolitikai cikkeket. Amikor 
azonban az illetékes elolvasta a cikkgyűjteményt, ijedten lemondott a vállalkozás-
ról. Ez voltaképpen azt jelentette, hogy a külpolitikáról mindent meg lehetett jelen-
tetni, ami a magyar elfogultságot és az azon alapuló téves helyzetmegítéléseket és 
lépéseket mutatta be, és semmit, ami ennek megértéséhez fogódzót kínált volna. 

A belügyekre irányuló forrásközlemények pedig, eltekintve immár a különle-
ges célokat szolgáló említett propaganda-kiadványoktól, tudományos igény mel-
lett is egyoldalúságra és célzatosságra voltak ítélve. A helyzet azóta természetesen 
megváltozott, és az 1990-ben megnyílt lehetőséggel többen éltek is. Tanúskodnak 
erről többek között az MSZMP vezető szerveinek irományait kiadó kötetek, de 
több más kiadvány is. Mindazonáltal több évtized hibáit és mulasztásait nem lehet 
egykönnyen jóvátenni. Ezek között vannak olyanok is, amelyek fizikai vagy bioló-
giai okokból már örökre jóvátehetetlenek maradnak. Ilyenek az elkallódott magán-



iratok, naplók és emlékiratok, és azok, amelyeket a potenciális szerzők körülmé-
nyeik miatt meg sem írhattak. Dicséretes ugyan, ami az emigrációban megjelent 
emlékiratok (Horthy Miklós, Kállay Miklós, Barcza György, Kertész István stb.) 
pótlólagos kiadása terén történt, ám még ez sem mondható teljesnek, de az igazi kár 
abból származik, hogy e szerzők jó része pusztán saját emlékire támaszkodhatott, 
illetve, hogy számosan, akik ezt más körülmények között megírhatták és egy ré-
szük valószínűleg meg is írta volna, viszonyaik miatt mégsem tették meg. 

Van viszont egy olyan, általam az előbbiekben átmenetiként jellemzett műfaj, 
amelynek műveléséről érdemes lenne elgondolkodni. Néhány jelentős magyar po-
litikus és más közéleti személyiség összegyűjthető személyes megnyilatkozásai-
nak megjelentetésére gondolok. Amilyen hasznos Bethlen István cikkeinek és 
beszédeinek gyűjteménye 1931-ig, annyira bosszantó ennek hiánya a következő 
évekre vonatkozóan. Horthy iratainak csak egy része jelent meg, beszédei pedig 
sosem láttak napvilágot. Hasonló a helyzet Teleki Pál esetében, és azt hiszem, hogy 
elég hosszan folytathatnánk azok sorát, akikről e vonatkozásban érdemes lenne el-
gondolkodni. 

Végkövetkeztetésem abban áll, hogy a magyar kutatóknak rengeteg tennivaló-
juk van a tudományos iratpublikációk terén. Magyar iratok alapján ki kellene igazí-
taniuk a ferdítéseket és egyoldalúságokat, ki kellene pótolniuk a meglehetősen 
nagy hézagokat, fel kellene kutatniuk a még fellelhető magánforrásokat, levelezé-
seket, feljegyzéseket, egyéb emlékeket, és fontolóra kellene venniük bizonyos sze-
mélyek megnyilatkozásainak összegyűjtését és publikálását. Ebben az országban 
azonban nem lehet elfeledkezni még egy további szempontról sem. A magyar tör-
ténelem önmagában véve nem volt értelmezhető, sem akkor, amikor Magyaror-
szág egy nagy birodalom része volt, sem akkor, amikor a győztes hatalmak 
kiszabták az új Magyarország térképét, sem akkor, midőn a harmincas évek önma-
gából kifordult Európájában kereste a helyét és boldogulását, végül sem az alatt a 
több mint negyven év alatt, amikor egy erőszakos nagyhatalom befolyási övezeté-
ben és árnyékában ügyeskedett a túlélés reményében megtalálni a kiskapukat. Ez 
azt jelenti, hogy számos más hatalom tevékenysége, mutatis mutandis: iratainak is-
merete nélkül a magyar történelem megnyugtató értelmezésére nincs remény. Ezek 
feltárása pedig sajnos ma sem kizárólag a magyar kutatók hajlamától és szorgalmá-
tól függ. 



BARÁTH MAGDOLNA 

1945 UTÁNI FORRÁSOK KIADÁSA OROSZORSZÁGBAN 

A szisztematikus orosz forráskiadás az orosz levéltárak újbóli bezárulását követően, 
az 1990-es évek közepén vette kezdetét. A forrásközlő munka első eredményei tudo-
mányos szakfolyóiratokban, elsősorban az Isztoricseszkij Arhiv és Isztocsnyik című 
tudományos szaklapokban láttak napvilágot. Az utóbbi folyóirat volt egy ideig jó-
részt az egyetlen, amely mellékletében az Orosz Föderáció Elnöki Levéltárából szár-
mazó iratokat is rendszeresen közreadott. Sajnálatos módon e folyóirat két év óta az 
Orosz Föderáció területén kívül már nem hozzáférhető. Hasonló a helyzet vala-
mennyi, az Orosz Föderációban megjelent forráskiadvánnyal kapcsolatban. Az 
egyes intézmények között korábban kialakult hivatalos kapcsolatok megszűnése 
után e kiadványok a hazai kutatók számára egyrészt nehezen beszerezhetőek, más-
részt sok esetben nincs is tudomásunk egy-egy munka megjelenéséről. 

E rövid áttekintés keretében csupán az 1945 utáni korszakról megjelent művek-
kel kívánok foglalkozni. Az oroszországi forráskiadás e területen kezdetben két 
időszakra koncentrált, egyrészt az 1956-os magyar és lengyel eseményekre, más-
részt az egykori Szovjetunió Kelet-Európa politikájára az 1944-től 1948-ig, illetve 
1953-ig terjedő időszakban. 

A „Kelet-Európa az orosz levéltárak dokumentumaiban "' címmel megjelent 
két kötetes munka több mint 600 dokumentumot ad közre a háború utáni szovjet 
vezetésnek a térséggel kapcsolatos irataiból. A forrásanyag — hiányosságai elle-
nére is — felbecsülhetetlen értékű a korszakkal foglalkozó és oroszul értő kutatók 
számára, hiszen az oroszországi levéltári kutatási lehetőségek újbóli rosszabbodá-
sa után jórészt e kiadványok, valamint a már említett tudományos szakfolyóiratok-
ban megjelenő dokumentumközlések jelentik a kutatók és a korszak iránt érdek-
lődők számára az egyetlen hozzáférhető forrást. 

A két kötetbe a szerkesztők elsősorban az Orosz Föderáció Külügyminisztériu-
mának Archívumából, az SZKP KB Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának, majd 
Külügyi Osztályának az egykori pártlevéltárakban őrzött iratanyagából válogat-

i Vösztocsnaja Jcvropa v dokumcntah rosszijszkili archivov 1944-1953. I—II. k. Szerk.: T. V. 
Volokityina T. M. Iszlamov - G. P. Murasko- A. F. Noszkova- L. A. Rogovaja. „Szibirszkij 
hronograf ' Moszkva-Novoszibirszk, 1997-1998. 



tak, de található itt dokumentum az Állami Levéltárból és — sajnos csak elvétve — 
az ún. Elnöki Levéltárból is. A dokumentumok jellegüket tekintve igen változato-
sak: az egy-egy oldalas emlékeztetőn kívül olvashatunk több oldalas információs 
jelentéseket, illetve elemzéseket csakúgy, mint az egyes magas szintű találkozók-
ról készült, csaknem szó szerinti jegyzőkönyvnek tekinthető feljegyzéseket. 

Általános hiányossága azonban a kötetnek az, hogy egy-két ritka kivételtől elte-
kintve olyan dokumentumokat közöl, amelyek nem a legmagasabb döntéshozói 
szinten születtek. Nem elhanyagolható természetesen az sem, hogy a SZEB képvi-
selői vagy SZK(b)P Nemzetközi Osztályának munkatársai milyen képet alkottak 
az adott országról, az azonban csak elvétve derül ki, hogy jelentéseik, illetve az 
adott ország kommunista politikusainak helyzetértékelései mennyiben és hogyan 
befolyásolták a szovjet döntéshozatalt. Mint ahogy arra a kérdésre sem kapunk 
egyértelmű választ, hogy tulajdonképpen ki vagy kik, milyen információk alapján 
- az itt közölt dokumentumokon kívül minden bizonnyal más anyagok is a szovjet 
vezetés rendelkezésére álltak—, milyen érvek és ellenérvek felsorakoztatása után 
döntöttek az egyes országok sorsáról. Az azonban kétségtelen, hogy ezen iratok 
még így is számos apró és tanulságos részlettel gazdagítják ismereteinket. 

A dokumentumok közül a két kötetben több mint száz — változó hosszúságú — 
irat foglalkozik közvetlenül Magyarországgal. A magyar vonatkozású dokumen-
tumok száma azonban ennél valamivel több, hiszen a szomszédos államok béketer-
veinek vagy egyes politikai vezetőinek a szovjetekkel folytatott beszélgetéseinek 
(pl. a magyar kisebbség ügyét érintő kérdésekben) szintén vannak magyar vonat-
kozású részei. 

A közzétett több száz irat kiváló lehetőséget ad az összehasonlító elemzésekre, 
ehelyütt azonban csak a magyarországi történéseket új megvilágításba helyező, 
eddig ismeretlen dokumentumok bemutatására szorítkozom, természetesen a tel-
jesség igénye nélkül. 

A „kezdetekre", a magyar fegyverszüneti delegáció 1944 őszi tárgyalásaira, a 
fegyverszüneti egyezmény aláírásának és az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívá-
sának előzményeire vonatkozó orosz források Vida István jóvoltából már jórészt 
ismertek a magyar olvasóközönség számára.2 Az orosz kutatók által közzétett do-

2 Vida István-. Orosz levéltári források az 1944 őszi moszkvai kormányalakítási tárgyalásokról, 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásáról és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakításá-
ról. In: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944-1945. Szcrk.: 
Fcitl István. Politikatörténeti Alapítvány, Bp., 1995. f/ő.: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány át-
alakítása 1945 júliusában cs a szovjet diplomácia. In: Vissza a történelemhez... Emlékkönyv 
Balogh Sándor 70. születésnapjára. Szcrk: Izsák Lajos - Stcmlcr Gyula. Napvilág Kiadó, Bp., 
1996. 



kumentumok alapján azonban azt is megtudhatjuk, hogy a magyar békefeltételeket 
a háromhatalmi megbeszélések után előbb ismerték meg a csehszlovák és jugo-
szláv politikusok, mint a magyar fél. A magyar békefeltételekről a szovjet vezetés 
leginkább a stratégiai partnernek tekintett csehszlovákokkal konzultált, és abban 
az ő igényeiket is érvényesítette. 

A hidegháború kialakulásának okairól és a térség szovjetizálásáról szakmai kö-
rökben még ma is viták folynak, az azonban a hazai történész körökben elfogadott-
nak látszik, hogy nem volt egységes szovjet terv a térség országainak szovjet típusú 
átalakítására vonatkozóan. Mindazonáltal a kötetek számos olyan, már-már szen-
zációsnak tekinthető dokumentumot is tartalmaznak, amelyben az egyes országok 
belső átalakulásába történő szovjet beavatkozás teljes mértékben tetten érhető. En-
nek legszemléletesebb példája a szovjet fél reagálására a csehszlovák kormány 
azon döntésére, hogy elfogadja a háború utáni újjáépítésre felajánlott Marshall-se-
gélyt. Magyar vonatkozásban ilyennek tekinthető például Miklós Béla „zsarolása" 
az 1945 nyári kormányátalakítással kapcsolatban. A szerkesztők jegyzetben ma-
guk is utalnak arra, hogy Rákosi Mátyás a kormányrekonstrukcióval kapcsolatban 
olyan akciót kezdett el, amelyet a szovjetek dolgoztak ki, sajnálatunkra azonban e 
„tervre" csak utalnak, annak közlésétől eltekintenek. A szovjet nyomásgyakorlás 
főbb mozzanatai méginkább nyomon követhetők az 1945 őszi választásokat kö-
vető kormányalakítás kapcsán. Vorosilov tájékoztatása nyomán a szovjet pártveze-
tés Sztálin jóváhagyásával konkrét utasításokat küldött a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság mindenható magyarországi elnökének a kormánynak a szovjet vezetés 
szájíze szerinti összetételben történő megalakítására. Majd amikor kiderült, hogy a 
kisgazdapárt nem fogadja el a kommunisták követelését a belügyminiszteri posztra 
vonatkozóan, nyíltan beavatkozott a kormányalakítás folyamatába — titkos tár-
gyaláson győzve meg Tildyt és Nagy Ferencet a szovjetek által sugalmazott kom-
munista követelés elfogadásának szükségességéről. 

E „másodvonalbeli" iratok figyelemre méltó adalékokat tartalmaznak a szovjet 
elképzelések végrehajtására hivatott kommunista politikusok megítélésére vonat-
kozóan is, s nem mellesleg időnként az is kiderül belőlük, hogy a szovjet vezetés 
mennyire volt elégedett az adott országba küldött emisszárius tevékenységével. 
1945 őszén jelentéseiben Vorosilov elmarasztalta a kommunistákat és személy 
szerint Rákosit, amiért utóbbi a választási kampány során nem fordított kellő fi-
gyelmet a gazdasági kérdésekre, és minden apróságban pártközi vitába bocsátko-
zott. A választásokat követően a SZEB elnöke Gerő Ernőt javasolta miniszter-
elnök-helyettesnek a kormányba, mert szerinte az „állami vonalon végzendő mun-
kárajobban megfelel, mint Rákosi". Jó lenne tudni, hogy ebben a kérdésben mi volt 



(volt-e) a hivatalos szovjet álláspont, Vorosilov javaslatáról egyáltalán folyt-e esz-
mecsere, vagy erről Rákosi önállóan döntött. 

Magyarországnak — és ebből következően a magyar kommunistáknak — a 
szomszédos országokénál sokkal kedvezőtlenebb pozícióját mi sem mutatja job-
ban, mint Sztálin és a szovjet vezetés képmutatása az 1946. április 9-i találkozó al-
kalmával . Sztálin a magyar delegáció által felvetett valamennyi kérdésre — köztük 
a békeszerződésben rögzítendő határokkal kapcsolatos magyar felvetésekre — azt 
felelte „rendben". A találkozó előkészítése érdekében Rákosi április 1 -jén Moszk-
vába utazott, és a „Gcneralisszimusszal" is beszélgetést folytatott. E megbeszé-
lésről ezidáig nem került elő dokumentum, az azonban bizonyosra vehető, hogy 
Erdély hovatartozásának kérdése is szóba került, s feltehetőleg Sztálin Rákosit 
ugyanúgy „hitegette", mint a magyar delegációt, miközben a Londonba utazó 
szovjet delegációnak adott direktívában már 1946. március 26-án eldöntött tény-
ként szerepelt Erdély egész területének átadása Románia számára. 

Ha a térség egyes országai 1947 őszéig élveztek is bizonyos függetlenséget 
belső politikai berendezkedésük kialakításában, a Kominform megalakítása e vo-
natkozásban is változást hozott; a megváltozott nemzetközi helyzetben kétségessé 
vált a kommunista pártoknak az a joga, hogy politikájukat továbbra is önállóan ala-
kítsák. Ez vonatkozott nemcsak az egyes pártok közötti, de az államközi kapcsola-
tokra is — a szovjet vezetés ekkortól szorgalmazta az azonos elveken alapuló 
kölcsönös segítségnyújtási egyezmények megkötését. 1948 tavaszán egész sor do-
kumentum született az SZK(b)P KB Külpolitikai Osztályán, amelyek az egyes or-
szágok kommunista pártjainak háború utáni tevékenységét elemezték, s melyek-
nek közös vonása az volt, hogy le kell leplezni a kommunista pártokon belüli anti-
marxista hibákat. E feljegyzések a magyar kommunista pártot is erőteljesen elma-
rasztalták „nacionalizmusa" miatt, figyelemre méltó azonban, hogy a csehszlovák, 
lengyel és jugoszláv pártot illetően a magyar pártot ért bírálatnál lényegesen erőtel-
jesebb kritikát fogalmaznak meg. 

A válogatás második kötetében a szerkesztők egész sor olyan dokumentumot 
adnak közre, amelyeket az olvasó először ismerhet meg. Ezek közül ki kell emelni 
Rákosinak pártbeli társait és a környező országok kommunista vezetőit érintő intri-
kák és az 1949-1950. évi perek előkészítésével kapcsolatos iratokat. Igazi újdon-
ságnak számít az 1949 április elején Rajk Lászlóról készített „vádiraf'-szerű jel-
lemzés, amely a jugoszlávellenes-vonal kivételével a későbbi per valamennyi ele-
mét felvonultatja már. 

A szerkesztők a dokumentumokhoz készített lábjegyzetekben maguk is utalnak 
arra, hogy a közölt iratoknál több forrással rendelkeznek. Valószínűleg ez indokol-
ta azt, hogy ugyenezen szerkesztői gárda válogatásában egy másik dokumentum-



kötetet is kiadtak, ,,A szovjet tényező Kelet-Európában "3 címmel. A szintén két 
kötetre tervezett munkának eddig még csak az első, az 1944-től 1948-ig terjedő 
időszakot átfogó kötete jelent meg. E dokumentumválogatás az előbbi kiadvá-
nyoktól két vonatkozásban tér el. Egyrészt, szerencsére az előbbi két kötetnél több 
olyan iratot tartalmaz — részben az Orosz Föderáció Elnöki Levéltárából, részben 
a külügyi levéltárból —, amely bepillantást enged a szovjet döntéshozói mechaniz-
mus kulisszatitkaiba is, másrészt nagyobb számú dokumentumot ad közre az egyes 
országokban dolgozó szovjet diplomaták ún. szolgálati naplójából. Az utóbbiak 
azért különösen érdekesek, mert a szovjet követekkel beszélgető kommunista poli-
tikusok olyan eseményekről és szándékokról is beszámolnak beszélgetőpartnere-
iknek, amelyek egyébként más forrásokból nem ismerhetők meg. 

A szerkesztők a dokumentumokat kronologikus rendben tették közzé, szerkesz-
tett címmel, legendával és jegyzetekkel látták el. Mind a három kötetről elmondha-
tó, hogy a szerkesztők minden igyekezete ellenére a dokumentumok jegyzetappa-
rátusa egyenetlen. Nagy gondot fordítottak az iratok formai leírására és az irat to-
vábbi sorsának ismertetésére (a dokumentumot kinek küldték el, milyen — sok 
esetben nagyon sokat eláruló — lapszéli jegyzetekkel látták el), kevés azonban a 
fontos eseményekre utaló jegyzet, kommentár. Az összeállítók láthatóan töreked-
tek arra, hogy az egyes országokra vonatkozó iratokkal összefüggésben az illető 
ország nyelvén a témával kapcsolatban megjelent írásokra is hivatkozzanak, ennek 
azonban úgy tűnik a szerkesztők nyelvtudása határt szabott. (Ezért például a ma-
gyar nyelvű kiadványokra történő hivatkozás szinte ritkaságszámba megy.) 

Nem csupán a második világháború utáni területi rendezéssel és a békeszerző-
déssel foglalkozó kutatók forgathatják érdeklődéssel,, Az erdélyi kérdés. Magyar-
román területi vita és a Szovjetunió 1940-1946. "4 című munkát. A kötet főszer-
kesztője és a volt román külügyminiszter, Petre Román között a kötet kapcsán ki-
bontakozott sajtópolémia5 is mutatja, hogy — immár több mintegy fél évszázaddal 
az események után — még mindig milyen nehéz a kérdés objektív, indulatmentes 
tárgyalása. A könyv az 1945 utáni korszakot illetően alig tartalmaz olyan doku-
mentumot, amelyet a fentebb már említett dokumentumkötetekben ne publikáltak 
volna. Újdonságot jelentenek viszont azok a budapesti szovjet követ szolgálati 

3 Szovetszkij faktor v Vosztocsnoj Jcvropc 1944-1953. T. 1. 1944-1948. Szerk.: T. V. Volokityina 
- G. P. Murasko - O. V. Naumov - A. F. Noszkova - T. V. Carcvszkaja. Moszkva, Rosszpcn 
1999. 

4 Transzilvanszkij voprosz. Vcngcro-rumiinszkij szpor i SZSZSZR 1940-1946. Dokumcntü. 
Szerk.: T. V. Volokityina - T. M. Iszlamov - T. A. Pokivajlova. Moszkva, Rosszpcn, 2000. 

5 A Tofik Iszlamov cs Petre Román közötti levélváltást 1. Novaja i novejsaja isztorija, 2000. 
6. sz. 166-173. p. 



naplójából közreadott iratok, amelyek a szovjet diplomatáknak vezető magyar po-
litikusokkal folytatott beszélgetéseiről készült feljegyzéseket tartalmazzák. Sajná-
latos módon a kötet a békeszerződéseket és a háború utáni rendezést előkészítő ún. 
Litvinov-bizottság — amely a Magyarország és Románia közötti határok megvo-
násáról és Erdély sorsáról is tárgyalt — üléseinek jegyzőkönyveiből csupán egyet 
ad közre, holott valószínűleg ez volt az a testület, amelynek döntései a leginkább 
befolyásolhatták a szovjet külügyi vezetés álláspontját. 

Az 1956-os magyar forradalomra vonatkozó szovjet források egy része előbb 
jelent meg magyar nyelven, mint oroszul. A forradalom irodalma ennek ellenére 
1998 tavaszán újabb impozáns dokumentumgyűjteménnyel gazdagodott: A 
Rosszpen kiadó gondozásában megjelent dokumentumválogatás orosz szerkesztői 
— Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin — méltán tekinthetők az 1956-os 
forradalom szakértőinek. 

A magyar-orosz történész vegyesbizottság keretében együttműködő tudomá-
nyos intézetek közös munkájaként elkészült könyv négy kronológiai blokkban 236 
dokumentumot tartalmaz 1956 kora tavaszától az 1956-os év végéig terjedő idő-
szakból. Ezek közül a „Jelcin-dosszié", illetve a „Hiányzó lapok 1956 történe-
téből" c. kötetekben megjelent irategyüttes a magyar érdeklődők számára már is-
mert, s a szerkesztőpáros orosz tudományos szakfolyóiratokban további dokumen-
tumokat is közreadott. Ezeken kívül néhány, az említett kötetből kimaradt doku-
mentum Vida István és Varga László jóvoltából magyarul is napvilágot látott már. 
A kötet azonban így is számos új információval gazdagítja ismereteinket, s teszi 
teljesebbé a forradalmat megelőző hónapok történéseiről, valamint a kádári kon-
szolidáció első hónapjairól kialakult képet. A dokumentumválogatás elsősorban az 
orosz olvasók számára készült, ezért az események jobb megértése végett számos 
magyar dokumentum orosz fordítását is tartalmazza. 

A kötet valamennyi szerkezeti egységét az adott időszak eseményeit összefog-
laló, önálló tanulmánynak is beillő bevezetés nyitja meg. E tanulmányokban a 
szerkesztők ismét tanúbizonyságot tesznek arról, hogy nem csupán a magyar forra-
dalom orosz forrásainak legjobb ismerői, de nem kerülték el figyelmüket a forrada-
lomról megjelent legfrissebb magyar kiadványok sem. 

Az első részbe, mely „A magyarországi helyzet az SZKP XX. kongresszusa 
után. Az MDP-n belüli hatalmi harc és a szovjet diplomácia" címet viseli, a szer-
kesztők az 1956. március és július között keletkezett szovjet dokumentumokat 
gyűjtötték össze. Ezek zömét a budapesti szovjet nagykövetnek, Jurij Andropov-
nak és munkatársainak az MDP vezető politikusaival folytatott beszélgetéseiről 
készített jelentések teszik ki. 



A kötet második egysége az 1956 júliusa és októbere közötti, az MDP vezetésén 
belüli válság elmélyülésének időszakában keletkezett dokumentumokat szedi cso-
korba. Míg az 1956 júliusi KV-ülést követően az ülést és Rákosi leváltását kö-
vetően kialakult helyzet értékelése dominál a dokumentumokban, szeptembertől a 
szovjet diplomácia már egyre erősödő belpolitikai válságról és az ellenzék növek-
vő befolyásáról jelentett Moszkvába. 

A kötet harmadik blokkja a forradalom 12 napja alatt keletkezett magyar és 
szovjet iratokból ad válogatást. Az itt közölt dokumentumok többsége a magyar ol-
vasó számára már ismert, az újdonságok közül azonban feltétlenül ki kell emel-
nünk Andropov 1956. október 23-i táviratát, melyben a távol lévő Gerőt és Kádárt 
helyettesítő Ács Lajossal előző nap folytatott beszélgetéseiről számol be. A nagy-
követ e jelentésben nyomatékosan hangot ad Ács — és saját — aggodalmának a 
rendkívül feszült belpolitikai helyzet miatt, amit a lengyel események méginkább 
felerősítettek. Ács nem is titkolta, hogy a pártvezetés olyannyira nem ura a helyzet-
nek, hogy „az országot nem a KV, hanem az írószövetség" irányítja, és nincs elkép-
zelésük a helyzet megoldására — a magyar hadsereg harckészültségbe helyezésén 
kívül. 

A negyedik egység — mely a november 4-i szovjet intervenciótól 1956 decem-
ber közepéig terjedő időszak dokumentumait foglalja magában — tartalmazza a 
legtöbb, eddig még publikálatlan iratot. Külön ki kell emelni Malenkov, Szuszlov 
és Arisztov két feljegyzését a Kádár Jánossal folytatott december eleji beszélgeté-
sükről, mely bepillantást enged annak folyamatába, hogyan alakult ki az 1956 ok-
tóberi események el lenforradalomként való értékelése az MSZMP Ideiglenes Köz-
ponti Bizottságának ülésén. A szovjet küldöttek két alkalommal is beszélgetést 
folytattak Kádár Jánossal, aki láthatóan nehezen tette magáévá azt a szovjet véle-
ményt, hogy „a magyarországi felkelés valamennyi szakasza, az események ki-
bontakozásának kezdetétől fogva, nem nemzeti forradalmi, hanem ellenforradalmi 
jellegű volt". A pártmegbízottak addig győzködték kitartóan Kádárt, míg az feladta 
korábbi „helytelen" álláspontját, s belátta, hogy szükségtelen a forradalmi esemé-
nyek periodizációja. 

A kötetben most először publikált jugoszláv vonatkozású dokumentumok újabb 
adalékokkal szolgálnak a jugoszláv követségre menekült Nagy Imre-csoport sorsa 
és a jugoszláv-szovjet viszony alakulásához, s érdeklődésre tarthatnak számot a ro-
mán vezetőkkel ugyanerről folytatott megbeszélések anyagai is. 

Az 1956-os forradalom történetének mindmáig legkevésbé ismert fejezete a 
magyar és szovjet állambiztonsági szervek szerepe, különösen a szovjet interven-
ciót követő napokban. Közismert, hogy Piros László, a volt belügyminiszter már 
november első napjaiban visszatért Moszkvából Magyarországra, s hogy az októ-



ber 28-án feloszlatott ÁVH egykori munkatársai a szovjet állambiztonsági szer-
vekkel szorosan együttműködve részt vettek a forradalom résztvevőinek letartóz-
tatásában. Csak reménykedhetünk, hogy egyszer megnyílik a volt KGB archívuma 
is, és a ma még homályos vagy ismeretlen tényekre is fény derül. Mindazonáltal a 
kötet ennek tisztázásához is ad néhány érdekes kiegészítést. Említésre méltó, hogy 
Kádárnak és Münnichnek a tömeges letartóztatások és elhurcolások elleni tiltako-
zása dacára folytatódott az állambiztonsági szervek reorganizációja, s hogy Szeröv 
mennyire ragaszkodott a „magyar kollégák" munkájához. Külön ki kell emelnünk 
Piros László 1956. december 2-i, az SZKP KB számára készített feljegyzését a ma-
gyar állambiztonsági szervek tevékenységéről, melynek az egykori ávéhások mel-
letti kiállása egybecseng Szeröv érvelésével: az „ellenforradalmi elemekkel" 
szembeni fegyveres harcukért nem bírálat, hanem elismerés illeti őket. 

A dokumentumkötet értékét emeli a bevezetőkhöz és a dokumentumokhoz ké-
szített alapos jegyzetapparátus, s haszonnal forgatható a kötet végén található, a 
dokumentumokban előforduló személyek rövid életrajzi adatait tartalmazó anno-
tált névmutató is. 

A fentebb említett dokumentumválogatásokat az Orosz Tudományos Akadé-
mia Balkanisztikai Intézetének munkatársai készítették. Az utóbbi néhány évben 
azonban az Alekszandr Jakovlev akadémikus irányítása alatt álló Nemzetközi 
„Demokrácia" Alapítvány is közreadott néhány értékes munkát. Az „Oroszország 
a XX. században" sorozatcímen, a Hoover Intézet közreműködésével és támogatá-
sával kiadott munkákkal a szerkesztőknek az volt a céljuk, hogy a szovjet rendszer 
fejlődésének egy-egy döntő pillanatára összpontosítsák a figyelmet. A sorozaton 
belül egy alsorozat kiadását is tervezték a szerkesztők, amely az 1953 és 1964 kö-
zötti időszak legfontosabb szovjet belpolitikai eseményeire koncentrálna. „A hat 
központi bizottsági ülés Sztálin után" címen indított alsorozatból eddig csupán 
kettő jelent meg. 1998-ban látott napvilágot egy vaskos kötetben a Molotov-Ma-
lenkov-Kaganovics „pártellenes csoporttal" leszámoló 1957 júniusi KB-ülés tel-
jes anyaga,6 a következő évben pedig a Berija bukását bemutató kötet.7 Ez utóbbi a 
korábbitól eltérően nem csupán egy központi bizottsági ülés anyagát tartalmazza, 
hanem közread számos olyan dokumentumot, amely Berijának Sztálin halálát kö-

6 Molotov, Malcnkov, Kaganovics. 1957. Sztycnogramma ijunszkogo plénuma CK KPSZSZ i 
drugijc dokumcntü. Szerk.: N. Kovaljova - A. Korotkov - Sz. Mclcsin - Ju. Szigacsov - A 
Sztycpanov. Moszkva, Mczsdunarodnüj Fond „Dcmokratyija", 1998. 

7 Lavrentyij Berija. 1953. Sztycnogramma ijulszkogo plénuma CK KPSZSZ i drugijc dokumcntü. 
Szerk.: V. Naumov - Ju. Szigacsov. Moszkva, Mczsdunarodnüj Fond „Dcmokratyija", 1999. 



vető belügyminiszteri tevékenysége során keletkezett, illetve a kötet harmadik ré-
szében a Berija elleni büntetőeljárás iratainak egy részét is megismerheti az olvasó. 

A hat kötetesre tervezett sorozat keretében szeretnék még kiadni az 195 3 márci-
usi, Sztálin halálát követő KB-i'ilés anyagát, Malenkov 1955 januári, Zsukov 1955 
októberi és Hruscsov 1964 októberi politikai bukásának körülményeit bemutató 
dokumentumokat. 

Valamennyi kötetről elmondható, hogy szerkesztői jól ismert, neves történé-
szek, akik a munkákat alapos jegyzetapparátussal és nagyon jól használható anno-
tált névmutatóval látták el. A dokumentumválogatás bevezetőjeként az összeállí-
tók kísérletet tettek a dokumentumok keletkezési körülményeinek bemutatására is, 
sajnos a történéseket szélesebb összefüggésbe helyező, részletesebb tanulmányok 
azonban hiányoznak. 

A „Demokrácia" Alapítvány kiadásában, de nem a fentebb említett sorozatba il-
leszkedően több más dokumentumválogatás is megjelent már. Az első a katyni mé-
szárlással kapcsolatos dokumentumokat közreadó kötet volt, maj d az 1990-es évek 
közepén jelentette meg az Alapítvány két terjedelmes kötetben a Németország és 
Szovjetunió közötti háború kitörésével kapcsolatos iratokat. 1997-ben látott napvi-
lágot a Luhjanka c. kötet8, amely kézikönyvként szolgálhat azok számára, akik a 
szovjet állambiztonsági szervek történetével, szervezeti átalakulásával kívánnak 
foglalkozni. A könyv időrendben tekinti át az állambiztonsági szervek név- és 
funkcióváltozásait, megnevezi az egyes időszakokban a legfontosabb államvédel-
mi részlegeket, illetve osztályokat, és megadja azok vezetőinek adatait is. Az ál-
lambiztonsági szervek első számú vezetőiről a kötet összeállítói részletes életrajzot 
közölnek, a kötet második felében pedig a Lubjanka utcában székelő szerv műkö-
désével összefüggő legfontosabb dokumentumokat adják közre. 

Az Alapítvány 1999-ben impozáns dokumentumválogatást jelentetett meg a 
szovjet párt kultúrpolitikájáról is.9 A több mint nyolcszáz oldalas kiadvány hét fe-
jezetben, 1917-től 1953 márciusáig, Sztálin haláláig gyűjti csokorba az elsősorban 
az írókkal, illetve a filmművészettel kapcsolatos iratokat. Ezek között megtalálha-
tóak a kommunista párt vezető testületeinek kultúrpolitikai határozatai csakúgy, 
mint az írók és a hatalom képviselői közötti levélváltások, illetve az állambiztonsá-

8 Lubjanka. VCSK-OGPU-NKVD-MGB-MVD-KGB 1917-1960. Szerk.: A. I. Kokurin - N. 
V. Pctrov - R. G. Pihoja. Moszkva, Mczsdunarodnüj Fond „Dcmokratyija", 1997. 

9 Vlaszty i hudozscsztvcnnaja intycligcncija. Dokumcntü CK RKP(b) - VKP(b), 
VCSK-OGPU-NK.VD o kulturnoj polityikc. 1917-1953. Szerk.: Andrcj Artizov - Olcg 
Naumov. Moszkva, Mczsdunarodnüj Fond „Dcmokratyija", 1999. 



gi szervek anyagai. A kötethez a korábbiakhoz hasonlóan alapos jegyzetapparátus, 
valamint névmutató és rövidítésjegyzék kapcsolódik. 

1998-ban indított útjára egy hasonló sorozatot „A kultúra és a hatalom Sztálin-
tól Gorbacsovig" címen az Orosz Föderáció Újkori Dokumentációs Központja. 
Ennek első kötete a szovjet kommunista párt 1958 és 1964 között működő ideoló-
giai munkabizottságainak határozatait adja közre.10 A kötetet két tanulmány vezeti 
be, az egyik a kulturális élet pártirányításának formáival ismerteti meg az olvasót 
az 1953 és 1964/67 közötti időszakban, míg a másik a kötetben publikált dokumentu-
mokat keletkező ideológiai munkabizottságok működési mechanizmusáról ad tájé-
koztatást. A szerkesztők a dokumentumokat teljes terjedelemben adták közre, és 
jegyzetapparátussal látták el. 

A fentiekben röviden ismertetett munkák az utóbbi egy évtizedben megjelent és 
általunk ismert legfontosabb forráskiadványok. Az 1990-es évek első néhány évé-
ben megnyílt és azóta újra bezáródott moszkvai levéltárak olyan iratanyagát teszik 
közkinccsé, amelyek nélkülözhetetlenek azon történészek számára, akik a máso-
dik világháború utáni magyar történelem vagy a Szovjetunió története iránt érdek-
lődnek. Egy részük olyan forrásegyütteseket tartalmaz, melyeket — a jelenlegi 
orosz levéltári kutatási lehetőségek mellett — az egyszerű kutató más módon nem 
ismerhetne meg. E kötetek ily módon nem csupán hasznos, de sok esetben az 
egyetlen forrásbázisul szolgálnak az oroszul értő kutatók számára. 

IO Idcologicscszkijc komisszii CK KPSZSZ 1958-1964. Dokumcntii. Szcrk.: E. Sz., Afanaszjcva 
- V. Ju. Afiani — R. A. Vclicsanszkaja - Z. K. Vödopjanova - Jc. V. Kocsubcj. Moszkva, 
Rosszpcn 1998. 



SZÉKELY GÁBOR 

ÚJABB NÉMET FORRÁSKIADVÁNYOK A XX. SZÁZAD 

TÖRTÉNETÉRŐL 

A német újraegyesítés után meglepően gyorsan megjelentek a nem pusztán európai 
hanem joggal világtörténelminek nevezhető eseményeket és a mögöttük meghúzó-
dó folyamatokat feltáró forráskiadványok. A történész joggal gondolkodik el azon, 
vajon mi az oka annak, hogy míg az ötvenes és hatvanas évtizedben egy-egy újabb, 
modernkori dokumentumokat közreadó forráskiadvány eseményszámba ment, ad-
dig az utóbbi tíz évben e könyvek soha nem látott bőségével találkozhatunk. Mind-
járt hozzátehetjük, a változások nem kedveztek a monográfiáknak. Ezek száma 
csökkent, különösen a nagyobb korszakokat áttekintőké. Az utóbbi műfajban talán 
a biográfiák jelentettek kivételt: nagy számban jelentek meg — és keltek el — a 
legkülönfélébb színvonalon megírt életrajzi kötetek. Közülük továbbra is színvo-
nalasak a Hitler életét feldolgozó újabb és újabb monográfiák. Míg korábban John 
Toland biográfiája volt a legterjedelmesebb a maga 1200 oldalával, most két szer-
ző, illetve szerzőpár is igen részletes — és ami a forrásokat illeti — alaposabb mun-
kát írt. Ian Kershaw sheffieldi professzor két, egyenként több mint 700 oldalas 
kötete egyszerre jelent meg angolul (W.W. Norton, New York-London, 1998., 
2000.) és németül (DVA, 1998., 2000.) Nemzetkötileg elismert keletnémet történé-
szek könyveként hirdeti a kiadó a volt német-magyar történész vegyesbizottság tag-
ja Kürt Pátzold, illetve Manfréd WeiBbecker Hitler-biográfiáját (Militzke Verlag, 
1999.), amely ha „mindössze" 680 oldalon jelent is meg, újabb példa arra, hogy e té-
mák kimeríthetetlen érdeklődésre tarthatnak számot, ugyanakkor a tömeges igény 
nem mond ellent e könyvek mind színvonalasabb és újabb dokumentumokkal, fo-
tókkal gazdagított megjelentetésének. 

Ezekkel a kötetekkel most nem foglalkozunk, bár jelentős részük szinte forrás-
kiadványnak is tekinthető: szerzőik nagy mennyiségű dokumentum beillesztésé-
vel teszik színesebbé (és terjedelmesebbé) e munkákat. Csak kivételképpen fog-
lalkozunk a szintén nagy számban megjelent egy- és többszerzős tanulmányköte-
tekkel. Tesszük ezt azért, mert nem egy közülük közvetlenül kapcsolódik egy-egy 
új dokumentumhoz, azok részletes ismertetését, elemzését adja. Mindezen történe-
ti tárgyú publikációk nem kis szeletét jelentik a Nyugat-Európa legnagyobbjának 
tartott német könyvpiacnak. 



Az utóbbi tíz év német nyelven megjelent forráskiadványainak már puszta átte-
kintése sem jelent egyszerű feladatot. Leggyakoribb tematikáik most is két prob-
lémakörrel kapcsolatosak. A kettő közül az egyik azonban új. Korábban a doku-
mentumkötetek, ha nem is nagy számban merítettek az egyik vagy a másik háború 
utáni Németország történetéből, kétségtelenül fontos szerepet szántak nekik az 
egyik, vagy a másik Németország legitimációjában. Az egyesítés óta viszont, ami 
számukat illeti második, ami tudományos — és tegyük hozzá politikai —je l l en -
tőségüket illeti az első helyre léptek az új Németország létrejöttével összefüggő fo-
lyamatokat bemutató forráskiadványok. Az irodalom mintha valamit pótolni akar-
na: akár „szemtől-szemben a történelemmel" gyűjtőcímmel illethetők e kötetek, 
amelyek valóban tartalmazzák a legfontosabb dokumentumokat — nem ritkán el-
tekintve a levéltári kötöttségektől. 

A másik nagy témakör már fél évszázada vezeti a listát: a nemzetiszocializmus 
története, benne a holocausttal, az antifasiszta ellenállással és a világháborúkkal — 
főleg a másodikkal, de az elsőt is érintve, mint előtörténetet. E témakör feldolgozását 
is befolyásolta az egyesítés. A két hatalmas gyűjtemény, az 1912-ben létrehozott lip-
csei Deutsche Bücherei és a kevésbé patinás, 1947-ben Frankfurt am Mainban alapí-
tott Deutsche Bibliothek (valamint az utóbbihoz 1970-ben hozzácsatolt berlini 
Deutsche Musikarchiv) összevonásával 1990 szeptemberében létrejött a jelenkor-
történet legnagyobb bázisa. E gyűjteményben mindenekelőtt az 1914-től 1949-ig 
terjedő időszak irodalma és dokumentumai kutathatók, minden korábbinál kedve-
zőbb körülmények között. Kiemelt témakörökként szerepelnek a két világháború és 
a Weimari Köztárság politikai pártjainak története — nem utolsó sorban a nemzeti-
szocialista párt, illetve a hitleri időszak könyvészeti- és iratanyaga. Nem véletlen, 
hogy e könyvtár, a Deutsche Bibliothek, a müncheni, nürnbergi és stuttgarti gyűjte-
mények mellett, a hadtörténészek és a két világháború közötti korszakkal foglalkozó 
történészek által leggyakrabban látogatott kutatóhely. 

Közép-Európa a XX. században is olyan térség volt, ahol ha valaki rátámadt vala-
kire azt szinte mindenki azonnal megérezte. S nem csak megérezte, de legtöbbször 
mindenkinek károkat és fájdalmat okozott, még akkor is, ha a lépés eredetileg nem 
is ellene irányult. S hamar ürömbe fordult az öröm, amit a győztes érezhetett első 
sikerei láttán. Nem lehet kétséges, hogy térségünk utóbbi száz esztendejében 
mindez legjobban a németekre illett: a németeknél egy nemzet sem tiport el több-
ször másik nemzetet, s fájdalmasabban bizonyosan nem. Az sem kétséges, hogy 
soha sem hullott vissza akkora pusztítás egy nemzetre, mint a múlt században a né-
metekre két alkalommal is. Az utóbbi esetben, először— és máig utoljára — a tör-
ténelemben: a háborús bűnösöknek nemcsak a történelem, hanem bíróság előtt is 



kellett felelniük tetteikért. Életükkel fizettek a háborús főbünösök: önkezével ve-
tett véget életének a Vezér és két leghűségesebb alattvalója, majd Nürnbergben 
nyerték el ítéletüket, Bormann kivételével, a legbefolyásosabb alvezérek. Utolsó-
nak Jeruzsálemben, már 1961-ben Eichmannt, a holocaust hóhérát ítélték halálra. 
(Eichmann szakszerűen jegyzetelt naplója nagy feltűnést és vitákat váltott ki a né-
met könyvpiacon, miután majd negyven évvel keletkezése után nyilvánosságra ke-
rülhetett. Magyarul Tárgyalástól ítéletig címmel 2000-ben a Trifer Kiadónál jelent 
meg a kötet, s követte a per idején készült egyedülálló riport, Hannah Arendt 
1963-ban angol nyelven megjelent Eichmann Jeruzsálemben: tudósítás a gonosz 
banalitásról, Osiris Kiadó, 2001. című, szintén nagy viszhangot és vitákat keltő 
kötete.) Ha ma ismét elmondhatjuk, hogy kevés azon nemzeteknek a száma, akik 
valóban tanultak a történelemből, akkor hozzá kell tennünk: a németek a jó tanulók 
első soraiban találhatók. Ez különösen a velük (és velünk) élő múlt mindmáig leg-
megrázóbb nem egészen másfél évtizedére, a náci korszak feldolgozására vonat-
kozik. Az utóbbi tíz év nagy számú kiadványa igyekszik a korábbiaknál is részle-
tesebben, pontosabban és elemzőbben feltárni a múltnak e különösen sötét, mind-
máig nehezen érthető és szellemileg feldolgozható évtizedeit. S erre nem sajnálják 
sem a pénzt, sem a fáradságot. 

Az utóbbi fél évtizedben megjelent több mint félezer történelmi-kultúrtörténeti 
forráskiadványt — a számítógép és az internet segítségével — áttekintve megálla-
pítható: bármennyire is izgalmas és időszerű az utóbbi évtized fő eseménye, a né-
met újraegyesítés, a forráskiadványok legnagyobb számban továbbra is a náciz-
musról, az ellene folytatott küzdelmekről és a holocaustról jelentek meg. E tekin-
tetben nincs változás az előző évtizedekhez képest. Folytatódott a hetvenes évek 
elejétől indult egyre színvonalasabb, egyes témakörökben szinte teljességre törek-
vő publikációk sora. Megjelentek ugyanakkor — akárcsak a hazai könyvpiacon — 
a konjunktúrát kihasználó, sebtében összeállított és szakszerűtlenül, vagy alig elfo-
gadható módon jegyzetelt kötetek. A bestsellerek továbbra is Hitlerrel és környe-
zetével, a náci párttal, az SS és az SA történetével, valamint a hadsereggel, a 
Wehrmacht különféle egységeivel, fegyverzetével foglalkoznak. Ezek a könyvek 
meglehetősen drágák, ami jelzi a fizetőképes keresletet. A tudományos igénnyel 
összeállított munkák — ezekkel foglalkozunk ismertetésünkben támogatottak, 
részben úgy is, hogy a különféle „olcsó könyvtár" — ahogy Németországban neve-
zik zsebkönyv — kiadásban (is) napvilágot látnak. 

A müncheni Institut für Zeitgeschichte négy munkatársának gondozásában 
megjelent Az SS államának anatómiája (Anatomie des SS-Staates, Német Zseb-
könyv Kiadó, Deutsehe Taschenbuch Verlag, DTV, 1999.) öt tanulmányt és hozzá-
juk kapcsolódó dokumentumokat tartalmaz. Amint a kiadó is jelzi, kézikönyvről 



van szó, amelyben a szerzők mind a legújabbkor kutatói, mind a „politikai felvilá-
gosítás" számára szánják mondanivalójukat. Hans Buchheim két tanulmánya (Az 
SS, az uralom eszköze—Die SS, das Herrschaftsinstrument, illetve Parancs és enge-
delmesség— Befehl und Gehorsam), a tekintélyes Martin Broszat Nemzetiszocialis-
ta koncentrációs táborok 1933-1945 — Nationalsozialistische Konzentrationslager 
és Hans-Adolf Jacobsen: A komisszár-parancs és a szovjet hadifoglyok tömeges 
megsemmisítése (Komissarbefehl undMassenexekutionen sowjetischer Kriegsge-
jángener), valamint Helmut Krausnick: Zsidóüldözés (Judenverfolgung) című írá-
sajói mutatja a forrásközlemény és a tanulmánykötet közötti átjárás lehetőségeit. 

Walter Naasner SS gazdaság és SS adminisztráció (SS-Wirtschaft und 
SS-Verwaltung- Droste Verlag, 1998) már valóban dokumentumkötet, amelyből 
az SS Gazdasági- és Adminisztációs Főhivatal (Wirtschafts-Verwaltungshaupt-
amt) és annak irányítása alatt 1934-től működő, hadifoglyok kényszermunkáján 
alapuló több száz vállalat tevékenységéről kaphatunk részletekben gazdag képet. 
A kötet dokumantumainak középpontjában egy irategyüttes áll (az úgynevezett 
Mindener-jelentés), amelyet a főhivatal munkatársai állítottak össze még 
1946-47-ben, mint hadifoglyok az egyik brit internáló táborban. A kötethez írt for-
ráskritikai bevezető és a jegyzetapparátus mellett biográfiai áttekintések mutatják 
be a hivatal főbb munkatársait. 

Tartalmilag e könyvhöz kapcsolható a Szovjetunió megtámadását követő első 
két év fontos dokumentumait közlő a Különleges osztagok a Szovjetunió megszállt 
területein 1941-1942 (Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42, 
Edition Hentrich, 1997.) című kötet. A nemzetközi feltűnést is kiváltó kötetben a 
német megszálló polgári és katonai biztonsági szolgálatok— Sicherheitspolizei és 
az SD—jelentései találhatóak. E dokumentumokból képet alkothatunk a megszál-
lás körülményeiről, a megszállt területek mindennapjairól és természetesen az el-
lenállásról, valamint az annak letörésére szervezett akciókról. (A nagy érdeklődést 
kiváltott munka a magyar könyvpiacon is napvilágot látott, amiért ismertetésétől 
eltekinthetünk.) 

A másik oldalról, a moszkvai levéltárakból gyűjtött dokumentumokból világít-
ja meg a történteket a Lew Besymenski és Gert Meyer értékes bevezetőjével ellá-
tott és szerkesztésében készült A Wehrmacht bűnei című dokumentumkötet 
(Wehrmachtsverbrechen. Dokumente aus sowjetischen Archíven. PapyRossa 
Verlag, 1997.). Annyit hozzátehetünk, hogy az eredetileg orosz nyelven készült 
kötet már több mint harminc éve megjelent, s az új helyzet volt az, ami német nyel-
ven is lehetővé tette a mintegy 150 eredeti dokumentum újabb közzétételét E doku-
mentumok — a kiadó kommentárja szerint — tanúskodnak a „tisztának" minősí-
tett Wehrmacht részvételéről a civil lakosság, a hadifoglyok elleni bűntettekben, a 



megszállt területek feldúlásában, kényszermunkások deportálásában, műkincsek 
elrablásában. 

Harmadik, bővített kiadásban jelent meg nemzetiszocialista állam törvényei, 
egy törvénytelen rendszer dokumentumai (Gesetze des NS-Staates, Dokumente 
eines Unrechtssystems, UTB, 1994.). A több mint száz dokumentumot szintén tu-
dományos apparátussal és igényességgel közreadó kötet áttekintő válogatás, 
amely jól használható az ismeretterjesztésben és a tudományban egyaránt. 

Peter-Ferdinand Koch összeállítása szintén az SS-el foglalkozik (Az SS 
pézügyei — Die Geldgeschafte der SS, Hoffmann & Campe, 2000.), mégpedig a 
szervezet bankkapcsolataival, azzal, miképpen juttattak illegális pénzeket a szer-
vezet számára. Az érdekes és — az 1933 előtti időszakkal ellentétben pontos — do-
kumentáció lehetővé teszi e körök együttműködésének a bemutatását, ha nem is az 
egész rendszerre kiterjedően. Ezzel is közelebb juthatunk az SS működésének 
többoldalú megismeréséhez. 

Érdekes kötettel jelentkezett a témakör ismert kutatója, Walcher Hofer, berni 
egyetemi tanár. A Nemzetiszocializmus (Der Nationalsozialismus, Fischer (TB.), 
Frankfurt) című összeállítás a teljes korszakból válogat iratokat, azzal a kimondott 
céllal, hogy az olvasóban ellenérzéseket kiváltó tendenciózus elemzésekkel, kom-
mentárokkal szemben maguk a dokumentumok beszéljenek a múltról, mégpedig 
„elrettentő" erővel. 

Sok hasonló könyv között az egyetlen kiadvány, amely tudományos és nem pro-
paganda-igénnyel, tartalmaz valamiféle pozitív mondanivalót a náci hadseregről 
— igaz nagyon óvatosan —, a főleg fényképeket, de más dokumentumokat is köz-
readó kötet, Werner Eleid összeállítása. A Walter Nowotny vadászrepülő című nem 
túl vastag kötet a német légierő, a Luftwaffe legsikeresebb osztrák, „Nowi"-nak 
becézett pilótájáról szól (Motorbuch Verlag Pietsch, 1997). A sokakat érdeklő té-
makör, a repülőket és harci helyzeteket ábrázoló fényképek és a sikeres, mosolygó 
„Nowi" szinte feledteti a lényeget: egyrészt az általuk okozott háborús pusztítást, 
másrészt azt, hogy a német és a vele szövetséges, köztük az osztrák vadászrepülők 
legnagyobb sikere az volt, ha életben maradtak egy-egy bevetés után, illetve a leg-
ritkább, ha a háborút is sikerült túlélniük. 

Utolsóként egy visszaemlékezés a háború utolsó napjairól. Ernst G. Schenck 
kötete (Szükségkórház a birodalmi kancellária alatt — Das Notlazarett unter der 
i?e/c/«&a«z/e/,VMA-Vertriebsgesellschaf, 2000.) a Hitler-bunker szomszédságá-
ban létesített szükségkórházról szól, ahol a legszűkösebb körülmények között lát-
ták el a Berlin ostromakor százszámra idehordott sebesülteket. A birodalmi kan-
cellária alatti labirintusrendszerben elhelyezett kórház orvosai, köztük Schenck 
professzor és főnöke, az ekkor már halálos beteg Haase professzor éjjel-nappal 



operált, mentette az életeket. A jelenet — amint azt más kiadványokból tudjuk — 
lehetett volna bárhol a háborútól dúlt Európában, egyetlen kivétellel. Mintegy 12 
órával — amint az később kiderült — Hitler és társai öngyilkossága előtt Schenck 
doktort áthívták a Führerhez, akit megvizsgált és rögzítette is diagnózisát. Ezzel 
újabb dokumentum szól amellett, hogy Hitler az utolsó órákra már mind szellemi-
leg, mind pedig fizikailag összeomlott. A kötetet eddig nem publikált dokumentu-
mok is figyelemre méltóvá teszik. 

Szinte kivétel nélkül támogatottak a fasizmus ellen, Hitlerrel szemben fellépők-
ről, valamint a holocaustról szóló színvonalas irodalom kiadványai — ezt e kötetek 
ára is kifejezi. (Úgy tűnik az osztrák szélsőjobb kormánytényezővé válása után e 
politikai szándék újabb inspirációt kapott, de érzékelhetően nőtt az aggodalom a 
németországi neonácik térnyerése miatt is.) Különösebb újdonság nem figyelhető 
meg e köteteknél, inkább a részletek válnak egyre plasztikusabbá. 

A fasizmus története és az ellenállás-tematika között mintegy átvezető kötet 
Georg Denzler és Volker Fabricius Keresztények és nemzetiszocialisták (Christen 
und Nationalsozialisten, Fischer TB, Frankfurt 1993.) A kötet újabb adalékokkal 
szolgál a máig folyó vitához: miképpen ítélhető meg a német keresztény egyházak 
magatartása a fasizmus idején? Legfőképpen arról, hogy valóban megtett-e min-
dent az egyház, amit megtehetett hívei és más üldözöttek védelmére. A szerzők 
nem kívánnak választ adni a kérdésekre, a dokumentumokkal inkább gondolko-
dásra késztetik az olvasót. Nem foglalnak állást akkor sem, amikor két mártírt mu-
tatnak be, két egyházi személyiséget akik életüket áldozták, hogy másokat 
mentsenek. Egyéni sorsok. A kötet másik megválaszolatlan kérdése, miképpen 
dolgozzák fel a történteket maguk az egyházak. 

A történészek között a nemzetiszocialista korszakról folyó vitának, az úgyneve-
zett „Historikerstreit"-nek egyik legtekintélyesebb szereplője Hans Mommsen. E 
vita arról szólt, és tart ma is, igaz kisebb intenzitással, hogy vajon a fasizmus szer-
ves, vagy szervetlen jelensége-e a német történelemnek. Mommsen újabb fontos, 
az ellenállási mozgalmak mindeddig legteljesebb palettáját bemutató könyve, az 
Alternatíva Hitlerrel szemben (Alternative zu Hitler, Beck Verlag, 2000.) e téma-
körhöz nyújt adalékokat, a nácizmus „szerves" jellege mellett érvelve. Kötete mel-
lett nagy számú hasonló forráskiadvány említhető. Összefoglaló jellegű a katonai 
ellenállást 1933-tól, a náci időszak kezdetétől egészen 1945-ig dokumentáló átte-
kintőkiadvány (A lelkiismeret lázadása -Aufstand des Gewissens, Mittler& Sohn, 
2000.). Thomas Sandkiihler kötete, „Endlösung " Galíciában (Dietz Verlag, Bonn, 
1996.) viszont a történelem személyes pillanatát, egy német ellenállását örökíti 
meg: Berthold Beitz egyike volt azoknak, akik Kelet-Lengyelországban igyekez-
tek megakadályozni zsidók meggyilkolását. És egy lengyel. Jan Karski Ember a 



holocaust ellen. (Einer gegen den Holocaust, Piper Verlag, 1998.) című, Elie 
Wiesel előszavával megjelent kötete a lengyel ellenállási mozgalom futárának tör-
ténetét dokumentálja, aki 1942-ben elsőnek jutott be a varsói gettóba, és juttatta el a 
közölt dokumentumot a szövetségesekhez. Hasonlóképpen szűkebb, az utóbbi 
években mind gyakrabban vizsgált tematikához, a nők szerepéhez adalék Florence 
Herve összeállítása a „Szabadnak éreztük magunkat" („ Wir fühlten uns frei", 
Klartext-Verlag, 1997.), amelyben francia és német asszonyok sorsáról kapunk 
visszaemlékezéseket és tudósításokat, tovább gazdagítva az ellenállási mozgalom 
történetét. 

Michael Ley „A német vér védelmében... " („Zum Schutze des deutschen Blutes 
. . . " , Philo Verlag, 1997.) kötetének kiindulópontja az 1935. szeptember 15-én el-
fogadott „Törvény a német vér és a német becsület védelméről" értelmezése, annak 
bemutatása, miképpen tették „jogilag végrehajthatóvá" a fajelméletet. A közölt do-
kumentumok periratok, első ízben e kötetben megjelent válogatás a bécsi tartomá-
nyi bíróság (Wiener Landgericht) aktáiból. Valóban a hétköznapi fasizmus tárul 
elénk: kisemberek bosszúja, denunciálás, kapzsiság, a szerelmi vetélytárs feljelen-
tése, ágyjelenetek, valamint a magasabb akaratnak megfelelően eljáró bírók maga-
tartása, s a végén mindezekhez megannyi ítélet az „árja" feljelentők javára, pusz-
tulásba küldve az elítéltet. 

A „3-as akció" (.Betrifft „Aktion 3", Aufbau-Verlag, 1998.) szintén az „árjásí-
tással" foglalkozik. A kötet egy Düsseldorfban rendezett kiállítás anyagait tartal-
mazza, dokumentumokat a zsidó vagyon elkobzásáról, annak módjáról és a va-
gyontárgyak sorsáról. A többezer aktából Wolfgang DreBen válogatott, ügyelve 
arra, hogy konkrét példákkal is érzékletesebbé tegye a történteket. így dokumentu-
mok szólnak arról, miképpen jutott hozzá az IG Farben egy zsidó temető területé-
hez, milyen bútorokat vásároltak meg iskolák, a bonni egyetem könyvvásárlá-
sairól, illetve hogyan jutottak az árja szomszédok szőnyegekhez, ruhákhoz, sőt az 
elkobzott krumplihoz. Kibombázott német családok is olyan utalványok révén ju-
tottak olcsó bútorokhoz, amelyeken fel volt tüntetve, hogy azok „zsidó tulajdon-
ból" származnak — nem ritkán Hollandiából, Franciaországból vagy éppen 
Belgiumból. Arról is szól dokumentum, hogy a koncentrációs tábort túlélt és el-
kobzottjavaik után jóvátételi igényüket bejelentők kérelmét az a hivatalnok utasí-
totta vissza, akinek kézjegye korábban az említett utalványokon szerepelt. 

A téma hasonló, csak éppen a megközelítés összetettebb. Nem kifejezett forrás-
publikáció Frank Bajohr könyve („ Arjásítás Hamburgban ", „Arisierung in Ham-
burg", Christians Verlag, 1997.) mégis e körbe sorolható a hatalmas levéltári anyag 
bemutatása miatt. A kötet dokumentumai 1933-tól 1945-ig kísérik nyomon a zsidó 
tulajdonosoktól különféleképpen elvett javaknak és maguknak a tulajdonosoknak 



a sorsát, a német gazdaság egyik központjának, Hamburgnak „zsidótlanítását". A 
példák döbbenetesek, milyen módszerekkel jutnak vagyonokhoz a gazdasági és 
politikai ranglétra magasabb fokait birtoklók, az „árja" hatalmasok. 

Nagy számban jelennek meg továbbra is forráskiadványok a holocaustról. A ha-
gyományos szerkezetű kötetek közül sok a felvilágosító munkát segíti. Ilyen a 
Buchenwald, a koncentrációs tábor (Buchenwald, ein Konzentrationslager, 
Pahl-Rugenstein Nachfolger, 2000.), amely ismertető és leíró szövegek kíséreté-
ben teszi közzé a különféle dokumentumokat és fotókat. Értékes dokumentumokat 
ad közre Joe J. Heydecker kötete, pontosabban fény képgyűjteménye, A varsói get-
tó (Das Warschauer Ghetto, DTV 1999.). A fényképeket 1941 elejétől egy német 
katona, Joe Heydecker készítette, akit fotolaboránsként vezényeltek Varsóba. (Joe 
J. Heydecker — a kötet összeállítója nyilván a fia, a nevében szerepelő „J" a junior 
szóra utalhat.) Heydecker tudatosan vállalja küldetését, megörökíti az éhségtől el-
gyötört, beteg, elkínzott embereket és a meggyilkoltakat, hogy, mint írta, „megörö-
kítsem a szégyent, rögzítsem a kiáltást, amelyet én akartam kiáltani a világnak". A 
kötet jól egészíti ki az olyan standard kiadványokat, mint amilyen a Tanúságtevők, 
jelentések és dokumentumok a zsidóüldözésről a „Harmadik Birodalomban" 
(Zeugen sagen aus. Berichte und Dokumente i'tber die Judenverfolgung im 
„Dritten Reich", Aufbau TB, 1998.), amelyben koncentrációs táborokból szaba-
dultak vallomásait közlik bevezetővel. A Barbara Rogasky összeállította Holoca-
ust (Holocaust, Rowohlt Verlag, 1999.) alcímében jelzi: a kötet a fiatal nemzedék, 
a jövő generációja számára készült. E kötetek, ki nem mondva, vitairatok. Megje-
lennek azonban olyan írások is, amelyek nyíltan vállalják a vitát. Ilyen a Márkus 
Tiedemann által összeállított „Auschwitzban senkit sem gázositottak el" {„In 
Auschwitz wurde niemand vergast", Verlag an der Ruhr 1996., majd zsebkönyv-
ként: Bertelsmann Verlag, 2000.), ahol a címben szereplő idézőjellel a leggyakrab-
ban előforduló és jellemző 60 szélsőjobboldali állítást mutatják be, s velük 
szemben bizonyítékokat felsorakoztatva bizonyítják az állítások valótlanságát. 

Végül essék szó az igazi újdonságról, a német egyesítéssel foglalkozó forráski-
adványokról . 

Nagy számú forráskiadvány — és rajtuk kívül természetesen a legkülönfélébb 
más jellegű kiadványok tömege — foglalkozik azzal a történéssel, amit hol „hihe-
tetlennek", hol „a történelemben példátlannak", hol pedig — már mérsékeltebb 
hangnemben — „a jelen körülményeiből előre nem láthatónak" neveznek: a német 
egységgel vagy újraegyesítéssel, a „Deutsche Einheit"-el vagy „Wiedervereini-
gung"-al. Az alaphangvétel: az esemény nem csupán a németek számára, hanem 
egész Közép- és Kelet-Európának meghozta a régi vágyak beteljesedését. Az utób-
bi majd fél évszázadban nem egyszer a harmadik világháború veszélyével fenye-



gető feszültségek sorozatát előidéző NDK - NSZK, Nyugat Berlin - Kelet Berlin 
ellentét elmúltával fellélegezhetett a világ. Sőt, az Európai Közösség is egy pilla-
natra megfeledkezhetett aggogalmáról, amit már korábban érzett az egyre nyilván-
valóbbá váló német túlsúly miatt. A nem ritkán heves érzelmi töltést sejtető doku-
mentumokból e korántsem egyszerű folyamatokkal ismerkedhetünk meg, többnyi-
re nagy gonddal és igényesen összeállított kötetekből. 

Az iratok a német diplomácia, s különösen a kancellária nem lebecsülendő telje-
sítményeiről tanúskodnak, beleértve a nem mindig, sőt meglehetősen ritkán méltá-
nyolt Helmuth Kohl ügyes lépéseit. E kötetek bevezető tanulmányai szinte szte-
reotípiaként hangsúlyozzák, hogy a németek nem feledkeznek meg azokról, akik-
nek e folyamatban a legtöbbet köszönhetnek: a Szovjetunióról és az Amerikai 
Egyesült Államokról (ebben a sorrendben) és mindig kiemelten Magyarországról. 
(Mindenekelőtt a jeladásért, a határ megnyitásáért.) Megjegyzendő, a Magyaror-
szág szerepével foglalkozó sorok az esetek többségében szinte protokolláris jelle-
gűek. Inkább a hála személyes hangvételű jelei, amennyiben méltatják a magyar 
politika és politikusok bátorságát, mi több merészségét. Az egységhez vezető fo-
lyamat elemzésekor a fő hangsúly természetesen minden elemzésnél — és a doku-
mentumokban is — a nagyhatalmak szerepén van. 

Jellemző továbbá, hogy a nehézségekért, az egyesülést követően szinte azonnal 
megjelenő kritikáért, a Kelet-Nyugat-probléma új köntösben és új tartalommal 
való jelentkezéséért, az egyesülés eufóriáját követő kiábrándulásért nem keresnek 
„bűnbakokat", még kevésbé bűnösöket. Nem átkozzák a „bűnös múltat" sem, ha-
nem igyekeznek bemutatni és megértetni a folyamatokat, mindenekelőtt a Német 
Demokratikus Köztársaság, az NDK történetének és történetírásának az újraérté-
kelésével. E munka összefoglalójaként jelent meg a négy tematikai egységet tartal-
mazó kötet Külön múlt, közös jövő (Getrennte Vergangenheit, gemeinsame 
Zukunft, DTV, 1997.) címmel. A kötetek az úgynevezett „ankét bizottság" munká-
jának dokumentumai. E bizottságot a német parlament bízta meg „A németországi 
NSZEP-diktatúra történetének és következményeinek feldolgozásával", és 1992 
márciusától 1994 júniusáig folytatta munkáját. Áttekintve a zsebkönytár méretű és 
szolid terjedelmű köteteket, megállapítható, hogy a Willy Brandt által útjára bocsá-
tott bizottság — ez volt Brandt utolsó beszéde a Bundestagban — anyagai éppoly 
ellentmondásosak, ahogyan azt Brandt beszédében megjósolta. A különféle irány-
zatok demokratikusan kiegyensúlyozott részvétele (7 fő CDU-CSU, 5 fő SPD, 2 fő 
FDP, 1 fő Griine, 1 fő PDS), valamint a parlamenti frakciók álta javasolt és a parla-
ment elnöke által kijelölt szakértők megbeszélései, konzultációi sok szempontból 
érdekesek és értékesek voltak, az esetek jó részében azonban meglehetősen partta-
lan, nem ritkán a szakértelmet is mellőző politikai vitákba torkollottak. Joggal 



jegyzik meg a szerkesztők: „.. .a vita folyamata nem zárult le." E kötethez ajánlani 
lehet egy másik oldalról közelítő forráskiadványt: a ... nos, ez nem a mi alter-
natívánk volt. NDK ellenzékiek tíz évvel a fordulat után (. . . das war doch nicht 
unsere Alternative, DDR-Oppositionelle zehn Jahre nach der Wende. West-
fálisches Dampfboot, 1999.), amelyben a volt NDK demokratikus ellenzék (a 
„Bürgerbewegungen") csoportjainak tagjai vetik fel, hogy vajon az NDK-ban be-
következett fordulatnak mindenképpen a nyugatnémet társadalmi rendszer átvé-
teléhez kellett-e vezetnie. 

E kötetek között is méltán keltett nagy feltűnést a Dokumentumok Németország 
politikájáról. A német egység (Dokumente zur Deutschlandpolitik, Deutsche 
Einheit, Oldenbourg Verlag, 1998.) cimű kiadvány, amelyről fontossága és magyar 
vonatkozásai miatt is bővebben szólok, A hatalmas, 1667 oldal terjedelmű kötet a 
Szövetségi Belügyminisztérium és a Szövetségi Levéltár közös gondozásában je-
lent meg. A szokatlanul, de ez esetben indokoltan terjedelmes (236 oldalas) — és 
tegyük hozzá tartalmas — bevezető szerzői, a dokumentumok összeállítói és jegy-
zetelői nem kevesebbre vállalkoztak, mint a kancellári hivatal (Bundeskanzleramt) 
1989-1990-ben az újraegyesítéssel kapcsolatosan keletkezett „döntő jelentőségű" 
iratainak lehető legteljesebb közzétételére. Érdemes megjegyezni, hogy valóban 
olyan iratokról van szó, amelyek publikálását a történések, a döntési folyamatok 
kivételes jellege tette lehetővé, feloldva, illetve ezen iratoknál nem alkalmazva a 
levéltári törvényben szereplő türelmi, a kutatást évtizedekre lehetetlenné tevő zá-
rolási időt. így kerülhettek be a kötetbe Helmuth Kohl telefonbeszélgetései a folya-
matban érdekelt államfőkkel. Gorbacsovval, aki érzékeltetve ugyan, hogy egyetért 
a folyamattal, meglehetősen tartózkodó volt, és inkább fékezte semmint siettette az 
eseményeket, igyekezve azokat ellenőrzése alatt tartani, illetve, mindenekelőtt, 
nem kihívni belső ellenzékét. Bush elnökkel, aki előbb óvatoskodott az NDK meg-
ítélésében, majd szinte gyermekes lelkesedéssel sürgette Kohlt a továbblépésre, 
tartva attól, hogy Gorbacsov megállhat vagy akár meg is bukhat és akkor min-
dennek vége: „addig üssük a vasat, amíg lehet" — mondta Kohlnak. És természete-
sen, nem véletlenül, Kohl telefonbeszélgetései Mitterrand-al, különösen baráti 
hangvétellel, minden részkérdésről tájékoztatva őt, illetve konzultálva vele a leg-
újabb lehetőségekről, s mindig előzetesen, a tervezett lépésekről is. E beszélgeté-
sekben mindkét oldalon jól érzékelhető a történelmi lecke megértése: törekvés az 
erősebb Németországgal szembeni hagyományos francia bizalmatlanság eloszla-
tására Kohl részéről, illetve az európai történelmi sorsközösség vállalása Mitter-
rand által. (A konzultációk Thatcherrel ritkábbak voltak.) Érdekes összevetni a 
lengyel és a magyar vezetőkkel folytatott tárgyalásokat, illetve a velük kapcsolatos 
elemzéseket, megjegyzéseket tartalmazó dokumentumokat. Például Kohl, beszá-



molva Bush-nak a magyar, a lengyel és az NDK-beli helyzetről, 1989. október 
23-án a „legkedvezőbben alakulónak" minősítette a magyarországi folyamatokat, 
a magyarokat „bátraknak" és „eltökélteknek" nevezte. „Amit a magyar kormány 
tesz, az nagy merészség." — mondta. Majd hozzátette, nem biztos abban, hogy ezt 
a választók honorálni fogják az elkövetkezendő választásokon. A lengyeleknél a 
súlyos politikai és gazdasági nehézségekre hívta fel a figyelmet, az NDK esetében 
pedig egyenesen kaotikusnak nevezte a helyzetet. E beszélgetésben is megjelenik 
az állandó törekvés a konszenzusra, a Nyugat ellentéteinek az elhárítására. Kohl 
beszámol Bush-nak arról, hogy most készítik elő körútját, elutazik Londonba, Há-
gába, Rómába és Párizsba azért, hogy kifejtse: alaptalan a félelelm Németország 
keleti politikájával, az „Ostpolitik"-kal szemben. Nem kell tartani attól, hogy az — 
ekkor még óvatosan felvetett — újraegyesítés gondolata miatt Németország elha-
nyagolja a Nyugatot, a NATO-t és az Európai Közösséget. Ellenkezőleg, hangsú-
lyozni fogja, hogy minderre csak azért kerülhetett sor, mert „a Nyugat összetar-
tott". Bush válaszában óvatoskodott, egyetlen konkrétumot említett, a lengyelek-
nek kilátásba helyezett pénzügyi segítséget — Magyarországról nem is tett emlí-
tést. A kötetben az egyik leghosszabb — egyben az utolsó magyar tárgyú — hét 
oldalas dokumentum az a feljegyzés, amely Kohl és Németh Miklós 1989. decem-
ber 16-i budapesti találkozójáról készült. Értéke, hogy híven tükrözi a légkört, a két 
kormányfő nyílt kapcsolatát. A beszélgetésben áttekintették az európai helyzet 
szinte valamennyi összefüggését, kiemelten természetesen a német-német kap-
csolatok alakulását és az ezzel kapcsolatos magyar érdekeket — beleértve olyan 
„apróságokat", mint a magyar munkavállalói kvóta, a munkavállalási engedélyek 
számának Németh által kért emelését. Valójában mindez apróság volt a német 
egyesítéshez képest, aminek ekkor még csak az előszele érződött: „Mind gyakrab-
ban hallatszanak hangok, amelyek az újraegyesítést kívánják." —jegyezte meg 
Németh Miklós. Kohl nyilván nyugtázta a megállapítást, megjegyzést azonban 
nem fűzött hozzá. Viszont a megbeszélés végén Kohl megköszönte Horn Gyula 
külügyminiszter „igen baráti szavait" a német kérdésről j e l ezve nagyra értékeli a 
külügyminiszter erőfeszítéseit is. (A kötetben szerepelnek dokumentumok, ame-
lyek beszámolnak Hornnak az NDK vezetőivel folytatott, őket mérsékletre intő 
megbeszéléseiről.) 

A nagypolitika dokumentumai mellett még érdekesebbek lehetnek a civil társa-
dalom fórumaival foglalkozó kötetek, mint a Demokrácia most vagy soha {Jetzt 
oder nie Demokratie, Forum Verlag Leipzig, 2. kiadás, én. — az első kiadás 
1990-ben jelent meg), amely a Lipcsében 1989 őszén elindult mozgalom fórumán 
elhangzottakból válogat. A megfelelő hazai kiadványhoz hasonlóan hatalmas és 
színvonalas vállakózás Az NDK központi kerekasztal-tárgyalásai (Der Zentrale 



Rundé Tisch der DDR, Westdeutscher Verlag, 2000.), amely öt vaskos kötetben 
közli a tanácskozások jegyzőkönyvét, valamint a tárgyalásokon előterjesztett do-
kumentumokat. A kötetekből megállapítható, ha formájában sok volt is a hasonló-
ság a hazai kerekasztallal, e fórum — amint azt a későbbi események is megmu-
tatták— lényegesen csekélyebb mértékben befolyásolta az események alakulását, 
mint a hazai eszmecsere. Érdemes hozzáolvasni a már korábban megjelent, Endre 
Hahn jegyezte A kerekasztal. A nép és a hatalom. Politikai kultúra az NDK utolsó 
évében {Der Rundé Tisch. Das Volk und die Macht, Politische Kultur im letzten 
Jahr der DDR, Verlag am Park, 1998.) című kötetet, amelyhez a reformszocialista 
PDS-vezető, Gregor Gysi írt előszót. 

Ami bizonyosan megállapítható: a forráskiadványok piaca tovább bővült Né-
metországban, és az ehhez szükséges színvonalas kiadványokban sem volt hiány. 
Mindez annak a kiadványokat támogató sokrétű, az alapítványoktól, a minisztériu-
mokon át egészen a parlamenti megrendelésekig terjedő rendszernek köszönhető, 
amely e nem kis költségeket igénylő műfaj továbbélését biztosíthatja. 



PANKOVITS JÓZSEF 

FORRÁSKÖZLÉSEK A XX. SZÁZADI OLASZORSZÁGRÓL 

A század végéhez érkezve, a mérlegkészítő történészi buzgalom és az olvasókö-
zönségnek eleget tenni igyekvő törekvés a szakma olasz képviselőit is új feldolgo-
zásokra, a források felülvizsgálatára és a rendezett, feldolgozott forrásokból való 
válogatások közlésére ösztönözte. Ez utóbbi megfontolás azt célozta, hogy a kü-
lönböző történetírói iskolák értékeléseinek garmadájában maguk a tények foglal-
ják el eligazító helyüket. 

Olaszországban a központi állami archívum (Archivio Centrale dello Stato) 
mellett a források gyűjtésében, kezelésében és alkalmankénti közlésükben más 
fontos minisztériumi archívumok, a parlament, a régiók és provinciák, a politikai 
pártok archívumai és magánszemélyeké is szerepet játszanak. Valamennyiük tevé-
kenységéről, kiadványairól számot adni lehetetlenség. 

Szólnunk kell mégis a külügyminisztériumi archívum 1952-ben elkezdett doku-
mentumközléseiről, amely első sorozataiban az olasz egység létrejöttéről, 1861-től 
1943-ig tartó időszakból közli válogatását (Documenti diplomatici italiani, 
1861-1943. Roma, Libreria dello Stato, 1952-). Az 1996-os kiadás (X° serie) tartal-
mazza az 1943-48 közötti időszakot, a XI. sorozat pedig újabb öt év anyagát öleli fel. 

A belügyi irattár 30 évnél korábbi anyagai is kutathatók, jóllehet a titkosszolgá-
lati részlegek fondjaihoz kutatási céllal aligha lehetne hozzáférni, ha egyáltalán 
fellelné valaki ezeket. Hasonlóakat mondhatnánk a nemzetvédelmi — korábban 
hadügyi — iratokról. Az 1. világháború időszakára (1914-1920) vonatkozóan 
1995-ben például a központi állami archívum gondozásában megjelent a hadiipari 
szerződésekben érdekelt vállalatok, cégek végeláthatatlan leltárszerü listája, majd 
a megmaradt hadianyagok likvidálásáról a háború után (1920) hozott intézkedések 
tárgysorozata. Említést érdemelnek a különböző bankok és pénzintézetek kiváló 
fényképanyaggal illusztrált reprezentatív időszakos kiadványai, amelyek a XX. 
századi történésekből nem keveset örökítenek meg az utókor számára (Banca 
Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, a fontosabb városok takarékpénztárai, stb.) 

Ezek előrebocsátásával jelezzük, hogy ehelyütt elsősorban néhány olyan kiemel-
kedő, mindenekelőtt a központi archívumból származó jelentősebb XX. századi vo-
natkozású forrásközlő kiadványra és néhány historiográfiai munkára koncentrálunk, 
amelyek az olasz határokon kívül is szakmai érdeklődésre tarthatnak számot. Ez a 



megoldás annál is inkább célszerű, mivel az utóbbi évek szakmai terméséről immár 
ténylegesen be lehet számolni. Korábban ugyanis a XX. századi dokumentumok — 
a harmincéves határvonal kötöttségei miatt — nem kerülhettek kellő mennyiségben 
és mélységben rendezés, osztályozás, minősítés alá. Korábban a központi archívum 
is a XX. századról évfordulókhoz, jelesebb alkalmakhoz — egy-egy élvonalbeli sze-
mélyiség születésének évfordulója vagy halála — csatlakozó dokumentáló kiállítá-
sokkal, a kiállított anyagok könyvalakban történő megörökítésével foglalkozott, 
netán szakmai-módszertani konferenciák (publikált) eszmecseréi jelezték, hogy a 
szakma készül a XX. századi források dokumentumainak közlésére. Az állami ün-
neppé nyilvánított (1945-re visszamenő) április 25-ének, a fasizmus és a német meg-
szállás alóli felszabadulás napjának megemlékezései rendszerint alkalmat terem-
tettek akár kiállítások rendezéséhez, akár kiadványok megjelentetéséhez. Ahogy kö-
zeledtünk a század végéhez, ahogy gyűlt a rendezett anyag és mélyült a megismerés, 
úgy lettek ezek a kiállítások és kiadványok egyre színvonalasabbak és értékesebbek. 
1987-ben — a köztársaság 1946-os születésének 1986-os megemlékezés-sorozatát 
folytatva — a miniszterelnökség tájékoztatási hivatala a központi állami archívum-
mal együtt, az akkori köztársasági elnök, Francesco Cossiga javallatára nagyszabású 
kiállítást rendezett a köztársaság létrejöttének körülményeit szemléltető dokumentu-
mokból. Eredetiben mutatták be — többek között — Dino Grandi előterjesztését a 
Fasiszta Nagy Tanács 1943. július 24-iki éjszakai ülésére, ami Mussolini megbukta-
tását készítette elő. Más értékes dokumentumok, fényképek, archívumi anyagok bő-
ségét tekinthette meg a közönség. 

A központi állami archívum, felismerve a szakma és a közönség XX. századot 
illető érdeklődésének növekedését és fokozatosan szert téve az igények kiszolgálá-
sának feltételeire (az iratok rendezése, feldolgozottsági szintje), a 90-es évtizedben 
valóban hézag-Jobban mondva ürbetöltő feladatra vállalkozott. 1994-től kezdve 
néhány év leforgása alatt 10 kötetben kritikai kiadásban közreadták a Mussolini 
bukását követő öt év (1943-1948) kormányainak jegyzőkönyveit, a kormányülé-
sek egyéb dokumentumait. E kiadványok megjelentetésében ezúttal is közreműkö-
dött a miniszterelnökség tájékoztatási hivatala. Mondani sem kell, hogy ezek a 
kötetek különleges figyelmet érdemelnek tartalmuk, szerkesztési módszerük mi-
att. Bevezetőkjegyzetek tájékoztatnak a kormányülések jegyzőkönyveinek, irata-
inak jellegéről, az ülések időpontjairól, a kormányok és döntéseik egymásra kö-
vetkező kronológiai sorrendjéről; az ülések napirendjéhez kapcsolódó tárgy- és 
egyéb mutatók, az ülések akkurátus beszámozása, az anyagok lábjegyzetelése se-
gíti a kutatók munkáját. A hozott intézkedésekről külön lista készült, felosztva eze-
ket a kormány elnökségének és az egyes tárcáknak a hatásköre szerint. A kiadvány 
tehát a legtöbb szempontból eleget tett a kritikai kiadás kívánalmainak. 



A sorozat első két kötetét a két Badoglio-kormány (az első 1943. VII. 25 - 1944. 
IV. 22, a második 1944. IV. 22-VI . 18. között funkcionált) működésének megfelelő-
en szerkesztették meg. Az első kormány rendkívüli katonai adminisztrációnak, több-
nyire katonákból álló „szakértő" kormánynak, míg a második már politikus kor-
mánynak minősült. Ehelyütt mi arra vállalkozunk, hogy erről az első két kötetről 
szóljunk részletesebben. (Fizikai és terjedelmi korlátoknál fogva el kell tekintenünk 
a két Bonomi-kormány (1944. VI. 18-XII . 12., valamint XII. 12.-1945. VI. 21.), a 
Parri-kormány (1945. VI. 21. - XII. 10.) és a négy De Gasperi-kormány (1945. XII. 
10. - 1948. V. 23.) működését bemutató dokumentumok ismertetésétől.) 

1994 tavaszán az akkori miniszterelnök Carlo Azeglio Ciampi tollából való az 
ajánlás. Bevezető tanulmányt mindkét kötethez az archívum vezető munkatársa, 
Aldo G. Ricci írt, aki egyben a kiadványsorozat kurátora, szerkesztője. Rögtön a 
Badoglio-kormány megalakulásánál és tevékenységének első pillanatainál — 
amint a szerkesztő G. Ricci felhívja erre a figyelmet — feltűnik az a jellegzetes for-
ráskezelési probléma, ami általában az archív-anyagokkal kapcsolatban felmerül. 
Arról van szó, hogy az archívumok kurátorainak és a kutatóknak legjobb szándéka 
sem biztosíték arra nézve, hogy iratok ne vesszenek el, következésképp esetleg 
örökre (?) ismeretlenek maradjanak. Ha ilyen helyzet áll elő, akkor kap szerepet a 
történész-kutató további vizsgálódása és végül judíciuma, értékelendő a szóban 
forgó forráshiányos történeti vákuum körülményeit. 

Badoglio szakember-kormánya Mussolini eltávolítása után két nappal 1943 .jú-
lius 27-én ült össze először, mely ülésnek fennmaradt a napirendi tárgysorozata, vi-
szont eltűntek — ha egyáltalán voltak — a jegyzőkönyvek, az ülésről készített 
bárminemű feljegyzések, pedig a napirendek között olyan nagyjelentőségű intéz-
kedésekről volt szó, mint a fasizmus alapvető intézményeinek és rendelkezéseinek 
eltörlése. A július 27-iki ülésen hoztak döntést a Nemzeti Fasiszta Párt és Nagy Ta-
nácsának feloszlatásáról, az állam védelmére hivatott különleges bíróság meg-
szüntetéséről, a korporációk és a fasciók „parlamenf'-jének a felszámolásáról, 
nem utolsósorban pedig azon vezető személyek elmozdításáról az államigazgatás, 
belügyi, katonai és jogszolgáltatói hatalom csúcsiról, akik a bukott rendszer elkö-
telezett emberi voltak. 

Ugyanígy hiányoznak a szövetséges angolszász hatalmak hadműveleteit irányí-
tó tábornokokkal (Eisenhower és munkatársai) lefolytatott fegyverszüneti tárgya-
lások előkészületeiről fogant dokumentumok. A tárgyalások dátuma 1943. szep-
tember 3., azonban a formálisan megkötött fegyverszüneti megállapodást csak 
szeptember 8-án hozták nyilvánosságra. A dokumentumok hiánya egyfelől azt su-
gallja, hogy a fenti döntések a kormány kebelén kívül, minden valószínűség szerint 
a király, III. Viktor Emánuel rezidenciáján születtek, másfelől hiányuk a sietséggel 



és a fasizmussal kompromittált monarchiát óvni igyekvő titkossággal, illetve a né-
metek előtti érthető, bár merőben megvalósíthatatlan titkolózással magyarázható. 

A kérdéses időpontokban bontakozik ki az olasz háborús dráma véres fejezetei-
nek egyike. G. Ricci első bevezető tanulmányában tárgyszerűen rámutat arra — 
forrásmegjelölés nélkül —, hogy 1943. július 26-30. között a fasiszta rendszer1 és 
a háború ellen népmegmozdulások zajlottak le, 80 halálos áldozatot, 300 sebesültet 
és 1500 letartóztatást követelve.2 Nem beszélve arról a hallatlan káoszról, amit a 
Mussolini-buktatás, a háborúból való „kiugrás", a szövetségesekkel megkötött 
fegyverszünet, de egyúttal a több fronton is — olaszok és németek, a németek olda-
lán olaszok és a szövetségesek között — tovább folyó háború, valamint az antifa-
sizmus-fasizmus frontján olaszok és olaszok közötti polgárháború minden bor-
zalmával, kegyetlenségével rázúdított a „csizmaország" lakosságára. Hozzátéve 
mindehhez a király és a kormány menekülését Rómából a hadieseményekben nem 
különösebben próbára tett Brindisibe, ami szintén érthető az államiság folyamatos-
ságának fenntartása szempontjából, de a lépés végrehajtásának módja — csapot-
papot odahagyva — a fegyveres erőket kiszolgáltatta a német hadvezetésnek, 
nagymértékben növelve a zűrzavart és az emberáldozatokat. 

Nem véletlen, hogy a történeti kutatás lankadatlan erővel gyűjti az anyagot, az 
adatokat, a tényeket erről az időszakról, amint az sem véletlen, hogy az újonnan fel-
tárt tények fényénél is eltérő a történelmi ítéletalkotás, a közelmúlt eseményeinek 
értelmezése a történészek között attól függően, hogy politikailag-ideológiailag 
melyik iskolához, melyik irányzathoz tartoznak. 

Az utóbbi évek eme legértékesebb forráskiadványánál maradva meg kell állapí-
tani, hogy természetesen a fentieken túlmenően számos érdekesség, a megismerést 
és az értékelést nagyban elősegítő tényanyag tárul fel az olvasó előtt. A Badoglio 
marsall vezette katonai adminisztráció tökéletesen tudatában volt a kialakult, 
Olaszországra nézve súlyos katonai következményekkel járó helyzetnek az előre-
vetülő háborús vereségének, a háborúban szerzett domíniumok, idegen területek 
meg nem tarthatóságának, ennek ellenére 1943 őszén folyamatosan használja III. 
Viktor Emánuel olasz királyi címe mellett az „Albánia királya és Etiópia császára" 
címeket is. Csak az 1943. december 28-iki kormányülés után kelt dokumentumok, 

1 G. Ricci nem tesz jelzőt a rendszer szó ele; ezt c sorok írója pótolta, amit még kiegészíthetne a 
monarchofasiszta jelzővel, mivel a fasizmus gyakorlatilag összeomlott, de a rendszer marad-
ványait a monarchia intézményei és a volt rendszer ingó-bingó támaszai tartották egybe. 

2 Alclo G. Ricci: Introduzionc (ai Vcrbali dcl Consiglio dci Ministri, I. vol. Govcrno Badoglio, 
25 luglio 1943. Áprilc 1944). XXIII. pag. 



az 1944januárjától datáltak az első olyan rendeletek, amelyek leszűkítik III. Viktor 
Emánuel „fennhatóságát" Itáliára. 

Számtalan olyan intézkedést foganatosítanak ezekben a zűrzavaros időkben — 
a tavaszi-nyári időszámítás bevezetésére, a halászat és a mezőgazdasági munkála-
tok fenntartására vonatkozóan például, vagy az állami alkalmazottak bérezésének 
rendezéséről, a kincstárjegyek kamatairól szólóakat — amelyek inkább békebeli 
időket idéznek, mintsem háborúsakat. Mindez természetesen nem jelenti a háborús 
problematika háttérbe szorulását; a háborús viszonyok, a háborúval összefüggő 
politikai kérdések, minden kuriozitás mellett, uralták a kormány üléseit. 

Megtudhatjuk a dokumentumgyűjteményből azt, hogy a „defasizálás" az első 
kormányülés óta napirenden volt, és a későbbi ülések folyamán is gyakran vissza-
tértek ennek különféle aspektusaira. A szakirodalomban ugyanakkor legtöbben 
azon az állásponton vannak, hogy a defasizálás vontatottan, akadozva és az adott 
helyzet radikális antifasiszta miliőjéhez képest lanyhán ment végbe, leszámítva bi-
zonyos, az antifasizmus nevében elkövetett törvénytelen kilengéseket, bosszú-ízű 
fejleményeket. Ez utóbbiakról viszont csak a legfrissebb szakirodalom tájékoztat. 

Nem túlzás azt állítani, hogy a tárgyalt időszakban dőlt el az olasz államiság 
alapintézményének kérdése. Történelmileg eldőlt, hogy a monarchia és vele 
Badoglio kormánya átmeneti jellegű, fennmaradása a háború mielőbbi sikeres be-
fejezésének alárendelt tényező. Ennek érdekében a monarchia sorsát elnapolták. A 
háború „sikeres befejezése" az angolszász hadvezetés üzeneteinek visszatérő kife-
jezése. Mindez történelmi távlatból szemlélve egyszerűnek tűnik, holott az akkori 
viszonyok között mind bel-, mind külpolitikai szempontból rendkívül összetett 
problematika volt. Ismeretes, hogy az 1946-os, a köztársaság és monarchia alterna-
tíváját eldöntő referendum a köztársaság javára 54,3%:45,7% arányban hozott 
győzelmet. Ez biztos köztársasági sikert jelentett, de nem olyan fölényeset, amit — 
a körülmények ismeretében — sokan vártak volna. A most tanulmányozható doku-
mentumok tükrében még érthetőbbek e várakozások. Magunk is fentebb említet-
tük a monarchia kompromittálódását a fasizmus támogatásában, valamint a mo-
narchia és a fasizmus közös felelősségét a háborús politika vitelében. A királyi ház, 
ennek elismerése helyett — a helytartónak frissen kinevezett királyi sarj, Umberto 
di Savoia, Piemont fejedelme a Times nápolyi tudósítója előtt 1944 áprilisában tett 
nyilatkozatával — a népre hárította a háború felelősségét, mondván, hogy a Fran-
ciaország és Anglia elleni hadüzenetek bejelentésénél senki sem tiltakozott, senki 
sem kezdeményezte a parlament összehívását, és a sajtó is mélyen hallgatott. A 
helytartót élesen bírálta a kormány több minisztere, így a liberális Carlo Sforza és 
Benedetto Croce, az akciópárti Alberto Tarchiani, a kommunista Palmiro Togliatti. 
Badoglio kormányfői állásfoglalásából kitetszett a király bizalmi emberének pozí-



ciója, némileg palástolt királyhűsége és reménykedése a monachia túlélési lehető-
ségében. A szövetségesek képviselőjére Mason Noel Mac Farlane tábornokra 
hivatkozva kísérelte meg tompítani a vita élét, akinek az üzenetéből azt idézte, hogy 
a kialakított háborúellenes konszenzust „tiszteletben kell tartani mindaddig, amíg az 
olasz nép szabadon nyilvánít majd véleményt".3 A köztársaság-monarchia intézmé-
nyi alternatívában Togliatti — az adott pillanatban alkalmazott taktikájának megfe-
lelően — egyrészt akceptálta ezt a szempontot, mondván hogy a helytartó „szimpla 
interjúja" nem teremthet vitás helyzetet az intézményi dilemmában, másrészt azon-
ban Sforza és Croce álláspontjával egybehangzóan kifejtette, hogy a „korona képvi-
selőinek nem kell politikai ügyekkel foglalkozniok";4 a kormány feladata az ide illő 
feltételek kialakítása. A kormányülés időpontjában a naptár 1944 májusát mutatta, és 
a fő cél a háború sikeres befejezése volt, amiben a kormánykoalíció pártjai egyetér-
tésrejutottak. Az intézményi dilemma eldöntése valóban a háború utáni időkben ke-
rült napirendre az ismert eredménnyel. A monarchiára leadott 10 millió voks jelezte 
azonban, hogy a Times kormányülési visszhangja homályban maradt a szavazók tö-
megének jelentős részében, főleg Dél-Olaszországban, ahol a monarchia nimbusza 
meglehetősen erős volt. Észak-Olaszországban a monarchia kevesebb szavazatot 
kapott, itt már korábban — mivel a háború itt okozott több szenvedést—eldőlt az al-
ternatíva: a királyt itt 1943-tól folyamatosan leszavazták a németek és a fasiszták el-
leni partizánharcokkal és a nagyvárosok antifasiszta felkeléseivel; ezeken a 
területeken a monarchiára akkor sem szavaztak volna, ha a helytartó ellenkező értel-
mű nyilatkozatot ad az angol lapnak. Az Észak és Dél közötti politikai (eredetileg 
gazdasági és kulturális) szakadék még hosszú ideig Itália társadalmának súlyos belső 
ellentmondásaként, a fejlődés tehertételének bizonyult. 

A második badogliánus kormányt koalíciós alapon, monarchistáktól kommu-
nistákig terjedő széles nemzeti összefogás pártjai alkották; benne voltak még a li-
berálisok, a szocialisták, a kereszténydemokraták, az akciópártiak, és a „munka 
demokráciája" párt. Ez utóbbi később felbomlott. A monarchistákat is magában 
foglaló kormánykoalíció lérejöttét épp a Moszkvából hazatérő kommunista párt-
vezető Togliatti ösztönözte, nagy meglepetést keltve ezzel akkoriban az olasz poli-
tikai életben. A monarchia- és Badoglio-ellenes politikai klíma pregnánsan érez-
tette hatását, de ez nem zavarta Togliattit abban, hogy összhangot keressen az olasz 
politika és az antifasiszta szövetséges hatalmak Hitler-ellenes, Teheránban 1943 
novemberében egyeztetett taktikája között, mely szerint minden Hitler-ellenes erőt 
célszerű bevonni a háború befejezését segítő cselekvésbe. 

3 Vcrbali dcl Consiglio dci Minislri, id. kiadás II. vol. 68. p. 
4 Uo. 69. p. (Mindkct idézet az 1944. május 11-iki ülés jegyzőkönyvéből való.) 



A kommunista emigránsok, így Togliatti hazatérését Oroszországból mellesleg 
kormánydöntéssel is egyengették, mégpedig az 1943. XII. 27-iki ülésen Badoglio 
előterjesztésére. A kérdés valódi külpolitikai összefüggésére A. G. Ricci bevezető 
tanulmányában tér ki, amelyben kérdőjelesen ugyan, de feltételezi, hogy Togliatti 
részt vett a teheráni konferencián. A szakirodalomban is előfordul ez a hipotézis, 
amit azonban nem támaszt alá bizonyíték és nem is valószínű, hogy a három nagy-
hatalom államfőinek megbeszélésén a nemrég (1943 májusában) feloszlatott Ko-
mintern olasz titkára részt vett volna. Biztosra lehet venni, hogy a konferencia 
kimeneteléről Togliatti közvetlenül Sztálintól kaphatott információkat, és ezeket 
hazatérése utáni politikájában messzemenően szem előtt tartotta. 

További kutatások tárgya lehet az, hogy ki mennyiben vindikálhatja magának a 
„szerzőséget" a kommunista-monarchista háborúellenes együttműködés megfor-
málásában. Valószínűsíthető-e az, amit Roberto Gaja vezető olasz diplomata publi-
kál „A tökéletes diplomata" c. munkájában (II Mulino 1995.), hogy a tökéletes 
diplomatának megmintázott Renato Prunas, az első Badoglio-kormányzat külügyi 
apparátusának vezetője is sugalmazta a szovjet missziót teljesítő Visinszkijen ke-
resztül: Togliattiék hagyjanak fel a merev ellenzékiséggel és lépjenek be Badoglio 
kormányába. 

Némileg kuszálja a történelmi kutatás szélesedő lehetőségeit a külföldi archívu-
mok olasz vonatkozású anyagainak sajtótermékekben, de helyenként könyvalak-
ban is történő, a történelmi átértékelést, úgymond a történelmi folyamatokat felis-
merhetetlenné tevő „revizionista" szellemű átértékelést szolgáló használata. Fel-
merül ez a probléma főként az amerikai és egykori szovjet titkosszolgálatok archí-
vumaiból származó anyagokkal kapcsolatosanan. Olaszországban megdöbbenést 
keltett, bírálatokat és cáfolatokat váltott ki az ún. Mitrohin-dosszié.5 

5 A Talentum kiadó magyar változatának olasz vonatkozásai már kerülik az Itáliában nevetsé-
gessé tett részeket. Feltehetően a Christophcr Andrew által összeállított magyar változatban 
megjelent könyv, az előzetes sajtóanyagok olasz reakciójából tanulva, már nem szerepelteti, a 
mitrohini ügynöklistán Francesco De Martino egykori szocialista pártfőtitkárt, más szocialista 
exponenseket (Falco Accamc, Lelio Basso) és egész sor neves jobboldali újságírót, esetenként 
a kultúra vagy a gazdasági elet kiemelkedő személyisegeit. Mindez nem jelenti azt, hogy eb-
ben a változatában ne kellene bírálni a kiadványt, ugyanis az, hogy a Szovjetunió pénzt költött 
hírszerzésre és a nyugat-európai kommunista pártokra, amelyek elkerülhetetlenül belekevered-
tek hírszerzési ügyekbe, nem képez történelmi felfedezést; tárgyalása tudományosan akkor 
lenne korrekt, ha ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok részéről vitt hasonló tevékenység-
ről is ugyanazzal a kritikai éllel szólna a szerző, idézve például William Colby, a CIA egykori 
igazgatójának nyilatkozatából, amelyben elismerte, hogy a kommunisták ellenfeleit ők pénzel-
ték. (A nyilatkozatot lásd In: Corricrc dclla Scra, 1994. XII. 5. Magyarul részleteket közöltem 
ebből a Klió 1998/3. számában.) 



Egyoldalú beállítások hosszú sorozata hiteltelenítette Olaszországban a 
Mitrohin-aktákat, de ugyanígy fenntartásokkal kell fogadni bármely titkosszolgá-
latinak aposztrofált dokumentumot, mivel a valódi titkosszolgálati anyagok — ha 
nem is az idők végeztéig, de több generáción keresztül — többnyire hozzáférhetet-
lenek, vagy nyomuk vész. Újabban Giuseppe De Lutiis „A hatalom sötét oldala" c. 
(Roma, 1996.) művében 1956-1990 közötti időkre vonatkozóan konkrétan megje-
löli, mely titkosszolgálati dokumentumok tűntek el. Ennek ellenére De Lutiis a ka-
tonai hírszerzéstől bíróságilag elkobzott 105 ezer oldalnyi anyagban búvárkod-
hatott, melyekből néhány —jelenkorunkra —jellemzőt közzé is tett. Ezek értéke-
lése részben megtörtént a szerző révén, de részben még várat magára, a további do-
kumentáció „kritikai rendezése" híján. Hogy ez mikorra zárul le, arra senki sem tud 
pillanatnyilag választ adni. 

A történész szakma nem merészkedik a De Lutiis által pásztázott viharos vizek-
re, megbízhatóbban kutatható időszakokat és tematikákat választ magának, mint 
az 1945-ös csomópontot és az ebből kibomló folyamatokat. Erről az időszakról a 
forrásközlés és a szakirodalom maradandó alkotásokat produkált. 

Historiográfiai, illetve a források felhasználása szempontjából szem előtt tar-
tandó az olasz történetírói iskolák pluralitása, ami 1945 után újra sajátja az olasz 
történetírásnak. A fasizmus szétverésével az antifasizmus a maga tételrendszeré-
vel és alapelveivel alkotmányosan kodifikált jogi és politikai etalonként, vezető 
pozícióba került, de a szellemi-kulturális baloldal, valamint a jobboldal is többféle 
irányzatra bomlott. Emellett a fasizmus egykori képviselői közül sokan túlélték a 
bukást, örökségének új támogatói akadtak, bizonyos nosztalgia is átlengi az utóbbi 
évek politikai hangulatát, így ezek a tényezők együttesen a köztudatra, következés-
képp a történetírásra különféle hatásokat gyakoroltak. Az egész 1945 utáni társa-
dalmi-politikai fejlődés menetében formálódott ez az összkép, amit csak a szűkebb 
történész-szakma és a forrásközlés adatai felől közelítünk itt. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy a hagyományosan liberális szemléletű, mérsékelten jobboldali polgári 
irányzatú történészek légiója mellett erőteljes, számszerüségében és alkotásainak 
minőségében is elismert baloldali, önmagát marxistának valló, esetenként 
marxizáló történészgárda fejtette ki tevékenységét, párhuzamosan az országban 
kulturálisan és politikailag érvényesülő kommunista-szocialista befolyással. 

Ez a képlet olyannyira jellemző, hogy a '90-es évtized olasz politikai szubkultú-
rájának egyik árulkodó hangulati fejleménye a baloldal „kulturális hegemóniájá-
nak" a denunciálása. E vélt, vagy sokak szerint tényleges kulturális hegemónián 
belül a történetírásban túltengő marxizálás lebontása, mint (jobboldalról) megfo-
galmazott követelmény, felvetődött az iskolai tankönyvek szerkesztésében. 



A történészi munka intenzitásának és alkotóerejének két (nem szélsőséges) pó-
lusát képviselő kimagasló példa a kommunista Paolo Spriano és a liberális szemlé-
letű Renzo De Felice. Hazai szakmai körökben ma De Felice divatos, sokat em-
legetett szerző, míg a másik úgyszólván isméretlen, holott teljesítménye nem ma-
rad el De Felicéétől. Spriano 1967 és 1975 között öt vaskos kötetben publikálta az 
Olasz Kommunista Pártról írt monográfiáját, amelyben először közölt levéltári do-
kumentumokat és egyéb forrásokat. De Felice húszévi forrásfeldolgozó kutató-
munkájának eredményét tette közzé „monumentális" (Ormos Mária jelzője) 
méretű Mussolini-életrajzában hat kötetben. 

Rajtuk kívül sokan mások végeztek kutató és közlő-publikáló tevékenységet — 
felsorolásuk lehetetlen, csak egy átfogó bibliográfiai válogatás összeállítása is em-
bert-próbáló feladat lenne. A példák közé kívánkozik Claudio Pavone munkássá-
ga, aki önálló kutatásai alapján elsőként fogalmazta meg a II. világháború olasz-
országi viszonyairól, a fasizmus és antifasizmus küzdelméről ama álláspontját, 
mely szerint ez polgárháborúnak tekintendő, és mint ilyet nem lehet egyoldalú ide-
ológiai szemszögből - vagy csak antifasiszta, vagy csak fasiszta alapon — vizsgál-
ni. (Lásd. C. Pavone: Una guerra civile. Saggio storico della mentalitá della Resis-
tenza, Torino 1991.) 

Pavone nézetei az 1945 utáni köztársaság-történet színtéziséhez nyújtottak tám-
pontokat (Storia dellTtalia repubblicana, Torino 1994). Fontos müvek jelentek 
meg a kereszténydemokrácia történetéről Pietro Scoppola, Gabriele De Rosa, 
Giorgio Galli tollából és más szerzőktől; hosszasan sorolhatnánk a szocialista párt 
és a munkásmozgalom történetéről szóló művek alkotóit; azokat, akik az olasz tör-
ténelem és politika további jelentős kérdéseit dolgozták fel. A politikai pártok 
kongresszusi és egyéb dokumentumai rendszeresen megjelentek—ezek felsorolá-
sától is eltekintünk. Említést érdemel viszont az, hogy a jelentősebb politikusok 
különböző beszédei és írásai az érdeklődök rendelkezésére állnak: így a keresz-
ténydemokrata néhai Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, Aldo Moro, az élő ve-
terán Giulio Andreotti, a kommunista Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Enrico 
Berlinguer, a szocialista Pietro Nenni, a későbbi köztársasági elnök Sandro Pertini, 
az ugyancsak későbbi miniszterelnök Bettino Craxi kötetei mind megtalálhatóak 
az elmúlt ötven év szerzői listáján. Több pártból is megnevezhetnénk szerzőket, 
akik pártjaikban nem első számú vezetők voltak, müveik mégis forrásértékűek: 
Antonio Bisaglia, Guido Bodrato, Emilio Colombo, Francesco Cossiga, Giuseppe 
Dossetti, Giovanni Galloni, Mario Scelba, Paolo Emilio Taviani a keresztényde-
mokraták; Giorgio Amendola, Pietro Ingrao, Luciano Lama, Giorgio Napolitano, 



Giancarlo Pajetta a kommunisták, Riccardo Lombardi, Rodolfo Morandi a szocia-
listák részéről feltétlenül e nevek közé tartozik; és nem lehet hallgatni a szocialista 
párttal 1947-ben szakító Giuseppe Saragatról sem, aki 1964—1971 között mégis a 
baloldal segítségével tölthette be a köztársasági elnök tisztét. 

A nagyszámú történeti munka és kiadvány archívumi segítségnyújtás és háttér 
nélkül nem készülhetett volna el. Ugyan ez a háttér a jövő müveinek garanciája. 



HARSÁNY! IVÁN 

BŐSÉG ÉS HIÁNY ZAVARA A XX. SZÁZADI SPANYOL TÖRTÉNELEM 

DOKUMENTÁCIÓJÁBAN 

Azok a magyar kutatók, akik egyetemes történeti vizsgálódásaik során a világ sors-
kerekeit forgató nagyhatalmak XX. századi lépéseit próbálják követni, legalábbis 
az ún. kapcsolattörténet területén aránylag kedvező helyzetben vannak. Az angol, a 
német, a francia, az olasz, a szovjet és az észak-amerikai diplomáciai dokumentu-
mok monumentális sorozatainak a létezése fölötti örömükbe legfeljebb annyi üröm 
vegyül, hogy ezek a sorozatok hazánkban mindössze két-három gyűjteményben 
találhatók meg. Ráadásul ezeken a helyeken is hol ez, hol az a kötet hiányzik (rend-
szerint éppen az, amelyikre az adott kutatáshoz leginkább szükség lenne...). A rit-
kasági faktor a sorozatokat pótolhatatlan kinccsé is teszi. Ezért olykor kemény 
másolási korlátozások is sújtják a meggondolatlan kutatót, aki kandi szemeivel a 
diplomáciai kapcsolatok e kötetekben rejtőző titkait óhajtaná kifürkészni. (Mellőz-
zük most azoknak a dokumentumoknak a hiányát, mint közismert kellemetlen 
tényt, amelyeket a kötetek tudós, de az okmánykibocsátó hatóságok jóindulatától 
többé-kevésbé függő összeállítói eleve nem kívántak beiktatni a gyűjteményekbe, 
vagy ezt egyszerűen nem engedélyezték nekik. Végül is tudomásul vehetjük, hogy 
a politika leginkább a nemzetközi kapcsolatok terén van kitéve hektikus változá-
soknak. Emiatt egy-egy mesterfogásnak vélt lépést, amelyre kiötlői a maga idején 
büszkék voltak, utóbb — a sikertelenség vagy éppen a nemtelen siker folytán — 
néhány évtized múltán már restellnek.) Mégis: itt kevés az áthághatatlan akadály. 
A kötetekben többnyire követhetők egy-egy nagy állam külkapcsolatainak diplo-
máciai állásfoglalásokban, megállapodásokban, követi jelentésekben és levelezé-
sekben megtestesülő megfontolásai. Ha ehhez hozzávesszük a gazdag tájékoztató 
apparátust (annotált névmutatók, tárgymutatók, helységnévlisták, az egész sorozat 
útvesztőjében eligazítást nyújtó külön kötetek), kétségkívül az öröm dominálhat 
egyébként ambivalens érzéseink között. Fokozza az örömünket, hogy a 20. század 
sorsdöntő évtizedeiről (a Párizs környéki békeszerződések időszakáról, szelektíve 
a húszas évekről, valamint a harmincas évek második, illetve a negyvenesek első 



feléről) kitűnő, hasonlójellegű hazai dokumentumkiadványok állnak rendelkezés-
re, amelyek viszont minden, kicsit is komolyabb könyvtár polcairól levehetők.1 

I. 

A spanyol külpolitikáról nem készült ilyen sorozat. Az okok vizsgálata messzire 
vezetne. Túl egyszerű lenne megállapítani, hogy Spanyolország a XX. században 
nem tartozott a világ vagy Európa sorsát számottevően formáló hatalmak közé, így 
a diplomáciai iratai iránti érdeklődés is csekélyebb. (Magyarország vagy Portugá-
lia, ahol létezik ilyen kiadványsor, még kevésbé tekinthető laposztogató nagyhata-
lomnak.) Végül is az Ibériai félsziget nagyobbik országa a bőven értelmezett év-
század folyamán többször volt az egész világ figyelmét magára vonó nemzetközi 
események cselekvő vagy szenvedő részese (az 1898-as spanyol-amerikai háború-
tól a polgárháború évein át a demokratikus átmenet tanulságos időszakáig, amely-
nek a legkevésbé dokumentált mozzanata ma éppen a külpolitikai háttér). 

Valamivel közelebb kerülünk a magyarázathoz, ha abból indulunk ki, hogy a 
nagyhatalmak diplomáciatörténeti sorozatainak jól szerkesztett spanyol vonatko-
zású fejezeteiből csinos kis spanyol diplomáciatörténet kerekedik ki. Ráadásul 
ezek válogatása (a Franco-diktatúra hosszú ideig marginalizált nemzetközi státu-
sza miatt) ritkán volt tekintettel a rendszer presztízs-szempontjaira. Sőt: abban az 
időszakban (1945-1948), amikor a spanyol kormányzatot ENSZ-szankciókkal 
sújtották, Nyugaton és Keleten egyaránt készültek a szankciók indoklását célzó, 
kifejezetten a kényes mozzanatokra összpontosító (olykor épp ezért kissé „félolda-
las") dokumentumkiadványok. 

Egyébként a spanyolországi kutatás, a külügyminisztérium iratainak tanulmá-
nyozása egyáltalán nem ütközik több akadályba, mint a nagy fontosságú állami ira-
tok kezelésének minden országban szokásos időhatáraiba. A spanyol külügymi-
nisztérium levéltárában (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid) a 

i Utalhatunk az első világháború utáni közép-európai vonatkozású francia diplomáciai doku-
mentumok sorozatának első három kötetére. (Documcnts diplomatiqucs frangais sur l 'histoirc 
du bassin dcs Carpatcs. Vol. 1. Octobrc 1918-aoüt 1919. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.; 
Vol. 2. Aoüt 1919-juin 1920. Akadémiai Kiadó, 1995.; Vol, 3. Juillct 1920-déccmbrc 1921. 
Akadémiai Kiadó, 1999.) Lásd továbbá a „Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 
1936-1945" című sorozatnak az 1960-1970-es években szinten az Akadémiai Kiadónál meg-

jelent köteteit, továbbá „A Wilhclmstrassc és Magyarország 1933-1944" című gyűjteményt 
(Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1968.). 



kutató nagyjából a Franco-időszak végéig számottevő korlátozás nélkül hozzájut-
hat a spanyol külképviseletek jelentéseihez, levelezéséhez vagy akár a külügy 
olyan belső irataihoz, amelyek valami okból eljutottak valamelyik követséghez, 
minden olyan országra nézve, amellyel a madridi kormány diplomáciai kapcsolat-
ban állt. Más országokról is találhat dossziékat, ha ezek vékonyabbak is. Ezekből, a 
mindenkori eseményeken és értékelésükön kívül, figyelemmel kísérheti a diplo-
máciai kapcsolatok alakulását is, ami Spanyolország esetében több fordulót meg-
ért folyamat volt. (A húszas-harmincas években a Népszövetségbe való többszöri 
be- és kilépés; 1945 után a képviseletek vezetőinek visszahívása Madridból, a Biz-
tonsági Tanács döntése alapján; a Marshall-segélyprogramba és a NATO-ba való 
bekapcsolódás kudarcot vallott próbálkozása; az ENSZ közgyűlésén évente napi-
rendre kerülő „spanyol ügy" anyagai; a szankciót visszavonó 1950-es határozat 
után a nyugati nagykövetek egy-két év alatt bekövetkezett visszaszivárgása; a ke-
leti országok emigráns követségei felállításának egyedülálló megoldása „féldiplo-
máciai" státusban; az 1955-ös ENSZ-felvétel; a keleti blokkországok irányába tett, 
eleinte burkolt kapcsolatfelvételi ajánlatok, kereskedelmi majd konzuli képvisele-
tek létesítése; sikertelen belépési kísérletek az Európai Közösségekbe; végül a drá-
gán megvásárolt happy end: az EK- és NATO-tagság, illetve az országnak a de-
mokratikus átmenet utáni, valóban kiszélesedő nemzetközi szerepe. 

A madridi Külügyi Levéltárban az egyes országokra vonatkozó iratcsomók 
mellett speciális gyűjtemények is találhatók, pl. a „Második világháború" vagy a 
„Vasfüggöny" elnevezéssel. Vannak külön kezelt külügyi iratok az 1973-ig köz-
vetlenül Franco által vezetett Miniszterelnökség iratai között is (Kormányelnöki 
Levéltár). Az AMAE Könyvtárában hozzáférhetők a Külügyminisztérium belső 
hírleveleinek (esetenként hiányos) gyűjteményei is. Ezek között van, amelyik a 
külügyi tevékenységet szabályozó törvényeket és rendeleteket közölte; a legfonto-
sabb teljes körűen foglalkozott a minisztériumban zajló eseményekkel, egészen a 
kisebb-nagyobb kinevezésekig. A fontosabb nemzetközi aktusok természetesen a 
teljes gyűjteményben rendelkezésre álló hivatalos lapban2 is megjelentek. Hiány 
persze itt is akad: a budapesti követség 1941. évi jelentéseinek az AMAE-ben nyo-
ma veszett, egy olyan országban, ahol a levéltárak — legalábbis azóta — nem szen-
vedtek erőszak okozta károkat. Ha babonás lennék, megdermednék attól, hogy a 
MOL-ban viszont a madridi magyar követség 194 l-es jelentései váltak köddé... 

Akárcsak a hitleri Harmadik Birodalomban, a falangista Nemzeti Mozgalom-
nak (Movimiento Nációnál) saját, pártjellegű külügyi szolgálata is volt, amely idő-

2 A köztársaság időszakában Gaccta dc Madrid, 1939 márciusáig; a francóista oldalon Bolctín 
Ofícial dc Estado (BOE), 1936 augusztusától. 



ről időre ugyancsak bocsátott ki hírlevelet. Más időszakokban a falangista párt 
általános belső bulletinjében3 bukkannak föl a nemzetközi kapcsolatokba bevilágí-
tó dokumentumok. 

A legalaposabb spanyol és külföldi kutatók természetesen nem elégedtek meg a 
külföldi diplomáciai kiadványsorozatok mégoly gondosan válogatott anyagaival 
sem. Munkáik közül lehetetlen akár csak a legfontosabbakat is felsorolni. Négyet 
azonban — megkockáztatva a válogatás szubjektivitását — mindenképpen meg 
kell említeni, mint amelyek számot tarthatnak más országok kutatóinak az érdeklő-
désére is. Az első Palomares Lerma „Mussolini és Primo de Rivera. A diktátorok 
külpolitikája" című könyve.4 A par excellence külpolitikai érdeklődésű szerzőtől 
hiába várnánk a két diktatúra belpolitikai párhuzamba állítását. Ezzel szemben 
mindkét ország, és részben Franciaország levéltári anyagai alapján, nagy mélység-
ben vizsgálja nemcsak a két kormányzat diplomáciai kapcsolatát, hanem az együtt-
működés más területeit, sőt az olasz kormányzat törekvését is arra, hogy biztosítsa 
közvetlen spanyolországi befolyását az ott élő vagy dolgozó olaszok és szervezete-
ik révén. (Kiépítették pl. a fasiszta párt szervezeteit ott, ahol nagyobb számban vol-
tak jelen olaszok.) 

Meg kell említeni egy NDK-beli szerző, Dankelmann írását is, aki annakidején a 
(keleti) német levéltárak nem mindenki számára nyitott részeibe is behatolva figye-
lemre méltó objektivitással írta meg „Franco Hitler és a nyugati hatalmak között" 
című könyvét.5 Jelentős újdonsága volt, hogy feldolgozta a spanyol üzletekben érde-
kelt német ipari és kereskedelmi cégek születésük idején titkos iratait is. 

A harmadik igen fontos könyv („Az elszigetelt Franco")6 Porteróé, aki Anglia 
és az USA levéltárait vizsgálta meg, messze a publikált anyagok határán túl. Köny-
ve különösen angol viszonylatban szolgál nem kevés meglepetéssel. Újdonság pl. 
az 1946 februári Bevin-Bidault találkozónak egy, a jelen lévő Mailét londoni fran-
cia nagykövet által lejegyzett, Bidault-t meghökkentő mozzanata, amikor a brit 
külügyminiszter fölhívta francia kollégája figyelmét: a jövőbeni spanyol átmenet-
ben a hadsereg nagy szerepet fog játszani, ezért a brit kormány előreláthatólag vé-
tót fog emelni minden javaslat ellen, amely a köztársaság visszaállítását kívánja, 

3 Bolctín Ofícial dc la Falangc Espanola Tradicionalista y dc las Juntas Ofcnsivas Nacional-Sin-
dicalistas. 

4 Palomares Lerma, Gustavo: Mussolini y Primo dc Rivera. Política exteriőr dc dos dictadorcs. 
Eudcma S. A. Univcrsidad, Madrid, 1989. 

5 Dankelmann, Otfried: Franco zwisclien Hitler und den Wcstmáchtcn. VEB Deutschcr Verlag 
der Wisscnschaftcn, Berlin, 1970. 

6 Portero, Florentino: Franco aislado. La cucstión espanola 1945-1950. Aguilar, Madrid, 1989. 



mivel ez a katonai vezetők számára elfogadhatatlan. „Elismerte, hogy ha Franco és 
a köztársaság között kell választania, a Egyesült Királyság az előbbit választja." 

Végül a legutóbbi kiadványok közül nekünk szóló érdekességénél fogva ki-
emelkedik Matildé Eiroa „Franco kapcsolatai Közép- és Kelet-Európával 
(1939-1955)" című könyve.7 Különös érdekessége, hogy könyvében csehszlovák, 
bolgár és magyar diplomáciai iratokra is hivatkozik, valamint azoknak a képvisele-
teknek, illetve vezetőiknek bizonyos anyagaira, amelyeket a szovjet szférába ke-
rült országok száműzött politikusai létesíthettek Madridban spanyol és más nyuga-
ti támogatással. Rendkívül érdekesek azok a részek, ahol a keleti blokkországok-
ból származó emigránsok belső küzdelmeit ismerteti: szinte minden emigráció kö-
rében két (vagy több) csoport küzdött a spanyol elismertetésért, nem kevés gondot 
okozva ezzel a spanyol külügy vezető tisztviselőinek. 

Az utóbbi időben történtek kísérletek, ha nem is a XX. századi spanyol külpoli-
tika monografikus történeti összegezésére, de legalább ennek az előkészítésére. 
Igényes nemzetközi szimpóziumok révén igyekeznek átfogni az évszázad legfon-
tosabb spanyol vonatkozású nemzetközi eseményeit és a spanyol külpolitika rea-
gálásait. Ennek a terméke a Javier Tusell által összefogott szimpózium anyagát 
tartalmazó, 1997-ben megjelent, „Spanyolország külpolitikája a XX. században" 
című kötet.8 Ám — bár talán illetlenség, ha a vállalkozásba bevont magyar szerző 
bíráló megjegyzést tesz a pompás, vastag kötetre — helyenként csak az eddigi 
vizsgálódás komoly hézagaira hívja föl a figyelmet. Hiányzik belőle például az 
első világháború ellentmondásos spanyol külkapcsolatainak az alapos tárgyalása, 
illetve ezt egyetlen, a germanofil irányzat egy jellegzetes képviselőjének arculatát 
bemutató tanulmány igyekszik pótolni. 

Érdeklődésre tartanak számot az ibériai diktátorok, Franco és a portugál Salazar 
kapcsolatairól, kormányaik viszonyáról az utóbbi években napvilágot látott elem-
zések, a már említett Eiroa tanulmányában, illetve De la Tőrre Gómez és Jiménez 
Redondo nagy forrásbázisra alapozott kötetében.9 Ezekből az 1939-ben aláírt „Ibé-

7 Eiroa San Francisco, Matildé: Las rclacioncs dc Franco con Európa Ccntro-Oricntal 
(1939-1955). Ari cl História, Barcelona, 2001. 

8 La política exteriőr dc Espaiia cn cl siglo XX. Dircctor: Javier Tusell. Universidad Nációnál 
dc Educación a Distancia, Madrid, 1997. 

9 Eiroa San Francisco, Matildé: Las rclacioncs Franco-Salazar. Asistcncia c intervención 
portuguesa cn la política espanola. História 16, 1997. augusztusi, 256. sz.; De la Tőrre Gómez, 
Hipólito: La reláción pcninsular cn la antccámara dc la guerra civil dc Espana (1931-1939). 
Universidad Nációnál dc Educación a Distancia, Mcrida, c. n. (kb. 1989); Jiménez Redondo, 
Jüan Carlos: Franco c Salazar. As rclagőcs luso-cspanholas durantc a guerra fría. Assirio & 
Alvim, Lisboa, 1996. 



riai paktum" szokásos magyarázatain messze túlmenő motiváló tényezők bonta-
koznak ki. 

Nem pusztán hazafiúi dicsekvésként, hadd fejezzem be a külpolitikáról szóló 
részt azzal, hogy a spanyol történelem XX. századáról a magyar levéltárakban ta-
lálható források egyáltalán nem mellékesek. Erről tanúskodik az az érdeklődés, 
amit a spanyol történészek körében ennek a rejtőző kincsnek minden, számukra 
hozzáférhető nyelven való publikációja kivált. Elsősorban a Magyar Országos Le-
véltár, a Hadtörténeti Intézet és a Politikatörténeti Intézet Archivuma bővelkedik 
olykor a legjobb spanyol monográfiákban sem tükröződő fontos információkban. 

II. 

Nem volna igazságos, sem reális, ha a források körét a külpolitikai iratok körére 
korlátoznám. Ám helyszűke miatt — mint az első esetben is — többnyire a forrás-
csoportok jellegére tett utalásokra kell szorítkoznom. 

A belpolitika forrásbázisát az 1960-as, még inkább az 1970-es években közzé-
tett nagy dokumentumsorozatok alapozták meg. Ezek egy Spanyolországban igen 
elterjedt forráskiadvány-műfajt, a vegyes forrásközlést reprezentálják. Köteteik-
ben hol egyszerű kronológiai sorrendben, hol ezen belül tematikusan is rendezve 
egymás mellett sorakoznak alkotmányok (ezekben Spanyolország igen gazdag: a 
19. és a 20. században több mint egy tucat van belőlük, a tervezeteket nem számít-
va), jelentősebb törvényhozási aktusok, nemzetközi szerződések, államfői nyilat-
kozatok, pártprogamok, pártközi szerződések, szociális vagy művelődési doku-
mentumok, alapvető kisebbségi programok jellegzetes politikusi megnyilvánulá-
sok (beszédek, előadások, újságcikkek), vitairatrészletek stb. stb. Közülük a legje-
lentősebbekre érdemes fölhívni a figyelmet. Még az 1970-es évek első felében 
született a sok szerzőt összefogó Maria Carmen García-Nieto irányításával „A je-
lenkori Spanyolország alapdokumentumai" című monumentális sorozat,10 amely 
1808-tól 1973-ig 11 kötetben sorakoztatja a forrásértékű okmányokat és szemelvé-
nyeket. Maga a Franco-korszakot tárgyaló 11. kötet több mint ezer oldal. Hasonló-
an jelentős Fernando Díaz-Plaja néhány évvel előbb született, igaz, lazább sorozat-
és kötetszerkezetü négykötetese," amely ennek dacára, a maga korában betöltött 

10 Bascs documcntalcs dc la Espana contcmporánca. l - l I. köt. Guadiana, Madrid, 1971-1973. 
11 Kct legfontosabb kötete a polgárháború cs a Franco-rendszcr időszakát tárta az olvasó elé. 

Diaz-Plaja, Fernando: La guerra dc Espana cn sus documcntos. Ediciones Marté, Barcelona, 
1966.; La posguerra cspanola cn sus documcntos. Plaza & Janés, Barcelona 1975. 



hézagpótló szerepe mellett ma is sok érdekességet rejt. A demokratikus átmenet 
után is születtek fontos kiadványok. Manuel Tunón de Lara hatalmas, 11 kötetes 
sorozatát, amely monografikusán dolgozza föl az egész spanyol történelmet az 
ókortól egészen az 1980-as évekig, utólag ugyancsak megfejelték két vaskos doku-
mentumkötettel; közülük a második „Szövegek és dokumentumok az újkori és je-
lenkori Spanyolország XVII-XX. századi történetéből" címet viseli.12 Végül 
álljon itt egy, a '90-es éveket képviselő kötet, amelynek sokszerzős kollektíváját 
Antonio Fernández García koordinálta. Ez a „Spanyolország jelenkori történeté-
nek dokumentumai" című kötet13 sem változtatott a közölt dokumentumok festői 
sokszínűségén. Ennek a magát makacsul tartó műfaji megközelítésnek lehetnek 
hátrányai (amelyeket számos kisebb jelentőségű, szűkebb spektrumú forráskiad-
vány enyhít). Van azonban előnye is, amiért érdemes művelni: olyan komplex ké-
pet nyújt egy-egy korszak problémáiról, erőiről és megközelítéseiről, amely a 
történelmi megismerés számára pótolhatatlan. 

A forráspublikációk közül érdemes kiragadni — csak mintának — egy kötetet, 
amely mutatja, hogyan tűnnek el a gondos kutatás nyomán bizonyos hézagok a szá-
zad történeti térképéről. Jósé Maria Thomas a kilencvenes években kritikailag fel-
dolgozta a falangista párt „Ideiglenes Parancsnoki Juntájának" ülésein vezetett 
jegyzőkönyveket,14 az ott hozott határozatokat, 1936 decemberétől 1937 március 
végéig. Ez a korszak, mielőtt Franco, 1937 április l-jén, más pártokkal együtt a 
Falangét is belegyúrta a maga vezéri állampártjába, a „tiszta" falangizmus végnap-
jainak pompás képét nyújtja. 

A kutatóknak jelentős segítséget nyújtanak különböző kézikönyvek, amelyek-
ben utánanézhet személyeknek, dátumoknak, helyszíneknek, szervezeteknek. A 
kifejezetten kronológiai kiadványok mellett itt jelentősek azok a spanyolul külö-
nös módon „szótárnak" (diccionario) becézett kislexikonok, amelyek a század je-
lentősebb történelmi személyiségeit mutatják be, királyoktól tudósokon, művé-
szeken és politikusokon át a torerókig. Legutóbb, 1999-ben a Salvat kiadó örven-
deztette meg az érdeklődőket ilyen népszerűbb kiadvánnyal.15 (Egy évvel korában 

12 História dc Espaiia dirigida por Manuel Tunón de Lara. T. XII. Tcxtos y documcntos dc 
História Modcma y Contcmporánca (siglos XVIII-XX). Labor, Barcelona, 1988. 

13 Fernández García, Antonio (cs mások): Documcntos dc História Contcmporánca dc Espana 
1808-1996. Actas, Madrid, 1996. 

14 Thomas, Jósé Maria: Actas dc las rcunioncs dc la Junta dc Mando Provisional dc Falangc 
Espanola dc las JONS cclcbradas durantc cl pcríodo 5 dc dicicmbrc dc 1936-30 dc marzo dc 
1937. História Contcmporánca 7, 1992. 

15 Diccionario dc los Espanolcs dcl siglo XX (Coordinación: Montsc Urbano). Salvat Editorcs 
S. A., 1999. 



a 19. század kutatói vehettek a kezükbe hasonló, igen hasznos kötetet.16) Akinek 
pedig többre van szüksége, megtalálhatja a közéleti szereplőkről évről évre kiadott 
vastag köteteket, igaz, egyenként negyven-ötvenezer forintnak megfelelő össze-
gért. Ezekben a szereplők születési és halálozási dátumai már napra pontosan van-
nak föltüntetve, és hosszú szócikkek foglalkoznak velük. Enyhíti a helyzetet, hogy 
a rangosabb könyváruházakban a vékonypénzü vásárló leülhet a könyvvel, és kije-
gyezheti belőle a legszükségesebb adatokat. 

Hasonlóképpen fontosak az újabban megjelent, természetesen nem előzmény 
nélküli szervezettörténetek. Számos korábbi rangos kötet után legújabban 
Rodríguez Jiménez írta meg például a Falange történetét.17 Ez a korábbinál széle-
sebb sajtókutatás és az egykori résztvevőkkel folytatott nagy számú mélyinterjú ré-
vén ad többet elődeinél, amelyekről egyébként kimondja: nagy segítséget 
nyújtottak neki. 

Csak az említés erejéig foglalkozhatok a számos XX. századi személyiségről 
készült terjedelmes történetírói életrajzokkal, találomra rábökve a század elején 
működött nagy konzervatív politikus, Antonio Maura vagy a szocialista pártot év-
tizedekig vezető Rodolfo Llopis nagyívü biográfiáira.18 

Külön kell foglalkoznunk a spanyol történelem nagy XX. századi témájának, a 
második köztársaságnak, az 1936-1939-es polgárháborúnak, és a hozzá vezető 
szociális-politikai küzdelmeknek a forrásaival. A bőség itt, ami a köztársasági ol-
dalt illeti, igen nagy. A XXI. század elején már minden nagy forráscsoport hozzá-
férhető. Az egyik azoknak az iratoknak a köre, amelyek a köztársaság vereségekor 
Franco kormányzatának a kezébe kerültek. A másik az egyes fontos emigráns pár-
tok fondjaival az emigrációból hazakerült irattömeg. Gyakorlatilag minden párt és 
szervezet anyagai szinte teljes terjedelmükben kutathatók. Ezeket a legtöbb eset-
ben több kötetes levéltári tájékoztató kiadványok teszik könnyebben megközelít-
hetővé. Még a jelenleg nem jelentős befolyású anarchista áramlat iratai is jól 
rendezett fondokban rendelkezésre állnak. Ma már a szovjet kommunista pártnak 
és a Kommunista Internacionálénak a Moszkvában található spanyol vonatkozású 
iratai is tanulmányozhatók. Ezekre épültek hevenyészett botránykrónikák és meg-

16 Ruiz Cortés, Francisco-Sánchez Cobos, Francisco: Diccionario biográfíco dc pcrsonajcs 
históricos dcl siglo XIX cspanol. Rubinos 1860 S. A., Madrid, 1998. 

17 Rodríguez Jiménez, Jósé Luis: História dc la Falange Espanola dc las JONS. Alianza Editorial, 
Madrid, 2000. 

18 González, Maria Jesús: El universo conscrvador dc Antonio Maura. Bibliotcca Nucva, 
Fundación Antonio Maura, Madrid, 1997.; Vargas, Bruno: Rodolfo Llopis (1895-1983). Una 
biografia política. Planéta, Barcelona, 1999. 



alapozott történettudományi elemzések is.19 Ennek a forráscsoportnak a bemutatá-
sához azonban önálló tanulmány kellene. 

A XX. század történései nem világíthatok meg a főszereplők emlékiratai és a 
velük készített retrospektív mélyriportok nélkül. Szerencsére az utóbbi száz év tör-
ténetének több száz kiemelkedő szereplője tartotta elengedhetetlennek (talán a 
gyakori „rendszerváltások" miatt...), hogy jól vagy kevésbé jól dokumentált, 
őszintébb vagy szerecsenmosdatás-szerü visszaemlékezésekben adjon számot te-
vékenységéről. Maga Franco is, élete utolsó éveiben, hangszalagra mondott bizo-
nyos, korántsem teljes körű memoár-részleteket.20 Családtagjai, közvetlen mun-
katársai, háznépe, orvosai körében is születtek életének a részleteiről tudósító írá-
sok. A legutóbbi időben megjelent memoárkiadványok közül kiemelkedik „Az át-
menet emlékezete" című gyűjtemény (1999),21 amely visszaemlékezés-részletek 
és riportok százait vonultatja föl közel nyolcszáz oldalon. Különös jelentősége ab-
ban van, hogy (lévén tárgya jórészt a levéltári kutatási határon túlmenő) számos, 
okmányokkal egyelőre nem dokumentálható mozzanatra vet fényt. 

Nagy szerepet játszanak a történetírás színesebbé tételében azok az írások, ame-
lyek egy-egy részfolyamat vagy társadalmi-politikai irányzat viszonylag kerek raj-
zát adják. Valóban csak a legutóbbi időszak kiadványaira utalva ilyen a baszk 
terrorszervezet, az ETA Antonio Elorza által koordinált története,22 a polgárháború 
egészségügyének nyomdakész, rövidesen megjelenő nagymonográfiája (szerzője 
az élő szereplő dr. Francisco Guerra), illetve az 1936-1939 közötti, a háborút meg-
örökítő dokumentum- és játékfilmekről szóló, Magi Crusells készítette feldolgo-
zás.23 Érdekes cenzúratörténet is született (Neuscháfer).24 Egykori szereplők keze 
munkájaként először nyerhetünk összefoglaló képet a spanyol átmenet felé mutató 

19 Az előbbire jó példa Stéphane Curtois-nak és Jean Louis Pannának „A kommunizmus fekete 
könyvc"-bcn megjelent, tévedésektől és csúsztatásoktól hemzsegő tanulmánya (A kommuniz-
mus fekete könyve. Bűntény, terror, megtorlás. Nagyvilág, h. n., é. n. 341-360. p.); a másodi-
kat „A kommunizmusok évszázada" című könyv spanyol tárgyú cikkének a szerzője példázza 
a témáról megjelent írásaiban, így könyvében (Skoutelsky\ Rémi: L'cspoir guidait leurs pas. 
Les volontaircs franQais dans les brigadcs intcrnationalcs 1936-1939. Paris, 1998.) ill. cikké-
ben (In: Lc sicclc dcs communismcs. Les Éditions dc l'Atclicr, 2000). 

20 Franco Bahamonde, Francisco: Apuntcs pcrsonalcs dcl Gcncralísimo sobre la Rcpública y la 
guerra civil. Fundación Nációnál Francisco Franco, Madrid 1987. 

21 Memória dc la Transición. Coordinado por Santos Juliá, Javicr Pradcra y Joaquín Pricto. Tau-
rus, Madrid, 1996. 

22 Elorza, Antonio (és mások): La História dc ETA. Edicioncs Tcmas dc Hoy, Madrid, 2000. 
23 Crusells, Magi: La Guerra Civil cspanola: cinc y propaganda. Aricl, Barcelona, 2000. 
24 Neuscháfer, Hans Jörg: Adiós a la Espana eterna. La dialéctica dc la ccnsura. Novcla, teatro y 

cinc bajo cl franquismo. Anthropos, Barcelona, 1994. 



első nagy szélrohamról, az 1962-es müncheni találkozóról, ahol száznál több ott-
honi és emigráns politikus együtt foglalt állást Spanyolországnak az Európai Gaz-
dasági Közösségbe való belépése mellett, egyben leszögezve, hogy Franco kor-
mánya nem illetékes erről tárgyalni. Az egykori résztvevők egyikének, a liberális 
monarchista Joaquín Satrústeguinek a szerkesztésében megjelent könyvből23 nem-
csak az egykori sajtóközleményeket, és a Franco-kormányzat reagálásait követhet-
jük nyomon, hanem a találkozó akkor érthető okokból meg nem szellőztetett belső 
anyagait, az ottani, olykor meglepő személyes találkozások dokumentumait. Ilyen 
volt pl. a katolikus-monarchista Gil Robles négyszemközti párbeszéde Rodolfo 
Llopisszal, a szocialista párt főtitkárával, aki kijelentette neki: „Szeretnénk, ha 
Barcelona gróQa tudná: mi szocialisták elfogadnánk egy monarchiát, ha ezt a spa-
nyol nép szavazataival jóváhagyja." Nagyvonalú vállalkozás a Santos Juliá által 
összefogott monográfia is, amely „Politikai erőszak a XX. századi Spanyolország-
ban"26 címen helyezi objektív megvilágításba a megtorlásnak a század Spanyol-
országában hosszú időszakokon át teljes fordulatszámon (és valamilyen mérték-
ben 1975-ig szinte mindig) működő gépezeteit. 

Olyan diktatúra történeti megismerésében, ahol egyetlen személy kezében 
összpontosult az állam, a kormány, a hivatalos egypárt, a hadsereg, és a hivatásren-
di tanácskozó gyűlés vezetése, nyilván óriási szerepe van az államfő (jelen esetben 
Francisco Franco Bahamonde, a Caudillo) megnyilvánulásai elemzésének. Itt 
egyszerre állapítható meg a bőség és a hiány zavara. Egyrészt Franco kultusza mi-
att minden kis beszéde, írása azonnal, többnyire teljes terjedelemben megjelent, 
majd „A Caudillo szavai" címmel időnkénti kronologikus kötetekben is napvilágot 
látott. Az utókor ismerheti azokat a politológiai és irodalmi (!) eszmefuttatásait is, 
amelyekkel annakidején álnéven lépett a nyilvánosság elé. („A faj" című, megfil-
mesített forgatókönyvét, illetve a szabadkőművesség elleni irgalmatlan megtorló-
hadjáratát eszmeileg megalapozni kívánó terjedelmes cikksorozatát.) Mindez 
azonban csak a jéghegy csúcsa. A Caudillo után óriási iratanyag maradt, amelynek 
a fennmaradt és közismerten létező részéhez is csak részleges a kutatók hozzáféré-
se. Halála után megkezdődött iratainak a részleges publikálása, ami koncentrikus 
körökben szélesedik: előbb nyolc, majd húsz kötetben adott közre válogatást belő-
le a Francisco Franco Alapítvány által felkért Suárez Fernández.27 A könyv cím-

25 Satrústegui, Joaquín (cs mások): Cuando la transición sc hizo posiblc. El „Contubcrnio dc 
Múnich". Tccnos, Madrid, 1993. 

26 Juliá, Santos (cs mások): Violcncia política cn la Espana dcl siglo XX. Santillana, Madrid, 
2000. 

27 Suárez Fernández, Luis: Francisco Franco y su ticmpo. 1-8. köt. Azor, Madrid, 1987. 



lapján afféle alcímként szerepel az „Acceso exclusivo a los archivos de Franco" 
(„Kizárólagos hozzáféréssel Franco levéltárához") mondat. Ez igen széles meríté-
sü, heterogén gyűjtemény; az államfő kezén átment idegen dokumentumokat is kö-
zöl; ad abszurdum: a Komintern VII. kongresszusának Dimitrov beszámolója 
alapján hozott 1935-ös határozatából is szerepel benne egy terjedelmes rész. Noha 
nyilván igen értékes forráscsoportról van szó, úgy tűnik: bizonyos mozzanataiban 
az elhallgatásos manipulációról az agyonbeszéléses manipulációra való áttérés je-
gyeit mutatja. Azzal is lesz dolga a kutatónak, hogy összevesse a közölt beszédszö-
vegeket az újságokban a maguk idején közölt változattal. E téren már az életében 
megjelent gyűjtemények esetében is célszerű az óvatosság. Nem akarom azonban 
eltúlozni a hiányokat. Éppen, mert Franco annyiféle állami és társadalmi szerve-
zetnek volt a vezetője, nagyon sok helyen férhetők hozzá az általa szignált, eseten-
ként maga szerkesztette iratok. Ennek köszönhető, hogy sok színvonalas életrajz 
készült róla, a legkülönbözőbb politikai és szakmai megközelítéssel. Volt, amelyik-
hez még maga adott kiegészítő felvilágosításokat. Az utóbbi évtizedből Javier Tu-
sell, Paul Preston, Stanley G. Payne terjedelmes, jól dokumentált, illetve Pablo Fusí 
népszerűsége dacára alaposan elemző Franco-biográfiája emelhető ki.28 Ám készült 
a Caudillóról pszicho-életrajz,29 sőt nyíltan ál-önéletrajzként készített írói pályarajz 
is,30 olyan apparátussal, amely történésznek is becsületére válna. A környezetéhez 
tartozók érdekes visszaemlékezésekei közül a legérdekesebb orvosáé, illetve mellet-
te hadsegédi szerepet betöltött unokatestvéréé, Franco Salgado-Araujóé.31 

A zaklatott történetü országban olyan speciális forráscsoportra is figyelni kell, 
mint a sokszázezer főnyi köztársasági emigráció iratanyaga. Ennek a „hivatalos" 
része, az 1939-től 1977-ig a száműzetésben működött köztársasági emigráns kor-
mány irattára már hazakerült. Ennél azonban sokszorta nagyobb dokumentumtö-
megről van szó. A példátlan összetételű (a tudósok és a művészek, a politikusok és 
a technikusok java körére kiterjedő) diaszpóra mintegy 30 ország területén (Mexi-
kótól és Franciaországtól Moszkváig) számtalan periodikát, szakkönyvet, brosú-
rát, szépirodalmi munkát jelentetett meg. Ezek összegyűjtéséről a madridi kép-
viselőház 2000-ben hozott döntést, a megfelelő pénzeszközöket is hozzárendelve a 

28 Tuséit, Javier: Franco cn la gucrra civil. Tusqucts, Barcelona, 1992.; Preston, Paul: Franco 
Caudillo dc Espaíia. Grijalbo, Barcelona, 1994.; Payne, Stanley G:. Franco. El pcrfíl dc la 
História. Espasa Calpc, Madrid, 1992.; Fusí, Jüan Pablo: Autoritarismo y podcr pcrsonal. El 
País, Madrid, 1985. 

29 González Duro, Enrique: Franco. Una biografía psicológica. Tcmas dc Hoy, Madrid, 1992. 
30 Vúzquez Montalbán, Manuei. Autobiografía dcl generál Franco. Plancta, Barcelona, 1992. 
31 Gil Vicente, dr:. Cuarcnta anos juntos con Franco. Plancta, Barcelona, 1981.; Franco 

Salgado-Araujo, Francisco: Mi vida junto a Franco. Plancta, Barcelona, 1977. 



feladathoz. Hogy a történészmunka nem légüres térben folyik, arra az utal, hogy 
ezt a látszólag száraz szakkérdést viharos politikai vita kísérte. A baloldal, de a 
nemzeti kisebbségi pártok képviselete is azt akarta, hogy a határozatban valami-
képpen utaljanak arra, milyen körülmények között keletkezett ez a hatalmas irat-
anyag. Magyarán: el kívánták ítélni az 1936 júliusi lázadást és vezetőit, mint annak 
a felelőseit, hogy ez a nagy létszámú és igen értékes embertömeg kénytelen volt 
külföldön menedéket keresni, és alkotó munkát végezni. Ez a javaslatuk a külügyi 
bizottságban még egy szavazatnyi többséggel átment, és bekerült a parlamenti nap-
lóba is; a plénumon már hasonló minimális többséggel elutasították. Persze az 
emigráció legfontosabb adatait és történeti röppályáját már korábban jó néhány 
munka próbálta föltárni, közülük magasan kiemelkednek Eduardo Pons Prades, 
Rafael Abellán és Javier Rubio terjedelmes tudományos összegezései.32 

A „bújdosó köztársaság" dokumentációs problémájának a visszája, amely per-
sze kevesebb viszontagság közepette formálódott, a „ bujdosó királyság"forrásai-
nak a kálváriája, amely korántsem fejeződött be a köztársaság vereségével. Attól 
kezdve, hogy 1931 áprilisában XIII. Alfonz király elhagyta az országot, a király 
lakhelyein, Franciaországban, Svájcban, majd Olaszországban számottevő irat-
halmaz torlódott fel. Ez jelentősen tovább szaporodott, amikor Don Jüan de Barce-
lona, a király fia a portugáliai Estorilban létrehozta a királyság emigráns köz-
pontját, saját magántanácsával, irattárával. Franco 1947-ben ugyan formálisan 
helyreállította a (formálisan általa kétségbe soha nem vont) monarchiát, de ennek 
trónjára további 28 évre önmagát ültette, létrehozva a Királyi Tanácsot és a Ré-
genstanácsot stb. így egyszerre két helyen szaporodtak a királyságra vonatkozó 
feljegyzések, határozatok, Madridban a törvények és a rendeletek is. Szerencsére 
ezek az iratok nem forogtak kockán. Már a hetvenes évek közepén nagy csokrot 
publikált belőlük López Rodó, aki egyszerre volt a Franco rendszer prominens kor-
mánypolitikusa, és Don Jüan magántanácsosa. Sok kötetnyi emlékirata is nagy 
mennyiségű forrásértékű részletet és információt hordoz a királyság esélyeinek 
alakulásáról. Azóta a monarchia „hosszú menetelésének"33 (López Rodó) vége 
szakadt és az iratok immár Madridban vannak — több helyen. A monarchia doku-
mentumai között igen tanulságosak (és ma már kötetbe gyűjtve is olvashatók) az 
1975 november végén beiktatott I. János Károly király beszédei. Elolvasásuk sok 

32 Pons Prades, Eduardo: Los dcrrotados cn cl cxilio. Brugucra, S. A., Barcclona-Bogotá-Buc-
nos Aircs-Cáracas-Móxico, 1977.; Abellán, Jósé Luis: El cxilio cspanol dc 1939. 1-6. köt. 
Taurus, Madrid, 1976.; Rubio, Javier. La cmigración dc la gucrra civil dc 1936-1939. 1-3. 
köt. Editorial San Martín, Madrid, 1977. 

33 López Rodó, Laureano: La larga marcha hacia la monarquía. Nogucr, Barcelona, 1977. 



tekintetben magyarázza azt a folyamatot, amelynek során a monarchia perspektí-
vája és ténye a spanyolok nyugalmat és békét akaró többsége számára hosszabb idő 
során nemcsak elviselhetővé, de elfogadottá is vált. 

Fokozatosan hozzáférhetővé váltak a bíróságok, a különböző belügyi szervek, a 
gazdasági központok (pl. az állami Iparintézet, az INI) levéltárai is. A rendszer 
gazdaságpolitikájának hatalmas ívü, többezer oldalas elemzését végezte el már az 
1970-es években az Ángel Vinas vezette szerzői kollektíva.34 Több átfogó elemzés 
készült a spanyol gazdaság évszázadáról. Itt a számítógépes adatfeldolgozás lehe-
tőségei különösen sok ponton tettek lehetővé jelentős korrekciókat. Feltétlenül 
megemlítendő Nadal neve, aki több ilyen vállalkozásban is részt vett.35 Igényes 
elemzések születtek a nemzetiségi tartományok 20. századi történetéről. 

Se szeri, se száma az értékes és érdekes magánlevéltáraknak, amelyeket való-
ban magánszemélyek vagy szellemi hagyatékuk kezelői, politikai vagy egyéb 
szervezetek működtetnek. Ezek között említést kell tennem néhány intézményről, 
amelyek tudósok nagyobb csoportjainak az összefogásával igyekeznek igényes 
rendezvényeken föltárni és elemezni a 20. század nagy történeti forrásait. Ezek 
számára a történelem természetesen csak a művelendő diszciplínák egyike, foglal-
koznak politikatudományi, szociológiai, gazdaság- és művelődéspolitikai, egész-
ségügyi, oktatási, pszichológiai és nemzetközi kérdések vizsgálatával is. Ilyen a 
jobboldali Néppárt intézete, a rangos Antonio Cánovas del Castillo Alapítvány, a 
szocialista párthoz kapcsolódó Pablo Iglesias Alapítvány és a kommunista párthoz 
közel álló Marxista Kutatások Alapítványa. 

Ami pedig a címben említett bőséget és hiányt illeti, a hazai kutató inkább csak 
arra panaszkodhat, hogy nem áll rendelkezésére az az anyagi bőség, amely lehető-
vé tenné, hogy hosszabb spanyolországi tartózkodás segítségével enyhítse tudásá-
nak bőséggel található hiányait. 

34 Vinas, Angel (cs mások): Política comcrcial exteriőr cn Espana 1931-1975. 1-2. köt. Banco 
Exteriőr dc Espana, Madrid , 1979. 

35 Nadal, Jordi - Carreras, Albert — Sudría, Carles: La cconomía cspaíiola cn cl siglo XX. Una 
pcrspcctiva histórica. Aricl, Barcelona, 1994.; Catalán, Jordi: La cconomía cspaíiola y la 
segunda guerra mundial. Aricl, Barcelona, 1995. 





BORHI LÁSZLÓ 

A HIDEGHÁBORÚRA VONATKOZÓ FORRÁSKIADÁS HELYZETE AZ 

EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

Annak ellenére, hogy az amerikaiak élenjárnak a történelem empirikus megközelí-
tésének tagadásában, ez a tény a hidegháború történetére vonatkozó forráskiadáso-
kat egyáltalán nem érinti. Ennek legfontosabb fóruma a mai napig az első 
világháborút követően elindított „Foreign Relations of the United States " c. soro-
zat (FRUS). A sorozat kronologikus, földrajzi, alkalmanként pedig tematikus el-
rendezésben közli az amerikai kül- és katonapolitika legfontosabb iratait. A má-
sodik világháborúra vonatkozó kötetek főleg a szövetséges hatalmak konferenciái-
nak előkészítő anyagait és jegyzőkönyveit tartalmazzák. A negyvenes évekre vo-
natkozóak elsősorban a State Department-ből származó iratokra épülnek, ezen 
belül is elsősorban követjelentésekre, illetve utasításokra. Az 1947. évi nemzetbiz-
tonsági törvény értelmében aztán az amerikai külpolitikai döntéshozó rendszert, az 
új nemzetközi követelményeknek megfelelően, professzionális alapokra helyez-
ték. Új kormányzati szerveket hoztak létre, így a konzultatív, döntéselőkészítő sze-
repet ellátó National Security Councilt (Nemzetbiztonsági Tanács), a hírszerzés 
összehangolására a Cl A-t, a katonapolitikáéra a Joint Chiefs of Saff-ot (Vezérkari 
Főnökök Egyesített Tanácsa), a külpolitika valamint a hírszerzés működésének ko-
ordinálására pedig az Operations Coordinating Boardot. Mindez az irattermelés 
megsokszorozásával járt, ami a FRUS szempontjából azt eredményezte, hogy egy-
re inkább kiszorultak az USA kétoldalú kapcsolataira vonatkozó iratok, és felső 
szintű szervek dokumentumainak adták át a helyüket. Ennek következtében az 
elemző és az általános direktívákat tartalmazó iratok kerültek túlsúlyba a végrehaj-
tást dokumentáló anyagok rovására. így fordulhatott elő például, hogy az 1956-os 
magyar forradalomra vonatkozó anyagokat felölelő kötet nem tartalmazza a kül-
ügyminiszter, John Foster Dulles Belgrádba küldött alapvető fontosságú táviratát, 
miszerint az USA a fegyveres felkelés beszüntetésében érdekelt, annak kilátásta-
lansága és a magyar nép megsemmisülésének veszélye miatt. 

Mindazonáltal a FRUS sorozat elengedhetetlen forrás a korszakkal foglalkozó 
kutatók számára, hiszen bő és értő válogatásban közli az USA kül- és katonapoliti-
kai stratégiájára vonatkozó iratokat, amelyeket a források szinte áttekinthetetlen 
mennyisége miatt csak évtizedes kutatómunkával lehetne összeszedni. Az egyes 



kötetek általában egy-négy éves időszakokat ölelnek fel, és nagyjából a hetvenes 
évek elejéig jutottak el (ez régiónként változik). A regionális bontás nagy vonalak-
ban állandó: így külön-külön kötetekben szerepel a latin-amerikai térség, a Távol-
Kelet, Nyugat-Európa, Kelet-Európa (a Balkánnal) és a Szovjetunió. Esetenként 
előfordul, hogy aktuális fontosságuk miatt egyes országok külön kötet kapnak, pél-
da erre Németország és Berlin, vagy Vietnam. Külön kötetben szerepelnek a gaz-
dasági külpolitikára (például a segélypolitikára és a gazdasági embargóra) vonat-
kozó iratok, valamint a nukleáris politika anyaga. A leközölt iratok között szere-
pelnek a National Security Council ülései és határozatai, valamint az ezekre vonat-
kozó szakértői és előkészítő anyagok, a JCS állásfoglalásai, jelentései, a CIA által 
készített elemzések (de a hírszerzésre vonatkozó dolgok nem), a State Department 
felső vezetésének megbeszélései, állásfoglalásai, a diplomáciai képviseleteknek 
küldött utasítások és az onnan érkezett jelentések. Az iratokat a National Archives 
és az elnöki levéltárak gyűjteményeiből válogatják. Ugyanakkor a már felszabadí-
tott iratokra is vonatkoznak a cenzúra szabályai, amelyeket a FRUS szerkesztőinek 
is figyelembe kell venniük. így gyakran előfordul, hogy egyes iratok egyáltalán 
nem, vagy csak részlegesen kerülhetnek publikálásra. Példaként említhető, hogy 
az USA kelet-európai politikájára vonatkozó, 1956 novemberében keletkezett 
NSC 5616/2 dokumentumból kihagyták a katonai vezetés számára adott instrukci-
ókat, amelyek minden valószínűség szerint egy Lengyelországban sorra kerülő 
EN SZ (és ennek keretein belül amerikai) katonai beavatkozás módozatainak kidol-
gozására vonatkoztak. Általában kimaradnak a közölt iratokból hírszerzés, a lélek-
tani hadviselés és a felforgató tevékenység konkrétumaira vonatkozó részek. 

A levéltári cenzúra miatt keletkező hiányosságok orvoslását vállalta fel a 
National Security Archive elnevezésű magánszervezet, amely egyéb tevékenysé-
gei mellett zárolt iratok felszabadításával és azok közzétételével foglalkozik. For-
ráskiadványaik közé tartoznak például a kubai rakétaválságra, valamint a 
Kissinger-Mao tárgyalásokra vonatkozó kötetek. A működésének eltitkolására vo-
natkozó kritikák hatására a CIA saját maga is forrásközlésekbe bocsátkozott: így 
például külön kötetbe szedve kinyomtatta az elemzési osztálynak az 50-es évek 
Szovjetuniójára vonatkozó elemzéseit (National Intelligence Estimates). A „CIA 
under Harry Truman" című, könyvárusi forgalomba nem került kötetből pedig fény 
derül a szervezet egy mulatságos bakijára: tíz nappal azt követően, hogy az elnök 
felállított egy vizsgálóbizottságot az első szovjet nukleáris kísérlet tanulmányozá-
sára, a CIA egy elemzése azt jósolta, hogy a Szovjetunió három-öt év múlva lesz 
csak képes az első sikeres atomkísérlet végrehajtására. Felmerülhet a kérdés, hogy 
a szovjet rendszer bukása után miért nem közöl a CIA hírszerzésre vonatkozó irato-
kat. Az erre adott válasz, hogy ebben az esetben többé senki sem vállalkozna hír-



szerzésre, hiszen a munka vállalásának alapvető feltétele, hogy az illető neve saját 
beleegyezése nélkül meghatározott ideig nem kerülhet nyilvánosságra. 

Megjegyzendő, hogy az amerikaiak komoly erőfeszítéseket tesznek a volt szov-
jet tömbhöz tartozó országok levéltári anyagainak összegyűjtésére és egy részük-
nek a publikálására. A Woodrow Wilson Center Cold War International History 
Project által kiadott Bulletin tematikus számai keleti levéltárak anyagait közlik an-
gol fordításban, jegyzetekkel és tanulmányokkal ellátva. Az általuk feltárt forrá-
sokból a interneten közölnek bővebb válogatást, a közlésnek ez a formája egyre 
elterjedtebbé válik. 

A hidegháború forrásainak feltárására és azok történeti, politológiai tanulmá-
nyok, monográfiák, összefoglalók formájában történő feldolgozására komoly po-
litikai és társadalmi elvárás van, abban a reményben, hogy feltárul majd a 
nagyhatalmi konfrontáció „igaz" története. 





VARGA LAJOS 

A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA 1945 ELŐTTI 

TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS FORRÁSKIADVÁNYOKRÓL 

A címben megjelölt, különböző jellegű források a legszorosabb kapcsolatban áll-
nak a XX. századi magyar történelem kérdéseivel, s tanulmányozásukat helytelen 
lenne leszűkíteni az MSZDP történetének egyes kérdéseire, hiszen ezek a források 
egyben Magyarország történetének is fontos forrásai. Az elmúlt másfél évtizedben 
megjelentetett dokumentumok, jegyzőkönyvek, levelezések, válogatások ugyan-
akkor jelzik a szociáldemokrácia múltja iránti fokozott érdeklődést. 

A jegyzőkönyvek, levelezések köréből első helyen kell kiemelni „A Forradalmi 
Kormányzótanács jegyzőkönyvei" című művet, melyet 1986-ban jelentetett meg 
az Akadémiai Kiadó. A kiválóan szerkesztett és bőséges magyarázattal ellátott tel-
jes, tehát nem válogatott vagy szelektált jegyzőkönyv — mely Szűcs László és 
Imre Mátyásné munkásságát dicséri — tárgyszerű betekintést nyújt az 1919-es ta-
nácskormány súlyos problémákkal terhelt tevékenységébe. A jegyzőkönyv átlapo-
zása után konstatálható, hogy a tanácskormány egész tevékenységét két párt vitája, 
konfliktusa kíséri nyomon 1919 márciusa és augusztusa között. Kár, hogy a mi-
nisztertanácsi jegyzőkönyvek folyamatos közreadásának ügye megfeneklett — 
így pl. a Károlyi-, Berinkey kormányok jegyzőkönyveinek kiadása évek óta előké-
születben van. Ugyanakkor az MSZDP tevékenységére vonatkozó kongresszusi 
vagy pártvezetőségi ülések jegyzőkönyveinek, állásfoglalásainak, határozatainak 
kiadására az elmúlt 15 évben nem került sor. 

Több éves kutató, előkészítő és szerkesztői munka után 1997-ben jelentette meg 
a Napvilág Könyvkiadó a „Böhm Vilmos Válogatott politikai levelei 1914-1949" 
című müvet. A Szűcs László és Szabó Éva által válogatott és bőséges jegyzettel el-
látott kötet nemcsak Böhm Vilmos politikusi pályájának megértéséhez nélkülöz-
hetetlen, hanem a XX. század első felének árnyalt megismeréséhez is jelentős 
forrásmunka. A 147 levelet tartalmazó válogatás, mely Böhm irathagyatékának 
csak része, nemcsak betekintést nyújt Böhm sokrétű politikai tevékenységébe, ha-
nem az MSZDP történetére is fontos adatokat tartalmaz. 

Már több mint húsz éve folyik Károlyi Mihály levelezésének közreadása. Az 
Akadémiai Kiadó által megjelentetett vaskos kötetek — szerkesztőik Litván 
György, Hajdú Tibor fáradhatatlan munkájának köszönhetően — e műfaj etalonjai. 



A kötetek az MSZDP vezetőihez vagy tőlük Károlyihoz intézett számos fontos le-
velet tartalmaznak. Csak remélni lehet, hogy ismereteink tovább bővülnek a meg-
jelenés előtt álló, az 1945 utáni levelezést tartalmazó kötettel. 

Litván György és Varga F. János 1990 végén publikálták Jászi Oszkár Váloga-
tott leveleit a Magvető Kiadó gondozásában. A szerkesztők—jó érzékkel —• fon-
tosnak tartották, hogy a hatalmas mennyiségű Jászi-levelekből közzétett 285 közé 
a magyar szociáldemokratákhoz szóló több levelet is beválogassanak. 

Az 1920-as években az USA-ban letelepült szociáldemokrata Vince Sándor 
irathagyatéka több száz levelet tartalmaz. E levelekből jelent meg 16 a Múltunk 
2000/3. számában, melyek a Demokratikus Magyarok Amerikai Szövetségének 
194 l - l 942-es tevékenységéről tartalmaznak fontos adatokat (válogatta: Varga La-
jos). 

A levelezések kapcsán megemlíthető a XIX. század utolsó harmadában élénk 
nemzetközi tevékenységet folytató Politzer Zsigmondnak I. Mottelerhez küldött, a 
korabeli baloldali mozgalmakról szóló információi (Közli: Kozáry Andrea, Múl-
tunk, 1992. 1. sz.). 

A dokumentum-jellegű forrásokból —jóllehet már az 1945 utáni korszakra vo-
natkoznak — feltétlenül kiemelendő az emigrációban tevékenykedő Szociálde-
mokrata Párt 1973 júniusi bécsi konferenciáján elfogadott Szociáldemokrata 
Alternatíva közzététele. Erre Balogh Sándor vállalkozott a Múltunk 1991/2—3-as 
számában. 

A dokumentumok közül még említést érdemel Szélig Imrének a magyar mun-
kásmozgalom történetére vonatkozó tervezete (Közli: Sipos Levente, Múltunk 
1995/1. sz.). 

Áttérve a memoárok és visszaemlékezések témájához, időrendben az első he-
lyen kell megemlíteni a Kende János - Sipos Péter által összeállított „Visszaemlé-
kezések 1919-ről" című válogatást, mely 1989-ben a Gondolat Könyvkiadónál 
jelent meg. Ez a válogatás már címében is szakított a korábbi apologetikus és törté-
nelmietlen kiadványok gyakorlatával, hisz nemcsak a Tanácsköztársaság ellenfe-
leinek korabeli írásaiból közöl részleteket, hanem zömmel a szociáldemokraták 
(Ágoston Péter, Kunfi Zsigmond, Weltner Jakab és mások) kétségeit, dilemmáit 
osztja meg mai olvasóival. Több írás származik a szakszervezeti ellenzék vezetői-
től, teljességében ekkor közölték először újra Kunfinak a diktatúra létrejöttéről 
szóló cikkét (Az Ember 1919. november 14.). 

1989 végén jelent meg Magyarországon először Garami Emő: Forrongó Ma-
gyarország című emlékirata, mely az 1922-es lipcsei, bécsi kiadás reprintje. (Ma 
már nem létező kis kiadó — Primusz — adta ki csaknem 10.000 példányban sze-
rénységem utószavával). Az emlékirat méltatása helyett csak annyit: ez a könyv, 



ahogy a fülszövege is említette, a tiltott, a megbélyegzett, az elhallgatott könyvek 
listáján szerepelt egészen 1989-ig. 

A Gondolat Kiadó — Szűcs László utószavával — adta közre Böhm Vilmos: 
Két forradalom tüzében című emlékiratát az 1923-as kiadás hasonmás kiadását. 
Ugyanis 1946-ban a Népszava Kiadó a kommunista pártra való tekintettel, a müvet 
némileg megcsonkítva adta ki. Más szociáldemokrata személyiség emlékirata saj-
nos nem jelent meg, kivételt Vince Sándor terjedelmes emlékiratából a Kun Bélá-
ról írott fontos részletek képeznek. Megjelent a Múltunk 1998/1. számában, Varga 
Lajos közlésében. 

1996-ban jelentette meg reprint kiadásban Révész Mihály: Fél évszázad című 
müvét a Szociáldemokrácia Egyesülés 2000. 

Az 1980-as évek közepétől számos szociáldemokrata vezető cikkeiből, tanul-
mányaiból, beszédeiből különböző terjedelmű válogatások jelentek meg. 

A sort a Szocializmus című folyóiratból 1984-ben közzétett válogatással kell 
kezdeni (Szerkesztették: Jemnitz János - Schlett István. Kossuth Könyvkiadó). Ez 
a fontos vállalkozás elsősorban a főiskolai oktatás segítését kívánta elősegíteni, s 
tematikai beosztása jól szolgálta a folyóirat sokrétűségének érzékeltetését. Ám az 
egyes szerzők kiválasztása, illetve néhányuk elhallgatása egyben a korszak politi-
kai, ideológiai korlátait is jól visszatükrözi. 

Az 1980-as években négy szociáldemokrata személyiség munkáiból jelent meg 
válogatás a Kossuth Könyvkiadó gondozásában. A megjelenés sorrendjében: 

Kunfi Zsigmond : Mucsi Ferenc - Szabó Ágnes 
Garbai Sándor : Szabó Ágnes - Varga Lajos 
Pogány József : Varga Lajos 
Mónus Illés : Szabó Ágnes - Pintér István. 
Kunfi Zsigmondtól (nem szólva itt a feldolgozásokról, életrajzokról) már az 

1970-es években is jelent meg cikkgyűjtemény, ám ez egy évtizeddel későbbi válo-
gatás az 1920-as évekbeli Kunfit is árnyaltabban mutatta be az érdeklődőknek, de 
az 1919-es vívódásait nem tárta fel. A Garbai-kötet sajátossága, hogy inkább élet-
rajzi feldolgozás, s nem annyira munkáinak szerepeltetése. A kiadvány nem élhe-
tett azzal a lehetőséggel, hogy fontos részleteket közöljön mindmáig kéziratban 
lévő emlékiratából. Ugyancsak ez a sors érte levelezését is. 

Függetlenül Pogány József kalandor politikai szereplésétől, szociáldemokrata 
korszakának publicisztikája része a magyar a politikai gondolkodásnak. Több tör-
téneti elemzése (pl. 1848-ról szóló megállapításai) szociológiai, szociográfiai vagy 
épen irodalomtörténeti tanulmányai nem csak korának gondolatiságába nyújtanak 
bepillantást. 



A Mónus Illés-válogatás jól mutatja be a teoretikust, a demokráciáért, a szociális 
igazságokért küzdő szociáldemokratát, politikust. A kötet megragadóan érzékelteti 
Mónus politikai előrelátását, a társadalmi problémák megoldásának szükségességét. 

A köteteket a kiadó által szabott szűk keretek között mozgó életrajzok vezették 
be. A tudományos igényességgel összeállított magyarázó és pontosító jegyzetek az 
érdeklődő olvasó tájékozódását jól szolgálják. 

Kéthly Anna beszédeiből, cikkeiből, különféle beadványaiból az 1990-es évek-
ben két kiadvány készült. 1990-ben egy kis szövetkezet nagyon szerény kivitelű ki-
adványaként Strassenreiter Erzsébet egy 130 oldalas válogatást nyújtott át az 
olvasóknak. A 23 dokumentumból 11 az 1948 június előtti időkből származik, a 
többi néhány levél, rövid cikk zömmel az 1960-as évek első feléből. 

Feltehetően 1994-ben látott napvilágot a Kéthly Alapítvány kiadásában a „Sza-
badságot Magyarországnak!" című terjedelmes válogatás (430 oldal), amely 
Kéthly Annak 1956-1976 között írt cikkeit évenkénti bontásban tárja az olvasó elé. 
Mindkét kiadvány jelentősen hozzájárul Kéthly Anna politikusi pályájának megis-
meréséhez, azonban sajnálatosan nélkülözi a gondos szerkesztői munkát. A terje-
delmes „Szabadságot Magyarországnak!" kötetnek csak a kiadója és a támogatója 
szerepel az impresszumban. Tudományos apparátus nélkül csupán gyűjtemény, de 
nem igényes válogatás születhet. Tudományos igényű Kéthly-kötet kiadása még 
előttünk áll. 

1994-ben jelent meg az osztrák-magyar történész vegyesbizottság kiadásában, 
Jemnitz János - Harsányi Iván nagyszerű szerkesztésében „Rónai Zoltán: Váloga-
tott írások I." című mű. Ez a szerény kivitelű kiadvány először teszi lehetővé, hogy 
a kiváló teoretikus és politikus Rónai Magyarországon alig hozzáférhető, Kö-
zép-Európáról szóló írásait a kutatók megismerhessék. Várakozással tekintünk a 
folytatás felé. 

1998-ban a Magyar Lajos Alapítvány jelentetett meg könyvet Faragó László 
írásaiból. A kötethez Fejtő Ferenc is cikket adott saját emlékeiből. Több történész 
és kortárs is jelentkezett írásaival, melyek kiegészítették Faragó László cikkeit, 
harcos publicisztikáját. A szerkesztők jegyzetanyaga ugyanakkor lehetett volna 
részletesebb és igényesebb. 

A feladatok elemzése és felsorolása helyett csak megemlíteném, hogy a levéltá-
rakban még számos napló, emlékirat található kéziratban. Fontos tanácskozások 
jegyzőkönyvei nem kerültek kiadásra. Lenne még mit törleszteni. 



GERGELY JENŐ 

A JELENKORI MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETI FORRÁSOK 

KIADÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ 

A mögöttünk lévő évtizedben a hazai katolikus egyház 1945 utáni története iránt 
fokozott érdeklődés mutatkozott. Bár összegző monográfia máig nem született, 
számos részkérdés feltárására és dokumentálására — a levéltári törvény adta lehe-
tőségek között — sor került. Rövid áttekintésünkben a történettudomány mint 
szakma szabályainak megfelelő kiadványokat igyekszünk számba venni. A nyil-
vánvalóan amatőr közleményeket, a tényeket eltorzító apológiákat külön lenne 
célszerű megvizsgálni és céljukat, hatásukat értékelni. 

A szakszerű egyháztörténeti és egyházpolitikai témájú forráskiadást az tette le-
hetővé, hogy ez a diszciplína visszanyerte polgárjogát a tudományok spektrumán 
belül. De legalább ennyire fontos az is, hogy rendezettek lettek az egyházi levéltá-
rak, kutathatóvá váltak az illetékes kormányszervek levéltárai és a pártarchívu-
mok. Ugyanakkor a leginkább autentikus forráshely: a Vatikáni Titkos Levéltár az 
1922 utáni időszakra vonatkozóan továbbra sem hozzáférhető. 

A XX. századi magyar katolikus egyház történetének publikussá vált legfonto-
sabb forráscsoportja a püspöki kar tanácskozásainak jegyzőkönyvei. A köztörté-
nethez hasonlítva ennek olyan szerepe van, mint ott a minisztertanácsi jegyző-
könyveknek. A polgári korban rendszeresnek mondható püspöki konferenciák 
jegyzőkönyvei, azok háttéranyaga, a tanácskozásokból kiadott közös pásztorleve-
lek vagy határozmányok napjainkig bezárólag szinte hiánytalanul fennmaradtak, 
illetve összegyűjtésükre sor került. (Bizonytalanságok leginkább az 1950-es évek 
első felének irattermésével kapcsolatban adódnak.) 

A konferencia mibenlétét, résztvevőit, lefolyását, a jegyzőkönyveket mint for-
rásokat 1984-ben közreadott kötetünk bevezető tanulmányában részletesen ismer-
tettük. 1 A Horthy-korszakban keletkezett jegyzőkönyvek teljes kiadását akkor 
anyagi okokra hivatkozva elhárították, így forrásközleményünk a püspöki konfe-
renciák köztörténetileg releváns napirendi pontjait tartalmazta. (Esetenként sor ke-
rült teljes jegyzökönyvek beemelésére is.) 

i Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai 1919-1944. Gondolat Kiadó, Bp., 1984. 



Bizonyára ez a kötet is közrejátszott abban, hogy katolikus egyházi részről is 
fontosnak tartották ezen alapvető forráscsoport publikálását. A Bonni Egyetem 
egyháztörténeti tanszékének professzora, Adriányi Gábor szorgalmazta és támo-
gatta ezt a vállalkozást. Az általa szerkesztett „Dissertationes hungaricae ex 
história Ecclesiae" sorozat XII—XIII. köteteként jelent meg „A magyar katolikus 
püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944 között" című 
forráskiadvány.2 Az Esztergomi Prímási Levéltár akkori levéltárosa, Beke Margit 
szerkesztette sajtó alá az egyébként eredetileg is már nyomdai úton, mintegy 50 
példányban sokszorosított, megszerkesztett jegyzőkönyveket. Az alapos bevezető 
tanulmány mellett a résztvevők archontológiája, továbbá tárgymutató segíti a köte-
tekben a tájékozódást. Csak sajnálható, hogy a neves szakember nem vállalkozott a 
jegyzőkönyvek jegyzetekkel történő ellátására, ami a forráskiadás szabályai közé 
tartozik. 

A Dissertationes XIV. köteteként látott napvilágot ugyancsak Beke Margit szer-
kesztésében „A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzö-
könyvei 1945-1948 között" címmel a Mindszenty-korszak idevágó anyaga.3 A 
bevezető tanulmányban a szerkesztő nem vállalkozott a korszak egyháztörténe-
tének, egyházpolitikájának áttekintésére. Az pedig nyilván logikusan következett a 
korábbiakból, hogy ehhez a kötethez sem készült jegyzetapparátus. Figyelmet ér-
demel a püspöki konferenciákat közlő kötetek esetében, hogy az előszók megemlí-
tik, miszerint a közléshez a püspöki konferencia hozzájárulását adta. Ugyanakkor 
sem „nihil obstat", sem „imprimatur" nem szerepel rajtuk, tehát hivatalos egyházi 
cenzúrát nem gyakoroltak. (Hozzátehetjük, hogy a jegyzőkönyvek különféle példá-
nyai — esetenként több évtizedet átfogó kötetei — nem egyházi levéltárakban is 
megtalálhatók és kutathatók.) 

Ismereteink szerint egy idős, nyugdíjas teológiai tanár, aki kellő egyháztörténeti 
és kánonjogi ismeretekkel is rendelkezik, összegyűjtötte az 1949 utáni püspöki 
konferenciák jegyzőkönyveit is. Ezek pedig igen viharos körülmények között ke-
letkeztek, és szétszórattak. Leginkább a mindenkori konferencia-elnök hagyatéká-
ban lelhetők fel. (így 1949-1951 között Grősz József kalocsai érsek, 1951-1956 
között Czapik Gyula egri érsek, 1956-tól haláláig ismét Grősz érsek, majd Hamvas 

2 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások törtenete és jegyzőkönyvei 1919-1944 között. 
A bevezető tanulmányt írta és szerkesztette: Beke Margit. Sorozatszerk.: Adriányi Gábor. Au-
rora Könyvek, München-Bp., 1992. 

3 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. 
Szerk.: Beke Margit. Köln-Bp., 1996. 



Endre csanádi püspök töltötte be átmenetileg ezt a funkciót.) Ezen források közlé-
sére azonban a rendszerváltozás után sem kerülhetett sor. 

A jelenkorra vonatkozó egyháztörténeti források érthetően számos esetben igen 
érzékeny pontokat érintenek, akár személyi, akár egyházpolitikai vonatkozásban. 
Szerencsére azonban nem mindegyik forráscsoportnál vannak ilyen nehézségek, 
hiszen azok már nem „kollektíve" a püspöki kar „termékei". Vegyük számba ezek 
közül a leginkább jellegzeteseket. 

Az egyháztörténet markáns forráscsoportja az ordinarius által végzett egyházlá-
togatások során keletkezett irategyüttes. A canonica visitatio meghatározott kérdé-
sekre adott válaszai — az így készült jegyzőkönyvek és kimutatások — egy-egy 
egyházmegye történetének nélkülözhetetlen forrásai. A visitatios források miben-
létéről Dóka Klára adott közre egy tájékoztató füzetet, illetve az ő vezetésével in-
dult 1994-ben az „Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa" címet viselő soro-
zat. (Akkor sorozatszerkesztő Szántó Konrád és Zombori István, a kiadványokat a 
METEM jegyezte.) A sorozat 1. számú kötete a kalocsai főegyházmegye levéltárá-
ban található visitatios jegyzőkönyvek listáját és rövid tartalmi ismertetését adta 
közre. Ezt követően, máig is folytatva, egyházmegyénként került sor ugyanezen 
forrásregeszta publikálására. A XX. századra vonatkozóan azonban ez a forráscso-
port már nem meghatározó: ekkor ugyanis ritkán került sor ilyen típusú egyházlá-
togatásokra; ha igen, akkor is az 1918 előtti két évtizedből találkozunk ilyennel. 

Ugyancsak fontos sorozat Dóka Klárának, a Magyar Országos Levéltár munka-
társának köszönhetően a „Térképek az egyházi levéltárakban" 1990-es években 
sorra megjelenő füzetei. Egyházmegyénként adja közre a térképek leírását, lelő-
helyét, adatait. Ezek többsége nem is elsődlegesen egyháztörténeti jellegű, hanem 
a köztörténet fontos forrásai. 

Az összefüggő irategyütteseket publikáló kötetek között tallózva — kronológi-
ai rendben — az Izsák Lajossal együtt szerkesztett és közreadott „A Mindszenty-
per" című könyvet említhetjük.4 Mint közismert, ezzel kapcsolatban már 1949 ja-
nuár elején megjelent az ún. „Sárga könyv", amely a vádiratot „dokumentáló" ira-
tokat tartalmazta. A per lezajlása után, 1949 februárban adták ki a „Fekete köny-
vet", a Mindszenty-per megszerkesztett „forgatókönyvét". A mi vállalkozásunk a 
Belügyminisztérium irattárában akkor feltalálható peranyagot tette közzé (össze-
vetve a Magyar Rádió hangarchívumának felvételeivel). Sajnálatos módon a per 
nyomozati anyagát, ami nyilván szerves része ennek a forrásegyüttesnek, nem ku-
tathattuk. 1986-ban Franciaországban közzétettek egy ugyancsak „fekete köny-
vet" a Politikai perek c. sorozat 2. köteteként, amihez előszót Békés Gellért írt 

4 A Mindszcnty-pcr. Szerk.: Gergely Jenő - Izsák Lajos. Reform Rt., Bp., 1989. 



Mindszenty-emlékiratainak idézésével, majd következett az eredeti Fekete könyv 
reprint szövege, végül Varga László jogi okfejtése a per koncepciós jellegéről.5 Ez 
a kötet azonban aligha tekinthető történettudományos szempontból szakszerű for-
ráspublikációnak. Célja nem is ez volt, hanem nyilvánvalóan (egyház)politikai, hi-
szen ekkor már megkezdődött a bíboros boldoggá avatási pere. 

Egy koherens egyházpolitikai természetű forráscsoportot képeznek a Magyar 
Népköztársaság és a Magyar Katolikus Püspöki Kar között 1950. augusztus 30-án 
aláírt egyezményhez vezető tárgyalások jegyzőkönyvei és a csatlakozó dokumentu-
mok. Ezek annak idején az Állami Egyházügyi Hivatal irattárában már kutathatók 
voltak. így született meg az általunk szerkesztett, jegyzetelt stb. kötet „Az 1950-es 
egyezmény és a szerzetesrendek felszámolása Magyarországon" címmel.6 Ennek ér-
dekessége, hogy az eredeti elképzelés szerint a kötetet a Kossuth Könyvkiadó jelen-
tette volna meg. A közbejött rendszerváltozás után ettől elállt, és egy egyházi kiadó, a 
Vigília tartotta érdemesnek a publikálást. (Persze „nihil obstat" nélkül, de az akkori 
„hivatalos" katolikus egyháztörténész-professzor lektorálása mellett.) 

1991-ben látott napvilágot Ólmosi Zoltán szerkesztésében a „Mindszenty és a 
hatalom. Tizenöt év az USA követségen" című kötet.7 A pártarchívumból váloga-
tott dokumentumok az 1956 utáni egyházpolitika alapvető forrásait tartalmazzák. 
A szerkesztő mértéktartó jegyzetekkel látta el a szöveget, írt egy szolid bevezető 
tanulmányt. Csak azt kifogásolhatjuk, hogy a kötetnek nincs legalább névmutató-
ja. 

A téma iránti megnövekedett érdeklődést jelzi, hogy ugyancsak 1991 -ben látott 
napvilágot Bindes Ferenc győregyházmegyés pap és Németh László tanár szer-
kesztésében „»Ha engem üldöztek«. Válogatott dokumentumok a győri egyház-
megye életéből 1945-1966" című forrásközlő kötet.8 A forráskiadás minden 
szabályának eleget tevő kötet példás előszóval ellátva, sajnálatosan elkerülte a 
szakma figyelmét. Pedig ha ilyen kiadványok készülnének minden egyházmegyé-
ről (és szerzetesrendről), akkor az érzelmileg túlfűtött, nem egyszer torzítóan szub-
jektív írások a helyükre tehetők lennének. 

Legújabban egy olyan kötet került kiadásra, amely messze áll bármiféle egy-
házpolitikai szemponttól, apológiától; levéltárosok által készített példás forráski-

5 Mindszenty József a népbíróság előtt. Politikai perek 2. I. U. S. Paris, 1986. 
6 Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek felszámolása Magyarországon. 

Dokumentumok. Vigilia Könyvkiadó, Bp., 1990. 
7 Mindszenty és a hatalom. Tizenöt év az USA-követségen. Szcrk.: Ólmosi Zoltán. LEX Kft., 

Bp., 1991. 
8 „Ha engem üldöztek". Válogatott dokumentumok a győri egyházmegye életéből 1945-1966. 

Mécs László Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1991. 



advány: „Apor Vilmos Gyulán. Válogatott dokumentumok" címmel Erdmann 
Gyula és Merényi-Metzger Gábor adta közre az immár boldog Apor Vilmos gyulai 
plébánosi működésének dokumentumait.9 Véleményünk szerint ez a kötet eklatáns 
példája annak, hogy miként lehet és kell követni a forrásokat „felfedező" jezsuita 
atyák példáját anélkül, hogy bármiféle apológiába tévednénk. 

Az egyháztörténeti források újabb csoportja lehet az „ellenség" szemszögéből 
keletkezett dokumentumok számbavétele és publikálása. Ennek első jele az „Egy-
házügyi hangulat-jelentések 1951, 1953" című kötet.10 Ez az ugyancsak példás for-
rásközlés (precíz és informatív lábjegyzetekkel, annotált névmutatóval) a Fővárosi 
Tanács egyházügyi előadójának a város irattárában őrzött irategyüttesét adja közre. 
Egy jobb sorsra érdemes középiskolai tanárjelentései (beleértve a gyóntatószéki 
információkat is) és az egyházügyi előadó összesített értékelései megdöbbentő és 
elszomorító képet adnak az 1950-es évek első felének állapotairól. 

Áttérve a nem archív iratokat közlő kiadványokra, amelyeknél talán már nem is 
kérhetjük számon rigorózusan a forrásközlés szabályait, először a naplókat, emlék-
iratokat vegyük szemügyre. Itt már valóban ízlés szerint válogatva, első helyre 
Mindszenty József bíboros Emlékiratait kell tennünk, amelyek az 1956 utáni 
azilumban, az amerikai követségen íródtak. Magyarul először 1974-ben, Kanadá-
banjelentek meg (Toronto, 1974,. Vörösváry Kiadó), majd pedig 1989-ben Buda-
pesten a Szent István Társulat reprintben ismét kiadta." Az a tény, hogy az 
ominózus emlékiratokhoz senki nem fűzött kommentárt (sem előszóként, sem 
jegyzetek formájában) lehet, hogy szerzői jogi feltétel volt, de hogy több tekintet-
ben is ez kívánatos lett volna a történeti hűség kedvéért, az kétségtelen. 

Ugyancsak 1990-ben adták ki Magyarországon reprintben Nagy Töhötöm 
ex-jezsuita „Jezsuiták és szabadkőművesek" című emlékiratát,12 amelynek erede-
tije 1963-ban jelent meg Buenos Airesben. Ez a könyv mintegy „kontrollja" a 
Mindszenty-emlékiratoknak, legalábbis az érintkezési pontokon. Hogy vezető ta-
nulmányjegyzetek, név és tárgymutató ebben sem található, a fentiek alapján mái-
nem is meglepő, hiszen a gyors megjelenés és az anyagi haszon lehetett az elsődle-
ges szempont a kiadók részéről. 

9 Apor Vilmos Gyulán. Válogatott dokumentumok. Összeállította: Erdmann Gyula -
Mcrényi-Mctzgcr Gábor. Bckes Megyei Levéltár, Gyula, 2000. 

10 Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 1953. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a 
mutatókat összeállította: Szabó Csaba. Osiris - Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2000. 

íi Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István Társulat, Bp., 1989. 
12 Nagy Töhötöm: Jezsuiták cs szabadkőművesek. Univerzum Kiadó, Szeged, 1990. 



Azt, hogy „lehet ezt másként is csinálni" bizonyítja az Orbán Sándor és Vida Ist-
ván szerkesztésében, előszavával jegyzeteivel és annotált névmutatójával közrea-
dott karcsú kötet: „Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései 194l-l944".1 3 A 
kézirat eredetije az Esztergomi Prímási Levéltárban található, a Serédi Levéltár 
anyagában. Maga a kézirat — ismereteink szerint — gépelt másolat formájában 
maradt fenn, ám Serédi saját kezű aláírásával ellátva. A kézzel írt fogalmazvány, ha 
egyáltalán ilyen volt, nem került elő. A dokumentum alapvető forrás e vészkorszak 
történetéhez, különösen a katolikus egyház felső vezetésének megítéléséhez. 

Ugyanebbe a műfa jba tartozik a „Grősz József kalocsai érsek naplója 
1944-1946" című kiadvány. A kalocsai érsek nem utólag, hanem naprakészen írta 
naplóját, amelynek ez a töredéke maradt csak fenn, a többi kézen-közön eltűnt az 
ÁVH bugyraiban. Török József professzor adta közre a forrást.14 A kötethez a rö-
vid utószótól eltekintve semmiféle más apparátus nem járult. Pedig igencsak neu-
ralgikus kérdéseket érint az emlékirat, amelyekről hasznos lenne megismerni a mai 
egyháztörténész véleményét is. 

Igazából műfajilag meghatározhatatlan számos kiadvány, kötet jellege, amelyek 
fontos dokumentumokat is közreadnak. A probléma itt sem a jobbító szándékkal 
van, hanem a szakmai kritériumok negligálásával. A nem egyszer publicisztikai jel-
legű „saját szövegek" közé vagy mellé tett dokumentumok közreadásakor legjobb 
esetben azok hiteles feltalálási helyét olvashatjuk. Ebbe a kategóriába sorolható Virt 
László: Márton Áron, a lelkiismeret apostola című kötete.15 Hasonló, de igényesebb 
kiadvány Petróci Sándor: Emlékek Pétery József püspökről című kötete,16 amelyben 
a hányatott sorsú váci püspök számos megnyilatkozását, írását teszi közzé. 

Ha nem is tekinthető a szó szoros értelmében forráskiadásnak, mégis a korszak 
egyháztörténetének fontos forrásait képezik Mindszenty bíboros szentbeszédei. 
Beke Margit szerkesztésében „Egyházam és hazám" címmel három kötetben je-
lentek meg ezek a szövegek, amelyek természetesen nem egyszerűen „csak" szent-
beszédek, hiszen azoknak volt konkrét társadalmi-politikai „üzenete" is.17 A 

13 Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései 1941-1944. Sajtó alá rendezte Orbán Sándor és 
Vida István. Zrínyi Kiadó, Bp., 1990. 

14 Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte: Török József. Szent István 
Társulat, Bp., 1995. 

15 Márton Áron, a lelkiismeret apostola. Összeállította és a bevezetőt írta: Virt László. Ecclcsia, 
Bp., 1988. 

16 Petróci Sándor: Emlékek Pétery József püspökről. Szent István Társulat, Bp., 1997. 
17 Egyházam és hazám: Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei. Összegyűjtötte, beveze-

tővel és jegyzetekkel ellátta: Beke Margit. Esztergomi Főegyházmegye kiadása, Esztergom, 
1991., 1994., 1998. 



beszédeket a szerkesztő jegyzetekkel látta el, bevezető tanulmányt készített a köte-
tekhez, névmutatók segítik a tájékozódást, és még fényképmellékletek is szemlél-
tetik az eseményeket. Az egyháztörténetírás szempontjából ugyanilyen fontos 
lenne összegyűjteni mondjuk Czapik Gyula egri érsek vagy Hamvas Endre csanádi 
püspök majd kalocsai érsek, netán Lékai László bíboros beszédeit is. Ha másért 
nem, legalább a kép teljessége érdekében. 

Befejezésül egy unikális forráskiadást kell méltatnunk. Prohászka Ottokár, a 
későbbi „megindexelt" fehérvári püspök 1877-ben kezdte írni — és 1927-ben be-
következett haláláig folytatta is — „lelki naplóját", amit összegyűjtött munkáinak 
szerkesztője és közreadója, a piarista Schiitz Antal „Soliloquiának" nevezett el. 
Ennek a kéziratnak az első kiadására 1929-ben került sor, a Schiitz által szerkesz-
tett Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái (Bp., Szent István Társulat kiad.) 23. 
és 24. köteteként. Schiitz, átérezve a napló pikantériáját, terjedelmes és igen alapos 
elemző életrajzot írt elébük Prohászkáról, aminek számos megállapításával ma is 
egyet kell értenünk. 

A Prohászka-naplónak is megvan a maga sorsa. Amikor a püspök váratlanul el-
hunyt, titkár-féle bizalmasa, egy Némethy Ernő nevű katolikus pap a kezébe került 
naplót ollóval megcenzúrázta, és a szerinte kompromittáló, vagy csak esetleg félre-
érthető részeket eltüzelte. A kézirat egyes részei szerencsére sem Némethy, sem 
Schiitz kezébe nem kerültek, a fehérvári palota iratai között rejtőzködtek. így 
Schiitz a Némethy által neki adott szöveget tette közzé. (Ugyancsak jegyzetek és 
kommentárok nélkül.) Ez az eljárás nem maradt titokban, és a kutatókat szinte 
máig izgatták a rejtve maradt részletek. P. Szabó Ferenc. S. J. vezetésével az 
1990-es évek elején összejött egy Prohászka-kutató civil szervezet Székesfehérvá-
rott, amelynek egyik célja a soliloquia hiteles szövegének felkutatása és közlése 
volt. Barlay Ö. Szabolcs ciszterci atya és Frenyó Zoltán filozófus közreműködésé-
vel született meg a három kötetes „Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek" sorozat.18 

A Schütz-féle kiadványt kiegészítették a fehérvári levéltárban előkerült anyagok-
kal, illetve pótolták — ahol lehetett — a Schiitz által is kihagyott naplórészleteket. 
A kevés jegyzet szűkszavú, inkább csak latin vagy más idegen nyelvű szövegek, 
idegen szavak fordítására korlátozódik. Ezt az eljárást végső soron helyeselhetjük, 
hiszen a lelki naplók interpretálása nem ezen jegyzetek, hanem külön monográfia 
feladata lehetne. 

Prohászkánál maradva, az indexre tételével kapcsolatos forrásfeltárást és publi-
kálást említhetjük meg. Az 1990-es évek elején, mondhatni véletlenszerűen, az 

18 I. 1887-1891. Székesfehérvár, 1997.; II. 1891-1919., Székesfehérvár, 1997.; III. 1919-1927. 
Székesfehérvár, 1997. 



Esztergomi Primási Levéltárban Prohászka ottani működése után kutatva találtunk 
rá a vigilantia bizottság terjedelmes jegyzőkönyvére, amelynek „feljelentése" 
alapj án 1911 -ben Prohászkát indexre tették. A dokumentum forrásvidékének feltá-
rása mellett összegyűjtöttük a többi idevágó hazai információt is, és azt egy tanul-
mányban publikáltuk.19 Adriányi professzor eme tanulmányunkra, illetve 
forrásközlésünkre is utalva ismételten kérte a Szentszék illetékeseit, hogy tegyék 
lehetővé számára Prohászka indexre tételének kutatását. Ezt a lehetőséget 2000 de-
cemberében megkapta. Szenzációsnak mondható források birtokába jutott, ame-
lyeknek publikálását 200l-re tervezi. 

Egy fehér folttal kevesebb marad a jelenkori magyar egyháztörténet tablóján. 
De hát Isten malmai lassan őrölnek (de őrölnek). 

19 Ein Bcitrag zur Indizicrung cinigcr Wcrke dcs Bischofs von Székesfehérvár, Ottokár Prohászka. 
In: lm Gcdachtnis der Kirchc ncu crwachen. Studicn zur Geschichtc dcs Chirstcntums in Mittcl-
und Osteuropa. Festgabc fúr Gábriel Adriányi zum 65. Gcburtstag. Hrsg. Rcimund Hass, 
Karl-Joscf Rivinius und Harmann-Josef Schcidgcn. Köln-Weimar-Wien, 2000. Böhlau Verlag, 
449-461. p. 



FÖGLEIN GIZELLA 

A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI KÉRDÉS MÁSODIK 

VILÁGHÁBORÚ UTÁNI TÖRTÉNETÉNEK JOGFORRÁSAI 

(1945-1993) 

A forráskiadás módszertani problémái 

A magyar történetírás az utóbbi évtizedekben figyelemre méltó tudományos érté-
kekkel gazdagította a nemzetiségtörténeti irodalmat.1 Ám közülük csupán néhány 
olyan monográfia és iratpublikáció látott napvilágot, amely kifejezetten a nemzeti-
ségi kérdés történetét tárgyalja. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének 
egyes korszakai — köztük a második világháború utáni időszak nemzetiségpoliti-
kájának nem egy területe — még mindig szinte „terra incognita"- nak tekinthető. 
Ehhez járul, hogy mindmáig nem rendelkezünk olyan kiadvánnyal, amely a ma-
gyar állam nemzetiségpolitikai jogalkotó tevékenységéről átfogó képet nyújtana. 

így a tervezett „Magyarország és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi 
kérdés történetének jogforrásai 1848-1993" című kiadvány — mely Balogh Sán-
dor szerkesztésében, Kardos József, Pritz Pál, Sipos Levente és jómagam összeállí-
tásában készül — a fentebbi hiányokat bizonyára sok tekintetben enyhítené. 

A következőkben a tervezett kiadvány 1945-1993 közötti jogforrásairól, e for-
rások publikálásának néhány módszertani kérdéséről szeretnék röviden szólni. 

I. A periodizáció 

Tekintettel arra, hogy a téma egyidejűleg jogtörténeti és politikatörténeti indíttatá-
sú és jellegű, ennélfogva nem lehet nem figyelembe venni a megtörtént események 
logikája alapján markánsan kirajzolódó jogtörténeti és köztörténeti periódusokat. 

A köztörténetet tekintve: az 1944-1948; 1948-1956; 1956-1990 közötti perió-
dusok különülnek el. A jogtörténetet illetően pedig: az 1944-1946; 1946-1949; 

i Gondolunk itt elsősorban Arató Endre, Dolmányos István, Fehér István, I. Tóth Zoltán, Katus 
László, Kemény G. Gábor, Kővágó László Perényi József, Polányi Imre, Szász Zoltán, 
Tilkovszky Lóránt, Tóth Ede, Zilbaucr György publikációira. 



1949-1989 közötti periódusok. Az egyes jogforrások e koordináta- rendszerekben, 
illetve a „de jure" és a „de facto" helyzetekben, kellő körültekintéssel helyezhetők el. 

II. A jogforrások hierarchiája és a jogélet 

Szembeötlő és elgondolkodtató a koalíciós korszakjogforrás-típusainak sokféle-
sége. A polgári kor jogforrásai tovább éltek; ám mellettük „vegyes", vagy teljesen 
új jogforrások is megszülettek. 

így a kormány klasszikus, rendeletalkotó jogköre nemcsak „kibővült" (a felha-
talmazás által), de egyúttal „le is szükült" (a fegyverszüneti státus következtében). 
Példaként említeném, hogy a kormány felhatalmazás alapján, rendelettel helyezte 
hatályon kívül a zsidótörvényeket;2 viszont a Szövetséges Ellenőrző Tanács hatá-
rozatának végrehajtására rendelte el a magyarországi német nemzetiségű lakosság 
Németországba való kitelepítését.3 

Az 1949-1989 közötti jogtörténeti periódus talán legszembetűnőbb sajátossá-
gának azt tekinthetjük, hogy bár formálisan az Országgyűlés a Magyar Népköztár-
saság legfelsőbb államhatalmi szerve volt, ez a gyakorlatban nem, vagy csak rész-
legesen érvényesülhetett. 

Az országgyűlés törvényeket korlátozott számban hozott; viszont az Elnöki Ta-
nács országgyűlést helyettesítő jogköre szinte korlátlan lett. Az alkotmányozás ki-
vételével minden kérdésben alkothatott és alkotott törvényerejű rendeleteket. A 
törvények és a törvényerejű rendeletek aránya pl. az 1949-1954 közötti parlamenti 
ciklusban 28:139 volt; az 1953-1958 közötti parlamenti ciklusban 31:234 — és a 
sort folytatni lehetne a továbbiakban is. A nemzetiségi kérdéssel csak néhány tör-
vény, s azoknak is csupán egyes fejezetei foglalkoztak; viszont több törvényerejű 
rendelet vagy teljes terjedelmében, vagy több paragrafusban tárgyalta azt. így pl. 
törvényerejű rendelet született az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni 
küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről — 1964;4 a faji megkülönböztetés 
valamennyi formájának kiküszöböléséről elfogadott nemzetközi egyezmény ki-

2 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 200/1945. ME számú rendelete a zsidótörvények és rendele-
tek hatályon kívül helyezéséről. (Magyar Közlöny, 1945. 9. szám) 

3 A nemzeti kormány 12 330/1945. ME számú rendelete a magyarországi német lakosságnak 
Németországba való áttelepítéséről. (Magyar Közlöny, 1945. 211. szám) 

4 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1964. évi 11. számú törvényerejű rendelete az 
oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről. 
(Magyar Közlöny, 1964. 33. szám) 



hirdetéséről — 19Ó9;3 az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Polgári és Politikai Jo-
gok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről — 1976.6 

A törvényerejű rendeleteken kívül számos minisztertanácsi rendelet és határo-
zat látott napvilágot a nemzetiségi kérdésről; pl. a német lakosságra vonatkozó ren-
delkezések módosításáról, a kibocsátott korlátozó rendelkezések megszüntetésé-
ről szóló 1949. és 1950. évi minisztertanácsi rendeletek;7 a cigánylakosság helyze-
tének javításáról — 1979. évi MT határozat8 vagy a Minisztertanács Nemzetiségi 
Kollégiumának létesítéséről — 1989. évi MT határozat.9 Továbbá igen nagy számú 
miniszteri utasítás született pl. a nemzetiségi tanerők továbbképzéséről — 1952;10 

a nemzetiségi szakfelügyelők felügyeleti hatásköréről — 1959;11 a nemzetiségi is-

5 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1969. évi 8. számú törvényerejű rendelete a faji 
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban 1965. dcccmbcr 
21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről. (Törvények és Rendeletek Hivatalos 
Gyűjteménye 1969. Budapest, 1970. 125-132. p.) 

6 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 8. számú törvényerejű rendelete az 
Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. dcccmbcr 16-án elfogadott Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről. (Törvények és Rendeletek Hi-
vatalos Gyűjteménye 1976. Budapest, 1977. 128-137. p.) A Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsának 84/1950. MT számú rendelete a magyarorrszági német lakosság áttelepítésével 
kapcsolatban kibocsátott korlátozó rendelkezések alkalmazásának megszűntetése tárgyában. 
(Magyar Közlöny, 1950. 52. szám) 

7 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4274/1949. MT számú rendelete a német la-
kosságra vonatkozó rendelkezések módosítása tárgyában. (Magyar Közlöny, 1949. 213. 
szám). 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 84/1850. MT számú rendelete a magyarorszá-
gi német lakosság áttelepítésével kapcsolatban kibocsátott korlátozó rendelkezések alkalmazá-
sának megszüntetése tárgyában. (Magyar Közlöny, 1950. 52. szám). 

8 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1016/1979. számú határozata a cigány lakos-
ság helyzetének javításával kapcsolatos további feladatokról. (Művelődésügyi Közlöny, 1979. 
16. szám) 

9 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1048/1989. számú határozata a Miniszterta-
nács Nemzetiségi Kollégiumáról. (Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye 1989. II. 
kötet. Budapest, 1990. 1025. p.) 

10 A közoktatásügyi miniszter 859-417/1952. KM számú utasítása a nemzetiségi tanerők tovább-
képzéséről. (Közoktatásügyi Közlöny, 1952. 7. szám) 

11 A művelődésügyi miniszter 44 079/1959. MM számú utasítása. A nemzetiségi szakfelügyelők 
felügyeleti hatásköre. (Művelődésügyi Közlöny, 1959. 4. szám) 



kólák óraterveiről 1958; 1963; 1969;12 minisztériumi utasítás rendelkezett a Nem-
zetiségi Oktatási Bizottság létesítéséről — 1975.13 

A törvény az 1989-1990. évi rendszerváltozás nyomán és után nyerte vissza a 
parlamentáris kormányzati rendszerek jogforrási hierarchiájában betöltött helyét 
és szerepét. A politikai és jogi rendszerváltozás bizonyítékai voltak az olyan „sar-
kalatos" törvények, mint az 1989. évi XXXI. törvény az alkotmány módosításá-
ról;14 vagy az 1993. évi LXXVII. törvény a magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségek j ogairól.15 

III. A forráskiadás módszertani kérdései 

Tudományos szempontból indokolt lenne a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos tel-
jesjoganyag közlése. Ám a publikációs lehetőségek ennek szükségszerűen (pl. ter-
jedelmi) korlátokat szabnak. így kézenfekvő megoldás a súlypontozás és a válo-
gatás. 

A forráskiadvány teljes terjedelemben magában foglalja mindazokat a jogsza-
bályokat (törvényeket, törvényerejű rendeleteket, országgyűlési határozatokat, a 
fontosabb minisztertanácsi, miniszteri rendeleteket és határozatokat stb.), ame-
lyekkel a magyar állam kifejezetten szabályozta, illetve szabályozza az itt élő hor-
vátok, németek, románok, szerbek, szlovákok, szlovének és más nemzeti és etni-
kai, illetve nyelvi és vallási kisebbségek politikai, gazdasági, társadalmi és kulturá-
lis életét és helyzetét. Emellett közli azoknak a jogszabályoknak (alkotmánytörvé-
nyek, választójogi törvények, az állam és az egyházak kapcsolatával foglalkozó 
jogszabályok stb.) megfelelő fejezeteit és pontjait is, amelyek reájuk vonatkoznak. 

12 A művelődésügyi miniszter 54 275/1958. MM számú utasítása. Nemzetiségi óratervek. (Mű-
velődésügyi Közlöny, 1958. 16. szám); 
A művelődésügyi miniszter 25 403/1963. MM számú utasítása. A nemzetiségi iskolák órater-
veiről. (Művelődésügyi Közlöny, 1963. 15. szám); 
A művelődésügyi miniszter 163/1969. MM számú utasítása. A nemzetiségi iskolák 
óraterveiről. (Művelődésügyi Közlöny, 1969. 16. szám) 

13 Az oktatási miniszter 122/1975. OM számú utasítása Nemzetiségi Oktatás| Bizottság létesíté-
séről. (Művelődésügyi Közlöny, 1975. 15. szám) 

14 Az 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról. (Törvények és Rendeletek Hivata-
los Gyűjteménye 1989. I. kötet Budapest, 1990. 136-137. p.) 

15 Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. (Magyar Közlöny, 
1993. 100. szám) 



Szövegkritikai és magyarázó jegyzetbe kerülnek a forrás gyűjteményben helyet 
kapó törvények és rendeletek jogelveinek érvényesülését, vagy éppen meghiúsulá-
sát közlő információk (azaz a „de jure" és a „de facto" helyzet bemutatása), vala-
mint a törvények végrehajtását célzó további rendelkezések és a későbbi törvény-
módosítások ismertetése. Mégpedig a szükséghez képest kivonatosan, vagy egyes 
fontosabb részleteket illetően idézet formájában. A jegyzetekben utalás történik 
arra is, hogy az egyes politikai és jogtörténeti események nem feltétlenül „napraké-
szen" egyidejűleg zajlottak; továbbá, hogy a politikai döntéshozatal a jogszabá-
lyokban nem, vagy nem mindig, esetleg csak áttételesen jelent meg. Például a né-
met nemzetiségű lakosság számára nyújtott „jogkiterjesztés" (1949, 1950, 1951, 
1953-ban) inkább csak deklaratív lehetett, mivel az „ötvenes évek"-ben az emberi 
szabadságjogok súlyos csorbát szenvedtek, mind az államot alkotó többségi nem-
zet, mind az etnikai, nemzetiségi csoportok esetében. 

A szakminisztériumi rendeletekkel és utasításokkal kapcsolatban is lényegében 
hasonló forrásközlési és jegyzetelési módszer érvényesül, azzal a különbséggel, 
hogy esetükben lényegében kizárólag a jogelvek érvényesülését lényegesen módo-
sító részletszabályokra, bizonyos típusok bemutatására szorítkozik a kötet. 

A jogszabályokat a kiadvány kronologikus sorrendben, folyamatos számozás-
sal közli. A joganyagok szerkesztett címet kapnak, amely megjelöli az illető doku-
mentum témáját és közlésének időpontját. A jogszabály életbe lépésére vonatkozó 
információ azonban már a jegyzetbe kerül. 

A joganyag és a jegyzetanyag nem a jogalkotás kodifíkációs oldalára, s nem is a 
tételes jog fejlődésére kívánja a figyelmet felhívni, hanem azokra a köztörténeti és 
jogtörténeti folyamatokra és összefüggésekre, amelyek a magyarországi nemzeti-
ségek, nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét a jogban tükrözik. 

A Függelékben helyet kapnak a nemzetiségi kérdés tárgykörében keletkezett, 
de jogszabályi formát nem öltött törvény- és rendelet-tervezetek, párthatározatok, 
irányelvek, elaborátumok, állásfoglalások, sajtóanyagok stb. Ezek megjelentetését 
a tematikai megfelelésen túl az is indokolttá teszi, hogy közülük több sem a kelet-
kezése idején, sem pedig később nem vált publikussá. 

A forráskiadvány bevezetőjének lényegében kettős hivatása lesz: egyrészt meg-
világítani a szöveggyűjtemény összeállításánál alkalmazott módszereket; más-
részt pedig kellő „rálátást" nyújtani a forráskiadvány mondanivalójára. 

A történeti jogszabálytár készítői remélik, hogy a forrásgyűjtemény — a ma-
gyar állam másfél évszázados nemzetiségpolitikai jogalkotó tevékenységéről átfo-
gó és tárgyilagos képet nyújtva — hasznos lesz a kutatás és az oktatás számára, 
továbbá a szélesebb hazai és nemzetközi érdeklődés kielégítése szempontjából. 





VARGA ZSUZSANNA 

GAZDASÁGTÖRTÉNETI FORRÁSKIADVÁNYOK 1945-2000 

Kutatóként és egyetemi oktatóként is örömmel érzékeltem a forráspublikációk szá-
mának utóbbi évtizedben végbement gyors gyarapodását. Ugyanakkor, ha végigte-
kintünk az utóbbi tíz év dokumentumgyűjteményeit tartalmazó listán, szembe-
tűnik a politikatörténeti dominancia. Gazdasági és társadalomtörténeti témákban 
összeállított kötetekkel csak elenyésző számban, s inkább csak a legutóbbi idő-
szakban találkozhattunk. 

Milyen tényezőkkel magyarázható ez a jelenség? 
Az 1945 utáni magyar történelem „fehér foltjai" iránt megnyilvánuló társadal-

mi érdeklődés elsősorban a politikatörténeti témák — a fordulat évei, a Ráko-
si-korszak törvénytelenségei, az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás — 
felé orientálta a kutatókat. A forráskiadványokat uraló politikatörténeti jelleg nem 
jelenti azt, hogy az érdeklődő olvasó ezekben a kötetekben ne bukkanhatna érdekes 
gazdaságtörténeti mozzanatokra. Annál is inkább, hiszen Magyarországon az el-
múlt évtizedek során a gazdasági döntések is a politikai hatalom intézményeiben 
születtek. 

Számos olyan dokumentumválogatást említhetünk, melyeket a gazdasági szfé-
ra folyamatai iránt érdeklődő is haszonnal forgathat. Igaz ez arra az 1994-ben ki-
adott forrásgyűjteményre is, amely válogatást tartalmaz az egykori szovjet párt-
archívumban őrzött — Magyarország 1944-48 közötti történetére vonatkozó — 
szigorúantitkos, zárolt anyagokból. A „Moszkvának jelentjük... (Titkos dokumen-
tumok 1944-1948)" című kötet több érdekes gazdasági vonatkozású „morzsát" is 
magában rejt.1 Kiemelhető közülük az SZK(b)P nemzetközi tájékoztatási osztá-
lyának 1945. augusztus 6-i keltezésű anyaga, mely Gerő Ernőnek a magyarországi 
helyzetről adott jelentését tartalmazza.2 S ebben Gerő nagy figyelmet szentelt 
olyan gazdasági kérdéseknek, mint például a földreform hatása, az ipar és közleke-
dés helyreállítása, a növekvő infláció, valamint a szénbányák és a vasutak államo-

1 Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok 1944-1948. Szerk.: Izsák Lajos-Kun Miklós, 
Századvég Kiadó, Bp., 1994. 

2 Uo. 57-76. p. 



sítása. Igen érdekes megismerni, hogy a legutóbb említett témáról 1945 nyarán 
milyen álláspontot képviselt valójában a kommunista párt. 

„... a szénbányászat államosításának kérdését már felvetettük. Miért? Elsősor-
ban azért, mert a szénbányászat rosszul működik, mert a szénbányák tulajdonosai 
egyáltalán nem lelkesednek az ország újjáépítéséért, s mert egyébként is csődbe ju-
tottak. ... Az állam adja nekik a pénzt, hogy fizetni tudjanak a munkásoknak és a 
mérnököknek. Az állam természetesen nem engedheti meg magának azt a fény-
űzést, hogy megengedje a termelés csökkenését, és közben száz- meg százmillió-
kat fizessen a szénbányák tulajdonosainak. Pártunk ezért nem a kisajátítás szem-
pontjából, hanem az általam említett szempontból veti fel a szénbányászat államo-
sításának kérdését. ... 

A kormány felvetette a vasutak államosításának kérdését is — megváltással, de 
nagyon olcsón. Sok vasúttulajdonos hajlandó önszántából átadni az államnak eze-
ket a vasutakat, mert nem tudják fizetni a munkásokat, nem tudják folyósítani a 
nyugdíjat a már nyugállományba vonult munkásoknak és alkalmazottaknak. Ezek 
a tulajdonosok nem tudnak megélni az állam nélkül. Mások viszont, különösen 
azok a vállalatok, amelyekben jelentős a külföldi — svájci, angol, belga stb. — 
tőke részesedése, semmi áron nem akarják eladni a vasutaikat, tőlük rendeletileg 
kell elvenni."3 

Az 1992-1996 között öt kötetben megjelent „Iratok az igazságszolgáltatás tör-
ténetéhez" című munka túlnyomórészt az 1945 utáni korszak törvénytelenségeivel 
foglalkozik.4 Azonban még ebben a dokumentumgyűjteményben is rábukkanha-
tunk gazdasági vonatkozású forrásokra. Ilyenek például a MAORT-per anyagai, 
vagy éppen a normacsalók, a tervszabotőrök, valamint a kulákok elleni eljárások 
iratai. 

Az ötvenes évek kulákpolitikájáról néhány jellegzetes korjelző dokumentumot 
Erdmann Gyula is beillesztett a begyűjtési rendszer 1945-1956 közötti működését 
tárgyaló monográfiájába.5 

Az MDP agrárpolitikájának több kulcsfontosságú kérdését megvilágítja az 
1998-ban publikált „A Magyar Dolgozók pártja határozatai, 1948-1956" című 
gyűjtemény.6 A kötetbe beválogatott források bemutatják azt is, hogy az ún. eredeti 

3 Uo. 63-64. p 
4 Iratok az igazságszolgáltatás törtenetéhez I-V. Szerk.: Horváth Ibolya-Solt Pál-Szabó Győ-

zö-Zanathy János-Zinncr Tibor. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1992-1996. 
5 Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956. Békéscsaba, 1993. 
6 A Magyar Dolgozók pártja határozatai, 1948-1956. Napvilág Kiadó, Bp., 1998. Lásd a követ-

kező dokumentumokat: 9., 11., 12., 25., 27., 34., 38., 42., 43. 



szocialista felhalmozás néhány év leforgása alatt milyen súlyos gazdasági és társa-
dalmi feszültségeket gerjesztett.7 

Ezekkel a problémákkal az MSZMP vezetése is szembesülni kényszerült, még-
hozzá igen hamar, már 1956-1957 fordulóján. A pártvezetésen belül kialakuló el-
térő gazdaságpolitikai nézetekről, s ezek vitáiról rendkívül informatív anyagokat 
közöl az MSZMP ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyveit tartalmazó öt kö-
tet.s Ezek a kezdeti viták azért érdemelnek megkülönböztetett figyelmet, mert a 
felhalmozás és fogyasztás arányai, valamint a beruházások megoszlása kapcsán 
körvonalazódó álláspontok, irányzatok küzdelme változó intenzitással ugyan, de 
végigkísérte a Kádár-korszak egészét. 

A rendszerváltás utáni forráskiadási „láz" a megyei levéltáraknál is jelentkezett. 
Először az 1956-os események vonatkozásában, majd fokozatosan megindult a ke-
vésbé szenzáció-jellegü témák, periódusok feltárása is. Számos példát lehetne em-
líteni, de a terjedelmi korlátok miatt csak a Zala Megyei Levéltár tevékenységére 
utalok. A zalai levéltárosok az utóbbi években több kiadványt is szenteltek az 1945 
utáni korszak forrásainak. Közülük a legutóbbira, az 1947-1956 közötti időszak 
zalai történéseit bemutató kötetre azért hívnám fel a figyelmet, mert a dokumen-
tumgyűjtemény összeállításánál tudatosan ügyelt a szerkesztő arra, hogy ne csak a 
politikai, hanem a gazdasági, társadalmi és kulturális élet korabeli fejleményei is 
arányosan jelenjenek meg az összképben.9 

Hasonló törekvés jellemzi a Romsics Ignác által összeállított kétkötetes husza-
dik századi történeti szöveggyűjteményt, amely a tavalyi esztendőben került a 
könyvesboltokba.10 A források sokszínűsége nem meglepő, hiszen ugyanez a 
szemlélet jellemezte azt a XX. századi magyar történeti szintézist, melyet Romsics 
Ignác 1999-ben publikált. 

Az elmúlt évtized forráskiadványait jellemző politikatörténeti dominancia to-
vábbi okait vizsgálva megemlítendő, hogy a politikatörténet „fehér foltjaihoz" ké-
pest a gazdaságtörténet kevesebb tabu-témával érkezett a rendszerváltáshoz. Hoz-
zá kell tenni, hogy még a leginkább, esetleg több kutató által feldolgozott témánál 
is maradhattak olyan kényes részletek, melyekről csak a rendszerváltás után lehe-

7 Uo. lásd az alábbi dokumentumokat: 19., 20., 36., 44., 45., 56., 74. 
8 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1956. no-

vember 1 1 . - 1957. június 26. I-V. kötet., Sorozatszcrk.: Balogh Sándor. Intera Rt., Bp., 
1993-1998. 

9 Dokumentumok Zala megye törtenetéből, 1947-1956. Szerk.: Káli Csaba, Zala Megyei Levél-
tár, Zalaegerszeg, 1999. (Zalai Gyűjtemény 48.) 

10 Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1914-1999. I—II. Szerk.: Romsics Ignác, Osiris Kiadó, 
Bp„ 2000. 



tett írni. Erre jó példa az 1945-ös földreform, melyről több alapos elemzés is szüle-
tett Donáth Ferenc, Orbán Sándor, Somlyai Magda és Szakács Sándor tollából. A 
„Földet, köztársaságot, állami iskolát" című forráskiadvány a földreform-törvény 
parlamenti vitáját is tartalmazta." Arról viszont, hogy a szovjet vezetés alatt álló 
magyarországi Szövetséges Ellenőrzési Bizottság mekkora szerepet játszott a föld-
reformról szóló döntés meghozatalában, csak a legutóbbi időben lehetett doku-
mentumokat olvasni.12 

Az 1989 előtt kiadott, s azóta is időtállónak bizonyult forrásgyűjtemények kö-
zül megemlítendő a „Nehéz esztendők krónikája" című kötet, mely az 1949-1953 
közötti periódust nemcsak politika-, hanem gazdaság-, társadalom- és kultúrtörté-
neti szempontból is igyekszik bemutatni.13 A gazdasági jellegű dokumentumok 
közül elsőként azt a kettőt emelném ki, melyek együttes tanulmányozása kiválóan 
alkalmas a „szocialista" iparosítás alapvető feszültségeinek érzékeltetésére. Az 
egyik maga az első ötéves tervről szóló törvény,14 a másik pedig az az MDP Köz-
ponti Vezetőségi határozat, mely alig fél évvel a terv megindulása után már regiszt-
rált egy sor jellegzetes problémát.15 

Az 1986-ban megjelent „Nehéz esztendők krónikája" című kötet tartalmaz egy 
olyan kulcsfontosságú dokumentumot, melyre a párt és a kormány vezetői sokszor 
hivatkoztak az idők folyamán, de teljes terjedelmében 33 évig nem tették közzé. S 33 
év elteltével is csak a pártfunkcionáriusok lapjában, a Propagandistában publikálták. 
Ez a sijátos sorsú forrás nem más, mint az MDP KV 1953. június 28-i határozata, 
melynek középpontjában a megelőző évek gazdasági és politikai torzulásai, vala-
mint az ezek felszámolására irányuló intézkedések álltak.16 A határozat nyilvános-
ságra hozatalával kapcsolatban — Rákosi Mátyás javaslatára — olyan döntés 
született, hogy a középszintű pártszervek is csak egy rövid, kivonatos szöveget kap-

11 Földet, köztársaságot, állami iskolát. Viták a magyar parlamentben, 1944-1948. Szerk.: Ba-
logh Sándor, Gondolat, Bp. 1980. 91-138. p. 

12 Földcsi Murgif. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon, 1945-1947. Ikva, Bp., 
1995. 

13 Nehéz esztendők krónikája, 1949-1953. Dokumentumok. Szerkesztette és a bevezetést írta: 
Balogh Sándor. Gondolat, Bp., 1986. (A továbbiakban: Nehéz esztendők krónikája ...) 

14 Törvény a Magyar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről. In: Nehéz esztendők 
krónikája ... 163-183. p. 

15 A Központi Vezetőség határozata a magyar népgazdaság fejlesztésének legközelebbi feladatai-
ról. (1951. június 1.) In: Nehéz esztendők krónikája ... 253-257. p. 

16 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének kibővített ülése. (1953. június 28.) In: 
Nehéz esztendők krónikája ... 496-510. p. 



janak, míg a párttagság és a szélesebb közvélemény az új miniszterelnök, Nagy Imre 
parlamenti bemutatkozó beszédéből értesüljön az elhatározott változásokról.17 

Ez a döntés nem meglepő, ha tudjuk, hogy a júniusi határozat nemcsak a felhal-
mozódott problémákat vette sorra, hanem a felelősöket is megnevezte. A határozat 
első mondata így szólt: „A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének tel-
jes ülése megállapítja, hogy az utóbbi évek folyamán a párt vezetése, élén Rákosi 
Mátyás elvtárssal, politikai irányvonalában és gyakorlati munkájában komoly hi-
bákat követett el."l<s A különböző hibák tárgyalásakor is visszatérnek a felelősök 
kérdéséhez. „Valójában a vezetés klikkszerű volt és mindössze négy elvtárs — Rá-
kosi, Gerő, Farkas, Révai elvtársak — kezében összpontosult."19 S végül még egy 
döbbenetes idézet: „Helytelen módon vezette a párt és személyesen Rákosi elvtárs 
az Államvédelmi Hatóságot, helytelen volt, hogy Rákosi elvtárs közvetlenül utasí-
tásokat adott az Államvédelmi Hatóságnak arra, hogy hogyan nyomozzon, kit tar-
tóztasson le, utasítást adott a letartóztatottak fizikai bántalmazására, amit a törvény 
megtilt."20 

A rendszerváltás után kibővülő kutatási lehetőségek hozadéka elsőként a külön-
böző társadalomtudományi folyóiratok, valamint a történeti szaksajtó hasábjain je-
lentkezett. A Múltunk című folyóiratban publikálta T. Varga György azt a szen-
zációsjegyzőkönyvet, amely közvetlen előzménye volt a fentebb említett júniusi 
határozatnak.21 Ez a jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők 
1953. június 13-16-i moszkvai tárgyalásait örökítette meg. A Kremlben határozták 
meg a magyar vezetés számára azt az új irányvonalat, amely a társadalmi feszültsé-
gek enyhítése érdekében a nehéz- és hadiipari fejlesztések mérséklését, a mezőgaz-
dasági és könnyűipari beruházások fokozását határozta meg. Az iránymutatás előtt 
azonban „kemény, mélyenszántó bolsevik kritikában" részesítették a magyar dele-
gációt. Ennek hangulatát kiválóan érzékeltetik az alábbi idézetek. 

„A gazdasági tervezés kérdésében van bizonyos kalandorság. Pl. a saját vasko-
hászat túlzott fejlesztése. Magyarországnak nincs saját vasérce, sem saját koksza. 
Mindezt külföldről kell behozni. Senki sem számította még ki, hogy mennyibe ke-
rül Magyarországnak 11 nyersvas és acél.... Nagy túlzások vannak egyes nagybe-

17 A miniszterelnöki expozc 1953. július 4-én hangzott cl. In: A Nagy Imre vonal. Reform Ki-
adó, Bp., 1989. 248-266. p. 

ik A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének kibővített ülcsc. (1953. június 28.) In: 
Nehéz esztendők krónikája ... 497. p 

19 Uo. 501. p. 
20 Uo. 503. p. 
21 Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól (1953. június 

13-16.) Közli: T. Varga György. In: Múltunk, 1992. 2 -3 . sz. 234-269. p. 



ruházások területén. A metróépítéssel lehetett volna várni 5-6 évet. 1950 óta a 
nehéziparba fektetett összeg négyszeresére emelkedett. A kollektivizálást megfe-
lelő gazdasági bázis nélkül hajtják végre, aminek az a következménye, hogy a ter-
melőszövetkezetekben a termelékenység kisebb, mint az egyénileg gazdálkodó 
parasztoknál. ... Magyarországon élelmezési nehézségek vannak. ... Ami áru van 
Magyarországon a lakosság számára, az rossz minőségű és drága. Jó minőségű áru 
nincs, mert azt exportálják, hogy valamiképp egyensúlyba hozzák külkereskedel-
mi mérlegüket."22 

Moszkvából hazatérve — mint említettük — a magyar vezetés az életszínvo-
nal-politika fejlesztésére vett irányt. Alig másfél év elteltével — újfent szovjet kez-
deményezésre — újabb fordulatra került sor. 1954/55 fordulójára a nemzetközi 
életben — elsősorban az NSZK NATO-tagsága miatt — a konfrontációs tendenci-
ák erősödtek fel, s ezzel együtt újra a nehéz- és hadiipar-fejlesztés került előtérbe. 
Szintén a Múltunk című folyóirat forrásközlő rovatában publikálták a magyar és 
szovjet pártvezetők 1955 január eleji moszkvai találkozójáról fennmaradt feljegy-
zést.23 Ezen a tanácskozáson pontosan azért a politikáért bírálták a magyar küldött-
séget — s azon belül is főleg Nagy Imrét —amelye t 1953-ban éppen a szovjetek 
fogalmaztak meg követendő irányvonalként. 

„Molotov:... Nagy elvtárs 1953 júliusában beszédében fellépett azért, hogy a ta-
gok kiléphessenek a mezőgazdasági termelőszövetkezetekből. (Nagy elvtárs köz-
beszólása: nem az én gondolatom volt. A tanácsot itt kaptuk. Dobi fel is szólalt 
ellene.) Valóban, Berija felszólalásában annak idején adott ilyen tanácsot, de Berija 
letartóztatása után figyelmeztettük magukat, hogy gondolják át még egyszer dol-
gaikat és óvatosak legyenek. Nagy elvtárs pátosszal beszélt a szövetkezetekből 
való kilépés mellett, ami külön súlyosbítja a dolgot."24 

Hruscsov az alábbi, fenyegetésnek is beillő kritikában részesítette Nagy Imrét: 
„Magának vannak érdemei, de Zinovjevnek és Rikovnak is voltak érdemei, talán 
nem is kevesebb, mint magának, mégis keményen felléptünk ellenük, mikor ártal-
mára voltak a pártnak. Fel kell lépni magával szemben is. Ha más bírálja, nehezebb 
lesz. Ha időben nem lépünk fel, később az egész párt lép fel maga ellen. Más kiút 
nincs. ... 

A sztálinvárosi kohászati üzem építését miért hagyták abba? A túlzott iparosítá-
sért bíráltuk magukat, de az iparosítást ésszerűen folytatni kell, nem beszüntetni. 

22 Uo. 243. p. 
23 „Konzultációk". Dokumentumok a magyar cs szovjet pártvezetők ket moszkvai találkozójáról 

1954-1955-bcn. Közli: Raincr M. János-Urbán Károly. In: Múltunk, 1992.4. sz. 124-148. p. 
24 Uo. 143. p. 



Ha iparosítás nem lesz, ha nem lesz nagy gépipar, mi az ellenséggel nem tudunk 
versenyezni. Lesz vagy nem lesz háború, nekünk az ipart fejlesztenünk kell. Hiába 
lesz szalonna elég, ha nem lesz lesz repülőgép, abból baj lesz."23 

Az 1953-1956 közötti időszak „cikk-cakk politikájának" bemutatásához a sze-
mináriumi munka során nagy segítséget jelent az előzőekben sorra vett dokumen-
tumok tanulmányozása. Oktatási tapasztalataim alapján javasolnám egy olyan 
gazdaságtörténeti forrásgyűjtemény kiadását, amelyben nemcsak törvények, ren-
deletek, hanem a hátterükben meghúzódó politikai döntések, valamint a döntés-
előkészítést szolgáló anyagok és viták is szerepelnének. 

Ilyen jellegű dokumentumválogatásra mind a rendszerváltás előtti, mind pedig 
azt követő időszak kiadványai között találunk mértékadó példát. Szamuely László 
a gazdasági mechanizmus 1954-1978 közötti történetéről 1986-ban publikált egy 
forrásgyűjteményt, melynek modell-értékét a kiváló bevezető tanulmány, az ala-
posjegyzetapparátus és a sokszínű forrásanyag együttesen adja.26 A kötetbe beke-
rültek a belső pártviták anyagai, a hivatalos dokumentumok, valamint a korszak 
meghatározó közgazdászainak egykori publikált és publikálatlan tanulmányai is. 

Szamuely a közel negyedszázados időszakot 9 fejezetben tárgyalja, melyek kö-
zül én háromra hívnám fel a figyelmet. Az I. rész a Nagy Imre-féle „új szakasz" po-
litikájához kötődik. Az életszínvonal javítását, a lakosság bizalmának megnyerését 
szolgáló „tüzoltó-jellegű" intézkedések sorozata után, 1954 őszén konnányzati 
döntés született egy átfogó gazdaságpolitikai munkaprogram kidolgozására. Móré 
András, Fekete Ferenc és Kopátsy Sándor november végére összeállították a prog-
ramtervezet téziseit. További munkálatokra azonban — a Nagy Imre-féle irányvo-
nal 1955 tavaszi háttérbe szorítása miatt — már nem kerülhetett sor. Sőt, a vissza-
rendeződés jegyében az Államvédelmi Hatóság elkobozta az említett programter-
vezet fellelhető példányait az előkészítő anyagokkal egyetemben. 

AII. rész is egy rövid életű, ámde hatásában annál jelentősebb reformmunkálat-
ról szól, melynek vitaanyagai, javaslatai először ebben a kötetben láttak napvilá-
got. 1956/57 fordulóján a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megbí-
zásából 9 szakbizottság alakult a gazdaságpolitika és a gazdaságirányítás megújí-
tása céljából. A szakbizottságok munkájának koordinálására, valamint egy átfogó 
kormányprogram kidolgozására a kormány 1957 februárjában Közgazdasági Bi-
zottságot hozott létre Varga István elnökletével. 1957 tavaszán a Bizottság három 

25 Uo. 147. 
26 A magyar közgazdasági gondolat fejlődése, 1954-1978. A szocialista gazdaság mechanizmu-

sának kutatása. Válogatta és szerkesztette: Szamuely László. Közgazdasági és Jogi Könyvki-
adó, Bp., 1986. 



előterjesztést készített a kormány számára, azonban a nyár elejére ezek a munkála-
tok lekerültek a napirendről, s az elkészült anyagok jó néhány évre fiókba kerültek. 
Ebben döntően az játszott szerepet, hogy Kádárék 1957. március 20-28. közötti 
moszkvai tárgyalásai eredményeként Magyarország 1957-ben 875 millió rubel ér-
tékű árut és szabad devizát kapott hitelbe a Szovjetuniótól. S így a súlyos gazdasági 
helyzetből való kilábaláshoz már nem volt szükség a Közgazdasági Bizottság ja-
vaslataira, megszűnt tehát a reform kényszere. 

Egészen addig, amíg 1963/64 fordulójára a makro- és mikroszinten egyaránt je-
lentkező problémák olyannyira súlyossá váltak, hogy veszélyeztetni kezdték a po-
litikai-gazdasági konszolidáció sikereit. így került újra elő az átfogó jellegű reform 
szükségességének gondolata. Ehhez az időszakhoz szolgáltat érdekes adalékokat 
az V. rész, amely az MSZMP Allamgazdasági Bizottság felkérésére 1964-1965 fo-
lyamán készített szakértői elemzésekből tartalmaz válogatást. A felkért szakembe-
rek többsége már az 1957-es munkálatokban is aktív szerepet játszott. Érdekessége 
a fejezetnek, hogy mindhárom anyagnak ez volt az első publikálása. 

A rendszerváltás után kiadott dokumentumgyűjtemények közül gazdaságtörté-
neti vonatkozásai miatt megemlítendő a Balogh Sándor és Földesi Margit által 
összeállított „A magyar jóvátétel és ami mögötte van... Válogatott dokumentumok 
1945-1949" című kötet.27 A jóvátétel témaköre, ha nem is a „fehér foltok", de min-
denképp a kényes kérdések közé tartozott az elmúlt évtizedek során. A korszakot 
tárgyaló gazdaságtörténeti munkák bemutatták azokat a tényezőket, amelyek miatt 
a jóvátétel a számszerűen megállapított összegeknél sokkal nagyobb terhet jelen-
tett, azonban a maguk teljességében csak az eredeti dokumentumokból tárulnak fel 
a Magyarországot sújtó nemzetközi kötelezettségek. 

Balogh Sándor és Földesi Margit munkájának jelentőségét nemcsak az adja, 
hogy eddig zömmel ismeretlen dokumentumokat közöltek, hanem magának a do-
kumentumválogatásnak a módszere is kiemelendő. Különböző típusú anyagokat 
— pl. nemzetközi szerződéseket, egyezményeket, diplomáciai jegyzékeket, me-
morandumokat, jegyzőkönyveket, szakértői előterjesztéseket, határozatokat, leve-
leket, táviratokat — válogattak be a kötetbe, úgy hogy ezekből a dokumentumok-
ból kirajzolódik egy összkép is. 

Ez a sokszínűség kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemi oktatásban a 
hallgatókat megismertessük az adott téma különböző forrástípusaival, s azok keze-
lésére, értékelésére is felhívjuk a hallgatók figyelmét. Megkönnyíti ezt a dokumen-
tumok alapos jegyzetelése is. 

27 A magyar jóvátétel és ami mögötte van... Válogatott dokumentumok 1945-1949. Válogatta: 
Balogh Sándor és Földesi Margit. Napvilág Kiadó, Bp., 1998. 



Fontos hangsúlyozni: miközben a jegyzőkönyvek, irányelvekjegyzékek révén 
betekintést nyerünk a politikai döntésfolyamat formálódásába s az érdekharcokba, 
ugyanakkor a kötet olyan anyagokat is tartalmaz, melyek érzékeltetik hogyan, mi-
lyen erőfeszítések közepette élte át ezt az időszakot a magyar társadalom.28 

Az eddigiekben sorra vett pozitívumok mellett szeretnék említést tenni egy kri-
tikai észrevételemről is. A történeti bevezetőben érdemes lett volna egy szélesebb 
hátteret rajzolni, s ebben érinteni olyan — szorosan a témához tartozó — kérdése-
ket, mint a háborús felelősség problémája, valamint érzékeltetni, hogy mekkora 
terhet jelentett a Magyarország által fizetendő jóvátétel a háború költségeihez és a 
háborús pusztításokhoz képest. 

Hasonló felépítésű és minőségű forrásgyűjtemény összeállítására még számos 
kérdéskörben szükség lenne. Ilyen témának tartom például az 1948/49-53 közötti 
iparosítás eredményeit és kudarcait; az 1953-56 közötti „cikk-cakk" politikát; az 
1959-61 közötti kollektivizálást; s különösen az eladósodást, mivel e problémának 
van a legsúlyosabb távlati következménye. 

28 Lásd: 10. sz. dokumentum: A magyar-szovjet viszony alakulása 1944. október 15-től. (Politi-
kai tanulmány); 16. sz. dokumentum: A magyar kormány gazdasági bekejavaslata.; 22. sz. do-
kumentum: Nycmcc Lajos munkásigazgató feljegyzése Vas Zoltán részére a Standard gyárból. 





RIPP ZOLTÁN 

MÓDSZERTANI PROBLÉMÁK A FORRÁSKIADÁSBAN1 

A konferencia első napján elhangzott előadások és hozzászólások is aláhúzták a 
módszertani kérdések jelentőségét, hiszen szinte valamennyi, a megjelent forrás-
publikációkat értékelő megjegyzésnek voltak fontos metodikai vonatkozásai. Be-
vezetőmben szeretném elkerülni a túl sok mindenről túl keveset szólás csapdáját, 
ezért csupán öt terület: a szerkesztés, a hitelesség, a szöveggondozás-szövegkriti-
ka, a jegyzetelés, valamint a tájékoztató apparátus néhány fontos problémáját kívá-
nom felvetni. Befejezésül pedig kitérek azokra a merőben új módszertani problé-
mákra, amelyeket a digitális technika fejlődése állít előtérbe. 

Előadásomban nem szeretnék belekontárkodni az archeográfia elméleti kérdé-
seibe, hogy annak tételeiből jussak metodikai következtetésekre. Inkább gyakorla-
tias megközelítésre törekszem, mindenekelőtt saját tapasztalataimra támaszkodva, 
amelyeket részben mint a forráskiadványok használója, illetve elsősorban mint ké-
szítője az elmúlt években szerezhettem. Ebből persze az is következik, hogy első-
sorban az 1945 utáni történeti források publikációinak tapasztalataira hagyatko-
zom, de talán joggal utalok a konferencia korábbi előadásaira, amikor azt állítom, 
hogy a XX. század különböző korszakainak forráskiadási problémái alapvetően 
nem különböznek egymástól, legfeljebb az 1945 utáni időszak dokumentumainak 
kiadásai még élesebben exponálják némelyiküket. Talán erre az időszakra vonat-
kozóan akadt a legtöbb olyan kiadvány, amely hozzájárult a módszertani normák 
fellazulásához, a szabályok relativizálódásához. Ugyanakkor megkockáztatható 
az állítás, hogy születtek kimagasló, normateremtő színvonalú munkák is. 

Szerencsés helyzetben vagyok, amennyiben négy, egymástól meglehetősen kü-
lönböző forráskiadvány-típus munkálataiban vehettem részt, így közvetlenül is-
merhettem meg a velük kapcsolatos gondokat. Volt közöttük két hagyományos és 
két meglehetősen speciális forráskiadvány. „Klasszikus", egyetlen jól definiálható 
forráscsoport teljes kiadására irányuló munka volt az MSZMP ideiglenes vezető 
testületei jegyzőkönyveinek publikálása. Tradicionálisnak tekinthető, bár ugyan-

i Bevezető előadás a „Történeti források a XX. századról" címmel a Politikatörténeti Intézet-
ben rendezett konferencián „A forráskiadás módszertani problémái" c. panelhez, 2000. de-
cember 15-én. 



csak sok problémát vet fel az a források jellegét és származási helyét tekintve is ve-
gyes tematikus gyűjtemény, amely a magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956 és 1959 
közötti történetét tárja fel, különböző eredetű levéltári, kisebb részben pedig sajtó-
ban megjelent dokumentumok révén. Speciális szöveggondozási-szövegkritikai 
módszertani problémákat felvető munka volt az, amelyet az MDP vezető szervei-
nek kalandos sorsú 1956 októberi —je len tős részben gyorsírásban, töredezetten 
fennmaradt —jegyzőkönyveinek publikálásáért folytattunk. A másik egészen kü-
lönleges módszertani feladatot jelentő munka annak a nagyrészt videó- és hangfelvé-
telekről rekonstruált forráscsoportnak a közreadása volt, amely az 1989-es 
kerekasztal-tárgyalások dokumentumait gyűjtötte össze egy nyolcrészes sorozat kö-
teteibe.2 Ez utóbbi forráskiadvány egészen sajátos — és különös figyelmet érdemlő 
— metodikai problémáit nemrégiben összefoglaltam egy írásban, ez felment alól, 
hogy a benne foglaltakat megismételjem, megelégszem néhány utalással."' 

1. Szerkesztési problémák 

a) Az egyes levéltári forráscsoportok teljes közlése szerkesztési szempontból lát-
szólag egyszerű, valójában azonban nem mindig könnyű eldönteni, miként értel-
mezhető a teljesség. Vegyük példaként a testületek jegyzőkönyveit. Nyilván nem 
egyedi tapasztalat — ami az MSZMP vezető szervei iratainak közreadása során is 
kiderült —, hogy nem feltétlenül magától értetődő, mikor beszélhetünk egy doku-
mentum teljes közléséről. Egy-egy jegyzőkönyvhöz kapcsolódó iratok, (előter-
jesztések, tájékoztatók, határozatok stb.) olyannyira szerves elemei lehetnek a fő-
dokumentumnak, hogy az nélkülük értelmezhetetlen. Ezek kiadása tekintetében 
nem alakult ki egységes gyakorlat, ami nem is csoda, hiszen nagyon különböző jel-
legű és főleg terjedelmű kapcsolódó forrásokról lehet szó. Amikor a Magyar Or-
szágos Levéltár megkezdte az MSZMP KB jegyzőkönyveinek publikálását, ké-
zenfekvő volt a megoldás, hogy a kapcsolódó iratokat mellékletként közöljék. Az 

2 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. I-V. köt. 
Sorozatszerkesztő: Balogh Sándor. Intera Rt. — Napvilág Kiadó. Bp., 1993-2000. 
Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956-1959. Dokumentumok. 1-2. köt. Szerk. Kiss József, 
Ripp Zoltán, Vida István. MTA Jelenkor-kutató Bizottság, Bp., 1995-1997. 
Ötvenhat októbere és a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentu-
mai 1956. október 24-28. Szerk.: Horváth Julianna, Ripp Zoltán. Napvilág Kiadó, Bp., 1997. 

3 Ripp Zoltán: „Rendszerváltó forráskiadás". Egy dokuincntumkötct-sorozat módszertani tanul-
ságai. In: Múltunk, 2000. 3. sz. 142-164. p. 



intéző bizottsági, politikai bizottsági, titkársági jegyzőkönyvek esetében azonban 
ez gyakorlatilag megoldhatatlan szerkesztési és főleg terjedelmi gondokat okozott 
volna, csak a jegyzetekben való (többnyire részleges) közlés, még gyakrabban csu-
pán tartalomismertetés jöhetett szóba. Túl azon, hogy a forrásközlő felelőssége a 
szelektálás, a tartalomtömörítés és az interpretáció, további módszertani problé-
mák is felmerülnek. A szerkesztés szempontjából csak egyet emelek ki: igen fon-
tos, e se tenkén t alapvető in fo rmác ióka t ho rdozó d o k u m e n t u m o k vagy 
dokumentumrészletek „rejtőzködhetnek" a jegyzetek között, amelyekre a tarta-
lomjegyzék vagy a kiadvány tájékoztató apparátusának más eleme nem is utal. 

b) A különböző forrástípusok együttes közlésének módszertani problémái közül 
elsőként a dokumentumok egyenrangúságának kérdését említeném. Többnyire a 
tematikus válogatások ve tik fel ezt problémát, és a legtöbb rossz példa a manipulá-
ciókra éppen ebben a kiadványtípusban volt tapasztalható. Már csak azért is, mert a 
tematikus válogatások óhatatlanul felvetik a részleges közlés szükségességét vagy 
kényszerét.4 Természetes követelmény az ilyen válogatásokban, hogy a legfonto-
sabb források (vagy azok jól definiáltán elkülöníthető elemei) csonkítatlanul jelen-
jenek meg, de nem kevésbé fontos, hogy a releváns információk ne maradjanak 
rejtve pusztán azért, mert azokat a levéltári iratoknál „alacsonyabb rendűnek" ítélt 
dokumentumtípus hordozza. A szerkesztés során gondot okozhat a megfelelő ará-
nyok, az egészséges egyensúly megtalálása a különböző forrástípusok között, hi-
szen a dokumentumok információértéke esetenként nem illeszkedik az előzetes 
elképzelésekhez. Lehet a kiegészítő jellegűnek ítélt dokumentumokat jegyzet vagy 
kommentár formájában is bemutatni, de bizonyos mennyiség felett célszerűbb vál-
lalni a dokumentumközlés vegyes jellegét. Úgy vélem, e nem klasszikus forráski-
adványok hasznosságát elsősorban a releváns információk összegyűjtése teremti 
meg. A publikált források újraközlése egy gyűjteményben gyakran pusztán arra 
szolgál, hogy pótolja vagy kiegészítse a levéltári iratok információhiányát, kitöltse 
a történetben mutatkozó réseket, noha előfordul, hogy a publikált források a fonto-
sabbak. A másik véglet a tematikus „retrospektív sajtószemle" készítése. Ritkán, 
jól körülhatárolt és különösen fontos témában lehet indokolt, akkor is csupán nehe-
zen hozzáférhető dokumentumok esetében, különben elégendő volna bibliográfia 
készítése. 

4 A különböző forrástípusokat magában foglaló vegyes gyűjtemények hajlamosítják leginkább a 
szerkesztőt arra, hogy a dokumentumok részleges közlésére fanyalodjék, s jellemzően minél 
több az ily módon közölt irat, annál gyakrabban marad cl a gondos informálás a kihagyott 
részek jellegéről, tartalmáról. 



c) A szerkesztés dilemmáját jelentheti ha a forrásközlés korlátozottan ismert 
vagy hozzáférhető dokumentumokra irányul. A konferencia korábbi felszólalásai 
is alátámasztják a kérdés jogosultságát: módszertanilag mennyire korrekt, ha a lé-
tező források teljességének ismerete nélkül készül forráskiadvány? Elsősorban az 
alapvetően fontos szovjet dokumentumok közreadása kapcsán vethető fel a kérdés, 
noha az aligha vonható kétségbe, hogy a kutatás szempontjából nélkülözhetetlen és 
sürgető volt azoknak a forráskiadványoknak a megjelentetése, amelyek a különbö-
ző úton-módon hozzáférhetővé vált iratokat publikálták.5 

Azóta is „hullámokban" érkeznek dokumentumok, s a hozzáférési lehetőségek 
fokozatos bővülése kétségkívül felvet módszertani problémákat. A kiadások koor-
dinálása nem elsősorban metodikai megfontolásokat igényel, annál inkább annak a 
követelmények a megfogalmazása, hogy a tartalmilag összetartozó források feltá-
rása metodikailag lehetőleg egymáshoz illeszkedő legyen — beleértve a fordítások 
terminológiai egységét, a szerkesztés és jegyzetelés szempontjait, a kiegészítő ap-
parátust. Nyilvánvalóan csak a módszertanilag legigényesebb kiadványok szolgál-
hatnak mérceként a továbbiakhoz, amilyen színvonalat A Jelcin-dosszié vagy a 
Döntés a Kremlben c. kötetek képviselnek.6 

Természetesen nem csupán a szovjet dokumentumoknál jelenik meg a korláto-
zotthozzáférés gondja. Súlyos dilemmát jelentett pl. a magyar—jugoszláv kapcso-
latokat dokumentáló kötetek szerkesztése során is a külhoni források elérhető-
ségének hiánya. Végül annak tudatában is közreadtuk a köteteket, hogy arányaiban 
nagyon kevés és esetleges volt a rendelkezésre álló eredeti jugoszláv levéltári irat. 
Úgy látszott, érdemes megjelentetni a forrásokat, mert a gyűjtemény ebben a for-
mában is segít feltárni a folyamat minden lényeges elemét. 

Összefoglalóan azt tudom tehát mondani: az ilyen bizonytalan forrásbázisú 
gyűjtemények összeállításának és szerkesztésének (valamint megítélésének) el-
sődleges szempontja a hasznosság, a tudományos kutatómunka segítése lehet. Ter-
mészetesen a módszertani normák korrekt betartásával a munka során szem előtt 
kell tartani és a kiadványban jelezni is kell a forráshiányos helyzetből fakadó bi-
zonytalanságokat. 

5 Éppen az azonos tematikájú két kötet, A „Jclcin-dosszic" és a Hiányzó lapok... c. kötetek 
csaknem egyidejű megjelenése mutatta, hogy milyen bizonytalan a forrásokhoz való hozzáfé-
rés. — A „Jclcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk.: Gál Éva, Hegedűs B. 
András, Litván György, Raincr M. János. Századvég — 1956-os Intézet, Bp., 1993.; Hiányzó 
lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB Lcvéltárásból. Szerk.: Vjacscszlav 
Szcrcda, Alckszandr Sztikalin. Móra, Bp., 1993. 

6 Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacscszlav 
Szcrcda, Raincr M. János. 1956-os Intézet, Bp., 1996. 



d) Apróságnak tűnhet, mégis fontosnak tartom megemlíteni a szerkesztett címek 
kérdéskörét. (Különösen ha már szóba került A „Jelcin-dosszié" és a Hiányzó la-
pok.. . párhuzamossága, amely kötetek módszertanilag ebből a szempontból is je-
lentősen eltérnek egymástól.) A forrásközlési szabályok meglehetősen egyértel-
műen rögzítik, hogy milyen elemeket kellene a szerkesztett címeknek tartalmazni-
u k — sorszám, szerző, kibocsátó szerv, címzett, forrástípus, keltezés —, ennek el-
lenére gyakori a hiányos vagy a következetlen címadás. Megbocsátható az engedés 
a zsurnalizmus csábításának, ha a cím emellett tartalmazza a nélkülözhetetlen ele-
meket, a kettő együtt azonban ritkaság. 

Külön felhívnám a figyelmet a dátumok elhagyásának hibájára, mivel ez ese-
tenként jelentősen megnehezítheti a sok forrást tartalmazó kiadványok használa-
tát. Volt rá példa, hogy olyan, egyébként igen színvonalas dokumentumkötetben is 
elmaradt a címek dátummal való ellátása, amely sokéves periódust fogott át, szer-
kezete a tematikus tagoláson belül volt csak — ott sem tisztán — kronologikus, rá-
adásul igen nagy számú iratot foglalt magába. Miután ilyenkor a dátum értelem-
szerűen a tartalomjegyzékből is kimarad, a forráskiadvány használói fölösleges 
nehézségnek vannak kitéve.7 

2. A hitelesség 

E témakörön belül a formai hitelességről szeretnék röviden szólni, amely termé-
szetesen elválaszthatatlan a tartalmi pontosság kérdésétől, emellett szorosan kap-
csolódik az iratminősítéshez, az irattani meghatározáshoz. Miután a konferencián 
már eddig is sok módszertani kritika érte az Iratok az igazságszolgáltatás történeté-
hez c. sorozatot, ezért felmentve érzem magam a bíráló megjegyzések megismétlé-
se alól. Csupán megerősíteni tudom azt a véleményt, hogy a fakszimile fonnájú 
iratközlés milyen módszertani képtelenségekhez vezet. Kétségkívül tapasztalható 
bizalmatlanság a forrásközlések hitelességével kapcsolatban, levéltárosok a meg-
mondhatói, milyen gyakori a publikáltak hitelességének kontrollálása, összevetése 
az eredeti iratokkal. A fakszimile iratközlést elvileg indokolhatja egyes iratok köz-
lésével kapcsolatban a teljes hitelesség igénye, általában azonban a lustaság és 
szakszerűtlenség jele, a szövegkritika és szöveggondozás munkájának megtakarí-

7 Felhozható példaként az egyébként igen színvonalas dokumentumválogatás: Zárt, bizalmas 
számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963. Szerk.: Cseh Gergő Bendegúz - Kal-
már Melinda - Pór Edit. Osiris, Bp., 1999. 



tását szolgálja. Ha az iratminősítés és szövegkritikai jegyzetek nem elegendőek va-
lamely különös formai jegyeket hordozó dokumentum leírásához, akkor 
illusztráció gyanánt hasznos lehet az eredeti forma bemutatása (ennek új technikai 
lehetőségeire később kitérek). 

Korrekt irattani leírások, szövegkritikai jegyzetek és szükség esetén kommen-
tárok révén megválaszolhatók a hitelességgel kapcsolatos felmerülő kétségek. 
Tény azonban, hogy terminológiai rendetlenség uralkodik. A legendákban találha-
tó irattani meghatározások sokfélesége a fogalmi tisztázatlanságra utal. Nemigen 
lehet felfedezni egységre törekvést az iratok sajátosságainak ismertetésében, sőt 
gyakori ezeknek a nagyvonalú kezelése vagy mellőzése. Ritkaság számba megy a 
kommentároknak az a fajtája, amelynek célja az irat egészéről adott tájékoztatás. 
Bizonytalanság tapasztalható az irat hitelesítésével vagy annak hiányával kapcso-
latos minősítésekben is, gyakorta hiányzik az erre vonatkozó utalás a legendában. 
Zavar van az eredetiség értelmezésével, a másolatok és másodlatok elhatárolásá-
val, ráadásul a fénymásolatban kapott iratok eredeti jellegének megállapítására 
sem mindig fordítanak elég gondot. Sok gondot okoz a formai hitelesítés pontos és 
használható definiálásának hiánya. Nem egységes a saját kezű aláírások, szignók 
jelzésének módja, az sem egyértelmű, hogy ezeket magában a dokumentumszö-
vegben vagy a legendában (vagy mindkét helyen) jelezzük. Ugyancsak megoldat-
lan a pecsétek, fejlécek és hasonló iratjellemzők ismertetésének egységes módja. 

Úgy tűnik, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a szöveghű forrásközlés nem 
a betű szerinti pontosságot jelenti. Nyersen szólva: nem azt kell dokumentálnunk, 
hogy egy gépírónő, rosszabb esetben egy politikus mennyire állt hadilábon a gram-
matika, a magyar helyesírás szabályaival, hanem az érvényes helyesírási szabá-
lyok szerint kell a szöveget teljes pontossággal közreadni. Kétségtelen, hogy a 
helyesírási szabályok gyakori változása, illetve az ennek nyomán bekövetkezett el-
bizonytalanodás is oka lehet, hogy egyes forrásközlők indokolatlanul is ragasz-
kodnak az egykorú — és gyakran már akkor is hibás — leírási módhoz. Különösen 
zavaró ez, ha a tulajdonnevek téves leírásának átvételével jár. Ilyen esetben mindig 
a korrekt formát kellene alkalmazni a dokumentum főszövegében, s szövegkritikai 
jegyzetet alkalmazni mindazon esetekben, ha funkciója van a tévesztés, a helytelen 
írásmód közlésének. 

A tartalmi hitelesség kérdésének problémái legvilágosabban a különleges ese-
tek révén vethetők fel, ám ezek átvezetnek a hitelességgel szorosan összefüggő 
szöveggondozás kérdésköréhez. 



3. A szöveggondozás-szövegkritika speciális problémái 

Ezen téren nehéz igazán újat mondani, legalábbis a szokványos forrásközlésekkel 
kapcsolatban, hiszen megvannak a szövegkritika jól bejáratott szabályai, csak ri-
gorózusan be kellene tartani őket. Ismeretes, hogy mit kell tenni a szövegváltoza-
tok, a betoldások és javítások, a szöveghiányok és kihagyások, az értelmezést kívá-
nó hibák, elírások és a formai különösségek esetében, hogy mikor kell szövegkriti-
kaijegyzeteket alkalmazni. Ezért a bevezetőben már említett, speciális szöveggon-
dozási problémákat felvető kiadványok kapcsán szeretnék felvetni egy-egy 
problémát. 

a) A jelenkor-történeti forráskiadványok többségében a szerkesztők a doku-
mentumok szövegkritikai jegyzeteit többnyire a magyarázó jegyzetek között, 
azoktól el nem különítve közlik. Általában nem is indokolt más megoldás, különö-
sen ha lábjegyzetként, nem pedig szövegvégi jegyzetként szerepelnek. Érdemes 
azonban határozottabb megkülönböztetést alkalmazni, ha a dokumentumok pon-
tos értelmezése megkívánja a folyamatos és elkülönített szövegkritikai reflexiót. 
Ilyen esetben nem csupán a magyarázó és szövegkritikai jegyzetek eltérő formájú 
számozása (arab, ill. római számok vagy betűjelek) lehet célszerű. Az MDP 1956 
októberi jegyzőkönyveinek közreadása során, amely különösen sok szövegkritikai 
megjegyzést követelt meg, az elég terjedelmes magyarázó jegyzeteket az egyes do-
kumentumok szövegeinek végén, a szövegkritikai jegyzeteket viszont a lap alján 
közöltük. Ez áttekinthető, a használó által jól követhető megoldást kínál a hasonló 
esetekben. 

Az említett forráskiadványban foglalt iratok formai különlegessége és sorsának 
extrémitása aláhúzza az alapos szövegkritikai munka nélkülözhetetlenségét.<s Mint 
az talán ismert, a gyorsírásban, illetve gyorsírásban és emellett különböző idősza-
kokból származó gépiratos változatokban is fennmaradt iratok új szövegkritikai 
feldolgozása jelentette a forrásközlés alapját. Ez az új feldolgozás pedig nemcsak 
korábban ismeretlen iratokat tett hozzáférhetővé, hanem lehetővé tette a 1989-ben 
részlegesen már közreadott (igaz, szövegkritika és jegyzetek nélkül közreadott) 
iratok újraértelmezését, illetve helyes értelmezését. Elegendő futólag összevetni a 
két kiadást a különbségek megállapítására. A szövegkritikai munka a különböző 
fennmaradt szövegváltozatok és a lehetséges olvasatok bemutatásával óvatosságra 
inti a kutatót. Óvja az elhamarkodott ítéletalkotástól, és még inkább attól, hogy bi-

8 Lásd ehhez Horváth Julianna bevezetését: Ötvenhat októbere és a hatalom, id. kiadás 9-28. p. 



zonytalan jelentésű — esetleg tévesen közölt — szövegrészek alapján hajánál fog-
va előrángatott teóriákat gyártson. 

b) Módszertani problémák sokaságát vetette fel az a munka, amelyben hangdoku-
mentumok írásos formájának hiteles szöveges kiadására vállalkoztunk, az erről írt 
módszertani tanulmány megállapításait ezúttal nincs módon rekapitulálni. Csupán 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a jövőt tekintve milyen alapvető mód-
szertani probléma. Talán elég jelezni, hogy olyan meghatározó testületek, mint az 
MSZMP KB Politikai Bizottsága vagy egy időben a kormány üléseiről is csupán 
hangdokumentumok állnak rendelkezésre szó szerinti jegyzőkönyv gyanánt. 

Arra szeretném tehát felhívni a figyelmet, hogy a szöveggondozás ilyen forrá-
sok esetében különleges módszereket megkövetelő rekonstrukciós munka, valójá-
ban egyenértékű a forráskiadás alapját jelentő dokumentum eredeti, hiteles írott 
formájának létrehozásával. Már csak azért is érdemes különös gondot fordítani az 
ilyen típusú források kezelésmódjára, mert tapasztalataim szerint a levéltárakban 
vagy azok számára készülő nyers gépelt leiratok tartalmi hitelessége erősen kétsé-
ges. Inkább erősebben fogalmazok: kétségtelenül nem áll fenn hitelességük, még 
ha formális ellenőrzésen át is esnek. 

A rövidség kedvéért nem ismertetem az alkalmazott és idézett tanulmányomban 
ismertetett módszertani megoldásokat, csupán javaslom, hogy ezeket a hasonló for-
rások szöveggondozó munkája során próbálják módszertani normaként alkalmazni. 
Sajnos nem tudok senkit biztatni azzal, hogy könnyű feladatra vállalkozna. Különö-
sen a hang- és videofelvételeket kezelő levéltárosok figyelmét szeretném felhívni 
arra, hogy milyen gondokat okoz pusztán az is, ha valóban hiteles formában kívánják 
egyáltalán hozzáférhetővé tenni e források tartalmát. A probléma tehát nem csupán a 
forráskiadás, hanem tágabban a levéltári kutatás kérdését is érinti. 

4. A jegyzetelésről 

A forráskiadványok értékét döntően meghatározzák a tartalmi jegyzetek, ám nem 
állítható, hogy ezen a téren módszertani konszenzus uralkodna, annak ellenére 
sem, hogy látszólag magától értetődő, milyen követelményeket lehet támasztani a 
magyarázó jegyzetek alkalmazása iránt. Számos forráskiadvány megengedhetet-
len „nagyvonalúságot" tanúsít, előfordul, hogy mellőzik, vagy „minimálprogram" 
alapján alkalmazzák a tartalmi jegyzeteket. Ezzel szemben magam a „ maximalis-
ta " megoldás mellett szeretnék érvelni — miközben sietve leszögezem, hogy ez 



nem azonos a fárasztó és zavaró „agyonjegyzeteléssel". (A maximalista jegyzete-
lés persze a hibalehetőségeket is megsokszorozza, érthető tehát az ódzkodás tőle.) 

Valójában egyszerű meghatározni, mit is jelent a valóban fontos források közre-
adása során igényelt maximaiizmus. Azt jelenti: mindenütt meg kell kísérelni rele-
váns jegyzetet adni, ahol a potenciális felhasználó megkívánja, ahol a további 
informálódásra szüksége lehet, ha úgy tetszik, meg kell tenni a továbbkutatáshoz 
szükséges első lépéseket. Ezért a jegyzetelés során a potenciális felhasználó sze-
mével érdemes olvasni a forrást, ami általában nem megoldhatatlan feladat, hiszen 
a források ]ellegéből és tartalmából kikövetkeztethető, önkényesség nélkül eldönt-
hető, milyen szempontok alapján lehet elválasztani a jegyzetelés igénylő lényeges 
és az irreleváns szövegelemeket. 

Kikerülhetetlen a dilemma, hogy a szöveg maradandóságával szemben a jegy-
zetek azonnal ki vannak téve az avulásnak. Alapkövetelményként annyit lehet le-
szögezni, hogy téves, bizonytalan bázisú információ lehetőleg ne kerüljön a jegy-
zetekbe, a felmerülő kétségek legyenek feltüntetve. Általában kevesebb gond van a 
közölt irathoz kapcsolódó levéltári éspublikáltforrásoktájékoztatóieWQgü feltárá-
sával, az ezekre utaló tárgyi tájékoztató jegyzetekkel. Kényes kérdés viszont a 
szakirodalmi utalások ügye, hiszen a hivatkozott irodalom megbízhatóságáról a 
forrásközlőnek kell ítéletet alkotnia, nem háríthatja minden további nélkül a szer-
zőre a felelősséget az információk hitelességéért, valamelyest meg kell győződnie 
az adott feldolgozás megbízhatóságáról. A szekunder irodalomra hivatkozás során 
célszerű a szolid tényközlés és a történészi értékelés elválasztása, a forrásközlő fe-
lelőssége is, hogy lehetőleg az óhatatlanul avulásnak kitett munkák szilárd ténybá-
zisára utaljon. A fő szempont tehát az lehet: milyen a feldolgozás megbízhatósága 
az eredeti forrásbázis használatát tekintve. 

A megalkuvás nélküli, maximalista szándékú jegyzetelés csapdát is rejt, amikor 
egy-egy jegyzetelési ponton áthidalhatatlan nehézségbe ütközik a forrásközlő. 
Ilyenkor szoktak megszületni a problémát kikerülő kvázi-jegyzetek vagy „áljegy-
zetek". A forráshelyek tematikájának mélyebb ismerői, illetve az azok után érdek-
lődők, sőt a rutinos forrásközlők is csalhatatlanul felismerik ezeket a kikerülő meg-
oldásokat. Módszertanilag nem kárhoztatható a felmerülő kérdéseket pontosan 
meg nem válaszoló félmegoldás, ha az ismert, de csak érintőlegesen kapcsolódó 
információkra utal, ám a jegyzet nem próbálja a korrekt és kimerítő válasz benyo-
mását kelteni. Alapos forrás- és szakirodalom-ismeret esetén nem okozhat presz-
tízsveszteséget a nem-tudás bevallása. 

A maximalista jegyzetelési elv alapvető követelményének tartom — sok forrás-
kiadvány negatív példájára is utalva — a kereszthivatkozások hiánytalan alkalma-
zását. Módszertani alapelvként lehetne megfogalmazni, hogy az egy forráskiad-



ványban közölt dokumentumok releváns információi közötti összefüggéseket fel 
kell tárni és folyamatosan jelezni kell. Különösen a terjedelmes forráskiadások 
esetében a dokumentumok felhasználóitól (hiszen többféle indíttatásból vehetik 
kézbe a kiadványt) nem várható el a teljes anyag fejben tartása. Elvárható azonban 
a forrásközlőtől, hogy e téren alapos legyen, hiszen itt nem lehet hivatkozási alapja 
az információhiány. 

5. A forráskiadványok apparátusának problémái 

A hazai forráskiadványok jelentős részének nem erőssége az apparátus bősége. 
Nem nehéz felmérni, hogy egy adott forráskiadványhoz miből állna az ideális tájé-
koztató apparátus, ám a részletes tartalomjegyzék mellett meg szoktak elégedni a 
névmutatóval és a rövidítésjegyzékkel. (Sőt akad ezt is mellőző kiadvány.)9 Nin-
csenek világos normák, megfogalmazott szakmai elvárások az egyes forráskiad-
vány-típusok felszerelésére, mutatóira és mellékelteire vonatkozóan. 

a) A névmutatókés életrajzi tájékoztatók az apparátus leggyakoribb megjelené-
si formái, ennek nélkülözhetetlenségét könnyű belátni. Kisebb terjedelmű forrás-
közlésekben nem okoz gondot, ha az életrajzi tájékoztatók a jegyzetekben, az első 
névelőfordulásnál találhatók meg, dokumentumkötetekben azonban módszertani-
lag nem a legszerencsésebb megoldás. Többféle módszertani példa található az 
életrajzi adatok közlésének igényes megoldására. 

Az annotált névmutató közülük az egyik, amely ideális tájékoztatási fonna, ese-
tenként azonban aránytalanul nagy munkát feltételez a haszonhoz képest, illetve 
szinte megoldhatatlan felderítési problémákat vet fel. Az előforduló nevek „fon-
tossága" szerinti szelektív annotálás éppen ennek a tájékoztatási fonnának a nagy 
előnyét, a teljességre törekvést adja fel. A fontosabb személyek életrajzát magában 
foglaló tájékoztató egyre gyakrabban része az apparátusnak, de az annotált névmu-
tató fő erényét nem pótolja, nevezetesen hogy a kevéssé vagy egyáltalán nem is-
mert szereplőkről is tájékoztatást ad, akiknek adataihoz alig lehet hozzáférni. 

b) Az apparátusnak ritkán része archontológiai melléklet, noha olyan forráski-
adványok esetében amelyek intézmények, testületek dokumentumait tartalmaz-

9 A hiányosságokat tekintve módszertani nonszenszkent kell megemlíteni (nem csupán ebből a 
szempontból) az MSZMP rcformkörcinck törtenetet bemutató forráskiadványt: Rendszervál-
tók a baloldalon. Reformerek és reformkorok 1988-1989. Válogatott dokumentumok. Válo-
gatta és sajtó alá rendezte: Ágh Attila, Géczi József, Sipos József. Bp., 1999. 



zák, illetve ezek tevékenységét tárják fel, indokolt lenne alapvető módszertani 
normává minősíteni elkészítésüket. Indokoltsága aligha szorul magyarázatra. 

c) A forráskiadványok apparátusa az indokoltnál sokkal ritkábban tartalmaz 
tárgymutatót. Kétségtelen, hogy a legtöbb esetben egy napirendi jegyzé/cvagy akár 
a részletes témafeltáró tartalomjegyzék is pótolhatja valamelyest a tárgymutatót. 
Viszonylag szűk, könnyen átlátható tematikájú források közreadása esetén sem 
feltétlenül indokolt elkészíteni. Ezzel szemben nagyon is indokolt volna a szerte-
ágazó tematikájú vagy nagy terjedelmű és nehezen áttekinthető dokumentumok 
közlését kiegészíteni tárgymutatóval, hiszen ennek hiányában rendkívül értékes 
gyűjtemények is csak igen körülményesen használhatók egyedi, speciális temati-
kus tájékozódási igény esetében. 

Végezetül megjegyzendő, hogy a számítógépes technika igen jelentős segítséget 
nyújthat az apparátus elkészítéséhez, ha már a forráskiadvány tervezésének fázisá-
ban meg van határozva, milyen apparátus készül a munkához, mivel a szerkesztés és 
jegyzetelés fázisában elvégezhető a mutatózás munkálatainak jelentős része. 

6. Az új technikai lehetőségek módszertani összefüggései 

A forráskiadások közvetlenül napirenden lévő kérdése a digitális technikai lehetősé-
gek kihasználása.10 A kevés létező tapasztalat és a lehetőségek áttekintése különösen 
fontos az ilyen jellegű munkálatok kezdeti stádiumában, amikor a módszertani meg-
oldások és általuk a normák kialakulnak. Sok fölösleges kitérő megtakarítható a ta-
pasztalatok összegyűjtésén, a lehetőségek felmérésén alapuló átgondolt tervezéssel. 
(Óvakodnék azonban minden illúziókeltéstől, amely az ilyen jellegű kiadványok el-
készítésénél a munka mennyiségének csökkenésére vonatkozik.) 

Nem kétséges, hogy különleges lehetőségeket rejt a XX. századi történelem for-
rásainak feltárására, s nemcsak a tudományos kutatásban, hanem pl. az oktatásban 
való felhasználására egy olyan kiadvány, amely az írott források mellett az álló- és 
mozgókép, valamint a hangzó dokumentumokat egyidejűleg, egymással összekap-
csolva mutatja meg. Az új technika, a CD-ROM mellett a DVD elterjedése, majd a 
még be sem látható fejlődés egyre kevésbé szab terjedelmi korlátokat, a komplex 

10 Ebben a kérdésben is támaszkodom azokra a tapasztalatokra, amelyek az 1989-cs kerékasz-
tal-tárgyalások forrásainak kiadása során halmozódtak fel, a dokumentumkötet-sorozat forrás-
anyaga ugyanis — némi bővítéssel — CD-ROM formában is megjelent az Új Mandátum 
Kiadó gondozásában 2000-ben. 



multimédiás forráskiadások elkészítésének módja nem a jövő, hanem a jelen prob-
lémája. 

A digitális technika lehetőségei révén az információk közötti közvetlen és gyors 
kapcsolatteremtésnek új módozatai nyílnak meg, a felhasználói igények kielégíté-
sét gazdagabb struktúrával lehet megkísérelni. Ennek érdekében legalább minimá-
lis módszertani konszenzus kialakulására volna szükség, továbbá arra is, hogy az 
új típusú forrásközlési formákra vonatkozóan is kidolgozza a szakma a metodikai 
normákat, közreadási szabályokat. 

Előadásom záró részében arra vállalkozom, hogy különösebb logikai rendbe 
szedés nélkül, felsorolásszerűen megemlítsem az új technika adta lehetőségeket, 
amelyek módszertani következményekkel is járnak: 

a) A terjedelmi korlátok feloldásával lehetőség nyílik arra, hogy a hagyomá-
nyos kötetformátumhoz mellékelve CD-n a fődokumentumokhoz kapcsolódó for-
rások is hiánytalanul megjelenjenek. Ezáltal a teljességigény és az anyagi lehető-
ségek közötti ellentmondás jórészt feloldható anélkül, hogy a felhasználók döntő 
többsége számára szolgáló törzsanyag hagyományos formájú hozzáférhetősége 
csorbát szenvedne. 

b) A szövegkritikai jegyzetekhez hasonmás formában az eredeti dokumentum 
hivatkozott része csatolható és azonnal behívható. Teljes dokumentumok párhuza-
mos hasonmás közlésének sincs akadálya, ezzel az abszolút formai hitelesség irán-
ti különleges igények is kielégíthetők. 

c) Közvetlen átjárás biztosítható a dokumentumok és a kapcsolódó kép- vagy 
hanganyag között, mégpedig tetszőleges számú kapcsolódási helyről. 

d) Lehetőség van a feldolgozás és szerkesztés többszempontúságára. Ennek 
megfelelően többvariációs tartalomjegyzék-lehetőségek adhatók meg, és ezekből 
biztosítható az egyes források közvetlen hozzáférése. Azonnali egyenrangú elér-
hetőség mellett egyidejűleg lehet kronologikus, tematikus, területi, intézményi, 
személyi vagy bármilyen egyéb opciót felkínálni. 

e) A jegyzetek kereszthivatkozásai között a mozgás pillanatok alatt megoldha-
tó, a hivatkozott pontok azonnali direkt összekapcsolásával. A mellékletekként kö-
zölt dokumentumok vagy segédletek elérése ugyancsak biztosítható minden egyes 
hivatkozási pontról. 

f) A tárgymutató funkcióját betöltő többféle keresőrendszer alkalmazható, akár 
egyidejűleg is. Lehet szabad tárgyszavas keresőrendszert alkalmazni a szövegben 
előforduló kifejezésekre, de mert ez releváns információk elveszésével járhat, mel-
lette célszerű lehet előzetesen elkészített tezaurusz alapján kötött tárgyszavas mu-
tatózást és visszakereső rendszert is használni. Tetszőlegesen lehet kronologikus, 



lokális vagy más elkülönítő szempontot alkalmazni a tárgyi visszakeresésen belül 
vagy akár a mellett. 

g) Kronológia-melléklet alkalmazása esetén innen is közvetlen kapcsolat te-
remthető a releváns forrással, illetve az eseményhez kapcsolódó valamennyi egyéb 
adattal, formájától függetlenül. 

h) A névmutató-funkció automatikus visszakereséssel működtethető, a bevitt 
életrajzi adatok azonnal behívhatok a névelőfordulás bármely helyéről. 

i) Idegen nyelvről fordított források közlése mellett biztosítható a dokumentum 
közreadása az eredeti nyelven is, ha a tárgyi visszakeresés lehetőségétől eltekin-
tünk, akár fakszimile formában. 

Ennyiből is látható, hogy a lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Korántsem 
gondolom, hogy a hagyományos könyvformátumú forráskiadásoknak befellegzett 
volna, ám abban biztos vagyok, hogy egyre inkább követelménnyé válik a jelentő-
sebb kiadványokat párhuzamosan CD-ROM-on is megjelentetni, mégpedig lehe-
tőleg bővített változatban és kihasználva a technika nyújtotta többletlehetőségeket. 





VARGA LÁSZLÓ 

FORRÁSKÖZLÉS ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME1 

A személyes adatok védelme demokratikus jog, tehát Magyarországon tipikusan a 
rendszerváltás terméke. Az átmenet idején, legalábbis az adatvédelmi törvény 
1992-es megalkotásáig, azonban gyakran jogcímként szolgált a történelmi kutatá-
sok erőteljes korlátozására. 1990 novemberében egy levéltári konferencián a Leg-
felsőbb Bíróság egyik jeles bírája érvelt — ennek megfelelően — amellett, hogy 
még a XVII. század történelmi személyiségeit, nevezetesen Báthory Erzsébetet is 
megilleti ez a jog, nem illik „szennyesét, magánéletét kiteregetni". 

Azóta nagyot fordult a világ, s a hatályos törvények szerint valóban semmi nem 
korlátozza a történeti kutatás szabadságát. Vagyis egy történész számára legfeljebb 
az államtitok képez áthághatatlan akadályt, s bár ez is megérne egy misét, de kívül 
esik előadásunk tárgyán. 

Személyes adatok megismerését a levéltári törvény időhatárhoz köti: az érintett 
halálától számított 30 évhez, vagy ha ez ismeretlen, akkor a születést követő 90 év-
hez, s ha ez sem ismert, akkor az irat keletkezésétől eltelt 60 évhez. Elfogadott en-
nek alapján, hogy például a házassági anyakönyvek kutatásánál (amelyeknél a 
halálozás ideje nem ismert, a benne szereplők születési ideje viszont nagyon is elté-
rő) a hatvan éves korlátozást alkalmazzuk. 

A tudományos megismerés azonban a személyes adatok védelmére hivatkozva 
semmilyen formában nem korlátozható. Hiszen, aki rendelkezik a „felkent tudós" 
igazolásával (tudományos intézménytől származó támogató nyilatkozattal, amit 
nem olyan nehéz beszerezni), arra az említett időkorlátok nem vonatkoznak. Nem 
kizárólag, de leginkább a Történeti Hivatal az az intézmény, amely a régebbi párt-
állami gyakorlatot követve, esetenként a vonatkozó törvény „ellentmondásaira" 
hivatkozva, mind a mai napig egyfajta cenzor szerepét gyakorolja, s alapjaiban 
korlátozza a kutatás szabadságát. Hangsúlyozom, a tudományos megismerésről 
van szó. 

i Tudományos konferenciákon a korreferátum — nevének megfelelően — vagy tartalmilag ki-
egészíti az elhangzott referátumokat, vagy reagál rájuk. Magam az előbbire készültem, de az 
utóbbira kényszerültem. Hálás vagyok a Fons-nak, hogy most lehetővé teszi eredetileg terve-
zett, de cl nem hangzott előadásom közzétételét. 



A jogalkotó ugyanis — némi alkotmánybírósági útmutató segítségével — pusz-
tán a személyes adatok közzétételét korlátozza. Esetünkben ahhoz a feltételhez köti, 
hogy valóban szükséges-e a történettudomány eredményeinek a bemutatásához. 

Mivel az Alkotmánybíróság szerint tudományos kérdésben kizárólag a tudo-
mány képviselőinek álláspontja a mérvadó, magának a szakmának kell kialakíta-
nia azokat a „szabályokat", amelyek az egyes tudóst nem felmentve az egyéni 
felelősség alól, egyfajta támaszt nyújtanak konkrét esetek konkrét elbírálásához. 

Már ebből következik, hogy nem léteznek, nem létezhetnek „kőbe vésett törvé-
nyek", az adott szövegösszefüggés, az értekezés tárgya határozza meg, milyen sze-
mélyes adatok közzétételét kívánja meg a történettudomány eredményeinek a 
bemutatása. 

Tegyük hozzá, ennek „szabályai" nagyon is pontosan megfelelnek a személyes 
adatok védelméről kialakult jogállami felfogásnak. Ahogy a közélet szereplőinek 
— megint csak az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatára kell hivatkozunk — 
többet kell „türniük", mint a magánszemélynek, a történelem szereplői is jobban 
kiszolgáltatottak az utókor jogos „kíváncsiságának". 

Ez persze több mint „kíváncsiság", a történésznek azt kell mérlegelnie, hogy ér-
tekezésének tárgya — a történelmi személyiség esetében — mennyiben követeli 
meg valóban személyes adatok, s persze különösen szenzitív személyes adatok is-
mertetését. Egy politikai életrajz esetében fel sem merülhet, hogy a politikai véle-
mény mint szenzitív adat védendő. Demokratikus berendezkedés esetén sokkal 
egyszerűbb a helyzet, hiszen a közszereplők nyíltan kifejtik véleményüket, akár 
betegségük is nyilvánosságot kap, s az adatvédelem elemi szabálya, hogy csak az 
első közlés az, ami mérlegelés tárgya lehet. 

A kutatás lehetőségének egyénre szabott mérlegelése a levéltár részéről — tudo-
mányos kutatókra vonatkozóan — azért is elfogadhatatlan, mert ez kizárná a tudo-
mányos kontroll lehetőségét. Sőt, ha a történész egy adatot már nyilvánosságra 
hozott, akkor mindenkinek joga van annak valóságáról a levéltárban meggyőződni. 

Mindent összevetve, a történész számára egyáltalán nem bonyolult annak a kér-
désnek az eldöntése, hogy mikor hozhat nyilvánosságra személyes adatot, hiszen 
— s ezt nem győzöm hangsúlyozni — szakmájának belső logikája megegyezik az 
adatvédelemével. Természetesen egy történelmi szereplőt nem lehet anonimizálni, 
viszont felesleges a nevesítés ott, ahol egy jelenség bemutatása a cél. 

A történelem „névtelen" szereplőinél sem kizárólagos megoldás az anonimizá-
lás, hiszen a követelmény az, hogy ne váljanak beazonosíthatóvá, ha ezt a tudo-
mány eredményeinek ismertetése nem követeli meg. Természetesen maga a név is 
„személyes adat", de nem feltétlenül alkalmas a valós személy felismerésére, köz-
lését viszont maga a hitelesség megkövetelheti. A név adott esetben monogrammal 



is behelyettesíthető, s ezt az eljárást a legszigorúbb adatvédő sem kifogásolná, 
csakhogy ezzel nem feltétlenül oldottuk meg az alapkövetelményt, a valós személy 
védelmét. A tágabb közönség előtt, amelynek maga a név sem mondana semmit, 
ezzel látszólag eleget teszünk a törvényi előírásoknak, az adott személy környeze-
tében viszont — éppen ott, ahol ez számít — a monogram is elégséges információ 
lehet az azonosításhoz. Ezzel együtt, a személyes adatok védelme a történettudo-
mány számára megoldható feladat, a gyakorlat is erről tanúskodik, szó sincs arról, 
hogy felkent tudósok a rájuk szakadt szabadság hatására valamiféle garázdálko-
dásba fogtak volna az elmúlt évtizedben. 

Bonyolultabb a helyzet a forrásközlésnél, hiszen a közölt iratok hitelességét 
megkérdőjelezheti az anonimizálás, adott esetben egyszerűen olvashatatlanná te-
szi a szöveget. Vitát váltott ki az a megoldás, amit Kenedi János választott.2 Ő volt 
az első, aki két kötetes munkájának bevezetőjében részletesen kifejtette, hogy a 
személyes adatok esetében milyen jogszabály alapján és hogyanjárt el. így az ügy-
nököknél „az »iigynöktörvény« szigorú betartása érdekében ugyanis három bota-
nikai szakkönyv névmutatóját is kimerítettük, mert — még az anonimizált formá-
ban megismert iratokban olvasható fedőnevek is — gyakran elősegíthetik az ál-
lambiztonsági szolgálatok titkos segítőinek azt a beazonosítását, amit a törvény 
tilt". Elvben igazuk lehet azoknak, akik túlzónak vélik ezt az eljárást, mégsem 
kérdőjelezhető meg, hiszen arról tanúskodik, hogy a szerzőnek van morálja, s asze-
rint járt el. A közölt iratok hitelességét és olvashatóságát ez az eljárás egyáltalán 
nem zavarja. 

Inkább az vitatható (de erről már a vitákban nem esett szó), hogy Kenedi a hata-
lom képviselői közül csak azokat nevezi nevén (vagyis közli nevüket), akik „köz-
hatalmi funkciót gyakoroltak", s pontosan meg is határozza ezek körét. Szigorúb-
ban járt el tehát, mint a demokrácia adta lehetőség, amely közfeladatot ellátó sze-
mély esetében magát a nevet és a beosztást közérdekű adatnak minősíti. 

Az „áldozatok", vagyis a közölt jelentésekben szereplő megfigyeltek közül 
azoknak a nevét közli, akik vagy közszereplők voltak, s vonatkozó nézeteik „törté-
neti munkákból, sajtóból, vagy nyilvános közléseikből ismert", vagy „hozzájárul-
tak nevük nyilvánosságra hozatalához". Az utóbbiak esetében Kenedi fejezeten-
ként, akár alfejezetként igazítja el olvasóit, de a „beavatatlanok" aligha képesek 
minden esetben eldönteni, hogy ál- vagy valódi névvel van-e dolguk. 

Kenedi ezzel — egy szűk körben bizonyára — elindított egy gondolkodási fo-
lyamatot, amelynek legelső tanulsága, hogy maga a szerző felel a közölt személyes 

2 Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv. Október 23. - március 15. - június 16. a Ká-
dár korszakban. Magvető, Bp., 1996. 



adatokért, s nem célszerű, ha akár a szerkesztő, akár a kritikus a nagyobb „szabad-
ság" felé próbálja nyomni. 

Miután ez volt az első kísérlet arra, hogy egy szerző nyilvánosan megfogalmaz-
za (leginkább saját maga számára) a személyes adatok közlésének szabályait, egy-
fajta mércét is állított, mi az, amit a forrásközlőnek végig kell gondolnia. 

A Párhuzamos Archívum c., általam szerkesztett, az 1945 utáni elnyomó szer-
vek iratainak közlésére vállalkozó sorozat minden egyes köteténél is külön-külön 
kell mérlegelnünk, hogy milyen szabályok szerint járjunk el. Sipos András és Péter 
Imrédy-köteténél3 fel sem merült az anonimizálás kérdése. Ezt a közölt iratok jelle-
ge nem igényelte, a kötetben szereplő személy (egykori miniszterelnök) pedig ele-
ve kizárta. 

Szabó Csaba most megjelent köteténél4 viszont sokat vitatkoztunk erről a kér-
désről, nem a „spion" esetében, hanem azoknál, egyháziaknál és hívőknél, akikről 
a jelentések szólnak. Önmagában nem érv, hogy a jelentésekben nevesítettek mai 
beazonosítására, vagyis a név és a valós személy összekapcsolására alig van esély. 
Szabó abból indult ki, hogy az a tény, hogy valaki 50 évvel ezelőtt templomba járt, s 
akár pokolra kívánta a kommunistákat, ma nem lehet dehonesztáló. Szabó Csaba 
könyve — többek között — azért olyan kiváló, mert nem ezt, hanem a mechaniz-
must tárja fel. Az ügynökjelentések nem a megfigyeltek, hanem a megfigyelők 
perverzitásáról tanúskodnak. 

Vannak ennél sokkal bonyolultabb esetek is. Saját leadott — azóta meg is jelent 
— kötetemben' a közölt iratokban szó esik olyanról is, amivel nem szokás dicseked-
ni. Aminek semmi köze politikai véleményhez, de az adott helyzet megértéséhez, 
amiből hamis vád lett, igenis szükséges. Egyszerűen magyarázatul szolgál arra, ami 
— e tény elhallgatásával — a kihallgatok, az ügyész és a bíró számára a „koncepciót" 
alátámasztotta. Szükséges tehát „a tudomány eredményeinek bemutatásához", de ki-
hangsúlyozása, az olvasó figyelmének a felhívása már szükségtelen. 

Szabó Csaba következő, a Grősz-perről szóló kötetében viszont újra fel kell 
majd tennünk a kérdést. Azt például, hogy nevesíthető-e a fogdaügynök? Itt sincs 
általános szabály. Az „ügynöktörvény" a fogdaügynököt nem ismeri, tehát nevé-
nek közlését nem is tiltja. Bonyolítja a helyzetet, hogy ez az ügynök maga is áldo-

3 Imrédy Bcla a vádlottak padján. Szerk. cs a bevezető tanulmányokat írta: Sipos Péter. Sajtó alá 
rendezte és a szerkesztésben közreműködött: Sipos András. Oiris - Budapest Főváros Levél-
tára, Bp., 1999. 

4 Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 1953. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a 
mutatókat összeállította: Szabó Csaba. Osiris - Budapest Főváros Levéltára Bp., 2000. 

5 Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent 1949-1956. Szerk.: Varga László. Osiris -
Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2001. 



zat, egy másik perben ítélték el, mozgási szabadságának hiánya még azzal sem 
vethető össze, akit szabadlábon, akár börtönbüntetéssel fenyegetve zsaroltak meg. 

Magam is szembesültem ezzel a problémával, s nem is a Kádár-iratokat szer-
kesztve, hanem azokat tanulmányozva. A közölt iratokban tehát nem szerepel, a 
bevezető tanulmányban viszont név szerint megemlítettem azt a később kivégzett 
cellatársat, aki pontosan beszámol arról, hogy Szőnyi Tibor miként élte meg, ami-
kor Farkas Mihály és Kádár János kihallgatta. Ez Kádár többször hangoztatott állí-
tásának cáfolatához elengedhetetlen volt, s így — szerintem — nem bújhattam egy 
anonimizált jelentés mögé. 

Egyébként éppen ezért felháborító, hogy a Történeti Hivatal az ilyen adatokat is 
anonimizálja, s ezzel nemcsak felelőtlenné teszi a történelmi kutatásokat, hanem 
már egyenesen manipulálja. Ugyanúgy, ahogy tette ezt még a diktatúra éveiben pl. 
a Párttörténeti Intézet. Az 1956. július 18-21-ei KV-ülés-jegyzőkönyvét mikrofil-
men kutathattam. Komoly szakmai bravúrnak hittem, hogy a manipulált film elle-
nére rájöttem, az ülésen részt vett és felszólalt Anasztáz Mikojan. Létezett másik 
mikrofilm is — ezt Hajdú Tibor mesélte —, amelyről nem hiányzott a felszólalás 
szövege. 

Miközben tehát a tudomány, a tudós személyes felelősségére apellálok, ugyan-
ilyen határozottan kell a tudomány, a tudományos megismerés szabadságáért is 
szót emelnem. Az előbbi ugyanis nem létezik az utóbbi nélkül. Ez nem valamiféle 
elvont eszme, nem pusztán a „kenyerünk", hanem felelősségünk előfeltétele. Ha a 
kutatás áldozatul esik a pártállami korlátozó paternalizmusnak s velünk élő öröksé-
gének, ahol jó, vagy még inkább csapnivaló levéltárosok határozzák meg, hogy 
történészek mit kutathatnak, ott a tudomány is hasonlóan silány lesz. S ez nem a 
„bevett", „felkent", egyetemi és akadémiai címekkel megtűzdelt kutató joga, ha-
nem ugyanúgy megilleti a nálam évtizedekkel fiatalabb Sipos Andrást vagy Szabó 
Csabát is, sőt még azokat a kollegáinkat is, akiknek még a nevét sem ismerjük. Ide-
je lenne nekünk, leginkább nekünk, idősebb történészeknek szakítanunk a céhes 
hagyományokkal. 

Minket úgy szocializáltak, hogy a szokásos forráskritikán túl, megtanuljunk a 
sorok között olvasni, a kitakart sorokat, neveket megfejteni. Nem ezt a képessé-
günket kellene örökül hagynunk. 

Az Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez c. sorozat köteteiből — holott azt 
egyenesen a Legfelsőbb Bíróság elnöke (is) jegyzi — számtalan példát tudnék fel-
sorolni, ahol nem csak a sorok között nem kell már olvasnunk (s ez a sorozat érde-
me), de számos olyan adat birtokába jut az olvasó, amihez semmi köze nincs. 
Olyan személyes adatokat is megismerhetünk, amelyeket nem indokol a tudomány 
eredményeinek a bemutatása, amelyek méltán tarthatnának igényt a védelemre. 



Még olyan esetekben is, amikor nem történelmi személyiségről, közszereplőről, 
vagy közfeladatot ellátóról van szó. 

A diktatúra iratainak esetében ráadásul gyakran olyan adatokról van szó, ame-
lyek demokráciában még történelmi személyiségek, közszereplők, de akár közfel-
adatot ellátók esetében sem lehetnek az államhatalom birtokában (már ez áldo-
zatokká tette őket). Vagyis demokratikus viszonyokat kutatva a történész levéltár-
ban hozzá sem juthat ilyen adatokhoz. 

Itt persze el kell oszlatni egy sokat hangoztatott tévhitet: szó sincs arról, hogy az 
állambiztonsági iratokban több, vagy akár szenzitívebb adatok lennének, mint a 
törvényesen keletkezett s normális levéltárakban őrzött iratokban. Untig elég az 
anyakönyvekre hivatkoznom, amelyek tömegesen tartalmaznak olyan szenzitív 
személyes adatokat, mint a törvénytelen születés, az örökbefogadás, a válás, az 
egészségi állapot (amennyiben az a halál oka egyben) stb. 

A különbség csak részben rejlik abban, hogy amíg az állambiztonsági szolgálat 
a szenzitív adatokat törvényellenesen gyűjtötte, addig az anyakönyvek megfelel-
nek a jogállam kritériumainak, maga az érintett is tisztában van azzal, hogy pl. mi-
lyen néven anyakönyvezték (ha mégsem, akkor joga van megtudni). 

Ennél is nagyobb „veszély" azonban, hogy amíg az anyakönyvek hiteles adato-
kat tartalmaznak, az állambiztonsági iratok nagyon is sok esetben hamisakat, rá-
galmazókat. Az adatokat publikáló történész ezt sohasem feledheti. Aligha követ-
het el történész, de akár újságíró, napjainkban nagyobb bűnt annál, ha — a gyors, 
vagy könnyű publikálás vágyától hajtva — úgy tesz közzé valós személy(ek)re vo-
natkozó állambiztonsági iratokat, hogy még jegyzeteket sem készít hozzájuk, s 
nem igazítja el az olvasót a közölt forrás keletkezésének körülményeiről. 

Adva van például (mert valóban adott) egy pap, akit a szolgálat kiskorúak meg-
rontásának vádjával zsarolt, s látszólag okkal, hiszen valóban ügynök lett. Egy 
konkrét, de itt nem megnevezendő publikációban a pap név szerint nem jelent 
meg, pusztán az a méltósága, amivel pontosan beazonosítható. Valójában azonban 
az a tény, hogy az iratok ilyen információt tartalmaztak, egyáltalán nem „bizonyít-
ja" annak valóságát, de még a beszervezés eredményessége sem. 

Az én olvasatomban ugyanez: a lelkész lelki közösségben élt híveivel, intenzív 
kapcsolata volt velük, majd engedett a zsarolásnak, netán éppen egyik tanítványa 
vallott ellene, de a látszat, amit neki teremtettek olyan kérlelhetetlenül fonódott 
köré, hogy ennek a megszellőztetése megsemmisítette volna, s — bár nem követte 
el — engedett a zsarolásnak, mert képtelen volt a képtelen vádak, gyanúsítások el-
len védekezni. Ez, ennek a mechanizmusnak a feltárása a történész felelőssége. 

Aki valóban kutat az államvédelmi és állambiztonsági iratokban, az pontosan 
tudja: hamis tények legalább annyira alkalmasak voltak az áldozat megtörésére, 



mint a valósak, sokszor még inkább. Aligha létezik nagyobb bűn, amit történész el-
követhet, mint az, ha az egykori áldozatot újra — most már nagy nyilvánosság előtt 
— meghurcolja. Önmagában persze az, hogy egy tény — legalább — valószínűsít-
hető (esetünkben a pap tényleg „fajtalankodott"), sem lehet ok a meghurcolására. 

Alapvetően arról van szó, hogy — „normális" állapotában — az államhatalom 
nem tartja nyilván, ha egy pap megsérti a cölibátus tilalmát, hiszen ezzel „csak" sa-
ját egyházának törvényeibe ütközik. Az „abnormalitás" az, ha mégis megteszi, 
mert ebből még valami haszna származhat, behatolhat oda, ami el van zárva előle. 

Mellesleg, az átvilágításnak is ez a tébolya. Ha a főpap, nevezzük csak parla-
menti képviselőnek (újságírónak stb.), formálisan elvállalta az együttműködést, 
mert hamis „bizonyítékokkal" zsarolták, tehát aláírt, majd adott hasonlóan hamis, 
vagy pusztán semmitmondó jelentéseket, akkor fennakad a szűrőn. Ha viszont nem 
írt alá, pusztán szavát adta, amit aztán nagyon is betartott, pénzt ugyan nem vett fel, 
de privilégiumokban, gyors előmenetelben, ilyen-olyan lehetőségekben részesült, 
akkor ő, a tettes, tisztaként jelenik meg. Éppen ez — nem az ügynökbíró, hanem a 
társadalom igazságérzete — követeli meg a teljes iratnyilvánosságot. 

Ez azonban nem a történettudomány terrénuma. Pontosabban a jövő történészé-
nek illetékessége. Majd ő fogja nagyon pontosan kimutatni, hogy X.Y. közjogi 
méltóság — neki már történeti személyiség — miként bújt át a tű fokán. Mi akkor 
vagyunk, lehetünk, utódainkkal a szakmában szolidárisak, ha magunk is megmu-
tatjuk, a mai cenzorok, a tegnapi iratmegsemmisítők nem foghatnak ki rajtunk és 
rajtuk. Minden titokra fény derül egyszer. 

A történelemnek persze nincs „ítélőszéke", utódunk sem ítélkezni fog, hanem 
szakmája teljes fegyverzetében megmutatja kortársainak, milyen korban éltünk 
mi, s kikből állt „elitünk", nekik már valamennyien történelmi személyiségek. 
Ezért mondtam, a személyes adatok védelme és a történettudomány egyáltalán 
nem mond ellent egymásnak. 
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VARGA SZABOLCS 

A DEVECSERI CHORONOK1 

Jelen dolgozatban arra keressük a választ, hogy az ország Mohács után gyökeresen 
megváltozó gazdasági, politikai viszonyai miatt milyen új kihívásokkal kellett 
szembenézni az ekkor felkapaszkodó nemesi családoknak, és hogyan tudtak meg-
felelni ezeknek. Az ősi birtok — a család gazdasági alapja — állandó hadszíntérré 
válásával sokszor nem tudott bázisa lenni a birtokos famíliáknak, és akik nem tud-
ták biztosítani új birtokok megszerzésével vagy a kereskedelembe való bekapcso-
lódással, esetleg előnyös családi kötelékek kiépítésével vagyoni helyzetüket, azok 
menthetetlenül lecsúsztak. 

Azért esett a választásunk a devecseri Choron családra, mert ők éppen ebben az 
időszakban tűntek fel és futottak be fényes karriert, így méltán bízhattunk abban, 
hogy a történetükre vonatkozó források feltárásával és felhasználásával választ ka-
punk a fentebb megfogalmazott kérdésünkre. Tudjuk azt, hogy a század közepére a 
dúlásoktól viszonylag jobban megkímélt Nyugat-Dunántúlnak legnagyobb birto-
kosai egyikévé váltak,2 fontos udvari kapcsolatokkal rendelkeztek a család utolsó 
férfitagjának, Jánosnak a felesége, Svetkovics Mária révén, és kihasználva nemesi 
adómentességükből fakadó előnyeiket aktívan be tudtak kapcsolódni a kereskede-
lembe,3 melyből az ez időszakra jellemző hadikonjunktúra révén jelentős hasznot 
húzhattak. 

Kutatásainkat megkönnyítette, hogy a család férfiágon 1584-ben bekövetkezett 
kihalásával egy behatárolt időintervallumra tudtuk szűkíteni érdeklődésünket, ám a 
Choronok levéltára ugyanezen ok következtében szétszóródott különböző családok 
archívumaiba. Ezek feltárása természetesen nem lehetett teljes, illetve szakmai kom-

1 A dcvccscri Choron család felemelkedésének kezdetéről ld. Varga Szabolcs: Egy Mohács után 
felemelkedett nemesi család karrierjének kezdetei 1526-1541 között. In: Sic itur ad Astra, 12. 
(2001) 1-2. sz. 17-33. p. 

2 Erre nézve a legfontosabb forrás az 1549-cs dikális adóösszeírás jegyzéke, melyet Maksay Fc-
rcnc publikált. Maksay, 1990. 

3 Pálffy, 2000. 137. p. A Choronok mellett a Nádasdyak, Zrínyiek, Thurzók, Erdődyck voltak 
ismertebb „kalmárkodó famíliák", akik mind a távolsági, mind pedig a helyi kereskedelemben 
részt vettek és a katonai posztok betöltése révén az ekkor igen jelentős hasznot hajtó marhake-
reskedelemben is szerepet tudtak vállalni. 



petenciánk hiányosságai miatt még a feltárt források értelmezésében is akadtak ne-
hézségeink.4 Reméljük azonban, hogy dolgozatunkban egy család történetén 
keresztül fel tudjuk villantani azokat a fontos aspektusokat, amelyek által érthetővé 
válnak a Mohács utáni új arisztokrácia felemelkedésének leglényegesebb lépései. 

A család eredete és története 1526-ig 

A család első írásos említése, egy 1274. július 22-én kelt oklevélben található, 
melyben IV. (Kun) László magyar király Devecseri Márton ispánnak, Eymich fiá-
nak („. . .comes Martinus de Dewecher fílius Eymich...") adományozta Kohár 
földjét, mivel kitüntette magát a csehországi hadjáratban.^ Mivel Kohár birtok a 
XV-XVI . században is a család birtokában állt, valószínű, hogy Eymichben és 
Mártonban a család őseit tisztelhetjük. 

Márton feltűnése után a család tagjai csendesen élték a kisnemesek mindennapi 
életét devecseri kúriájukban, és sokáig nem találunk szereplésükre forrásokat. A 
következő ismert személy Choron Gergely, aki 1461-1484 között Kinizsi Pál fa-
miliárisa volt.6 

Az 1488-as országos adóösszeírás a család birtokában tüntette fel Devecser 
mellett Kamondot és Kohárt, ahol Gergely fia Márton 33 adóköteles jobbágyportá-
val rendelkezett.7 Ő végezte el a családi udvarház első átalakítását, melynek ekkor 
még inkább kényelmi, mint védelmi okai voltak.8 

4 Kutatásainkat támogatta a Pro Rcnovanda Cultura Hungaiac Alapítvány, a Magyar Ösztöndí j 
Bizottság, melyet ezúton is köszönünk. Külön szeretnénk megköszönni még Fazekas Is tván-
nak azt az önzetlen segítséget, mellyel bécsi levéltárakban végzett adatgyűjtésünk során támo-
gatott, Pálffy Gézának szakmai útmutatásait, mellyel dolgozatunk gondolatmenetét egyen-
gette, és Oborni Teréznek azt a rengeteg gondoskodását és fáradozását , mellyel a sokszor 
megoldhatatlannak tűnő források értelmezésében nyújtott szakmai segítséget. 

5 Veress D., Devecser. 19. p. 
6 Veress £>., Devecser. 20. p. Koppány, 1983. 267. p. Az eddigi szakirodalom állításaival szem-

ben nem Lajos és nem is László volt Gergely apjának a neve. Kiss, 1971. 470-471. p. M O L 

Mohács előtti gyűj temény DL 72275 jelzet alatt 1461. május 16-án keltezett oklevél szer int 
apja Kálmán volt, míg testvérei Tamás és Pál. Veress D. szerint 1478-83 között Veszprém m e -
gye alispánja volt, dc ú jabb kutatások ezt cáfol ják. Horváth R., 2000. 254-257. p. 

7 Solymosi, 186. p. 
8 A Koppány Tibor által végzett műemléki kutatás megállapította, hogy a kétszintes és to-

ronnyal megerősített kúriát, még csak egy kerítés vette körül, amelyen belül álltak a gazdasági 
épületek. Koppány, 1983. 268. p. 



A század végén újabb tulajdonosváltás történt, Márton fia, András lett a család 
feje. Az ő fellépésével jutottunk el dolgozatunk témájának központi szereplőjéhez. 
A família az ő politikájának köszönhetően élte túl a „korszakváltás" viharos esz-
tendeit, és vált a jelentős birtokkomplexum kialakításával a Dunántúl meghatározó 
politikai tényezőjévé. Sajnos életének korai időszakából nem rendelkezünk forrá-
sokkal, csak annyi tűnik bizonyosnak, hogy 1508-ban teljes vagyonelkobzással 
büntették, és csak az 1520-as években került sor teljes „rehabilitálására", ekkor 
kapta vissza birtokait, és ezekben az években állíthatták ki a család címerét is.9 

A család felemelkedése 

Nem ismeretes számunkra, miképp került Várday Pál veszprémi püspök familiári-
sai közé Choron András — aki valószínűleg segített pártfogoltjának javai vissza-
szerzésében — az viszont bizonyos, hogy már 1520-ban Veszprém vármegyei alis-
pán, majd Várday utódja, Szalaházy Tamás legbelsőbb köréhez tartozott.10 Az 
1524-es évet leszámítva 1526-ig veszprémi alispán és sümegi várnagy volt, és ez 
gyakorlatilag azt jelentette, hogy Szalaházy gyakori távolléte miatt a püspöki birto-
kok tényleges igazgatása Choron vállait nyomta. Természetesen a 200 fős püspöki 
bandérium is az ő irányítása alá tartozott, amit a püspökség közel 12 000 Ft-os be-
vételéből igyekezett fenntartani." 

A család vagyoni helyzetének javulását mutatja, hogy ezekben az években át-
építésre került reneszánsz stílusban a család devecseri kastélya, melynek ekkor 
emelték tornyos, bástyás falait, és ekkor került beillesztésre egy ajtószemöldökkő, 
melyre a mester az 1526-os évszámot festette. Ez a dátum azonban már nem az épí-
tő dicsőségét, hanem egy nagy változásokkal járó tragédia előszelét hirdette.12 

A mohácsi csatavesztést követő zűrzavaros időszakban a kettős királyválasztás 
következményeként, a két király közötti kialakulatlan erőviszonyoknak köszönhető-

9 András pályája nem indult fényesen, mert 1508-ban nézeteltérése Bakócz Tamás esztergomi 
érsek familiárisaival tettlegességig fajúit, aminek következtében az erős akaratú főpap nyomá-
sára az uralkodó fclsegsértésnck minősítette az esetet és teljes vagyonelkobzásra ítélte. így ért-
hetővé válik, hogy miért csak az érsek halála után történt meg javainak visszaadása. Veress 
D., Devccscr. 22. p.; Barta, 1994. 24. p. 

10 Koppány, 1961. 9. p. Első említése alispánként 1521. 05. 16., utolsó 1526. 07. 24. Horváth, 
2000. 260-261. p. 

11 Ekkora bevétellel a veszprémi püspökség közepes gazdagságúnak volt tekinthető. Molnár, 
1998. 71. p. 

12 Koppány, 1983. 265. p. 



en tág lehetőség nyílt gyakori pártváltásokkal hatalmas birtokok elfoglalására, ami 
az ország közbiztonságának gyors romlásához vezetett. Különösen az egyházi birto-
kok váltak könnyű prédájává a gyors nyereség reményében fosztogató nemeseknek, 
akik jogtalan birtokszerzéseikre nem ritkán utólag szereztek királyi megerősítést. Az 
elpusztult kolostorok javainak megkaparintásában olyan családok jártak az élen, 
mint a Podmaniczky, Choron és Török família, valamint Paksy János.13 

A vereséget követő hónapok a politikai manőverek időszakai voltak, a két ural-
kodó megpróbált pártot szervezni magának. Kezdetben csak az egyházi klérus és a 
nyugat-magyarországi arisztokrácia szűk része támogatta Habsburg (I.) Ferdinánd 
jelölését, a többség Szapolyai (I.) Jánost látta volna szívesen a trónon.14 Azonban 
Báthory István nádor, Thurzó Elek tárnokmester, Nádasdy Tamás, Batthyány Fe-
renc és Szalaházy Tamás minden befolyásukat latba vetették a Habsburg uralkodó 
mellett, aki 1527 nyarán elindult, hogy fegyverrel szerezze meg országát. A Duna 
mentén indított fő csapással együtt Choron András — aki ekkor már Veszprémből 
irányította a Ferdinándhoz hü csapatokat — a János-párti Tihany várát vívta meg 
sikerrel, és ezzel stabilizálta a Balaton-felvidék állapotát a Habsburgok oldalán.1:5 

Ekkor Szalaházy már állandóan a király környezetében tartózkodott, mint kancel-
lár (1527-35), így a térség nyugalmának és Ferdinánd pártján való megőrzésének 
Choron volt az első számú felelőse, ami azért fontos, mert a Dunántúl birtoklása 
biztosította az uralkodónak a bármikori gyors beavatkozás lehetőségét, illetve az 
osztrák tartományok békéjét. 1528-ban Veszprém várát védte meg egy János-párti 
ostromtól, melyet Tahy János és Soproni Ferenc vezetett.16 A bécsi vezetés is tisz-
tában volt Choron András szerepének jelentőségével, ezért aztán nem mulasztották 
el hűségét jutalmazni. 1528 februárjában a veszprémi alispán megkapta a Tolna 
megyei Kuny, és a baranyai Thorda birtokokat,17 majd három hónappal később a 
Veszprém megyei Pápa mezővárost, Kúpot és Szerecsenyt.18 Még ez év novembe-

13 Molnár, 1998. 72. p. Pálffy, 2000. 145. p. ,y4ndreas Choron tenet occupata bona prepositure 
Sancti Nicolai Albensis pertinentiasque possessioni Pah in comitatu Zaladiensi." Frangcpán 
Fcrcnc cs Brodarics István levele Johann Katziancrnck. 1533. november 15., Buda. Bessenyei, 
1998. 75-77. p. 

14 Itt nem lehet cclunk a két király küzdelmének kronologikus ismertetése, csak ott utalunk rá, 
ahol témánk esetében megkerülhetetlen. Lásd az erre vonatkozó legfontosabb szakirodalmat: 
Barta, 1983.; Barta, 1988.; Fodor, 1991.; Pálffy, 2000. 

15 Koppány, 1961. 10. p.; Veress D., 1996. 27. p. Az már nem Choronon múlt, hogy az apát 400 
Ft-ért még cz év őszén Ferdinándtól vissza tudta vásárolni. Erdélyi, 1908. 695. p. 

16 Erdélyi, 1913. 6. p. Koppány Tibor ezt az ostromot 1530-ra datálja. Koppány, 1961. 10. p. 
17 MOL A 57 1. köt. 90. 
18 MOL A 57 I. köt. 119. Ezeket a birtokokat 1535-ben Török Bálint átállásakor az uralkodó 

neki adományozta. MOL A 57 1. köt. 237. 



rében Rátóthy Gyulaffy Istvánnal közösen megkapták a veszprémi Naggyimótót, 
és a zalai Kovácsmolna, Egreghusze, Almád, Csekőháza, és Győr birtokokat.19 

Ezek az adományozások azonban nem jelentették minden esetben azt, hogy a 
kedvezményezett fél azonnal élvezhette birtokai jövedelmét, sőt hogy egyáltalán 
élvezhette valaha is.20 Ennek a bizonytalanságnak volt köszönhető az is, hogy napi-
renden voltak az erőszakos foglalások a világi és az egyházi birtokok ellen egy-
aránt. 1530-ban Choron Osztrosics Miklóssal és Zay Ferenccel elfoglalta a 
szenyéri várkastélyt és uradalmat, és jellemző volt a korabeli közállapotokra Ferdi-
nándnak az a salamoni döntése, miszerint 100 arany Ft ellenében 1533-ban bérlet-
be adta azt az önkényes foglalóknak.21 

Ezekből az esetekből jól látszik, ezekben az években az uralkodó igazából ki 
volt szolgáltatva, nem volt lehetősége az utasításait végrehajtó közigazgatás kiépí-
tésére: ennek mind a pénzügyi, mind a katonai alapjai hiányoztak. Rá volt utalva a 
megyei szinten katonai potenciállal rendelkező híveire, akik saját hatalmuk gyara-
pításával érték el az uralkodó befolyásának növelését. Ezt használta ki Choron 
András, aki a püspökség katonai és anyagi erejét állította saját céljainak szolgálatá-
ba, és ezáltal 1531 -re a vármegye leggazdagabb földesura lett. Természetesen nem-
csak az adományozás volt az egyetlen útja a birtokok kiterjesztésének, hanem 
szokásban volt a javak egymás közötti adás-vétele vagy kölcsönbérlete is. így ke-
rült a korábban Szapolyai birtok Ugod oppidum egyik fele Horváth Jánostól és ne-
jétől thallóczi Bánffy Magdolnától 2600 Ft-ért a Choron család birtokába 
1532-ben, majd három évvel később — további 3200 Ft kifizetése után — királyi jó-
váhagyással a teljes uradalom.22 Az anyagi fedezet előteremtésében nemcsak a birto-

19 MOL A 57 1. köt. p. 137. Naggyimót csctcbcn tudunk egy 1529 augusztus 20-án kelt királyi 
megerősítésről, amikor „fidei is nostris egregii Andree Choron de Dewecher vicecomitis 
comitatus istius Wespremiensis...possessionis Naggyimoth vocate...dedimus". MOL P 108 Rep. 
36. Fasc. B. No. 51. 

20 Choron András 1530 augusztusában megkapta Szolnok mezővárost („oppidum Zolnok in 
comitatu Zolnok"), és ezt az adományt az uralkodó 1535-ben meg is erősítette, ám az aktuális 
politikai helyzetből eredően soha nem vehette ténylegesen birtokba azt. MOL A 57 I. 
köt. p. 178., 285. Hasonló volt a helyzet 1564-ben, mikor András fia, János kapott az akkor 
már régen török által megszállt Pozsega megyében birtokokat, „totales portiones 
possessionarias in possessionibus Stherzewlch et Batthyawelgh in Posega ...Domokos ipsa et 
Cheberyenwsa in zaladiensis comitatibus ... Joanni Choron ipsiusque heredibus et 
posteritatibus universis dedimus donavimus et contulimus" 1564. január 10., Bécs MOL P 108 
Rep. 45. Fasc. R. No. 433. 

21 Borsa, 1984. 78-82. p. Itt az uralkodó az „aulicus nostris" megnevezést használja Choronékra. 
22 Reizner, 1893. 613. p. Bár már 1532 októberében Ugodból datálja levelét „ex castro nostro 

Ugod" MOL E 185 Choron András levele Nádasdy Tamásnak. 1532. október 22., Ugod. Még-



kok jövedelme, hanem az alispáni tisztséggel járó bizonyos pénzügyi juttatások is 
szerepet játszhattak. Költség címen az 1531-ben befolyt hadiadóból 420 Ft-ot, míg 
1536-ban 330 Ft-ot tartott vissza.23 Bár ezek az összegek nem voltak jelentősek, 
mégis érzékeltetik, hogy a tisztségeket vállalók anyagi téren is előnyt élveztek. 

1532-ben újra fellángoltak a trónharcok, Szapolyai az oszmán csapatok árnyé-
kában betört a Dunántúlra, és jelentős sikereket ért el, többek között Veszprémet, 
Sümeget és Tihanyt is elfoglalta.24 Ferdinánd helyzete megrendült a támadás kö-
vetkeztében, és félő volt, hogy az egész térséget elveszíti. Bakics Pálnak és Choron 
Andrásnak is köszönhető volt, hogy a Szapolyai-párt nem tudta tartóssá tenni ural-
mát, és az 1534-ben kibontakozó ellentámadás egyik vezetőjeként visszafoglalták 
Tihanyt is. Katonai sikereiért és hűségéért 1534-ben Choron Andrást Zala várme-
gye főispánjává nevezte ki az uralkodó.25 Ekkor kapta Szenyér, Zós, Merke, 
Thapson és Arad birtokokat Somogyban,26 a következő évben Thomay Ferenccel a 
zalai Ládtomajt és a veszprémi Csajágot,27 valamint Mihályi Ladony Miklós győri 
prefektussal közösen 1536-ban Lesencetomaj, Németfalu, és Pabar településeket 
Zala vármegyében.28 Ezeket a birtokokat hűségével és katonai rátermettségével 
szerezte meg a Choronok számára András. Bár az első tulajdonság nem mindig volt 
erény, de Choron esetében ez a magatartásforma nagyon sokat számított az udvari 
megítélés szempontjából. így talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltéte-
lezzük, hogy a család felemelkedésében a feltétlen, Habsburgok iránti hűségük na-
gyon sokat segített, természetesen a katonai erényekkel párosulva. 

Ebben az időszakban építette ki, és erősítette meg még jobban devecseri kastélyát 
Choron András, ahová Sümegből 1538-ban végleg áttelepült.29 Ebben a Kecsethy 
Márton veszprémi püspökkel való nézeteltérésük is közrejátszott. Kecsethy vissza-

is 1539-bcn Mathusnai Kristóftól újra meg kell venni a Vas vármegyei Zcrgeny birtokkal 
együtt 3000 Ft-ért és a tolnai Nagy-Izménért cserébe. Reizner, 1893. 613., MOL P 108 Rcp. 
40. Fasc. D. No. 12. 

23 Pákay, 1942. 21. p. 
24 Veress D„ 1996. 64. p. 
25 Fallenbüchl, 1994. 110. p. 1541 -ig viseli ezt a tisztséget, 1535. október 21 -tői Erdődy Péterrel 

megosztva „in medietate comitatus". Első okleveles említése 1534. szeptember 28-án történt, 
amikor az uralkodó Choronnak, mint zalai főispánnak adományozta a Veszprém vármegyei 
Szcntgál és Németi falvakat. MOL A 57 1. köt. p. 222. 

26 MOL A 57 1. köt. 235. 
27 MOL A 57 1. köt. 284. 
28 MOL P 108 Rcp. 36. Fasc. B. No. 52 
29 Első levelét 1538. június 29-én keltezte innen Nádasdy Tamásnak. MOL E 185. Kelt: 1538. 

június 29., Dcvccscr, Choron András levele Nádasdy Tamáshoz. 



követelte a sümegi várat mint püspöki birtokot.30 Choron viszont nem volt hajlandó 
visszaadni, mert ő ahogy írta, már 50 000 Ft-ot fordított az elmúlt 13 évben a vár 
fenntartására, ezért azt költsége megfizetése nélkül át nem engedi.31 Erre azt vála-
szolta a püspök, hogy tudomása szerint inkább megkárosította a rá bízott javakat, 
és Devecserben, ahol korábban viskó volt, „királyi" épületeket emelt.32 

Nem értettek egyet a Tihanyi apátság birtoklásának kérdésében sem, melyet 
1534 óta tartott jogtalanul megszállva Choron. A viszálykodás csak 1539-ben ért 
véget, amikor az uralkodó kinevezte András akkor még kiskorú fiát apátnak, vala-
mint Andrást a kolostor és az apátság kormányzójának azzal a kikötéssel, hogy a 
fiú, miután elérte a nagykorúságot halasztás és kifogás nélkül legyen szerzetes.33 

Bár János a tihanyi apátok névsorába soha nem lett beiktatva, a család mégis 
1548-ig birtokolta az apátságot, a várat és a hozzájuk tartozó birtokokat, melyek 
nem csekély jövedelmeiből András maga finanszírozta a Tihanyban állomásozó 24 
lovast és 14 gyalogost.34 Az apátságnak voltak javai Balatonfüreden, Aszófőn, 
Szőlősön és Arácson, ahonnan a szőlőművelés révén jelentős bevételekhez jutot-
tak az első török portyák megjelenéséig. 

Összefoglalva az 1526-1541 közötti 15 esztendőt, arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy a család a polgárháborús helyzet teremtette gyarapodási lehetőségeket 
jól használta ki, tudott élni a püspöki erőforrások birtoklásával és a vármegyei 
tisztségekkel járó előnyökkel, hűségével, illetve katonai képességével bizalmat éb-
resztett az udvari körökben, akik révén jelentős birtokadományokhoz és tisztsé-
gekhez jutottak. Ezeknek a képességeknek köszönhetően jelentős vagyoni és 
presztízsnövekedést könyvelhettek el ebben az időszakban. 

30 Tehát ekkor már biztosan nem viselte a veszprémi alispán címet, igaz 1534 után a források 
sem említik. 

31 Takáts, 1982. 111. p.; EEMHK III. 127-134. p.; Erdélyi, 1913. 13. p. 
32 Erdélyi, 1913. 13. p. „Dewecher antea tuguriolum erat extriixit regia pláne aedifica et haec 

omnia ex sangvine miserorum, quos depredatus est ex arce Sümeg" Vcgül abban állapodtak 
meg a felek, hogy a püspök fizessen 2000 Ft-ot, és Choron kapjon kettő általa kiválasztott bir-
tokot, Tapolca és Bcrcnd tizcdkcrülctck tizedeit 20 évre, és adja a fiának a tihanyi apátságot. 

33 MOL A 57 1. köt. 372. Mednyánszky. 1885. 189. p.; EEMHK III. k. 429. p. 
34 Veress D., 1996. 64. p. 



A család birtokainak változásai az 1540-es években 

Buda 1541-ben bekövetkezett elvesztésével alapvetően megváltozott a Dunántúl 
szerepe és jelentősége. Az oszmán katonai vezetésnek szembesülnie kellett logisz-
tikai okokból behatárolt lehetőségeivel, azzal, hogy Bécs bevétele Magyarország 
tartós megszállása nélkül nem lehetséges.3:1 Ezért számukra a Budát, mint előretolt 
állást oltalmazó katonai védőövezet kiépítése vált a legfontosabb feladattá. Ez volt 
a célja az 1543-ban indított hadjáratuknak, melynek következtében elesett Székes-
fehérvár és Esztergom: ezek az erősségek a következő évtizedekben támaszpontul 
szolgáltak a Dunántúl meghódítására indított vállalkozásaiknak. Ettől az időpont-
tól váltak rendszeressé a Balaton-felvidéket dúló portyák, melyek célja a demorali-
zálás és az ellenséges végvárak ellátásának megakadályozása is volt. 

A pusztulás egyre nagyobb méreteket öltött, 1546-ra Veszprém vármegyében 
31 település vált ideiglenesen vagy véglegesen lakatlanná, köztük Ugod és 
Borszörcsök, de a szomszédos megyékben sem volt jobb a helyzet.36 A Zala vár-
megyei Sárosdfőn, melyet Choron 1542-ben nyert el nádori adományként, már 
csak két lakott jobbágytelek volt a puszta mellett.37 Elveszett Fok és Szántód So-
mogy megyében, A helyzet súlyosságát jelezte, hogy a veszprémi püspökség ingó-
ságait Sümegre és Sopronba mentették.38 

Az állandósuló háborús viszonyok azzal fenyegettek, hogy azok a családok, 
akik nem képesek birtokaikat megvédeni, és a pusztítás által eleddig megkímélt 
nyugati vármegyékben újabb birtokokat szerezni, azok vagyoni alapjukat elveszít-
ve végleg elszegényednek, és nem marad más lehetőségük, mint az, hogy valamely 
végvárban a vitézlő rend létszámát gyarapítsák. Ennek következtében a török által 
veszélyeztetettterületeken élő nemesi famíliák megpróbáltak védettebb területe-
ken, így Vas, Moson, Sopron vármegyékben, esetleg Felső-Magyarországon bir-
tokhoz jutni.39 

A Choron család birtokpolitikáját vizsgálva ugyanezt a törekvést figyelhetjük 
meg a Jánosháza-Somlyó uradalom megszerzése esetében. A birtok eredetileg az 
Erdődyek birtokában volt, de ők ezt elzálogosították Tahy Annának, Zrínyi János 

35 Fodor, 1991.; Fodor, 1998. 
36 Pákay, 1942. 23. p. 
37 „Duas possessiones jobagiones populsas et sex desertas in possessione Sarasdfew vocata in 

comitata Zaladiensis" 1542. szeptember 1. M O L P 108 Rcp. 40. Fasc. E. No. 89. 
38 Molnár, 1998. 72. p. 
39 Ezt tapasztalhatjuk Batthyány Ferenc esetében is aki Körös megyéből tette át birtokainak súly-

pontját a védettebb nyugati területekre. Pálffy, 2000. 138. p. 



özvegyének, aki azt 1546-ban Devecseri Choron Andrásnak eladta.40 Ő 1547-ben 
ezért az uradalomért 2000 Ft-ot fizetett Erdődy Péternek, de a végleges megvásár-
lására— a Somlóvásárhelyi premontrei kolostor kegyuraságával együtt— 15 000 
Ft-ért csak 1558-ban került sor.41 

A legfontosabb kiadott forrástípus ezekből az évekből, amit a család birtok-
struktúráját kutatva a legnagyobb haszonnal tudtunk forgatni, a Maksay Ferenc ál-
tal kiadott, 1549-ben végrehajtott országos adóösszeírások voltak. Veszprém 
megyében ebben az évben a család 75,5 adózó portával rendelkezett, hozzájuk tar-
tozott ekkor már Somlóvásárhely oppiduma is. Ám hiába voltak Török János után a 
vármegye leggazdagabb birtokosai, az előző évtizedhez képest jelentős visszaesés 
következett be az itteni birtokok nagyságában, és ennek következtében az ebből a 
térségből befolyó jövedelmek is megcsappantak.42 

Zala vármegyében is hasonló volt a helyzet. Ebben az évtizedben megszerezték 
Pulát, illetve Mindszentkálon és Szentbenedekkákon is bírtak birtokokkal egy ide-
ig,43 de az összeírás szerint a 21 faluban talált 55 adózó portával csak a megye közép-
birtokosai közé tartoztak. Nagyon magas volt a zsellérporták aránya is, szám szerint 
92 adómentes házat írtak össze, ami az állandó török dúlásokkal lehetett összefüg-
gésben. A megye 20 allódiumából kettő volt a család kezén, és a 758 szervitorból is 
csak 3 szolgált a famíliának. Az összeírásokból kitűnik, hogy ebben a két vánnegyé-
ben általános regresszió következett be a térség hadszíntér jellegéből kifolyólag, és a 
vármegyék keleti területein már korán megjelent a kettős adóztatás intézménye, 

40 „Nos Anna de Thaly...recognoscimus per presentes litteras nostras castrum Somlyo a 
magnifico domino Junioré Petro Erdewdy de Monyorokerek in pignore apud nos habitum...ad 
manus egregii domini Andreae Choron de Devecser dare statuare et assignare debeam..." 
MOL E 185. 

4! „ illis inscriptioni et venditioni, quas Spectabilis et magnificus comes Petrus Erdewdy ad (?) 
super totali castro suo Somlyo vocata in comitatu Wespremiensis constwtu, simul cum ingeniis, 
similar Barbatis et omnibus Armis ac instrumentis bellicis omnibusque pertinentiis eiusdem 
castri necnon totali jure patronates suo, quod in claustro (?) Beati Lamperti ... Religiosarwn 
dominarum Sanctimonialium ordinis Premontratiensis in oppido Wassarhel ... pro summa 
quindecim millium et quingenti florenum hungaricarum ... partim vero a Joanni Choron ..." 
MOL A 57 3. köt. p. 495-496. A család azonnal megtámadta ezt az adás-vctclt arra hivatkozva, 
hogy Erdődy III. Pctcr végrendelete szerint csak családtagnak adható cl cz a birtok. Kazáry, 
1940. 65. p. Ettől függetlenül már 1547-től folyamatosan datálnak innen levelet a Choron család 
tagjai, és egészen a család kihalásáig a kezükön maradt Somlyó. Az első levél „ex Somlyo" 
1547. május 4-cn kelt. MOL E 185 Choron András Nádasdy Tamásnak. 

42 Maksay, 1990. II. köt. 922-923. p. 
43 Pákay, 1942. 164. p. és Pákay, 1984. 240. p. Ezek a birtokok az 1549-cs összeírásban már 

nem szerepeltek. Maksay, 1990. II. köt. 929-985. p. 



amely természetszerűleg maga után vonta az itteni termelés bizonyos visszaesését. 
Azok a családok, akiknek csak itt voltak birtokaik, egyre nehezebben tudták behajta-
ni járandóságaikat, és ez maga után vonta elszegényedésüket. 

Amíg Veszprém és Zala megyében a törökjelenléte miatt jelentős területeket 
vesztett a család, addig megpróbáltak új birtokokhoz jutni a védettebb nyugati terü-
leteken. A fent említett adóösszeírás tanúsága szerint a családnak sikerült megvetni 
a lábát Vas vármegyében.44 A már tárgyalt Jánosháza-Somlyó uradalmon kívül a 
korábban Széchy birtok dobrai uradalmat is Choron András birtokaként tüntették 
fel, amelyhez Thurzó Elek helytartón keresztüljutott hozzá.45 Mindösszesen 60 te-
lepülésen 302 adózó portával rendelkezett a család ebben a vármegyében, és ezzel 
Batthyány Ferenc (84 településen 611,5 porta), és Niklas Gráf zu Salm (130 hely-
ségben 542,5 porta) után a megye harmadik legnagyobb birtokosai voltak. A nevük 
alatt lett feltüntetve a Batthyány Ferenccel együtt birtokolt Rohonc-Szalónak ura-
dalma, mely kiterjedése és fekvése révén rendkívül gazdagnak volt mondható.46 A 
viszonylag sok zsellértelek (341) mellett feltűnően sok volt az újonnan letelepítet-
tek száma (110),47 ami egy jelentős méretű helyreállításra vagy munkaerőhiányra 
enged következtetni. Utóbbi feltevést látszik igazolni, hogy Choron több major-
sággal is rendelkezett, de mellette a többi nagybirtokos is jelentős allódiális műve-
lést folytatott. Az összeírás még arról is tudósít, hogy a megyében a család 55 
szervitorral rendelkezett, ami jól mutatja a család erejét. 

A forrásból leszűrt tanúságok összegzésekor megállapíthatjuk, hogy a család 
feje jól reagált a Buda elvesztése után bekövetkezett eseményekre, sikerrel valósí-
totta meg a família nyugatra húzódását, és ezzel biztosította a család anyagi bázisá-
nak fennmaradását, sőt "gyarapítania is sikerült azt. Feladva Veszprém és Zala 
megyei birtokainak központi szerepét Vas megyében sikerült jelentős bevételi for-
ráshoz jutnia. Lényeges különbséget fedezhetünk fel az 1526-1541 közötti idő-
szak, és az ezt követő időintervallum családi birtokösszetételében. Míg az első 
időszakban a birtokadományok sokkal kisebbek voltak—sokszor csak egy falu, és 
ezek is rendkívül szétszórtan helyezkedtek el, nagyban megnehezítve a javak igaz-
gatását — addig a második terminusban a család már tudatosan törekedett lehető-

44 Maksay, 1990. II. köt. 862-905 . p. 
45 Uo. 859-860. p. 
46 Ez utóbbi adatot azonban fenntartással tudjuk csak kezelni, mert Zimányi Vera Rohonc-Sza-

lónakkal foglalkozó monográf iá ja nem említi a Choronokat birtokosokkent, cs mi sem talál-
koztunk anyaggyűjtésünk során ezt az állítást alátámasztó forrással. Zimányi, 1968. 

47 Ez a magas szám valószínűleg az éppen ebben a korban tetőző horvát betelepítésnek köszön-
hető, mely problémakörre a későbbiekben szeretnék kitérni. 



leg egy tagban, vagy csak kis területen szétszórt uradalmak megszerzésére. Ennek 
következtében mind a kezelésük, mind a jövedelmek behajtása egyszerűbbé vált. 

A család életében más okokból is jelentős mérföldkő volt az 1550-es évek for-
dulója. 1551 -ben elhunyt András, így a család és a birtok igazgatása egyetlen fiára, 
Jánosra maradt.48 Choron András tevékenységének értékelésekor megállapíthat-
juk, hogy a rengeteg negatív hatás és a megváltozott körülmények ellenére sikerült 
józan politizálással birtokait megőrizni és gyarapítani. Amikor a család érdekei 
úgy kívánták, akkor fegyverrel is beavatkozott Ferdinánd oldalán a belharcokba, 
hűségével és kardjával további birtokokat szerzett, majd később, amikor már egy 
sokkal hatalmasabb ellenséggel szemben javait megőrizni nem tudta, sikerült vé-
dettebb területekre helyezni azokat. Neki volt köszönhető az, hogy immár az új bir-
tokok bevételeit utódja a török ellenes harcokra tudta fordítani. 

A Choron család szerepe a török elleni védelmi harcokban 

A család felemelkedésével és történetével egyidejűleg három részre szakadt az or-
szág és állandó harcok színterévé vált. Ezért nem kerülhetjük meg a család szerepé-
nek vizsgálatát a Balaton-felvidéken zaj ló várháborúk történetében. Tárgyalt 
időszakunkban a legnagyobb nyomás a térség magánföldesúri váraira 1552-ben, 
Veszprém török uralom alá kerülésekor nehezedett, és 1566-ig, annak visszafogla-
lásáig tartott. 

Az első találkozás az oszmán csapatokkal azonban már sokkal korábban, 
Szulejmán 1532-ben Bécs ellen vezetett hadjárata idején megtörtént. Akkor a főse-
reggel együtt haladó martalóc csapatok elárasztották a Dunántúlt, amelyek közül 7 
különböző csapatrészt semmisített meg Choron, több mint 2500 főnyi veszteséget 
okozva.49 E támadás után kezdte el Devecser védmüveinek megerősítését, északon 

48 Utolsó levelét 1551. augusztus 8-án keltezte Nádasdy Tamásnak. MOL E 185. Későbbi forrá-
sokban nem bukkan fel. Ezért nem fogadhatjuk cl halála időpontjának 1564-ct. Nagy, 1858. I. 
köt. 183. p. 

49 „Ex litteris Andreae Choron in Symegh feria sexta post Dionisii martyris: lnprimis cum 
equitibus nostris versn Dewecher domum nostram invenimus Turcas equites quingentos, quos 
omnes profligimus, secundo centum, tertio centum et quinquaginta, quarto trecentos, quinto 
ducentos, sexto pedites trecentos et quinquaginta, septimo ducentos quinquaginta, omnino 
istos praeseriptos ita profligavimus, ut forsan non rnulti postuerunt ex eis mortem evadere. 
Insuper ubi quinquaginta equites, ubi pedites centum, quadraginta, viginti et sic consequenter, 
profligavimus, ita hic in circuitu Dewecher et Symegh iacent circiter vei plus quam duo milia 
quingenta cadavera Turcarum..." ÖStA HHStA Turcica. Karton 2. Konv. 2. fol.126. 



a Torna patak vizét felduzzasztottá és egy emeletes ötszögletű bástyát épített, a fa-
lakat megmagasította és a felvonóhíddal rendelkező kaput is megerősítette.30 

Ettől az időponttól kezdve bármikor lehetett számolni kisebb-nagyobb foszto-
gató csapatok megjelenésével, de még 1541-ben is a tényleges török katonai meg-
szállás csak egy vékony Duna menti szakaszra terjedt ki. Ezért a török hadvezetés 
legsürgetőbb célja a hódoltság kiszélesítése volt a Dunán szállított utánpótlás biz-
tosításának érdekében. Ebbe a koncepcióba illett bele Székesfehérvár 1543-ban 
történt megszállása, és ekkortól vált végvidékké a Balaton-felvidék, ahol minden-
napossá váltak az összecsapások. A törökök előrenyomulását ebben a térségben a 
Balaton és azt körülvevő mocsarak, a Bakony rengetege és ezek mögött a Rába fo-
lyó terepakadályai fékezték, de a térség magyar kézen levő várai bizony korszerűt-
lenek és elavultak voltak.51 

A védelmi rendszer kiépítése még csak ekkor kezdődött, ám mégis ezekre az 
évekre tehetjük a később sikeresen funkcionáló végvidéki határrendszer alapjainak 
megteremtését.52 A Balaton-Duna közötti terület védelme speciális elhelyezkedé-
se miatt hármas talapzaton nyugodott finanszírozási szempontból. Kiemelt fontos-
sággal bírt a Habsburg hadvezetés számára, mert közvetlenül védte Bécs előterét, 
ezért 1546 elején a térség legfontosabb váraiba, Pápára, Győrbe, Szentmártonba és 
Veszprémbe Alsó-Ausztria rendjei saját fizetésükön mintegy 1100 katonát rendel-
tek.53 

A magyar rendek is megpróbálták megszervezni lehetőségeikhez mérten a vég-
vidék védelmét. 1542-től a Dráva és a Duna közti területen a rendek javaslatára du-
nántúli országos főkapitánynak választották Nádasdy Tamást, akinek a végvárak 
és vármegyék mindenféle hadügyi kérdésének az irányításáról kellett gondoskod-
nia.54 Ennek végrehajtására főként az országgyűlés által megszavazott hadiadóból 
tartott katonák álltak rendelkezésére. Ezekből 1546-ban Devecserbe, Ugodba és 
Tihanyba 100 lovast és 50 gyalogost irányoztak elő, ebből 24 lovas és 14 gyalogos 
Tihanyban szolgált.55 1547 januárjában a dunántúli rendek hídvégi partikuláris 
gyűlésén a rendes hadiadón túl további egy forint kivetését rendelték el, melynek a 

50 Koppány, 1961. 19. p. 
51 Pálffy, 1999. 53. p. cs Szántó, 1980. 313. p. 
52 A török elleni vcdclmi rendszer kicpülcschcz cs szervezetéhez lásd Pálffy, 1996. 163—217. p., 

a győri főkapitányság történetéhez Pálffy, 1999. 
53 Uo. 61. p. 
54 1546-ig töltötte be ezt a tisztséget. Uo. 48. p. 
55 Uo. 50. p. Erdélyi, 1908. 138. p. Az viszont bizonytalan, hogy az ekkor már Choron zsoldján 

itt állomásozó katonák fizetését vállalták át a rendek, vagy további végvidckickről volt szó. 
Kérdéses továbbá ezen tervezet megvalósulása is. 



negyedét a birtokosoknak kellett megelőlegezniük. Ebből 400 lovas felállítását ter-
vezték, 100 fő Pethő Péter alatt Devecserben és ugyanennyi Szarka Pál parancs-
noksága alatt Pápán állomásozott volna, és hírszerzői, mustra és fizetési ügyekben 
Choron András és Csányi Ákos voltak a kapitányok kirendelt segítői. Még ez év-
ben Körmenden újabb adót szavaztak meg a nemesek, amely összegből 80 dénárt 
szántak saját csapataik fenntartására és ezen összeg begyűjtésével is Choront bíz-
ták meg.56 Ezekből a törekvésekből kitűnik, hogy a rendek megpróbálták mozgósí-
tani minden erőforrásukat, hogy sikerrel tudják megállítani a török hadsereg 
térnyerését, és ellensúlyozzák nyomasztó létszámfölényét. Ezeknek a próbálkozá-
soknak a család tagjai is aktív részesei voltak.57 

A finanszírozásban szerepet vállaló harmadik csoportot a helybeli birtokosok 
alkották, akik saját földesúri váraikban a maguk pénzén tartottak kisebb-nagyobb 
kontingenseket. Mivel azonban ezek az állami finanszírozási kereten kívül estek, a 
kormányszervek iratanyagában sem jelentek meg, így meghatározásuk csak a csa-
ládi levéltárakból előkerülő esetleges források bevonásával sikerülhet. A Balaton 
és Duna közötti területen a Pethő család tartotta fenn Szigliget, Tátika, Rezi várakat 
és a keszthelyi ferences kolostort, Gyulaffy László Csobáncot és Magyar Bálint 
Szigligetet. A Choron család birtokolta Devecser mellett Ugod, Somlyó, Jánoshá-
za és Tihany várakat.58 Ez hatalmas terheket rótt a családra, mert a katonák zsoldján 
túl a várak fenntartására, javítására is nekik kellett gondot fordítani. Bár konkrét 
adatok nem állnak rendelkezésre, de feltételezhetjük, hogy a kiadások fedezésére 
az újonnan megszerzett Vas megyei birtokok jövedelmei szolgáltak. 

A helyzet csak 1552-ben változott meg gyökeresen Veszprém elestével. Kiesé-
sével egy ék keletkezett, és a Séd és Torna patakok völgyeiben lehetőség nyílott 
nyugati irányú áttörésre és a Rába-köz hódoltatására. Már az év elején fokozott volt 
a törökök aktivitása: február elején portyára indultak Fehérvárról. Ez akkor még si-
kertelen volt, de Choronnak is készen kellett állnia, egy esetleges támadás esetén a 
lakosság megvédésére.59 Egy héttel később mégis sikerült a törököknek rajtaütni 
Olaszfalun, ahol többeket megöltek, elhajtották a lakosságot és a lovakat, és az 

56 Páljfy, 1999. 98-99. p. Sajnos ezen rendeletek végrehajtásáról sincsenek ismereteink 
57 1545-ben majd 5800 katona állomásozott a Dunántúli végvidékkel szembeni oszmán várak-

ban. Uo. 52. p. 
58 Tihany 1548-ban visszakerült az apát birtokába, és 1552-től királyi őrség állomásozott benne. 

Erdélyi, 1908. 703. p.; Páljfy, 1999. 78. p. Somlyó és Jánosháza 1547-től volt a család tulajdo-
nában. 

59 „dies et noctes expectamus comissimus etiam colonis circum habitantibus, quod si 
iaculationes audierint ad Devecser properent." MOL E 185 kelt: 1552. fcbr. 14., Dcvccscr, 
Choron János Nádasdy Tamásnak. 



Ugodban állomásozó őrség csak a Pápáról érkező csapatokkal kiegészülve tudott a 
portyázok után eredni.60 Ezek az események már a nyári hadjárat előszelei voltak. 
Choron május elején rendelkezett információkkal a török készülődésről, arról, 
hogy Pest mellett gyülekeztek lovaikkal, a budai pasa hidat veretett a Dunán, vala-
mint még több sereg megérkezésére vártak.6' 

Ekkor került sor az első együttműködésre Choron, és az ekkortájt hivatalba lépő 
és Győrben székelő Ehrenreich von Königsberg főhadparancsok-helyettes között, 
és bár Nádasdy kérésére Choron megígérte segítségét, különböző ellátásbeli prob-
lémák miatt hamar csalódott benne.62 Nem sokkal később keserű iróniával jegyezte 
meg Choron, hogy Königsberg nehéz fegyverzetű lovasokat ígért Veszprém fel-
mentésére, akik mire megérkeznének, ők elvesznek.63 Amikor látta, hogy másra 
nem számíthat, maga kezdett el csapatokat szervezni Gyulaffy László és Magyar 
Bálint segítségével.64 Mindez azonban már késő volt, felmentő sereg hiányában 
nem tarthatta magát Veszprém, pár napos ostrommal ledöntötte falait Ali budai 

60 „Ita esse debebet vespere proxime praeterita Thurcae tam equites, tam pedites excursionem 
fecerant circa castrum meum Ugod ac ex una possessione mea Olaszfalu vocata centum 
personas minus octo personi captivos ab duxerunt vel tres vel quatvor homines salvi evaserunt 
precorum eorum ducenta equos insuper res que eorum universas abduxerunt." MOL E 185 
kclt: 1552. fcbr. 20., Dcvccscr, Choron Janos Nadasdy Tamasnak. 

61 „...quam quod homo dicit Thurcas Budenses et bassam cum illis equos apud Kanya prope 
Budam in Pest misisse pontem per Danubium inter Pest et Buda per Thurcas constructi ... 
dicit eciam ferri fama apud Thurcas, Ulimanbegum et Beglerbegum cum magno Thurcarum 
numero veniti." MOL E 185 kclt: 1552. maj. 5., Dcvccscr, Choron Janos lcvclc Nadasdy Ta-
masnak. 

62 „vero cum domino Kynyspyrgher laurinum usque tuto ire possemus qui mandato et consilio 
vestrae spectabili et megnifice dominatio dominatio libenter pareremus ... Germanum illum 
qui a nobis nomine Regie Maiestatis frumenta emit hodie hic apud nos adfuturum cum multis 
curribus et frumenta parata ab ductuntur in quibus sunt vilia satis multa lolio et id genus 
mixta et iam antea quo dixit se frumente eiusmodi impura et per curculiones erosa nolle 
accipere, sed magis pecuniam regiam reducere." MOL E 185 kclt: 1552. apr. 26., Dcvccscr, 
Choron Janos Nadasdy Tamasnak. 

63 „dominus Kynyspyrgher expectat adhuc quosdam Germanos gravis armature de partibus 
superioribus quod quando fiat ignoramus inter im nos certo peribimus." MOL E 185 kclt. 
1552. maj. 30., Dcvccscr, Choron Janos Nadasdy Tamasnak. Volt is alapja Choron aggalyai-
nak, mcrt a parancsnoksaga ala tartozo magyar, ncmct cs italiai csapatok cgcsz nyaron tctlcniil 
varakoztak Papa alatt. Palffy, 1999. 76. p. 

64 „Nos quantum potuimus contra vicinum malum satis diligenter plebem congregamus ad milli 
et quingentos ferme pedites equites rursum speraremus nos ultra centum habituri ceterum et 
penes Balathinum miseras plebs per dominum Gyulaffy et servitores nostros dominumque 
Vdlentinus Magyar levata est parati que essemus quo necessitas vocaret veniri. " MOL E 185 
kclt. 1552. maj. 30. Dcvccscr Choron Janos Nadasdy Tamasnak. 



pasa, és ezután védői feladták a várat/1'11 A törökök már a megszállást követő napok-
ban szandzsákközponttá tették, és jelentős várőrséget helyeztek el benne, ezzel is 
jelezvén, hogy ebben az irányban szeretnének áttörni a Kisalföld irányába.66 

A bécsi vezetés felismerte a veszélyt, és még ebben az évben királyi csapatokat 
küldött több Balaton-felvidéki magánföldesúri várba, Csesznek mellett Nagyvá-
zsonyba, Tapolcára, Tihanyba, a Veszprém hátában fekvő Palotára kerültek külön-
böző létszámú seregek, így Devecserbe 150 lovas és 100 gyalogos.67 Ezek a várak 
alkották a Veszprémmel szemben felállított védelmi zóna első vonalát, így királyi 
őrséggel való megerősítésük mindenképp ajánlott volt. Ez azonban nem jelentette 
azt mindenesetben, hogy a várak királyi tulajdonba is kerültek. Devecser esetében 
tudjuk, hogy a királyi katonaság jelenlétével egy időben itt állomásozott Choron 
János magánföldesúri katonasága is, amit saját bevételeiből tartott fenn.68 Ez nem 
kis terheket rótt a családra, hiszen a törvény szerint annak, akinek nem volt szerző-
dése, havonta 3 Ft-ot kellett fizetni, míg a szerződéseseknek alku szerint.69 Szám-
szerű adatok hiányában nem bocsátkozhatunk becslésekbe arra vonatkozóan, hogy 
hány főt tartottak fegyverben a devecseri Choronok, de figyelembe kell vennünk, 
hogy 6 várban — Devecserben, Ugodban, Somlyón, Jánosházán, Dobrán és 
Kaboldon — tartottak fenn kisebb-nagyobb létszámú katonaságot, ez Devecser 
esetében megközelíthette az ott állomásozó királyi sereg létszámát, mert a huszá-
rok számára bővíteni kellett a várat,70 és a legnyugatabbra fekvő Kaboldon is állo-
másozott 25 lovas és gyalogos.71 Ettől az időponttól kezdve Veszprém 1566. évi 

65 ,j)er Vespremii murum ex utriaque parte Thurci satis late demoliti sunt, restat iam solum 
invasio et vix speramus et conservat quieat" Choron tudósítása Veszprém végnapjairól 
Nádasdy Tamásnak. MOL E 185 kelt. 1552. máj. 30., Devecser 

66 Dávid. 1998. 19. p. 
67 Takáts, 1908. 268. p. Arról nem rendelkezünk biztos ismeretekkel, hogy ekkor még az egész 

kontingens felett Choron rendelkezett, vagy már ekkor idevczényclték Gyulaffy Lászlót Pápá-
ról, és megosztva viselték a parancsnoki terheket. Lásd erre Pálffy, 1998. 143. p.; illetve 
Pálffy, 1999. 78. p. 

68 „nos tam gentes Suae Maiestatis in stipendio existentes quam nostos equites et pedites ratione 
bonorum nostrorum paratos habernus." MOL E 185 kelt: 1562. febr. 12., Jánosháza, Choron Já-
nos Nádasdy Tamásnak. 

69 1 542:50. tc. Varga, 1981. 38. p. „és amit nagyságod én velem megszerződött vala, adjon meg 
25 FI. 93 d.-t és egy becsii vetette vala, hogy tartozik." Magyarandi István levele Choron Já-
noshoz, kelt: 1580. okt. 17. M O L P 108 Rep. 45. Fasc. O. No. 343. 

70 MOL E 185 kelt: 1554. jún. 29. Dcvccscr. Choron János Nádasdy Tamásnak. 
71 „Laurentius literátus et Petrus literátus homines praefati Joannis Choron equites et pedites 

feret vigintiquinque..." Oláhcsászár Miklós I. Miksa magyar királynak kelt: 1564. szept. 19. 
MOL P 108 Rep. 88. Fasc. 6. fol. 39-40. 



visszafoglalásáig Vázsony és Tihany mögött közvetlenül elhelyezkedve Devecser 
a bázis szerepét töltötte be Pápával együtt, ahonnan veszély esetén gyorsan segítsé-
get lehetett küldeni.72 

Choron János leveleinek datálásából tudjuk, hogy ezekben az években majd-
nem összes Nádasdy Tamáshoz írt levelét itteni várainak valamelyikéből keltezte; 
aktív irányítója volt a török elleni védekezésnek, fiatal korában itt vesztette el fél 
karját is egy ágyú felrobbanása következtében.73 Ez a testi hiba nem zavarta őt ab-
ban, hogy szinte fáradhatatlanul szervezze a birtokai védelmét, és oltalmazza a rá-
bízott területeket minden lehetséges eszközt felhasználva.74 

1554-ben a Devecserben állomásozó lovasok megóvása érdekében egy sáncot 
kezdett el építeni, de a szükséges eszközök szűkös volta miatt csak lassan haladhat-
tak a munkálatok, és félő volt, hogy Devecser a Fehérvár alatt összegyűlt török se-
regek pusztításának áldozatul esik.715 Ez viszont az egész környék elvesztésével járt 
volna, ezért könyörgött Gyulaffy Lászlóval együtt Nádasdynak, hogy létszámuk és 
felszerelésük elégtelen volta miatt szakállas puskákat, golyóhoz való puskaport is 
szíveskedjen a végházba küldetni.76 

72 ÖstA HKA HFU rotc Nr. 5 máj. fol. 96. kelt. 1555. máj. 13. Győr Sforza Pallavicini Ferdi-
nándhoz. Május 7-én a törökök megtámadták Tihanyt, cs ő Dcvecserböl Gyulaffy vezérletével 
20 gyalogost küldött át a lehető leggyorsabban. 

73 „Továbbá azt írhatom kegyelmednek, hogy Rerem [sógorom] Choron János valami taharaczkból 
lűtt volt. Az tharaczk jobb kezét szinte bokánál el szakasztotta, es arcat az por igen megegette es 
hogy az ruhát rajta hamar el nem szakaszthatták az mellyét az puskapor hogy igen mind 
megegette, annyira hogy azt mondjak, hogy nehelen megmarad..." Terbe, 2000. 126—127. p. 
1554-ből már azt írja Choron Balinger Gcriknck Dobrara, hogy bár van vaskeze dc nem hasz-
nálja, mert „az én kezemmel megbírom azt lovat és az másik kezem szabadon szolgál úgy mint 
ennen magam kívánom.'" Uo., az eredeti MOL P 1314 No. 09315. 

74 Itt kell megjegyeznünk, hogy Veress D. Csaba állításával szemben sem Devecser, sem Ugod 
nem került a tárgyalt időszakban török kézre, ezt a Choron János által írt levelek keltczési he-
lyei jól mutatják. 

75 „credibilius tamen est aliquod fortalitium tentare velle, ore dicitur vei le eos hoc castellum 
Devecser vei si id minus poterit vallum quod nunc ad conservandus equites denuvo ereximus 
demoliri velle et nos valló potissimum timemus nan nondum uti deberet perfectum est que 
multa ad hic destunt que ad eius perfectiones et conservationem pertinerént." MOL E 185 
kelt: 1554. jún. 29., Devecser, Choron János és Gyulaffy László Nádasdy Tamásnak. 

76 „quod minori numerum hominum sumus quoque incessitas et amplitúdó loci postularet si 
maior numerus hostium advenerit cum autem demolitio vei expugnatio huius castelli non 
solum in nostrum maliim sed totius huius vicine terre vergat ... ceterum si V. S. et M. Do. si 
aliquibus barbatis ac pulvere globulis et id genus instrumentis hanc domum provideret esset 
sane neeessarium..." Uo. Ez a legkorábbi adatunk arról, hogy Gyulaffy Dcvccscrbcn szolgált 
a királyi csapatok egyik felének parancsnokaként, és Choron is ettől az időszaktól vette fel cí-
mei közé a „király őfelsége kapitánya" titulust. MOL P 1314 No. 09315 kelt: 1554. szept. 17. 



Hiába történt azonban a végvár megerősítése, mert bár Choronnak voltak infor-
mációi ez év őszén a közelgő török támadásról,77 mégsem sikerült megakadályoz-
nia, hogy lerombolják a Devecser alatt meghúzódó mezővárost. Ezt követően 
határozta el egy új árok ásását az oppidum köré a környező lakosság kirendelésé-
vel, hogy a további támadásoknak elejét vegye.78 Az a tény, hogy a végház a köz-
vetlen előterében fekvő településeket sem volt képes megvédeni a pusztítástól, 
világosan megmutatja ennek a védelmi rendszernek a gyengeségeit és korlátozott 
hatékonyságát. A fizetések elmaradása miatt mindennaposak voltak a pénz nélkül 
maradt végváriak atrocitásai a polgári lakossággal szemben, ezeket a felsőbb kato-
nai vezetés nem tudta megakadályozni. Nem volt ez másképp Devecserben sem, az 
ott állomásozó katonák is rendszeresen sarcolták a környék településeit, amint azt 
az örvényesiek, és a veszprémi püspök panaszaiból ismerjük.79 

A várak felszereltsége és állapota is aggasztó képet mutatott, az állandó ellátási 
nehézségek és a folyamatos török pusztítások miatt utánpótlási és élelmezési gon-
dokkal küszködtek ezekben az erősségekben. Maga Sforza Pallavicini magyaror-
szági főhadimarsall is kérvényezte az uralkodónál, hogy ezekbe az erősségekbe 
utánpótlást, fegyvert és lőport küldjön, és utasította Nádasdyt, hogy ezekről gon-
doskodjon.80 Choronra egyre nagyobb terhet rótt várainak fenntartása, de hiába ér-

77 „dicunt non nulli Thurcas venire ad oppidum Papa dii antem dicunt ad Devecher" MOL E 
185 kell: 1554. okt. 25., Devecser, Choron János Nádasdy Tamásnak. 

78 „ et quia ego quoque minc novam fossam extra oppidum meum Devecser fodere intendő nam 
hactenus prossus nulla fossa fűit ob id que prius istud oppidum per Thurcas combustum erat 
pro eo ... rogo velit colonos dominarum sancitonalium de Vasarhel et possessionem dominae 
sororis me Kertta vocatam Gasparis Horvát Nagyszöllös vocatam ad aedificationem huius 
oppidi deputare..." MOL E 185 kelt: 1554. dcc. 5. Choron János Nádasdy Tamásnak. 

79 A vád szerint Choron katonáit Kákóra és Nyavalyádra küldte, akik az ott lakók minden pénzét 
elvették, „ut gentes meas ad bona eorum Kakhow et Niawaliad misessem et ibi suie pecuniis 
omnia acciperet. M O L E 185 kelt: 1557. ápr. 29 Kabold. Choron János Nádasdy Tamásnak. A 
püspök szerint „ego [Choron János] violentias multas et dampnorum illationes per colonos 
sue dominationis reverendissimae fecissem et per meos servitores fecisse" MOL E 185 kelt: 
1554 jún. 22. Choron János Nádasdy Tamásnak. 

80 „ Palatinoque regni hec omnia ad scitum dedi, ut et ipse iuxta suum posse auxilio sít, cras 
autem et pulveris aliquam quantitatem nec non pixidum barbatorum aliquem numerum mittere 
curabo et cum ad diversas arcium necessitates ab huic subinde huiusmodi munitiones mittere 
rogor et hic indies eadem munitiones diminuantur. Regie serenitati vestrae hummillime 
supplico dignetur jubere, ut iterum huc munitiones et ingenia bellica varia mittantur." ÖStA 
HKA HFU rotc Nr. 5 máj. fol. 96., Győr, Sforza Pallavicini Miksa főhercegnek 



kezett többször is királyi segítség a várba,81 és hiába kért Choron többször is segít-
séget azzal az indokkal, hogy ő maga már nem tudja ezen erősségeket megvédeni.82 

Nem növelte a védelem hatékonyságát Devecserben a két parancsnok torzsal-
kodása sem. A nézetkülönbségek okai ma sem teljesen tisztázottak ebben a majd 
két évig elhúzódó procedúrában, de már 1555-re olyan feszültté vált a helyzet, 
hogy Gyulaffy kérte az áthelyezését, amelynek elbírálását sikertelen békítési kísér-
lete után Pallavicini Miksa főhercegre bízta.83 A főhadparancsnok tisztában volt 
azzal, hogy Gyulaffy távozása esetén nem hagyhatja királyi őrség nélkül a várat és 
az elvonulókat pótolni kell.84 Bár Gyulaffy még a királynál is vádaskodott83 és 
Choron is törökbarátsággal vádolta meg sógorát,86 1556 júliusában együtt portyáz-
tak Fehérvár alatt,87 és csak 1557 júliusa után helyezték át Gyulaffyt Győrbe. 

Devecserben a királyi őrség létszáma az 1550-es években ennek köszönhetően 
nem volt állandó. Veszprém eleste után Pápa és Győr ausztriai segélyekből pénzelt 
csapatai után itt helyezték el a 3. legjelentősebb kontingenst 150 lovassal és 100 

81 1557-ből cs 1561-ből tudunk tudunk királyi provizorok érkezeséről, az utóbbi időpontban 
Gyarucscvics Andrásnak hívták, „ex regiem Andreám Gyarwchewith provisore castri nostri 
Dewecher..." MOL E 185 kelt: 1561. aug. 17., Somlyó, Choron János Nádasdy Tamásnak. 

82 Dcvccscr, Ugod és Somlyó „quae ... omnibus bonis et proventibus carent ... pro defensione 
huius oppresse terre, certo iam a tempóra ad castrum meum Dewecher solutione fecit, attamen 
reliqua duo castra mea Somlyó et Ugod meis propriis expensis it hutic ... diem tenere debui ... 
nam custodiam ac defensionem preseriptomm castrorum meorum insujficiem sum, quae ad 
locum custodiam ac defensionem tam militis quam etiam pulveribus aliis que instrumentis ... 
indigerit." ÖStA HHStA AA Fasc. 78. Konv. A. fol. 75-77. 1557. márc. 29. Choron János ké-
relme I. Ferdinándhoz. 

83 „Egregii domini Joannes Choron et Ladislaus Gyulaffy praesidii Dewecheriensis capitanei 
aliquandiu sunt discordes, maior que indies inter eos oritur dissensio, ob eam causam Ladislaus 
Gyulajfi petiit, ut eum una cum suis militibus ex Dewecherio in alium locum finitimum evocarem 
atque traducere. Verum ego hactenus huic suae petitioni nunquam locum dedi quinpotius eos 
concordare et ad unionem, quae inter militis maximie capitaneos uno eodemdue in loco 
subsistentes praecipue requiritur, reducere conatus sum. Nunc vero dum videó me cum eisdem 
meis conatibus nequequem efficere quinpotius eorum discordiam magis magisque increbescere 
intelligo. Remisi praedictum Ladislaum Gyulaffy ad Regiam serenissimam vestram ut ipsa de 
illius mansione futura certum constituat. Quod quidem serenitas vestra eo maturius facere velit 
ideo ut sub praesentibus Thurcarum rumoribus eorum discordia nihil incommoda parere." 
ÖStA HHStA KA AFA 1555/7/4 kelt: 1555. júl. 4. Sforza Pallavicini Miksa főhercegnek. 

84 „Et si serenitas vestra eum illiuc amovere atque in hunc locum traducere voluerit ... tunc ego 
alios tres Capitaneos ... vei unum tot equitibus ... dehinc Dewecherium expediam." Uo. 

85 MOL E 185 kelt: 1555. máj. 2., Dobra, Choron János Nádasdy Tamásnak. 
86 MOL E 185 kelt: 1557. márc. 14., Dcvccscr, Choron János Nádasdy Tamásnak. 
87 „ cum domino Gyulaffy causa quam tunc temporis fuimus sub Albam Regalem" MOL E 185 

kelt: 1556. júl. 19., Dcvccscr, Choron János Nádasdy Tamásnak. 



gyalogossal. Mivel a létszám 1554-ben nem nőtt Gyulaffy megérkezésével, ezért 
valószínűleg vagy a Choron alatt szolgálók létszámát csökkentették, vagy meg kel-
lett osztania sógorával az eddig egyedül vezetett csapatok irányítását.88 A kimuta-
tások tanúsága szerint egészen 1557-ig ez maradt a helyzet Devecserben, amikor is 
Gyulaffy távoztával 75 lovasra és 90 gyalogosra csökkent az itt szolgálatot teljesítő 
sereg. Ez a létszám csekély változtatással egészen Veszprém visszafoglalásáig 
megmaradt.89 

A sok nehézség ellenére értek el sikereket a magyar csapatok, Sforza parancsára 
Choron 1554 nyarán lerombolta Tapolca kastélyát, és visszaadta az ottani templo-
mot és kolostort a prior kezéhez, igaz a török újra építkezni kezdett.90 Őt is hadba 
hívták a Szigetvár felmentésére indított 1556. évi hadjáratba, és fontos szerepet ját-
szott az összegyűlt seregek élelmezésében.91 

1561 nyarán Szent-Grótot és Udvarnokot megtámadta és felgyújtotta a török, de 
rabolniuk nem sikerült nekik, mert a sümegiek és Choron emberei ki tudtak min-
denkit szabadítani, mert szembe sikerült támadni őket.92 A következő évben pedig 
Choron katonái is tevékeny részesei voltak Hegyesd visszavételének. A vár 
1561-ben esett el a porkoláb hanyagsága okán, és ez a Balaton egész északi partvi-
dékének elvágásával fenyegetett.93 Azonban Choron már az év végén jelentette, 
hogy kevesen vannak az erősségben és két nap alatt vissza lehetne foglalni. Pár hó-
nappal később már arról tudósított, hogy a veszprémi és a fehérvári törökök a budai 

88 Pálffy, 1999. 86. Inkább ez a presztízs veszteség lehetett az oka kettejük vitájának, mert az 
1557-ben említett emlékezetes kótyavetye idején, ahol állítólag egy ló miatt vesztek össze, 
már évek óta tartott a viszály. Veress D., Dcvccscr. 42. p. 

89 1 5 54-rc: Pálffy, 1999. 86. p. 1555-rc: „Dewecser Auf 150 geringe pferdt untul 100 hungerische 
fujiknecht sambt der haubtleut. " ÖStA HKA HFU rotc Nr. 5. 1555. Jún. fol. 15-17. 1557-rc: 
ÖStA HHStA AA 78 1556-1557 s. d. Konv. B. fol. 31. 1566-ra: 70 lovas és 90 gyalogost fizet-
tek a rendek havi 582 r. f. 30 K összegért. Pálffy, 1999. 129. p. 

90 „Ceterum illustrissimus dominus Sforza commiserat mihi Gyulaffy, ut castellum Tliapolca 
demoliri facerem, ecclesiam tamen et domum monethorum integram manibus prioris traderem, 
quod etfeci, dieunt tamen ... quod thurci vellint castellum illud rendificare ... " MOL E 185 kelt: 
1554. jún. 29., Dcvccscr, Choron János Nádasdy Tamásnak. 

91 „exhibitione equis S. et m. do. tnisi aliquot cubulis pábulum ex ordeo deinde ex diversis vinis 
cum lagenis" MOL E 185 kelt: 1556. júl. 1., Dcvccscr, Choron János Nádasdy Tamásnak, „ut 
quamprimum me necesse fuerit cum gentibus Suae Maiestatis eo ad castra ire." MOL E 185 
kelt: 1556. júl. 3., Dcvccscr, Choron János Nádasdy Tamásnak. 

92 MOL E 185 kelt: 1561. júl. 19., Jánosháza, Choron János Nádasdy Tamásnak. Iványi, 1970. 
20. p. 

93 Komáromy, 1907. II. közi. Ormányi Józsa Csányi Ákoshoz. 130-156. p. III. közi. Ormányi 
Józsa Nádasdy Tamás nádorhoz. 156-160. p. 



pasa parancsára várnak, aki már Hatvan felé tart, és oda várja ezeket a csapatokat 
is.94 Március végén a tervezés utolsó stádiumában Choron egyik levelében számba 
vette a tervezett vállalkozáshoz összegyűjthető erőket. Szerinte Győrből 100-200 
lovas és ugyanennyi gyalogos volt várható, míg Devecserből 200 és Pápáról 550 
katona mozgósítására van lehetőség, és ezzel a sereggel sikerre vihető a vár vissza-
vétele.93 Ebből kitűnik, hogy Choron kiválóan ismerte a körülményeket és rendkí-
vül tájékozott volt az ellenség szándékait és saját lehetőségeit illetően is. 

Mint minden magára valamit is adó véghely parancsnoka, ő is tartott fenn saját 
hírszerzőhálózatot. Az ezeken a csatornákon befolyt információkat összevetette a 
más várkapitányok által megszerzett hírekkel, és ezekkel együtt juttatta el 
Nádasdyhoz értesüléseit.96 Volt embere Budán, aki még a nándorfehérvári törökről 
is szállított híreket,97 volt, akit csak halért küldött le a Dunára és onnan tért vissza 
hírekkel, de ha különösen gyorsan kellett információkhoz jutni, akkor jutalom elle-
nében küldött ki többeket az ellenséges vonalak mögé.9x Ezek ismeretében nem 
volt meglepő, hogy Choron kapott parancsot az egyik első, Dunántúlt ábrázoló, 
máig fennmaradt katonai térkép elkészítésére az Udvari Haditanácstól.99 A térkép 
egyik nagy értéke, hogy megadja mérföldben az egyes várak közötti távolságokat. 
Ha ehhez hozzávesszük Choron helyismeretét és határvidéki tapasztalatait, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy a térkép nagy segítséget nyújtott a Haditanácsnak a 
Balaton és a Duna közti területen fekvő várak stratégiai helyzetének meghatározá-
sakor. Tájolása a korabeli térképekéhez hasonlóan eltolt, de számunkra rengeteg 
segítséget nyújt, mert Choron a saját szemszögéből nézve vetette papírra ismerete-

94 M O L E 185 kelt: 1561. nov. 27., Jánosháza, cs kelt: 1562. febr. 16., Jánosháza, Choron János 
Nádasdy Tamásnak. 

95 M O L E 185 kelt: 1562. márc. 29., Jánosháza, Choron János Nádasdy Tamásnak. 
96 így volt, amikor Takaró Mihály üzenetet Tihanyból, cs Hcnycssc Istvánét Sümegből együtt 

küldte cl az általa szerzett értesülésekkel. „I taque in brevi de hac re dominationem vestram 
magnijicationem ego met inquiram" MOL E 185 kelt: 1556. máj. 12., Somlyó, Choron János 
Nádasdy Tamásnak. 

97 „homo meus venit de Budae habeo ... [szakadás] ... fidem hominem Hungarum seribam passe 
Budensis qui mihi nunciavit rogavitque ad vigilandum quia dixit de confinibus Nándor albe 
gentes imperatorum Thurcarum esse in itinere quas passa Budensis dictui expectat nunciavit 
vei castrum Kaposújvár vei Papam velle obsidere" MOL E 185 kelt: 1555. jún. 26., Somlyó, 
Choron János Nádasdy Tamásnak. 

98 A halakkal visszatérő ember szerint „ad partes Thurcicas de illorum exercitu pene nihil 
habere rumoris." MOL E 185 kelt: 1555. okt. 10., Dcvccscr, Choron János Nádasdy Tamás-
nak. „sí quid de Thurcarum excursionibus intelligeret nos per exploratorem" MOL E 185 kelt: 
1556. dcc. 7. Choron János Nádasdy Tamásnak. 

99 Pálffy, 2000/2. 36-38. p. 



it, a középpontban Devecserrel, amit a rajzoló felülnézetből ábrázolt. Máig ez a 
legkorábbi kastélyábrázolásunk, amin jól látszanak Choron építkezései. 

Volt más lehetőség is az egymás közötti párbeszéd folytatására, sőt valamilyen 
szinten rá is voltak utalva egymásra a harcoló felek. A kereskedelmi kapcsolatok 
nem szüneteltek a határ két oldalán még a legnagyobb harcok idején sem, ennek 
volt köszönhető többek között az is, hogy az 1554-ben felégetett Devecser mező-
város 1559-ben éves vásártartási jogot kapott az uralkodótól.100 Emellett a végvi-
déki élet sajátosságaként sokszor igen szívélyes viszony alakult ki a felek között. 
Ezt bizonyítja, hogy Choron egy lovat kapott szomszédság okán ajándékba Arsz-
lán fehérvári bégtől,101 illetve Batthyány Ferenc megbízásából egy agán keresztül 
akart neki aranyos tálakat és poharakat szerezni.102 A másik érintkezési pont a rab-
tartás és rabkereskedelem révén létezett, amit előszeretettel űztek mindkét oldalon, 
mert jelentős bevétellel járt. Dobrában, Choron egyik Vas megyei erősségében le-
hetett egy nagyobb börtön, mert 1554-ben oda fogadta be megőrzésre Nádasdy ké-
résére annak egyik rabját, és már más barátai számára is őrzött ott több foglyot.103 

Devecser szerepében 1566-ban következett be változás, amikor Veszprém 
visszafoglalása után már nem volt szükség az így második vonalba kerülő 
Devecser királyi őrségének fenntartására, és megszüntették azt. Jelentősen kisebb 
összeget, évi 600 Ft-ot folyósított az udvar 1567-től kezdve a fenntartási költségek-
hez való hozzájárulásként egészen 1583-ig.104 Ezzel a Choron család birtokában 

100 MOL P 108 Rcp. 40. Fasc. E. No. 97. 1559. nov. 7., Bccs, Ferdinánd adománylcvclc. A három 
országos vásár mellett heti vásárokat is engedélyezett minden szombaton. 

101 ,possum Dominationi Vestrae Spectabili ac magnificae seribere cum querelam qualere diebus 
proxime praeteritum Oroszlanbegh Albensis causa vicinitarum miserat mihi equum unum 
dono ad arcem Vasonko. " MOL E 185 kelt: 1553. aug. 13., Devecser, Choron János Nádasdy 
Tamásnak. 

102 Sajnos még nem sikerült nyélbe ütni az üzletet, mert „az aga kinek én írtam volt rola nem volt 
itthon ... de im ismeg mindjárt beküldök mihelyt meghozák". MOL P 1314 No. 09316. Kelt: 
1564. márc. 15., Jánosháza, Choron János Batthyány Fcrcncnck. 

103 „litteras vestrae Illustrissimae Spectabilis ac magnificae dominationis de quodatn Thurca, in 
quibus petit at ad castrum Dobra reciperem, si istic mancipia non haberem ... ego Dobre ne 
unum quidem Thurcam habeo, sed aliqui amici habent duos sünt besliae." MOL E 185 kelt: 
1554. szept. 1., Somlyó, Choron János Nádasdy Tamásnak. 

104 ÖStA HKA HFU rotc Nr. 46. Konv. 1583. dec. Dcvccscrcn kívül csak Báthori Miklós Zclin 
nevü várára rendeltek cl ilyen összegű támogatást. Itt szeretném megköszönni Kenyeres Ist-
vánnak, hogy a rendelkezésemre bocsátotta ezt az adatot. Ennek a támogatásnak keretében fi-
zetett 1572. március-június negyedévben Zala vármegye dikátora 400 Ft-t Choron Jánosnak 
Dcvccscr vára fenntartására. „Magnijico domino Joanni Choron te ratione intertentionis arcis 
sua Dewecser medio dicatoris comitatus Zaladiensis soluti sunt flor 400." ÖStA H K A Ver. 
Ung. Gcg. rotc Nr. 48. fol. 613. 



levő várak elvesztették első vonalbeli hadászati jelentőségüket. Bár béke soha nem 
köszöntött a térségre, hiszen a szpáhik előrenyomulása révén a hódoltság területe 
folyamatosan nőtt, és az 1580-as években már Sárvár és közvetlen környéke is ve-
szélyben volt, de védelmi funkciójukat Veszprém vette át.ICb Egyes portyák ellen 
még bevethették a család zsoldjában tartott fegyvereseket, de ezek számát valószí-
nűleg csökkentették, és csak a vár közvetlen őrzésére elegendő strázsát hagytak 
benne. Ezekről az eseményekről már szinte semmilyen forrással nem rendelke-
zünk, valószínű, hogy a család tagjait is más gondok foglalkozatták már ekkor. 

A fejezet összefoglalásaként azt jegyezhetjük meg, hogy ez a majd 15 esztendő 
nagy kihívást és hatalmas terheket jelentett a család számára, birtokaik közvetlenül 
voltak fenyegetve, de ezek védelmén keresztül — természetesen a többi helyi bir-
tokos családdal összefogva — a magyar és osztrák rendek anyagi és katonai segít-
ségével sikeresen oldották meg feladatukat, mert sikerült a leghevesebb várharcok 
időszakában meghiúsítaniuk az oszmán csapatok áttörését és további térnyerését a 
Dunántúlon. 

A devecseri Choron família családi kapcsolatai 

A család történetének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a ro-
koni szálakat, amelyek révén a Choronokat elhelyezhetjük az adott kor nemesi tár-
sadalmában. Ismeretük révén képet kaphatunk a família vagyoni helyzetéről, és 
hogy a nemesi arisztokrácia szervezetében milyen helyet foglalt el. A korszak há-
zasodási sajátossága volt, hogy rangon aluli családokkal nem szívesen kerültek ro-
konságba, igyekeztek közeli területről párt választani; egy adott társadalmi 
rétegből nehéz volt feljebb lépni, bár nem egyszer éppen egy szerencsés házasság 
volt az alapja egy család későbbi sikereinek, hiszen egy főrangú családba való be-
házasodás magával hozta az egyén főrendűek közé kerülését.106 

A devecseri Choronok családfájával már foglalkozott korábban szakirodalom, 
de az újabban előkerült források segítségével sok helyen pontosítani és korrigálni 
tudjuk eddigi ismereteinket.107 A család tagjainak házasságait a XV. században az 

105 Hegyi, 1993. 105. p. 
106 Elég ha Nádasdy Tamásra, a későbbi nádorra és országbíróra gondolunk, aki a hatalmas va-

gyonú Kanizsai család utolsó tagjával, Orsolyával kötött házassága révén vált az ország egyik 
legnagyobb birtokosává. 

107 A legnagyobb haszonnal Takáts Sándor Choron-lányokról szóló tanulmányát Takáts, 1982. 
110-130. p. és Kazáry Károly munkáját forgattuk. Kazáry, 1940. 



adatok hiánya miatt nem állt módunkban összefüggéseiben vizsgálni, csak az bizo-
nyos, hogy 1473-ban Choron Gergely testvére, Katalin Török Ambrushoz, Hunya-
di (I.) Mátyás udvamokához ment feleségül, de ez a frigy még nem hozta meg a 
család felemelkedését, mert az uralkodótól nászajándékba kapott földbirtokok pár 
évvel később már a Szapolyai család kezében voltak.108 

A család hírnevét megalapozó András családtagjai közül is csak édesapját, Már-
tont ismerjük, édesanyja és testvérei nevével eddig nem találkozunk a forrásokban. 
András valamikor az 1520-as években vehette feleségül Izsákfalvi Margitot, aki-
nek származását ugyancsak homály fedi.109 Margit első említése 1532-ből tör-
tént, " 0 de ekkor már éltek gyermekeik, István és János,111 tehát a fri gynek ennél ko-
rábban kellett megtörténnie. András társadalmi jogállásának megfelelően kapott 
magának feleséget, nem tartozott ekkor még a főrendiek közé, ahogy azt házassága 
mutatja. István nem élte meg a felnőttkort, 1542 után nem fordul elő a források-
ban.'12 

János 1584-ben kelt végrendeletéből ismerjük az akkor még élő leánytestvérei-
nek a nevét."3 Ebben már elhunytként szerepel a talán legidősebb testvér Zsófia, 
aki Gersei Pethő Péthemek volt a felesége már 1535-ben. 

Dorottya Rátóti Gyulaffy Jánoshoz, Csobánc urához, egy Balaton-környéki kö-
zépbirtokoshoz ment feleségül.114 János testvérei voltak Mihály, és a híres bajvívó, 
László, aki 1554-1557 között Choron János kapitánytársa és „haragosa" volt 
Devecserben. Ennek az ellenszenvnek volt köszönhető talán az a családi összetíí-

108 Solymosi, 1984. 186. p.; Reizner, 1893. 613. p.; Bessenyei, 1986. 7. p. 
109 Családjáról semmi ismeretünk nincs, csak Vas megyében említenek a források egy Izsákfalvi 

Márk Jánost 1573-ban. „in praedicto oppido Vasvar in eodem comitatum Castriferrei ... 
Joanne Mark de Izsakfalva . . . " MOL P 108 Rep. 45. Fasc. N. Margit utolsó említése 1552. 
február 8-án. „Generosa domitia Margaretha relieta egregii quondam Andree Choron de 
Deweeher." MOL P 108 Rep. 45. Fasc. L. No. 392. 

no Reizner, 1893. 613. p. 
in Első említésük MOL P 108 Rep. 40. Fasc. D. No. 11 Choron András és Hidegkúti István kö-

zötti birtokcscrc Jankapürüty és Hidegkút birtokokkal. 
112 Utolsó említése 1542. szeptember 1-én Thurzó Elek Choron Andrásnak Sárpsdra tett ado-

mány levelében. MOL P 108 Rep. 40. Fasc. E . No. 89. 
113 Reizner; 1893. 613. p. „Quondam Sophiae olim Petri Pethő de praefaeta Gerse" MOL P 108 

Rep. 13. Fasc. A. No. 1. NB. Márl535-bcn Gcrsci Pethő Péter felesége „egregio Petre Pethew 
de Gerse ac domina Sopia Choron eonsorti eiusdem" MOL A 57 1. köt. p. 284-285. 1569-ben 
még él, Körmendről írt levelet Batthyány Boldizsárnak. MOL P 1314 No. 09329. 

114 Zala megyében Gyulakcszi, Henye, Monoszló, Raposka, Rendes és Tomaj falvakban bírt 
1549-ben 13 adózó portával. Maksay, 1990. II. köt. 997. p. 



zés, ami következtében Gyulaffy János a saját testvére ellen emelt panaszt, mond-
ván, hogy feleségét, „Dorka asszonyt éktelen szitkokkal illette."115 

János második testvére, Anna idősebb Gersei Pethő Gáspárnak, Nádasdy Tamás 
familiárisának, János és Boldizsár testvérének lett a felesége. A család tagjai 
1549-ben kaptak báróságot, és János Sopron megye főispánja is volt huzamosabb 
ideig.'16 A tehetősebb középnemes famíliák közé tartoztak, akiknek birtokai Vas és 
Zala vármegyében feküdtek.117 János emelt erősséget Keszthelyen, és a család 
1561-ben tizenhat fegyverest tartott Tátikában, tizenkettőt Reziben, és hatot-hatot 
Körmenden és Keszthelyen.118 

A harmadik testvér Fruzsina (Frakszia) volt, akit Gersei Pethő Benedek vett 
nőül. Róla tudunk a legtöbbet Takáts Sándor jóvoltából. Fruzsina a magyar mellett 
latinul is tudott írni és olvasni, kertjei messze földön híresek voltak."9 

Katalinról tudunk a legkevesebbet. Vásonkői Horváth Jeromos felesége volt, ő 
még élt János 1584-ben bekövetkezett halálakor.120 

Ezeket a házasságokat figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy az apa hatalmá-
nak növekedése révén már egészen jó házasságokat tudott kieszközölni lányai szá-
mára. Ők előnyösebb helyzetben voltak, mint az előző generációhoz tartozó apa, 
igaz a középnemesi körből még ők sem tudtak kitörni, de figyelembe véve, hogy 
egy igen patriarchális társadalomban éltek, ez a lánygyermekektől nem is volt el-
várható. A minőségi ugrást János hajtotta végre, mint a jelentős Choron-birtok 
egyetlen férfi örököse. 

Choron János 1544. április 27-én vette feleségül a krajnai nemesi családból 
származó Svetkovics Máriát.121 Érzésünk szerint ez volt az a pont a család történe-
tében, amikor a família ki tudott törni az eddigi társadalmi helyzetéből, és ezzel a 
rangos házassággal bekerült a főrendűek közé. Ezen a családi köteléken keresztül 

115 Illés, 1994. 66. p. 
116 Mályusz, 1926. 69. p. 
117 Maksay, 1990. II. köt. 911., 1103. p. 
118 Komáromy, 1904. 420. p. Gersei Pethő János levele Nádasdy Tamáshoz. Végh, 2000. 
119 Takáts, 1982. 114-116. p. Fcrje 1573-ban halt meg és utána a család birtokait fclbccsültctték. 

Ebből vonta le azt a téves következtetést az egyébként kiváló Takáts, hogy Fruzsina ekkor már 
nem élt, pedig az 1584-cs végrendeletben szerepelt, mint Gersei Pethő Benedek özvegye. 

120 Egy általa írt levelet találtunk. MOL E 185 kelt: 1555. okt. 13. Szcntgrót Choron Katalin 
Nádasdy Tamásnak. 

121 MOL P 1314 No. 03605. Fazekas István szíves közlése alapján. 



jutottak el a legmagasabb udvari körökhöz, ami további távlatokat nyitott a 
devecseri Choronok előtt.122 

Mária a királynő udvarhölgye volt Bécsben, testvéreivel, Katalinnal és Erzsé-
bettel együtt. Katalin Batthyány Ferenc, korábbi horvát-szlavón bán felesége volt, 
míg Erzsébet Batthyány Kristófhoz ment feleségül. Ezzel a házassággal Choron 
János a legtehetősebb nagybirtokosokkal került rokonságba, megnyílt előtte az ud-
vari hivatalokba vezető út.123 Rengeteg segítséget jelentett egy olyan állandóan a 
legfelső udvari körökben mozgó rokon, mint Svetkovics Ádám, aki nagyon szoros 
szálakat épített ki a Choronokkal. Többször járt rokonai magyarországi birtokain, 
nagyobb vásárlások esetén pénzt kölcsönzött a számukra,124 és Maczedóniai Péter 
főkamarás halála után annak hivatalát is megpróbálta sógora számára kijár-

122 A Svctkovicsok Pcttauból származtak. A XV. század vegéről vannak az első ismereteink. 
Svetkovics László fia, idősebb Ádám 1508-ban vette feleségül Salzburgi Katharinát, egy ak-
kor már halott kereskedő, Wolfgang Knoll lányát. Már ebben az évben Salzburgban az 
augsburgi Wclscr-Wöhlin kereskedőház képviselőjeként dolgozott. 1511-ben már képes volt 
megvásárolni a Marburg melletti Golowitz uradalmat 6000 Ft-ért. Időközben újra nősült, má-
sodik felesége Frangcpán Bcrnhard lánya, Katharina volt. Az ő gyermekei voltak Anna, aki 
később Joscf Lambcrg felesége lett, aki fontos diplomáciai tevékenységet folytatott a Habs-
burgok megbízásából, II. László, aki osztrák nemesi családokból választott magának feleséget, 
és 1541-ben hunyt cl, és Ádám, akinek a személye körül megoszlanak a vélemények: több 
szakirodalom szerint nem kettő, hanem három Ádám volt, és a legfiatalabb futotta be a legna-
gyobb karriert. Nem érezvén magunkat kompetensnek ebben a vitában, szeretnénk elkerülni 
az állásfoglalást, csak az általunk ismert adatokat szeretnénk összefoglalni. Svetkovics Mária 
1545-ben már árva („Maria quondam Adam Svetkovics relicta" MOL P 108 Rcp. 40. Fasc. D. 
No. 13.) és Ádám testvére („ego Adam Swctkovics . . . dominam ct sororcm mcam 
clarissimam Maria" MOL P 108 Rcp. 45. Fasc. P. No. 306.) volt. Ádám felesége Székely Ka-
talin volt, cs 1544-ben már I. Ferdinánd kamarása, 1562-1563-ban tanácsosa, majd 1566-tól 
az Alsó-Ausztriai Kamara elnöke volt. Bécsben birtokolt házat és 1571 körül halt meg. Egy 
Kari nevü nagybátyja ismeretes, aki 1546-ban Győrben szolgált, és lovaskapitányként 
1551-ben halt meg. Pálffy, 1999. 62. A család történetéről: Pickl, 1994. 

123 Volt, hogy feleségét küldte fel az uralkodóhoz. „dominus meus carissimus misit ad 
serenissimam regiam" MOL P 1314 No. 09322. Kelt: 1552. aug. 15., Dobra, Choron Mária 
Batthyány Kristófnak. Kéri, hogy Erzsébet is vele tarthasson. 

124 Somló várának megvételekor 1000 Ft-ot kölcsönzött Máriának, és több mit 10 év után kapta 
csak vissza. „Mille florenos Ungaricales, quos ego eadem magnifica domine sorori mei 
clarissime mutuo dederam ad emenda ... nominata Somlo. Hodirna dieprefatos mille florenos 
ungaricales mihi ... reddidisse et persolvisse." MOL P 108 Rcp. 45. Fasc. P. No. 306 



ni.'25Ádám adta el kaboldi birtokrészét is 1555-ben Choronnak, ami lehetővé tette 
neki a bárói cím megszerzését,126 és birtokainak további gyarapítását. 

Choronnak három lánya született Svetkovics Máriától. Margit, akinek a kezét 
maga Oláh Miklós esztergomi érsek kérte meg az unokaöccse, Oláhcsászár Miklós 
számára,127 de az apa az érsekkel folytatott folyamatos pereskedések miatt vissza-
utasította ezt a házassági ajánlatot. Később Nádasdy Kristóf, a nádor öccse vette el 
feleségül, akivel a pompásan átépített Egervárba költözött. Az elutasítás egyrészt 
jelezte, hogy személyes okok miatt nem kívánt az érseki családdal rokoni szálakat 
kiépíteni, másrészt már nem volt rá szüksége a családnak, hogy egy magas rangú 
egyházi családon keresztül nyerjen felvételt a főrendiek közé, mert ezt a lehetősé-
get már a Svetkovics rokonság révén megkapta.128 Katalin volt a középső lány, ő 
bethlenfalvi Thurzó Szaniszlóhoz ment feleségül, de 1558 után nem találkozunk 
vele a forrásokban, Choron János végrendelete sem tesz róla említést.129 A legfiata-

125 „Ma jőve egy emberem Bécsből, aki által Adam uram irt nekem, hogy az szegény Machadonay 
meghalt volna. És azt írá Adám uram, hogy ő szólt volna Maximilián kiránynak és azt mondot-
ta volna őfelsége, hogy örömest törekszik császárnál, hogy az Macchadonal helyét nekem 
adnáfa őfelsége. És azt írja Adám uram nekem, hogy érsek uramnak is szólt ... és arról ír 
Adám uram hogy én írnék nagyságodnak, hogy nagyságod is írna őfelségének mellettem." 
MOL E 185 kelt: 1561. aug. 14., Somló, Choron János Nádasdy Tamásnak. Vcgül Gcrsci 
Pethö János kapta meg a tisztséget. 

126 MOL P 1314 Lad. 18. f. 2. nr. 1-4. Fazekas István jelzete alapján. A kaboldi uradalommal és 
magával a koronazálogbirtok intézményével alább szeretnénk foglalkozni. 

127 „én azt akarom nagyságodnak megjelenteni, hogy érsek uram kéreti az öccsének az én leányo-
mat, és erőssen szorgalmazza vala, hogy ezennel választ tennék, de én nem akarák addig sem-
mi választ adni, míg te nagyságodnak tudtára nem adom ... választ várok te nagyságodtól, 
mihez kell magamat tartanom. Az az öccse, ki Lánsérba vagyon, es egyéb jószágát és marháját 
ennek hagyá [Oláh]" Ekkor még nem volt elutasító. MOL E 185 kelt: 1557. nov. 30., Kabold, 
Choron János Nádasdy Tamásnak. Két évvel később már biztosabb volt elhatározásában. 
„Hlyen dolgot nem latom. Egyfelől érsek uram atyafiságot keres, másfelől fődemet foglalja, 
nem tetszik ez nekem." MOL E 185 kelt: 1559. máj. 20., Kabold, Choron János Nádasdy Ta-
másnak. 

128 Véleményünk szerint ez a házassági ajánlat is közvetett módon Svetkovics Ádám személyé-
nek köszönhető, aki eladta Choronnak az érsek Lánzséri birtokával szomszédos kaboldi ura-
dalmat, melyet, ha házasság revén sikerül cgybckovácsolni az Oláh család kezében jelentős 
birtokkomplexum összpontosult volna. 

129 Utolsó említése: „Catharinae et Margarethe filiabus ipsius Joannis Choron." M O L A 57 3. 
köt. p. 495-496. 



labb Anna volt, aki bizonyosan 1558 után született, és előbb Balassa István, majd 
Liszthy István vette feleségül.130 

A három generáció házasodási politikáját összevetve kirajzolódik a társadalmi 
ranglétrán való lassú emelkedés folyamata. Choron András még az ismeretlen 
Izsákfalvi Margittal kötött házasságot, de lányait már a Dunántúlon ismert csalá-
dok férfitagjai vették el feleségül. Itt érdemes megfigyelni a nagyon erős kapcsola-
tot a Gersei Pethő családdal, akiket — hasonlóan a Choronokhoz — feltörekvő 
dinasztiaként jellemezhetünk. A Balaton-felvidékről ők is a nyugati területek felé 
húzódtak a török pusztítás elől mentve birtokaikat. A család politikájával és János 
házasságával azonban beteljesedett, egy majd negyed évszázados folyamat, a 
Choron András által megszerzett vagyoni és bizalmi tőkével a család bekerült a 
magnificusok rendjébe. 

A család bevételei és birtokainak változásai Choron János idejében 

A család bevételei különböző tételekből álltak össze, saját birtokaiknak, allódiu-
maiknak jövedelme, tisztségekkel járó fizetések, és a kereskedelemből származó 
haszon alkotta azt a vagyont, amelyet a család esetleges vállalakozásaiba be tudott 
fektetni, illetve mindennapi kiadásaikat fedezni tudták. 

Mára már elfogadott nézet a történetírásunkban, hogy a nemesség is komoly 
részt vállalt a korszak kereskedelméből, Szakály Ferenc egyenesen a vállalkozás 
első magyarországi virágkorának tartja ezeket az XVI. század középső harma-
dát.131 Ebben segítették kiváltságaik, a belső vámok alóli mentességük, ami révén 
szállítási lehetőségeik nagyon kedvezőek voltak, kocsmáltatási joguk, aminek kö-
szönhetően, mind saját borukat, mind a hegyvám formájában jobbágyaik által be-
szolgáltatott boradót értékesíteni tudták. További hatalmas lehetőségeket rejtett 
magában a megemelt létszámú, hazánkban állomásozó hadsereg ellátási igénye 
miatt beinduló hadikonjunktúra, ami szinte korlátlan felvevő piacot jelentett a föl-
desúri terményeknek, így a bornak és a gabonának. Végül pedig meg kell említeni 
az éppen ekkor tetőző Nyugat-Európába irányuló marhaexportunkat, amely mesés 
jövedelmeket eredményezett a benne résztvevőknek. 

130 Liszthy István édesapja János veszprémi, majd győri püspök királyi tanácsos és alkanccllár 
volt, testvére János pedig Puchaim Wolf leányát, Erzsébetet vette nőül. Az apa a fiait evangé-
likus szellemben taníttatta. Loibersbeck, 1962. 15. p. 

131 Szakály, 1994.; Pálffy, 2000. 133. p. 



A család már korán felismerte a kereskedelemben rejlő lehetőségeket, az 
1542-ben készült a nyugati határon fekvő harmincad hivatalok naplói szerint 
Devecserből érkező kereskedők 612 Ft teljes forgalmat bonyolítottak le, igaz ennek 
legnagyobb részét import tette ki.132 A hadigazdaságba is hamar bekapcsolódtak: 
már 1538-ból van arra adatunk, hogy a Veszprém mellett táborozó Ferdinánd-párti 
sereg részére Choron András is szállított ellátmányt.133 Veszprém eleste nemcsak a 
térség állandó háborús övezetté válását eredményezte, hanem az idevezényelt kato-
naság is jó felvevő piacnak bizonyult a terményfelesleggel rendelkezők számára. 
1552-ben a királyi hadsereg számára vásárolták fel német kereskedők Choron gabo-
náját,134 és az 1556-ban Sziget felmentésére Pápához összegyűjtött csapatoknak is 
szállított a család élelmet.135 Természetesen ezen kívül saját váraik őrségének ellátá-
sát is nekik kellett fedezniük, ám ez inkább volt teher, mint bevételi forrás, mert az őr-
ség gyakran híjával volt a zsoldnak. Szervitorainak ellátására is neki kellett gondot 
viselnie, és ez a Choron család esetében nem csekély felvevő piac volt, hiszen 
1549-ben 60-nál többen szolgáltak neki. A drinápolyi béke beköszönte nem jelentet-
te a hadiállapot megszűnését, a hadsereg élelmezése továbbra is busásan jövedelme-
zett. A termelő területek fokozatos nyugatra helyeződésével a határ menti területek 
egyre inkább felértékelődtek, mert a Rába jobb partjáig a török hódoltatás következ-
tében a termelés egyre inkább hanyatlott. Ennek köszönhetően Choron terményei 
egyre nagyobb mennyiségben találtak vevőre. 1581 -ben hatezer köböl gabonát akart 
Hosszútóthy György a király megbízásából vásárolni Chorontól Kanizsa végvár 
szükségleteinek kielégítésére.136 

132 Ember, 1961. 42. p. 
133 ÖStA HHStA UA Fasc. 38. Konv. A fol. 36-38. kelt: 1538. dee. 13., Veszprém, Gyulay István 

veszprémi várkapitány levele Ferdinándhoz 
134 Ld. 67. számú jegyzetet. 
135 „Kegyelmed parancsolt vala nekem, hogy az én jószágomból élést küldjek az hadba, érette 

amit lehetett ím küldtem és még tebbet is küldök. " MOL E 185 kelt: 1556. július 5., Dcvecser, 
Choron János Nádasdy Tamásnak. 

136 Ennek költséget az uralkodó a harmincad bevételéből, vagy a következő cvi hadiadóból akarta 
kifizetni. Sajnos még a szállítás is nehézségekbe ütközött a hatalmas török pusztítások miatt. 
„ ex quo serenitatis vestrae clementi voluntate intellecta, ubi per Danubium transitus potuit 
confestim me ad magnificum dominum Joannem Choron contuli, cui redditis literis serenitatis 
vestrae multis verbis necessitates ac praesertim penuriam annonae ... sex millia cubulorum 

frumenti qua minivum abundaret, iam statim militibus Canisam per suos subditos devehi 
curaret ... quod cum ipse iam turcicam tirrranidem ad sexaginta vei septuaginta oppida et 
pagos amiserit et reliqua quidem bona sua ita oppraessa et devolata sint. " ÖStA HKA HFU 
rotc Nr. 42. fol. 232-236. kelt: 1580. dcccmbcr 12., Pozsony, Hosszútóthy György Ernő főher-
cegnek. 



A gabona mellett a bor volt a másik olyan mezőgazdasági termék, amelyből bár-
mennyit el lehetett adni és mivel a család Balaton-felvidéken elterülő birtokainak 
kedvező fekvését kihasználva rengeteg szőlővel bírt, természetesen ebben az ága-
zatban is érdekelt volt. Rendelkeztek a Tihany környéki Arácson 112 hold szőlő-
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vei, de Somló, Kabold, és Kőszeg uradalmaiban is jelentős müvelés folyt. 
Fontos helyet foglalt el a család bevételeiben az eddig csak kevéssé vizsgált hal-

gazdálkodás. Népszerűségét annak köszönhette, hogy könnyű tartósíthatósága miatt 
nagy távolságokra tudták szállítani, illetve a böjtnapok gyakori száma miatt és ked-
vező élettani hatásának köszönhetően fontos része volt a táplálkozáskultúránknak. A 
balatoni halászat mellet fontos szerepe volt a folyami halászatnak is, még az 1550-es 
években is folytatták magyar nemesek parancsára a mélyen a hódoltságban fekvő 
Dunán halászatokat.140 Emellett azonban meg kell említenünk a halastavakat, me-
lyek létezéséről jelentős számú településen tudunk; ezek értéke nem egyszer megha-
ladta az 1000 Ft-ot.141 A Choron család is bírt halastóval Devecserben,142 a 70-es 

137 Reizner, 1893. 614. p. Egy hold termese megközelítőleg 100 köböl bort adott, ami ha budai 
köböllel számolunk (1 budai köböl = 8.48 1.), majd 8500 litert jelentett, így csak erről a terü-
letről közel 100 000 liter borral bírt. VMMK 10. 98-100. p. 

138 A somlóvásárhclyi apácák panaszkodtak, hogy Choron szőlőit az ő jobbágyaikkal műveltette. 
Lukcsics, 1923. 64. p. 

139 „Az én jobbágyimnak volt az nyeky hegyen valami szőlőjük, azt sem hagyja [Oláhcsászár Mik-
lós] megszeciniük" MOL P 108 Rcp. 88. Fasc. 10. fol. 167. kelt: 1564. szeptember 8., Kabold, 
Choron János Oláh Miklósnak. Egy hold után a jobbágyok által fizetett hegyvám tenncstől 
függően 10-15 hektoliter bor volt. Iványi, 1970. 75. p. Jellemző a hatalmas igényre, hogy hiá-
ba volt Magyarországon kimagasló mennyiségű bortermelés, 1555-ben statutumot kellett be-
vezetni a hatalmas méretű borhamisítás miatt, hogy a „corrumpált" borral megoltott hordókat 
az alispán szétverheti. Uo. 70. p. 

140 MOL E 185 kelt. 1555. október 10. Dcvccscr Choron János levele Nádasdy Tamásnak, „his 
diebus miseram quodam eolonum meum ad pertes Danubii pro piscibus Danubilibus ... " 

141 Holub, 1941. 278. p. „Értvén az nagyságod levelét melybe írja nagyságod, hogy én ígértem 
volna nagyságodnak 1000 Ft-ot tót csinálni, azért emlékszem róla és meg is adom nagyságod-
nak mihelyt Kaboldba megyek ...de hol azt írja nagyságod, hogy azon tóból fizetne meg nagy-
ságod az sokat foglalna magának de az mely nap történjék nagyságodnak az mikorra 
magadhatnája nagyságod, kész vagyok alkalmas napot várnom, és nagyságodnak német pénzt 
adok, jó pénzt és nagyságod ismég olyan pénzzel adja meg." MOL E 185 kelt: 1558. novem-
ber 5., Dcvccscr, Choron János Nádasdy Tamásnak. 

142 Koppány, 1961. 19. p. 



években Csatáron Batthyány Ferenc adományából,143 és Doroszlón.144 De sokszor 
még ez sem volt elég, így más birtokosok halastavaiból kellett kérni az őszi lehalá-
szások idején.145 Annyira fontosnak ítélték meg a korban a halastavak létezését, 
hogy még az azokat tápláló víz miatt is képesek voltak pereskedni.146 

Hasonlóan fontos volt a malmok építése, birtoklása és működtetése. Sok helyen 
messze földről vittek őröltetni, mert a háború, vagy az általános elhasználódás miatt 
több helyen üzemképtelenné vált a malom a drága javítási költségek miatt. Choron 
András többek között a Vas megyei Csatár földjén, a Pinka-folyó melletti malmot 
szerezte meg 1547-ben közel 42 Ft-ért,147 de ő sem gondolta, hogy ezzel egy több 
mint 20 éven keresztül fartó viszály veszi kezdetét Batthyány Boldizsárral.148 

Jövedelmező volt és egyre gyakoribbá vált, a tizedek bérlése az egyháztól. A tö-
rök hódoltság terjeszkedésével az egyház, mivel nem volt katonai ereje, képtelen 
volt behajtani az őt megillető járandóságot. Inkább — a biztos jövedelem reményé-
ben — a katonai erővel rendelkező várkapitányoknak adták ezeket bérbe, akiket 
már senki nem ellenőrzött szigorúan, hogy mennyi dézsmát szedtek be az itt élő né-

143 „Levél vagyon róla, hogy az szegény Batthyány Ferenc uram az csatári halastót halálomig ne-
kem adta vala, kit mester előtt nekem vallott", dc hiába volt mellette a törvény, mert „kegyel-
med [Batthyány Boldizsár] elfoglalta, meghalasította és az idén is kegyelmed meghalásztatta 
az halastót. " MOL P 1314 09320 kelt. 1584 május 8. Kabold Choron János Batthyány Boldi-
zsárnak. 

144 A doroszlói halastóról kész halat beszolgáltatni, dc Ő (Choron János) csináltatta, rekesztette cs 
telepítette bc tavasszal, dc mint mondta, „némi hal benne vagyon mind az sem tenne egy öreg 
csukát." MOL P 1314 09321 kelt. 1584 május 12. Kőszeg Choron János Batthyány Boldizsár-
nak. 

145 „Ha az keresztúri tót le bocsájtják a tóban való hal ivást adathatná, azért ha kegyelmed meg-
adatná érte küldenék.'''' MOL E 185 kelt: 1558. november 10., Dcvccscr, Choron János 
Scnnyci Fcrcnc sárvári prefektusnak. 

146 „Az kegyelmed atyafia az haltartókat kezde el csinálni, kimentem vala látni, mert az mely folyó 
víz azokra megyen, én földemen vannak." Idáig engedte, dc most már keressen más vizet, mert 
,gondot viselek reá, hogy az enyimet hatalmával nem hogy őneki, de másnak sem hagyom bír-
ni" MOL P 108 Rcp. 88. Fasc. 8. fol. 83-84. kelt: 1561. november 3., Dcvccscr, Choron János 
Oláh Miklósnak. 

147 „totale molendine ... in Jluvio Pinka in territori eiusdem possessionis Chathar vocate in 
comitatu castriferrei ... et una silva sub una meta ... qudrqginta et duobus cum dimidio 
florenorum Hungaricarum egregio Andree Choron de Devecser ... dedisset vendisset." MOL P 
108 Rcp. 45. Fasc. L. No. 387. Kelt: 1547. Vasvári káptalan. 

148 Hallotta Choron „hogy az csatári malom kegyednek [Batthány Boldizsár] és kegyed emberei-
nek kárára vagyon, hogy nem szolgál az molnár az várhoz rúla" és ezért cl akarja tőle venni. 
Choron megfenyegette, hogy ha hozzányúl a malomhoz, akkor „félek rajta, hogy talán meg-
kezdi égetni az térvény az kegyednek kezét." MOL P 108 Rcp. 45. Fasc. L. kelt: 1570. február 
26., Kabold, Choron János Batthyány Boldizsárnak. 



péktől. Természetesen a devecseri Choronok is érdekeltek voltak ebben az üzletág-
ban, 1539-től megkapták húsz évre Tapolca és Berend tizedkerületeit Kecsethy 
Márton veszprémi püspöktől,149 ezeken kívül bérbe kapták a derecskei dézsmát,150 

és Kaboldon is ők szedték a tizedet 550 Ft bérleti díjért.151 

A család számára azonban amellett, hogy ezekből a fent említett jövedelemfor-
rásokból is szép summát húztak, nem ezek voltak a legfontosabb bevételeik. Fur-
csa módon éppen azon időszakban, amikor még bankrendszer nem lévén, a csa-
ládok csak saját tőkéjüket forgathatták, — ami rendkívüli rizikóval járt, és forgótő-
ke hiányában az árukkal való hitelezés volt a kereskedelem egyik legfőbb sajátos-
sága —, a család elég jelentős összegeket helyezett ki zálogért cserébe. Természe-
tesen az akkori banki garancia hiányában jóval nagyobb kamatra, éppen kétszeres 
áron adtak kölcsönbe, és ha bizonytalanabb időszak volt várható, akkor a határidőt 
is végesen leszűkítették.'52 így történt ez 1552. május 30-án, Veszprém elestének 
előestéjén is, amikor Erdődy Péter ötvöstárgyaiért 1700 Ft-ot lett volna hajlandó 
Choron János adni, de csak akkor, ha tényleg érnek annyit, és csak rövid határidőre, 
mert véleménye szerint olyan idők következtek, amikben haszontalan zálogba nem 
volt szabad pénzt fektetni.153 

149 Erdélyi, 1913. 13. p. 
150 „A derecskei dézsménak árendáját mindig megfizettem a pozsonyi udvarbírónak, kikről énné-

kem mind menedékem van." MOL P 108 Rep. 88. Fasc. 10. fol. 133. kelt: 1565. június 4., 
Kabold, Choron János Oláh Miklósnak. 

151 „Magnificus dominus Johannes Choron de Dewetcher de ratione Arendae decimarum Anni 
presentis 1572 ad arcem suam Kabold et aliquot nullarum pertinem putavit ad cameram Jlor. 
550." ÖStA HKA Ver. Ung. Gcg. rotc Nr. 48. fol. 604. 

152 ,,Az te kegyelmed levelét én megértem, melyben ír kegyed, hogy kegyednek annyi pénzre való 
záloga nem volna, és kegyed kapitulumba adna levelet, és az kegyed jószágát nekem kötné. 
Azért az kegyed jószágához én messze lakom, és aztán én nem bírhatom más az, hogy tudja 
most minemű idő vagyon. Azért csak küldjön annyi zálogot ki két annyit érne, mint az 300 fo-
rint, és te kegyednek adok, jóllehet mostan nekem is kéne az pénz, mert az király Őfelsége fiát 
atyám hagyásából szinte Ankpurkik (!) kell kísérnem." MOL P 1314 No. 09314 kelt: 1551. áp-
rilis 14., Dobra, Choron János Batthyány Kristófnak. 

153 „Ceterum quia tempus breve est et impenderit calamitas nos satis sollicitos fecit crastina die 
hominem nostrum cum pecuniis ad Vestram Spectabilem Magnificam Dominationem mittemus 
Vestra Spectabili et Magnifica Dominationi res ipsas faciat eo ducere ac per eius rei artificiri 
mensurati et probati ac aestimati si tantunt valeat quantum ipse dominibus Erdődy de dixit hoc 
est ultra mille et septingentis florenos nam homo noster eius rei non admodum connarus est, ac 
si Vestrae Spectabilis et Magnificae dominationis videtur redirat ac per nostrum hominum 
remittat si vem non fuerit tanto valotis pecunias nostras ... Vestrae Spectabilis Magnificae 
dominationis eligeret redmpeioni terminum brevem statuat ac obligajio fiat eademvinculo quo 
illi Germano facta fuerat ut si ad diem statutum non redemerit perpetuo amittat nam hoc 



A legjobb adósnak azonban az uralkodó bizonyult, aki 1554-ben, mivel más-
hogy nem tudta kiegyenlíteni a Chorontól kapott 10 000 Ft kölcsönt, a szempci har-
mincadot bocsátotta számára Paksy János komáromi várkapitánnyal megosztva.b 4 

Az északnyugati harmincad helyek közül messze a szempci hivatal bonyolította le 
az egyik legnagyobb forgalmat Csehország felé, csak 1554-ben a kamara 24950 Ft 
bevételt könyvelt el itt.155 Sajnos azt nem tudjuk, hogy pontosan mennyi bevétele 
származott Choronnak innen, és arról sincsenek adataink, hogy meddig tartotta a 
birtokában ezt a harmincad helyet, de az szinte biztosra vehető, hogy tetemes ha-
szonnal működtette. 

Feltételezésünket alátámasztja, hogy ezekből az évekből jelentős építkezéseiről 
tudunk a családnak. Jánosházát, a család egyik új szerzeményét kibővítették egy új 
téglából készült épületszárnnyal, és az egyik toronyhoz tartozó előteret két emelet 
magasan körbeépítették. Itt került elhelyezésre a díszterem, de emellett még ter-
mek egész sokasága épült.156 Emellett Kaboldon, a család másik új birtokán is je-
lentős építkezések történtek, Choron János reneszánsz stílusban szinte teljesen 
újjáépíttette ezt a korábbi határvárat.157 

Az 1570-es évek elején tovább gyarapodott a család birtokállománya, megsze-
rezték 52 000 Ft-ért Jókő uradalmát, ami Guti Országh Kristóf halála miatt vált az 

tempore pecunias nostras ad in utilia pignora non libenter erogarimus" MOL E 185 kelt: 1552. 
május 30., Devecser, Choron János Nádasdy Tamásnak. 

154 „Nos Ferdinandus etc. Recognoscimus per presentes litteras nostras quod enni Jidelis nostri 
egregius Joannes Choron de Dewecher ad generosam exhortationem nostram ad necessitas 
nostras proprias nobis mutuo et sub spe certissime Restitontionis decem rnilium jlorenum 
Hungaricarum in moneta Germanica dederit ... cuiusquidem summae rehabitione Joannem 
Choron volentes reddere, eundem assecuravimus et certificavimus eidemque promissimus, 
quod dictam summám millium jlorenum Hungaricarum in moneta ... ex proventibus tricesima 
nostrae Szempciensis ... persolvi faceremus." MOL A 57 3. köt. p. 279-280. Paksy János 
azonban a következő cv elején már panaszkodott, hogy hiába illetné meg őt is a megfelelő há-
nyada a harmincad bevételének, már saját ezüstnemüit kellett elzálogosítania, mert Choron 
nem fizettet neki semmit. ÖStA HKA HFU rotc Nr. 5. 1555. jan. fol. 51. kelt: 1555. január 11. 
Komárom Paksy János levele Miksához. 

155 ÖStA HKA HFU rotc Nr. 3. fol. 26-61. ,Jlatio omnium proventum paratae pecuniae quae ad 
cameram Hungaricam Regiae Maiestatis in Anno domini 1554 percepta est." fol. 31. 
„Perceptio pecuniae mutuo per Maiestatem regiam contractue 1554 A Joanne Choron levati 
sünt mutuo ad inseriptionem Zemcien.jlor 10 000." 

156 AÉ, 1986. 287. p. No. 109. 
157 Prickler, 1979. 76. p. Az építkezésre utal Oláh Miklós azon levele is amelyben panaszkodott 

Choronnak, hogy „egy kőművesünket, ki nekünk szegődött emberünk volt erővel oda bevitette 
Koboldba és ott míveltetett vele amíg akartad. És ennek felette volt két téglaépítőnk is, és azo-
kat is oda bevitetted." MOL P 108 Rcp. 88. Fasc. 10. fol. 239. kelt: 1558. június 26. Bécs. 



uralkodó által adomány ózható vá.1 ̂  1579-ig volt ez a felvidéki uradalom a család 
kezén, ám ekkor Rudolf császár nevében Illésházy István és Krusith János tárgya-
lásokat kezdtek Choronnal,159 és megpróbálták rávenni, hogy az eddigi 54 000 
Ft-os zálogdíj helyett 75 000 Ft-ot fizessen.160 Choron erre nem volt hajlandó, így 
54 000 Ft ellenében visszaadta az uradalmat az udvarnak, aki azt Christopf 
Ungnádnak adta tovább 70 000 Ft-ért. 

Azonban nem csak birtokokat, malmokat, halastavakat lehetett vásárolni, ha-
nem címeket is. így lett 1571. március 2-án16 ' Choron János Sopron megye főis-
pánja és Sopron város főkapitánya 5000 Ft ellenében.162 Ezt a tisztséget már halá-
láig viselte, minden év júniusában megkapta az érte járó 400 Ft fizetséget, melyet 
még halála után is folyósítottak lányainak 1586-ig.163 

A család az 1555-ben megvásárolt Kabold után 1575-ben újabb nagyobb ura-
dalmat vett zálogba: ez nem más volt, mint Kőszeg. A két birtokban közös volt az, 
— és ezért szeretnénk külön foglalkozni velük —, hogy ún. koronazálog-birtok-
ként ezek ekkor nem a magyar királyság, hanem az osztrák rendek és az Alsó-
Ausztriai Kamara alá tartoztak. Ezért különösen érdekes számunkra, hogy ebben a 
speciális helyzetben hogyan reagált a család a különböző hatásokra.164 

158 MOL A 57 3. köt. p. 959-960. illetve ÖStA HKA HFU rotc Nr. 43. fol. 23. 1570. június 18. 
„fidelis nobis dilecti Magnifici Joannis Choron de Dewecher ... volentes igitur animi 
promptitudinem et fidem quam ipsi Choron erga nos declaravit, imperatorio ac regio nostro 
favore clementer recompensare ob hoc castrum nostrum Jókő comitatu Nitriensis ... per 
mortem ... Spectabdis ac magnifici quondam Christophori Országh de Guth ... pro summa 
quinquaginta duorum millium florenorum hungaricalium in monetam..." zálogba adta Miksa a 
következő birtokokat: Jókő, Wytencze, Lypasso, Lanchar, Dobrawoda, Deythe, Radassocz, 
Domdo, Katho, Pagyarocz, Jaczloz, Ozuska, Magiarka (Pozsony vm.), Zerednye, Stytwcz, 
Habach, Scheklin, Wylchozky, Chengewzky, Bobwnicz, Zahorcz. 

159 ÖStA HKA HFU rotc Nr. 43. Konv. 1581. augusztus fol. 22. 
160 Azért ment feljebb az összeg 52 000 Ft-ról, mert 1572 márciuában Miksa kötelezte magát, 

hogy még 2000 Ft-ot beépít a zálogdíjba, és ha bárki bármilyen módon ki akarja váltani ezt a 
várat annak már 54 000 Ft-ot kell érte a jelenlegi birtokosoknak fizetni. ÖStA HKA HFU rotc 
Nr. 43. Konv. 1581. aug. fol. 27. 

161 MOL A 57 3. köt. p. 980-981. 
162 Házi, 1928. X. p. 
163 Házi, 1928. 152. p. 
164 Kismarton, Szarvkő, Fraknó, Kabold, Lánzsér, Borostyánkő, Kőszeg és Rohonc uradalmai az 

1463. július 19-cn megkötött soproni békében kerültek Habsburg (III.) Frigyes cs cgycncsági le-
származottai kezébe, cserébe, hogy Hunyadi (I.) Mátyásnak visszaadta a magyar koronát. A 
szerződés szerint azok a törvények vonatkoztak rájuk, és oda fizettek adót ahova a béke értelmé-
ben kerültek. Egyedül a győri püspök tizedszedési joga maradt meg ezen területek felett, dc az 
osztrák joggyakorlatot vezették be, és a koronazálog-birtokok után fizetnie kellett birtokosaik-



Ezeknek a birtokoknak nagyon fontos szerepük volt a Habsburg uralom kiépü-
lésében Magyarországon. Azzal, hogy Ferdinánd ezeket, mint magánbirtokokat 
adományozhatta el híveinek, sikerült már uralma korai időszakára egy Habsburg 
orientációjú bázist létrehozni a Dunántúlon. Mivel Bécs előterét és az osztrák tarto-
mányokat is védték ezek a területek a török ellen, a kormányzat figyelt arra, hogy 
lehetőleg csak kipróbált, teljesen megbízható híveit helyezze ezekbe az uradal-
makba. Ennek a politikának megfelelően jobbára csak osztrák nemesek kapták 
meg ezeket az uradalmakat. Ezt alsó-ausztriai rendek is szorgalmazták, mert attól 
féltek, hogy az eltérő jogrendszer miatt a magyar nemesekkel rengeteg súrlódás 
várható, ha adómentességüket nem akarják feladni. Egyetlen családdal, a deve-
cseri Choronokkal tettek kivételt, akik Kaboldot és Kőszeget is azok visszacsatolá-
sáig birtokolták örököseik révén.165 Ez azt mutatta, hogy a családnak a vagyoni fe-
dezete is megvolt egy ilyen tranzakcióra, de emellett az uralkodó családhoz való 
lojalitása is vita felett állt. 

Kabold esetében tudjuk, hogy Choron János 1555-ben Svetkovics Ádámtól vet-
te meg,166 és ezt a birtokot tették meg ettől az időtől a család egyik központjának. 
Ők is engedélyezték a már korábban odatelepített zsidók maradását és iparűzését, 
persze ennek fejében a zsidók védelmi pénzt fizettek, de emellett a hús,'bor és pá-
linkamérés engedélyezéséért is adózniuk kellett, illetve újévkor ajándékkal tartoz-
tak földesuruknak.167 A kaboldi zsidók szerepet vállaltak a Bécsújhely és 

nak az osztrák tartományi rendi adót, vagy más ncvcn boradót, „Zapfcnmasst" és a kamarához 
fizetendő úrbéri adót, „Urbarstcucrt", amihez még az uralkodót, mint zálogbirtokost illető regá-
léjövcdclmck jöttek hozzá. A magyar rendek azonban nem mondtak le a reinkorporációról és 
mindent elkövettek azért, hogy ezeket a birtokokat visszacsatolják a magyar koronához, ami a 
soproni szerződés magánjogi státusát nézve nem is lehetett volna kérdéses, dc az osztrák rendek 
megpróbálták közjogivá változtatni az uradalmak és Ausztria kapcsolatát. Természetesen, mint 
jogos birtokosa, csak az uralkodó adhatta bérbe, esetleg őrökbe ezeket az uradalmakat. A ma-
gyar rendek szívós ellenállásának köszönhetően 1626-ban és 1647-ben, két részletben megtör-
tént a birtokok visszacsatolása és a koronazálog-birtok intézménye megszűnt. A témára 
legfontosabb szakirodalom: Bariska, 1976.; Bariska, 1976/2.; Bariska, 1992. 2. p.; Bariska, 
1993.; Bariska, 1999.; Ernst, 1987.; Gráf, 1926.; Horváth, 1985.; Prickler, 1970.; Prickler, 
1982. 

165 Bariska, 1999. 83-84. p. 
166 Tehát 1563-ban, mikorra a szakirodalom teszi a birtok megszerzését, Hans Wcispriach már 

csak Kabold egy részét adhatta cl Choron számára. Feymann, 1970. 64. p. A birtok 1555-ös 
eladásáról. MOL P 1314 Lad. 18. F. 2. nr, 1—4. „Az mint ennek előtte is írtad, hogy sok pénzen 
vetted Kaboldot" MOL P 108 Rcp. 88 Fasc. 6 fol. 63. kelt. 1559 szeptember 26. Bécs Oláh 
Miklós Choron Jánosnak. 

167 Gold, 1970.; Prickler, 1993.; Prickler, 1993/2. A burgenlandi zsidók megjelenése annak köszön-
hető, hogy 1526-ban a Mohács utáni hisztérikus időszakban kiűzték őket Sopronból. így kcrül-



Schwarzenbach felé menő kereskedelem működtetésében, a jelentős bevételt hozó 
weppersdorffi vám üzemeltetésében.168 A családnak mindenképp megérte a zsidók 
letelepítése, ha az 1569-es kommisszióhoz beérkező panaszok szerint ezért még a 
régi lakossággal szemben is vállalták a zsidók támogatását.169 

Nem csak zsidókat hívott az uradalomba Choron János, hanem az éppen akkor 
virágkorát élő horvát letelepítésekből is kivette a részét.170 

Összesen 3 faluról tudunk, amit a család alapított horvátok letelepítésével, de 
ebből csak egy, Lindgraben volt korai alapítás. A korábban Weispriach művének 
tartott faluról, csak annyit tudtunk, hogy az 1569-es kommisszáriusi összeírásban 
még nem szerepelt. Mára már bizonyos, hogy akkor már létezett a település, csak 
valószínűleg tudatosan elhallgatták a császári kérdező elől, aki éppen az uradalom 
bevételei után érdeklődött, mert a kamara ennek ismeretében akarta kivetni 
Choronra a birtoka után fizetendő adót.171 

A telepítés azonban nem egyidejűleg történt, mert 1561 októberéből már tudjuk, 
hogy vannak horvátok a Lánzsérral határos területen.172 November 10-én Choron 
további 4 családot telepített a földjére, akiknek öt év adómentességet adott és tíz 

tck Kaboldba, Eiscnstadtba, Mattcrsburgba, Dcutschkrcutzbc, Fraucnkirchcnbc, Kittsccbc cs 
Lackcnbachba. Kaboldon a vár területen jött létre egy külön zsidó közösség zsinagógával, akik 
pénzváltással, vámkezeléssel, mészárszékbérlésscl foglalkoztak, üvegesek voltak, vagy szcszfo-
zésböl éltek. így került Alcxius Funk bécsújhelyi nagykereskedő cégc is ide. Ők bonyolították 
az Alsó-Ausztriába irányuló gyapjúkcrcskcdclmct is. 

168 Feymann, 1970. 160. p. 
169 Gold, 1970. 18. p. 1585-ben 18 zsidó család lakott Kaboldban. Feymann, 1970. 78. p. 
170 A Burgenland etnikai arculatát jelentős mértékben megváltoztató horvát vándorlással a ma-

gyar szakirodalom koránt sem foglalkozott cz idáig olyan mélységben, mint azt a téma fontos-
sága megkívánja, Az osztrák történettudomány sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a kérdés 
megvilágítására. Magyar eredmények: Szegedy, 1921.; Mohi, 1903.; Zimányi, 1968. Osztrák 
munkák: Breu, 1970.; Hajszan, 1993.; Tobler, 1979.; Rothenberg, 1970. Az észak felé tartó 
horvát vándorlás már az 1520-as években megkezdőddött, a Batthyány család 1524-ben tele-
pített németújvári uradalmára horvát telepeseket. Elsősorban azok a birtokosok végeztek tele-
pítéseket, akik maguk is rendelkeztek a horvát-vend területeken birtokokkal. A horvátok 
vándorlásának és letelcpítésénc nem csupán a török hódítók megjelenése volt az oka, hanem 
gazdasági jelenségekkel is összefüggött cz a jelenség. Beilleszkedésük nem ment zökkenő-
mentesen, mert hozták magukkal papjaikat, írásukat, vallásaikat, és ők nem voltak hajlandóak 
az osztrák területeken nagyon népszerű reformációnak behódolni, hanem megmaradtak katoli-
kusnak. Ezek az okok is közrejátszhattak abban, hogy 1573-ban Miksa rendeletben tiltotta 
meg további horvátok letelepítését, igaz ennek betartatására nem volt remény. 

171 Feymann, 1970. 69. p. 
172 „azután hozák nekem Chorom János uram levelét, kiben énnekem panaszkodik, hog valami tó-

tokat szállított volna az ő földjén, kiknek, földöket, erdeiket kimutatta volna és szabadságról 
való levelet is adott volna nekik..." 



évre felmentette őket a szolgálatok alól.173 A viszony egyre inkább feszültté vált a 
szomszédos Lánzséron birtokos Oláh famíliával, akik próbálták meggátolni a 
szomszédos birtokon végzett telepítéseket.174 Azt hogy az ekkor alapított falu való-
ban Lindgraben volt, onnan tudjuk, hogy 1565-ben ugyanezen a területen egy irtás 
miatt lángolt fel az ellenségeskedés, és ekkor Choron meg is nevezte a falut.173 Az 
ellenségeskedés oka nem maga a telepítés ténye volt, hiszen Oláhcsászár Miklós is 
ültetett le horvátokat a birtokán; ő hozta létre Weingrabent és a nevét viselő 
Kaisrersdorf települést.176 A probléma inkább az lehetett, hogy Choron megpró-
bálta kihasználni azt, hogy a birtokok határai urbárium hiányában nem volt ponto-
san kijelölve, és emiatt a határszélre letelepített horvátok földjére mindkét birtokos 
igényt tartott.177 Már 1558-ban voltak próbálkozások a határkijelölésére,178 ekkor 
azonban nem történt megegyezés, mert az uralkodónak kellett kiküldeni királyi 
komisszáriusokat a helyzet kivizsgálására,179 akiknek fogadására Oláh Miklós 

173 „Én Choron János adom emlékezetre mindenebiek, hogy én adtam az én földemen e föld kö-
zött és Szentmárton között az határok felé az én földemet, ezeknek a személyeknek, Rebogyith 
Falinak, Kabran Lukachnak és Fawachich Miklósnak és Daragasso Gyúrónak. Ilyen módon 
hogy ott éljenek, és házakat csináljanak és ily módon épüljenek, így adtam nekik, hogy tíz esz-
tendeig való szabadságot, úgy hogy öt esztendeig sem adót, se szolgálatot ne tegyenek, de öt 
esztendő kitelvén szolgáljanak de adót ne adjanak az felül megírt tíz esztendeig.'" Kelt, 1561. 
Mindszenthavának tizednapja, Kabold. MOL P 108 Rep. 88. Fasc. 7. fol. 22. 

174 „Uram akaratjából Lánzsér felé valami szegény tótoknak mutattam vala egy faluhelyet, mely 
helyen immár az totok irtottak és háznak való fát faragtak, mely kész faragott fából sokat 
vittenek (senki nem egyéb mind kegyed jobbágyai)'" kelt: 1562. február 1., Kabold, Ercsztvcnyi 
Gáspár Oláhcsászár Miklósnak. 

175 „Hogy az Lingrabiak irtása felöl írt kegyed énnekem" kelt: 1565. június 10., Kabold, Choron 
János Oláh Miklósnak. MOL P 108 Rep. 88. Fasc. 10. cs egy június 15-én írt következő leve-
lében úgy fogalmazott, hogy Szentmárton és Lánzsér között történt ez az irtás, ott ahol, 
1561-ben kelt telepítő levele tanúsága szerint leültette a horvátokat. MOL P 108 Rep. 88. 
Fasc. 10. Nr. 178. 

176 BREU, 1970. 34. p. 
177 A kérdéses terület: ,,/nter possessionem Szent Marthon ut inter castrum Lanser, atque inter 

possessionem meam Lingrab, quam villám noviter croatis feceram considere penes fluvium." 
MOL P 108 Rep. 88 Fasc. 8. fol. 49. 

178 MOL P 108 Rep. 88 Fasc. 10. fol. 50. Choron kérte Oláhcsászár Miklóst, hogy jöj jön át, mert 
Batthyány, Nádasdy cs Zrínyi urak itt lesznek és határbejárást kcnc tenniük kelt. 1558. július 18. 

179 „in eo statu sunt negocia inter fidelis nostros Magnificos Joannem Choron capitaneum 
nostrorum et Nicolaum Olahcsaszar nepotum vestrorum ... volumus enim prorsus inter fideles 
nostros mutuam pacem et concordiam conservari." Ezért bírákat jelölt ki: ,fideles nostros 
magnificos Joannem Petheö de Gerse, cubiculariorum nostrorum magnificum et consiliarium 
nostrorum necnon comitem comitatuum ac civitatum nostrarum Soproniensem et 
Komaromiensem, ac Franciscum Therek de Enying capitaneos nostros ... cum fidelibus 



részletesen kioktatta unokaöccsét.180 Azonban sem ez, sem az ez év nyarán történt 
kivizsgálás nem vezetett eredményre.181 A vita Oláhcsászár 1569-ben bekövetke-
zett halálakor egy kicsit csendesedett, de véglegesen csak az 1577. június 9-ére 
meghirdetett Kabold és Lánzsér közti határbejáráskor zárult le.182 Ahogy Zimányi 
Vera megjegyezte, a rendkívül kedvező piaci feltételek miatt a földesurak kiterjedt 
allódiumokat hoztak létre terménymennyiségük növelésére, és ennek érdekében 
nem riadtak vissza a földfoglalásoktól sem.183 A konjunktúra által kiváltott munka-
erőhiány következtében került sor a másik két település, Tschurndorf, és Neudorf 
alapítására is, amiket a 70-es években telepítettek be.184 

Az 1585-ös összeírás szerint Kabold uralmának 8 településén 305 adózó portát 
írtak össze, kiterjedt uradalma, külsőségei voltak, kereskedelmi utak metszéspont-
jában feküdt, így jelentős bevételt eredményezett az uradalom birtokosának. Sőt, 
ha ehhez még hozzávesszük, hogy Choron és örökösei az alsó-ausztriai rendeknek 
soha nem fizettek adót, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a birtok hatalmas hasz-
not hozott a családnak. Choron 1569-ben úgy nyilatkozott, hogy ez a birtok nem 
bérletben van nála, hanem úgy vásárolta közösen Svetkovics Ádámmal, a sógorá-
val, aki később átengedte neki a részét.185 Mivel a kamara ennek ellenkezőjét bizo-
nyítani nem tudta, így 1569. december 20-án elismerték adómentességét, és ezzel 
azt, hogy Kabold a család szabad birtoka. Jellemző a jogi szabályozás hiányossá-
gaira, hogy Choron amikor 1560-ban a győri püspöknek, Gregoriánczy Pálnak és 
testvérének, Ambrusnak uradalmát el akarta adni a morvaországi Spllbergért cse-
rébe, azt kérte tőlük, hogy a császár engedélyét szerezzék meg számára, 

nostris magnificis Helfrico De Kainach et Laurentio Kürchamer consiliariis nostris regiminis 
Austriaci" Kelt: 1564. február 17., Bécs, II. Miksa mandátuma Choron Jánoshoz és Oláhcsá-
szár Miklósnak. MOL P 108 Rcp. 88. Fasc. 6. fol. 66. Mindenkepp figyelemreméltó, hogy a 
négy komisszaárius fele-fele arányban képviselte a magyar és az osztrák rendeket, ami arra 
enged következtetni, hogy az érintettek sem voltak tisztában a birtokok jogi hovatartozásával. 

180 „Az Choron Jánossal való dologban ilyen véget tettünk, hogy a dolgot meg lássák 
commissariusok kiknek kettei magyar, kettei német legyen ... Jó volna ide jönnöd, hogy 
szollanánk, mint hogy kellene a dologba eljárnod. Im irtunk Beychynek, hogy akkor melletted le-
gyenek. Talán mi is küldünk innen valakit. Nekünk úgy tetszik, hogy a magyar commissariitsokat 
szállítanád Lakompakba és az német commissariusok lennének Kaboldba." 

ISI 1564 júliusában magyar részről Mcrcy Mihály, az osztrák részről pedig Christoph Tcuffcl vol-
tak a komisszáriusok. MOL P 108 Rcp. 88. Fasc. 6. fol. 69-71. 

182 MOL P 108 Rcp. 88. Fasc. 8. fol. 266. 
183 Zimányi, 1968. 31. p. 
184 Feymann, 1970. 77. p. Tschumdorfról már 1572-ből hallunk. 1585-ben Tschurndorfban 28, 

Lindgrabcnbcn 31 és Neudorf 20 telek került összcszámlálásra. Uo. 78. 
185 Feymann, 1970. 64. p. 



hogy eladhassa azt.186 Az esztergomi érsek közbeavatkozása,187 és a magyar ren-
dek tiltakozása miatt azonban az üzlet meghiúsult.'88 Ezt a jogi kodifikálatlanságot 
és bizonytalanságot használta ki Choron János, mert miután elérte, hogy az Al-
só-ausztriai Kamarába ne kelljen adót fizetnie, és ne kerüljön be az alsó-ausztriai 
„gültbücherbe", a tizedet megváltotta árendába, és ő szedte a saját földjén, de a ma-
gyar országgyűlés által megszavazott hadiadókat sem fizette, így a soproni 
dicajegyzékben sem szerepelt az uradalom elméleti koronazálog-birtok státusa mi-
att.189 Továbbá annak ellenére, hogy az osztrák rendi adót nem fizette, az 1569-es, 
Miksa által elrendelt Ausztriába irányuló borkivitel tilalmát — ami kimondta, 
hogy a magyar területről tilos bort kivinni — is ki tudta játszani mert Kabold jogi 
esetben Ausztriához tartozott. Bár források ténylegesen nem állnak rendelkezé-
sünkre annak igazolására, hogy a család a jogi kétértelműséget kihasználta volna, 
csak élni tudunk a gyanúperrel, hogy a busás haszon csábításának abban az idő-
szakban sem tudtak ellenállni. Alátámasztja feltevésünket továbbá az osztrák ren-
dek álláspontja, amit jól megvilágít a Choronra is gyakran alkalmazott „National-
hungarn" toposz, ami azon, a magyar rendek körébe tartozók terminológiája lett, 
akik nem fizettek adót, és élvezték a magyarországi usus előnyét.190 

Bár az Alsó-ausztriai Kamara 1546-ban kérte az uralkodót, hogy a magyarok-
nak ne adományozzon koronazálog-birtokot, mert az azonnal az osztrák rendek til-

186 „in me illo negotio pro quo nuper supplicavi eidem Vienne et gratiosum habui responsum, est 
aut hoc, quia do. Johannem Choron, Erit a Vestra S. Maiestate domínium Spylbetg in Moravia 
in pretium illius vendit michi Arcem suam minorem Kobelstorff, que licet sit in Ungaria tamen 
est sub Jurisdictione Ausriaca et est necesse me habere a sacra maiestate Cesarea umim 
mandatum litteratorium ad dominum Choivn ut ipse eam arcem Kobelsoiff michi vendere 
possit. ÖStA HHStA UA. 81. Konv. C. fol. 26-27. kelt: 1560. szeptember 9., Pozsony, Győri 
püspök Ferdinándnak. Másnapi Icvlébcn megígéri a püspök, hogy „et nos eam [arcem 
Kobelstorff] iuribus Austriacis teneremus." ÖStA HHStA UA. 81. Konv. C. fol. 28. 

187 „nos desciat in hoc quia intelligo, quod Reverendissimus dominationis Strigoniensis eciam in 
hoc veller turbare, te pw se habere, qui iam satis habét, ego aut cum fratre meo [Ambrosius 
Grcgoriancy]" Uo. 

188 Komáromy, 1911. 102. p. Sárkány Ambrus írta Nádasdynak 1560. szeptember 23-án, hogy a 
püspök pénzt akart tőle, egy Choron által eladásra kínált vár megvételére, de az „ország" nem 
engedte, hogy idegen nemzet vegye meg. 

189 Feymann, 1970. 66. p. 
190 Bariska, 1998. 75. p. 



takozását váltja ki, az uralkodó 1575-ben Kabold mellé Kőszeget is a Choron 
családnak adományozta 80 OOOFt-ért.191 1575-ben Svetkovics Kata halálakor Kő-
szeget Svetkovics Máriára, illetve Conrad von Pappenheimre hagyta Batthyány 
Boldizsár kizárásával.192 Mária valószínűleg ez évben bekövetkezett halála miatt 
azonban Choron Jánost iktatták be a birtokba, amely ekkor már túl volt gazdasági 
zenitjén, de élőállat-felvásárlási joga miatt, és mivel lehetősége volt borának al-
só-ausztriai exportjára, még mindig jelentős bevételi forrásnak bizonyult. 

Rendkívül találónak érezzük Hans Gráf azon megállapítását, hogy Kabold, és 
Kőszeg elkülönült a többi zálogbirtoktól.193 Kőszeg esetében ez érthető, hiszen 
nem volt soha határos Ausztriával, hanem zárványként létezett a Magyar Király-
ságban, és rengeteg privilégiuma miatt nehezen tudott rajta érvényesülni az al-
só-ausztriai rendek fennhatósága. Kaboldnál azonban egyértelműen a Choronok-
nak tulajdoníthatjuk ezt az elkülönülést, mert az ő telepítéseiknek is köszönhetően 
az etnikai kevertség miatt sosem alakultak ki szoros szálak Ausztriával,194 és mivel 
már 1569-től szabad birtoknak minősült, az osztrák rendek semmilyen nyomást 
nem tudtak rá gyakorolni. Mindent egybevetve a két uradalom Ausztriával való vi-
szonya abban merült ki, hogy osztrák tartományi íoség alatt álltak, de a mindennapi 
életet szabályozni nem voltak képesek. Kőszeg és Kabold két országhoz való vi-
szonyát talán azzal tudjuk a legjobban érzékeltetni, hogy Choron János végrende-
letében úgy rendelkezett ezekről az uradalmakról, mint magánbirtokairól, és halála 
után az udvar, igaz zálogdíj ellenében, azoknak adta, akiket Choron örököseinek 
megjelölt. 

A család történetének csúcspontját az 1550-es évek közepén érte el, és hanninc 
éven keresztül ott is tudott maradni, ami a család ekkorra már kialakult és megerő-
södött kapcsolatrendszerének is köszönhető volt. A másik ok az áru- és pénzforga-
lomban való aktív részvétel, aminek révén hatalmas forgótőkét tudott mozgósítani 
és kihelyezni a família, akár 80 000 Ft értékben is. Előnyüket a többi magyarorszá-

gi Bőven foglalkozik ezzel a kérdéssel: Bariska, 1976.; Bariska, 1976/2.; Bariska, 1988.; 
Bariska, 1993.; Bariska, 1998.; Horváth, 1985. Itt most nem célunk foglalkozni sem az urada-
lom és város közti igazságszolgáltatási hatáskörről szóló vitával, sem az egyébként valóban 
nagyon érdekes és elgondolkodtató zálogérték-változásokkal sem. 

192 Horváth, 1985. 92. p. 1572-ben Ncuhofi Jurisich Miklós, Kőszeg akkori birtokosa meghalt. 
Utóda Christina Jurisich férje Franz von Schönaichra lett, dc az ő halálával, mivel, Jurisich 
első felesége Svetkovics Elconora volt, ezen a rokonsági címen birtokolta Katalin. Bariska, 
1976. 73. p. 

193 Gráf.; 1926. 79. p. 
194 1581-ben az alattvalói bepanaszolták Choront Ernő főhercegnél, hogy őket cl akarja üldözni, 

és a helyükre magyarokat és horvátokat akar telepíteni. Gráf, 1926. 58. p. 



gi családdal szemben az osztrák arisztokráciával való családi kötelékeik jelentet-
ték, ennek köszönhették a zálogbirtokok kezükbejutását, aminek sajátos fekvését 
kihasználva a határ menti kereskedelemben is jelentős szerepet tudtak vállalni. 

Choron János utolsó évei és a család birtokainak széthullása 

A család legnagyobb szerencsétlensége a fiúörökös hiánya volt. Két generáció sza-
porulatából csak egy férfi érte el a felnőttkort. Ez azonban nem volt szokatlan a kor-
ban, és a természetes magas halálozási arány, illetve az esetleges háborús vesz-
teségek miatt a családszerkezet nagyon törékeny volt, és a kihalás réme minden 
családot komolyan fenyegetett. 

Svetkovics Máriának az 1570-es években bekövetkezett halála után a család 
sorsa valójában megpecsételődött. 1581-ben Choron újra megházasodott,19 ' elvet-
te feleségül Frangepán Annát, Oláhcsászár Miklós özvegyét. Ettől a frigytől újabb 
utódot azonban már aligha várhatott, mert hitvese sem volt már fiatal.196 Ez alka-
lomból kelt végrendelete szerint halála esetén az özvegyet egyenlő rész illeti két lá-
nyához, Margithoz és Annához hasonlóan, emellett további 12 000 Ft készpénz, 
számos arany- és ezüstnemű jár neki, és a menyegző alkalmából kapott minden 
ajándékát kapja meg.197 

Choron János 1584. november 8-án bekövetkezett halálakor azonban a második 
feleség már nem élt,198 így a hatalmas vagyon Nádasdy Kristóf özvegye, Margit, és 
Balassa István felsége, Anna között lett egyenlő részben megosztva. Az örökösök 
azonban nem tudtak megegyezni, és hosszas pereskedés vette kezdetét. Ennek kö-
szönhetően Choron Margit csak 1586-ban tudta birtokba venni az addig a sógora 
által megszállva tartott Kőszeget.199 Kaboldot pontosan felosztották maguk között, 
míg Devecsert, Ugodot, Jánosházát és Somlyót közösen bírták. Anna halála után, 

195 ,Szükséges dolgom vagyon mostan előttem, úgy mint menyegzőm. Kegyelmetek gondolhatja mi-
nemű nagy költségnek kell meglenni, ki miatt sok adósságba is estem az vásárlásból Bécsben. " 
Kelt: 1581. június 26., Kabold, Choron János Sopron városának. Házi, 1928. 121-122. p. 

196 1 559 novemberében házasodott meg Oláhcsászár Miklóssal, a menyegzőn Choron is részt 
vett. Károlyi, 1882. 51. p. 

197 MOL P 108 Rcp. 13. Fasc. A. Nr. 1 NB. 
198 „Atyámat az Úristen tegnapi napon kivette ez világból." kelt: 1584. november 9., Choron 

Margit Sopron tanácsához. Házi, 1928. 144. p. 
199 Horváth, 1985. 101. p. Margitnak ki kellett vásárolnia Anna 30 000 Ft-os részét. Erre nézve 

további iratok: M O L P 108 Rcp. 13. No. 1-3. 



1608-ban történt meg a birtok utolsó felosztása: Margit kapta Ugodot, Orsolya lá-
nya Somlót és fia, Nádasdy Tamás Devecsert200 

A családról ez az utolsó feljegyzésünk, és Margit ezután bekövetkezett halálá-
val a Choronok neve is sírba szállt. 

Összegzés 

Dolgozatunkban megpróbáltuk felvázolni a Mohács utáni Magyarországon élő ne-
mesi családok egyik lehetséges felemelkedési útját, de szeretnénk leszögezni, 
hogy korántsem ez volt az egyetlen módja az ország főméltóságai közé kerülésnek. 
A devecseri Choron család példája csak az egyik feltörekvési lehetőséget mutatja, 
de a tér és az idő akár csak kismértékű különbözőségei számos más formát és lehe-
tőséget teremtettek a rátermett, vagy csak szerencsés famíliáknak. 

A család mozgásterét eleve behatárolta familiárisi kapcsolata a rendíthetetlenül 
Habsburg-párti Szalaházy Tamás veszprémi püspökkel, és birtokaik dunántúli fek-
vése is Ferdinánd táborába kormányozta a család akkori fejét, Choron Andrást. Az 
ő higgadt és tudatos politizálásának és a polgárháborúban szerzett katonai sikerei-
nek köszönhetően a családnak mind több birtok került adományozás útján a tulaj-
donába, és a családfő egyre fontosabb tisztségeket töltött be. Neki volt köszönhető, 
hogy a gyermekeit már megemelkedett presztízsének megfelelően tudta kiházasí-
tani, családi kapcsolatokat kiépítve a környék jelentősebb nemesi családjaival, így 
a Gyulaffyakkal, és a Gersei Pethőkkel. 

A család történetének szempontjából legfontosabb lépést is ő tette meg, amikor 
egyetlen fia számára nem a magyar rendek közül, hanem Krajnából származó, és az 
udvarban rendkívül befolyásos Svetkovics família egyik hölgytagjának kezét sze-
rezte meg. Ez jelentette az áttörést, mert ennek a kapcsolatnak köszönhetően sike-
rült birtokaikat nagy mértékben kiterjeszteni a védett nyugati határsávban, és 
beszállni az ekkor igen nagy volumenű külkereskedelembe. 

Az 1540-es években a birtokszerzési koncepcióban is változások történtek. Az 
eddig nagy területen szétszórt, és nem túl jelentős birtokok megszerzése helyett 
előtérbe került az összefüggő nagyobb birtoktestek zálog útján való megszerzése, 
lehetőleg a török pusztítástól jobban védett nyugati területeken, különösen Vas és 
Sopron vármegyékben. A család első, általunk vizsgált férfitagjának tevékenysé-
gét értékelve leszögezhetjük, hogy minden tekintetben jól mérte fel az adott kor ál-

200 MOL P 108 Rcp. 13. Fasc. A. Nr. 1. fol. 9-12. 



tal nyújtott lehetőségeket, és szerzett mind jelentősebb birtokokat, épített ki mind 
magasabb körökkel szoros kapcsolatokat. Ezzel megteremtette a lehetőséget a csa-
lád számára a további gyarapodásra, és a főrendiek közé való felkapaszkodásra. 
Choron András előrelátását dicséri az a nyugatra húzódó birtokpolitika is, ami által 
a birtokok súlypontját kivonta a török adóztatás hatósugarából, és ezzel továbbra is 
biztosította a család anyagi biztonságát. 

Halála után, fia, János folytatta az apja által megkezdett munkát, de neki már egy 
új kihívással is szembe kellett nézni. Veszprém elestével a család által bírt Bala-
ton-felvidéki erősségek a törökellenes védelmi rendszer első sávjába kerültek, és 14 
éven keresztül a többi helyi birtokossal karöltve, a magyar, illetve osztrák rendek se-
gítségét élvezve kellett feltartóztatniuk az Ausztria irányába áttörni szándékozó osz-
mán csapatokat. Ha rendkívüli nehézségek árán is, de a családnak sikerült elvégezni 
a rárótt feladatot, váraikat megőrizve, az itt állomásozó csapatok élelmezésében sze-
repetjátszva sikerült az oszmán hadvezetés számítását áthúzniuk. A család hatalmas 
anyagi ráfordításokkal vette ki a részét az ezen a vidéken folyó harcokból, és talán 
ennek is köszönhető, hogy 1563-tól János megkapta a bárói címet.201 

Ami rendkívül szembeszökő a család történetét vizsgálva, az a hihetetlen 
vállalkozókedv, amivel szinte mindenbe belevágtak, amiben benne volt a siker le-
hetősége. Már nagyon korán bekapcsolódtak a kereskedelembe, felismerve annak 
hatalmas kiaknázatlan lehetőségeit, amiben nemesi előjogaikat, a háború okozta 
hadi konjunktúrát és birtokaik jövedelmeit felhasználva rövid idő alatt jelentős 
mennyiségű készpénzt halmoztak fel. Ezt helyezték ki ekkor a Svetkovics család 
segítségével olyan birtokok megszerzésébe, amelyek fekvésük révén beleillettek a 
család birtokkoncepciójába, és bizonytalan törvényi szabályozásuknak köszönhe-
tően lehetőség volt mindennemű adókötelezettség megkerülésére, ami által továb-
bi busás hasznot hajtottak a család számára. A koronazálog-birtokok, Kabold, 
majd később Kőszeg révén a család egyre szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat 
épített ki az osztrák rendek tagjaival, ami előfeltétele volt egy eseteleges osztrák 
indigenátus megszerzésének.202 A család tehát mind a kereskedelemben, mind a 
majorsági gazdálkodásban érdekelt volt, ennek tudható be a korban egyik legjelen-

201 „fidelis nostri Magnifici Joannis Choron de Devecser liberi baronis de Kabold et capitanei 
nostri" kelt: 1564. jan. 10., Becs, Ferdinánd egyik adománylcvclében nevezi így Choront. 
MOL P 108 Rcp. 45. Fasc. R. No. 433. 

202 Furcsa módon Choron János soha nem tanult meg németül, és ez bizony hiba volt a részéről, 
mert a kommunikációs hiányosságok nagyban megnehezítették ausztriai kapcsolatainak ápolá-
sát: „ex quo seribam Germanicum non habemus, intelligere nullo modo potuimus" Házi, 
1928. X. p. illetve MOL P 1314 No. 09325. kelt: 1590. okt. 20., Kőszeg, Choron Margit Zrí-
nyi Doricának. 



tősebb vámhely, a szempci harmincad bérlése, és a fellépő munkaerőhiány miatt a 
török dúlások elől menekülő horvátok letelepítése. Mindezeknek a lehetőségeknek a 
megragadása akkora jövedelmeket biztosított a család számára, hogy a Nádasdy, 
Balassa, és Batthyány családok is érdemesnek látták családi kapcsolatok kiépítését a 
Choronokkal. Choron János az 1570-es években már a Batthyányakkal azonos hírű-
nek tartotta a családját, ami jól példázza a család saját magáról kialakított képét.203 

A Choronokat is megérintette a reformáció, János evangélikus volt, és még uno-
kái sem voltak hajlandóak rekatolizálni, így egészen a család kihalásáig megma-
radt a család az új hiten.204 

A család történetének kiteljesedése azonban nem következett be, ugyanis a har-
madik generációban már nem születetett fiú utód, így a birtok leányágon öröklő-
dött tovább, és aprózódott szét. Megalapozatlan dolog volna mindezek alapján 
jóslásokba bocsátkozni arról, hogy a család esetleges következő férfitagja milyen 
karriert futhatott volna be, de talán jelzésértékű, hogy az akkor már felkapaszko-
dott Liszthy család éppen egy Choron Annával kötött házasság révén elnyert volt 
Choron birtokoknak köszönhetően kapta meg az osztrák indigenátust, ami révén a 
család végleg bekerült a bécsi udvari körökbe és megalapozta a további karrier-

Felhasznált levéltári források és irodalom jegyzéke 

Levéltári források 

Magyar Országos Levéltár, Budapest (MOL) 

A szekció: Magyar Kancelláriai Levéltár 
A 57 Libri Regii 

E szekció: Magyar Kamara Archívuma 
E 185 Archívum familiae Nádasdy 

203 Jót tudom kicsoda vagy, sem nemzetséggel, semmivel nem tartlak nálamnál jobbnak, mert én 
is vagyok oly régi nemzet mint kegyed." kelt: 1570. Ápr. 7., Jánosháza, Choron János Batthyá-
ny Boldizsárnak. MOL P 108 Rcp. 45. Fasc. L. 

204 Loibersbeck, 1962/2. 15., 12. p. Az viszont téves információ, hogy Choron János 1564-ben 
Wcppcrsdorfban feleségül vett volna egy Ursula nevű hajadont, mert ekkor még élt Svetkovics 
Mária. 

205 Loibersbeck, J., 1962. 10., 13. p. 



P szekció: Családi levéltárak 
P 108 Esterházy család hercegi ágának levéltára 
P 1314 A herceg Batthyány család levéltára, Missiles 

Österreichisches Staatsarchiv, Wien (ÖStA) 

Finanz und Hofkammerarchiv (HKA) 
HFU Hoffinanz Ungarn 
Ver. Ung. Geg. Vermischter Ungarischer Gegenstánde 

Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHSTA) 
UA Ungarische Aktén 
AA Allgemeine Aktén 
Turcica Türkéi (Turcica) 

Kriegsarchiv (KA) 
AFA Alte Feldakten 

Irodalom 

AÉ Archeológiai Értesítő 

AÉ, 1986. Archeológiai Értesítő, 113. (1986) 2. sz. 287. Nr. 109. 

Bariska, 1976. Kőszeg város önkormányzatának története a XVI. század-
ban. Kőszeg, 1976. (Bölcsészdoktori disszertáció) 

Bariska, 1976/2. Bariska István: Küzdelem az ausztriai zálogon levő Kőszeg 
városa és az uradalom között a 16. század derekán. In: Vas 
megye múltjából. Szerk.: Horváth Ferenc. Levéltári Év-
könyv Szombathely, 1976. 61-101. p. 

Bariska, 1992. Bariska István: A 16. századi kőszegi adóügy az osztrák 
pénzügyi szervek irányítása alatt. In: VSZ, 41. (1992) 2. sz. 
255-263. p. 



Bariska, 1993. Bariska István: Locsmánd 16. századi kísérlete a pallosjog 
megszerzésé re . In: Ház i Jenő Emlékkönyv. Szerk.: 
Domnkovits Péter -Turbuly Éva. Sopron, 1993.201-221. p. 

Bariska, 1993/2. A kőszegi uradalom és az osztrák kamarai zálogügyek. In: 
VSZ, 42.(1993) l .sz. 39-51. p. 

Bariska, 1999. Bariska István: Történeti kérdések a 16. századi Nyugat-Ma-
gyarországon. In: Nádasdy Tamás (1498-1562). Tudomá-
nyos emlékülés: Sárvár, 1998. szeptember 10-11. Szerk.: 
Söptei István. Sárvár, 1999. 67-86. p. 

Barta, 1994. Barta Gábor: A vitézlő rend világa. In: Rubicon, 1994. 4/5 
22-27. p. 

Bessenyei, 1986. Bessenyei József: A Héttorony foglya. Bp., 1986. 

Bessenyei, 1994. Enyingi Török Bálint. A bevezetést írta és a forrásokat köz-
zéteszi: Bessenyei József. Bp., 1994. 

Blhbl Burgenlándische Heimatblátter 

Borsa, 1984. Borsa Iván: Szenyéri uradalom a török időkben. (Forrásköz-
lés) In: SMM, 15. (1985) 77-134. p. 

Borsa, 1986. Borsalván: A szenyéri várkastély öt leltára a XVI. századból 
(Forrásközlés). In: SMM, 17. (1986) 73-86. p. 

Breu, 1970. Breu, Josef: Die Kroatensiedlungen im Burgenland und den 
anschlieBenden Gebieten. Wien, 1970. 

Csorba, 1994. Csorba Csaba: Erődített és várrá alakított kolostorok a 
Dél-Dunántúl török kori végvári rendszerében. In: SMM, 5. 
(1974) 13-48. p. 

Dávid, 1998. Dávid Géza: Török uralom Veszprémben (1552-1566). In: 
VMK9. 17-29. p. 

DSZ Dunántúli Szemle 

EEMHK Bunyitay V. - Rapies R. - Karácsonyi J.: Egyháztörténelmi 
emlékek a magyar hitújítás korából. II. köt. 1530-1534. és há-
rom függelék. Bp., 1904., III. köt. 1535-1541. Bp., 1906, IV. 
köt. 1542-1547. Bp., 1909., V. köt. 1548-1551. Bp , 1912. 



Ember, 1961. Ember Győző: Magyarország XVI. századi külkereskedel-
mének történetéhez. In: SZ, 95. (1961) 1. sz. 1-45. p. 

Erdélyi, 1908. Erdélyi László: A tihanyi apátság története. Első korszak. Az 
apátság önállósága. 1055-1701. Bp., 1908. (= PRT X. köt.) 

Erdélyi, 1913. Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt. 
Veszprém, 1913. 

Ernst, 1987. Ernst, August: Geschichte des Burgenlandes. Wien, 1987. 

Feymann, 1970. Feymann, Walter: Geschichte der Herrschaft Kobersdorf/Bur-
genland von Ihren anfangen bis zur Übernahme durch flirst 
palatin Paul Esterházy. Wien, 1970. (Phil. Diss) 

FMTE Fejér Megyei Történeti Évkönyv 

Fodor, 1991. Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás. Bp., 1991. 

Fodor, 1998. Fodor Pál: Török politika Magyarországon (1520-1541). 
In: Veszprém a törökkorban. Felolvasóülés Veszprém török 
kori emlékeiről. Szerk: Tóth G. Péter. Veszprém, 1998. (= 
VMK9. ) 7-16. p. 

Füssy, 1902. Füssy Tamás: A zalavári apátság története. Bp., 1902. (= 
PRT VII. köt.) 

Glaser, 1929. Glaser Lajos: Dunántúli középkori úthálózata. In: Sz, 63. 
(1929) 138-167.; 257-285. p. 

Gold, 1970. Gold, Hugó: Gedenkbuch der Untergegangenen Judenge-
meinden des Burgenlandes. Tel-Aviv, 1970. 

Gráf, 1926. Gráf, Johann: Die westungarischen Grenzgebiete, vorwie-
gend von der Mitte des 15. biszurMitte des 17. Jahrhunderts. 
Wien, 1926. (Phil. Diss) 

Hajszan, 1993. Hajszan, Róbert: Die Herrschaft Güns im 15. und 16. 
Jahrhundert. Giittenbach/Pinkovac, 1993. 

Házi, 1921. Házi Jenő: Néhány történelmi adat a nyugatmagyarországi 
horvátokról. In: Szent István Akadémia Értesítője. 1921. 

Házi, 1928. XVI. századi magyarnyelvű levelek Sopron sz. kir. Város le-
véltárából. Közli: Dr. Házi Jenő. Sopron, 1928. 



Házi, 1970. Házi Jenő: Kőszeg város viszonya a zsidókhoz 1740-ig. In: 
VSZ, 21. (1970)2. sz. 126-131. p. 

Hegyi, 1993. Hegyi Klára: „Aranyásó szpáhik" a királyi Magyarországon. 
In: Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk.: 
Glatz Ferenc. Bp., 1993. 103-112. p. 

Hidegkúti, 1987. Hidegkúti Mihály - Hudi József: Hidegkút története. Veszp-
rém, 1987. 

Horváth, 1984. Horváth Ferenc: Osztrák levéltári források Nyugat-Dunán-
túl történetéhez. In: VSZ, 38. (1984) 4. sz. 571-587. p. 

Horváth, 1985. Horváth Ferenc: Osztrák levéltári források Nyugat-Dunán-
túl 16. századi történetéhez. I. Bécsi források 2. rész. In: VSz, 
39. (1985) 1. 88-107. p. 

Horváth, 2000. Horváth Richárd: Veszprém megye tisztségviselői a későkö-
-zépkorban (1458-1526). In: Fons, 7. (2000) 2. sz. 249-266. p. 

Holub, 1917. Holub József: Zala vármegye vám helyei és úthálózata a kö-
zépkorban. In: Sz, (1917) 45-60. p. 

Holub, 1941. Holub József: Egy dunántúli nagybirtok élete a középkor vé-
gén. In: Pannónia, 7. (1941-42) 269-307. p. 

Holub, 1963. Holub József: Zala megye középkori vízrajza. Zalaegerszeg, 
1963. 

Illés, 1994. Illés Mária: Gyulakeszi és Csobánc története. Gyulakeszi, 
1994. 

Iványi, 1970. Iványi Béla: Zalaszentgrót története. (Kézirat) Zala Megyei 
Levéltár 

Kazáry, 1940. Kazáry Károly: A jánosházi gróf Erdődy birtok és vár rövid 
története. In: DSZ, 7. (1940) 1-2. sz. 62-77. p. 

Károlyi, 1882. Nádasdy Tamás levelezése. Szerkesztette: Károlyi Árpád -
Szalay József. Bp., 1882. 

Kiss, 1984. Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarorszá-
gon. Bp., 1984. 



Komáromy, 1904. 

Komáromy, 1907. 

Komáromy, 1911. 

Komoróczy, 1932. 

Koppány, 1961. 

Koppány, 1983. 

Kovacsics - Ila, 
1988. 

Kubinyi, 1986. 

LK 
Loibersbeck, 1962. 

Loibersbeck, 
1962/2. 

Lukcsics, 1923. 

Maksay 1-11., 1990. 

Mályusz, 1926. 

Komáromy András: Gersei Petheö János levelei Nádasdy Ta-
máshoz 1550-1562. In: TT 1904. 266-291.; 400-433. p. 

Komáromy András: Magyar levelek a XVI. századból. In: 
TT 1907. 121-160. p. Első közlemény: II. Ormányi Józsa 
Csányi Ákoshoz. [130-156. p.] III. Ormányi Józsa Nádasdy 
Tamás nádorhoz. [156-160. p.] 

Komáromy András: Magyar levelek a XVI. századból. 
Kilenczedik közlemény: Sárkány Antal levelei Nádasdy Ta-
máshoz. In: TT 1911. 89-113. p. 

Komoróczy György: Nádasdy Tamás és a XVI. századi ma-
gyar nagybirtok gazdálkodása. Bp., 1932. 

Koppány Tibor: Devecser, Ugod, Essegvár, Döbrönte, Bala-
tonfüred. 1961. 

Koppány Tibor: A devecseri vár kutatása. In: Építés Építé-
szettudomány, 15. (1983) 261-273. p. 

Kovacsics József- Ila Bálint: Veszprém megye helytörténeti 
lexikona 2. Bp., 1988. 

Kubinyi András: A nagybirtok és jobbágyai a középkor vé-
gén az 1478-as Garai-Szécsi birtokfelosztás alapján. ín: 
VMMK, 18. (1986) 197-227. p. 

Levéltári Közlemények 

Loibersbeck, Josef: Kittsee und seine Nachbarrn. In: VuH. 
1962. 

Loibersbeck, Josef: Rund um Kobersdorf. In: VuH. 1962. 

Lukcsics Pál: A vásárhelyi apácák története. Veszprém, 1923. 

Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század 
közepén. I—II. köt. Bp., 1990. 

Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának 
magyar levelei. (IV. közlemény). In: LK, 3. (1925) 68-85. p. 



Mályusz, 1927. 

Mednyánszky, 1885. 

Mohi, 1903. 

Molnár, 1998. 

MNY 

Nagy, 1863. 

Pákay, 1942. 

Pákay, 1971. 

Pákay, 1984. 

Pákay, 1986. 

Pálffy, 1996. 

Pálffy, 1998. 

Pálffy, 1999. 

Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárá-
nak magyar levelei. (V. közlemény). In: Levéltári Közlemé-
nyek 4. (1926) 94-129. p. 

Mednyánszky Dénes: Egy kiskorú világi tihanyi apát. In: Tu-
rul, 3. (1885) 188-189. p. 

Mohi Adolf: Szarvkő és urai. In: Sz, 37. (1903) 612-633., 
713-730. p. 

Molnár Antal: A veszprémi egyházmegye a török hódoltság 
idején. In: VMK 9. 71-98. p. 

Magyar Nyelv 

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemze-
dékrendi táblákkal I. köt. Pest, 1858. 

Pákay Zsolt: Veszprém vármegye története. Veszprém, 
1942. 

Pákay Zsolt - Sági Károly: A szőlőművelés hatása a Bala-
ton-környék életére és településére. In: VMMK, 10. (1971) 
95-115. p. 

Pákay Zsolt: Adalékok a tapolcai és sümegi járás középkori 
történetéhez a rovásadó összeírások alapján (1531-1696). 
In: VMMK, 17. (1984) 233-273. p. 

Pákay Zsolt: Adalékok a balatonfüredi járás törökkori törté-
netéhez a rovásadó összeírások alapján. In: VMMK, 18. 
(1986) 317-327. p. 

Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer története a kez-
detektől a 18. század elejéig. In: TSz, 38. (1996) 2-3. sz. 
163-217. p. 

Pálffy Géza: A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak 
életrajzi adattára (16-17. század). In: VMK 9. 91-192. p. 

Pálffy Géza: A császárváros védelmében. A győri főkapi-
tányság története 1526-1598. Győr, 1999. 



Pálffy - Pandzic 
Tobler, 1999. 

Pálffy, 2000. 

Pálffy, 2000/2. 

Pickl, 1994. 

Prickler, 1960. 

Prickler, 1970. 

Prickler, 1972. 

Prickler, 1979. 

Prickler, 1982. 

Prickler, 1993. 

Prickler, 1993/2. 

Rothenberg, 1970. 

SMM 

Pálffy, Géza-Pandzic, Miljenko- Tobler, Félix: Ausgewáhlte 
Dokumente zur Migration der Burgenlándischen Kroaten im 
16. Jahrhundert. Eisenstadt/Zeljano, 1999. 

Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. Bp., 2000. 

Pálffy Géza: Európa védelmében. Haditérképészet a Habs-
burg Birodalom magyarországi határvidékén a 16-17. szá-
zadban. Pápa, 2000. 

Pickl, Othmar: Reiche steirische Kaufherrengeschlechter des 
15. und 16. Jahrhunderts. In: Adler, 17. (XXXI) Band Heft 7. 
1994 juli/september. 

Prickler, Harald: Christoph v. Königsberg. In: Blhbl, 22. 
(1960) Heft 1. 26-33. p. 

Prickler, Harald: Ein Streit um die s taa tsrecht l iche 
Zugehörigkeit der Herrschaft Güns im 16. Jahrhundert. In: 
Blhbl, 32. (1970) Heft 4. 168-174. p. 

Prickler, Harald: Burgenund Sclösserim Burgenland. Wien, 
1972. 

Prickler, Harald: Burgen und Schlösser und Wehrkirchen in 
Burgenland. Wien, 1979. 

Prickler, Harald: Kőszeg város 1530-ban I. Ferdinánd király-
hoz benyújtott kérelme. In: VSZ, 36. (1982)2. sz. 236-244. p. 

Prickler, Harald: Beitráge zur Geschichte der Burgenlán-
dischen Judensiedlungen. In: WA Heft 92. Eisenstadt, 1993. 

Prickler, Harald: A nyugat-magyarországi (burgenlandi) zsi-
dó települések. In: .. .és hol a vidék zsidósága... Szerk.: ? Bp., 
1993. 27-37. p. 

Rotehenberg, Günter Erich: Die österrechische Militárgrenze 
in Kroatien 1522 bis 1881. Wien-Miinchen, 1970. 

Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 



Solymosi, 1984, 

Sz 

Szakály, 1994. 

Szántó, 1960. 

Szántó, 1980. 

Szegedy, 1921. 

T 

TT 

Takáts, E.n. 

Takáts, 1908. 

Takáts, 1982 

Terbe, 2000. 

Tobler, 1979. 

Reizner, 1893. 

Varga J., 1983. 

Solymosi László: Veszprém megye 1488. évi adólajstroma és 
az Ernuszt-féle megyei adószámolások. In: Tanulmányok 
Veszprém megye múltjából, 1984. (= Veszprém Megyei Le-
véltár kiadványai 3.) 121-241. p. 

Századok 

Szakály Ferenc: Gazdasági és társadalmi változások a török 
hódítás árnyékában. Bp., 1994. (= História Könyvtár: Elő-
adások a történettudomány műhelyeiből 5.) 

Szántó Imre: Egy dunántúli falu. (Alsopáhok története) Bp., 
1960. 

Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Ma-
gyarországon 1541-1593. Bp., 1980. 

Szegedy Rezső: A nyugatmagyarországi horvátok. In: Szent 
István Akadémia Értesítője. 1. (1921) 92-97. p. 

Turul 

Történelmi Tár 

Takáts Sándor: Magyar Nagyasszonyok. E.n. 

Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp., 
1908. 

Takáts Sándor: A devecseri Choron lányok. In: Uő.: Régi 
magyar nagyasszonyok. Bp., 1982. 110-130. p. 

Terbe Erika: A Batthyány család levelesládájából. In: MNY, 
96. (2000) 1. sz. 126-127. p. 

Tobler, Félix: Horvát betelepülés Moson megyébe a XVI. 
században. In: Tanulmányok Mosonmagyaróvár történeté-
hez. Szerk.: Gecsényi Lajos. Győr, 1979. 53-69. p. 

A gróf Esterházy család pápai levéltára. Közli: Reizner János 
In: TT, 1893. 601-648. p. 

Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. 
századi dunántúli nagybirtokon. Bp., 1981. 



Vass, 1989. 

Veress D., Devecser. 

Veress D., 1996. 

Végh, 2000. 

VMK 

VMK 9. 

VMMK 

vsz 
VuH 

Zimányi, 1968. 

Zákonyi, 1988. 

Zsiray, 1984. 

Vass Előd: A székesfehérvári szandzsák hász és tímárjava-
dalmainak 1570. évi összeírása - Idzsmál defter - jegyzéke. 
In: FMTÉ 19. (1989) 99-123. p. 

Veress D. Csaba: Devecser évszázadai. Devecser, 1996. 

Veress D. Csaba: Várak a Balaton körül. Bp., 1996. 

Végh Ferenc: A Balaton-felvidéki várak őrségeinek létszám-
változásai a XVI. század második felében. Pécs, 1999. (Phd 
disszertáció) 

Veszprémi Múzeumi Konferenciák 

Veszprém a törökkorban. Felolvasóülés Veszprém török kori 
emlékeiről. Szerk: TóthG. Péter. Veszprém, 1998. (='VMK 9.) 

A Veszprém,Megyei Múzeumok Közleményei 

Vasi Szemle 

Völk und Heimat 

Zimányi Vera: A Rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysá-
ga a XVI-XVII. században. Bp., 1968. 

Zákonyi Ferenc: Balatonfüred. Veszprém, 1988. 

Zsiray Lajos: A vázsonykői végvár története. In: Tanulmá-
nyok Veszprém megye múltjából. Veszprém 1984. (= Vesz-
prém Megyei Levéltár kiadványai 3.) 241-277. p. 



CSAPLÁR KRISZTIÁN 

NOPCSA FERENC BÁRÓ ÉS A MONARCHIA 

ALBÁNIAI POLITIKÁJA 1910-1911-BEN 

„Április 28-án reggel 9 órakor szük baráti köre állta körül kihűlt tetemét a bécsi 
központi temető krematóriumában. [...] előttünk állott egy férfiélet, amely lehetett 
kalandvágyó és az is volt, de mindenesetre egyik legzseniálisabb vezére marad a 
modern paleontológiái kutatásnak. Ennek a törékeny testnek nem volt része har-
móniában: szellemének fáklyája egyre magasabban lobogott és a Nopcsa név utol-
só viselője „túlkorán" [sic!] esett áldozatul a lángoknak: szelleme a lángelme 
lobogásának, teste a krematórium tüzének."1 

Nopcsa Ferenc életének kutatásával régóta adós a magyar történettudomány. 
Neve az utóbbi évtizedek alatt feledésbe merült, pedig a századforduló balkáni ha-
talmi csatározásainak egykor aktív részese volt, nem egyszer váltva ki egy-egy 
nagyhatalom rosszallását. Nevét csak a geológusok, paleontológusok és néprajzo-
sok tartották számon, pedig politikai tevékenysége is jelentős volt. Ennek legfő-
képpen az volt az oka, hogy személyi irathagyatéka megsemmisült az Országos 
Levéltárban, és így kiesett a történészek látóköréből.2 Mégsem pusztult el minden 
magyarországi forrás az életéről: a Magyar Természettudományi Múzeum Tudo-
mánytörténeti Gyűjteménye megőrizte hagyatékának egy részét. Ezek nagyrészt a 
Földtani Intézet élén eltöltött időkből származó leveleket tartalmaznak, de megta-
lálható itt önéletírásának néhány tucatnyi oldalból álló kefelenyomata is. Az ön-
életírás tulajdonképpen egy 1918-19-ben készült, kiadásra szánt emlékirat, 
amelyet végül nem publikáltak. Valószínűleg ennek az önéletírásnak őrzi a német 
nyelvű változatát („Tagebücher von Franz Báron Nopcsa") az Österreichische 
Nationalbibliothek kézirattára („Ser. n. 9368"). 

1 Lambrecht Kálmán: Báró Nopcsa Fcrcnc. Különnyomat a Budapesti Szemle 1933. cvi füzeté-
ből. 372. p. 

2 Az Országos Levéltárban 1945 januárjában leégett az a raktár, ahol 1926 óta a Nemzeti Múze-
um iratanyagát őrizték. A Nopcsa család anyagából ekkor semmisült meg több mint 5 ifm irat. 
Ld. Bakács István: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárának története az Országos Levéltár 
keretében 1934-1945. In: Levéltári Közlemények, 43. (1972) 1. 33. p. ill. 72. p. 



A báró életéről összesen négy munka jelent meg. Tasnádi-Kubacska András 
1939-ben az önéletírás egyes fejezeteit közölte, 1945-ben (a német nyelvű válto-
zatban) már Nopcsa levelezésének egy részét is publikálta. Gert Robel könyve 
Tasnádi-Kubacska munkáinál többre vállalkozott. A német történész a Bécsben ta-
lálható önéletírást („Napló") áttanulmányozta, majd a vonatkozó levéltári anyagot 
hozzákutatva, megírta az első tudományos igényű történeti munkát a báró életéről 
(1966). Robel könyve után nem történt újabb kísérlet Nopcsa politikai tevékenysé-
gének feltárására.3 Főz'y István: Nopcsa báró és a Kárpát-medence dinoszauruszai 
című (2000) könyve elsősorban a báró természettudományos tevékenységét dol-
gozta fel igényes formában. 

A Monarchia és Észak-Albánia kapcsolata a századfordulón 

Ausztria-Magyarország tartós nyugat-balkáni jelenlétét az 1878. évi berliíii kong-
resszus biztosította azzal, hogy lehetővé tette Bosznia-Hercegovina okkupációját. 
A dualista állam érdekszférája ezzel délebbre tolódott, és csaknem elérte az 
észak-albániai vidéket, amelynek katolikus lakosai fölött Bécs már több évszázada 
protektori jogosítványokkal rendelkezett. 

A magyarországi török háborúk folyományaként megkötött békék a XVII. szá-
zad elejétől biztosítottak Bécsnek beleszólási jogot az oszmán birodalom területén 
élő katolikusok ügyeibe. Ez ténylegesen az egykori Magyarország területén élőket 
jelentette; csupán a török kiűzése után terjedt ki ez a jog az észak-albániai katolikus 
népesség fölé.4 A Habsburg birodalom — később a Monarchia — kultuszprotekto-
rátusi jogait a konstantinápolyi nagykövetén keresztül gyakorolta. Bécsnek joga 

3 Jelen cikk az azonos című szakdolgozat rövidített változata. Kutatásaimat Hála József cs 
Tcrbócs Attila néprajzosok segítségéve! tudtam megindítani, akik rendelkezésemre bocsátották a 
báró életével kapcsolatos müvekről készített alapos bibliográfiájukat. Horváth Csaba a Termé-
szettudományi Múzeum Tudománygyűjteményének vezetőjeként és Nopcsa magyarországi ha-
gyatékának rendezőjeként támogatta kutakodásaimat. A bécsi út megvalósulásában és az ottani 
levéltári kutatás koordinálásában Fazekas István levéltári delegátus volt segítségemre. A török 
méltóságok és katonák életrajzi adatainak összegyűjtéséhez Kerekes Dóra nyújtott segítséget. A 
dolgozat munkálatait tanárom és témavezetőm, Rcss Imre irányította. Tanácsaikért, kritikáikért, 
önzetlen segítőkészségükért és biztatásaikért ezúton szeretnék köszönetet mondani. 

4 Az albánok lakta területek északi, hegyvidéki része katolikus vallású volt, a középső részek (a 
Skhumbini folyó mentén) és Koszovó muszlim hitű volt, míg a Görögországgal határos déli 
vidék az ortodox egyházhoz tartozott. 



volt támogatni a helyi vallási életet, templomokat építetni, iskolákat alapítani/ 
kórházakat fenntartani. Diplomáciai képviseleteinek jogában állt fellépni a helyi 
katolikusok védelmében a török hatóságoknál.6 Az 1850-es évektől kezdve a bécsi 
vezetés arra törekedett, hogy jogosítványait politikai tekintetben is kihasználja. A 
cél az albán nemzeti tudat fejlődésének segítése, ill. a dunai monarchia iránti szim-
pátia felkeltése volt. 

A XIX. század második felében jelentősen megváltozott a kultuszprotektorátus 
nemzetközi helyzete. Egyrészt a párizsi békében (1856) Törökország hozzájárult 
ahhoz, hogy a nagyhatalmaknak közös jogosítványa legyen az oszmán birodalom 
területén élő keresztények védelme; másrészt az 1878-as berlini szerződés 62. cik-
kelye lehetővé tette a szerzetesrendek megtelepedését a birodalomban. 

A Monarchia kultuszprotektorátusi jogait a századfordulón elsősorban Olaszor-
szág fenyegette. Az olasz területek egyesülése után az iíjú nagyhatalmat is „meg-
érintette" a terjeszkedés gondolata. Az olasz állam, az oszmán birodalom gyen-
geségét látva, úgy érezte, hogy szabad tere van a terjeszkedésre. Az „Impérium 
Romanum" feltámasztásának gondolata a Balkán esetében az albánok lakta partvi-
dék megszerzését jelentette. Olaszország Balkán-politikáját az 1870-es évek vé-
gén, 1880-as évek elején a több-kevesebb sikerrel járó „kísérletezés" jellemezte.7 

1882-ben, a hármas szövetség megkötésekor, Olaszország elismerte a balkáni sta-
tus quo-t, de nem sikerült Németországgal és Ausztria-Magyarországgal elfogad-
tatnia kelet-adriai érdekeit. Minőségi változást a szövetség 1887-es megújítása 
hozott. A Monarchia a bulgáriai válság miatt szembekerült Oroszországgal, míg a 
németeknek Franciaországgal támadt nézeteltérésük, amit Róma ügyesen használt 
ki: a szövetségi szerződést kiegészítették azzal, hogy a balkáni status quo változása 
esetén Olaszországot kárpótolni kell. A Monarchia a szerződésújítással hozzájá-
rult ahhoz, hogy déli szomszédja vetélytársává váljon. A berlini szerződés 62. cik-
kelye által lehetővé vált a katolikus rendek letelepedése, amit a római központú 
ferencesek használtak ki a legjobban. Olasz tannyelvű missziós iskoláik az itáliai 

5 Az első, Ausztria pénzén épült iskola 1842-ben Shkodcrban nyitotta meg kapuit. Ld.: Dic 
Habsburgcnnonarchic. 1848-1918. Band VI/. Hrsg: Wandruszka, Adam; Urbanitsch, Pctcr; 
Wien, 1989. Verlag der Östcrrcichischcn Akadcmic der Wisscnschaftcn. (a továbbiakban: Dic 
Habsburgmonarchic. Band VI/1.) 521. p. 

6 Benna, nna He i: Studicn zum Kultusprotcktorat Östcrrcich-Ungarns in Albanicn im 
Zcitaltcr dcs Impcrialismus (1888-1918). In: Mittcilungcn dcs Östcrrcichischcn Staatsarchivs. 
Band 7. 1954. (a továbbiakban: Benna: Studicn zum Kultusprotcktorat) 14. p. 

7 Schanderl, Hanns Dieter: Dic Albanicnpolitik Östcrrcich-Ungarns und Italicn 1877-1908. In: 
Albanischc Forschungcn, Band 9. 1971. Wicsbadcn, Ottó Harrassowitz (a továbbiakban 
Schanderl. Dic Albanicnpolitik) 71. p. 



propaganda legfontosabb terjesztői közé tartoztak. Olaszország albániai politiká-
jában újabb fordulatot hozott az 1896. év. Itália nem elégedett meg 1887-ben szer-
zett pozícióival, balkáni jelenlétét a többi nagyhatalommal egyenrangúvá kívánta 
emelni. Ezt jelképezte a trónörökös és Helena montenegrói hercegnő 1896-ban kö-
tött házassága. A határozottabb fellépést lehetővé tette a szövetségi politika minő-
ségi átértékelése is, aminek folytán a hármas szövetség jelentősége háttérbe szorult 
az angolokkal fenntartandó jó viszony érdekében. Az olasz kormány 1896 után 
egyre nagyobb összegeket szánt albániai érdekeinek érvényesítésére: a kultúra, a 
sajtó, az egyház és a kereskedelem terén próbálta meg felvenni a versenyt a Monar-
chia kultuszprotektorátusi jogaiból fakadó lehetőségeivel. 

Albánia a Monarchia balkáni érdekei szempontjából elsőrangúan fontos terület-
té vált az 1890-es években.8 A századforduló előestéjén a Ballhausplatzon is meg-
érlelődött egy új albán politika igénye. Erre egyrészt a túlzott olasz törekvések 
visszaszorítása miatt volt szükség, másrészt a külügyminisztérium a török birodalom 
felbomlását csak idő kérdésének tartotta, és nem akart kiszorulni az Adria keleti part-
járól egy rivális hatalom előnyére. Az új politika kialakítására Goluchowski közös 
külügyminiszter 1896 decemberében konferenciát hívott össze.9 A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a Monarchia érdekeinek határozottabb képviselete csak 
a kultuszprotektorátusi státuszon keresztül lehetséges. Ehhez szükség volt a helyi 
egyház támogatására. Az észak-albániai klérus azonban a Bécsből rendszeresen 
érkező anyagi támogatás ellenére Olaszországgal szimpatizált. Ennek oka a 
missziók többségét irányító ferencesek olasz nemzetisége volt. A másik nagy befo-
lyással bíró rend, a jezsuita sem erősítette a Monarchia iránti szimpátiát. A század-
fordulóig folytatott albán politika tehát, a befektetett összegek ellenére, nem ala-
kított ki a Monarchia iránt lojális egyházszervezetet.10 A konferencia ezért új stra-
tégiát dolgozott ki a helyi klérus megnyerésére: elhatározták, hogy a világi papság 

8 „Dcnn in Albanicn licgt der Schlüsscl zur^Balkanfragc vergraben." Paul Sicbcrtz (Albanicn 
und dic Albancscn. Wien, 1910.) cs Richárd Ricdl (Albanisch-montcncgrinischc 
Vcrkchrsfragcn. Einc wirtschaftspolitischc Rciscstudic. Wien, 1906.) megnyilatkozásait idézi: 
Dic Habsburgcrmonarchic. Band VI/1. 523. p. 

9 A konferencia címe „Einlcitung cincr cnergischcn Action in Albanicn" volt. Ld.: Schwanda, 
Herbert: Das Protcktorat Östcrrcich-Ungarns über dic Katholikcn Albanicns - unter 
besonderer Bcrücksichtigung der Jahrc 1912-14. Wien, Phil. Diss. 1965. (a továbbiakban: 
Schwanda: Das Protcktorat Östcrrcich-Ungarns) 31. p. 

10 A konferencia egyik résztvevője, Schmuckcr főkonzul helyzetértékelése: „Insbcsondcrc unter 
dem albanischcn Episcopat fándc man 'kcincn cinzigcn fáhigen, thatkraftigen, 
übcrzcugungsvollcn und zuglcich durchaus loyalcn, vcrlásslichcn Vcrtrctcr unserer Intcrcsscn.'" 
Idézi: Schwanda, Herbert: Das Protcktorat Östcrrcich-Ungarns 33. p. 



képzését ausztriai szemináriumokban fogják megoldani, és megpróbálják a Vati-
kánt együttműködésre rávenni (püspöki, apáti kinevezések stb.). A külügyminisz-
térium tárgyalásokat kezdett ajezsuita renddel, ami 1898-ra komoly eredményekre 
vezetett." Emellett Goluchowski döntött a helyi egyháznak szánt szubvenciók 
megemeléséről is. A konferencia változtatott az eddigi oktatási stratégián: a Monar-
chia által fenntartott iskolák tanári állásait ezentúl csak a dualista állam polgárai tölt-
hették be, és albán nyelvű tankönyvekből kellett tanítaniuk.12 Az oktatási reformokat 
a Ballhausplatz az új évszázad első éveiben vitte keresztül. Az új iskolapolitika leple-
zetlenül támogatta az albán nemzeti tudat erősödését, mivel a Monarchia érdekeit 
nem sértette az albán nacionalizmus eszméje. Ezzel — a török birodalom felbomlása 
utáni időre — a szerb-ellenes, önálló Albánia13 létrehozását kívánta Bécs megala-
pozni.14 Az albán nacionalizmus támogatása érdekében Goluchowski elhatározta új 
konzulátusok felállítását is. Utasította az albániai konzulokat, hogy vállaljanak na-
gyobb politikai szerepet a térségben: nyerjék meg a helyi albán előkelőket. 

Egy független, Bécs-barát Albánia létrehozásától a vezérkar sem zárkózott el. 
Beck vezérkari főnök egy 1897. április 2-i emlékiratában „vitális" okokra hivat-
kozva hitet tett a határozottabb érdekérvényesítés mellett. Katonai szempontból 
két ok miatt volt fontos az Adria keleti partjának felügyelete: a terület ellenőrzése 
biztosította a Monarchia hadi és kereskedelmi flottájának szabad útját a Földkö-
zi-tengerre, ill. stratégiai pozíciót biztosított Szerbia és Montenegró hátában.15 

11 Az 1898. május 25-én megkötött egyezmény értelmében a jezsui ta rend többek között bele-
egyezett abba, hogy a rend a Monarchia „védelme" alá kerüljön; oktatási intézményeiben oszt-
rák-magyar állampolgárságú laikusokat alkalmazzon; az albán területeken működő jezsuita 
atyák kötelesek rendszeresen informálni a cs. és k. konzulátusokat, ill. a generális köteles 
visszahívni azokat az atyákat, akiknek a tevékenységét Bécs nehezményezi Bécs. Ld. 
Schwanda-. Das Protcktorat Östcrrcich-Ungams 46-47. p. 

12 Az albán nyelvű tankönyvek alkalmazását hátráltatta, hogy ekkor még nem létezett az egysé-
ges albán abc. 

13 „Wir dürfen dabei nicht aus den Augcn vcrlicrcn, daB wir vor allcm durch Schaffung cincs 
unabhángigen Albanicn cincn Keil zwischcn Scrbicn und Montcncgro treiben wollcn..." 
Goluchowski 1896. december 23-i megnyitó beszéde. Idézi Schanderl. Dic Albanicnpolitik 
60. p. 

14 Schwanda: Das Protcktorat Östcrrcich-Ungarns 39. p. 
is „ lm adriatischcn Mecr müssen wir uns Für allc Fállc den freien Zugang zum jonischcn und 

mittelándischcn Mccrc durch dic StraBe von Otranto sichcm ... (Das ganzc Ostufer dcs 
adriatischcn Mecres), und zwar im Südcn über dic Bai von Valona hinaus, bis in dic Gcgcnd 
von Corfu darf aus den Hánden der curopáischcn Türkci nur entweder in unseren direkten 
Bcsitz oder in jenen cincs ncucn Klcinstaatcs übergehen, der zur östcrrcichisch-ungarischcn 
Monarchic in cin klarcs und bestimmtes Abhángigkcitsvcrháltnis tritt." Beck vezérkari főnök 
1897. április 2-i emlékirata. Idézi: Schanderl: Dic Albanicnpolitik 64. p. 



A hármas szövetség két szerződő felének ellentétes albániai érdekei végül 
egyezkedésre késztették a két külügyminisztert. Goluchowski és Visconti Venosta 
1897 novemberében Monzában ült tárgyalóasztalhoz. A tárgyalások során a két 
külügyminiszter megegyezett a balkáni status quo fenntartásában, amit 1900-ban 
és 1907-ben megújítottak. Ezzel a megegyezéssel arra tettek ígéretet, hogy a béke 
érdekében lemondanak az aktív nagyhatalmi politikáról az albán vidékeken.16 

Ezt az egyezményt egyik fél sem tartotta be szigorúan. Az olasz propaganda to-
vább folytatódott az albán partvidék mentén. Az előző évtizedhez képest azonban a 
reformoknak köszönhetően jelentősen javult a Monarchia helyzete. A Ballhaus-
platz évről-évre több pénzt osztott a katolikus törzsfőknek, sőt 1901-től a muszlim 
előkelők is részesültek anyagi támogatásban. Néhány évvel később már nemcsak 
egyes személyeket pénzelt a külügyminisztérium, hanem törzseket (mirdita, 
malisszor, hoti, gruda stb.) is. 

A Monarchia számára egyre fontosabb albán lakta vidékek a századfordulón 
még nagyrészt felfedezetlenek voltak. Éppen ezért a külügyminisztérium — a 
Militárgeograpisches Institut és a bécsi Földrajzi Társaság támogatásával — a tér-
ség felfedezésére irányuló tudományos utak finanszírozásában is részt vállalt. A 
térképészeti mérések mellett ekkor kezdődött meg a térség gazdasági lehetőségei-
nek feltárása. A felmérések eredményeire kíváncsi volt a vezérkar is. 

Az ifjútörök forradalom idején az új külügyminiszter, Aehrental új albán politi-
kába kezdett. Nézetei szerint a Monarchia Törökország területi stabilitásában volt 
érdekelt, ezért feladta Goluchowski tervét az önálló Albániára vonatkozólag. Az új 
török vezetés ugyan követelte tőle a kultuszprotektorátusi jogokról való lemondást 
is, de erre nem volt hajlandó. Politikáját azonban alaposan próbára tette az annexi-
ós válság. 

16 „Albanicn sclbst hat kcinc groBc Wichtigkcit, scinc bcsonderc Bcdcutung licgt in sciticn Hafcn 
und Küstcn, dcrcn Bcsitz flir Östcrrcich odcr Italicn glcichbcdcutcnd mit der unbestrittenen 
Vorhcrrschaft im Adriatischcn Mccrc ist. Dic kann aber wcdcr Italicn Östcrrcich zugcstchcn, 
noch Östcrrcich Italicn, und wenn das cine danach streben solltc, müíítc sich das andcrc dicscm 
Vorhabcn mit allcn Mittcln wicdcrsctzcn. Da dic beiden Staatcn den Fricdcn vorzichcn und 
crnstlich das Bündnis aufrccht zu crhaltcn wiinschcn, so haben sic auf jcdwcdc ctwaige 
Bcsctzung Albanicns im Falle der Störung dcs status quo vcrzichtct. Wic Gráf Goluchowski 
treffend zu mir sagte, mufi Albanicn, wenn Östcrrcich und Italicn in Fricdcn leben wollcn, fűr 
beide cin noli mc tangcrc blcibcn." Tittoni kcsöbbi olasz külügyminiszter 1904. május 14-i be-
széde az olasz alsóházban. Idézi Faleschini, Moana: Dic diplomatischcn Bczichungcn zwischcn 
Österrcich-Ungarn und Italicn vor dem Erstcn Wcltkricg unter besonderer Bcrücksichtigung 
ihrer Balkanpolitik und der Gründung dcs Staatcs Albanicn. Wien, Diplomarbcit 1999. (a továb-
biakban: Faleschini: Dic diplomatischcn Bczichungcn) 35. p. 



Nopcsa ifjúsága 

Felsőszilvási báró Nopcsa Ferenc a Hátszeg melletti Szacsalon született 1877. má-
jus 3-án. A Zámiban levő családi levéltár ugyan 1848-ban leégett,17 annyit azonban 
megőrzött a családi hagyomány, hogy a család neve a Zylwas nembeli Dienes fia 
Nopchatól18 eredeztethető, aki anyai ágon a Hunyadi család rokona volt. A családi 
címer a XV. század derekán gazdagodott a gyűrűt tartó hollóval. A család a koraúj-
korban nagyrészt lokális tisztségeket töltött be Erdélyben— főleg Hunyad megye' 
főispáni tisztét. A bárói rangot 1855-ben szerezték meg Nopcsa Elek — Nopcsa 
Ferenc apjának nagybátyja — egykori erdélyi kancellár révén.19 A család később 
tovább erősítette pozícióit, mivel hősünk apai nagybátyja és keresztapja — aki 
szintén a Ferenc nevet viselte — Erzsébet császárné és királyné főudvarmestere 
lett. A Hunyad megyei família végül a magyar irodalomban is megörökítette a ne-
vét: Fatia Negra figuráját Jókai Nopcsa László főispánról — a nagypapáról — min-
tázta meg. 

Elek báró és gr. Zelenska Matilda házasságából három gyermek született: Fe-
renc (1877), Elek (1879) és Ilona (1883), aki 1908-ban feleségült ment Pallavicini 
Alfrédhoz, a Monarchia konstantinápolyi nagykövetének fiához. 

Ferenc magánúton kezdte meg tanulmányait a család szacsali birtokán, egy an-
gol nevelőnő irányítása alatt. 1893-ban főudvarmester keresztapja segítségével a 
Theresianumba nyert felvételt, ahol 1897-ben sikeresen leérettségizett. Élete 1895 
nyarán fordulóponthoz érkezett: nővére a szentpéterfalvi birtokon dinoszaurusz-
fosszíliákat talált, amiket az ifjú báró magával vitt Bécsbe, és megmutatta a bécsi 
egyetem világhírű paleontológusának, Suess professzornak. Suess — mivel maga 
nem tudta besorolni a leleteket — felszólította az ifjút, hogy ássa bele magát a szak-
irodalomba, és tegye meg ezt ő maga. Az eredmény egy 1899-ben — a Bécsi Tudo-
mányos Akadémia ülésén — elhangzott előadás lett, amellyel komoly érdeklődést 
keltett. Az egyetemen geológiát és paleontológiát tanult; 1903-ban doktorált. 

Nopcsa 1899-ben — akadémiai előadása után -— beutazta az egész Balkán-fél-
szigetet, amit 1903-ban megismételt. Ezeket az utakat tudatosan tervezte meg: 

17 Böjthe Ödön: Húnyadmcgyc sztrigymclléki részenek ós nemes családainak története tekintet-
tel a birtokviszonyokra. Nyomatott Mülier Károlynál, Bp., 1891. 235. p. 

18 A „Nopcsa" mint családnév először Zsigmond király egy 1404. január 13-i adományában buk-
kan fel. Siebmacher, Johann: Wappcnbuch. Dcr Adcl von Ungarn sammt den Ncbcnlándcrn 
der St. Stcphanskronc. Band 4. Tcil 15. 455^156. p. 

19 Nopcsa (II) Elek 1837-ben lett erdélyi udvari főkancellár. Pallas Nagy Lexikona. XIII. kötet, 
Bp., 1896. 208. p. 



olyan területet keresett, amelyet eddig még nem fedeztek fel az európai kutatók, de 
várhatóan mind geológiai, mind paleontológiái értelemben nagy szakmai kihívást 
jelent. Az ifjú tudós először Kréta szigetét szemelte ki magának, de itt összeütkö-
zésbe került egy francia geológus-régésszel, aki hozzá hasonló szándékkal érkezett 
oda, csak éppen korábban; így Nopcsa kénytelen volt tovább állni.20 A balkáni tú-
rának a későbbiekre nézve mégis sok haszna lett: Korfutól Konstantinápolyig, Kré-
tától Belgrádig a báró megismerkedett a Monarchia legtöbb külképviseletével, és 
életre szóló ismeretségeket szerzett. Nopcsa nem hanyagolta el a paleontológiát 
sem: 1905-ig megfordult az összes jelentős nyugat-európai gyűjteményben, és 
megismerkedett a kor vezető őslénytanászaival. 1904-ben több hónapos ösztöndí-
jat kapott a British Museumba. 

1903 őszén Prizrenben elhatározta, hogy hazafelé kitérőt tesz, és meglátogatja a 
rettegett albánok által lakott hegyeket. Jezercében csodálatos panoráma fogadta. A 
látvány annyira lenyűgözte, hogy egy életre megszerette ezt a vidéket. Sorsának 
eme második fordulópontján elhatározta, hogy életét ezentúl ezen hegyek tanul-
mányozásával fogja tölteni.21 1905-ben Bécsben jelent meg az első Albániával 
foglalkozó geológiai tanulmánya.22 

Nopcsa és Albánia 

Az első, kifejezetten Albánia megismerésére irányuló utazást Nopcsa 1905 tava-
szára készítette elő. Ez rendkívül nehezen indult: a báró maláriát kapott, a beutazási 
engedélyt megtagadták, de végül mégis sikerült az út. Bedri pasa, Shkodér válija 
(kormányzója),23 Cetinjébe (Montenegró) küldte a beutazást tiltó üzenetét, amely-
ben arra hivatkozott, hogy a vidék rendkívül veszélyes, a török hatóságok nem tud-

20 „... fúr zwci Gcologcn schicn mir dic Inscl zu klcin." Nopcsa Fcrcnc kiadásra szánt naplóvál-
tozatának kcfclcnyomata. Östcrrcichischc Nationalbibliothck; Handschriftcn-, Autographcn-
und NachlaB-Sammlung. Ser. n. 9368. (a továbbiakban: Napló) 1. rósz, 42. p. 

21 „Von dort sah ich in hcrrlichcr Bclcuchtung dic Nordalbanischcn Alpcn bei Djakova und 
damals cntschicd ich mich, ohnc mir iiber dic Schwcrc der Aufgabc in klarcn zu scin, fúr ihre 
Erforschung." Napló 1. rósz, 50. p. 

22 Zur Gcologic von Nordalbanicn. Jahrbuch der kaiscrlich-königlichcn Gcologischcn 
Rcichsanstalt. Wien, 1905. 85-152. p. 

23 A váli a bcglcrbég megfelelője, azaz olyan tisztviselő, aki egy vilajet clcn áll. A váli arab szó, 
míg a bcglcrbcg török. Kerekes Dóra szíves tájékoztatása alapján. 



1. TÉRKÉP 

A jelentősebb észak-albániai törzsek szállásterülete. 
(.Kaser, Kari: Hirten Kámpfer. 62. p. ill. Peinsipp, Walter: Das Volk der 

Shkypetaren. 1. p. alapján) 



ják garantálni a báró biztonságát. Nopcsa ekkor egyszerűen átcsempésztette magát 
a határon. 

Shkodérban Kral24 konzullal ezután kigondolták az út konkrét céljait is. 
Észak-Albánia a századforduló éveiben fehér foltnak számított: a róla készült tér-
képek hiányosak voltak, és az egyedüli információkat csak az erre átutazó külföldi-
ek leírásaiból lehetett nyerni, feladat tehát akadt bőven. Először is a megfelelő 
térképekhez pontos méréseket kellett végezni. Nopcsa már 1903-ban felvette a 
kapcsolatot mind a Militárgeographisches Institut-tal, mind a Landesbeschreibungs 
Bureau-val,25 azoknak azonban csak 1905-ös útjától kezdve kezdett el rendszere-
sen adatokat, méréseket és fotókat küldeni.26 A térképészeti és geológiai mérése-
ken túl más feladatok is adódtak. Információt kellett gyűjteni magukról az albá-
nokról. Kral ebben a tekintetben is segített megfelelően felkészülni. A bárót tájé-
koztatta a helyi viszonyokról, a fontosabb személyiségekről, az utazás várható 
gondjairól. Nopcsa személyes biztonságáról saját maga gondoskodott: felfogadott 
két testőrt. Beutazta az egész térséget, és felkereste a határ mentén élő katolikus 
hoti, gruda, kelmendi és shala törzseket. Született arisztokrataként, viselkedésével 
az archaikus törzsi társadalomban élő albánok között komoly tekintélyre tett szert. 
Bátor és határozott fellépése idővel egyenrangúságot biztosított neki a törzs- és 
nemzetségfők között. A törzsek között néprajzi gyűjtéseket végzett; az albánok 
életmódja és mentalitása is rendkívül foglalkoztatta. Útját végül szemgyulladása 
miatt kellett megszakítania, 1906 késő őszén hazatért.27 

Következő évi útján szintén engedély nélkül lépte át Észak-Albánia határát. 
1907-ben az előző évihez hasonló feladatokat teljesített: ezúttal a katolikus 
mirditákat és a Dibra környéki muszlim törzseket látogatta meg. Mirdita földön 
megismerkedett a törzs vallási vezetőjével, Preng D09Í főapáttal, ill. az ekkori vilá-

24 1 905 ós 1909 között a Monarchia Shkoder-i fökonzulja, 1911 cs 1913 között ugyanezt a funk-
ciót Szalonikibcn látta cl. 1914. február 24-től tisztviselő az Albániában felállított nemzetközi 
cllcnőrzőbizottságban. Nopcsával jól megértették egymást, kapcsolatuk baráti volt. 

25 Robel, Gert: Franz Báron Nopcsa und Albanicn. In: Albanischc Forschungcn 5. Wicsbadcn, 
Ottó Harrassowitz, 1966. (a továbbiakban: Robel. Franz Báron Nopcsa), 31-32. p. 

26 Ezekből a jelentésekből született meg 1907-ben „A katolikus Észak-Albánia" c. Tanulmánya a 
Földrajzi Közleményekben; cs 1913-14-bcn egy részletes katonai térkép szintén Észak-Albá-
niáról. Robel: Franz Báron Nopcsa 33. p. 

27 A báró Bukarestben ismerkedett meg Bajazid Elmas Dodával, aki élete végéig titkára lett. 
„Am 20. November habc ich in Bukarest Bajazid Elmas kcnncngclcrnt, Bajazid ist scither bei 
mir gcblicbcn und nach dem Todc von Louis Draskovic war er der einzigc Mcnsch, der mir 
wirklich treu und anhánglich war und der mich wirklich gern hatte, den ich daher in Allén und 
jeden vollstcs Vcrtraucn entgegenbringen konnte, ohnc cinen Augcnblick zu bcfürchtcn, daB 
er cs miBbrauchcn wcrdc." Napló, 2 rész, 16. p. 



gi vezetővel, Mark Gjoni kapitánnyal.28 Dibra körül kínos szituációba került: egy 
hírhedt helyi bandita elrabolta és óriási váltságdíjat követelt érte. Szerencsére a be-
tyár elengedte Bajazidot — a titkárt aki azonnal értesítette a Monarchia külkép-
viseleteit. Az ügy kínosan végződött: maga Hussein Hilmi pasa29 nagyvezírnek 
kellett beavatkoznia az ügybe, ami kellemetlen diplomáciai visszhangot váltott ki a 
Ballhausplatz és a Porta között.3" Maga Kral is alapos fejmosást kapott a külügymi-
nisztériumtól.31 Nopcsát Montenegróba kísérték, és itt tudta meg, hogy a nagyve-
zér minden Albániába irányuló utazást megtiltott neki. Ennek ellenére a monte-
negrói török követ beutazási vízumot adott neki, amivel azonban csak 1908-ban 
élt, nővére esküvője után.32 

Bosznia-Hercegovina annexiójának híre az észak-albániai hegyek között érte. 
Nopcsa eddig csupán tudományos munkát végzett. Kral révén ugyan betekintést 
nyert politikai kérdésekbe is, de mégis megmaradt tudósnak. 1908-ra komoly elha-
tározásra jutott: az általa nagyon megkedvelt albánoknak politikai eszközökkel is 
segíteni kívánt. 1908. december 7-én levelet írt Conrad von Hötzendorf vezérkari 
főnöknek és felajánlotta szolgálatait.33 Conrad révén Ferenc Ferdinánd trónörö-
kössel, i 11. annak katonai kancelláriájával is kapcsolatba lépett. Levelében igyeke-

28 A mirdita törzs Észak-Albánia legnépesebb törzse volt. Fent említett vezetőiket a Monarchia 
évek óta támogatta pénzzel, hogy híveket toborozzanak és információkat szerezzenek Bécsnek 
a térségre vonatkozóan. 

29 Husayn Hilmi pasa nagyvezír (1855-1922), 1874-től állami hivatalnok, 1892-ben Bagdad vá-
ros vezetője lett, 1898-tól jemeni váli (bcglcrbég). 1903-ban Macedónia főfelügyelőjeként ő 
felelős a reformok végrehajtásáért. 1908-1909 az ifjútörök kormány belügyminisztere. 
1909-ben nagyvezír (először csak két hónapig, majd néhány hét hatalmi harc után december 
közepéig). 1912 júliusában igazságügyi miniszter. 1912 őszétől bécsi nagykövet 1918-ig. Ld.: 
The Encyclopacdia of Islam. Ed: C. E. Bosworth, E. van Donzcl, B. Lcwis, Ch. Pcllat. Leiden, 
E. J. Brill. 1991. (a továbbiakban: Encyclopacdia of Islam) III. kötet. 624. p. 

30 Robel: Franz Báron Nopcsa, 42. p. 
31 A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy mielőtt Nopcsa mirdita földre ment, már volt egy kí-

nos ügye. Mivel Észak-Albániában kevés külföldi járt, hamar híre ment itt tartózkodásának. A 
shkoderi vali (kormányzó) — Musztafa Hilmi pasa — Nopcsán keresztül akart példát statuálni 
az engedély nélkül itt tartózkodó külföldieknek: parancsot adott a meggyilkolására. Mivel ez 
— hála a báró előző évben szerzett ismerőseinek — meghiúsult, elfogta Nopcsa vendégbarát-
jának testvérét. A szokásjog szerint a báró felelősséggel tartozott a testvér életéért: ha az meg-
hal, a báró élete egy fabatkát sem ért volna. Éppen ezért Shkodcrba ment, és határozott 
fellépésével kiszabadította, ezzel viszont feladta magát. Végül is a felelősségre vonás elől szö-
kött meg Dibrába. 

32 Ekkor került rokonságba a Monarchia konstantinápolyi nagykövetével. 
33 Robel: Franz Báron Nopcsa, 44. p. 



zett felhívni a figyelmet arra, hogy a Monarchia nem támogatja kellően a helyieket, 
hogy cserébe elvárásai lehessenek az albánok felé. A magyarországi közvéle-
ményhez hasonlóan Nopcsa úgy látta, hogy a dualista államot és azon belül Ma-
gyarországot szláv veszély fenyegeti. Ezen veszélyt számára Oroszország, Szerbia 
és Montenegró testesítette meg. Többek között ezért támogatta az egységes Albá-
nia gondolatát. Úgy gondolta, hogy a vallási ellentéteken felülemelkedő albán 
nemzeti eszme támogatása elsőrendű kérdés a Monarchia számára. Attól félt, hogy 
ha Ausztria-Magyarország ebben a kérdésben tétlen marad, akkor szerepét más 
fogja átvenni. 

Szándékai szerencsésen találkoztak a Monarchia megváltozott igényeivel. Az 
annexió révén Szerbiával és Montenegróval kialakult feszült viszony miatt mind a 
Ballhausplatz-on, mind a vezérkarban kezdtek komolyan számolni az albánokkal. 

Nopcsa és az „albán akció" 

Az annexió után a Monarchia kapcsolata feszültté vált két délszláv szomszédjával. 
A vezérkar egy preventív háború megindítását tartotta szükségesnek, de a katonai 
megoldással a külügyminisztériumnak is számolnia kellett, ezért a katonai és a kül-
ügyi vezetés közösen kidolgozta az ún. „albán akció" tervét. A vezérkar szerint egy 
Szerbia és Montenegró elleni háború esetén a Monarchia csapataira Boszniában 
nehezedne a legnagyobb nyomás. Ezt úgy kívánták csökkenteni, hogy a szláv álla-
mok hátában az akció keretében fegyvert juttatnak az albán törzseknek, akik így 
katonai fenyegetést jelentenek majd: Szerbia és Montenegró ez esetben nem tehet-
ne mást, minthogy csapatai egy részét a török határra telepíti, és ezáltal csökken a 
közös hadseregre nehezedő nyomás. 

Aehrenthal az akció megszervezésére az athéni nagykövetet szemelte ki, a ta-
pasztalt Macchiot.34 Macchio 1908 novemberében látott hozzá az akció előkészíté-
séhez. A hadvezetés úgy számolt, hogy Montenegró gyorsan tud mozgósítani, 

34 Kari von Macchio báró, nagyszebeni születésű diplomata 1881-től látott cl külpolitikai fel-
adatokat Konstantinápolyban, Bukarestben, Szcntpétervárott ill. Belgrádban. 1899 és 1903 kö-
zött minisztcrrczidcns Montenegróban, 1903 és 1908 között athéni nagykövet, 1908 augusztus 
11 -tői hívták be szolgálatra a külügyminisztériumba, ahol 1909-től osztályfőnök, majd 
1912-től első osztályfőnök lett. Östcrrcichischcs Biografisches Lexikon 1815-1950. Hrsg.: 
Bittncr, Ludwig-Pribram, Alfréd Francis-Srbik, Hcinrich-Übcrsbcrgcr, Hans. Band 1-9. 
Wicn-Lcipzig, 1930. (a továbbiakban: Öst. Biographischcs Lexikon). V. Band, 387. p. 



Szerbia azonban csak tavasszal fogja ezt megtenni, így elegendő ideje lesz a Mo-
narchia diplomáciájának. Az akció megszervezéséhez a térséget jól ismerő, határo-
zott, gyakorlatias emberekre volt szükség. Macchio erre a feladatra a Rappa-
portot35 (a skopjei főkonzul) és egy Stefan Zurany nevü trieszti fegyvercsempészt 
szemelt ki. Rappaport feladata a Gusinje környéki muszlim albán törzsek megszer-
vezése volt, míg Zuranynak az észak-albániai katolikus törzseket kellett megnyer-
nie. Macchio döntése szerencsétlennek bizonyult, mert Rappaportnak nem volt 
nagy tekintélye a törzsek között, Trieszt pedig túl messze volt ahhoz, hogy egy ilyen 
feladatot gyorsan és titkosan megoldjanak. Kralt eredetileg azért hagyták ki, mert ő a 
helyszínen hamarabb szemet szúrhatott volna a montenegrói hírszerzésnek. 

1908 december végére az ügy nagyon rosszul állt. Mivel a Gusinje menti törzse-
ket Kelet-Montenegró szegény vidéke ellen kívánták mozgósítani, a törzsek a vár-
hatóan kevés zsákmány kedvéért nem nagyon akartak harcolni, sőt fennállt a 
veszély, hogy gazdagabb albán sorstársaikat fogják a kapott fegyverekkel kirabol-
ni. Rappaport határozatlansága végül csekély tekintélyét is aláásta. Zurany szintén 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kezdeti kudarcban a külügyminiszté-
rium taktikája is ludas volt, mert tervében nem számolt a kérdésben leginkább ér-
dekelt határ menti törzsekkel. Az akció sikere függött attól, hogy sikerül-e meg-
nyerni az ügynek — a malisszorok mellett a másik legnépesebb törzset — a mir-
ditákat. (A Ballhausplatz kiemelten támogatta a malisszorokat és a mirditákat.) Ve-
zetőik közül Aehrenthal Preng Dopit már az ősz folyamán Bécsbe hívta, hogy a 
szorosabb együttműködésről tárgyaljon vele. Többek között az ő hírei is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az akció helyi megszervezését Kralra bízza. Ez kockázatos lé-
pés volt, hiszen a konzulnak Shkodérban amúgy is kényes volt a helyzete: a 
Monarchia protektorátusi jogait felügyelte, és ennek részeként folyamatosan tar-
totta a kapcsolatot az észak-albániai törzsekkel, amit az oszmán hatóságok soha-
sem néztek jó szemmel. Emellett figyelnie kellett az egyre élénkebb montenegrói 
és olasz hírszerzésre is. Az új feladat emiatt rendkívüli óvatosságot igényelt. Kral 
első dolga az volt, hogy a határ menti törzseket megnyerje és előkészítse a fegyve-
rek transzportját. Pénzt és élelmet juttatott hoti és gruda földre, és felvette a kapcso-
latot a vezérkari főnökkel. Conrad és a shkodéri konzul az akció végrehajtásához 
20.000 puskával és puskánként 300 patronnal számolt.36 A szállítás nagy gondot 
okozott, mert ennek megszervezését Kral már végleg nem vállalhatta magára. Ez 
túl nagy mennyiségű fegyver volt ahhoz, hogy észrevétlenül lehessen bejuttatni az 

35 Alfrcd von Rappaport 1908 júliusától 1909 októberéig főkonzuli tisztséget töltött be Macedó-
niában, 1909 végétől a külügyminisztériumban teljesített szolgálatot. 

36 Robel: Franz Báron Nopcsa 53. p. 



oszmán birodalom területére, ehhez a helyi viszonyokat jól ismerő, az albánokkal 
jó viszonyt fenntartó leleményes ember kellett. Kral Nopcsa Ferencet ajánlotta a 
feladat végrehajtására. Miután maga a báró is úgy nyilatkozott egy levelében, hogy 
elfogadná a megbízást,37 Aehrenthal sem látta ennek akadályát.38 

Nopcsa 1909. január elején Bécsbe utazott: beszélt Conraddal, majd a Ballhaus-
platzra ment. Itt Macchiot is meggyőzte arról, hogy kitűnően ismeri a vidéket és az itt 
lakókat, ezek után pedig közölte az akció kivitelezési lehetőségeit. A báró 10.000 
ember felfegyverzésével számolt; ehhez 5000 Mannlicher-karabélyt, 100 — az elő-
kelő albánoknak szánt — Mannlicher-Schönauer puskát és pénzt kért (havi 2500 
frankot).39 Nopcsa javasolta, hogy Zurany minél kevesebbet tudjon az ügyről, mert a 
nemzetközileg jól ismert fegyvercsempész információkkal is kereskedett. Úgy 
egyeztek meg, hogy a báró az akció közvetlen végrehajtásáért fog felelni. 

A konzul és a titkos ügynökké „előlépett" geológus alaposan kidolgozta a fegy-
verszállítás útvonalát és módozatait. Terveik szerint osztrák kereskedelmi hajók-
nak — fedélzetükön haditengerészekkel — kell a Drin és Mat folyó torkolatához 
szállítania a fegyvereket, ahol azokat az itt telelő kelmendi törzs fogja átvenni. Ta-
vasszal, amikor a törzs visszatér nyári szállásterületére a montenegrói határ közelé-
be, észrevétlenül magával viheti a fegyvereket az elosztóhelyekre. A puskák egy 
részét ezen kívül hajóval akarták a Bojanán és a Drinen becsempészni az ország 
belsejébe, de számoltak egyéni fegyvercsempészek megbízásával is. Az anyagi 
hátteret Bécs Kralon keresztül biztosította, aki 1909 első harmadában több mint há-
romszor annyi pénzt juttathatott a malisszor főnököknek, mint korábban; ezen kí-
vül Nopcsa a helyszínen is oszthatott pénzt a hegyi törzseknek.40 

Az akció végrehajtása azonban késlekedett. Bécs ugyanis egyáltalán nem látta 
ezt olyan sürgősnek, mint Kral és Nopcsa. Utóbbiak a helyszínen meg voltak győ-
ződve arról, hogy háború lesz, ezért állandóan sürgették a Ballhausplatzot. Kényel-

37 Nopcsa levele Conradnak (1908. dcccmbcr 21.), amit a vezérkari főnök tovább küldött a kül-
ügyminiszternek. Ld. Robel: Franz Báron Nopcsa 54. p. 

38 Aehrenthal a Conradnak írt válaszlevelében (1909. január 5.) maga is úgy látta, hogy a báró 
alkalmas a bizalmas feladatra: „... auch mcincr Ansicht nach Báron Nopcsas Anwcscnhcit in 
Albanicn tatsáchlich unter Umstándcn fúr unscrc Intcrcsscn dasclbst von besonderem Nutzcn 
scin könntc." Idézi Tasnádi-Kubacska András: Franz Báron Nopcsa. In: Lcbcn und Bricfc 
ungarischcr Naturforschcr 1. 1945. 55. p. (a továbbiakban: Tasnádi-Kubacska: Franz Báron 
Nopcsa). 

39 Távirat Macchiótól Kralnak 1909. január 8-án. In: Östcrrcich-Ungarns AuGcnpolitik. Hrsg. 
Ludwig Bittncr, Alfréd Francis Pribram, Hcinrich Srbik, Hans Übcrsbcrgcr. Wicn-Lcipzig, 
1930. Band 1. 720. p. 

40 Schanderi. Dic Albanicnpolitik 159. p. 



metlen volt a helyzetük, mert a törzseket állandó készenlétben kellett tartaniuk, a 
fegyverek ugyanakkor nem érkeztek meg. Ez pedig a Monarchia és képviselői te-
kintélyvesztéséveljárt. Veszélyeztette az akció sikerét is, hiszen az idő múlásával a 
kelmendi törzs lassan útra készülődött, és így elillanhatott a lehetőség a puskák fel-
tünésmentes szállítására, ráadásul a többi törzs harci kedve is csökkenni látszott. A 
késlekedést Montenegró ügynökei jól ki tudták használni. 

A külügyminisztérium nem tartotta sürgősnek a fegyverszállítást, mert az anne-
xió ügyében a törökökkel tavasz elejére közelinek tünt a megegyezés lehetősége; 
Anglia és Franciaország pedig nem lelkesedett azért, hogy Szerbia miatt konflik-
tusba keveredjen. Olaszországot szövetségi viszony fűzte Berlinhez és Bécshez. 
Oroszország némi hezitálás után a nyugati hatalmak példáját követte, és szintén 
nem kívánt konfrontálódni Ausztria-Magyarországgal. A Balkánon Bulgária a 
Monarchia felé hajlott, és Románia sem mutatott az ügyben aktivitást. Szerbia és 
Montenegró így egyedül maradt, a háborút ilyen körülmények között nem vállal-
ták. így az albán akció szükségessége megkérdőjeleződött. 

Nopcsa nem értette a késlekedés okát, ezért egy heves hangvételű levélben kérdő-
re is vonta Macchiot (1909. február 10.).41 A választ (február 22.) Oppenheimer,42 

Macchio helyettese fogalmazta meg, aki maga is részt vett az akció megszervezé-
sében. Indoklása szerint a külügyminisztérium csak akkor indította volna el köz-
vetlenül az akciót, ha kitör a háború. A báró válasza erre az volt, hogy szerinte a 
külügyminisztérium rossz politikát folytat, hiszen azzal, hogy visszaél az albánok 
bizalmával, el fogja veszteni minden tekintélyét, és szerepét Olaszország vagy 
Montenegró veszi át. Itália stratégiai pozíciókat szerezhet Észak-Albániában, 
Montenegró hátában pedig megszűnik a közvetlen fenyegetettség. 

Kral szintén határozott fellépést sürgetett, attól tartva, hogy a fegyverek csak ak-
kor érkeznek meg, amikor a kelmendiek már úton lesznek. Tragikomikus helyzetet 
eredményezett, hogy a Ballhausplatz már régen lemondott az akció kivitelezéséről, 
amikor ügynökei azt még nagyban szervezték. Miközben Kral március 6-án 
Varesanin tábornokkal43 arról beszélt, hogy a fegyverszállításokat április közepéig le 

41 Robel: Franz Báron Nopcsa 59. p. 
42 Rittcr Oppenheimer von Marnholm, Richárd. Macedóniai fokonzul. 1908. szeptember 17-én 

berendelik a külügyminisztériumba, és itt teljesít szolgálatot. Ld. Östcrrcich-Ungarns 
Ausscnpolitik, Band 9. 100. p. 

43 Marian Varesanin br., osztrák-magyar gyalogsági tábornok (1847-1917). Vezérkari tiszt, 
1897-től altábornagy és hadosztályparancsnok. 1909-ben a szarajevói (15.) hadtestparancsnok 
lesz, egyben kinevezik Bosznia-Hercegovina kormányának élére (tartományfőnök). 1911. má-
jus 10-én felmentik hivatalából, utóda Oskar Potiorck. A világháborúig Potiorck helyettese. 
Révai Nagy Lexikona. XIX. kötet. Bp., 1926. 11. p. 



kellene bonyolítani,44 a Monarchia február 26-án már megállapodott az oszmán bi-
rodalommal, és mivel a többi nagyhatalom sem kívánta a válság elhúzódását, egy 
fegyvercsempészési botrány csak rontani tudott volna a dualista állam helyzetén. 

Nopcsa az akció kivitelezésében szívvel-lélekkel részt vett. Beutazta egész 
Észak-Albániát, jó kapcsolatokat alakított ki mind a katolikus, mind a muszlim ve-
zetőkkel; shkodéri házában állandó volt a jövés-menés. Az itt megforduló albánok 
jó informátoroknak bizonyultak, amit a báró pénzzel hálált meg. Útjai során volt 
ideje arra is, hogy megfigyelje „Európa fegyveres gyermekeinek" életmódját és 
szokásait. Tevékenységével és határozott fellépésével óriási tekintélyt szerzett, 
amit az akció kudarca ellenére sem vesztett el. Hitelessége a törzsek körében ettől 
kezdve sohasem kérdőjeleződött meg. Úgy gondolták, hogy a „Báron" személyé-
ben megfelelő védelmezőjük van, aki képviseli érdekeiket Bécsben. 

A báró utazásai felkeltették a montenegrói hírszerzés figyelmét. Március köze-
pén — az olasz és orosz kémhálózathoz hasonlóan — olyan jelentéseket küldtek 
haza, amelyekben megállapították, hogy az eddigi Monarchia-ellenes agitáció 
eredményei elvesztek, jelenleg a dualista állam a legtekintélyesebb hatalom a kato-
likus törzsek szemében.45 Cetinjében ezt nagyrészt Nopcsa tevékenységének tud-
ták be, legalábbis ezt bizonyítja Vukokig montenegrói tábornok shkodéri útja. A 
tábornok több megbeszélést folytatott Bedri pasával a báróról és „akcióiról". En-
nek hatására a pasa hivatalosan közölte Krallal, hogy Nopcsa ezentúl csak egy tö-
rök lovascsapat kíséretében utazhat. Küldött egy levelet a nagyvezérnek is, aki 
ezek után felkereste Pallavicini nagykövetet. A nagyvezér kifogásolta a báró tevé-
kenységét, és kitiltotta a vilajetből.46 

Pallavicini valószínűleg nem tudott az albán akcióról, legalábbis erre utal a 
nagykövet egy Bécsnek szánt jelentése, ill. egy Kralnak címzett távirat, amelyben 
kérdőre vonja a diplomatát Nopcsa tevékenységét illetően. Kral válaszában védel-
mébe vette a nagykövet rokonát. Maga a külügyminiszter is jobbnak látta, ha ebben 
a tekintetben minél hamarabb megnyugtatja Pallavicinit. A török hatóságok vádja-

44 Robel: Franz Báron Nopcsa 60. p. 
45 Uo. 64. p. 
46 Pallavicini távirata a külügyminisztériumnak 1909. április 9-én. „Ich tclcgraphicrc nachstehend 

nach Skutari: Übcr Ersuchcn dcs Grossvczirs, der mir mittciltc, dass Báron Nopcsa wieder im 
dortigen Vilajet herumreise und Geld vcrtcilc, was Aufrcgung unter der Bcvölkcrung hervorrufc, 
wollcn Eucr Hochwohlgcborcn dem Gcnanntcn nahclcgcn, scinc Tátigkcit cinzustcllcn, 
respektive Vilajet zu vcrlasscn." Ld.: Östcrrcich-Ungams AuBcnpolitik, Band 2. 273. p. 



it elutasította, szerinte azok a báró korábbi tevékenységének hatására születtek.47 

Mindenesetre a nagyvezér fellépése után a Ballhausplatz is úgy látta helyesnek, ha 
a báró elhagyja Észak-Albániát. Ezt támasztja alá Kral március 29-i jelentése is, 
amelyben elpanaszolta, hogy a báró nem veszi figyelembe a tiltásokat, és saját sza-
kállára cselekszik.48 

Az akciót tehát végiil nem hajtották végre. Az albánok felfegyverzésének terve 
önmagában is elegendő fenyegetésnek bizonyult: a titkosszolgálati jelentések sze-
rint Montenegró és Szerbia csapatokat összpontosított déli határai mellé. A kül-
ügyminisztérium elégedett lehetett. Aehrenthal tisztában volt azzal, hogy ez nem 
kis mértékben Nopcsának köszönhető.49 Az akció tanulságait és következményeit 
azonban a külügyminiszter rosszul mérte fel. Az albánok többé nem bíztak a Mo-
narchiában, Montenegró pedig az annexiós válság tapasztalata alapján félretette 
tradicionális ellenérzését az albánokkal szemben, és közeledni kezdett feléjük. 
Aehrenthal nem látta olyan sötéten a helyzetet mint a báró, Nopcsa mégsem maradt 
egyedül véleményével: Conrad vezérkari főnök és a trónörökös egyetértettek vele. 

Nopcsa Ferenc neve 1908-09-ben években lett széles körben ismertté a „balká-
ni boszorkánykonyhában". Az észak-albániai törzsek körében befolyásos ember 
lett, véleménye mérvadó volt a törzsfőnökök számára. Szerbiában és Montenegró-
ban veszélyes emberként tartották számon, de a török hatóságok is a Monarchia 
ügynökét látták benne. 

A báró maga csalódottan vette tudomásul, hogy a külügyminisztérium a Monar-
chia „létérdekeit" nem tartja kellőképpen számon, és személyesen is sértve érezte 
magát. A külügyminisztérium iránti ellenszenve erre vezethető vissza. 

47 Aehrenthal választávirata Pallavicininck 1909. április 12-én: „...Bcschwcrdc der Pfortc hángt 
mit früherer Tátigkcit Báron Nopcsa's, wclchc auf cinc hicramtlichc gchcimc 
Vorbcrcitungsaktion zurückzufiihrcn war, zusammen. Mit Klárung der politischen Lage wurde 
dicse cingcstcilt, wic auch Hcrr Konsul Kral mcldct, Báron Nopcsa cntsprcchend informirt. 
Dcsscn beanstándete Tátigkcit bczicht sich daher auf cinc früherc Zeit und dürfte dcrmalcn 
nicht mehr AnstoG erregen." Östcrrcich-Ungarns AuBcnpolitik, Band 2. 276. p. 

48 Robel: Franz Báron Nopcsa, 65. p. 
49 Aehrcntal levele Macchiónak 1909. április 16-án: „Der gchcimc Charaktcr dicsér Action 

bringt cs mich sich, daB cin dircktcr Ausdruck mcincs Dankcs an Frcihcmi von Nopcsa flir 
scinc patriotische und opferfreudige Bcrcitwilligkcit, dic in Rcdc stehenden Zwcckc zu 
fördern, auf schriftlichcn Wcgc untunlich ist..." Idczi Robel: Franz Báron Nopcsa 66. p. 



Az albániai felkelés 1910-1911-ben 

1910 áprilisában felkelés tört ki Nyugat-Koszovóban és Észak-Albániában. Az al-
bánok csalódtak az ifjútörök ígéretekben, akik ugyanolyan mereven elzárkóztak 
azok teljesítésétől, mint a korábbi kormányzat. Konstantinápoly centralizációs el-
képzeléseit a korábbinál keményebb eszközökkel akarta érvényre juttatni. Az adó-
terheket nem csökkentették, a tisztviselők többsége török maradt. Az 1908-ban 
Monastirban — mind a keresztény, mind a muszlim albánok által — elfogadott la-
tin betűs abc használata továbbra is tilos volt. Ez utóbbi különösen sérelmesnek 
számított, hiszen ez az abc volt a rendkívül tagolt albán társadalom nemzeti egysé-
gének szinte egyetlen szimbóluma. 

A török vezetés nem akart félmegoldást, tartósan meg kívánta oldani az albán 
kérdést, ezért május 2-án hadsereget (40.000 fő) küldött oda a radikális Torgut 
Shevket pasa vezetésével.50 Torgut feladata az volt, hogy lefegyverezze a felkelő-
ket és megbüntesse a lázongó törzseket. Erőszakos fellépése nyomán néhány nyu-
gat-koszovói muszl im nemzetség úgy döntött, hogy Montenegróban keres 
menedéket; hozzájuk hamarosan katolikus albán menekültek is csatlakoztak. Az 
oszmán csapatok a felkelt törzseket néhány hónap alatt leverték, és megkezdték le-
fegyverzésüket is. Torgut jónak látta, ha ezt a tevékenységét több katolikus törzsre 
is kiterjeszti, ezért megszállta egész Észak-Albániát. Itt azonban a mirditák és 
malisszorok heves ellenállásába ütközött, akik nem voltak hajlandók fegyvereiket 
leadni. Olyannyira nem, hogy körükben is felkelés bontakozott ki, amit ősz végéig 
sem sikerült leverni. A malisszorok egy része ekkor szintén Montenegróban 
(Podgoricában) keresett menedéket, ahol így jelentékeny emigrációjött létre.31 Eh-

50 Skendi, Stavw. Albánián Political Thought and Rcvolutionary Activity, 1881-1912. In: 
Si idost - Forschungcn. Hrsg. Fritz Valjavcc. Band XIII. 1954. München, R. Oldcnbourg (a to-
vábbiakban Skendi'. Albánián Political Thought) 181. p. 
Torgut Shevket pasa, oszmán tábornok. 1910-11-ben az albánok lcvcrcscrc összevont 
észak-albániai sereg parancsnoka. 1911 után katonadiplomáciai feladatokat is ellátott (1913, 
Bukarest). Ld. Östcrrcich-Ungarns Ausscnpolitik. Band 9. 124. p. 

51 A konstantinápolyi katonai attasé, Pomiankowski jelentése 1911. július 7-én. ÖStA 
(= Östcrrcichischcs Staatsarchiv) HHStA (= Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien), XIV. 
Albanicn (= VI. Aktcn dcs Ministcriums dcs Áulfcni; Politischcs Archiv, XIV. Albanicn); Kt. 
37. Nr. 242. Joscf Pomiankowsky tábornok: 1891 óta a vezérkar hivatalaiban dolgozott. 
1901-ben belgrádi katonai attasé, 1907-ben ezredesi rangban csapattiszt lett. 1909-ben kinevez-
ték Konstantinápolyba katonai attasénak, ebben a minőségében egyben a Monarchia balkáni hír-
szerzésének is a vezetője. 1914 után katonai megbízott Törökországban, a Monarchia katonai 
érdekeinek képviseletét látta cl. Ld. Öst. Biographischcs Lexikon 190. p. 



hez az emigrációhoz később számos albán értelmiségi csatlakozott, akik követelé-
seiket — az albánok lakta négy vilajet egyesítését, az albán közigazgatási és iskolai 
nyelv bevezetését, albán nemzetiségű tisztviselők kinevezését, iskolák és utak épí-
tését — egy memorandumban fogalmazták meg. 

Montenegrónak nem volt ellenére, hogy albán vezetők menekültek Podgori-
cába, hiszen az annexiós krízis óta törekedett arra, hogy az albánokkal jó viszonyt 
tartson fenn. A Monarchia politikájának azonban több mindenre figyelemmel kel-
lett lennie. Egyrészt érdeke volt az oszmán birodalom területi integritása, másrészt 
a felkelők többségét a nyár végétől a malisszorok alkották, az a katolikus törzs, 
mely az egyik legmagasabb anyagi támogatottságban részesült a Ballhaus-
platztól.52 A konzuloknak ill. Pallavicininek53 vigyáznia kellett, nehogy olyat te-
gyen, amivel bátorítja az albán vezetőket, de közben kétségek között sem hagyhat-
ta őket: a Monarchia szimpatizál velük, érdekelt nemzeti fejlődésükben. Ez utóbbit 
a nagykövet Mahmud Shevket pasával54 — a hadügyminiszterrel — is közölte. Fi-
gyelmeztette továbbá, hogy az albánok a birodalom egyetlen védelmezői Európá-
ban, ezért ha Törökország tovább folytatja „öngyengítését", akkor a Monarchia 
sem lesz képes ennek negatív hatásait elhárítani.55 Mahmud pasa végül ígéretet tett 
arra, hogy az „illír elemek" igényeit ki fogják elégíteni. Ennek szellemében még az 
ősz folyamán a shkodéri kormányzó megegyezett a malisszor vezetőkkel. Ezek 
után a malisszorok visszatértek szállásterületükre. 

A tartós béke azonban álom maradt. A menekültek hazatérte után nem sokkal 
ugyanis Bedri pasa néhány emberét malisszor földre küldte, hogy titokban mérjék 
fel a törzs állatállományát. Ezt a törzsi háborúkban edzett albánok azonnal észre-
vették. A törzs vezetői azt gondolták, hogy ez újabb adóemelést és egyéb szigorítá-
sokat jelent, ezért néhány család ismét útra kelt, és megindult Montenegró felé. 

52 Schanderl: Dic Albanicnpolitik, 156-160. p. 
53 Pallavicini, János őrgr., 1899-tői 1906-ig bukaresti követ, 1906-tól 1918-ig konstantinápolyi 

nagykövet. 
54 Mahmud Shevket pasa (1856-1919) oszmán tábornok (gyalogsági) cs hadügyminiszter. 

1886-tól őrnagy, 1891-ben ezredes lett. 1901-ben tábornokká nevezték ki. 1905-ben Koszovó 
bcglcrbégjc lett; ebben a minőségében jó vezetőnek és hatékony ügyintézőnek bizonyult. 
1908-ban ő lett a szaloniki (III.) hadsereg parancsnoka. Az ifjútörök forradalom egyik vezetője 
volt, egyben a legtekintélyesebb katonapolitikus. 1909-ben tagja a legfelső haditanácsnak, 
1910-12 között hadügyminiszter. 1913-ban egy időre nagyvezírré is kinevezték. Encyclopacdia 
of Islam. VI. kötet 73-74.p. 

55 Würl, Erich: Dic Tátigkcit dcs Markgrafcn Pallavicini in Konstantinopcl 1906-14. Phil. Diss. 
Wien, 1951. 58. p. 



Számuk 1911. februárjára elérte a 2700-3000 főt.56 Montenegró ezúttal is öröm-
mel befogadta őket. A kiújuló montenegrói-a lbán bará t ság veszé lye i re 
Pomiankowski még 1910 decemberében figyelmeztette a török vezérkari főnököt: 
ha a birodalom nem változtat az albán politikáján, akkor ennek a következő évben 
súlyos következményei lehetnek.57 Az ifjútörök vezetés ennek ellenére nem tett kí-
sérletet a kérdés rendezésére. Március elejére Mahmud Shevket pasa csapaterősí-
téseket küldött a shkodéri vilajetbe. Ez március 30-án a malisszor törzs általános 
felkeléséhez vezetett. 

Áprilisban a törökök újabb csapatokat vezényeltek a térségbe, hogy megakadá-
lyozzák a felkelés kiterjedését. A hónap végére a kormányzat megelégelte a helyi 
tisztviselők tehetetlenségét, és az „albán szakértő" Torgut pasát küldte ismét a 
helyszínre. A régi-új katonai parancsnok április 28-án proklamációt tett közzé, 
amelyben felszólította a Montenegróba menekülteket a hazatérésre és a fegyverle-
tételre. A kiáltvány, a vezetőket kivéve, amnesztiát helyezett kilátásba. A feltétele-
ket a menekültek nem fogadták el, azt formailag május 11-én elutasították.58 

Torgut, miután átvette a helyi katonaság parancsnoki teendőit, a shkodéri tó partjá-
ra vonult és egészen a montenegrói határig megszállta a tó partja mentén elterülő 
hegyvidéket (2. térkép). Ezzel elzárta több ezer ember vándorlási útját, akik az Ad-
ria-menti mocsarakban teleltek. Ez a mocsaras terület nyáron maláriával fertőzött, 
amit sem a nyájak, sem az emberek nem tudnak elviselni. Az ide szorult nemzetsé-
geket nyáron —júniusban és júliusban — a láz valóban meg is tizedelte. 

Torgut serege 10.000 főt számlált, melyet Edhem59 pasa Gusinje környéki 2000 
fős serege is támogatott.60 A pasa a törzsek ellen készült, bár egy Montenegró elleni 

56 A triszti rendőrfőnök jelentése február végén — aláírás nélkül •— a trónörökösnek. M K F F 
(= ÖStA Kriegsarehiv Wien, Zentralstellen, Militárkanzlei Erzherzog Franz Ferdinánd); Kt. 
38. Nr. 4212. 

57 „Ich vcrhchltc dem Pascha auch nicht, dal3 ich das kommende Frühjahr bis zu cinem 
gewissem Grad als cinen flir dic Türkci kritischcn Zcitmomcnt anschc. Infolgc der Erbittcrung 
der Albancscn und ihrer gegenwiirtigen vollcn Unvcrlafilichkcit im Kricgstáll ist dic türkische 
Armcc in Rumclicn ganz isoliert und cigcntlich in dcmsclbcn Vcrháltnis nic in Fcindsland." 
Pomiankowski jelentése Conrad vezérkari főnöknek 1910. dcccmbcr 23-án. Conrad von 
Hötzendorf, Franz: Aus mcincr Dicnstzcit. 1906-18. Wicn-Berlin-Lcipzig-Münchcn, 1925. 
(a továbbiakban Conrad: Aus mcincr Dicnstzcit), Band 2. 159. p. 

58 Skendi: Albánián Political Thought, 185. p. 
59 Edhcm pasa Torgut egyik alvezére volt, ő irányította a koszovói albánok elleni hadművelete-

ket, ill. Torgut akcióit innen segítette. 1911. július 18-án, valószínűleg Nopcsa bíztatására, 
Ipck környékén muszlim albánok meggyilkolták. 

60 Összefoglaló jelentés Achrcnthalnak az albán felkelésről 1911 május 13-án. MKFF Kt. 38. 
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2. TÉRKÉP 

A török csapatok helyzete 1911. május első hetében 
(MKFF Kt. 38. Egy Ferenc Ferdinándnak készült jelzet nélküli térkép alapján.) 



akció sem volt elképzelhetetlen/'1 Május 10-én Torgut nyolc napos haladékot adott 
a malisszoroknak a fegyverletételre, akik időközben szállásterületük körül egyre 
több stratégiai fontosságú pontot foglaltak el. A hadjárat a hónap közepén indult 
meg. A pasa célja az volt, hogy a lázadókat a montenegrói határhoz szorítsa, ahol 
egyéb menekülési lehetőség híján megadásra kényszerítheti őket. Előrenyomulása 
közben az útjába eső albán falvakat és templomokat felégette, a lakosságot felkon-
colta. Híre serege előtt járt, napról-napra növelve a menekülők és az ellenálló tör-
zsek számát. Május 17-én felkelt Mati-föld és Dibra környéke, ezzel a török sereg 
hátában is keletkezett egy ellenséges terület. A pasa ekkor újabb proklamációt 
adott ki, amelyben bejelentette, hogy kész tárgyalni a malisszorokkal, majd a 
törzzsel fegyvernyugvást kötött. Ezt azonban május 23-án ő maga törte meg. A fel-
kelés terjedését látva, a kormányzat újabb 10.000 embert küldött Torgut parancs-
noksága alá.62 

Június elején az Oszmán birodalomra nézve rendkívül kedvezőtlenül alakultak 
az észak-albániai események: június 2-án a mirditák csatlakoztak a felkeléshez.63 

Ez önmagában is jelentős lépés volt, hiszen a törzs az észak-albániai népesség 
mintegy 10%-át tette ki.64 

Lázadásukat Torgut katonai taktikája váltotta ki, aki arra törekedett, hogy „tör-
zsenként oldja meg az albán kérdést". A törzs lázadása magával vonta a holdudva-
rába tartozó kisebb törzsek felkelését is. A törökök mindig igyekeztek megőrizni 
azt a látszatot, hogy a fegyveres harcokban csak a katolikus albánok vesznek részt, 
valójában azonban néhány muszlim törzs is a felkelők oldalára állt, és ez már nem-
zeti színezetet adott az eseményeknek. 

61 Pomiankowski jelentése. 1911. május 3. MKFF Kt. 38. No. 469. 
62 A kis-ázsiai csapaterősítés május 28-án érkezett Shkoderba. Pomiankowski távirata a vezér-

karnak 1911. május 27-én. MKFF Kt. 38. No. 582. 
63 Zambaur shkoderi konzul távirata a külügyminisztériumba 1911. június 2-án. ÖStA HHStA 

XIV. Albanien, Kt. 36. No. 6060. Zambaur, Adolf 1909-tól 1913. november 28-ig shkoderi 
konzul, utána a Görögország pénzügyi ellenőrzése miatt létrehozott nemzetközi bizottság tagja 
ill. az athéni konzulátus vezetője lett. 

64 Kaser, Kari: Hirten, Kámpfer, Stammcsheldcn. Böhlau Vcrlag, Wicn-Köln-Weimar, 1992. 
344. p. 

A mirditák száma Észak-Albánia lakossága 

1890: 11.970 

1918: 16.926 

1890: 177.000 

1930: 250.000 



A felkelés elharapózása véleménynyilvánításra késztette a Balkánon érdekelt 
nagyhatalmakat. Oroszország nem örült annak, hogy a félszigeten újabb fegyveres 
konfliktus alakult ki, ami ráadásul a háború lehetőségét is magában foglalta Monte-
negró és Törökország között. Az orosz kormány támogatta a montenegrói vezetést, a 
menekültek ellátására pénzt és élelmet is küldött,65de nem kívánt konfrontálódni sem 
a Monarchiával,66 sem a törökökkel. Olaszország szintén nem kívánt az albánok mi-
att nézeteltérésbe kerülni Ausztria-Magyarországgal; a hivatalos olasz külpolitika a 
balkáni status quo híve volt,67 figyelmüket inkább Tripoliszra összpontosították. 

A Monarchiában a közvélemény már április eleje óta a külügyminisztérium sze-
mére vetette, hogy nem él protektorátusi jogaival. Mind a liberális (Neue Freie 
Presse, Die Zeit), mind a klerikális (Reichspost) sajtó számon kérte Aehrenthalon, 
hogy a Monarchia tétlen maradt akkor, amikor a két nagy rivális — Oroszország és 
Olaszország — igyekezett minél több hasznot húzni az ügyből. Conrad vezérkari 
főnök május közepén felhívta a külügyminiszter figyelmét arra, hogy a Monarchia 
1908-ban elvesztette tekintélyét az albánok előtt, ami egy Szerbia és Montenegró 
elleni háború esetén nem kedvezne a Monarchiának. Aehrenthalnak írt levelében 
úgy vélte, hogy a malisszor lázadás alkalmat ad arra, hogy a dualista állam vissza-
szerezze a bizalmukat.68 

Aehrenthal június elején tájékoztatta a közvéleményt a külügyminisztérium állás-
pontjáról.69 Június 8-án a külügyminisztérium félhivatalos lapjában, a Fremdenblatt-
ban hosszú vezércikk jelent meg a Ballhausplatz politikájának módosulásáról. A 
cikk bevezetőjében röviden összefoglalta az albánok viszonyát az ifjútörök re-
zsimhez. Kezdetben az albánok nagy elvárással tekintettek az új hatalomra, amely 

65 Az Evidcnzburcau (a vezérkar hírszerző hivatala) jelentése a vezérkarnak 1911. június 22-én. 
MKFF Kt. 38. B. Nr. 673. 

66 II. Miklós cár június első napjaiban ez ügyben fogadta Thurn osztrák-magyar nagykövetet, 
akivel szóban megerősítették a bekét és a barátságot — mint a balkáni nyugalom egyik leg-
fontosabb feltételét — a Monarchia cs Oroszország között, A cár aggodalmát fejezte ki amiatt, 
hogy az albán felkelés egyre közelebb húzódik a montenegrói határhoz, mert ebből kompliká-
ciók adódhatnak. Mindamellett Thurn legnagyobb megelégedésére kijelentette, hogy Mahmud 
Shcvkct pasát alkalmasnak tartja a válság megoldására. Thurn-Valsassina nagykövet jelentése 
Szentpétervárról. 1911. május 27/június 9. Östcrrcich-Ungarns AuBcnpolitik. Band 3. Nr. 
2542. 254-55. p.; Gráf Thurn-Valsassina, Duglas osztrák-magyar diplomata. 1905-1909 Szó-
fiában diplomáciai képviselő, majd követ (1909). 1911-1913 között szentpétervári nagykövet. 
Östcrrcich-Ungarns Ausscnpolitik. Band 9. 140. p. 

67 San Guliano olasz külügyminiszter nyilatkozata a Rcichspost-nak, 1911. június 10. 
68 1911. május 11. Conrad: Aus mcincr Dicnstzcit. Band 2. 160. p. 
69 Achrental bizalmas tájékoztatása a nyári albániai eseményekről Pallavicininek 1911. július 

22-én. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 38. Nr. 1697. 



támogatásuk révén aligha jöhetett volna létre. Reményeikből hamar kiábrándultak 
és az őket ért méltánytalanságok végül az 1910-11 -es felkelésekhez vezettek. A tö-
rök vezetés úgy gondolta, hogy a nép lefegyverzése meg fogja oldani a kérdést. Ezt 
olyan kíméletlenül hajtották végre, hogy a Monarchia diplomáciája minden alkal-
mat megragadott arra, hogy „barátságos módon" közölje kétségeit a vállalkozást il-
letően, és felhívja a figyelmet arra, hogy a birodalom európai részének fenntartása 
mennyire szorosan kapcsolódik az albánokhoz. A „tanácsok" egy liberális és felvi-
lágosult oszmán államhatalom albániai jelenlétét szolgálták. Konstantinápoly ezek 
elől a javaslatok elől elzárkózott. A cikk megfogalmazta, hogy a Monarchia Török-
ország egységében érdekelt, az albán kérdést „tisztán török belügynek" tekinti. 
Megemlíti, hogy Bécsnek kultuszprotektorátusi joga van a katolikus albánok fe-
lett, de ez nem jelenti azt, hogy az albánok nem legitim hatalom alatt élnek. Az utol-
só mondat mégis a passzivitás feladására utalt: „... az európai Törökország fenn-
maradásának őszinte óhaja és az albán nép iránti különleges szimpátia ... feljogo-
sítja diplomáciánkat arra, hogy kifejtse véleményét egy olyan politikáról, amely 
tarthatatlan állapotokhoz vezet."70 Aehrental ily módon belpolitikai megfontolá-
sokból felcsillantotta a Monarchia beavatkozásának lehetőségét. 

A nagyhatalmak június derekán közös nyilatkozatban szólították fel Monteneg-
rót és az oszmán birodalmat, hogy az „albán kérdés" rendezését tárgyalásokkal 
oldják meg. Az ifjútörök vezetés elhatározta, hogy a felkelők lecsillapítására a 
szultán személyesen fog a térségbe utazni és amnesztiát hirdetni. Az úttól az albá-
nok nemzeti sérelmeik orvoslatát várták. V. Mohamed szultán június 15-én érke-
zett Pristinába, ahol óriási tömeg fogadta. Másnap nagyszabású kiengesztelődési 
szertartást (szelamlik) tartottak, ahol a szultán ígéretet tett az adók csökkentésére, 
albán nyelvű iskolák létrehozására, fegyverviselési engedélyre, továbbá arra, hogy 
az albánok csak albán lakta területeken fognak katonai szolgálatot teljesíteni. Vál-
lalta, hogy a lerombolt házakat saját költségén újjáépítteti. Az előző évek felkelői-
nek amnesztiát hirdetett. Az autonómia kérdését aggályosan megkerülte. A szul-
táni utazás azonban csalódást okozott: még a muszlim albánokat is kiábrándította a 
szultán „bőkezűsége".71 

70 Frcmdcnblatt, 1911. június 8. 1. p. (A fordítás tőlem - Cs. K.) 
71 A pristinai proklamáció értelmezésének tipikus példája, hogy azt maga a török belügyminisz-

ter sem vette komolyan. „Amncstic Priatina bezieht sich nur auf angcklagtc und vcrurtciltc 
Pcrsoncn, cnthált kcinc Erwahnung von Malissorcn, Stcucrcrlcichtcrung, Waffcntragcn, 
Rckruticrung, nationalcn Konzcssioncn ctz." Pomiankowski június 19-i jelentése a vezérkar-
nak. MKFF Kt. 38. B. Nr. 568. 



A felkelés továbbfejlődéséhez Torgut is hozzájárult. A szultáni útra figyelő al-
bánok tétlenségét kihasználva, megtámadta a határ menti törzseket. A pasa ezután 
malisszor földre vetette magát: célja az volt, hogy kiirtsa a törzset és helyükbe 
boszniai muszlimokat telepítsen.72 A pasa csapataival az itthon maradottak nem 
akarták felvenni a harcot: néhány nappal a szultáni látogatás után megkezdődött a 
törzs tömeges exodusa. Torgut június 20-n — a hadjárata alatt — egy újabb am-
nesztiáról szóló birodalmi rendeletet hirdetett ki: az részesülhetett amnesztiában, 
aki tíz napon belül hazatér. A Montenegróba menekült albánok ezt nem fogadták 
el. Válaszukban —június 23 — elutasították az ajánlatot, és tizenkét pontban fo-
galmazták meg követeléseiket; június végétől ez képezte a podgoricai tárgyalások 
alapját. Az „albán tizenkét pont" tulajdonképpen a nemzeti igényeket gyűjtötte 
csokorba: az albánok lakta vilajetek decentralizálását, az albán nyelvhasználat jo-
gát, albán tisztviselőket és iskolákat, nemzeti elismerést, ill. saját küldöttek szabad 
választását követelték. A kötelező katonai szolgálatukat békeidőben hazai terüle-
teken töltsék le, az itt beszedett adókat fordítsák helyi szükségletekre, az elkobzott 
fegyvereket adják vissza. A szultán ezen túlmenően válaszon egy őt képviselő „fő-
felügyelőt", akivel megkezdhetik a tárgyalásokat. Konstantinápoly június végén 
maga is belátta a tárgyalások szükségességét és az iíjútörökök mérsékelt szárnyá-
hoz tartozó Sadr-Eddin bejt73 június 27-én Podgoricába küldte.74 

Montenegró a felkelés kezdete óta arra törekedett, hogy a malisszor kérdést 
nemzetközi szintre emelje, mert úgy vélte, így újabb területeket csatolhat el Török-
országtól. Július elejéig úgy tűnt, hogy terveit siker koronázza, hiszen mindegyik 
nagyhatalom fellépett az albánokkal való békés megegyezés érdekében, ugyanak-
kor komoly konfliktusba nem akartak emiatt keveredni. Montenegró ilyenformán 
a nagyhatalmak akaratának végrehajtójaként tüntethette fel magát. Éppen ezért 
kellemetlenül érte a július 4-i „párducugrás".75 Az új válság elvonta a figyelmet az 
albán kérdéstől és ez nem kedvezett a kis szláv államnak. Miklós király ezért július 

72 Napló. 3. rósz, 30. p. 
73 Sadr-Eddin bej 1910-1 l-ben montenegrói török követ. A malisszorok hazatérését célzó tár-

gyalásokat is ő vezeti. Östcrrcich-Ungams Ausscnpolitik, Band 9. 119. p. 
74 Gicsl cctinjci követ távirata a külügyminisztériumnak. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 36. 

No. 8729. Gicsl von Gicslingcn, Wladimir, pccsi születésű tábornok-diplomata 1888 óta látott 
cl diplomáciai feladatokat a Balkánon: 1888-tól Szarajevóban állomásozott vezérkari száza-
dosként; 1893 végétől konstantinápolyi katonai attasé. 1899 és 1907 között athéni, majd szófi-
ai katonai attasé. 1909-től montenegrói követté nevezik ki, majd 1913-tól a belgrádi 
nagyköveti posztot kapta meg: 1914-ben ő adta át a Monarchia ultimátumát. Öst. 
Biographischcs Lexikon. I. Band, 439. p. 

75 A „Párduc" nevű német ágyúnaszád által kiváltott második marokkói válságról van szó. 
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4. TÉRKÉP 

Az 1911. július 10-i katonai helyzet. 
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5-én általános mozgósítást rendelt el. Ezt csak demonstrációnak szánhatta, mert az 
erőviszonyok ekkor egyértelműen a törököknek kedveztek (4. térkép): 58.000 ka-
tona állomásozott Albániában és Koszovóban, míg velük szemben Montenegró — 
Giesl báró cetinjei követ szerint—csak 25.000 embert tudott volna szembeállítani,76 

azt is csak hat nappal a mozgósítás elrendelése után. A követ szerint a mozgósítás 
mögött nem volt valódi háborús szándék.77 Ezt maga Miklós király igazolta azzal, 
hogy július 6-án visszavonta előző napi parancsát. Valódi háborús szándék nem volt 
Törökország részéről sem, hiszen Jemenben és Szíriában is felkelések voltak. 

Július első hetében Konstantinápolyban fontos események zajlottak le: az osz-
mán kormányzatban az iíjútörökök mérsékelt szárnya jutott túlsúlyra. A főváros-
ban ezentúl elsősorban a tárgyalásokban keresték a megoldást. Elképzelhető, hogy 
ebben a politikai fordulatban Pallavicininek is volt némi szerepe. A nagykövet azt 
„tanácsolta" a szultánnak, hogy a törökök mutassanak némi rugalmasságot „az al-
bánok lefegyverzésének kérdésében".78 

Sadr-Eddin bej július 9-én ült tárgyalóasztalhoz Podgoricában, és az oszmán 
kormányzat nevében egy nyolc pontból álló csomagot terjesztett elő. A fontosabb 
engedmények a következők voltak: az albánoknak a katonai szolgálatot vagy a 
Shkodéri vilajetben, vagy Konstantinápolyban kell letölteniük; a törzsfők közigaz-
gatási hivatalokat kapnak; az adókat a lakosság teherbíró képességéhez fogják iga-
zítani; a begyűjtött fegyvereket raktárakban fogják tárolni, csupán „szükség estén" 
adják ki, akinek pedig hivatásához tartozik a fegyverviselés, az csak fegyverviselé-
si engedéllyel tarthatja azt; a birodalom utakat és iskolákat épít; a Montenegróból 
hazatérők között a kormányzat élelmet és pénzt fog osztani; végül ezek a pontok 
azonnal, feltétel nélkül életbe lépnek.79 A török engedmények szabad nyelvhasz-
nálatot, nemzeti elismerést stb. nem tartalmaztak, ezért a malisszorok elutasították 
a tervezetet.80 Sadr-Eddin bej ekkor Cetinjébe utazott, hogy tárgyaljon a monte-
negrói vezetéssel. Torgut a tárgyalások alatt is folytatott szórványos harcokat, de 

76 Gicsl báró jelentése alapján készült referátum a júl ius 5-i helyzetről. MKFF Kt. 38. 
77 „...seiner Ansicht (ti. Gicsl) nach macht König Nikita möglichst vicl Lárm, um sich entweder 

das Gcbict von Gusinjc, wclchcs nach dem Berliner Vertrag cigcntlich zu Montcncgro gchört, 
oder von Bcrane oder Tcile der Ebcnc von Skutari von der Türkci zu erpressen." Gicsl báró je-
lentése alapján készült referátum a július 5-i helyzetről. MKFF Kt. 38. 

78 Pallavicini július 5-én feladott távirata. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 37. No. 9858. 
79 „Türkische Konzcssioncn an dic Malissorcn". Aláírás, dátum és jelzet nélkül ellátott kézirat. 

ÖStA HHStA; XIV. Albanicn, Kt. 37. A pontokat közli a Dic Zeit és a Das Vatcrland július 
10-i száma is. 

80 Wcincctl július 9-i távirata Cctinjéből. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 37. No. 6591. 



ezek nem változatattak számottevően a kialakult helyzeten. Annyit minden esetre 
„megtett", hogy a Podgoricában tett török ígéreteket (a nyolcpontos csomagot) 
nem hirdette ki,81 és magát az információáramlást is igyekezett megakadályozni. 

A konstantinápolyi politikai fordulat Torgut pozíciójára is hatással volt. Már jú-
lius 16-a körül felmerült az ő és Edhem pasa leváltása.82 Utóbbit végül már nem 
tudták visszahívni: július 18-án muszlim (!) albánok egy csoportja meggyilkolta. 
Torgut visszahívására július 20-a körül került sor, utóda— a mérsékelt Abdullah 
Ferik pasa83 —júl ius 22-én érkezett Shkodérba. Abdullah pasa megérkezése for-
dulópont volt a malisszor törzs menekülése miatt kialakult konfliktusban, mert az ő 
kinevezése után már csak egyetlen akadálya volt a kérdés rendezésének: Monte-
negró kárpótlása. Miklós király július 21-én fogadta a nagyhatalmak képviselőit, 
és elmondta nekik, hogy a malisszorok addig maradnak királyságában, amíg meg-
felelő biztosítékokat nem kapnak a nekik tett engedmények mellé. Mivel a török 
követ nem nyilatkozott kedvezőtlenül a „tizenkét pontról", ez hamarosan bekövet-
kezhet, akkor pedig a nagyhatalmak hozzájárulásával megszülethet a hivatalos 
megegyezés Montenegró és Törökország között is. A nagyhatalmi garanciának pe-
dig a malisszorokat is ki kell elégítenie. Konstantinápoly ezek után a Montenegró-
nak adandó kedvezmények mellett döntött.84 Ezzel Montenegró részéről is elhárult 
az akadály, és most már maga is hamar meg akart szabadulni eddigi pártfogoltjai-
tól.85 Sadr-Eddin bej július végén, augusztus elején86 megegyezett a montenegrói 
vezetéssel az albánok elé terjesztendő pontokról, majd visszatért Podgoricába. A 
török tárgyalóküldöttséget elkísérte Miklós király küldöttsége is, akik közölték a 
malisszorokkal: az uralkodó elvárja, hogy aláírják a megállapodást és hazatérje-

81 Zambaur július 15-i távirata. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 37. No. 7506. 
82 Pomiankowski egy július 16-i jelentésében („a jelenleg beteg") Torgut utódját is megnevezte 

Abdullah pasa személyében. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 37. B. No. 770. 
83 Abdullah Ferik pasa, oszmán tábornok. 1911-ben Torgut pasát váltja fel az albániai csapatok 

élén. 1912-13-ban az Európában harcoló török alakulatok egyik fővezére. Östcrrcich-Ungarns 
Ausscnpolitik. Band 9. 1. p. 

84 Az észak-albániában állomásozó oszmán csapatok egy része is közel állt a lázadáshoz. 
Pallavicini július 29-cn Achrenthalhoz írt emlékirata. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 38. 
No. 43. 

85 Az albánok kényelmetlenné váltak Montenegró számára. A malisszorok sejthettek valamit a 
törökökkel folytatott titkos tárgyalásokról, mert Zambaur értesülései szerint kijelentették, 
hogy Montenegró ellen is harcolnának, ha az „albán territóriumot" szeretne bekebelezni. 
Zambaur július 28-i emlékirata Achrcnthalnak. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 38. No. 48. 

86 Miklós király az utolsó pillanatban még változtattatott a törökök „tizenkét pontján", mondván 
hogy így kevesebb félreértésre adnak okot a jövőben. Gicsl augusztus 1-i jelentése. ÖStA 
HHStA XIV. Albanicn, Kt. 38. No. 54. 



nek.87 A magukra hagyott albán vezetők előtt nem maradt más megoldás, csak a tö-
rökök által felkínált koncessziók elfogadása. Az ünnepélyes aláírásra 1911. 
augusztus 3-án került sor. Abdullah pasa augusztus 11-én jelentette Konstantiná-
polynak, hogy a malisszor kérdés megoldódott.88 

Aehrenthal egy július 22-i Pallavicininek címzett utasításban89 összegezte a 
Monarchia álláspontját az utóbbi hetek észak-albániai eseményei kapcsán. A fel-
kelés közvetlen okaként a török vezetés albánokkal szembeni brutális fellépését 
nevezte meg. A törökök elnyomó politikája az albánokkal szemben, amellyel még 
a békét is fenyegették a montenegrói-török határon, a Ballhausplatz álláspontjának 
módosulásához vezetett. A Monarchia érdekeinek védelmében Törökországgal 
szemben alkalmazandó taktika megváltozásáról a június 8-i Fremdenblatt-cikk tá-
jé- koztatott. Az üggyel kapcsolatban két dolog határozta meg politikáját: egyrészt 
a török kormány értésére kellett adni, hogy az albán probléma túl komplex ahhoz, 
hogy erőszakkal oldják meg; másrészt pedig a dualista állam hagyományos érdekei 
a térségben. A Fremdenblatt-cikk az ifjútörök vezetést olyannyira felháborította, 
hogy a Monarchia diplomáciájának minden alkalmat meg kellett ragadnia Kons-
tantinápoly megnyugtatására. Aehrenthal felmérte, hogy a megoldáshoz szükség 
van a térségben érdekelt nagyhatalmakra, ezért Rómával és Szentpétervárral szo-
rosabb kapcsolatot igyekezett kialakítani. A három kabinet megállapodott abban, 
hogy az albán kérdést Törökország belügyének tekintik. A külügyminiszter a há-
rom hatalom tárgyalásán arra törekedett, hogy a területi status quo-t háború esetén 
is biztosítsa. Aehrenthal szerint a törökök békés tárgyalásra való hajlandósága a 
dualista diplomácia befolyásának eredménye volt. Montenegró kapcsán úgy vélte, 
hogy a Monarchiának meg kell akadályoznia az észak-albánok „bekebelezését", 
mert őket fel lehet használni a szláv elem előrenyomulásával szemben. Másrészt 
Cetinje céljainak akadályozásával Olaszország és Oroszország érdekérvényesítését 
is korlátozni lehet. Ha az albán-török megbékélés montenegrói segítséggel jön létre, 
akkor a térség nem fog megnyugodni, sőt ez újabb konfliktusok forrása lehet majd. 

Az 1911. augusztus 3-án aláírt egyezmény nem hozta meg a várt eredményt az 
albánok számára. A lerombolt házak még decemberben is romokban álltak, az el-
pusztult állatokért senki nem fizetett kárpótlást, és a „nemzeti koncessziók" sem 
teljesültek.90 

87 Az Evidcnzburcau augusztus 2-i jelentése. MKFF, Kt. 38. B. No. 839. 
88 Fremdenblatt, 1911. augusztus 12. 
89 Az albán kérdésről július 22-én írt utasítás. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 38. Nr. 1697. 
90 Pomiankowski 1911. december 20-i távirata a vezérkarnak. MKFF, Kt. 38. B. No. 1488. 



A báró és a felkelés 

1909-10-ben a Ballhausplatz új irányt szabott albán politikájának: amellett, hogy 
szükség esetére szövetségest látott bennük, nem kívánt aktívan politizálni az albá-
nok érdekében. Az albán lakta vidékeken szolgálatot teljesítő konzulokat leváltot-
ták vagy áthelyezték: így például Kral helyébe az addigi prizreni konzult, Zam-
baurt nevezték ki. Az albánok előtt Torgut 1910-es büntető expedíciója idején lett 
nyilvánvaló, hogy a Monarchia nem kíván élni protektorátusi jogaival. Az oszmán 
csapatok pusztításai ellen ugyanis a törzsek a Monarchia külképviseletein kerestek 
segítséget, ám a konzulok ezt elutasították. Ez óriási megdöbbenést váltott ki, hi-
szen az előző évben éppen a Monarchia akarta őket fegyverekkel ellátni. Egy Zam-
baurt felkereső küldöttség a konzul elutasító válaszát hallva úgy fakadt ki, hogy ha 
a külképviselet nem hajlandó segíteni, akkor az albánok Nopcsa báróhoz fognak 
fordulni, mert ő segíteni fog.91 

Nopcsa a hírek hallatán azonnal Észak-Albániába akart utazni. A török hatóságok 
nem adtak beutazási engedélyt. Az utazást a Ballhausplatz sem támogatta, sőt azt 
megakadályozandó a bárót májusban Bécsbe rendelték konzultációra. Mindezek el-
lenére június 15-e már Shkodérban érte Nopcsát. Zambaur ezt azonnal jelentette 
Bécsnek. Június 21-én Aehrenthal válaszában felszólította a konzult, hogy tudassa a 
helyi török kormányzóval: Nopcsa magánútja kellemetlen a külügyminisztérium-
nak.92 A külügyminiszter levelében a bárót hazatérésre szólította fel. Miután Kons-
tantinápolyból Pallavicini is azt üzente, hogy az utazás a helyi zavargások miatt tilos, 
a csalódott geológus június 30-án visszatért Bécsbe. Július 3-án felkereste 
Aehrenthalt. A külügyminiszterrel folytatott beszélgetés során leginkább a Monar-
chia tétlenségének okára volt kíváncsi. Felhívta a külügyminiszter figyelmét arra, 
hogy politikájával Montenegró karjaiba tereli az albánokat. Aehrenthal azt válaszol-
ta, hogy az albán autonómia-törekvések veszélyeztetik az együttműködést az osz-
mán birodalommal.93 A beszélgetés végén a külügyminiszter felszólította a bárót, 
hogy ne utazzon többet Albániába és a shkodéri háztartását számolja fel. 

A báró már az 1909-ben sem bízott meg maradéktalanul a Ballhausplatzban, az 
albán akció után pedig még kevésbé. A külügyminisztérium iránt érzett ellenszen-
ve az 1910-es események hatására ellenségességgé fejlődött. Eddig sem rejtette 

91 Robel: Franz Báron Nopcsa 72. p. 
92 Uo. 74. p. 
93 „Dic Jungtürkcn sind mir mchr wcrt als dic Albancr." Napló, 3. rc^z 7. p. 



véka alá véleményét az ellentmondást nehezen viselő Aehrenthallal94 szemben, de 
komolyabb konfliktusuk 1910. július 3-ig nem volt. Július után azonban a felhábo-
rodott báró több olyan dolgot tett, amivel végleg kivívta maga ellen a külügymi-
niszter haragját. Nopcsa az Aehrenthallal folytatott beszélgetését megírta Preng 
Dopi mirdita egyházfőnek,95 így többek között azt is, hogy a Monarchia nem érde-
kelt egy autonóm Albánia létrehozásában. A báró ezzel két dolgot akart elérni. 
Egyrészt informálta az albánokat a valós helyzetről, másrészt a külügyminisztériu-
mot így akarta kurzusváltásra bírni. Nopcsa shkodéri háztartását titkárával számol-
tatta fel. Bajazidnak feladatul adta azt is, hogy nevében szidalmazza Aehrenthal 
„ostoba" albán politikáját.96 A shkodéri konzul természetesen ezt azonnal megtávi-
ratozta, ami után Nopcsát nem tartották többé lojálisnak. 

A báró Bécsben felkereste Conrad vezérkari főnököt is, aki már nagyobb meg-
értést tanúsított véleménye iránt. Egyetértettek abban, hogy a külügyminisztérium 
helytelen albán politikát folytat. A vezérkari főnökkel folytatott beszélgetésből ki-
derült: a báró elszánta magát arra, hogy az Aehrenthal által elkövetett „hibákat" ki-
javítsa.97 Ezzel tulajdonképpen — teljesen önkényesen — autonóm külpolitikai 
tényezőnek nyilvánította magát. 

A bécsi út után a báró visszatért eredeti szakterületéhez: Londonba utazott, ahol 
a British Múzeumban folytatott paleontológiái tanulmányokat. Kutakodásai mel-
lett nem feledkezett meg arról, hogy a törökországi eseményeket figyelemmel kí-
sérje. A malisszor felkelés hírére áprilisban Bécsbe utazott és „Albánia egy 
ismerője"98 szignó alatt több cikket írt az albánokról. Május végén Erdélybe uta-
zott, hogy előkészítsen egy expedíciót; a június 8-i Fremdenblatt-cikk azonban 
visszafordította. Úgy értelmezte a cikket, hogy ez fordulópontot jelent Aehrenthal 
politikájában. A bárót annyira fellelkesítette a cikk, hogy a konzervatív-keresztény 

94 „Achrcntal war ziclbcwusst, brutal, cigcnsinnig, cr duldctc kcincn Wicdcrspruch, war 
bcfchlshabcrisch abcr gcschcidt nur wurde der Vcrstand nachdcm cr Gráf geworden war vom 
der Bcgicrdc um jeden Prcis rccht zu bchaltcn, Völlkommcn untcrdrückt. Wcnn durch 
Bczwcifcln scincs Vcrstandcs scinc Eitclkcit gckrankt wurdc, wurdc cr sogar klcinlich; daher 
ergab sich scin Fcdcr- und Primaballcrincn Kricg mit Iswolsky." Napló, 3. rósz 7.p. 

95 Robel: Franz Báron Nopcsa 76. p. 
96 Napló, 3. rósz 8. p. 
97 „Ich (ti. Nopcsa) motivierte mcin Vorgchcn damit, dass ich wcnigstcns mich bei den Albancm 

conscrvicrcn wollc, da dcrcinst der Augcnblick kommen werde, wo wir dic Albancr brauchcn 
würden und wo ich vicllcicht durch mcincn pcrsöhnlichcn Einfluss dic Fchlcr Aehrcntals 
werde rcparicrcn können,..." Napló, 3. rósz 8.p. 

98 Napló, 3. rósz 25. p. 



„Das Vaterland" és a liberális-ellenzéki „Die Zeit" című újságokban a külügymi-
nisztériumot dicsérő írásokat jelentetett meg. 

Az észak-albániai felkelés június közepére kiterjedt, ezért Nopcsa elhatározta, 
hogy a Die Zeit nem hivatalos tudósítójaként személyesen tájékozódik. A külügymi-
nisztérium tiltása ellenére gőzhajóra szállt. A hajón találkozott néhány malisszorral, 
akik informálták a kialakult helyzetről. A báró ekkor elhatározta, hogy az albánok ér-
dekében kockázatos magánakcióba fog." A határátkeléskor a vámnál határozott ma-
gatartása olyan benyomást keltett, mintha hivatalos úton lenne. Viselkedésével 
szándékosan arra törekedett, hogy elterjedjen róla a pletyka: a Ballhausplatz megbí-
zásából járt el.100 

A báró shkodéri jelenléte (június 16-n érkezett meg) meglepte a külügyminisz-
tert, mivel úgy tudta, hogy Nopcsa Londonban tartózkodik. Zambaur jelentései 
nyomán a Ballhausplatz tudomására jutott a báró magatartása is. A konzul tudósí-
totta Aehrenthalt, hogy Nopcsa fellépésével el tudta hitetni a helyi hatóságokkal: 
titkos küldetés végrehajtására érkezett ide. A Monarchiával fennálló baráti viszony 
miatt a törökök nem kockáztatták meg, hogy „Bécs ügynökének" titkos megbízatá-
sát hátráltassák. 

A báró már a határon azt követelte a török tisztviselőktől, hogy találkozhasson 
Torgut pasával. A vámosokra Nopcsa nagy benyomást tehetett, mert azonnal el-
árulták a főhadiszállás (Koplik) helyét. A bárónak ezek után már csak a találkozót 
kellett elintéznie, ezért kihallgatást kért Halil bejtől, az Ifjútörök Bizottság helyi 
vezetőjétől. A bej fanatikus, beképzelt és autokratikus gondolkodású volt, Nopcsa 
még Bécsből ismerte. Tudta, hogy Haliinak imponál a durva fellépés, ezért a követ-
kező mondattal szólította meg: „Mondja, tulajdonképpen milyen butaságot csinál-
nak az ifjútörökök itt, Albániában?" A bej a kérdésre nem válaszolt, mivel a mirdita 
tolmácsot Nopcsa hozta és számítani lehetett rá, hogy amit a beszélgetés során hal-
lott, azt a városban el fogja terjeszteni. Halil ezért időt kért és este — egy saját tol-
mács kíséretében — felkereste a bárót szállásán. A bej azt hitte, hogy Nopcsa 
Aehrenthalt képviseli, ezért őszintén feltárta a politikai-katonai helyzetet. A be-
szélgetés után a báró táviratban kérte Torgut pasát, hogy fogadja. A török főpa-
rancsnok válaszában június 22-ben jelölte meg a találkozásra alkalmas időpontot. 

99 „Mein Eingrcifcn in dic Malissorcn Angclcgcnhcitcn dcs Jahrcs 1911 war übrigcns das 
riskicrtcstc Expcrimcnt, das ich j c untcrnahm, ..." Napló, 3. rósz, 28. p. 

íoo „Ich bchauptc natürlich nicht, vom Ballhausplatz gcschickt wordcn zu scin, doch sagc ich 
jcdcrniann, der cs hörcn will, dass sich mcinc Ansichtcn mit dem im schncll bcrühmt 
geworden Frcmdcnblatt vertreten vollkommcn dcckcn." Napló, 3. rósz, 27. p. 



A báró a találkozóig jól kihasználta a rendelkezésére álló időt: újabb információkat 
szerzett. A június 20-án kiadott proklamáció megjelenése után felkereste Halil tol-
mácsa, hogy megkérdezze róla a véleményét. A báró — tudva, hogy szavai el fog-
nak terjedni a városban — nagyon durva hangnemet megütve, nevetségnek és 
irritálónak minősítette a kiáltványt, kihirdetőjét pedig bolondnak.101 

Június 22-én Koplikban Nopcsa találkozott Torguttal.102 A báró itt is úgy lépett 
fel, mintha Aehrenthal teljhatalmú megbízottja lett volna; a pasa azonban már tud-
ta, hogy magánemberként tartózkodik itt,103 jóllehet Nopcsát ő maga is a Monar-
chia ügynökének tartotta. Torgut őszinte volt a báróval: elmondta, hogy hadjárata 
céljául a malisszorok teljes kiirtását tűzte ki. A törzs pusztulása intő jel lenne a töb-
bi katolikus törzsnek is. Torgut hosszú távú feladatának az albán nemzettudat leépí-
tését tartotta. Nopcsa ezután a török katonaság pusztításairól faggatta a pasát. 
Torgut válaszul felkérte a bárót, hogy kísérje el egyik útjára és győződjön meg en-
nek mértékéről saját szemével.104 Nopcsa ezt elutasította. A beszélgetés végére a 
báró véle- ménye megenyhülhetett a török tiszt iránt, mert távozása előtt megígér-
te, hogy megpróbálja befolyását a malisszoroknál kihasználni a törzs hazatérése ér-
dekében. Nopcsa még aznap este visszatért Shkodérba, ahol szolgájától hallott új 
információk alapján rájött, hogy Torgut — amikor közös útra hívta — kompromit-
tálni akarta az albánok előtt. A báró ezért újabb színielőadást rendezett: másnap — 
míg Torgut a shala törzs megbüntetésére indult — felkereste a vilajet tolmácsát és 
kiabálni kezdett vele úgy, hogy az utcán is meghallják. Látván, hogy a hivatalnok 
kellőképpen megijedt, mondanivalóját a következő szavakkal fejezte be: „Hát jól 
van! megígérhetem, ha én innen elmegyek, az Törökország vége lesz.", majd fellé-
pésével elégedetten Podgoricán keresztül Cetinjébe utazott. Útközben táviratot 
adott fel Torgutnak, amelyben visszavonta ajánlatát a malisszorok hazatérésére vo-

101 Napló, 3. rósz, 29. p. A báró vclcmcnyct franciául fogalmazta meg. A naplóban előforduló 
francia részek fordítását ezúton szeretném megköszönni Ittzés Máté cs Romsics Gergely bará-
tomnak. 

102 Az Evidenzburcau június 22-i jelentése. MKFF Kt. 38. B. Nr. 673. 
103 Robel: Franz Báron Nopcsa 81. p. 
104 Utóbb kiderült, hogy Nopcsa nem döntött rosszul, mert a pasa csapdát állított neki. Az útra — 

kellő számú katonasággal — ő is elkísérte volna a bárót. Torgut olyan útvonalat választott ki, 
amely a shala törzs területe felé irányult volna, akiket éppen ez idő tájt akart leverni. A török 
katonaság élén lovagló „Báron" egy életre kompromittálta volna magát az albánok előtt. Nap-
ló, 3. rész, 30. p. 



natkozólag.10:1 A báró Montenegróban beszélt a felkelőkkel, majd tapasztalatait jú-
nius 22-én megírta Conrad vezérkari főnöknek.106 

A báró levele107 az egyik legfontosabb forrás a malisszor felkelés „montenegrói 
szakaszának" megismeréséhez. A Montenegróba menekültek között három politi-
kai csoportot különböztetett meg: az első a Sokol Baci vezette „montenegrói párt", 
akik a királyság érdekeit képviselték. Őket támogatta az anyagilag érdekelt — 
Sokol vezette— 'Menekülteket Segítő Montenegrói Bizottság', amely az élelem-
elosztást irányította. Nopcsa szerint Sokol Baci az albánok teljes kiszolgáltatására 
törekedett, továbbá arra, hogy a nekik szánt pénzből és élelemből meggazdagod-
jon. A másik párt a „nemzeti párt" volt, amelyet Ismail Kemal konstantinápolyi 
parlamenti képviselő — a későbbi önálló Albánia kikiáltója — vezetett. Ok az au-
tonóm Albániáért küzdöttek, ám támogatottságuk meg sem közelítette a „monte-
negrói pártét". A menekültek valós érdekeit képviselő harmadik — valójában nem 
létező — csoport vezetőjének a báró magát nevezte meg. A Conradnak írt levél sze-
rint Nopcsa hitt abban, hogy tekintélyével bírja a malisszorok támogatását és hogy 
eredményesen szólhat bele sorsukba.108 A báró azonban tévedett: ez komoly nem-
zetközi vonatkozásoktól sem mentes konfliktus volt, ahol az ő fellépése csak to-
vábbi bonyodalmakat, a Ballhausplatznak kínos magyarázkodásokat okozhatott. 
A törökök közül a tárgyalásokat vezető mérsékelt Sadr-Eddin bejről jók voltak 
Nopcsa benyomásai: szerinte a bej őszintén törekedett a békés megoldásra. A hely-

105 „Mivel az amnesztia bejelentése és a csapatok Sala felé való megindítása számomra azt bizo-
nyítja, hogy Excellenciád a Decié afícrt most nagyobb formában ismétli meg, arra kérem Önt, 
hogy a köztünk történt beszélgetés során elhangzottakat tekintse meghaladottnak, mivel nem 
akarom, hogy békét kereső szavaimat az Ön katonai akciói dczavuálják." Romsics Gergely 
fordítása. Napló, 3. rész, 32. p. 

106 A Monarchia hírszerzésének egyik fő területe — Oroszország és Olaszország mellett — a 
Balkán volt. 1911. januárjában Achrcnthal, egy biztonságpolitikai konferencián, az „utazó 
ügynökök" (a Gcncralstab, Evidcnzburcau 111. a Landcsbcschrcibungsburcau által hírszerzési 
felada- tokkal megbízott k. u. k. tisztviselők „magán turista útjairól" van szó) alkalmazását ve-
szélyesnek minősítette, ezért megtiltotta további balkáni alkalmazásukat. Brettner-Messler, 
Horst: Dic Balkanpolitik Conrad von Hötzcndorf. 1966. Wien, Phil. Diss. 21. p. A báró jelen-
téseivel egyébként az Evidcnzburcau számos kirendeltségének munkáját segítette, így például 
a római csoportét is: „Ncbst viclen sonstigen Informationcn über Albanicn crhiclt ich solchc 
auch durch Hcim Franz Báron Nopcsa, der ... dic albanischc Sprache bchcrrschtc, zahlrcichc 
Bczichungcn, insbcsondcrc bei den Stámmcn im Nordcn dcs Landcs hattc und uns schr 
wcrtwollc Dicnstc lcistctc." Mictzl római katonai attasé levele Conradnak. Conrad: Aus 
mcincr Dicnstzcit, Band 2. 162. p. 

107 A levelet közli: Conrad: Aus mcincr Dicnstzcit, Band 2. 163-166. p. 
108 „Als dritte Partei möchtc ich mich hinstcllcn, da allc Malissorcn mich vcrsichcrn, sic würden 

mir in allém und jedem folgen,..." Conrad: Aus mcincr Dicnstzcit, Band 2. 164,p. 



zetjelentés után a báró azt javasolta a vezérkari főnöknek, hogy a Monarchia szer-
vezzen egy „segélyakciót", amellyel a rászoruló albánok bizalmát újra Ausztria-
Magyarország irányába lehetne fordítani. 

A báró Montenegróban szorgalmasan látogatta a menekültek táborait, és jelen-
tékeny mennyiségű készpénzt osztott ki közöttük109. A konzulok ill. az Evidenz-
bureau jelentései szerint Nopcsa tevékenysége azt a látszatot keltette, mintha a Mo-
narchia titokban támogatná az albánokat. Ez rendkívül kényes lehetett Aehrenthal-
nak, hiszen éppen ekkor indultak meg ez ügyben a diplomáciai egyeztetések Bécs, 
Róma és Szentpétervár között.110 

Nopcsa montenegrói tartózkodásakor arra törekedett, hogy az albán politiku-
sokkal minél jobb kapcsolata legyen; a harcoló törzsek pozíciói megerősödjenek, a 
montenegrói befolyás háttérbe szoruljon, ill. hogy a mérsékelt ifjútörök követség 
sikerrel járjon.111 A báró óriási lendülettel vetette bele magát a maga által kitűzött 
feladatok végrehajtásába. A törzsek megnyerését elsősorban anyagi eszközök segít-
ségével kívánta elérni: saját vagyonából 1500 koronát áldozott erre a célra. 
Cetinjében és Podgoricában megkeresett több albán vezetőt, akikkel az albánok 
nemzetközi helyzetéről és megítéléséről beszélt. A báró azt javasolta, hogy a felkelés 
továbbterjedése érdekében nyerjék meg a muszlim törzsek támogatását is. Beszélt 
egy Prek Gjeta Zogu nevű rugova törzsbeli vezetővel is, akit Ipek környéki törzsének 
lázítására bíztatott.112 A felkelők után a báró felkereste Sadr-Eddin bejt, és elmondta 
neki megoldási javaslatait. A bej kérésére ezeket írásban is megfogalmazta.113 

A montenegrói befolyás aláásásához a szerencse is kedvezett: a báró egy meg-
bízható forrásból megtudta, hogy Sokol Baci a segélypénzeket elsikkasztotta. A 
báró ezzel az információval a birtokában agitálni kezdett a malisszor vezetők kö-
zött, ami Sokol fülébe jutott. A „montenegrói párt" vezetője elhatározta, hogy 
megöleti Nopcsát, ezért megbízott egy Mar Gjekan nevű embert a gyilkosság meg-
tervezésével. A terv eleve kudarcra volt ítélve: a gyilkossággal megbízott férfit a 
báró hosszú ideig pénzelte, így a tervet maga Mar Gjekan tárta fel az „áldozat" 
előtt.114 Nopcsa először felháborodott, majd rájött arra, hogy ezt a hírt még a maga 

109 Az Evidcnzburcau június 28-i jelentése. MKFF, Kt. 38. B. Nr. 694. 
no Achrenthal Pallavicininek az albán kérdésről július 22-én írt leirata. ÖStA HHStA XIV. 

Albanicn, Kt. 38. Nr. 1697. 
in Napló, 3. rósz, 32. p. 
112 A báró a következőket mondta Prcnknek: „Du musst dcin Gcwchr bei Ipck so ... driieken, dass 

scin Knall bis Wien dringt." Napló, 3. rész, 33. p. 
113 Napló, 3. rész, 34. p. 
114 Napló, 3. rész, 36. p. 



javára fordíthatja: Sokol ugyanis a montenegrói uralkodó embere volt, így ha „ak-
ció" közben kapják el, az nemzetközi bonyodalmakat válthatott volna ki. A báró 
gondosan kidolgozta az ellencsapdát, majd felkereste a Monarchia követségét. 
Giesl előtt feltárta tervét, amiről a meghökkent konzul lebeszélte: egyrészt ez to-
vább bonyolítaná a helyzetet, másrészt Miklós király sem engedné bizalmi emberét 
bíróság elé állítani. 

Június utolsó napjaiban a báró előtt világossá vált, hogy Montenegróban senki 
nem tekinti tárgyalófélnek. Terveit a Ballhausplatz nem támogatta, a cetinjei veze-
tés sikerrel szigetelte el a menekültektől, és a török delegáció sem vette figyelembe 
közvetítő szándékát. Nopcsa ezért elhatározta, hogy a sajtó útján próbál meg nyo-
mást gyakorolni Aehrenthalra. Ezt elsősorban a bécsi nagysajtón keresztül kívánta 
megvalósítani, de utat talált a „Times" szerkesztőségéhez is. A báró még Cetinjé-
ben megismerkedett a Times helyi levelezőjével,115 akin keresztül a Die Zeit-nak 
küldött tudósításait a brit lap is közölte. A Times szerepet kapott Nopcsa Ball-
hausplatz ellen indított júliusi sajtóhadjáratában is. A báró végül — megfogadva 
Giesl tanácsát —jún ius végén-július elején visszatért Bécsbe. 

A sajtóhadjárat 

Nopcsa sajtóhoz fordulása újabb lehetőséget kínált céljai eléréséhez. Albániai útjá-
nak sikertelensége miatt úgy érezte nem maradt más eszköz az albánok megmenté-
sére, csak a „média". A báró rendkívül termékeny író volt, a szó és az írás hatalmát 
mindig nagyra tartotta116. Cikkeivel minél nagyobb tömegeket igyekezett infor-
málni mind az albánok belső viszonyairól, mind a nemzetközi megítélésükről. Ed-
digi írásai ugyan gyakran voltak politikai indíttatásúak, de ezek nem voltak kül-
ügyminisztérium-ellenesek. Nopcsa ezúttal elszánta magát arra, hogy szembeszáll 
a külügyi vezetésével, és a hazai közvélemény elé tárja az észak-albániai felkelés 
minden borzalmát. Sajtóhadjáratot indított, amellyel fel akarta rázni a Monarchia 

H5 Napló, 3. rósz, 35. p. 
116 A báró meg Shkodcrban egy barátaival folytatott beszélgetés alkalmával elővette a ceruzáját 

cs azt állította, hogy Koplikban megölhette volna Torgutot csapatai között. A barátai erre meg-
hökkentek, mire ő rámutatott a ceruzájára cs azt mondta: „Nczzctck, ez az én revolverem!" 
(„Sicht, dics ist mcin Revolver!") Napló, 3. rész, 34. p. 



„lelkiismeretét". Tervének megvalósításához olyan újságokat választott, amelye-
ket mind példányszám, mind szellemiség tekintetében a legolvasottabb lapok kö-
zött tartottak számon. 

Nopcsa még júniusban vette fel a kapcsolatot a liberális Die Zeit szerkesztőjé-
vel, HeinrichKanner-rel. A lap"7 baloldali-liberális nézeteket vallott. Külpolitikai 
kérdésekben általában a külügyminisztérium ellen foglalt állást, mert ellenezte a 
német szövetséget, ill. liberális szemléletől távol állt a Ballhausplatz dinasztikus 
elemekkel tarkított politikája. Az albán események újabb támadási felületet nyúj-
tottak Aehrenthal ellen. 

A katolikus-konzervatív Das Vaterland-hoz a Die Zeit szerkesztőségén keresz-
tül jutott el a báró. Az újság118 nagyrészt külpolitikával foglalkozott: elsősorban a 
Monarchia tradicionális külpolitikai törekvéseit támogatta. Ebben az időszakban 
már erősen rászorult a szubvenciókra. Közepes példányszáma ellenére tekintélyes 
lapnak számított. 

117 A Dic Zcit-ot 1894-bcn alapította Hcinrich Kanncrós Isidor Singcr a n c w yorki „Nation" min-
tájára. 1902-től napilap. Kezdetben kultúrpolitikai folyóirat volt, később azonban a politika ós 
a gazdaság nagyobb hangsúlyt kapott. Típusát tekintve az ún. Wcltblatt-ok és a helyi újságok 
között állt. A külpolitikával nem foglalkozott az átlagosnál jelentősebb mértékben, ám belpoli-
tikai rovata (a helyi híreket leszámítva) és kulturális tájékoztatása rendkívül igényes volt. A 
külpolitikát illetően nem volt híve a Németországgal kialakított szövetségnek, inkább orosz-
és szerbbarát volt A hazai viszonyokat tekintve a Dic Zeit ellenezte a keresztényszocialista, 
szociáldemokrata és német nacionalista mozgalmakat. A nagypolgárságot és az arisztokráciát 
nem tudta olvasóinak táborába csábítani. A többi liberális lappal nem volt jó a viszonyuk (pl. 
Neue Frcic Presse). Példányszáma 1902-től 1917-ig 5000-ről 35.000-rc nőtt, így a legnagyobb 
példányszámú lapok közé tartozott. A lapba rendszeresen publikált többek között Thomas 
Masaryk, Kari Kramar, ill. Thcodor Hcrzl. Paupié, Kurt: Handbuch der östcrrcichischcn 
Prcsscgcschichtc 1848-1959. Band 1. Stuttgart-Wien, 1960. (a továbbiakban Paupié, Kurt: 
Handbuch), 160-161. p. 

118 A Das Vatcrland 1860-tól jelent meg Bécsben. Az alapító bizottságban nagyrészt cseh neme-
sek vettek részt. 1893 óta napilap, alcíme: „a katolikus irányzat vezető lapja a Monarchián be-
lül". Világnézete katolikus-konzervatív volt. Elsősorban külpolitikával foglalkozott. A laptu-
lajdonosok egy részének csch mivolta miatt belpolitikai szempontból a fódcralista nézeteket 
támogatta; fellépett mindenfajta nacionalizmus ellen. A Vatcrland 1911 végén szűnt meg, mert 
a nagy vetélytárssal, a Rcichsposttal nem bírta a versenyt. A kezdeti 8000-cs példányszám ek-
korra 5000-rc esett vissza. Paupié, Kurt: Handbuch. 95-96. p. 



A báró sajtóhadjáratában részt vett a keresztényszocialista Reichspost119 is. 
Nopcsa valószínűleg a Ferenc Ferdinánd-csoporton keresztül talált összeköttetést 
ide. A Reichspost egyik alapvető külpolitikai célkitűzése a Monarchia nagyhatal-
mi politizálásának támogatása, ill. kritikája volt. Nopcsa leleményességét mutatja, 
hogy e három eltérő világnézetű lap három különböző okból felvállalta Aehrental 
albán politikájának bírálatát. 

A báró, memoárjának tanúsága szerint, hét cikket120 írt júliusban a külügymi-
nisztérium ellen. A cikkeket „Albánia egy ismerője", „Törökország egy ismerője", 
„egy nem albániai szemtanú",, jól értesült helyről", a „rugovézek egy ismerője" 
szignóval, ill. saját nevével jegyezte. Nopcsa több cikket is írt, melyeket nem sorolt 
a sajtóhadjáratához, mégis tartalmi és stílusjegyek, szignó, ill. a helyi viszonyok 
alapos ismerete alapján feltételezhető, hogy legkevesebb három cikk121 még ide 
sorolható. A visszaemlékezés 1918-19-ben készült, így elképzelhető, hogy a báró 
egyszerűen kifelejtette ezeket. Az említett három írást a sajtókampány részének te-
kintjük. 

A báró sajtókampányában arra törekedett, hogy az ifjútörökök albán politikáját 
minél sötétebb színben mutassa be. A Die Zeit-ban megjelent cikkek elsősorban az 
oszmán politika brutalitását mutatták be, Törökországot igyekeztek civilizálatlan, 
nem szalonképes államként feltüntetni. Az albán kérdést az általános szabadság-
jogok szempontjából megközelítő írások voltak ezek, amelyek felhívták a figyel-
met arra, hogy a Ballhausplatz e kérdésben tanúsított passzivitása egyrészt a kul-
tuszprotektorátusi jogok miatt nehezen magyarázható, másrészt ez naponta katoli-
kus emberek életébe kerül. Nopcsa első cikke a malisszorok mentalitásának bemu-
tatásával világított rá a „török megoldás" értelmetlenségére.122 A malisszor férfi 

119 A Rcichspostot 1893-ban Linzben alapították abból a célból, hogy a sok jelentéktelen egyházi 
lap helyett legyen egy nagy példányszámú, olcsó katolikus újság. A kezdeti alacsony példány-
számból a Reichspost hamar a legnagyobbak közé nőtte ki magát: 1910-ben 23.000, 1914-ben 
pedig már 36.000 darabot adtak cl belőle. A lap főleg bel- és egyházpolitikával foglalkozott, dc 
külpolitikai kérdésekben is gyakran állást foglalt. Külpolitikai cikkeiben támogatta a Németor-
szággal kialakított szövetségi rendszert, és határozott nagyhatalmi politikát követelt. Nézeteit 
gyakran ütköztette a Frcmdcnblattal. Fellépett a német nacionalizmus, a szociáldemokrácia ill. a 
liberalizmus ellen, bár választójogi kérdésekben a szociáldemokraták nézeteit osztotta. Támo-
gatta Lucgcr antiszemita nézeteit, dc a Schöncrer-félc rasszista szemléletet elutasította. A 
Reichspost közeli kapcsolatban állt Ferenc Ferdinánddal. Paupié, Kürt: Handbuch 98-99. p. 

120 Dic Zeit 1911. július 8., július 9., július 11.; Das Vaterland júl ius 12., július 13.; Reichspost jú-
lius 19. A július 11-i Dic Zeit cikk angolul is megjelent a Times július 11-i számában. 

121 Dic Zeit 1911. júl ius 2. ill. július 4.; Reichspost 1911. júl ius 14. 
122 „Malissorcn und Jungtürkcn - von cinem Kcnncr Albanicns". Dic Zeit 1911. július 2. A napló 

nem említi a cikket. 



személyes becsvágya maga felett nem tűr meg más hatalmat, csak a törzsfőét. Ezért 
eleve nem hajlandó engedelmeskedni egy török kormányzónak, csupán akkor, ha 
azt törzsi elöljárója parancsolja. Mentalitásának legfontosabb eleme a becsület, 
amiért az életét is kész habozás nélkül feláldozni. Becsületsértés például az adott 
szó meg nem tartása: az ifjútörökök az előző évben tett ígéreteiket nem tartották 
meg. Ezek alapján a törökök vagy kiirtják az utolsó emberig a malisszorokat vagy 
szembenéznek a törzs bosszúvágyával. A báró szerint az albánok részéről nem lett 
volna akadálya a megbékélésnek, az csupán Konstantinápoly jóakaratán múlott. 

Július elején a Reichspost is vállalkozott egy, az ifjútörökök politikáját kritizáló 
írásának közlésére, amelyben elsősorban a hazugságokon alapuló oszmán diplomá-
ciát vette tűz alá.123 A kampány első igazán jelentős cikke július 8-án jelent meg a Die 
Zeit-ban.124 Ez az írás egy interjú, amelyben a báró albániai útjának tapasztalatait 
foglalta össze. Ebben a forradalmat lokális tünetnek tartotta, amely azonban általá-
nos elégedetlenséget takart. Ennek okát az ifjútörökök „bajonett-diplomáciájában" 
látta: az erőszakos adószedésben és újoncállításban. Montenegró helyzetének elem-
zésekor Nopcsa rámutatott arra, hogy a kis állam feladta eddigi albán-ellenességét, 
és igyekezett kihasználni a birodalommal kialakult szembenállásukat. Ezzel az volt a 
célja, hogy az albánokat felőrölje a küzdelem, és így területeiket könnyebben meg-
szerezhesse. Torgut és Sadr-Eddin politikájának — azaz az ifjútörökök radikális és 
mérsékelt szárnyának — rövid bemutatása után125 a riporter feltette a legfontosabb 
kérdést: hogy viszonyul az eseményekhez Ausztria-Magyarország diplomáciája? A 
Monarchia helyzete Nopcsa szerint rendkívül rossz volt. Formailag létezett a kul-
tuszprotektorátus a katolikus területek felett, de ennek semmi gyakorlati eredménye 
nem maradt. Az albánok az előző évtizedekben hozzászoktak Bécs támogatásához, 
és bíztak a dualista államban, amit a Ballhausplatz diplomáciai manőverei teljesen 
elvesztegettek. Ez pedig semmi esetre sem szolgálta a Monarchia érdekeit, hiszen ha 
a montenegrói vezetés eléri célját, azaz az albánok megtizedelését, a)tkor pusztán 
diplomáciai úton a Ballhausplatz nem fogja tudni megakadályozni a kis állam terüle-
ti gyarapodását. Amennyiben az albánok „győznek" és autonóm területet kapnak, ott 
Olaszország fogja befolyását érvényesíteni. 

123 „Dic Jungtürkische Politik der Liigc — von cincm Kcnncr Albanicns" . Rcichspost 1911. július 
4. A napló nem említi a cikket. 

124 „Rcisccindrückc aus Albanicn — AuBcrungcn von Báron N o p c h a " . Dic Zeit 1911. j ú l i u s 8. 
125 Torgut bemutatása kapcsán nemi magya r vonatkozás is e lőkerül t . Torgut egykor Bukares tben 

katonai attasé volt, emiatt tájékozott lehetett az erdélyi v iszonyokat illetően. Pol i t iká já t azzal 
magyarázta Nopcsának , hogy amit a törökök Albániában csinálnak, az ugyanaz, m i n t amit a 
magyarok tesznek Erdélyben a románokka l . Dic Zeit 1911. jú l ius 8-i cikk 1. p. 



„Képesek-e a törökök civilizálódni?" tette fel a durva kérdést a következő írás.126 

Az egyszerűen csak kisázsiai hordának degradált törökök albániai kegyetlenkedései 
kapcsán a báró rövid kérdéseket tett fel, amelyekben a törökök és a „civilizáció" kap-
csolatára világít rá meglehetősen egyoldalú módon. Ezekben a kérdésekben a „bar-
bár horda" úgy jelenik meg, mint egy Kis-Azsiából előtörő erőszakos társaság, akik 
maguk előtt minden — bizánci, arab, szerb — civilizációt elpusztítottak, de maguk 
újat alkotni nem voltak képesek. A XIX. század folyamán függetlenné vált balkáni 
országok csak azután indulhattak fejlődésnek, hogy lerázták az oszmán igát. Ezek 
alapján megállapítja, hogy a török uralom alatt élő albániai népesség kulturális fejlő-
dése nem garantált, ezért az albánok emancipációs törekvéseit az európai béke és a 
Balkán-félsziget nyugalma érdekében nem szabadna elvetni. 

A sajtókampány keretében a báró egy egész cikket szentelt Torgut pasának.127 

Ennek angol nyelvű változatát közölte a Times is.128 A pasa — írta a báró — nyíltan 
a katolikus törzsek kiirtására törekedett. Ezt úgy tudta elérni, hogy csapataival a 
tengertől Koszovóig katonai kordont vont (3. térkép). Ezzel kettévágta a malisszor 
törzset, hiszen míg egy részük Podgoricába menekült, addig másik részük az Adria 
menti mocsarakban, a téli szálláson rekedt. A nyáron maláriás vidéken sem az em-
berek, sem az állatok nem bírták az éghajlatot. A báró szerint 16.000 ember rekedt 
így a tengerparti mocsarakban. Ezeknek az embereknek jelentős része 1910-ben is 
lojális maradt az oszmán birodalomhoz, a pasa mégis halálra ítélte őket. Torgut 
Shala hegyvidéki hadművelete is „eredményes volt". A hadiállapot beálltával a 
Shkodérból rendszeresen érkező élelmiszerszállítmányok leálltak, aminek két ko-
moly következménye lett. Shalaban kénytelenek voltak levágni az állatállomány 
jelentős részét, ami a törzsek gazdasági ellehetetlenüléséhez vezetett, hiszen meg-
élhetésük a nyájakra épült. Ráadásul az így szerzett élelmiszerkészlet is csak né-
hány hétre lett volna elegendő. A shalai férfiak kénytelenek voltak bandákba 
tömörülve fegyveres erővel megkísérelni az áttörést Montenegróba, ahol élelmet 
tudtak volna szerezni családjaiknak. Torgut csapatai azonban éppen az ilyen kitö-
rési kísérletekre vártak. A báró a cikk végén ismét feltette a kérdést: vajon az „euró-
pai diplomácia" mikor vet véget ennek a népirtásnak? 

126 „Sind dic Türkcn Zivilisationsfáhig? — Acht Fragcn und sicbcn Antwortcn von cincm Kcnncr 
der Türkci." Dic Zeit 1911. július 9. 

127 „Torghut Schcvkcts Kricgsfűhrung — von cincm nichtalbanischcn Augcnzcugcn." Dic Zeit 
1911. július 11. 

128 „Torgut Shcvkct's methods of warfarc by a Non-Albanian cyc witness — from our own 
Corrcspondcnt, Vicnna" Times 1911. július 11. 



A július 1 l-ig megjelent cikkek mind belföldön, mind külföldön megtették ha-
tásukat. Rifaat pasa török külügyminiszter a bécsi sajtó törökellenes cikkei miatt 
tiltakozott Pallavicini nagykövetnél,129 de Thurn-Valsassina szentpétervári oszt-
rák-magyar nagykövet is jelentette az orosz főváros rosszallását.130 Thurn-Valsas-
sina hírül adta azt is, hogy a szentpétervári sajtó szerint a Monarchia kétkulacsos al-
bán politikát folytat: míg a Ballhausplatz hivatalosan az ifjútörök rendszer mellett 
tett hitet, addig titokban a helyszínre küldte ügynökét, „Nopcsa bárót", aki a törö-
kök ellen agitált. Ez már olyan hír volt, ami nyílt védekezésre késztette a Szentpé-
tervár, Róma és Bécs közötti tárgyalásokat éppen csak megindító Aehrenthalt. A 
külügyminiszter utasította Thurn-t, hogy jelezze az orosz hatóságoknak Nopcsa út-
jának magánjellegét, ill. hogy ez mennyire kellemetlen Bécsnek. Ezután a Pester 
Lloyd hasábjain131 támadást indított abáró ellen. A cikk bevezetőjében elutasította 
azt a vádat, hogy a külügyminisztérium kétkulacsos albán politikát folytat, illetve 
hogy „egy bizonyos br. Nopcsa" a Monarchia ügynöke lenne. Ezután röviden be-
mutatta a bárót mint geológust, aki kutatóútjain vetődött el Albániába és aki ezen 
útjairól „publikált is néhány munkát". A geológus a tudományos munkától elsza-
kadva a politika irányába térült: az „idei" albán felkelés hírére Albániába utazott és 
önkényesen hivatalos közvetítőként lépett fel Montenegró és Törökország között. 
Új szerepét azonban nem tudta sikerrel játszani, mert a török hatóságok ezt elutasí-
tották. Nem járt jobban Montenegróban sem, ahol nemcsak a montenegróiak, ha-
nem a malisszorok sem kértek belőle. Ezek után talán a harag volt az, ami a bárót 
arra ösztönözte, hogy kevésbé szerencsés tevékenységét az osztrák-magyar politi-
ka elleni szemrehányásokkal kísérje. A külügy által rendelt írás végül azzal végző-
dött, hogy az „illetékes újságok" vezetői ezek után maguk felelnek folyóirataik 
további „tévedéseiért". 

Nopcsa először válaszolni akart a személyét ért támadásra, végül mégis letett 
róla. Azt gondolta, hogy a sajtóban közölt cikkei részben elérték céljukat azzal, 
hogy a külügyminisztérium figyelmét felkeltették, ezért inkább folytatta az ifjútö-
rökök elleni agitációját.132 A sajtókampányt július derekán a Das Vaterland-ban és 
a Reichspost-ban megjelenő négy írás zárta le. A július 12-i — a Das Vaterland-ban 
megjelent — cikk tartalmát tekintve megegyezik a Die Zeit-ban j úlius 11 -én közölt 

129 A pasa elsősorban a „Neue Freien Presse" egy törökellenes cikke miatt tiltakozott a nagykö-
vetnél, dc Pallavicini táviratából kiderül, hogy a dualista diplomata szerint a bécsi sajtó egyéb 
hasonló hangvételben írt cikkei sem „célszerűek ajclcnlcgi helyzetben." Pallavicini 1911. júli-
us 10-i távirata. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 37. No. 7857. 

130 Robe 1: Franz Báron Nopcsa, 89. p. 
131 ,,'Ein Politikcr' auf cigcnc Faust." Pcstcr Lloyd, 1911. július 11. 
132 Napló, 3. rósz, 44. p. 



írással, ahhoz képest újdonságot nem tartalmaz.133 Július 18-án egy apró jelentés 
érkezett Bécsbe: Ipek (Pec) környékén meggyilkolták Torgut egyik alvezérét, 
Edhem pasát. A hír azonnal felkeltette a báró figyelmét, hiszen Ipek környéke a 
muszlim rugovák által lakott vidék volt. A gyilkosság körülményeiből Nopcsa rá-
ismert Prek Gjeta Zogu „kezére", akit még Montenegróban bíztatott arra, hogy az 
egész albánság érdekében segítse elő a muszlim törzsek lázadását.134 A merénylet 
alapján a báró úgy vélte, hogy az ifjútörökök állítása, ti. hogy Albániában csak a ka-
tolikusok lázadtak fel, ezek után nem tartható, és erre a közvélemény figyelmét is 
felhívta.135 

A báró eddigi írásaitól merőben eltérő hangot ütött meg a Das Vaterland hasáb-
jain július 13-án. A külpolitikával foglalkozó újságban a Monarchia balkáni érde-
keinek szempontjából vizsgálta meg Albánia helyzetét, de most először a saját 
elképzeléseit is papírra vetette a terület további sorsáról.136 A cikk nyílt támadás 
volt a külügyminisztérium albán politikájával szemben: az ifjútörökök brutalitásá-
ról ezúttal nem esett szó. Nopcsa a cikk végén eljutott az önálló albán állam létre-
jöttének törvényszerűségére utaló következtetésig. Az „Albánia autonómiája" az 
Adria keleti felének stratégiai jelentőségéből indult ki. Ez a terület a legfőbb oka 
Olaszország és a Monarchia szembenállásának. A két nagyhatalom között fennálló 
ellentét miatt a Monarchia örömmel üdvözölte az ifjútörök mozgalmat, mert azt 
várta tőle, hogy egyensúlyt teremt az Adria keleti régiójában. A Ballhausplatz tö-
rök politikája tehát egy erős és stabil birodalmat feltételezett, amely képes meg-
őrizni a nyugalmat a Balkánon. Az ifjútörökök országa azonban nemhogy meg-
erősödött volna, hanem még jobban meggyengült: a jemeni- és a macedón-kérdés 
mellé odailleszthette az „albán-kérdést" is. Ez más megvilágításba helyezte az al-
bánok autonómia-törekvéseit is. A báró úgy vélte, hogy Törökország széthullása 
napirendre került. A birodalom szétesésének következményeként hatalmi vákuum 
keletkezne az Adria keleti partjainál. Ennek kitöltésére Ausztria-Magyarország és 
Olaszország a legesélyesebb, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Monte-
negrónak is vannak területi igényei. A Monarchia érdeke, hogy egyensúly alakul-

133 „Dic Situation in Albanicn." Das Vaterland 1911. július 12. ill. MTTM (= Magyar Természet-
tudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjtemény) Nopcsa-hagyaték, 1. doboz 2. A cikket 
Tasnádi-Kubacska András forditot^f'le 1928-ban. 

134 Napló, 3. rész, 51. p.; Id. 113. jegyzet. 
135 „Der Albancsenaufstand. Dic Tcilnahmc mohamcdanischcr Albancscn an der Rcbcllion. — 

von cincm Kcnncr der Rogovescn." Rcichspost 1911. július 19. ill. MTTM, Nopcsa, I. doboz 
2. A cikket Tasnádi-Kubacska András fordította le 1928-ban. 

136 „Dic Autonomic Albanicns - von bcsondercr Scite." Das Vaterland 1911. július 13. ill. 
MTTM; Nopcsa, 1. doboz 2. A cikket Tasnádi-Kubacska András fordította 1928-ban. 



jon ki az új helyzetben. Az összeomló Törökországból kiválna egy önálló Albánia, 
amely képes lenne saját határait balkáni szomszédaitól megvédeni. Egy önálló al-
bán állam -— vélte a báró — stabilizálhatná az adriai viszonyokat. Éppen ezért nem 
mindegy a Monarchiának, hogy Albánia milyen körülmények között jön létre: ha 
az államot Róma és Bécs segítségével szervezik meg, akkor semmi nem veszett el, 
amennyiben azonban csak olasz segítséggel, úgy a Monarchiának nincs keresniva-
lója a térségben. 

A Das Vaterland cikkének hangvételét folytatta a napló által nem említett 
„Aehrenthal gróf és Albánia" címmel július 14-én megjelent írás.137 A szintén ke-
mény hangot megütő cikket nyíltan a külügyminiszternek címezték. A kritika leg-
inkább Aehrenthal „korrekt semlegességet" tanúsító albán politikájára hegyező-
dött ki, amivel az észak-albániai területek elpusztításához, ill. nők és gyerekek 
meggyilkolásához asszisztált. Diplomáciai „tevékenysége" nyomán Ausztria-
Magyarország presztízse olyan mértékben csökkent, hogy visszaszerzése lehetet-
lenné vált. Az albániai katolikusok feletti protektorátusi jog emiatt halálra ítélte-
tett. Eljött az idő — dörögte a báró — hogy „a katolikus Ausztria" tiltakozzon a 
Balkán vezető hatalmának címére hivatott Monarchia tétlensége ellen, hogy meg-
akadályozzák „az ázsiai hordákat egy keresztény európai nép elpusztításában." 

A sajtókampány írásainak szemrevétele után érdemes megvizsgálni, vajon a há-
rom újság miért is vállalkozott a cikkek megjelentésére. A Die Zeit külpolitikai 
szemlélete ellenezte a német orientációt, az iljútörökök németbarátsága miatt dönt-
hetett Nopcsa írásainak közlése mellett. A Das Vaterland a tradicionális dinasztikus 
külpolitika hiányát kérte számon. A Reichspost Ferenc Ferdinánd körének lapja volt. 
A trónörökös körül kialakult csoport szemben állt Aehrenthallal, ezért támogatta a 
báró éles hangú cikkeit (a báró kapcsolata a Ferenc Ferdinánd-körrel egyenlőre nem 
feltárt). További indok lehet, hogy a cikkek „szalonképesek voltak": a báró úgy tá-
madta a külügyminisztériumot, hogy megmaradt „osztrák-magyar patriótának" is. 
Ez pedig mind a katolikus, mind a liberális újságokba belefért. 

A három újságban indított kampány a Reichspost július 14-i cikkével zárult. Ek-
kor már körvonalazódott a Montenegróba menekült albánok problémájának meg-
oldása. Az ifjútörök vezetés mérsékelt szárnyának előretörése és megegyezése a 
cetinjei vezetéssel értelmetlenné tették a kampány folytatását, és a világ közvéle-
ményét is inkább az újabb marokkói válság kötötte le. Nopcsa sajtóhadjáratának 
külügyminisztériumra gyakorolt hatásáról nem sokat tudunk. Aehrenthal Palla-
vicini nagykövetnek július 22-én írt tájékoztatásában138 említést tett arról, hogy a 

137 „Gráf Aehrenthal und Albanicn — von besonderer Scitc." Reichspost 1911. július 14. 
138 ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 38. Nr. 1697. 



következő levelében az albán kérdéssel foglalkozó bécsi sajtóról fogja véleményét 
kifejteni, ez az irat azonban eddig még nem került elő. Annyit mégis tudunk, hogy a 
külügyminisztériumban név szerint számon tartották a Ballhausplatz albán politi-
kája ellen írt cikkek szerzőit, köztük Nopcsa Ferencet is.139 A külügyminisztérium 
osztályain — a bécsi újságok közül — a Reichspost a negyedik, a Die Zeit pedig az 
ötödik legolvasottabb lap volt.140 

A bárót júliusban két találkozás hozzásegítette ahhoz, hogy sajtókampányát 
„kiegészíthesse", és az albánok érdekeiért közvetve mind a nagyhatalmi, mind a 
belföldi politikában szót emeljen. A hónap derekán Bécsben megismerkedett egy 
Stead nevü angol diplomatával (a Review of Reviews kiadójával), aki Grey brit 
külügyminiszter megbízásából éppen Konstantinápolyba utazott.141 Nopcsa ki-
használta az alkalmat, és tájékoztatta a diplomatát az Albániában kialakult helyzet-
ről. Stead mindent szorgalmasan lejegyzett, majd a bécsi angol nagykövetségen 
keresztül jelentést küldött Lord Grey-nek. 

Ivánka Imrével,142 a magyar országgyűlés ellenzéki képviselőjével szintén a fő-
városban hozta össze a sors. A képviselőnek hosszan beszámolt az albán felkelés-
ről, majd arra bíztatta, hogy szólaljon fel ez ügyben a magyar parlamentben. Ivánka 
ezt el is vállalta: július 15-én interpellációt nyújtott be143 a magyar miniszterelnök-
höz és a közös külügyminiszterhez. Beszédében megállapította, hogy a Monarchia 
csak mint nagyhatalom létezhet, de ezzel feladatok is járnak. A török birodalom 
nem tudott felülemelkedni gondjain, ezért fel kell készülni a szétesés utáni állapo-
tokra: Albánia megszállására. A dualista államnak ugyanis létérdeke, hogy ne 
Olaszország töltse ki a hatalmi vákuumot; ha kell Bécs avatkozzon be a török bel-
ügyekbe. Mondanivalója végén Ivánka megkérdezte Khuen-Héderváry Károlyt, 
hogy a külügyminisztérium milyen intézkedéseket tett „veszély esetére", „küldet-
nek-e ki hadihajók valamelyik albán kikötőbe és tétetnek-e előkészületek a zavar-
gások folytatása esetén Novibazár ujabb megszállására?"144 

139 Zambaur shkodcri konzul július 28-i jelentése. ÖStA HHStA XIV. Albanicn, Kt. 38. No. 84. 
140 ÖStA HHStA Litcrarischcs Büro, Kt. 84. a „Ministcrium" feliratú pallium. 
141 Napló, 3. rész, 47. p. 
142 Ivánka Imre 1907 óta volt a Függetlenségi Kossuth Párt országgyűlési képviselője. Gulyás 

Pál: Magyar írók elete és munkái. XV. kötet. Kiadja az Argumentum Kiadó cs az MTA 
Könyvtára, Bp., 1993. 351. p. 

143 Az 1910. évi juniusi hó 21-érc hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplója. Kilcnczcdik 
kötet. Bp., 1911. 493-495.p 

144 Uo. 495. p. 



A beszéd hatásával Nopcsa nem volt elégedett.145 Ivánka beszéde saját pártjának 
képviselőit is meglepte azzal, hogy Albánia annexióját követelte, mivel pártja, a 
Függetlenségi Kossuth Párt annak idején ellenezte Bosznia teljes bekebelezését. Az 
interpellációról mindenesetre másnap az összes jelentős bécsi napilap cikket közölt. 

Az Ivánka-féle felszólalás a báró külügyminisztérium ellen indított „személyes 
hadjáratának" végét jelezte, az interpelláció elhangzása után a sajtótámadások is 
lezárultak. A támadások meddővé váltak, ráadásul a báró egészsége is megroppant. 
Az Észak-Albániából hozott malária és a kimerültség ledöntötte Nopcsát a lábáról. 
Rövid kórházi ápolás után augusztus derekáig Bécsben maradt, majd elutazott 
Szemerébe sógorához, Pallavicini Alfrédhoz, hogy kipihenje fáradalmait. 

Néhány szó a báró további életéről 

Nopcsa 1911 után is rendkívül mozgalmas életet élt, ennek bemutatására azonban 
nem vállalkozhat a dolgozat; csupán néhány kockát kívánunk felvillantani egy róla 
készült képzeletbeli filmből. 

Az I. Balkán-háborút követően a londoni nagyhatalmi konferencián elhatároz-
ták az önálló Albánia megteremtését. Az új államot monarchiaként akarták meg-
szervezni, így a hatalmaknak szükségük volt egy uralkodóra is. A trón betöltésére 
számos jelentkező akadt, köztük felsőszilvási báró Nopcsa Ferenc. 1913-ban a — 
többek között a jövendő uralkodó személyének kérdéséről is tárgyaló — trieszti al-
bán kongresszusra számos hatalom elküldte ügynökeit, hogy jelentéseket küldje-
nek, és érdekeiknek megfelelően befolyásolják azt. A Ballhausplatz küldöttei 
között (!) volt Nopcsa is. Amikor híre ment, hogy a trónt egy — a helyi viszonyokat 
nem ismerő — francia herceg (Ferdinánd Francois Bourbon Orléans-Montpensier) 
kapja meg, a báró levelet írt Conrad von Hötzendorfnak, amiben bejelentette a 
trónigényét. A vezérkari főnök előtt kalandos tervet vázolt fel: a hatalmat fegyver-
rel fogja megszerezni; ennek megvalósításához segítséget kért a közös hadsereg-
től. Conrad és Ferenc Ferdinánd ellenezték a báró szándékait: részben emiatt, rész-
ben amiatt, hogy a londoni nagyhatalmi konferencia időközben Wilhelm von Wied 
személyében megfelelő jelöltet talált, Nopcsa visszavonta trónigényét és visszatért 
tudományos kutatásaihoz. 

145 „Ivánka crlcdigtc sich scincr Interpcllation in rccht ungarischcr Wcise..." Napló, 3. rósz, 52. p. 



A világháború alatt Tisza István közbenjárására146 Albániában kezdte meg ka-
tonai szolgálatát. Huszárfőhadnagyi minőségében fel akarta fegyverezni az 
észak-albán törzseket, hogy „saját" serege élén tudjon harcolni. A katonai vezetés 
azonban nem tűrte meg a báró egyébként sikeres magánakcióit, és kitiltotta Albáni-
ából.147 Nopcsa ekkor hazatért Magyarországra, és egy ideig tudományos munká-
val foglalkozott: 1916-1917-ben forradalmasította a dinoszaurusz-kutatást, és le-
rakta a paleofiziológia alapjait.148 Vérmérséklete azonban nem engedte, hogy so-
káig távol tartsa magát a háborútól, ezért titkos ügynöknek jelentkezett az erdélyi 
frontra. Működése során rájött, hogy felettese kettős ügynök, emiatt jelentéseit 
nem főnökének adta át. (Néhány homályos utalás alapján úgy gondoljuk, hogy eze-
ket a jelentéseket Burián Istvánnak és Tisza Istvánnak címezte; erre egyelőre nincs 
bizonyíték). A világháború végét Budapesten élte meg. 

Az őszirózsás forradalom idején Teleki Pál József téri palotájában élt. Ittléte alatt 
segített előkészíteni a béketárgyalásokat; többek között részt vett a nemzetiségi meg-
oszlást ábrázoló térképek elkészítésében.149 A Tanácsköztársaság kikiáltása után pár 
nappal egy régi engedélyre hivatkozva elintézte, hogy Sopronba repülhessen. Sop-
ron magasságában fegyvert fogott a futárgép pilótájának tarkójához, így a repülő 
csak Bécsben szállt le. Nopcsa magával vitte a háború utolsó éveiben írt visszaemlé-
kezéseit, aminek kefelenyomata ma az Österreichische Nationalbibliothek kézirat-
gyűjteményében található. Nopcsa Bécsben a Singergassén lakott, ami a Bethlen 
István körül szerveződő csoport (Antibolsevista Comite) egyik találkozóhelye 
lett.150 

1920-ban a román kormány visszaadta szacsali kastélyát, birtokát, és meghívta 
a bukaresti Geológiai Intézet élére. Nopcsa a felkínált állást nem fogadta el. Még 
ebben az évben meglátogatta birtokát, ahol az egykori román parasztjai úgy meg-
verték, hogy kis híján belehalt. A támadás során komoly fejsebet szerzett, aminek 
következményeként az amúgy is igénybe vett idegrendszere egyre gyakrabban so-
dorta az idegösszeomlás szélére. Felépülése után — nagyrészt a trianoni békeszer-
ződés miatti elkeseredése okán — többé nem avatkozott a politikai életbe, kizá-

146 A báró Tisza István miniszterelnököt 1912-ben, Elek öccsének esküvőjén ismerte meg. Robel: 
Franz Báron Nopcsa 108. p. 

147 „Pedig már nyergelve várta fehér paripája, hogy bevonuljon Tiranába." Lambrecht Kálmán 
visszaemlékezése. Lambrecht Kálmán: Báró Nopcsa Fcrcnc 367. p. 

148 A paleofiziológia alapjait lerakó cikksorozata a német „Ccntralblatt für Geologic, 
Palcontologic und Mincralogic" (1917-18) hasábjain jelentek meg. 

149 Lambrecht Kálmán: Báró Nopcsa Fcrcnc 368. p, 
150 Lambrecht Kálmán: Báró Nopcsa Fcrcnc 368.p. 



rólag a tudománynak élt.151 Pihenést nem tűrő, lázas munkával folytatta paleonto-
lógiái és geológiai kutatásait, ami egyre gyakrabban vezetett idegi kimerültséghez. 
1925-ben kinevezték a Földtani Intézet igazgatójának, e posztjáról 1929-ben mon-
dott le. 1928-ban az Akadémia rendes tagjává választotta.152 

1933-ban a bárót súlyos anyagi gondok gyötörték. Ekkortájt már Bécsben élt, és 
egyre kevesebb dologgal foglalkozott; súlyos idegrohamai is állandósultak. A vi-
lágéletében rendkívül tevékeny Nopcsa nem bírta elviselni tehetetlenségét saját ál-
lapota miatt: 1933. április 24-én — miután végzett hűséges titkárával — fejbe lőtte 
magát. Barátainak írt búcsúleveleiben öngyilkosságát idegi kimerültségével indo-
kolta. 

A báró politikai működésének kutatása során számos olyan információ került 
elő, amelyek sok, a magyar történelemben eddig kevésbé ismert összefüggésre vi-
lágított rá. Éppen ezért Nopcsa életének, politikai működésének teljes feltárása 
újabb érdekes fejezetet jelenthetne a Monarchia, illetve Magyarország történeté-
ben. A rá vonatkozó források lehetőséget biztosítanak arra, hogy a megkezdett 
munka folytatódjon, és hogy egy teljesebb kép alakuljon ki arról a férfiról, aki a 
maga korában sok külügyi tisztviselőnek okozott álmatlan éjszakákat. 

151 1918-ig tartó naplóját a következő szavakkal fejezte be: „Wcitere Kricgscrlcbnissc hattc ich 
keinc und dic Ercignissc der folgenden Jahrc warcn so traurig, dass ich auf deren 
aufzeichnung geme vcrzichtc." Napló, 5. rósz, 113. p. 

152 A báró jelentése a földművelési miniszternek 1928. július 9-én. MTTM. Nopcsa, 1. doboz 41. a. 



Báró Nopcsa Ferenc albán ruhában 





HORVÁTH SÁNDOR 

GYERMEKVÁLLALÁS, ABORTUSZ, SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁS 

SZTÁLINVÁROSBAN 

Levelek egy „ megesett" asszonynak 

Az 1953. évi „Ratkó-törvény"-ként emlegetett egészségügyi miniszteri utasítás, il-
letve az 1004/1953. számú, márciusban kiadott minisztertanácsi határozat, egy ak-
kor 75 éve hatályos törvény értelmében, szigorúan büntette az illegális terhesség-
megszakítást. Ez a szigorú tiltás csak egy évig volt életben, 1954 elején már enyhí-
tették. Az egészségügyi miniszter utasítására az „abortus-bizottságok" tevékeny-
sége megváltozott, a szélesebb körű egészségügyi indokokon kívül a szociális és 
családi körülmények is alapul szolgálhattak a terhesség megszakítására. Emellett a 
Legfelsőbb Bíróság útmutatása nyomán enyhült a magzatelhajtással kapcsolatos 
büntetőjogi gyakorlat.1 1955-ben a Szovjetunióban liberalizálták2 a terhességmeg-
szakítást. Magyarországon, részben ennek hatására, 1956 júniusától minimális kö-
vetelmények teljesüléséhez kötötték az abortusz engedélyezését.3 

Az 1000 lakosra jutó élveszületések száma Magyarországon 1953-ban 10, 
1954-ben pedig 6%-kal emelkedett. Sokan ezt az állami adminisztratív intézkedé-
sek hatásának tudják be, holott az 1953. évi emelkedést részben — főleg az első 

1 Miltényi Károly: Népesedéspolitikánk néhány kérdése. In: Demográfia, I. (1958) 1. sz. 
7-26. p. (A továbbiakban: Miltényi, 1958.) 

2 Kelet-Európa országai közül hasonlóan liberális szabályozás volt érvényben a Szovjetunióban, 
Bulgáriában és Magyarországon. Lengyelországban és Csehszlovákiában is megszakítható 
volt a terhesség széles körűen értelmezett szociális indokok alapján. Ennek ellenére lényeges 
különbségek mutatkoztak a művi vetélések és élveszületések egymáshoz viszonyított orszá-
gonkénti arányában. 1959-ben Lengyelországban az élveszületések tizedét, Bulgáriában és 
Csehszlovákiában harmadát tette ki a művi vetélések száma, míg Magyarországon 1959-ban a 
művi vetélések száma meghaladta az élvcszületésckét. Tietze, Christopher - Lehfeldt, Hans: 
Legal Abortion in Eastern Europc. In: The Journal o f the American Medical Association. 1961 
április. 175. szám. 1149-1154. p. 

3 Kamarás Ferenc: Terhességmegszakítások Magyarországon. In: Szerepváltozások. Jelentés a 
nők és férfiak helyzetéről. Szerk.: Pongrácz Tiborné és Tóth István György. TÁRKI - Szociá-
lis és Családügyi Minisztérium, Bp., 1999. 190-216. p. 



születések tekintetében — a házassági mozgalom korábbi megélénkülése okozta. 
Magyarországon a második világháború után nem jelentkezett a legtöbb európai 
országban megmutatkozó nagymértékű születésszám-növekedés (a baby-boom).4 

Részben a baby-boom eltolódása okozta az 1953-54-es születésszám-emelkedést. 
A második és további szülések esetében a „Ratkó-törvény" csak előre hozta azokat 
a szüléseket, amelyek valószínűleg nagyrészt később mindenképpen bekövetkez-
tek volna, tényleges „többletet" azonban alig produkált. A városi születésekre az 
1004/1953. sz. rendelet nagyobb hatással volt, mint a falusiakra — ott a születések 
számában alig volt észlelhető változás. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a fa-
lusi születéskorlátozás (fogamzásgátlás és abortusz) olyan eszközökkel valósult 
meg, amit adminisztratív intézkedésekkel nem lehetett befolyásolni, ugyanakkor 
az ilyen intézkedések hatása a városi lakosság körében érzékelhető volt, de csak át-
menetileg.5 Persze egészen másként élte meg az abortusz szigorú tiltását egy sok-
gyermekes családanya és egy egyetemista lány, ezért annak hatása és megítélése 
társadalmi csoportonként és generációnként is eltérő volt. 

A bejelentett művi vetélések száma 1952-ben csak 1717 volt, míg 1956-ban 
82.500. Az élvesziiletések száma ugyanakkor a két évben alig különbözött: 
1952-ben 186 ezer, míg 1956-ban 193 ezer gyerek született. Mivel a fogamzásgát-
lás módszereiben és elterjedtségében a két időszak között nem történt lényeges vál-
tozás, sőt, 1952-ben az elterjedtség valószínűleg kisebb mértékű volt, feltételez-
hető, hogy „illegálisan" körülbelül 80 ezer abortuszt hajtottak végre, ami nem je-
lent meg a statisztikákban. Mással nehezen magyarázható a születési számok kö-
zötti csekély eltérés. 1954-től a „titkos művi vetélések"fokozatosan legalizálódtak, 
ami abból is kiderül, hogy az élveszületések és a bejelentett művi abortuszok szá-
mának változása között alig van összefüggés. 1954-ben 16 ezer, 1955-ben 35 ezer, 
1956-ban 82.500 abortuszt jelentettek be. Ugyanígy valószínű, hogy a háború előt-
ti születésszám (1938: 182 ezer) mellett is több tízezer titkos művi vetélést hajtot-
tak végre.6 Barsy Gyula és Miltényi Károly az eltitkolt vetélések számát 1950-1952 
között évenként mintegy 100.000-re tették.7 A „Ratkó-gyerekek"-ként emlegetett 
generáció tehát demográfiai szempontból nem elsősorban az adminisztratív in-
tézkedések, hanem a háború után elhúzódó születésszám-emelkedés eredménye. 

4 Klinger András: Magyarország ncpcsedcse az elmúlt negyven évben. In: Statisztikai Szemle, 
1985. 4-5. 370-388. p. 

5 Miltényi, 1958. 17-18. p. 
6 Miltényi, 1958. 21. p. 
7 Barsy Gyula - Miltényi Károly. A művi vetélések kérdése az 1957. évi adatok tükrében. In: 

Demográfia, I. (1958) 2-3. sz. 226-248. p. (a továbbiakban: Barsy - Miltényi, 1958) 



A Fejér megyei II. fokú Terhességmegszakító Bizottsághoz 1954 első felében 
számos sztálinvárosi kérelem érkezett, ezért a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának Egészségügyi Osztálya 1954. július 9-én elrendelte Sztálinvárosban is 
a Terhességmegszakító Bizottság létrehozását.8 A nagytömegű „legális" abortuszt 
itt is az Egészségügyi Minisztérium 1956. június 24-én hozott rendelete tette lehe-
tővé.9 

Már a „liberalizálás" előtt is igen nagy számban hajtottak végre abortuszokat 
Sztálinvárosban. Az „Abortuszbizottság" az 1956. január 12-i városi tanácsülés elé 
terjesztett jelentése szerint a bizottság hetente egyszer, szerdánként ülésezett akko-
riban, és ülésenként átlagosan 38-40 kérvényt bírált el. Ezek 75%-át a „szociális 
körülményeket figyelembe véve" elfogadták.10 A jelentés alapján, heti 30 abor-
tusszal számolva, Sztálinvárosban 1955-ben körülbelül 1500 abortuszkérvényt 
hagytak jóvá. Ugyanebben az évben a városi kórházban 1094 gyerek született, te-
hát az abortuszok száma meghaladta a születések számát. Ez a szám a bizottság kö-
vetkező jelentését figyelembe véve túlzottnak tűnik, mert eszerint 1956. január 1. 
és augusztus 18. között 531 művi vetélés történt, ugyanebben az időszakban pedig 
687 gyerek született.11 Megállapítható, hogy a terhességmegszakítások teljes libe-
ralizálása, tehát 1956. június 24-e előtt is megközelítette ezek száma a gyermek-
szülésekét. Ha feltételezzük, hogy a liberalizálás előtt a tiltott művi vetélések is 
gyakoribbak lehettek, valószínű, hogy Sztálinvárosban az ötvenes években az 
abortuszok száma meghaladta a szülések számát. 

Erre enged következtetni, hogy a liberalizálást követő 9 hónap alatt az abor-
tusz-bizottság 1571 engedélyt adott ki, ami az előző időszakhoz képest közel há-
romszoros növekedést jelentett.12 Ugyanakkor a születések száma nem csökkent, 
sőt, növekedett, ami arra enged következtetni, hogy a korábban illegálisan végre-
hajtott abortuszok azért kerültek a hatóságok látókörébe, mert legalizálták az abor-
tuszt. Azok, akik korábban illegálisan hajtottak végre művi terhességmegszakítást, 
egyre inkább a kórházba mentek, hogy ott végezzék el rajtuk a műtétet. 

Az abortusz liberalizálása valós társadalmi igényt elégített ki. Erre utal az a 
tény, hogy 1956. június 24. és 1957. június 21. között, tehát egy év alatt 1903 
terhességmegszakítást engedélyezett a sztálinvárosi abortusz-bizottság (ugyaneb-

8 Fejér Megyei Levéltár (= FML) XXIII. 510. Sztálinvárosi Városi Tanács. Egészségügyi Osz-
tály. (a továbbiakban: XXIII. 510.) 2. d. 1954. 07. 20. 

9 FML XXIII. 510. 4. d. 
10 FML XXIII. 502. Sztálinvárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülései, (továbbiakban: VB). 

11. d. 1956. 01. 12. 
n FML VB 11. d. 1956. 08. 18. 
12 FML VB 13. d. 1957. 04. 12. 



ben az időben körülbelül 12-13 ezer nő élt a városban). Ebből 1172 olyan fiatal nő 
volt, akiknek háromnál kevesebb gyereke született.13 

1957-ben valósággal „megrohamozták" a nők az erre kellőképpen fel nem ké-
szült terhességmegszakító-bizottságot. 1957 januárjában a városi főorvos levélben 
jelezte a Fejér Megyei Kórház igazgató főorvosának a dunapentelei kórház abor-
tusz-bizottságánál fennálló „tűrhetetlen állapotokat": „igen nagytömegű kérelme-
ző jelenik meg, múlt hét szerdán 85 jelentkező volt egy nap".14 

A Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülésén a bizottság tagjai elmondták, 
hogy a bizottság jóformán „adminisztráló" szervvé vált. Azért, hogy az abortuszok 
számának növekedését elkerüljék, a bizottság egyes tagjai a bizottság feladatává 
akarták tenni az anyák „felvilágosítását a terhességmegelőzés érdekében". Ezenkí-
vül visszatérő téma volt, hogy ha tájékoztatnák a nőket az abortusz veszélyeiről, 
akkor talán többen visszarettennének.15 

A kellően prűd helyi hírlapban erről annyi jelent meg: a tisztifőorvos javasolta, 
hogy a nagyszámú művi beavatkozás miatt „bizonyos társadalmi és hivatalos ren-
delkezésekre volna szükség. A nagyszámú műtétekkel kapcsolatban javasolták, 
hogy az országszerte működő orvosi bizottságok ne csak a beavatkozás elbírálása 
felett döntsenek, hanem végezzenek széleskörű felvilágosító munkát is. Tájékoz-
tatni kell az asszonyokat a műtéti beavatkozás ártalmairól".16 A felvilágosítás nem 
a modern fogamzásgátló eszközökről, hanem az abortusz ártalmairól, az elretten-
tésről szólt. A hatóságok nem a teherbeesések, hanem az abortuszok számát akar-
ták csökkenteni, ami a születésszám növelését célzó (pronatalista) népesedéspo-
litika kereteibe is illeszkedett. 

Az abortusz elleni „elrettentő-felvilágosítás" beszédmódjába illeszkedett, hogy 
a Sztálinvárosi Városi Bíróság nagy nyilvánosság előtt 1957. január 24-én tárgyal-
ta B. Albertné és társai bűnügyét, melynek tárgya halálos végű tiltott műtét volt. B. 
Albertné Május 1. utcai lakásában több nőn tiltott művi vetéléseket végzett. 1956. 
december 19-én végrehajtott műtét után a helyszínen meghalt B. Jánosné. Össze-
sen öt asszony ellen emeltek vádat, akik a rendőrség szerint „bűnszövetkezetet" 
működtettek tiltott művi vetélések végrehajtására. A műtéteket 250-500 forintért 
végezték. Az öt vádlott közül három közvetítő, illetve szenvedő alanyként állt a bí-
róság elé. P.-né a „könnyebb eseteket" végezte, de ha munkája nem járt sikerrel, ak-
kor az asszonyokat „gyakorlottabb" ismerőséhez, B.-néhez küldte át. K. Jánosné, a 

13 FML VB 13. d. 1957. 06. 21. Beszámolójelentés a város szociális helyzetéről. 
14 FML XXIII. 510. 3. d. 1957. 01.14. 
15 FML VB 1957. 06. 21. 
16 Sztálinvárosi Hírlap, (továbbiakban: SZH) 1957. 06. 28. 4. p. 



per másik vádlottja beismerte, hogy 24 esetben végzett tiltott műtéteket.17 A bíró-
ság K. Jánosnét2 év, B. Albertnét 1 év 8 hónap, P. Gyulánét pedig 1 év 6 hónap bör-
tönbüntetésre ítélte. A közvetítők büntetése 6 ill. 8 hónap volt, de börtönbüntetésük 
letöltését három évre felfüggesztette a bíróság.18 A viszonylag szigorúnak mond-
ható ítéletek egyik elsődleges célja valószínűleg az volt, hogy arra ösztönözze a nő-
ket, ne a tiltott műtéteket, hanem a legalizált kórházi abortuszt vegyék igénybe. 

Ugyanabban a számban, ahol a perről számolt be az újság, megjelent Dr. Kiss 
Dezső osztályvezető főorvos cikke is a terhesség-megszakításokról. Elriasztó 
szándékú cikkében az abortusz lehetséges következményeiről, a gyulladásokról és 
meddőségről írt. „Elítélendő példaként" beszámolt néhány páciensről: volt, aki 
már 13-szor jelentkezett abortuszra, vagy olyan, aki annak ellenére, hogy három 
szobás lakásban él férjével kettesben, mégis háromszor szakíttatta meg terhességét 
„nekünk nem kell gyerek" indoklással. Az abortuszok magas számát — a korabeli 
uralkodó beszédmódnak megfelelően — az „erkölcstelen élettel" magyarázta (kér-
dés, hogy mit értett ez alatt, mivel ő is elismerte, hogy többnyire férjes asszonyok 
jelentkeztek abortuszra). A kórház érdekeit is szem előtt tartó főorvos arról is pa-
naszkodott, hogy a szerinte „abnormálisan nagyszámú" jelentkező miatt a valódi 
betegeket nem tudják elhelyezni, mert „az elhajtásra váró asszonyok foglalják el a 
helyeket", továbbá rengeteg időt vesz el az orvosok, nőgyógyászok idejéből az 
abortuszok végrehajtása.19 

A témát — valószínűleg külső nyomásra is — a hírlap szerkesztősége annyira 
fontosnak tartotta, hogy „vitafórumot" indított az abortusz-kérdésről „Beszéljünk 
arról, amiről nem beszélünk" címmel. Az első olvasói levél, amelyet közöltek, egy 
háromgyerekes asszonyé volt: „Eddig még én sem gondoltam a terhesség megsza-
kítására, mert úgy éreztük, hogy három gyermeket még fel tudunk nevelni. De bi-
zony most már félek a negyediktől. Nem a szüléstől és a kihordástól, hanem a 
felneveléssel járó anyagi gondoktól. Úgy gondolom, hogy a terhesség megszakítá-
sa minden anyának nagy szívfájdalom, de melyiket válasszam? Az anyagi gondo-
kat, a még több munkát, vagy pedig a terhesség megszakítását? Egyiket sem 
választanám, hanem egy harmadik lehetőséget: vigyázni. De hogyan? Miért nem 
foglalkoznak azzal, hogy biztos védőszereket hozzanak forgalomba? Lassan a 
Holdba utazunk, tehát szerény véleményem szerint egy ilyen fontosságú problé-
mát is meg lehetne oldani viszonylagosan egyszerű eszközökkel. A süket fülek 
nem hallják az asszonyok, nők kiáltását: segítsetek, találjatok ki valamit a megelő-

17 SZH 1957. 01. 25. 2. p. 
18 SZH 1957. 01. 29. 3. p. 
19 SZH 1957. 01. 25. 2. p. 



zésre."20 Ugyanerre a következtetésre jutó „levelet" közölt az újság szerkesztősége 
egy „négygyerekes apától" is néhány nap múlva.21 

A témában megszólaltatott orvos abban látta a „probléma" gyökerét, hogy a 
terhességmegszakítás a szabályok szerint a terhesség első három hónapjában ma-
gánügynek minősül, ezenkívül semmi akadálya nem lehet, ha valaki elmúlt 40 
éves, vagy két élő gyermeke van. A megelőzésre vagy az annak kapcsán felmerült 
kérdésekre nem reagált.22 

A már 1957 nyarán javasolt „megelőzéssel kapcsolatos felvilágosítással" 1958 
nyarától kezdve kísérleteztek. A Nőtanács Délivárosban „Terhesség szabályozá-
sa" címen előadást szervezett a KISZ kultúrtermében.23 Azért a Délivárosban, mert 
ott akkor, az amúgy is magas gyerekszám mellett, a 410 családban 55 terhes nő 
volt.24 

A Fejér Megyei Kórház igazgatója a Sztálinvárosi Városi Tanács VB Egészség-
ügyi Osztályának írt levelében utasításba adta „minta-pessáriumok" beszerzését a 
nőgyógyászati szakrendelések részére. A levél szerint: „a nőgyógyászati szakren-
deléseknek kötelességük felvilágosító munkát végezni a hozzájuk forduló nők felé 
a terhességmegszakítás esetleges veszélyeiről és hátrányairól, valamint a terhes-
ségmegelőzés módjairól. Ezen munkájukhoz szükséges felvilágosító röplapokat 
ismét mellékelek, kérem, hogy azokat jutassa el valamennyi szakrendelés vezető-
jéhez. A „pessáriumok" propagálásához — melyek most már valamennyi gyógy-
szertárban kaphatók — szükséges lenne az is, hogy a szakorvos rögtön be is tudjon 
mutatni egy „pessáriumot" a nőknek, és így magyarázza el annak jelentőségét és 
használatát. Ezért felhívom, hogy minden egyes nőgyógyászati szakrendelés ré-
szére szereztessen be l - l „mintadarab pessáriumot."23 1959-ben az Városi Tanács 
Egészségügyi Osztálya „az abortus bizottság előtt megjelenő nők között való szét-
osztás céljából felvilágosító röplapokat" küldött szét.26 1960-ban az olyan üzemek-
ben, ahol sok nő dolgozott (Fehérnemügyár, Fésűsfonó), „Abortusz elleni" 10 per-
ces kisfilmet vetítettek.27 

A próbálkozások kezdetlegességét a „felvilágosító-propaganda" gyenge hatása 
mutatta. 1958-ban a Terhességmegszakító Bizottság 2271 terhességmegszakítást 

20 SZH 1957. 01. 29. 2. p. 
21 SZH 1957. 02. 08. 4. p. 
22 SZH 1957. 02. 05. 2. p. 
23 SZH 1958. 06. 13. 6. p. 
24 SZH 1958. 11. 04. 2. p. 
25 FML XXIII. 510. 4. d. 1958. 09. 20. dr. Pcntck Imre megyei főorvos. 
26 FML XXIII. 510. 4. d. 1959. 05. 22. 
27 FML XXIII. 510. 4. d. 



engedélyezett, 1959-ben pedig június 12-ig 828 jelentkező volt. Ez azt jelenti, 
hogy 1959-ben is legalább annyi abortusz volt, mint 1958-ban.28 A terhességmeg-
előző-módszereket viszonylag szük körben propagálták: a Sztálinvárosi Hírlapban 
legfeljebb a „nagy érdeklődéssel kísért" felvilágosító előadások helyszínéről szá-
moltak be: 1958-ban — amikor hivatalosan egyáltalán foglalkozni kezdtek a kér-
déssel — egyetlen egyszer sem írtak le valamely fogamzásgátlási módszert, annak 
nevét, vagy elterjedtségét a helyi hírlapban, holott országosan is pontos adatokkal 
rendelkeztek a „condom" vagy „pessarium" legális forgalmáról. A „Beszéljünk ar-
ról, amiről nem beszélünk" cikksorozat abbamaradt. 

1960-ban november 16-ig 1731 terhességmegszakítási kérelmet nyújtottak be, 
tehát tartotta magát a 2000-körüli éves átlag. A városban ebben az időszakban egy 
élveszületésre két abortusz jutott. A kérelmezők 12%-a volt gyermektelen, 30%-a 
egy gyermekes, 11 %-uknak pedig négy vagy több gyerekük volt. A terhességmeg-
szakítást kérők többségét a két vagy háromgyerekes anyák képviselték (48%).29 

Az 1960-as sztálinvárosi adatok körülbelül megfeleltek az 1957-es országos 
adatoknak. 1957-ben Magyarországon 123,4 ezer művi vetélés történt, ugyaneb-
ben az évben az élveszületések száma 162,2 ezer volt. Ebben az évben a terhes-
ségmegszakítást kérő nők 11 %-a volt gyermektelen, 26%-a egy gyermekes, 29%-a 
két gyermekes és 34%-ának volt három vagy több gyermeke. Az abortuszt kérel-
mező nők 90%-a házas volt, 50%-uk 20-29 éves, 41%-uk 30-39 éves volt. A vidéki 
művi vetélések több mint 40%-át a 3 és többgyerekesek, míg Budapesten 53%-át 
az egykés és gyermektelen nők adták. Altalános érvényű volt, hogy a dolgozó nők, 
különösen a szellemi foglalkozásúak alacsonyabb gyennekszám mellett kezdték 
meg a születéskorlátozást.30 

1958 őszén a KSH Népesedésstatisztikai Osztálya reprezentatív adatgyűjtést 
szervezett a női népesség termékenységéről, a születésszabályozás és családterve-
zés egyes kérdéseiről.31 Az 1500 nőre kiterjedő országos, kérdőíves vizsgálat során 
kiderült, hogy a házas nők kétharmada a házasságkötéskor már gondolt arra, hány 
gyereket kíván, és ugyanilyen arányban ezt meg is beszélték férjükkel. A „család-
tervezés" foglalkozási csoportonként eltérő volt: míg az értelmiségi nők háromne-
gyede gondolt előre a család nagyságára, addig a mezőgazdasági népesség felének 
nem volt előzetes elképzelése a gyermekszámról. A házasságkötéskor a nők általá-

28 FML VB 16. d. 1959. 06. 26. 
29 FML VB 18. d. 1960. II. 22. 
30 Barsy-Miltényi, 1958. 226-248. p. 
31 Acsády György-Klinger András-. A termékenység, a családtervezés és a születésszabályozás 
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ban két-három gyerek világrahozását tervezték (átlagosan 2,3). Ezzel szemben az 
idősebb generációnál magasabb volt a gyermekszám: az 1957-ben meghalt házas 
nők gyermekeinek átlagos száma 2,9; az 1949-es népszámlálás szerint pedig a fér-
jes nők átlagos gyerekszáma 2,6 volt. Leggyakrabban már ebben az időszakban is 
két gyereket szerettek volna a nők (55%), kettőnél többet csak harmaduk (33%) 
akart. A kívánt gyermekek száma rétegenként nem mutatott jelentős eltérést. Meg-
lepőnek tűnt ugyanakkor, hogy az értelmiségiek valamivel több gyereket tervez-
tek, mint a többi réteghez tartozók. Persze a valóban megszületett gyerekek száma 
az értelmiségieknél volt alacsonyabb. A nők 59%-a meg volt elégedve a vizsgálat 
pillanatában gyermekei akkori számával. 

A választ adó nők 74%-a nyilatkozott úgy, rétegenként körülbelül megegyező 
arányban, hogy szabályozza szüléseinek számát. A születésszabályozó nők 15%-a 
mondta, hogy kizárólag a terhességmegszakítás eszközéhez fordul, és nem törek-
szik a fogamzás megakadályozására, 42%-uk pedig védekezett is és művi abor-
tuszt is hajtottak már végre rajta. A városi nők többsége — bevallása szerint — a 
születésszabályozást a fogamzás megakadályozása révén akarta elérni, ha azonban 
a védekezés nem ért célt, a terhesség megszakítása mellett döntöttek. A védekező 
nők aránya különösen a munkások foglalkozási csoportjában volt alacsony. Bár a 
„mezőgazdasági foglalkozásúak" csoportjában viszonylag magas volt a védekező 
nők aránya, az is kiderült, hogy ők a védekezést az esetek négyötöd részéban a szin-
te semmilyen biztonságot sem nyújtó megszakított érintkezésre (coitus interrup-
tus) alapozták. 

Az esetek kétharmadában a nők csak egyféle módon védekeztek. A fogamzás 
megakadályozására a legelterjedtebb az egyik legősibb módszer, a coitus interrup-
tus volt. A védekező nők 56%-a ezt a módszert alkalmazta. A nők 19%-a alkal-
mazta „fogamzásgátlási módszerként" a hüvelyöblítést, legmagasabb arányban a 
munkások, tisztviselők és értelmiségiek. Ugyanakkor a „mezőgazdasági foglalko-
zásúaknál" a coitus interruptus mellett ez volt az egyetlen lényeges védekezési esz-
köz. 

A védekezésre szánt eszközök közül a korban leginkább propagálni szándéko-
zott pesszáriumot csak a nők 5,6%-a alkalmazta. Használatának csak az értelmisé-
gi rétegeknél volt komolyabb jelentősége: az ide tartozó nők közel ötöde vette 
igénybe. A „condom" használata a városi rétegeknél általában gyakori, de jelentős 
arányban csak az értelmiségi és a tisztviselő rétegeknél fordult elő (42, ill. 34%), 
ezzel szemben a „mezőgazdasági foglalkozásúak" 6, a munkások 15%-a használ-
ta.32 Az „időszakos érintkezésként" vagy „naptár-módszerként" emlegetett fogam-
zásgátlást a nők 10%-a használta, legtöbben a szellemi foglalkozásúak (15%). A 
timidon tablettákat elsősorban a tisztviselőnők vásárolták (12%), kisebb mérték-



ben az értelmiségiek és a munkások (7-7%). Timidon zselét szinte kizárólag csak 
szellemi foglalkozásúak alkalmaztak, ők is kis számban (3-5%). Életkor szerint 
csak árnyalatnyi különbségek észlelhetők a nők fogamzásgátlási módszerei között, 
ami arra utal, hogy a nők tájékozottsága ebben a tekintetben nem nagyon módosult. 

Ugyanígy nem változott a férfiak tájékozottsága sem, és a születésszabályozást 
elsősorban a nők feladatának tartották. A férfiak „szerepvállalását" és a hatékony fo-
gamzásgátló eszközök hozzáférhetőségét jelzi a „condom" elteqedtsége az egyes or-
szágokban. A fogyasztási adatok szerint 1960-ban Magyarországon, akárcsak 
Franciaországban, évente egy férfira alig több mint egy condom jutott. Ugyanez az 
arány az Egyesült Államokban 11-13, Svédországban 10, Japánban 8, Angliában és 
az NSZK-ban 5 volt.33 Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Müszer-
iigyi Főigazgatóságának adatai szerint 1957-1959 között, bár nőtt a egyes hatékony-
nak tekintett fogamzásgátló szerek forgalma (pl. a „condom" országos for- galma évi 
4,5 millióról 6 millióra), más fogamzásgátló eszközöké csökkent: 1959-ben 21 ezer 
pesszáriumot adtak el Magyarországon, szemben az 1958. évi 29 ezerrel. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy nem a fogamzásgátló eszközök elterjedtsége nőtt, hanem 
az azokat használók váltogatták a különböző módszereket.34 Nincsenek adatok a „fe-

32 Ezzel szemben nemzetközi összehasonlításként pl. Japán említhető, ahol egy 1957-es, 3800 
házaspárra kiterjedő vizsgálat szerint a házaspárok 57%-a használt óvszert, és csupán 6,6%-uk 
„coitus intcrruptus"-t a terhesség megelőzésére. Tatsuo Honda: Fourth Public Opinion Survcy 
of Birth Control in Japan. (Negyedik közvéleménykutatás a szülctéskorlátozásról Japánban.) 
In: Population Problcms Serics. 15. Tokió, 1958. Ismertetés: Demográfia, 2. (1959) 2-3. 
423—425. p. Mindemellett Japánban 1954-ben a művi vetélések száma a szülések számának 
65%-át tette ki. Kimura Masabumi: Induccd Abortions in Japan in 1953-1954. (Művi vetélé-
sek Japánban, 1953-1954.) A Dcmographic Analysis of Reports from Dcsignatcd Physicians. 
The Miibank Memóriái Fund Quartcrly. 1959, április. 154—173. Ismertetés: Demográfia, 2. 
(1959) 4. 623. p. Ezzel szemben Angliában, egy birminghami klinika 1948-1956 között ké-
szült kartonjai alapján elmondható, hogy a „coitus interruptus" Magyarországhoz hasonlóan 
igen általános módszer volt: a klinikát ebben az időszakban meglátogató nők több mint fele 
ezt a módszert alkalmazta. Lella Secor Florence: Progrcss Rcport on Birth Controll. (Jelentés 
a szülctéskorlátozás előrehaladásról.) London, 1956. Ismertetés: Demográfia, 2. (1959) 4. 
613-614. p. 

33 Tietze, Christopher. The Condom as a Contraccptivc (A condom, mint fogamzásgátló eszköz.) 
New York, National Commcttce on Maternal Health, 1960. Ismertető: Demográfia, 4. (1961) 
3. 395. p. 

34 Miltényi Károly: Művi vetélések Magyarországon az 1957-1959. evekben. In: Demográfia, 3. 
(1960) 3-4 . 424-436. p. (a továbbiakban Miltényi, 1960) 1957-cs éves fogyasztási, adatok: 
Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának adatai. Nivo 
(condom) 4.500.000; Timidon tabletta (db) 2.804.000; Timidon „gclec" (tubus) 21.700; 
Pcssarium (db) 4400. Lásd: Miltényi, 1958. 22. p. 



ketén" értékesített fogamzásgátló eszközök forgalmáról, de lényegesen nem módo-
síthattak az elterjedtségi adatokon, mivel az ötvenes évek közepétől legálisan is 
hozzá lehetett jutni az eszközök többségéhez. 

Az 195 8-as vizsgálatba bevont nők—saját bevallásuk szerint—36%-ának volt 
már élete során művi abortusza, e csoport 49%-ának több alkalommal is. A lakó-
hely szerinti vizsgálatból kiderült, hogy a városi rétegeknél gyakoribb volt az abor-
tusz. Legtöbb abortusza — az egyébként legmodernebb fogamzásgátló eszközöket 
is nagyobb arányban használó — értelmiségi nőknek volt. Az abortuszok száma a 
gyermekszám emelkedésével párhuzamosan emelkedett, a csúcsot a négy gyerme-
kes anyáknál érte el. Az öt és ennél több gyermeket szült nőknél a száz nőre jutó 
abortuszok száma jelentősen csökkent, ugyanakkor ezen nők háromnegyede —-
többnyire spontán módon — már abortált. Magyarországon a spontán vetélések 
egy része művi beavatkozás következménye volt, ami arra enged következtetni, 
hogy a fenti adatok a valóságban jóval magasabbak voltak.35 

A születésszabályozás okait firtató kérdésekre a leggyakoribb válasz az volt, 
hogy a nők „anyagi nehézségek" vagy „lakásgondok" miatt akarták befolyásolni 
gyermekeik számát. Az anyagi jellegű okok az összes válasz 38%-át tették ki. Leg-
többen a munkásnők közül válaszolták azt, hogy anyagi okok miatt védekeznek 
(44%), míg az értelmiségi nőknek csak 28%-a válaszolta ezt. „Saját egészségi oka" 
miatt védekezett a nők 24%-a, ugyanez az arány a mezőgazdaságiaknál csupán 
14% volt. A lakáshelyzetre való hivatkozás leggyakoribb a munkások, míg legrit-
kább a mezőgazdaságiak között volt. Az egyéni szubjektív okok közül kiemelke-
dett azon nők aránya, akik azt válaszolták, hogy férjeik nem akarnak gyereket 
(10%). 

A vidéki városok közül ebből az időszakból egyedül a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikáján végzett művi vetélésekről van-
nak külön adatok. Itt 1957-ben a művi vetélések száma a szülésekhez képest 94% 
volt, hasonlóan az országos adatokhoz.36 

A budapesti XIII. kerületi Róbert Károly Körúti Kórház 1956. II. félév - 1959. 
I. félévi adatai alapján számos különbség észlelhető az országos és a fővárosi ada-
tok között. A kórházban vetélő nők között itt lényegesen magasabb volt a keresők 
aránya (68%), mint országosan (38-40%o). Nagyobb súllyal szerepeltek a fiatalabb 
korosztályok: a 25 éven aluliak aránya 41% volt, szemben az országos 

35 Hirschler Imre: Hozzászólás „A művi vctclcsck kérdése az 1957. évi adatok tükrében" c. cik-
kéhez. In: Demográfia, 2. (1959) 2-3. 375-378. p. 

36 Raics Jenő - Arvay Sándor: A terhesség művi megszakítása kapcsán szerzett tapasztalataink. 
In: Magyar Nőorvosok Lapja, 1958. 5. (október), 249-260. p. 



25-27%-kal. A hajadonok aránya magasabb volt (11%) az országos átlagnál 
(7-8%); akárcsak az egyszer, vagy egyszer sem szült nők aránya. Ezek a különbsé-
gek Budapestre az országos adatokhoz képest általánosságban jellemzők voltak, 
igaz e kórház adatai budapesti viszonylatban is kiugróak. Ebben a kórházban az 
abortuszra jelentkezett nők 40%-a nem védekezett, 32% pedig megbízhatatlan fo-
gamzásgátló módszert alkalmazott.37 

Egy 1960-ban végzett vizsgálat adatai szerint a 20 éven aluliaknál Budapesten 
volt a leggyakoribb a teherbeesés, de ezt itt követte a legritkább esetben szülés.38 

Sztálinvárosban 1959-ben szerepelt az abortusz-bizottság jelentésében a fiatalko-
rúak nem kívánt terhessége kapcsán, hogy a 14-15 éves lányok szülők nélkül jön-
nek a bizottság elé, mivel „nem akarják, hogy szüleik megtudják" terhességüket.39 

Ennek megakadályozása végett — a megyei főorvos körlevele alapján— 1960-tól 
a kiskorúak abortuszához a törvényes képviselőnek (szülő, örökbefogadó, gyám) 
aláírásával hozzá kellett járulnia.40 

S. Mária 14 éves leány 1958. október 8-án jelent meg a Sztálinvárosi Abortusz-
Bizottság előtt anyjával együtt, és kérte terhességének megszakítását. „Fent neve-
zett leány 1944. október 4-én született. A vizsgáló orvos megállapította, hogy ter-
hességének már harmadik hónapjában van. Tehát S. Mária a közösüléskor 13 éves 
és 9 hónapos volt". Ennek alapján a városi főorvos kérte a rendőrséget, hogy indít-
sanak nyomozást ifjúság elleni bűntett címén az ismeretlen apa ellen. A rendőrség 
igen rövid idő alatt megállapította, hogy S. Mária F. Sándortól, egy 17 éves fiatal-
embertől esett teherbe. Vele szemben bűnvádilag eljárni addig nem lehetett, amíg 
S. Mária törvényes képviselői —jelen esetben szülei — feljelentést nem tettek. Ok 
viszont nem kívánták az eljárás megindítását és a tettes megbüntetését.41 Ennek 
többféle magyarázata lehet: vagy elfogadták a fiatalok közötti nemi kapcsolatot, 
vagy féltek attól, hogy az eljárás során még nagyobb hírverést kap az eset és a köz-
vélemény elítélése elsősorban lányukat sújtaná. A 14-15 éves lányokat a kevésbé 
városiasodott életformájú családokban már majdnem felnőttnek tekintették, és en-
nek megfelelően is kezelték. Azonban éppen ezekben a családokban számított bűn-
nek a házasság előtti nemi kapcsolat. Ezért a fiatal lányoknál végrehajtott abortusz 

37 Ozsváth Imre - Radó Sándor. Tapasztalataink tcrhcsségmcgszakításokkal kapcsolatban. In: 
Népegészségügy, 42. (1961) 4. 121-125. p. 

38 Miltényi Károly. A szülctéskorlátozás szociális és lélektani háttere. 26 000 nő kikérdezése 
alapján. In: Demográfia, 5. (1962) 1. 33-72. p. 

39 FML VB. 16. d. 1959. 06. 26. 
40 FML XXIII. 510. 4. d. 1960. 12. 23. 
41 FML XXIII. 510. 3. d. 1958. 10. 14; 1958. 10. 20. 



is annak minősült, nemcsak a „magzat elhajtása" miatt, hanem azért, mert az abor-
tusz házasság előtti nemi életre, „bűnös kapcsolatra" utalt. 

Amíg az abortuszt nem legalizálták és nem tették viszonylag széles körben 
könnyen elérhetővé, a tiltott műtéteken kívül gyakoribb volt a csecsemőgyilkossá-
gok száma is. A csecsemőgyilkosok elítélése persze sokkal súlyosabb volt — ho-
lott sokszor ugyanabban a helyzetben voltak, mint az abortuszért folyamodó nők. 

A csecsemőgyilkosságok mögött az esetek többségében magukra hagyott nők 
álltak. Az egyik csecsemőgyilkos ellen 1955-ben lefolytatott eljárásból kiderül, 
hogy a környezete előtt terhességét végig titkoló nő éppen a környezete megveté-
sétől való félelme miatt követte el tettét. Az egyik tanú vallomásából kiderül, hogy 
a tettes számára a csecsemőgyilkosság terhe kisebbnek számított, mint az, hogy 
környezete megtudja, hogy „lányanya". 

„Pár lépésre voltam, amikor hallottam, hogy sír a gyerek és egy nő kukucskál ki 
az ajtón. Be akarok menni, de a WC ajtók, amelyek ellentétes oldalon vannak, 
össze voltak hajtogatva úgy, hogy nem tudtam bemenni. Amikor bementem, a nő 
bent állt a WC utolsó fülkéjében. Rákiáltottam, hogy asszonyom, mit csinált, maga 
eltette a gyerekét? Azt mondta, hogy én nem vagyok asszony, én még lány vagyok 
Azt mondtam, hogy nem szégyelli magát, hogy megölte a gyerekét? Ne szóljon 
semmit, én azt akarom, hogy az Anyám meg ne tudja, mert akkor megöl. Benéztem 
a WC-be és azt láttam, hogy benn a WC gödörben sír a gyerek. A nő meg egy 
könnyet sem ejtett. Azt mondtam, hogy bemegyek a postára és telefonálok mentő-
ért, hogy a gyerek életét megmentsék. Összekulcsolta a kezét és úgy könyörgött, 
hogy ne csinálja ezt velem. Nem csinálom, hogy ne jelentsem, mert megölte a gyer-
mekét. Én sírtam és elvesztettem az eszméletem. Odajött K. Alajosné, aki telefo-
nált mentőkért. Utána hozott egy baltát, hogy fel tudjuk a deszkáját feszíteni, de 
rossz volt a balta és nem sikerült."42 A balta a nyeléről leesett és a két tanú egybe-
hangzó állítása szerint a gyerek mellé esett, holott a boncolás során megállapítot-
ták, hogy a gyerek koponyáján — nem az eséstől -— szilánkos törésnyom volt 
látható. Rövidesen megérkeztek a tűzoltók, akik kiemelték a 7. hónapban született, 
koraszülött csecsemőt, de már nem tudták megmenteni az életét. 

A tettes azt állította, hogy nem tudta, hogy szülni fog, a szülési fájdalmak miatt 
ment ki a WC-be. A gyermek apjának nevét hónapokig nem árulta el, csak annyit 
mondott róla, hogy családos ember. Mikor elárulta az apa nevét, azt is elmondta, 
hogy ismeretségük kezdete után egy hónappal nemi viszony alakult ki közte, és a 
neki házasságot ígérő férfi között. „Mikor észleltem, hogy teherbe estem, tudomá-

42 FML Sztálinvárosi Városi Bíróság iratai. Büntetőperek. 1. d. 1954-1956. 453/1955. M. Éva 
gycrmcköles. H. Istvánne vallomása. Kiemelés tőlem. 



somra jutott, hogy nevezett családos ember, s annak ellenére, hogy már előzőleg 
azt állította, hogy a feleségétől válófélben van, ezen állapotomat vele nem közöl-
tem, de másokkal sem". A 20 éves nő 1954 júniusától dolgozott Sztálinvárosban 
adminisztrátorként a radari postán és a L-épületekben lakott, ahol júliusban megis-
merkedett a szomszédságában lakó férfival, szeptemberben pedig már észlelte, 
hogy teherbe esett. Rendszeresen hazajárt a faluba egyedülálló édesanyjához: a 
szülés napjának reggelén is onnan jött vissza Sztálinvárosba. A bíróságon azzal vé-
dekezett, hogy terve szerint Budapesten szándékozott megszülni a gyereket, de mi-
vel májusra várta a szülést, ezért március végén még nem tulajdonított nagyobb 
jelentőséget a fájásoknak. A környezetéhez tartozók közül a főnöke próbálta men-
teni magát azzal, hogy ő már látta, hogy beosztottja terhes, és utasította is, hogy 
menjen a rendelőbe, de nem ment.43 A fogamzásgátlás vagy az abortusz lehetősé-
ge, az apa vagy a környezet felelőssége a tárgyaláson szóba sem került. 

Számos nemzetközi összehasonlító vizsgálatból kiderült, hogy a nem kívánt 
terhességek kialakulásában jelentős szerepet játszik az, hogy a társadalom mennyi-
re nyitott vagy zárt a szexuális élet vonatkozásában, mennyire megszervezett társa-
dalmi szinten a fiatalok szexuális felvilágosítása és milyen fokú a fogamzásgátló 
eszközök hozzáférhetősége és elterjedtsége.44 Bár a vallásosság és a konzervativiz-
mus között nem törvényszerű a kapcsolat, mégis nagy valószínűséggel állítható, 
hogy egyes családok részben egyházi befolyásoltságuk miatt foglaltak el a fiatal lá-
nyok vagy a „vadházasságban" élők szexuális élete kérdésében konzervatív, hely-
telenítő, elítélő álláspontot. Sztálinvárosban a családok vallásosságát „mérni" 
korabeli adatok alapján képtelenség—a hittanbeíratások száma itt a szekularizáci-
óra törekvő párt befolyása miatt még 1956-ban is alacsonyabb volt, mint országo-
san. Az ófalui templom ünnepek alkalmával mégis zsúfolásig megtelt, és 
rengetegen érkeztek a legvallásosabbnak tartott településekről, a falvakból. Szexu-
ális normák tekintetében erősen konzervatív környezet elvárásai hatottak tehát egy 
viszonylag „nyitott normákkal" rendelkező város lakóira. 

A tanács ülésein tartott beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a sztálinvárosi ha-
tóságok is hasonlóan konzervatív álláspontot képviseltek a szexualitás terén, mint 
az egyházak. A házasság előtti, a házasságon kívüli (élettársi kapcsolatban folyta-
tott) nemi életet elítélték. A fogamzásgátló szerek hozzáférhetősége vagy a felvilá-
gosítás terén csak 1958-tól tettek igen erőtlen lépéseket. A késlekedés is hozzá-
járult ahhoz, hogy nőtt a nem kívánt terhességek száma. Az egyetlen hozzáférhető 

43 Uo. Bírósági tárgyalás. Jegyzőkönyv. 1955. 06. 22. 
44 Pongrácz Tiborné: Serdülőkori terhességek társadalmi-demográfiai vonatkozásai. KSH Né-
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születésszabályozási eszköz a nem kívánt terhességek megszakítására az abortusz 
volt, ezért éltek annyian ezzel a lehetőséggel. Közvetve mind a vallásos alapokon is 
nyugvó konzervatív szemlélet, mind a hatóságok „amiről nem beszélünk, az nincs" 
szavakkal jellemezhető nemi élettel kapcsolatos magatartása hozzájárult az abor-
tuszok számának növekedéséhez. 

A fogamzásgátló eszközök elterjedtségének hiánya mellett a gyermekvállalási 
kedv megváltozása is okozhatta az abortuszok magas számát. A családi gazdasá-
gok felbomlásával, ami a Sztálinvárosba érkezők esetében különösen érzékelhető 
volt, a gyermekek munkaerő-értéke a családon belül fokozatosan megszűnt, így a 
két-háromgyerekes családmodell általánosan elfogadottá vált. Ezt támasztja alá az 
is, hogy Sztálinvárosban a legtöbb abortuszt olyan asszonyokon hajtották végre, 
akiknek már két vagy három gyennekük volt. 

Különösen a szegénynek tartott csoportok tagjai — ahol a gyermekszám maga-
sabb volt az átlagosnál — fértek hozzá nagyon nehezen a fogamzásgátló eszközök-
höz. A nők befolyása a gyermekvállalásra ezeknél a csoportoknál különösen cse-
kély volt. Ezért fordulhatott elő az, hogy a nem kívánt terhesség megszakítását ma-
guk a férjek is kérhették. Erre példa az egyik sokgyermekes apa levele, aki felesége 
„felelőtlen" magatartására hárította a felelősséget: „T. Abortusz Bizottság! Nehéz 
és kényes kéréssel fordulok Önökhöz. 6 gyermekes családapa vagyok, egyedül 
dolgozom, havi jövedelmem 1600 Ft + családi pótlék. Feleségem kb. 4-5 hónapos 
terhes. Könnyelműségből nem jelentkezett időben Önöknél. Én csak a tegnapi na-
pon tudtam ezt meg. Azzal hitegetett, hogy műtéti beavatkozással fogják terhessé-
gét megszakítani és egyidejűleg megakadályozzák a további terhesség lehetőségét. 
Most azért fordulok Önökhöz, hogy járuljanak hozzá feleségem terhességének 
megszakításához. Indokul néhány tényt: 8-ad magammal 1600 forintból nem tu-
dom eltartani gyermekeim, igen sokat nélkülöznek így is. Felelőtlenség lenne még 
egy hetedik gyermeket a világra hozni ilyen nagy szegénységbe, hiszen abból a ke-
vésből, ami a már meglévő hatnak jut, el kéne venni a hetediknek. Sem bútorom, 
sem ágyneműm, semmim sincs. Az idén négy gyermekem fog már iskolába járni, 
mint tudják, ez fokozott foglalkozást kíván és főleg tetemes kiadást. Hogyan mer-
jem a felelősséget vállalni még egy hetedik gyermek felneveléséért. Büszke és elé-
gedett leszek, ha a meglévő hattal szemben eleget fogok tudni tenni apai kötelessé-
gemnek. Sajnos azt is el kell mondanom, hogy feleségem teljesen alkalmatlan ily 
nagy család rendben tartására, hiszen már a meglévőket sem tartja úgy rendbe, 
mint ahogy kell. Ezért a nyár folyamán a Városi Tanács és a Párt Végrehajtó Bizott-
sága állami gondozásba akarta adni gyermekeimet és csak az én kérésemre álltak el 
attól. Ilyen körülmények között igen nagy felelőtlenségnek tartom amúgy is nagy 
családomat még szaporítani. T. Bizottság, meg kívánom jegyezni, hogy 1954-ben 



feleségemtől 7 hónapos terhes állapotban már vettek el gyereket a kórházban, ha-
sonló indokok alapján. 9 éve kezelnek idegbetegséggel, 65%-os csökkent munka-
képességű vagyok, nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy feleségem gondat-
lansága és könnyelműsége miatt még egy emberi életet tegyünk ki a nélkülözésnek 
és a rendes családi élet hiányának. Bízom abban, hogy Önök, akik annyit tapasztal-
tak az életben, kérésemben meglátják a szülőnek a gyermekei iránti felelősségét s 
az én esetemben az anya felelősségét is én viselem, és a felelősséget elsősorban a 
már meglévő gyermekek iránt. És ha Önök ezt meglátják, döntésük nem lehet két-
séges." A Technikum negyedben élő férjet kérésére a bizottság személyes meg-
hallgatásra rendelte be.4i A hozzáférhető iratokból nem derül ki, hogy végül meg-
szakították-e a terhességet, de az igen, hogy a feleség terhességének ügyében a férj 
eljárását is jogosnak tartották. 

A fenti esetből — azon kívül, hogy a férj az asszony hibájának és felelősségének 
tartja a teherbeesést — az is kiderül, hogy sokan már igen előrehaladott állapotban 
akarták megszakítani a terhességüket. Az abortusz liberalizálása után sem szűntek 
meg a tiltott művi terhesség-megszakítások. Baranya megyében például még 
1957-ben is a spontán vetélések aránya 64% volt az összes vetéléseken belül, az or-
szágszerte egyöntetűen tapasztalható 20-25%-kal szemben, ami arra utal, hogy a 
spontánnak jelölt vetélések jelentős része illegális beavatkozás eredménye volt.46 

Sztálinvárosban illegális formákhoz sokszor azok nyúltak, akiket az abortusz-bi-
zottság, általában a terhesség előrehaladott volta miatt, elutasított, vagy azt hallot-
ták, hogy „a Kórházban nem érzéstelenítenek és nagyon fáj", vagy tájékozatlansá-
guk miatt nem tudtak róla, hogy kórházban is végeznek abortuszt.47 A tiltott műté-
tekért P.-nénél 300-400 forintot fizettek 1957-1958-ban48, ami alig haladta meg a 
kórházi abortuszért fizetendő 210-300 forintos térítési és ápolási díjat.49 A kórházi 
térítési díj pontosan azoknak a családoknak jelentett nagyobb terhet, amelyeknél 
elsősorban szociális okok indokolták az abortuszt, és mivel ezek a csoportok a leg-
kevésbé iskolázott rétegekből kerültek ki, a születésszabályozás eszközeként szin-
te kizárólag az abortuszt használták. N. Mátyásné „kezelése" jóval olcsóbb, vi-
szont veszélyesebb is volt: a tanúk többsége itt csak 100-150 forintot fizetett. 

45 FML XXIII. 510. 3. d. 1958. 01. 07; 1958. 01. 11. Kicmclcs tőlem. 
46 Barsy-Miltényi, 1958. 226-248. p. 
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A tiltott abortuszokat végrehajtó személyek többnyire csak akkor kerültek a 
rendőrség látókörébe, ha valamelyik páciensük a szakszerűtlen beavatkozás miatt 
kórházi utókezelést igényelt. Sztálinvárosban 1959-ben és 1962-ben is folytattak 
eljárást „magzatelhajtás büntette miatt" tiltott abortuszokat már évek óta végző 
asszonyok ellen.30 A perek során kihallgattak számos olyan nőt is, akiken a vádlot-
tak abortusz hajtottak végre, ezért a perek során felvett tanúkihallgatási jegyző-
könyvekből több adat maradt fenn az abortuszra vállalkozó nőkről, mint a legális 
abortuszra jelentkezőkről, akikről csak az abortusz-bizottság összesítő jelentései 
tudósítanak. 

Az illegális abortuszt vállaló nők életkora 17-től 35 éves korig terjedt. Többsé-
gük sokgyermekes családból származott (4-6, egyes családoknál 11 gyermek) és 
legtöbbjüknek vagy két gyermeke volt, vagy gyermektelenek voltak. Apjuk foglal-
kozásaként a túlnyomó többség a „napszámos" vagy a „földműves" kategóriát ne-
vezte meg. Az asszonyok élettársai vagy férjei között többnyire segédmunkások 
szerepeltek, de előfordult szakmunkás is. A férjezettek vagy élettárssal rendelke-
zők háztartásbeliek voltak, míg az egyedülálló nők között akadt segédmunkás, 
óvónő, adminisztrátor — így foglalkozási szempontból igen heterogén volt a cso-
port. Úgy tűnik, a fenti jellemzők közül a nők foglalkozási státusza volt legkisebb 
összefüggésben az abortusszal. Persze ebből a mintából nem lehet messzemenő 
következtéseket levonni, hiszen ezek a nők sokszor az átlagosnál tájékozatlanab-
bak voltak, és ezért nem vették igénybe a kórházi abortuszt, így köztük valószínű-
leg magasabb lehet az alacsonyabb foglalkozási státusszal bírók aránya, mint a 
kórházi abortuszt választóknál. 

A demográfiai-foglalkozási jellemzőkhöz képest sokkal nagyobb eltérés mutat-
kozik az abortuszok egyéni okai között. Egy fiatalasszony elmondása szerint: „Egy 
reggeli időben, mikor tejet vittem haza az üzletből, a Gábor Áron utcában találkoz-
tam B.-né nevű fiatalasszonnyal. Megálltunk és beszélgettünk. Érdeklődött, hogy 
hogy van a kisfiam, aki ezen időben már kb. 3 hónapos volt. Én mondtam neki, 
hogy jól, de ugyanakkor panaszkodtam neki, hogy ismét teherben vagyok. Erre azt 
mondta, hogy nem kell búsulni, tud egy asszonyt aki egy port ad be és a terhesség 
megszakad nálam".51 

Egy kétgyerekes anya, akit visszautasított a kórház: „1958 év szeptember havá-
ban nem jött meg a menstruálásom. Megijedtem, hogy terhes vagyok és ezért el-

ső P. Istvánné ós társai; FML Sztálinvárosi Városi Bíróság. Büntetőperek. 10. d. 1962. III. 
116/1962. N. Mátyásné cs társai ellen indított eljárás magzatelhajtás bűntettében. (Továbbiak-
ban: N. Mátyásné és társai.) 
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mentem a helybeli nőgyógyászaira. Az orvos a vizsgálat után azt mondta, hogy 
nem vagyok terhes, de ha megjön a menstruálásom, akkor utána menjek fel, hogy 
majd adnak valami besugárzást, mivel előzőleg már négy32 esetben voltam kapará-
son. Ezt követőleg két hét múlva sem jött meg, féltem a kaparástól, és mivel hallot-
tam előttem ismeretlen asszonyoktól, hogy P.-né foglalkozik magzatelhajtásokkal, 
látásból én egyébként ismertem, felkerestem lakásán és kértem, hogy szakítsa meg 
nálam a terhességet"53 

Egy 18 éves nő, aki mással élt együtt, mint akitől a gyerek volt: „1958. január 6. 
óta közös háztartásban élek Gy. Lászlóval. Amikor összekerültünk én három hóna-
pos terhes voltam K. József baracsi lakostól. [?] Mivel nem voltam megesküdve 
Gy. Lászlóval és nem tőle voltam terhes, így nem akartam a gyermeket meghagyni. 
Én a kórházban akartam a terhességet megszakítani, azonban úgy tudtam, hogy 
csak annál szakítják meg a terhességet, akinek három gyermeke van."54 

Egy óvónő, aki válófélben volt férjétől: „Elmondtam neki [P.-nének], hogy mi-
lyen bánatom van. P.-né akkor azt mondta, hogy miért nem megyek orvoshoz. Én 
erre megmondtam P.-nének, hogy nem mehetek, mert akkor a férjem megtudja".55 

A róla írt munkahelyi jellemzésben ezt írták: „Több férfi is kihasználta tapasztalat-
lanságát, ezt azért nem tudtuk felróni neki, mivel minden esetben maga döbbent 
meg legjobban a következményektől, mindegyik kapcsolata a lehető legnagyobb 
lélektani megrázkódtatással végződött".56 

Egy másik asszony, aki éppen a „fészekrakás" alatt lett terhes: „O. Béláné ter-
helttel a Kiskereskedelmi Vállalatnál egy munkahelyen dolgoztam és panaszko-
dott nekem, hogy 6 hónapos a gyereke, fiatal házasok és bútort, egyebeket kellene 
vásárolniok és ismét teherbe esett. Mondta, hogy szeretné megszakítani a terhessé-
gét"57 

És persze igen gyakori eset volt, hogy a „lányanyaságtól" jobban félt valaki, 
mint az abortusztól: „Tekintve, hogy vőlegény jelöltjétől terhes maradt, s az eskü-
vőt még nem tudták megtartani, mivel lakásuk nincs, így arra az elhatározásra ju-
tott, hogy elvéteti a gyereket".58 

A terhességmegszakításokat végző asszony férje — az asszony vallomása sze-
rint — a terhességmegszakításokról nem tudott, csupán arról, amit saját magának 

52 A tárgyaláson tett vallomása szerint 5-6 alkalommal. 
53 Uo. H. Bclánc vallomása. 
54 Uo. P. Rozália vallomása. 
55 Uo. Gy. Lászlónc vallomása. 
56 Uo. 1959. 03. 26. 
57 Uo. Tárgyalás jegyzőkönyve. 1959. 05. 14. P. Istvánné vallomása. 
58 FML N. Mátyásnó cs társai. 1962. 03. 03. 



végzett: „Férjemnek nem tünt fel, hogy pénzem van, mert kézimunkázni szoktam 
másoknak, amióta nem dolgozom". Persze lehet, hogy mindezt azért mondta, ne-
hogy férjét is perbe fogják bünrészességért. A terhességmegszakításokat igen kez-
detleges módszerrel végezte: „Még a tanfolyam alatt Szegeden, szülésznőktől hal-
lottam azt, hogy szappanos-jódos vizes oldat alkalmazásával, illetve befecskende-
zésével a terhességet meg lehet szakítani. Az eszköz egy krisztér volt, mely gumi-
labda megfelelő üvegcsővel, melyet általában háztartásokban szoktak tartani".59 A 
másik terhességmegszakítási módszer — amit a másik perbefogott vádlott alkal-
mazott —, jóddal kombinálva mályvagyökér alkalmazása volt: „N.-né engem le-
fektetett az ágyra, majd a párna alól kivette az előre összetekert mályvagyökeret, 
majd hozott egy lavórt, melybe jódos vizet készített, s a mályvagyökeret ebbe a jó-
dos vízbe megmosta, s utána felnyomta a méhembe. Majd közölte velem, hogy a 
mályvagyökeret addig hagyjam fenn, amíg meg nem indul a vérzés".60 

P.-né ügyében a bíróság igen enyhe ítéletet szabott ki az elsőrendű vádlottra: egy 
év börtönbüntetést, amelyet három év próbaidőre felfüggesztett. A további vádlot-
takkal szemben a bíróság a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabásának mel-
lőzésével a büntetőeljárást megszüntette. A bíróság P. Istvánné esetében azzal ma-
gyarázta az enyhe ítéletet, hogy nehéz anyagi helyzetben volt (férje csak 1200 fo-
rintot keresett), továbbá a „cselekményeket csupán a hozzáfordulók kérésére, és 
nem üzletszerűen követte el". A többi vádlott büntetésétől pedig azért tekintettek 
el, mert „a Minisztertanács rendelete alapján 1956. július 1. napjától lehetőség van 
arra, hogy a terhes nők terhességüket megszakítsák, ezért a bíróság megítélése sze-
rint a cselekmény olyan csekély jelentőségű, hogy a törvény szerint alkalmazható 
legenyhébb büntetés is szükségtelennek látszik"61 1957-ben, B. Albertné és társai 
esetében is alkalmazhatták volna ezt az indoklást, mégsem tették. Mindez magya-
rázható azzal is, hogy 1959-ben már sokkal elfogadottabb volt az abortusz, mint két 
évvel korábban, amikor a hasonló per során két éves letöltendő börtönbüntetést is 
kiszabtak az egyik vádlottra. 

Az 1962-es eljárás során nem azért született szigorúbb ítélet, mert magát a 
terhességmegszakítás nagyobb bűnnek tekintették, hanem azért, mert akkor az N. 
Mátyásné ellen folytatott eljárás során „társadalomra veszélyesnek" ítélték N. 
Mátyásné „kuruzsló módon, szinte középkori eszközökkel végzett eljárásait", me-
lyek miatt több személyt kórházba kellett szállítani. Ezenkívül az is súlyosbító kö-
rülmény volt a bíróság szemében, hogy N.-né „megfelelő jövedelemmel rendel-

59 FML P. Istvánnc és társai. Tárgyalás jegyzőkönyve. 1959. 05. 14. P. Istvánné vallomása. 
60 FML N. Mátyásné és társai. F. Aranka vallomása. 1962. 02. 10. 
61 FML P. Istvánné és társai. III. 144/1959/5. számú ítélet. 



kezik és az általa elkövetett bűncselekmények egy részét nyereségvágyból követte 
el". Ennek megfelelően a bíróság N. Mátyásnét egy év hat hónapi letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélte.62 Az állam ebben az esetben tehát nem a magzatelhajtást kí-
vánta megakadályozni, hanem a beavatkozásra jelentkező nők egészsége felett 
kívánt őrködni. 

A perek során tett vallomásokban közös: a terhes nők a munkahelyi vagy szom-
szédsági környezetből szerzett ismerősök révén jutottak el a terhességmegszakítást 
végző személyhez. Többen közülük sokadszorra szakították meg terhességüket, 
tehát bevált születésszabályozási módszerként tartották számon az abortuszt. 
Ugyanakkor néha maguk az asszonyok is akkora bűnnek érezték tettüket, hogy 
még férjüknek sem mondták meg. Közülük sokan valószínűleg azért nem mentek a 
kórházba, hogy titokban tartsák az abortuszt. A tiltott terhességmegszakítások szá-
ma ugyan csökkent, de továbbra is alternatívát kínált, főleg az olyan nők számára, 
akik a legnagyobb titokban akarták tartani terhességüket. Az abortusz továbbra is 
létező — bár a korábbinál enyhébb — elítélése tehát közvetve hozzájárult a „tiltott 
magzatelhajtások" fennmaradásához. 

Az is előfordult, hogy egyes betegek részére biztosították az abortusz-bizottság 
megkerülésének lehetőségét. Ennek egyik oka az volt, hogy így a vetélő nő mente-
sült az egyébként kötelező kórházi ápolási díj megfizetésétől, és megkapta (egyéb-
ként szünetelő) táppénzét. Ezek az abortuszok a statisztikában a „spontán vetélés" 
kategóriában jelentek meg.61 Az, hogy az ilyen „spontán abortuszokat" fokozato-
san „művi abortuszként" vették számba a hivatalos statisztikákban, oda vezetett 
hogy Magyarországon 1958-ban 18, majd 1959-ben 5%-kal emelkedett a művi abor-
tuszok száma. 1959 volt az első olyan év Magyarországon, amikor a statisztika is azt 
mutatta ki, hogy a művi abortuszok száma meghaladja az élveszületések számát.64 

1960-ban 26 ezer nőre kiterjedő kérdőíves vizsgálatot végeztek. A vizsgálatba 
olyanokat vontak be, akik szülés, művi vagy spontán vetélés, valamint méhen kí-
vüli terhesség miatt kerültek a vizsgálat idején kórházba. A kutatás közel teljes ké-
pet adott a teherbeesett nőkről, kivéve azokat, akik otthon szültek. A vizsgálatba 
bevontak adatai szerint a teherbeesett nők 90%-a házas volt, ami persze nem jelenti 
azt, hogy a teherbeesés pillanatában is ennyien lettek volna azok. A lakóhely típu-
sának szempontjából lényeges eltérések mutatkoztak. A vidéki városi nők gyak-

62 FML N. Mátyásnc cs társai. III. 116/1962 /3. számú ítclct. 
63 Mii tény i, 1960. 424-436. p. 
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rabban lettek várandósak, mint a falusiak, és alacsonyabb szülési gyakoriságuk 
csak a lényegesen magasabb művi vetélési arányuknak volt tulajdonítható. 

„Durván számítva a falvakban minden második, a vidéki városokban minden 
harmadik, Budapesten pedig minden negyedik teherbeesést követ szülés. A művi 
vetélési arány a vidéki városokban megközelíti a budapestit. Lényeges különbség 
azonban, hogy míg Budapesten a legmagasabb vetélési gyakoriság a legalacso-
nyabb teherbeesési arányszámmal párosul, s így a szülés gyakorisága a vidékinek 
kevesebb mint fele, addig a vidéki városok magas művi vetélési aránya az országo-
san legmagasabb teherbeesési arányból származik, s szülési arányuk lényegesen 
közelebb van a falvakéhoz, mint a budapestihez".65 

Sztálinvárosban azért volt arányait tekintve több abortusz, mert az eredményte-
len fogamzásgátlási módszerek miatt magasabb volt a teherbeesési arányszám, 
azonban a gyermekszülési hajlandóság csökkent — a budapestihez hasonlóan. 
Ezért a hatástalan fogamzásgátlási módszereket alkalmazó teherbe esett nők több-
sége abortált. Tömören fogalmazva: egy sztálinvárosi asszony olyan gyakran esett 
teherbe, mint a „falusiak", és emiatt — alkalmazkodva a „városi családmodell-
hez" 6 — gyakrabban abortált, mint a „pestiek". A városi születéskorlátozás hatása 
intenzívebb volt, ezért a városi lakosság részarányának növekedése a termékeny-
séget országosan csökkentette. 

A gyermekvállalási kedvre számos tényező volt hatással, amint az kiderült az 
1960-as országos adatfelvételből. Minél közelebb állt egy házaspár a társadalmilag 
leginkább elfogadott korkülönbséghez (férj 1 -9 évvel idősebb), annál nagyobb volt 
a nők szülési hajlandósága. Azokban a családokban, ahol egy női felmenő (anyós) 
élt egy háztartásban a családdal, alacsonyabb volt a szülési kedv, mint ahol egy 
férfi felmenő (após) élt együtt. Feltehető, hogy ebben az anyós és a fiatal házaspár 
közti gyakoribb súrlódási lehetőség játszott szerepet; úgy vélték, hogy az „após" és 
a fiatal házaspár viszonya általában kedvezőbb volt. 

A kereső nők között a szellemi dolgozó nők több gyermeket szültek, mint a fizi-
kai alkalmazottak. Ezzel szemben az eltartott nők közül azoknak az asszonyoknak 
született több gyermeke, ahol a férj fizikai dolgozó volt, szemben azokkal, akiknek 
a férje szellemi dolgozó volt. A kereső nők általában kisebb családfa törekedtek. 

A jövedelem, a felmérés adatai alapján, nem befolyásolta az első gyermek meg-
szülését, ezzel szemben a második gyermek vállalása és a jövedelem nagysága kö-
zött fordított arány állt fenn, vagyis minél alacsonyabb volt egy család jövedelme, 
annál valószínűbbnek tűnt, hogy második gyermeket is vállal. Ez is cáfolja azt a 
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máig élő sztereotípiát, miszerint a jövedelem emelkedésével nő a gyermekvállalási 
kedv. Minél magasabb volt egy család jövedelme, annál kisebb volt az esély arra, 
hogy második, majd harmadik gyermeket vállaljanak. Az „átlagos életszínvonal" 
javulásától tehát önmagában nem nőtt a gyermekvállalási kedv. Ugyanígy nem 
mutatott lényeges különbséget a szülő nők lakáshelyzet alapján történő csoportosí-
tása: a főbérletben élő nők gyermekvállalási kedve csak a második gyereknél és 
csak árnyalatnyival volt magasabb a társbérletben vagy albérletben élő nők gyer-
mekvállalási kedvénél. 

A fogamzásgátlásként alkalmazott módszer és az iskolai végzettség között szo-
ros összefüggés mutatkozott. A hatékonynak minősített módszereket a legiskolá-
zottabb, míg a „coitus interruptus"-t a legiskolázatlanabb réteg alkalmazta leg-
gyakrabban. A művi fogamzásgátló eszközök közül — a teherbeesés okaként a 
„coitus interruptus" mellett — a „condom" mellőzése és minőségi hibájának emlí-
tése fordult elő leggyakrabban.67 

A születéskorlátozás — mivel a gyermekvállalási kedv nem mutatott szoros 
összefüggést sem a jövedelmi, sem a lakáshelyzettel — Magyarországon az ötve-
nes években nem a családok anyagi viszonyai miatt változott meg. Az ötvenes évek 
végi életszínvonal-emelkedés nem a szülési kedvet fokozta, hanem a családok egy-
re urbanizáltabb életvitelét mozdította elő. Ezért a nők körében sokkal elfogadot-
tabbá vált az egy, illetve két gyerekre törekvés. A női szerepkör szubjektív megíté-
lésének változása miatt a születéskorlátozás intenzitása nagyrészt a meglévő gyer-
mekek számától függött. A születéskorlátozás leghatékonyabb eszközeként alkal-
mazták az abortuszt, a hatásos fogamzásgátló szerek korlátozott hozzáférhetősége 
miatt, illetve a fogamzásgátlási módszerekkel kapcsolatos tájékozottság hiányá-
ban. Különösen a vidéki városokban — köztük Sztálinvárosban — szerzett elsőbb-
séget a születésszabályozásban az abortusz a fogamzásgátlással szemben. Minden 
valószínűség szerint kellő felvilágosítás és a hozzáférhetőség biztosítása esetén a 
nők többsége a hatékony fogamzásgátlást választotta volna az abortusz helyett. 

Mindez összefüggésben állt azzal is, hogy a férfiak által uralt házasságokban a 
hagyományos szexuális normákhoz alkalmazkodó férfiak számára egyszerűbbnek 
tűnt, hogy kifizessék a feleség — akár többszöri — abortuszát, mint hogy „condo-
mot" használjanak. A sziiletéskorlátozás terjedése és a gyermekvállalási kedv 
csökkenése elsősorban a családi élet kereteinek, az urbanizálódó életformára foko-
zatosan áttérő családok szerepstruktúrájának megváltozásából fakadt. Az életszín-
vonalhoz csak annyiban volt köze, hogy a magasabb jövedelmű családok kevesebb 
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gyermeket vállaltak. Sztálinváros a fogamzásgátlás szempontjából „falusias", 
gyermekvállalási kedv szempontjából pedig inkább „városias" településnek szá-
mított, ahol ennek következtében az abortusz vált a születésszabályozás szinte ki-
zárólagos eszközévé. 

Dokumentumok 

Levelek egy „megesett" asszonynak 

A gyermekvállalás és születésszabályozás kérdéskörében kutatók többnyire sta-
tisztikai jellegű forrásokra kénytelenek támaszkodni. Igen kevés olyan narratív 
forrás maradt fenn, amiből kiderül, hogy a múltban miért vállaltak gyereket, illetve 
hogyan szabályozták a születések számát. A hivatalos iratok, amelyek a kérdéskör-
ben születtek, inkább a kor elvárásait tükrözik, mint a mindennapi szereplők valós 
mozgatórugóit. A magánlevelezések — főleg ha hétköznapi szereplőkről és nem 
politikusokról van szó — általában nem tartoznak a levéltárak fő gyűjtőkörébe. Az 
alábbi forrás — amely elsősorban egy magánlevelezés — is azért került a levéltár 
birtokába, mert „hivatalos iratokhoz" csatolták bizonyítékként. A levelek írói ala-
csony iskolázottságú emberek, ráadásul a főszereplő, a teherbe esett anya levelei 
nem maradtak fenn, csak azok, amelyeket neki írtak. A forrás értékét elsősorban az 
adja, hogy nem a hivatalok vagy a közvélemény magatartása, hanem egy szűkebb 
környezet (mikroközösség) viselkedése ismerhető meg belőle egy olyan konflik-
tushelyzetben, amit egy nem kívánt terhesség okozott. 

A nevek monogrammal való rövidítésére a személyiségi jogok tiszteletben tar-
tása végett volt szükség. A levelek eredeti formájukban jelentősen, helyenként 
már-már megértést zavaróan eltérnek mind a korabeli, mind a mai helyesírás sza-
bályaitól (szavak egybeírása, központozás elhagyása), ezért ezeket, az érthetőség 
kedvéért a mai helyesírás szabályainak megfelelően közlöm. Helyenként azonban 
megőriztem a szövegek eredeti, kiejtési formákra utaló formáját, mivel enélkül tel-
jesen elveszne a levélváltás eredeti hangulata. A nehezen értelmezhető mondatok 
kiegészítését [ ]-be zártam. Pontokkal [...] a dokumentumok szövegéből kihagyott 
részeket jelöltem (ezek sok esetben szintén védelemre szoruló személyes adatok). 
Az eredetiben kiemelt szövegrészeket kurziválással jelöltem. A szövegekben sze-
replő, magyarázatot igénylő utalásokra vagy rövidítésekre a lábjegyzetekben adok 
felvilágosítást. A levelek időrendi sorrendje helyenként nehezen megállapítható, 



mivel a levélírók nem keltezték leveleiket. A borítékok pedig felbontásuk után 
összekeveredtek. Leginkább csak arra engednek következtetni, hogy mikor küld-
ték el a leveleket (1956 tavaszától 1957 tavaszáig), de a levelek időrendjének meg-
állapításához nem segítenek hozzá. A levelezés előtt közlöm a sztálinvárosi bíró-
sághoz az ügyben benyújtott keresetlevelet, bár az időben a magánlevelezés után 
keletkezett. Ennek oka, hogy így érthetőbbé válnak a levélírók indítékai és a sze-
replők kapcsolatrendszere.68 

1. 

Sz. Sándorné felperesnek Sztálinvárosi Városi Bírósághoz benyújott 

keresetlevele L. Vince alperes ellen 

Sztálinvárosi Városi Bíróság keresetlevele Sz. Sándorné állásnélküli sztálinvárosi 
(Liszt Ferenc kert [?]) lakos felperesnek L. Vince Dunai Vasmű dolgozója, sztá-
linvárosi (Táncsics Mihály u. [...]) lakos alperes ellen 2000 Ft szüléssel kapcsola-
tos költségek, valamint gyermektartásdíj és járulék iránt. 1957. augusztus 16. 

Tisztelt Városi Bíróság! 

Férjemmel, Sz. Sándorral 1956. május [...]-én kötöttem házasságot. Mivel ez ré-
szemről kényszerházasság volt, a szüleim kívánságát teljesítettem csak vele, ezért a 
házasságkötés után nyomban elhagytam férjemet, vele egy napot sem voltam közös 
háztartásban. Férjem hazament Dunafóldvárra, míg én Sztálinvárosban maradtam. 

1956. augusztus 20-án Liszt Ferenc kert [...] sz. alá, L.-ékhez mentem lakni. Itt 
megismerkedtem L. Vincével, akivel az éjszakát rendszeresen együtt töltöttem. L. 
Vincétől teherbe estem s a gyermekem megszületése már csak napok kérdése. 

L.Vince 1957.május 1-én Táncsics Mihály u. [...]sz. alá költözött s megházaso-
dott. 

Személyem miatt az anya és fia között nézeteltérés támadt, ezért a család békéje 
kedvéért saját elhatározásomból felmondtam állásomat a Vaskohászati Kemence-
építő Vállalatnál és hazamentem Sz.-be.69 Mivel értesültem róla, hogy áldozatvál-

68 A forrás lelőhelye: FML XXXI. 18. Dr. Tirpák Endre ügyvéd iratai. 6. d. 6/17. ügy. 
69 Sztálinvároshoz közeli alföldi község. 



lalásom hiába volt, ezért visszaköltöztem Sztálinvárosba és azóta ismét L.-éknél 
lakom. 

Ennek következtében nem kapok táppénzt jelenleg sem, és nem fogok a szülés 
után sem kapni. Babakelengyét is magamnak kell beszereznem, bár ezidöszerint 
semmiféle jövedelmem sincs. 

A 7/53. M. T. sz. rendelet előírja, hogy az, akinek apaságát valószínűsítik már a 
gyermek megszületése előtt, ideiglenes határozattal arra kötelezhető, hogy a gyer-
mek első három havi eltartásának költségeit a szülés után előleges havi részletek-
ben a gyermek részére fizesse meg. A rendelet értelmében az apa arra is kötelez-
hető, hogy ideiglenes intézkedés következtében az első három havi tartást helyezze 
letétbe. 

L. Vince tudja, hogy szülés előtt állok és mégsem tartotta kötelességének, hogy 
a szülés előtti 6 hét tartási költségeit rendelkezésemre bocsájtsa. Ugyancsak nem 
intézkedett, hogy a szülés utáni 6 héten keresztül való tartásom biztosítva legyen. 

A születendő gyermekemmel kapcsolatban komoly kiadásaim merültek fel, 
amit a már felhívott rendelethely értelmében külön igazolás nélkül is tartozik az 
apa megtéríteni. Ezeket a költségeket 2000 Ft-ban állapítom meg. 

L. Vince a Dunai Vasmű dolgozója és havi jövedelme meghaladja a 2000 Ft-ot. 
Az előadottak alapján kénytelen vagyok L. Vince ellen kívüljelzett és igazolt 

ügyvédem útján keresetet indítani és kérni, hogy keresetem tárgyalására tűzzön ki 
a tisztelt városi bíróság sürgős határnapot, arra a peres feleket idézze meg és a meg-
tartandó tárgyaláson L. Vince alperest arra kötelezze, hogy fizesse meg nekem a 
gyermekszüléssel kapcsolatban felmerülő költségeimet, beleértve a szülés előtti és 
a szülés utáni 6 hét tartási költségeit 2000 Ft összegben, valamint a gyermek első 
három havi tartásának összegét helyezze letétbe, majd a gyermek megszületésétől 
kezdődőleg fizessen meg nekem elsődleges havi részletekben 400 Ft gyermektar-
tási díjat és viselje ezen per költségeit is. 

Tisztelettel: 

Sz. Sándorné 
felperes 



2. 

Az ügyvédi irodában felvett tényállás 

Felvéve 1957. augusztus 12-én, dr. Tirpák Endre sztálinvárosi (Kossuth Lajos u. 
27/a. sz. alatti) ügyvéd irodájában. 

Megjelenik: Sz. Sándorné, ezidőszerint állásnélküli sztálinvárosi (Liszt Ferenc 
kert [...] sz. alatti lakos) és előadja az alantiakat. 

Férjével 1956. május hó [...]-én kötött házasságot, azonban a házasságkötés 
után nyomban különváltak, mivel a házasság csak szülői kívánság kedvéért kötte-
tett meg. 

Liszt Ferenc kert [...] sz. alá, L.-ékhez ment lakni és 1956. augusztus 20-tól 
1957. február 1 -ig közös háztartásban élt L. Vincével. L. Vince fizetését édesanyjá-
nak adta haza és Sz. Sándorné pedig L.-éknél kosztolt, de az éjszakát rendszeresen 
együtt töltötték. 

1957 tavaszán L. Vince megházasodott és elköltözött 1957. május 1-én Tán-
csics Mihály u. [...] sz. alá és azóta is ott lakik. 

Az együttélésünk következtében teherbe estem és a napokban esedékes gyer-
mekem világra hozása. 

Tekintettel arra, hogy L.-né ellenezte fia házasságát és emiatt nézeteltérés tá-
madt közöttük, a családi békesség kedvéért a V.K.V.-nál betöltött állásomat ott-
hagytam és hazamentem szüleimhez Sz.-be. De tekintettel arra, hogy ez a kibé-
külés nem következett be, visszajöttem és jelenleg is L.-éknél lakom. 

A felmondásom következtében nem vagyok biztosított és így a gyermek szüle-
tésével kapcsolatos költségeket saját magamnak kell viselni. Előreláthatólag 2000 
Ft-ot tesz ki az az összeg, amibe nekem a gyermek világra hozatala bele fog kerül-
ni. Ezen túlmenőleg igényt tartok a gyermek világrahozása után a rendszeres gyer-
mektartási díjra is. 

Kérem tehát, hogy L. Vince ellen a szülési költségek és a gyermektartás miatt a 
peres eljárást tegye folyamatba és engem ennek kapcsán képviseljen. 

Tiszteletdíj a munkától függően a későbbiek folyamán kerül megállapításra. 

K.m.f. 

Sz. Sándorné 



3. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak 

Kedves kislányunk, Icukám, a leveled megkaptuk, amelyet már alig vártam, de in-
kább jobban téged vártalak és alig várom, hogy mit írsz, de mikor olvasta a Julika, 
hogy leestél, úgy elszomorodtam, és még annál jobban, mikor olvastam ezt. Nem 
tudom elképzelni, hogy megint ki pletykált valamit össze drága gyermekem, ha a 
szívem tudnám kitenni, akkor talán hinnél nekem, de én már megszoktam azt, hogy 
valaki mindig a száján hord. Drága kislányom, az Erzsi kibékült és visszaköltözött 
a férjéhez. A Vince már volt kétszer itthon, de a geci Mari néni még nem. De egyen-
lőre nem is hiányzik. Kaptam esküvői képet és betettem rámában, ha lehet, gyere, 
mert itt mindig van helyed és ha éjjel jössz, akkor is nyitva áll az ajtó előtted, mert 
én téged nagyon szeretlek. Úgy érzem, hogy nem tudok élni nélküled, majd a szí-
vem szakadt, mikor elolvasta a Julika. Úgy írtam, ahányszor a képedre nézek, a 
szemem megtelik könnyel. Mert olyan jó nem volt senki hozzám, mint te. Ha bírsz, 
gyere fizetésre, ha pedig nem, akkor elküldöm a pénzt postán, mert csak 70 forintot 
kaptam a postástól. A csekket itt küldöm. Hogy lásd, mi fizetést kaptál, Irénéknek 
írd meg a rádió és a petróleumfőző végső árát, mert akkor ők megveszik. Mást nem 
írok, maradok hozzád örök hűséggel és számtalan csókom ezrével: a te édes mamid 
és papád. A gyerekek is csókolnak. 

Kedves néni! 
Én csak azt kérem, hogy az én kis lányomra nagyon vigyázzanak, mert én úgy 

szeretem, mintha csak én szültem volna, mert ő végtelen j ó volt hozzám, és én so-
hasem tudom őt a szívemből kizárni. De remek lesz, talán az álmom valóra válik és 
örökre egymásnál leszünk, mert én még remélem, hogy minden jó lesz. Csak tessék 
meggyőzni, hogy ne higgyek semmi pletykának, mert ha ő ilyet ír, az nekem na-
gyon fáj. Most nem írok nagyon sokat, gondolok magukra. Választ. 



4. 

Juliska levele Sz. Sándornénak70 

Kedves Ilonka néni! 
Én hála a Jó istennek, egészséges vagyok, melyet magának és a nénjééknek kí-

vánok. 
Levelét megkaptuk, melynek nagyon örültünk és vártuk. 
Kedves Ilonka! Nagyon vigyázzon magára, hogy ezt a pár hónapot már egészsé-

gesen megússza. Ilonka siessen haza, mert már nagyon várjuk. Higgye el, olyan 
rossz, hogy maga nincs itt köztünk, mert már úgy megszoktuk. 

Most mást nem írok, számtalan csókom, ezret küldöm a messze távolból, 
Juliska. Választ várok. 

5. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ilonkám, tudatom veled, hogy szerencsésen megérkeztem és egészséges va-
gyok, melyet neked is tiszta szívből kívánok. Drágám, nem tudom elfelejteni azt az 
estét;* amit a Duna parton együtt töltöttem veled, hidd el, édesem, még mindig az 
eszemben van az az élmény, az a holdvilágos éjszaka és a tejóságod és a szereteted, 
még mindig érzem azokat a boldog perceket. Édesem, tudom, hogy nem hiszel ne-
kem, gondolod, hogy kalandra vágyok, nagy a célom, érjem el és utána úgy gondo-
lod, hogy lelépek. Nem édesem, ezt nem szabad és nem is tudnám megtenni, 
higgye el, szeretem magát és szeretni is fogok. Mindent írjon meg pontosan. Mást 
nem írok, csak azt, hogy szeretem. Millió csókom küldöm a távolból, aki soha el 
nem felejti, igaz hü szerelme, 

Vince, 
választ 

70 A 3-as szám alatt közölt Icvcl hát lapjára írva. 



6. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak 

Kedves kislányom, ha megkapod a levelem, rögtön gyere, de úgy gyere, hogy nem 
mész többet vissza, mert a papa azt mondta, hogy elférsz köztünk és hozd a ruhái-
dat, ha még nem adtad fel a bőröndöt, akkor csomagolj mindent össze és gyere 
haza, mert én nem tudok nélküled élni, bárki akármit beszél, én megmondtam a Bö-
zsinek is, ha nem tetszik, akkor otthon maradnak, mert terólad nem mondok le, 
mert ha mindenki eldob én akkor sem hagylak el, és a Bözsi nem haragszik, ő is 
összeveszett a gecivel és nem beszél, azt mondja, hogy kitálal a Marival a Vincének 
és Ivánról, bosszút áll neki, mert ilyen aljas módon tett velem. Fél a gecihuszár, 
hogy fiad lesz, mert a Vince azt mondta, ha fiú lesz, senki sem állítja meg. Ha meg-
kapod a levelem, rögtön gyere, de végleg, mert itt majd meglesz a kicsi, majd elhe-
lyezkedsz és majd nem veszünk össze a pénzen, már azért is, mert hadd fázzon a 
nagysága, hogy közel vagy az urához. Adj fel mindent. Majd a szekrényt, hagyd a 
nénjének, majd elrakodunk, csak ruhát meg az ágyneműdet. A papa mikor hazajött, 
rögtön elővetette a képed és ott lóg a régi helyén, ahol először volt. Kivettem az 
övékét is, mert az nem vétett, kicsim. Irént ne hívd keresztmamának, majd elvi-
szem én vagy a Juliska, tiszta szívvel visszük az oltár elé, mert ha te tudnád, hogy 
Irén milyen nagy ellenség. Legjobb, ha hazajössz és büszkébbnek tartod magad és 
nem váltsz vele szót. Mást nem írok, nagyon várlak, millió csókom küldöm az 
egész családnak. Mami 

7. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága, édes Ilonkám 
Hozzám küldött leveledet megkaptam, őszintén nagyon vártam, kívánom, hogy 
pár kedves sorom a legjobb egészségbe találjon, mint nekem van. Hidd el édesem, 
örömmel olvastam soraidat és megértem azt, hogy jó lenne, ha téged is várna valaki 
a kapuba. Ha az Isten megsegít, akkor hamarosan végleg veled leszek és lesz aki 
vár a munka után. Drágám, nekem nem említettél valakit, azt hiszem a Lajost és 
nem tudom, ki ez a fiú, de hidd el, kíváncsi vagyok egy kicsit. Édesem, ne törődj 
vele, akármit mondanak rólad, hagyd rájuk. Drágám, írod, hogy születésnapomra 
jöjjek haza. Hát, lehet, hogy ha nem tudok, akkor a következő vasárnap biztos jö-



vök, de szeretném, ha együtt tölthetnénk a születésnapomat. Hidd el édesem, én is 
sokat gondolok rád, mindig az eszembe vagy, én nem is tudom, hogy tudtuk egy-
mást ennyire megszeretni. 

Lehet, hogy jók voltunk egymáshoz és ezért szeretjük egymást. Mindez lényeg-
telen, az a fő, hogy szeretjük egymást. Mást nem írok. Csókol a te szerelmed, aki 
soha el nem felejt, a Vincéd. 

A.B.A.CS.K.V. azt jelent, hogy ahány betű, annyi csókom küldöm, Vince, 
válaszod várom 

8. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak 

Kedves kislányom, Icukám. Nem tudom elképzelni, hogy mi lehet veled, mert nem 
jössz, se nem írsz, pedig én már nagyon aggódom miattad, hogy nem vagy beteg, 
mi van az én kisunokámmal, rugódgat és hogy érzed magad. Én nagyon elhagyott-
nak érzem magam, nincs senki, akinek elpanaszolom, ha valami fáj. A Vincéékkel 
kibékültünk, már járnak haza kicsim, most közlöm veled, hogy a forralót eladtam 
100 forintért, mert a boltban már újat adnak 140-ért. A rádiót az Irénék 27-ig fizetik 
ki, az üvegedbe tettem befőttet. 14 darab volt és úgy gondolom, nem érdemes olyan 
messze vinni, ha gondolod, én kifizetem neked, küldök az üvegekre 40 forintot, a 
matrac 30, az még neked jár, a fizetésből az tizenegy forint, tehát az összes 380 fo-
rint a rádióval együtt, mert a rádió 200, számold össze és írd meg, hogy elküldjem 
vagy ha te eljössz, mert a pénzt a papához adjuk, nehogy elktildjem, most csak a 
100 van, mert Irén 27 fizet, nagyon várlak és szeretnélek látni. Mást nem írok, mil-
liószor csókollak, aki téged nagyon szeret, 

mama 
írj az Icának, Icáék itthon voltak. 
Üdvözlöm a nénjééket, sokat szeretnék elmondani, amit nem írhatok meg ne-

ked, a gyerek felől, részedről jót. 



9. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Kedves Ica, 
Bocsásson meg levelem zavarásáért, igazán ez a zavarás inkább jól esik, mint sértő 
legyen. Kívánom, hogy a levelem a legjobb egészségben találja, mint ahogy engem 
is írt, hogy találjon [a legjobb egészségben]. Kedves Ica, az előző levélbe írtam egy 
pár sort, csak hogy ne tudjon rosszat mondani rám. Igazán tudom, hogy maga ren-
des lány, én meg rendes fiú vagyok, ez a Marinál bebizonyosodott. Hiszen tudja, 
maga se gyerek már, a felnőttek sorába lépett és azt megérti, hogy egy katona 
mennyi mindentől el van szakítva, ami az életébe a legfontosabb, de tudom, ezt 
maga meg tudja érteni, hiszen láttam már magát és maga is ismer, én szeretem és 
kedvelem azokat, akik igazán szeretet tud[nak] mutatni, de ez nem tudom, hogy 
megvan magába, ha úgy gondolja, hogy tényleg meg tudnánk egymást érteni, írjon. 
Szívesen várom a levelét, és igen kíváncsi vagyok. Kedves Ica, nem tudom mikor 
látjuk egymást, de az biztos, hogy nem szerelek le az idén. Erről rémhírek egy szót 
se, nehogy anya elkeseredjen, de már szeretnék találkozni magával és ha találkoz-
nak, remélem elszórakozunk a Békébe vagy a Kockába71, ha hazajöhetek, azonnal 
írok. Kedves Ica, remélem, hogy több lesz az öröme, mint a bánata, nem azért, mert 
én írok, de tudom, várta már régen soraimat. Igazán sajnálom, hogy nem akkor ír-
tam ezt a levelet, mielőtt az esküvőjük volt. Hiszen látta, hogy hívott a Mari, együtt 
aludtunk, mesés éjszakák voltak és végül ő sértődött meg. Na azért, nem keseredek 
el, hiszen azok kalandok voltak, ezt csak említőképpen írtam le. Ha úgy gondolja, 
hogy tudna szeretni, írja meg, hogy mit érez. Most egyenlőre nem írok. Millió csó-
kom küldöm, szeretettel 

Vince. 
Emlékül 
szeretettel írom 
e pár sort neked 
megtudod, hogy ki 
az aki téged szeret 
Vince 

Választ sürgősen. 

71 Sztálinvárosi helyi viszonylatban „középkategóriás" éttermek, szórakozóhelyek. 



10. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ilonkám! 
Szerencsésen megérkeztem, kívánom, hogy soraim a legjobb egészségbe találja. 
Édesem, oly nehéz volt a búcsúzás, mindig arra gondolok, hogy mikor leszünk már 
egyszer végleg egymás mellett. Úgy vágyom utánad, hiszen olyan jó együtt lenni 
és egypár kedves szóból mindent megérteni, de most már ez a pár nap ami hátam 
mögött van, ezt ki kell bírni! Édesem, bocsáss meg azért, hogy nem hittem neked. 
Vasárnap tudom, hogy nekem nem hazudsz, de én szeretek meggyőződni, nyugod-
jál édesem, ne törd magad, azon hogy vajon mi lesz, fiú vagy lány, nem gúnyból 
volt ez mondva, hanem szívemből mondom, úgy szeretném, ha még hozzám volna, 
de talán ne volna, mert édesem, hidd el, nem tudok mit írni, a képet kérő levélbe 
többet írok. Számtalan csókom küldöm néked. Drága Pintyőkém, aki el nem felejt 
és téged szeret 

Vince 
Választ 

11. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak72 

Kedves kislányom! 
A leveled megkaptam, amelynek nagyon örültem. És vártam, de nem levelet, ha-
nem téged. Icukám, ha még mersz nekivágni, akkor gyere haza. Te vagy az egyet-
len, akit tiszta szívből úgy szeretek, mint azt a rossz fiamat. Mert hogy ő kővel 
dobta meg az édesanyját, de én őt mégis kenyérrel, és az örök szeretetemmel. Mert 
ő ma jd újból megtér, mikor nagyon hiányzik az édesanyja, mert az a geci dög nem 
pótolja azt, akit ő szeret. Icám, ha tudsz, jöjj , mert Erzsi szeretne veled beszélni. Ő 
szeretné elvinni a kicsit a keresztvíz alá. O most nagyon bosszút áll a geci dögön. írj 
a Vincének az üzembe és írd meg, hogy a drágája olyan jóba van az Ivánnal, hogy 

72 A levél akkor keletkezett, mikor Sz. Sándorné egy időre visszament szülőfalujába. Erről lásd 
1. sz. dokumentum: „Személyem miatt az anya és fia között nézeteltérés támadt, ezért a család 
békéje kedvéért saját elhatározásomból felmondtam állásomat a Vaskohászati Kcmcnccépítő 
Vállalatnál és hazamentem Sz.-bc. Mivel értesültem róla, hogy áldozatvállalásom hiába volt, 
ezért visszaköltöztem Sztálinvárosba és azóta ismét L.-éknél lakom". 



még az ebédjegyet is annak adta dugva, mikor volt az a nagy veszekedés, és ővele 
közli a családi dolgot, nem pedig a férjével. De mégis az üzemben hadd legyen egy 
kis zür, mert a Bözsi azt mondta, ha akármi lesz, ő szétszedi őket. Gratulál neked. A 
Cs. bácsit 25-én temették, elvoltam a temetésen. Icám, számítok rád, ügyes leszel, 
mert a Vince még mindig azt mondja, hogy csak azt várja, hogy meglegyen a kicsi. 
Üdvözlöm a nénjééket. Ica, van egy helyes gyerek. Úgy alacsony, de jól néz ki, ha 
azt te látnád. Mást nem írok, milliószor csókollak és nagyon szeretlek, gyere an-
gyalkám. 

12. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Édes Ilonkám! 
Leveled megkaptam, melyet már szombaton vártam. Tudatom veled, hogy egész-
séges vagyok, melyet neked is tiszta szívemből kívánok. Hidd el, boldog vagyok 
azért, amit írtál. Hogy úgy szeressük egymást és úgy élünk, mint a Pintyőke. Hidd 
el, édesem, ez a pár hét nélküled olyan hosszú, hogy a 10 hónap hamarabb elmúlott, 
mint a múlt hét. Nélküled mit is ér a perc, az óra, ha most nem lehetünk együtt, arra 
gondolok, hogy milyen jó lenne, együtt mennék veled dolgozni, együtt jönnénk 
haza, és úgy megértenénk egymást, mint igazi szerelmesek. 

Arra a percre kell gondolni, amikor először neked beszéltem, szűkszavú voltam 
veled szemben és most a boldog perceket együtt érezzük, együtt örülünk az élet-
nek. Tudom, megtaláltad azt, amire az életben vágytál, egy magányos, csendes, 
boldog életre. Hidd el, velem vagy abban a pillanatban, amikor ezeket a boldogság-
tól megtelt szavakat írom. 

Édesem, azt írod, hogy nem veszekszünk többé. Én is ezt mondom. Megértsük 
egymást, és úgy élünk tényleg, mint a Pintyőke. Szeressük úgy egymást, mint két 
élettárs. A gyűrűket hozom, ha leszerelek és november 19-én lesz az eljegyzésünk. 
A késésből semmi zür nincs, csak ha kellett a műszakot pótolni. Ha lehet, valószínű 
20-án jövünk. Mást nem írok. Számtalan csókom küldöm, édes Pintyőkémnek, aki 
soha el nem felejt, csak téged szeret. 

Vincéd, csókollak drágám. 
Választ. 



13. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ilonkám! 
Szomorú szívvel írom a levelet. Nem azért talán, hogy baj van, hanem vasárnap tét-
lenül kell az ágyamon ülni. Azt se tudom, hogy mihez kezdjek. Elhatároztam, hogy 
a levélírás egy nagyon jó szórakozás, így írok egy pár kedves sort neked. Kívánom, 
drágám, hogy soraim a legjobb egészségben találjon, habár nekem éppen nem a 
legjobb egészségem van, megfáztam egy kicsit. De talán helyrejövök. Édes Pin-
tyőkém, úgy hiányzol, nincs kivel eltöltsem ezeket a 

drága órákat. Nincs kivel a boldogságról beszéljek, így csak teneked tudok pa-
naszkodni. De az isten ha megsegít, akkor a jövő hónapban leszerelek és melletted 
maradok. Együtt járunk dolgozni, együtt járunk és együtt töltünk minden pillana-
tot. Tudod, te jelentesz nekem a világon mindent. Mit ér szerelem nélkül az élet, ezt 
neked meg tudom értetni. Erre csak te tudnál válaszolni, mert te vagy a mindenem, 
és csak téged tudlak szeretni. Tudod, Pintyőkém, úgy határoztam el, hogyha 10-én 
szerelek le, akkor 19-én tartjuk meg az eljegyzést. Ha 10-e után szerelek le, akkor 
úgy intézzük, hogy lehet vagyis a leszerelés után, de erről még írok és te is ird meg a 
Nővérednek és a mamádnak. Jól van, édesem. Hidd el, vágyom utánad, soha soha 
nem volt ilyen napom, haragszom mindenkire, de nem tudom, mért... Pintyőkém, 
most lezárom a levelet. Sokat gondolok rád messze távolból, aki téged szeret. 
Számtalan csókom küldöm 

igaz szeretettel 

Vincéd, ha van fényképed, küldjél. 

Választ. 

14. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Kedves Ica! 
Bocsásson meg, hogy zavarom soraimmal. Kívánom, hogy levelem a legjobb 
egészségben találja magát. Először nem tudom, hogyan kezdjem a levelem írni, hi-



szen sokat kellene írni. Kedves Ica, igazán tiszta szívből gratulálok a vasárnapi 
eredményéért. Gondoltam és számítottam arra, hogy mások meg mint a Mari, hi-
szen az első percben megláttam. Tudatom magával, hogy kórházban vagyok. Fáj-
dalmas, hogy így történt, higgye el, én nem így számítottam. Bár maga nem tudta 
átérezni, hogy milyen fájdalmat éreztem, és maga jókedvűen kinevetett. Igen, nem 
tudta, hogy a szerelemmel játszani tilos. De sajnos ez ellenkezővel, hiszen, meg-
mondta, hogy (nem úgy lesz, ahogy én akarom), ez be is bizonyosodott. Hiszen be-
mutatta, hogy tényleg kitart a végső pillanatig. Higgye el, Ica, hogy erre egyáltalán 
nem gondoltam. Bár én is korán akartam a dologhoz kezdeni, de mást nem tehetek, 
én most két hónapig fenyítve voltam, a táborból ki nem mehettem, így nővel se fog-
lalkozhattam. Az a rövid [...], azt hiszem utat mutatott magának. Én nem harag-
szom magára, csak azt akarom tudni, hogy érdemes volt-e maga szerint az egészet 
csinálni, vagy nem. Úgy határoztam, amíg le nem szerelek, nem jövök haza, hiszen 
az várna rám, ami most jelenleg a (kórház). Nézze, én elhiszem, hogy velem nem 
ereszkedett le, hiszen nem mindenkinek tetszik az arcom. Lehet, hogy ez állt fenn 
magának, de ezt megmondhatta volna. Minden bántódás nélkül az őszinteség [...] 
harag. És mégis, azon ha feltételeztem azt és azt hiszem, így is van, hogy Sztálin-
ba73 vannak jó barátai, és hát a többit gondolja hozzá. Igazán szívtelen volt hozzám, 
amit nem érdemeltem meg. Csak azt nem tudom, ha tényleg olyan hidegen hagy, 
akkor mér akarja a fényképem őrizgetni. Csak azért, hogy talán valakinek akarja 
mutatni. Elhiszem, csakhogy én nem így gondoltam, mert megmutatta, hogy mi az, 
ha ragaszkodunk a becsületes útért. Ez nem lett volna halálos kibírhatatlan pillanat. 
Higgye el, én nem akarom bántalmazni magát. De ez ami pillanatnyilag velem 
megtörtént. Azt gondoltam, hogy tényleg csak játszani akar velem. Ezt a hibát 
helyrehozhatja és jóváteheti, amit tett. Bocsásson meg a levelem goromba soraiért. 
Most pillanatnyilag nem dolgozok. Én is olyan pizsamába járok, csak ez fehér itt a 
kórház udvarába. Hogy mi a betegség, ez azt hiszem, hogy lényegtelen. Kérem, én-
rám nem haragudjon, de amit kért, azt én elküldöm. 

Mást nem írok, igazi szerelmetes csókot küldöm 

Vince 

Sürgős választ. 

73 Sztálinvárosban. 



15. 
L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ica! 
Hozzám küldött levelét megkaptam, amelyet nagyon vártam. Kívánom, hogy leve-
lem a legjobb egészségbe találjon, mint engem, ahogy ért. Most rátérek a levelem 
komolyságára. A levelében erősen rámutatott a dologra. Én most azt mondom, 
hogy ne menjen el tőlünk, higgye el, Ica, szeretem magát. Lehet, hogy talán maga is 
szeret. írja meg, hogy hajlandó lenne-e elválni a férjétől, hiszen ha tudjuk egymást 
szeretni, mért nem lehetünk boldogok. Higgye el, én a szép családi otthonra és élet-
re gondolok. Hiszen tudom, hogy magának az életből kijutott bőven a rosszabbik 
oldalába és én szeretném a jobbik oldalát együtt töltenénk. Én azt mondom, ha 
maga tényleg tud szeretni, és úgy éri, hogy együtt megértenénk egymást, akkor 
szeretném, ha a mama vágyát tudnám teljesíteni. Azt hiszem tudja, miről van szó. 
Drágám, ne menjen el tőlünk, ha lehet, két hét múlva találkozunk. A fényképet, 
amit csináltunk, küldje el, ha már nem tudok maga mellett lenni, legalább a fény-
képről láthassam. Kérésemre pontosan írja meg, hogy tud-e tenni valamit a válás-
sal, mert csak úgy tudnám elérni azt, amit talán maga is szeretne meg én is. Ha úgy 
gondolja, hogy talán én többet jelentek magának, mint a férje, és én több boldogsá-
got tudnák nyújtani, akkor pontosan írja meg, hogy lehet-e tenni valamit. Akkor a 
házassági évfordulón talán sikerülne a mi boldog pillanatunk is. Higgye el, másnak 
találtam magát, mint a többieket. Ha máshogyan nem sikerül, beadjuk az együtt-
élést, és akkor is egymásé leszünk. Mert én nem vágyok birtokra, csak egy szerény 
otthonra, na meg egy kis csendes családra. Azt hiszem, egy a gondolatunk. És ak-
kor talán boldogabb lesz maga is, úgy, mint én. 

Millió csókom 
Mást nem írok. Küldöm annak, akit 

szeretek Vince 
Kérem, Ica, gondolja meg és 
Pontos gyors választ. Várom a képet is. 

Vince 





SERES ATTILA 

MAGYAR-SZOVJET TITKOS TÁRGYALÁSOK GENOVÁBAN 1922-BEN 

Bánffy Miklós magyar külügyminiszter feljegyzései 

A két világháború közötti magyar diplomáciatörténet viszonylag kevéssé ismert 
fejezetei közé tartozik a magyar-szovjet viszony alakulása a korszakban. Ez rész-
ben a téma szempontjából elsődlegesen fontos iratanyagot őrző Orosz Föderáció 
Külügyi Levéltárában uralkodó, a kutatás szabadságát nagymértékben korlátozó 
szabályokkal magyarázható. Az orosz külügyi levéltárban a kutatók nem használ-
hatják a segédleteket, a megtekinthető iratanyagot az intézmény munkatársai válo-
gatják ki az előzetesen megadott téma alapján. Másrészt a második világháború 
utáni időszakban Magyarországon igyekeztek dezavuálni a problémakör lényeges 
elemeit. A korabeli hazai politikai felfogásba, amely mindennemű politikai kap-
csolatot antagonizmusnak vélt a fasisztának minősített magyar ellenforradalmi 
rendszer és a Szovjetunió között, nem illettek bele azok a tények, amelyek mégis 
ilyenek létéről árulkodtak. Ezt a koncepciót fokozottan alkalmazták a '20-as évek 
legelejére, a két eltérő belső berendezkedésű rendszer konszolidációjának időszak-
ára. Az volt az elképzelés, hogy a két rezsim megszilárdulásának periódusában erő-
sebben hatottak azok a legitimációs beidegződések, amelyek Horthy hatalomra 
kerülését egy proletárdiktatúra elleni harc következményének tartották, az ellenke-
ző oldalon a szovjethatalom genezisét és győzelmét a polgárháború részeként, a tő-
kés államokkal szemben folytatott intervenciós beavatkozás elhárításához kötöt-
ték. Mindez valójában nem zárta ki azt, hogy a két állam reálisan gondolkodó veze-
tő diplomatái az ideológiai szempontokat legyűrve, országaik közös külpolitikai 
érdekei folytán kontaktusba lépjenek egymással.1 

1 Magyarországon az 1960-as evek vegétől jelentek meg azok a munkák, amelyek a magyar-
szovjet kapcsolatok történetét mélyreható elemzésnek vetették alá. Juhász Gyula: Magyaror-
szág külpolitikája 1919-1945. Bp., 1969. 98-102, 152-153, 191. p. Juhász a szovjet-magyar 
viszonyra vonatkozó nézeteit külön tanulmányban is megjelentette.' Juhász Gyula: A két vi-
lágháború közötti szovjet-magyar diplomáciai kapcsolatok történetéhez. In: A Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos ülésszaka. Bp., 1968. 360-377. p. Prítz Pál: 
Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején 1932-1936. Bp., 1982. 
135-149. p. Romsics Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve. 
Bp., 1982. 127-128. p. Máté István: Adalékok a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok két 
világháború közötti törtenetéhez, különös tekintettel az 1934—1939 közötti időszakra. Clio. Fi-
atal oktatók közleményei. 3. (1986) 2. sz. 229-295. p. 



A kapcsolatok felvételét magyar részről még a trianoni béke megkötése előtt 
szükségessé tette egy olyan probléma, amelynek rendezése a rendszer társadalmi 
elfogadottságát is elősegíthette. 1920 elején körülbelül nyolcvanezer magyaror-
szági illetőségű hadifogoly volt a szovjet kormány fennhatósága alatt lévő fogoly-
táborokban. A magyar katonák hazahozatala érdekében 1920 márciusában a 
Simonyi-Semadam-kormány hozott határozatot közvetlen tárgyalások felvételére 
a szovjet-orosz kormánnyal. A lebonyolításra Jungerth Mihályt, a külügyminiszté-
rium politikai osztálytanácsosát jelölte ki. A tárgyalások koordinálására később a 
külügyminisztérium keretein belül önálló hadifogoly-osztály is alakult, melynek 
élére ő került. A tárgyalások áprilisban Koppenhágában indultak meg Jungerth és 
Makszim Litvinov észtországi szovjet ügyvivő között, s május 29-én a hadifoglyok 
hazaszállításáról szóló egyezmény parafálásával értek véget. A megállapodás ér-
telmében a szovjet fél vállalta, hogy külön szervezetet állít fel a hadifoglyok haza-
szállításának megszervezése érdekében, illetve a hadifoglyokat a szovjet határig 
saját költségén szállítja. Hasonló kötelezettséget vállat a magyar kormány a terüle-
tén lévő mintegy négyezer, a volt cári Oroszországból származó hadifogoly haza-
szállítására. Magyarország kötelezte magát, hogy egy háborús konfliktus esetén 
nem támogatja Szovjet-Oroszország ellenfeleit. 

Az első hadifogoly-szállítmányok 1920 júniusában indultak Magyarországra, 
ám Szovjet-Oroszország júliusban a magyarországi népbiztosper miatt a továbbia-
kat visszatartotta. Moszkva augusztusban tiltakozó jegyzékeket küldött a magyar 
kormánynak, amelyekben védelme alá helyezte a Tanácsköztársaság bíróság elé 
állított tíz egykori népbiztosát, s egyúttal elrendelte ezer magyar tiszt internálását, 
akik közül tizet tússzá nyilvánított. Csicserin külügyi népbiztos ajánlatot tett a nép-
biztosok kicserélésére a túszként fogva tartott tisztekért. A magyar kormány a 
szovjet javaslat elfogadása mellett döntött, de azt csak az ítélethirdetés után, 1920 
decemberében hozta a szovjet kormány tudomására. A hadifogolycsere-egyez-
mény végrehajtásáról szóló álláspontok megvitatásának céljából 1921 januárja és 
márciusa között újabb tárgyalásokat tartottak Tallinnban. A tárgyalások kedvező 
kimenetelét és a megállapodás tető alá hozását Magyarországon elősegítette a 
Bethlen-kormány megalakulása ez év áprilisában, amely a közvélemény és a hazai 
hozzátartozók nyomására egyik legégetőbb feladatának tartotta a hadifogolykér-
dés megoldását. Bethlen elképzeléseinek megvalósításában a külügyminisztérium 
élére kerülő Bánffy Miklósra is támaszkodhatott. 1921. július 28-án Jungerth és 
Jakov Ganyeckij, a lettországi szovjet meghatalmazott képviselő Rigában írták alá 
azt az egyezményt, amely arra volt hivatott, hogy biztosítsa a hadifogolycsere za-
vartalan lebonyolítását. A rigai egyezményben Magyarország vállalta a 10 volt 
népbiztos, valamint 329 magyar kommunista kiadatását, cserébe Szovjet-Oroszor-



szág kötelezte magát a koppenhágai megállapodások értelmében rá háruló kötele-
zettségek végrehajtásra. A nemzetgyűlés a Szovjet-Oroszországnak kiadott kom-
munisták visszaszivárgásának megakadályozása érdekében augusztusban elfo-
gadta a büntetés végrehajtásának kivételes elhalasztásáról és félbeszakításáról szó-
ló törvényt, amely hatály alatt tartotta a meghozott ítéleteket az elítéltek visszaté-
rése esetére.2 

Az első világháborúban legyőzött Németország a versailles-i béke értelmében 
gyarmatai elvesztésén kívül százharminckétmilliárd aranymárka háborús jóváté-
telt tartozott fizetni, amihez még százötvenmilliárd aranymárka saját háborús 
adósság is járult. A német gazdaság számára a háború utáni állapotában ezek a fel-
tételek teljesíthetetlennek bizonyultak. A győztes nagyhatalmak vezetői számára 
is világos volt, hogy Németországot gazdaságilag talpra kell állítani ahhoz, hogy a 
későbbiekben teljesíthesse jóvátételi kötelezettségeit. A német gazdaság helyreál-
lítása az európai gazdasági kapcsolatok normalizálását is szükségessé tette, ezért a 
brit és francia kormány 1922 áprilisában nemzetközi konferenciát hívott össze Ge-
novába abból a célból, hogy a vesztes államok részvételével helyreállítsák a konti-
nens államai között a háború előtt fennálló kereskedelmi kapcsolatokat.3 

A konferenciára szintén meghívott szovjet kormányt az Antant a cári kormány-
zat és a polgári kormányok által felvett kölcsönök megfizetésére, valamint a prole-
tárforradalom idején államosított külföldi tulajdonú ingatlanok, ipari üzemek 
visszaadásra vagy kártalanítására próbálta rávenni. Április 16-án a konferencia 
ideje alatt kötötte meg Rapallóban, egy Genova melletti fürdőhelyen, Németország 
és Szovjet-Oroszország azt az egyezményt, amelyben megállapodtak a diplomáci-
ai kapcsolatok felvételéről. Ennek alapján Szovjet-Oroszország lemondott a Né-
metországgal szembeni jóvátételi igényéről, Németország pedig arról a követelé-
séről, hogy az oroszországi nacionalizált tulajdont visszaadják korábbi német tu-
lajdonosaiknak. A nyugati nagyhatalmak gazdasági érdekeit az egyezménynek az 
a cikkelye sértette leginkább, amely kimondta, hogy Németországnak a megálla-
podásban rögzített kötelezettségeit abban az esetben kell teljesítenie, ha a szovjet 
fél nem elégíti ki más államok reparációs igényeit sem. Az egyezmény politikai je-
lentősége abban rejlett, hogy segítségével mindkét állam kiutat talált elszigetelt 
helyzetéből.4 

2 A szovjet-magyar hadifogolycscrc-cgyczmcnyckrc ld.: Petrák Katalin'. Magyarok a Szovjet-
unióban 1922-1945. Bp., 2000. 21—40. p 

3 A genovai konferenciára ld.: Ormos Mária — Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőté-
ren. Bp., 1998. 302-304. p. 

4 A rapallói egyezményre ld.: uo. 304-306. p. 



A genovai értekezlet a versailles-i konferencia után az első olyan nagyszabású 
nemzetközi politikai rendezvény volt, amelyen az európai nagyhatalmak és a kisál-
lamok tekintélyes számban képviseltették magukat. Ez kiváló lehetőséget nyújtott 
hivatalos és nem hivatalos összeköttetések megteremtésére. A szovjet küldöttség 
nemcsak a német delegátusokkal tárgyalt, hanem a kisantant és a revíziós kisálla-
mok képviselőivel is. A konferencia előtt ellentét alakult ki Anglia és Franciaor-
szág között a szovjet kérdésben, ugyanis Lloyd George felvetette a szovjet állam 
elismerésének lehetőségét, míg Poincaré mereven ellenezte azt. A kisantant tagál-
lamai a konferencia kezdetén a francia álláspontot támogatták, s szembehelyez-
kedtek az angol elképzelésekkel. A szovjet-német szerződés megkötése után 
azonban engedékenyebbé váltak, mivel tartottak attól, hogy Magyarország is meg-
egyezik a szovjetekkel, ezért csehszlovák kezdeményezésre tárgyalásokat folytat-
tak Csicserin szovjet külügyi népbiztossal. A kisantant képviselői közül csak 
Benes csehszlovák és Nincic jugoszláv külügyminiszter vettek részt a gazdasági 
kapcsolatok normalizálására irányuló tárgyalásokon. Hamarosan azonban Romá-
nia mellett a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság is szembefordult Benes koncepció-
jával, ezért a csehszlovák delegáció kénytelen volt elállni a megegyezés tervétől.3 

A kisantanttal folytatott tárgyalások kudarcot vallottak, és elhalványult a nagyha-
talmakkal történő megegyezés esélye is. A szovjet küldöttség ezek után nem látott 
esélyt a status qou biztosítására törekvő erőkkel való megállapodásra, ugyanakkor a 
minél szélesebb nemzetközi elismertség elérése rendkívül fontos maradt számára. 

A konferencián részt vevő magyar delegáció — melynek vezetését Bethlen mi-
niszterelnök rövid ott-tartózkodása után Bánffy külügyminiszter vette át — szintén 
szerette volna kihasználni az alkalmat a politikai manőverezésre: a kisebbségi kér-
désnek a nyílt konferencián való megvitatására és egyes gazdasági javaslatok elfo-
gadtatására. A konferencián a főbb európai gazdasági és politikai problémákat 
négy bizottságban tárgyalták. Ezek közül a magyar igények felvetésére és érvénye-
sítésére a politikai bizottságon belül lett volna lehetőség, ahol Bethlen javasolta a 
magyar kisebbségek kérdésének áttekintését. A politikai bizottság munkakörébe 
utalt kérdések megvitatására a politikai bizottság albizottsága volt hivatott, amely 
azonban érdemben nem tárgyalta a témát.6 Magyarországnak nem volt módja arra 
sem, hogy befolyást gyakoroljon a gazdasági kérdések tisztázására, mivel a gazda-

5 Ádám Magda\ A kisantant cs Európa. Bp., 1989. 189. p. 
6 Bánffy összefoglalása Kánya számára a genovai konferencia politikai tárgyalásairól 1922. áp-

rilis 19-én. Magyar Országos Levéltár (= MOL) K 69 (Külügyminisztérium. Gazdaságpoliti-
kai osztály iratai.) Konferenciák anyaga. 789. csomó, 3. dosszié, 136-145. folio 



sági bizottság albizottságának nem volt tagja, csak írásban jelezhette a tervezetek-
kel kapcsolatos észrevételeit.7 

Ilyen politikai légkörben szinte természetes volt Németország és Oroszország 
egymásra találása, illetve a kirekesztett államok közeledése. Bánffy három alka-
lommal találkozott a szovjet külügyi népbiztossal, először véletlenül azon a villás-
reggelin, melyet az olasz király adott a konferencia résztvevői számára, majd 
szovjet ösztönzésre április 24-én és május 2-án érdemi tárgyalásokat folytatott 
vele. A találkozók során Erdély és Besszarábia területi státusza és a két ország kö-
zött ezzel kapcsolatban létesíthető együttműködés lehetősége, illetve a szovjet ál-
lam elismerésének kérdése játszott központi szerepet. Az első tárgyaláson Bánffy 
kitért Csicserinnek a szovjet-orosz köztársaság elismerésére irányuló indítványa 
elől. Azzal érvelt, hogy a két állam között a breszt-litovszki béke értelmében béke-
állapot van, noha a trianoni békeszerződés érvénytelenítette Magyarországnak a 
Monarchia részeként kötött egyezményeit. A tárgyaló felek megegyeztek abban, 
hogy a későbbi esetleges együttműködés közös platformjának a békerendszerrel 
szemben elfoglalt azonos álláspontjukat tekintik.8 

A második tárgyaláson Csicserin kijelentette, hogy Szovjet-Oroszország nem 
ismeri el Erdély Romániához csatolását. Az állandó szovjet-román határvillongá-
sokra hivatkozva, újabb román határsértés esetére kilátásba helyezett egy Románia 
elleni katonai akciót. Megemlítette Bánffynak, hogy Románia támogatja a fehér-
gárdista alakulatokat. A magyar külügyminiszter megígérte a fellépést szovjet-ro-
mán konfliktus esetére, de szükségesnek tartotta, hogy Magyarország ismerje a 
várható szovjet támadás időpontját, hogy időben felkészülhessen a Románia ellen 
indítandó diverzáns fegyveres akciókra vagy egy tényleges katonai beavatkozásra. 
A korabeli szovjet külpolitika számára a román és a lengyel kérdés kezelése össze-
függött, tekintettel a két állam által kötött szovjetellenes szövetségi szerződésre. 
Románia kétfrontos háborúba kényszerítése egy esetleges lengyel-román-szovjet 
konfliktus esetén létfontosságú volt a háború végső kimenetele szempontjából. 
Ezért a szovjet tárgyalófél a Romániával szembeni együttműködésért cserébe, 

7 Bánffy feljegyzése Kányának a tárgyalások menetéről 1922. április 27-én. Uo. 146-152. folio 
8 Ld. az 1. sz. dokumentumot. Bánffy memoáijában csak az első találkozóról tesz említést, bár 

úgy tűnik, mintha keverné a két találkozón elhangzottakat: „...Utána rátértünk általánosabb 
kérdésekre. A bcsszarábiai kérdésre és az ebből származható bonyodalomra, ami Erdélyre is 
kihat. Nagyon megértően beszélt és tárgyilagosan. — Teljes egyetértésben váltunk tehát cl és 
az volt a benyomásom, hogy sok előny származna belőle, ha mi fólvehetnők a diplomáciai 
kapcsolatot a Szovjetunióval. Ez persze akkor kizárt dolog volt sok minden okból." Bánffy 
Miklós: Huszonöt cv (1945). Bp., 1993. 127. p. 



amely Erdély visszaszerzésének halvány reményét villantotta fel a magyar vezetés 
számára, a magyar kormány semlegességét kérte a lengyel-szovjet konfliktusban.9 

Románia tekintetében a két ország érdekei megegyeztek. A magyar vezetés a 
Romániával szembeni revíziós siker érdekében a szovjet-román ellentétek kiakná-
zását is figyelembe vette. Egy esetleges románellenes front létrehozása iránt az is 
reményeket táplált, hogy Genovában az európai gazdasági konszolidáció megte-
remtését célzó tárgyalások kimenetele bizonytalanná vált. Az európai gazdasági 
egyenetlenség a kontinens keleti felén politikai instabilitással párosult. 

A magyar és szovjet vezetésnek azonban azzal a dilemmával kellett szembenéz-
nie, hogy a rendezetlen politikai viszonyok ellenére Kelet-Európában a status quo 
előbb-utóbb tartóssá válik, s annak gyökeres megváltoztatására nem lesz lehető-
ség. Mindkét állam törekvése ekkor — a belső társadalmi és politikai konszolidá-
ció sikere érdekében — a fennálló hatalmi struktúrába történő, minél kedvezőbb 
feltételek melletti beilleszkedés, az adott politikai viszonyok elfogadása volt. Eh-
hez bilaterális szerződések megkötésével és kisebb szövetségek létrehozásával, ki 
kellett törni abból a nemzetközi elszigeteltségből, amit a kisantant, vagy éppen a 
győztes nagyhatalmak kirekesztő politikája érlelt. 

Bánffy és Csicserin a második találkozójukon megállapodtak abban, hogy Ber-
linben folytatják a katonai kooperációról szóló tárgyalásokat, de a két állam köze-
ledési folyamatának további elmélyítését a magyar fél fogja kezdeményezni. Az 
1922-ben igen feszült szovjet-román viszony, illetve a Bánffy és Csicserin első ta-
lálkozójának idejére már ismertté vált rapallói egyezmény miatt a magyar külpoli-
tika nem tért ki a további puhatolózó tárgyalások folytatása elől. A kapcsolat-
teremtést azonban Berlinben is a szovjet fél kezdeményezte. A nemzetközi konfe-
rencia óta eltelt időben a szovjet külpolitika számára újabb tényezők adtak ösztön-
zést a tárgyalások folytatásához. Genovában az antant-államok képviselői és 
Szovjet-Oroszország nem tudtak megegyezni egymással, ezért 1922 nyarára ismét 
egy értekezletet hívtak össze Hágába, új javaslatok megvitatására. Az egymással 
szemben támasztott követelések kérdésében azonban ott sem született megállapo-
dás. A szovjet vezetés úgy értékelte az eseményeket, hogy a nyugati hatalmak egy 

9 Ld. a 2. sz. dokumentumot. Az 1920. évi szovjet-lengyel háború idején Magyarország és Len-
gyelország Franciaország támogatása mellett titkos katonai tárgyalásokat folytatott Párizsban 
és Varsóban Magyarországnak a szovjet—lengyel háborúba való bevonásáról. Lengyelország 
fegyveres megsegítéséért cscrébc a magyar kormány a békcfcltétclck módosítását és bizonyos 
területi kompenzációt szeretett volna elérni. A háború befejezése előtt azonban nem született 
megállapodás a kérdésben. A magyar-lengyel együttműködés terve ismert volt Moszkvában. 
Somogyi Erika\ Magyarország részvételi kísérlete az 1920-as lengyel-szovjet-orosz háború-
ban. Történelmi Szemle, 28. (1986) 2. sz. 313-324. p. 



újabb intervenciós beavatkozást készítenek elő, ezért nem áll érdekükben a problé-
mák tárgyalásos úton történő rendezése.'0 Ezt a félelmet erősítették a Pilsudski bu-
karesti látogatásáról szóló hírek is. A szovjet kormány Erdély hovatartozásának 
kérdését is napirenden kívánta tartani, mivel olyan értesülései voltak, hogy a fehér-
gárdisták kiképzőbázisai Erdélyben vannak, és a román hatóságok onnan csopor-
tosítják át őket a Dnyeszter mellé.11 

1922 júliusában magyar diplomaták kétszer tárgyaltak Szovjet-Oroszország ve-
zető külpolitikusával és berlini nagykövetével. Először Jungerth Mihály, aki szov-
jet ügyekben a hadifogolycsere rendezése révén már tapasztalatokat szerzett, majd 
Kánya Kálmán, a külügyminiszter állandó helyettese Jungerthtel együtt. Az első 
tárgyalás ideje nem datálható, a második július 24-én zajlott le. A szovjet külügyi 
népbiztos utalt Bánffy Genovába tett kijelentéseire, mely szerint a magyar kor-
mány diverzáns akciók szervezésével segíteni fogja a szovjet hadsereg előrenyo-
mulását egy esetleges helyi román-szovjet konfrontáció idején. Kánya közölte, 
hogy a magyar beavatkozás csak a szovjet katonai sikerek esetén történne meg. 
Csicserin kifejtette, hogy annak idején Bánffy megszorítások nélkül elfogadta a 
katonai kooperációra vonatkozó javaslatukat. A két fél végül megállapodott abban, 
hogy a tárgyalásokat folytatják, és abba katonai szakértőket is bevonnak.12 

A genovai és berlini titkos tárgyalások végül a szovjet állam hivatalos elismeré-
sének elmaradása és a katonai kooperáció meghiúsulása miatt nem hoztak kézzel-
fogható eredményt. A két állam kiilpolitikusai közötti 1922. évi találkozók minde-
mellett a két világháború közötti szovjet-magyar kapcsolatok egyik jellemző vo-
nására irányítják a figyelmet. A magyar külügyi apparátusnak a Szovjetunióval 
szemben követett politikai gyakorlatában a pragmatizmus a Szovjetunió megtáma-
dásának időpontjáig háttérbe szorította az ideológiai megfontolásokat. Ugyanez 
mondható el a szovjet külpolitikáról is, amelynek Magyarországhoz fűződő viszo-
nyát 1920 után nem a két rendszer eltérő jellege, hanem a Szovjetunió közvetlen ál-
lami érdekei és az adott nagyhatalmi konstelláció határozták meg. 

A genovai és berlini tárgyalásokon a magyar vezetés részéről nyilvánvalóan 
nem egy kizárólagos szovjet orientáció gondolata fogalmazódott meg. Az antant 
egyes hatalmai felé történt közeledési kísérletek meghiúsulásával és a kisantantnak 

10 A hágai konferencia után kialakult szovjet álláspontra ld.: Isztorija vnycsnycj polityiki SzSzSzR 
(1917-1945). 1. k. Glav. rcd.: Gromiko, Andrcj Andrcjcvics. Moszkva, 1980. 173-176. p. 

11 Dokumcnti vnycsnycj polityiki SzSzSzR 5. k (1-vo janvarja 1922 g. - 31-vo gyekabrja 1922 g.). 
Glav. rcd.: Gromiko, Andrcj Andrcjcvics. Moszkva, 1961. 483-485. p. 

12 A berlini titkos tárgyalásokra ld.: Seres Attila: Kct dokumentum az 1922. évi titkos berlini ma-
gyar-szovjet diplomáciai tárgyalásokról. Levéltári Szemle, 50. (2000) 1. sz. 20-27. p. 



a francia politika érdekkörébe kerülésével Magyarország a korabeli európai status 
quo-val szemben álló vagy a területi felosztással elégedetlen nagyhatalmak felé 
orientálódhatott. Ezek közül kettő, Németország és Szovjet-Oroszország a rapallói 
szerződés révén szövetségi viszonyra lépett egymással. A magyar külpolitika erre 
a szövetségre támaszkodva próbálhatta meg érdekeinek érvényesítését az európai 
politikai színtéren.13 Mint említettük, az 1922. évi magyar-szovjet tárgyalásokon 
nem született érdemleges, hivatalos okmány formájában rögzített eredmény, a fe-
lek — diplomáciában megszokott frázissal élve — csupán a megbeszélések folyta-
tásában állapodtak meg. Nyilvánvaló volt, hogy egyik tárgyalófél sem akarta a 
szálakat véglegesen elvágni, bár magyar részről a tárgyalások diplomáciai síkon 
történő folytatását sem ösztönözték. Ez alapvetően a magyar külpolitikai elit és a 
politikai közvélemény között a kérdésben mutatkozó nézetkülönbségekkel, illetve 
a főhatalmat gyakorló Horthy szovjetellenes magatartásával magyarázható. A ma-
gyar politikai pártok és közvélemény idegenkedése a szovjet rendszer belső beren-
dezkedésétől eleve kérdésessé tett a szovjet állammal történő bárminemű meg-
egyezést. A tárgyalások tényét kölcsönös megállapodás alapján mindkét fél titok-
ban tartotta. Bethlen miniszterelnök 1922 kora őszén levelet írt az akkor Genfben 
tartózkodó Csicserinnek, amelyben kifejtette, hogy az együttműködés Magyaror-
szág számára bizonyos geopolitikai előnyökkel jáma, ugyanakkor a tárgyalások 
megrekedését éppen a magyar közvélemény beállítottságával indokolta.14 

Az alábbiakban közölt dokumentumok Bánffy sajátkezüleg írt feljegyzései a 
Csicserinnel történt megbeszéléseiről. 1952-1957 között az akkori Párttörténeti 
Intézet Archívuma számos iratot átvett a Magyar Országos Levéltártól, amelyek 
összefüggésben lehettek a magyar munkásmozgalom történetével. Az iratátadás 
folyamata több részletben, és meglehetősen rendszertelenül zajlott. Sok olyan mi-
niszteriális irat is átkerült a pártarchívumba, amelynek nem volt köze a munkás-
mozgalomhoz. A megőrzésre ideiglenesen átadott iratanyag nagy része ott maradt, 
kisebb részét 1958-1960 között visszaszállították. A teljes iratanyag csak a Párt-
történeti Intézet megszűnése és átalakulása után, 1989-ben került eredeti őrzési he-
lyére. Az iratátadás-átvétel történetét ma már külön kutatómunka révén lehetne 
rekonstruálni. Az 1. sz. alatt közölt, eddig nem publikált dokumentum abban a 0,24 

13 A rapallói szovjet-német diplomáciai cgyüttmüködcsrc vonatkozó magyar felfogásra ld.: 
Nagy Péter Tibor. Az októberi forradalom és a Szovjetunió adaptációja az ellenforradalmi 
Magyarországon. In: Eszmélet, 8. szám, 76. p. 

14 Bethlen levelére vonatkozólag ld.: Lőrincz Zsuzsa: Tárgyalások a magyar-szovjet diplomáciai 
és gazdasági kapcsolatok felvételéről 1924-ben. In: Múltunk, 39. (1994) 1-2. sz. 194. p. 



folyóméter terjedelmű külügyi anyagban található, amely 1989-ben került vissza 
az Országos Levéltárba. A külügyminisztérium iratanyagának, és a visszajuttatott 
dokumentumoknak az összerendezése nem történt meg, így ez a feljegyzés külön 
jegyzék alapján kutatható. A második feljegyzést 1998-ban teljes terjedelemben 
közölte Ormos Mária egy forrástanulmányában. 15 

Ormos ugyanebben a közleményben felvetette egy harmadik, összegző jellegű 
feljegyzés létezését is, amelyet Bánffy a genovai konferencia után készített a két 
tárgyalás tapasztalatairól. Bizonyos, hogy ez nem lehetett különálló ügyirat, ha-
nem egy olyan iktatatlan emlékeztető, amelyet Bánffy a külügyi apparátus számára 
készített a Csicserinnel folytatott tárgyalásairól. A külügyminisztérium irattárában 
külön iktatták a politikai osztály általános és rezervált iratait. A politikai osztály re-
zervált és általános iratairól, de még az elnöki osztály rezervált iratairól fennmaradt 
iktatókönyvek sem tartalmaznak egy esetleges harmadik dokumentumra vonatko-
zó bejegyzést.16 Ennek ellenére az emlékeztető irat létezése valószínűnek tűnik, 
bár erről közvetlen írásos bizonyíték nem áll rendelkezésünkre. A jelenlegi Politi-
katörténeti és Szakszervezeti Levéltárban megtalálható a korábbi 654. számú, a 
jobboldali szervezetekre vonatkozó iratokat tartalmazó fondról készített, két kötet-
ből álló fonddosszié. Az iratanyag őrzési egységeiről 1965-ben készített első leltár 
Bánffy és Csicserin találkozóival kapcsolatban egyértelműen több tárgyalást és 
több feljegyzést említ. Az 1979-ben felvett második leltár pedig piros tollal javítva 
az első megállapításait, határozottan egy tárgyalás lezajlását és egy feljegyzés 
meglétét konstatálja. 

A dokumentumok sorsa valamelyest felvázolható: az '50-es években a külügyi 
iratanyag egy részével a három feljegyzés közül az első és a harmadik átkerült a 
pártarchívumba, míg a második kutatható maradt az Országos Levéltár iratanyagá-
ban. Erre utal az is, hogy Karsai Elek a '60-as évek végén közreadott egy rövid 

15 Ormos Mária: Bánffy-Csicscrin találkozó(k) Genovában 1922. Kutatási fűzetek 4. Történe-
lem doktori program JPTE. Pécs, 1998. 33-38. p. 

16 A politikai osztály rezervált iratairól készült iktatókönyvben az itt közölt két dokumentumra 
utaló bejegyzés egymás mellett található, az iktatmány mellett felfedezhető egy későbbi, ceru-
zával írt betoldás, mely szerint az iratokat a 405/1924. sz. aktához csatolták. Ez az akta tartal-
mazta az 1924. évi szovjet-magyar diplomáciai tárgyalások felvételére vonatkozó teljes 
dokumentációt, ehhez mellékeltek minden olyan korábbi feljegyzést, amelyet a magyar diplo-
maták a tárgyalások során felhasználhattak. MOL K 64, 103. kötet (a Külügyminisztérium po-
litikai osztálya rezervált iratainak 1921-1923. évi iktatókönyvc). 205-206. p. A másik két 
iktatókönyv levéltári jelzete: MOL K 63, 478. kötet (a Külügyminisztérium politikai osztálya 
általános iratainak 1922. évi iktatókönyvc), MOL K 58, 40. csomó (a Külügyminisztérium el-
nöki osztálya rezervált iratainak 1922. évi iktatókönyvc). 



részletet az itt közölt második feljegyzésből.17 A két együtt maradt dokumentum 
közül az időrendben utolsó később eltűnt a pártarchívum iratanyagából, így 
1989-ben csak az első feljegyzés került vissza az Országos Levéltárba. A doku-
mentumok tartalmát tekintve is érthetetlen, hogy az '50-es években történt iratki-
válogatás során milyen szempontok alapján választották szét a tematikailag 
szorosan összeillő feljegyzéseket, és a harmadik milyen módon tűnhetett el 1965 és 
1979 között a Párttörténeti Intézet Levéltárából. A harmadik dokumentum nyomá-
ra azóta sem sikerült rábukkannunk.18 

Dokumentumok 

1. sz. 

Bánffy Miklós magyar külügyminiszter feljegyzése első tárgyalásáról 

Georgij Vasziljevics Csicserin szovjet külügyi népbiztossal 19 

Genova, 1922. április 24. 

119/Res.Pol. 
1922 

Genua 
Április 24- én Bánffy fölkereste Csicserint a Hotel de Genues-ben d. u. 5 órakor. A 
találkozás úgy jött létre, hogy B. és Cs. a „Dante Alighieri" fedélzetén adott királyi 
villásreggelinél szomszédok voltak s így megismerkedtek. Cs. azonnal azt kérdez-
te B.-tól, hogy Názim bey valóban B. részéről tett-e bizonyos nyilatkozatokat.20 B. 
ezt megerősítette. Cs. azonnal a Soviet Köztársaság elismeréséről akart beszélni, 
mire B. azzal tért ki, hogy az ügyekről itt nem lehet ilyen hirtelen beszélni, de szíve-

17 Ld. a 2. sz. dokumentum vegén lévő legendát. 
18 Nem teljesen kizárható, hogy a dokumentum a pártarchívumból való eltűnése után esetleg 

visszakerült a Magyar Országos Levéltárba, ám ott több releváns iratcgyüttcsbcn sem sikerült 
megtalálni: MOL K 63, 295. csomó, 1922-33. tétel; MOL K 64, 7. csomó, 1922-33. tétel; 
MOL K 58, 55. csomó; MOL K 64, 7. csomó, 1922-41. tétel; MOL K 58, 1. csomó. 

19 Bánffy jelentését egyes szám harmadik személyben írta meg. Valószínűleg a jegyzeteket a 
maga számára készítette, dc azzal a szándékkal, hogy később a külügyminisztérium tisztvise-
lői ennek alapján fogják megírni a hivatalos feljegyzést. Az iratot végül Khucn-Hédcrváry 
Sándor, a politikai osztály vezetője küldte cl Budapestre Kánya Kálmánnak április 27-én. 

20 A török politikus személyére, és az eseményre vonatkozólag közelebbit nem sikerült kideríteni. 



sen találkozik Cs. nel más időben és helyen. Cs. 23. án kért találkozást a jelzett he-
lyen. 

B.-t Cs. azonnal fogadta. A hálószobának berendezett igen tágas helyiség mind-
két ajtaját először is bezárta. 

Elsőben Nazim közléseiről volt szó, melyekhez Cs. újra a hivatalos elismerés és 
a diplomáciai összeköttetés fölvételét fűzte. B. kijelentette, hogy a Conferencia tar-
tama alatt semmi külön megegyezést nem csinálhat, hangsúlyozta hogy a Soviet 
Köztársaság és Magyarország között úgy a breszt-litovszki béke, mint a rigai 
egyezmény alapján békeállapot van2 ' tekintet nélkül arra, hogy a trianoni szerző-
dés a br. l.-i béke rendelkezéseit22 megszüntette. 

E felfogást Cs. helyeselte. 
A versailles-i békemű összes rendelkezései ellen folytatott küzdelme a Soviet-

nek bizonyos alapot nyújt kooperatiora, amennyiben a Soviet nem avatkoznék a 
társadalmi berendezkedés tisztán belügyi kérdésébe. B. fölemlítette, hogy tudtával 
a Soviet ily természetű megegyezést tart be Estland-dal és Angorával.23 Cs. ezt ha-
tározottan megerősítette és azt mondta, hogy „Oroszország mindig a kis nemzetek 
védelmezője" (!)24 

B. a politikai érintkezés közvetítésére az angorai törököket mint közös baráto-
kat jelölte meg. Cs. inkább közvetlen érintkezésre, főleg elismerésre törekedett, 
melyet B. egyelőre kizártnak jelentett ki. Végül megegyeztek abban, hogy a ma-
gyar és orosz bécsi követek fognak a Conferecia után ez ügyről részletesebben tár-
gyalni. 

Cs. a Soviethez való viszonyunk iránt érdeklődvén B. értesítette, hogy Magyar-
ország megtagadta a Wrangel katonák elhelyezését nálunk.25 Cs. ezt megköszönte. 

21 A trianoni békeszerződés hatálytalanította Magyarországnak az Osztrák-Magyar Monarchia 
tagjaként kötött korábbi egyezményeit. A Magyarország és Szovjet-Oroszország között meg-
kötött 1921. július 28-i rigai hadifogolycscrc-cgyczmény prcambuluma kimondta, hogy a 
szerződő felek nem vesznek részt egymás ellen indított háborúban. 

22 Aláhúzás az eredeti szövegben. 
23 A Törökországgal 1921. március 16-án Moszkvában megkötött barátsági és tcstvériségi szer-

ződésről, illetve az Észtországgal 1920. február 2-án Jurjcvbcn aláírt békeszerződésről van 
szó. Törökországban a sévres-i béke elfogadása után Ankarában cllcnkormány jött létre, 
amelynek legfőbb célja a békeszerződés cikkelyeinek felülvizsgálata volt. Az isztambuli szul-
táni bábkormánynak 1920 és 1922 között nem volt tömegbázisa, a tényleges hatalmat az anka-
rai kormány gyakorolta. A kettős kormányzati hatalom egészen az antant-erők kiűzéséig, a 
szultáni hatalom 1922 novemberében történt dctronizációjáig tartott. 

24 Aláhúzás az eredeti szövegben. 
25 Vrangcl, Pjotr Nyikolajcvics (1878-1928) orosz monarchista katonatiszt, az Önkéntes Hadse-

regbe tömörülő dél-oroszországi fehér erők főparancsnoka. 1920 novemberében a Vörös Had-



Erre a kis Entente-ra került a szó. Cs. ellenségesen beszélt Benes-ről, mint az ellen-
forradalom (Kerenszky) pártfogójáról, mérsékeltebben de elég határozottan Yugo 
Slaviáról és Romániáról, ez utóbbiról Bessarabia miatt. 

Cs. ezután kitért arra: igaz-e hogy Magyarországon az 1849-iki események óta ál-
landóan orosz gyűlölő hangulat van? Hivatkozott a berlini congressusra26 és 
Kálnokyra. B. fölvilágosította hogy Kálnoky nem volt magyar27 és hogy Andrássy 
állásfoglalása nem volt speciálisan magyar szempontból fakadó.28 — Az ország köz-
véleménye absolut nem oroszellenes, a bolsevista-ellenes hangulat nálunk antise-
mitismus és rakaszkodás a polgári rendhez, de semmi éle nincs az orosz nép ellen. 

Sőt az orosz hadifoglyok általános sympatiát keltenek. 
(Fekete altiszt kivégzéséről Cs. nem tudott.29 B. fölvilágositásait részletesen 

följegyezte.) 

Csicserin erősen nationalista benyomást tesz. 

sereg kiszorította csapatait Oroszországból, seregének tagjai Nyugat-Európába, Romániába és 
a Szcrb-Horvát-Szlovén Királyságba menekültek. Magyarországon tömegesen nem telepítet-
tek le vrangelista emigránsokat, ugyanakkor a Baranyát megszálló szerb erőkkel együtt sokan 
érkeztek Dél-Magyarország területére, és a délszláv állam csapatainak baranyai kivonulása 
után letelepedtek ott. Vrangcl később kapcsolatokat épített ki magyar ellenforradalmi vezetők-
kel, Frcihcrr von Lampc báró révén külön budapesti összekötővel is rendelkezett. 
1878-ban megtartott nemzetközi értekezlet, amelynek célja az orosz nagyhatalmi érdekek 
alapján, a san stefanó-i megállapodás értelmében létrejött Nagy-Bulgária területének felosztá-
sa volt. 
Kálnoky Gusztáv gróf (1832-1898) morvaországi német családból származó osztrák-magyar 
politikus és diplomata, 1880-1881 között szentpétervári nagykövet, 1881-1895 között az 
Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere. 
Andrássy Gyula gróf (1823-1890) magyar politikus, 1871-1879 között a Monarchia külügy-
minisztere. Legfőbb külpolitikai törekvése egy oroszellenes szövetség létrehozása volt. 
Andrássy felfogása szerint a Monarchia szláv népeinek politikai törekvései veszélyt jelentet-
tek a magyarságra és annak Duna-mcdcncci hegemóniájára nézve. Elképzelése szerint a szláv 
mozgalmak megtöréséhez nélkülözhetetlen lett volna a cári Oroszországnak, a kis szláv népek 
patrónusának semlegesítése. Az Oroszország nagyhatalmi státuszának korlátozásáról vallott 
koncepciója jól beleillett a Monarchia geopolitikai törekvéseibe is. 
Aláhúzás az eredeti szövegben. Az eseményre vonatkozólag közelebbit nem sikerült kideríteni. 



Cs. kifejtette, hogy engedményeket a nyugati hatalmaknak csak akkor tesz, ha a 
kölcsönök ügye valósággá válik. 

Bánffy Miklós külügyminiszter kézzel írott feljegyzése. Tisztázott változat. 
MOL K 64 (Külügyminisztérium politikai osztályáriak rezervált iratai). Reperto-
rizálatlan irat. Régi jelzet: Párttörténeti Intézet Archívuma 654f. 3/2 ő.e. 

2. sz. 

Bánffy Miklós külügyminiszter feljegyzése második tárgyalásáról Georgij 

Vasziljevics Csicserin szovjet külügyi népbiztossal 

Genova, 1922. május 2. 

120/Res.Pol. 
1922 

Titkos 

V. 10 . 

Genua. 1922. máj. 2. 
Djelaleddin Arif Bey, az angorai kormány római követe,30 kit fölkértem a találko-
zás legdiskrétebb rendezésére, értesít, hogy d.u. 3. órakor, Nowry Aziz török keres-
kedő házánál, Genua 19. Via Corsica II. em. fogunk találkozni. 

Autómat hátrahagyva bérkocsin mentem oda. 
Djelaleddin már ott várt, pár perc múlva megjött Csicserin. Néhány udvarias szó 

után Csicserin a tárgyra tért. 
1. Kifejtette, hogy a Dnyeszteren folytonosan határsértések fordulnak elő, me-

lyet a Soviet már soká nem fog tűrni, dacára különben teljesen békés31 indulatának. 
Amint egy újabb eset lesz, erélyesen vissza fogják katonailag utasítani és nem áll-
nak meg többé a Dnyeszternél mint eddig, hanem beljebb fogják üldözni a betörő-
ket, - talán Bucurest-ig. — Tudomása van, hogy Romania Petljura 32 és Wrangel 

30 Dzsclalcddin Arif (1875-1930): török diplomata, 1921-1923 között római török nagykövet. 
31 Aláhúzás az eredeti szövegben. 



csapatokat szervez és támogat. Burkoltan megjegyezte, hogy a bolgárok lehetsé-
ges, hogy, — talán bandákkal — a Dobrudzsában föllépnek. 

2. Kérdezte mi volna a mi álláspontunk. Azt feleltem, hogy előre megállapítani 
nem lehet, ha a dolog váratlanul jön. (Ily esetben csak akadályozni tudnám aromán 
mozgósítást Erdélyben, ami azonban elég lényeges körülmény is lehet.) Ha idejé-
ben 1 -2 hónappal előbb tudnám, többet is tudnék tenni. Kifejtettem, hogy bizonyta-
lan időkre nem lehet irredenta szervezeteket tartani, mert elárultatnak. Ezért kell 
előre tudni az időpontot. 

(Csicserin ezt belátta.) Előzetes tudomás mellett sokkal többet lehetne tenni. 
(Székely csapatok lázadása, bandák szervezése mint Burgenlandban, esetfleg] köz-
vetlen interventio rendfönntartás címén.) Természetes, hogy föllépésünk mérve a 
szomszédaink viselkedésétől és belső helyzetétől is függ. — Egy orosz sereg közel-
sége azonban, ahogy már a múltban láttuk, csillapítóan hat S.H.S. és Cs. Slov.-ra./ 

3. Csicserin azt kérdezte, mi volna a helyzet, ha az orosz támadás Lengyelország 
ellen menne. — (Azt feleltem, hogy ez esetben sokkal kevesebbet tehetünk, nem 
lévén határosak. Arra a kérdésre, hogy teljes neutralitásra számíthat-e, azt feleltem, 
hogy igen. Hadianyag szállításokat is hajlandók vagyunk megakadályozni, ameny-
nyiben a Nagyhatalmak nem kényszerítenek, de a kényszernek engednünk kellene, 
s legfeljebb sabotálás lehetséges.) — Kérdezte adhatok-e titkos, de írott neutralitá-
si nyilatkoztot. — Minden írásbeli közlést megtagadtam. 

(4. Kijelentettem, hogy bármely esetben a Kárpátokat tekintem a magyar határ-
nak, amit Csicserin elfogadott.) 

5. Az esetleges cooperációról beszélendő megegyeztünk, hogy Krestinsky ber-
lini megbízott Soviet követnél33 magyar megbízott oly levelet fog fölmutatni, mely 
a „Via Corsica"-i conversatio folytatására hatalmazza föl. 

6. Csicserin érdeklődött a horvát és bosnyák helyzetre nézve. Elmondtam, hogy a 
helyzet élesebbé vált a mohamedánoknak a horvátokhoz való csatlakozása által.34 

32 Pctljura, Szimon Vasziljcvics (1877-1926) ukrán politikus, 1918-1919 folyamán az ellenforra-
dalmi ukrán Központi Rada vezetője. 1919 végen katonai szövetséget kötött Lengyelországgal 
és csapataival a lengyelek oldalán részt vett a szovjct-lcngycl háborúban. A szovjet-lengyel ri-
gai békeszerződés megkötése után ukrán diverzáns alakulatok szervezését vezette. 

33 Kresztyinszkij, Nyikolaj Nyikolajcvics (1883-1938): szovjet-ukrán diplomata, 1921-1930 
között berlini ügyvivő. 

34 A boszniai muzulmánok érdekeit képviselő párt, a JMO a jugoszláv egységállam megalakulá-
sa óta tagja volt a kormánykoalíciónak. Az 1922. április 26-i új közigazgatási törvény elfoga-
dása miatt, amely a bosnyákok számára előnytelen körzetekre osztotta fel az országot, kilépett 
a kormányszövctségből. 



Ad.l. Stambolinsky bolgár min. elnökre megjegyeztem, hogy nem hiszek az ő 
segítségében, minthogy benyomásom szerint pacifista.35 — Csupán a macedo-
bolgár bandafőnökök jöhetnek számításba.36 

Ad. 2. Cs. eleinte úgy állította be a dolgot mintha ő nem tudhatná, mikor támad-
nak a románok a Dnyeszteren. Elég közeli időt tartott valószínűnek. Később bele-
ment a velünk való előzetes értésítetkezésbe.37 

Ad. 4. Belső politikai szempontból megerősítette, hogy oly viszonyt fog tekin-
tetbe venni, mint Estlanddal és az Angorai kormánnyal, tehát nem avatkozik a bel-
ső sociális és politikai ügyekbe. 

Bánffy Miklós külügyminiszter kézzel írott feljegyzése. Tisztázott változat. 
MOL K 64, 10. csomó, 1924-24. tétel, 345-348. folio, 405/1924. sz. 

A dokumentumból rövid idézetet közölt Karsai Elek: Számjeltávirat valamennyi 
magyar királyi követségnek. Bp., 1969. 311. p.; teljes terjedelemben megjelent: 
Ormos Mária: Bánffy-Csicserin találkozó(k) Genovában 1922. In: Kutatási füze-
tek 4. Történelem doktori program JPTE, Pécs, 1998. 35-38. p. 

35 Stambolijszki, Alckszandar (1879-1923): bolgár politikus, a Bolgár Ncpi Földműves Szövet-
ség vezetője, 1921-1923 között miniszterelnök. Belső reformjainak megvalósítása érdekében 
hajlandó volt elismerni Makcdónia és Dél-Dobrudzsa első világháború utáni státuszát. 

36 A bulgáriai szélsőjobboldali erők nem ismerték cl Dél-Dobrudzsa cs az első világháború ide-
jén Bulgária által megszállt Makcdónia clszakítását, A belpolitikai életben jelentős szerepet 
játszó VMRO cclja Makcdónia Bulgáriával való egyesítése volt, a szervezet tagjai terrorcso-
portokat alakítva fegyveresen küzdöttek ezért. 

37 Az eredeti dokumentumban is így szereplő kifejezés. Bánffy minden bizonnyal az értesítés cs 
érintkezés szavakat keverte össze. 





Romantikus história vagy tudományos várkutatás? 

Szatlóczki Gábor: A rezi vár históriája. (A rezi váruradalom története). 

Rezi község Önkormányzata. Rezi, 2000. 94 p. 

„Amily szükségesek és áldásosak voltak a várak védelmi szempontból, époly káro-
sak egyéb tekintetekből. Hogy többet ne emlitsünk, a középkor féktelen természe-
tű, csaknem vadultsággá fajult harcz-szomjas főurai váraik, erődjeik ellenállható-
ságában bizva, gyakori rablásaik és pusztításaik miatt sokszor az egész vidék rette-
gett rémei voltak. Ezen u. n. rablóvárak nem egyszer a királyi tekintélylyel, a tör-
vény szentségével is körömszakadtig daczoló dynastiák ősi fészkévé lőnek. Hazai 
történetünk több ily hatalmas főúr nevét őrizte meg, kik-—-mint a trencséni Csák és 
Stibor vajda — az országban csaknem souverain fejedelemségeket alapítottak." 
1877-ben vetette papírra e nem csekély romantikus felhangot tartalmazó sorokat 
Czobor Béla a középkori Magyarország várairól szóló, két részben megjelent ta-
nulmányában.1 Szavai kiválóan illusztrálják keletkezésük korát és azt a felfogást, 
valamint érzelmi töltetet, amely eme objektumcsoport kutatását évtizedeken át 
meghatározta, átjárta. A 20. század első felében, közepén megjelent, várakkal fog-
lalkozó és ekkorra majdhogynem csak a helytörténetírás keretei közé száműzött 
munkákban is tetten érhetők — talán épp a periférikus helyzetből adódóan — ha-
sonló regényes szálak, sajnos nem egy esetben a tudományosság rovására. Mind-
ezek okainak, hatásának bemutatása és elemzése azonban nem e sorok feladata. 
Ehelyütt pusztán a tény megállapítása szükséges: középkori váraink története iránt 
történettudományunk sokáig egyáltalán nem vagy csak alig érdeklődött. Pozitív 
változást az írott forrásokon alapuló várkutatás terén csak az elmúlt húsz-harminc 
esztendőben tapasztalhattunk. 

Az 1970-es évek közepétől fogva elsősorban Engel Pál, Fügedi Erik, valamint 
Kubinyi András munkásságának eredményeképpen világossá vált, hogy váraink 
középkori történetének módszeres feltárása nem csupán helytörténeti jelentőségű 
eredményekkel kecsegtethet, hanem számottevő mértékben gazdagíthatja jog-, 
társadalom- és ún. köztörténeti ismereteink tárát is. Első munkáikat követően 
azonban egy ideig úgy tűnt, hogy az általuk megkezdett munkálatok folytatás nél-
kül maradnak, hosszabb időn át ugyanis újabb ezirányú eredmények nem szület-
tek. Az utóbbi bő egy évtizedben azonban, köszönhetően részben a '90-es években 

l Czobor Béla: Magyarország középkori várai. In: Századok 11. (1877) 602. p. 



e témakörben példamutatóan megszerveződő régészettudomány (vö. Castrum 
Bene kötetek és Egyesület), részben pedig a Nyugat-Európában és a szomszédos 
országokban is meginduló kutatások eredményeinek, egyre több vártörténeti mű 
született. Ezeken felül nem feledkezhetünk el természetesen a legfontosabb mun-
káról: Engel Pál archontológiájáról sem, ami jelenleg az egyetlen, a középkori Ma-
gyar Királyság területének egészét felölelő történeti várkataszter is egyben. 
Azonban a felsorolt eredmények összeségét nézve is elmondható: a középkori vá-
rakat érintő forrásfeltárás és feldolgozás pillanatnyi szintje még messze elmarad a 
kívánatostól. Különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy átfogó szintézisek elké-
szítéséhez más úton nem juthatunk el csak az egyes várak, uradalmak és birtokosa-
ik történetének aprólékos feldolgozásán át. Magyarországon mindezidáig ilyenek 
sajnos rendkívül csekély számban láttak napvilágot. 

Ennek okán kell hallatlanul fontos és értékes kezdeményezésként értékelnünk 
Szatlóczki Gábornak a Zala megyei Rezi vár történetét bemutató művét. Lényeges 
hangsúlyoznunk egyúttal azt is, hogy Rezi esetében a Szerzőnek sikerült a szűkebb 
tudományos berkekben is alig ismert várra bukkannia, így olvasója joggal számít-
hat új és eddig publikálatlan eredményekre nem csupán Rezi, de akár az egész 
Északnyugat-Dunántúl történetét illetően is. Ebbéli reménységét alátámasztja a 
középkorról szóló fejezeteknek a kötet egészéhez képest tekintélyes mérete (a 94 
oldalas munkából majdnem félszáz kizárólag a Mohács előtti időszakot érinti), il-
letőleg a rendkívül nagy számú (169 tételes) jegyzetapparátus léte is. 

Tekintettel arra, hogy e sorok írója is különös vonzalmat érez váraink történeté-
nek feltárása iránt, érdeklődéssel vetette magát a Rezi középkori históriáját tárgya-
ló fejezetekre. Elolvasása azonban egynéhány kritikus gondolatot és általánosabb 
érvényű felvetést ébresztett, amelyek már nem csupán egy várat érintenek, hanem 
általában véve a tudományos várkutatás kérdéskörét és az e vizsgálódások eredmé-
nyeit közkinccsé tévő munkákat. A jelen kötet ugyanis kiválóan illusztrálja a beve-
zető sorokban írottakat, nevezetesen, hogy hazánkban a várak történetét érintő 
munkák közül még számosan mindig inkább romantikus elemeket mutatnak föl, 
mintsem a tudományosság jegyeit. Mindennek következtében azután az ekként 
megszülető dolgozatok vajmi kevéssé jelentenek segítséget az adott tudomány-
szak, valamint rokontudományainak művelői részére, nemkülönben pedig a széle-
sebb olvasóközönség számára is félrevezetőek lehetnek. De tekintsük át mire is 
értendő mindez kézzelfogható példán: Rezi vár középkori történetének jelen fel-
dolgozásán bemutatva! 

Természetszerűleg cseppet sem vethető a Szerző szemére, hogy a bevezető so-
rokkal ellentétben (3. p.) sem az 1440-es évek I. Ulászló és Erzsébet közötti harcai -



nak történetére, sem pedig a várháborúkra vonatkozóan nem sikerült az általa kitű-
zött teljesség elérése. Későközépkori okleveles anyagunk jelenlegi feltártsági 
szintjének ismeretében ez majdhogynem lehetetlen is lett volna, különösen egy 
személy számára. Hasonlóképpen csak szerény, de mindenképp helyénvalónak 
látszó ellenvetések hozhatók föl a mű szerkezetét illetően. Első olvasásra ugyanis 
nehezen dönthető el, hogy népszerűsítő kiadvánnyal vagy tudományos jelleget 
öltő publikációval van-e dolgunk. A munka végén található monda- és anekdota-
gyűjtemény az első változat felé mutatna, azonban a már említett jegyzetanyag 
nem csekély volta, a bevezető sorok, a számos latin nyelvű idézet, valamint az iro-
dalomjegyzék már az utóbbi elképzelést erősítik. Emiatt a kötetet végeredmény-
ben tudományos célzatú produktumnak kell tekintenünk. 

Az eddigi fejtegetések azonban jelentéktelenek a munka tartalmát illetőekhez 
képest. Mivel a rendelkezésemre álló terjedelem csekély, ezért csak néhány észre-
vételt iktatok ide, amelyek vagy szorosan a munka adataihoz kapcsolódnak vagy 
pedig jól megragadható általánosabb jelenségek irányába mutatnak. 

A vár Árpád-kori történetét tárgyalva az 1255-ös Rezi, mint terra castrensium 
kitételt talán szerencsésebb lett volna várnépbeliek, mintsem várjobbágyok földje-
ként értelmezni és fordítani (5. p.). A várjobbágyi státus ugyanis lényegesen eltért a 
várnépekétől, s bizonyos határok között valóban lehetőséget adott földbirtoklásra.2 

Továbblépve, de még az Árpád-koron belül maradva, a Szerző a kérdésnél, amely-
ben kitér Alsó-Tátika és Rezi várak egyértelmű különbözőségére, Kaplony-nem-
béliként azonosítja Zlaudus (a kötetben: Zlandus) veszprémi püspököt (8. p.), jól-
lehet róla a kutatás legújabban kimutatta, hogy a Ják-nemzetségből származott.3 

Ugyanennél az exkurzusnál túlságos hangsúlyt kap a Szerző azon véleménye, 
amely szerint rendkívül fontos Rezi és Tátika várak korai periódusainak elkülöní-
tése, amelyeket — véleménye szerint (9. p.) — eleddig számosan összekevertek. 
Valójában e két vár korai története egyértelműnek tekinthető elválasztását már 
megtalálhatjuk Fügedi Erik 1977-ben megjelent vártörténeti munkájában, illetőleg 
Engel Pál említett adattárában is.4 Hasonlóképpen vitatható az az állítás is, misze-
rint a lakótornyok építése Magyarországon csak az 1260-as években kezdődik el, 

2 Zsoldos Attila: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság törtenetéből. Bp., 1999. 
(Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 26.) 112-157. p. 

3 Rácz György: A Ják nemzetség és monostoralapításai I—II. In: Vasi Szemle, 54. (2000) 7-26., 
159-181. p. 

4 Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp., 1977. (Értekezések a 
történeti tudományok köréből 82.) 182., 204. p. Engel Pál: Magyarország világi archontoló-
giája 1301-1457. I—II. köt. Bp., 1996. /História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5./ I. köt. 
399., 441. p. 



főleg magánkezdeményezésre (9. p.). Nos, többek közt az éppen ekkortájt felépült 
Visegrád királyi tornya (Salamon-torony) vagy a már ennél korábban álló eszter-
gomi ún. Fehér-torony, mint ellenpéldák is mutatják, hogy e kérdésben a régészeti 
szakirodalom bevonásán túlmenően árnyaltabb megfogalmazásra lett volna szük-
ség. Már csak azért is, mert általában véve a várépítés magyarországi fellendülése 
pontosan ezekre az esztendőkre keltezhető, ezért a Reziben feltárt lakótorony — ha 
korai magánváraink esetében ezek az építmények egyáltalában lakótoronyként 
azonosíthatóak — feltűnésében sem biztos, hogy különösebben hangsúlyozandó 
egyedi esetet kell látnunk. 

A l i . oldalon a vár építési korának meghatározásával összefüggésben olvashat-
juk, hogy az építkezésre bizonyosan 1291 után kerülhetett sor, mivel a várat egy 
Rezit is érintő határjáró oklevél még nem említi. Minden jel arra mutat azonban, 
hogy az argumentum e silentio elv alkalmazása e helyütt óvatosságot igényel. 
Engel Pál kutatásaiból tudjuk, hogy az Anjouk által — ugyan nem kitalált, de — az 
egész országra kiterjedően bevezetett váruradalmi struktúra elterjedése előtt nem 
kérhető számon az okleveleken minden egyes, már álló vár fölemlítése.5 Azok 
ugyanis ekkor még nem minden esetben játszottak döntő szerepet a környékbeli 
birtokok, falvak életében sem gazdaságilag, sem pedig politikailag, ennélfogva 
egy-egy határjárás megfogalmazójának olykor bizony értelmezhetőbb volt egyet-
len tó vagy út megjelölése, mint a határtól sokszor távolabb álló, ekkoriban még 
nem egyszer csupán egyszerű tartozéknak tekintett váré. 

Továbblépve, Mircea havasalföldi vajda, illetve felesége esetleges zálog címén 
való rezi birtoklásának lehetőségét okleveles adataink tükrében el kell vetnünk 
(17. p.). Pontosan a Szerző által idézett, 1400-ban kelt oklevél végén ugyanis, 
amelyben Zsigmond király felszólítja a vajda feleségét, hogy a keszthelyi királyi 
népeket ne háborgassa és a tomaji vámnál azokat ne vámoltassa, illetőleg a keszt-
helyiek kiváltságait megerősíti, épp az uralkodó utal arra, hogy Reziben ekkor már 
saját várnagyai parancsnokolnak.6 A keszthelyiek és a meg nem nevezett asszony 
közti kapcsolatot pedig az jelentheti, hogy az oklevél címzetje: a vajda felesége 
nagy valószínűséggel Lackfí-leány, azaz a Rezit 1397/98-ig birtokló család tagja 
volt.7 Ekként kerülhetett tehát a vajda neve kapcsolatba a várral: a király — a kor-

5 Engel Pál: Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról. In: Műemlékvédelem, 31. 
(1987) 9-14. p. 

6 Et premissa omnia fidelibus nostris, castellanis castri nostri Rezi nunc constitutis et in futu-
rum constituendis iniungimus etfirmiter committimus inviolabiliter observare. Zala vármegye 
története. Oklcvéltár I—II. köt. Szerk.: Nagy Imre-Véghely Dezső-Nagy Gyula. Bp., 
1886-1890. (a továbbiakban: ZO) II. köt. 299-300. p. 

7 Vö.: Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp., 1984. 112. p. 



szellemet ismervén csodálkoznuk sem kell -— nem az asszony nevét íratta mandá-
tumába, hanem férje után szólította meg. 

Rezi 1401-1406 közötti akár csak ideiglenes királyi birtoklását egyelőre fenn-
tartással kell kezelnünk (18. p.). A Szerző által idézett 1406-os, Eberhard zágrábi 
püspököt ismételt királyi adományokkal elhalmozó oklevélben Rezi egyáltalában 
nem szerepel! Abban kizárólag csak Tátikáról és Keszthelyről esik szó.8 

Az 1408-as levelesítő jegyzék felemlítése és olybá való feltüntetése, miszerint 
Garai nádor azért tartott volna Zala megyében közgyűlést, mert ott elharapódzott a 
bűnözés, erősen félrevezető (19. p.). A nádori közgyűlések kétségtelenül a bűnözés 
visszaszorítását is szolgálták, de legalább ilyen fontosnak, ha nem fontosabbnak 
kell tartanunk jogszolgáltató szerepüket. Ami pedig magát a zalai proscriptios 
jegyzéket illeti: a kor hasonló forrásaival összevetve szinte semmi érdemleges kö-
vetkeztetés levonására nem ad módot Rezi várával kapcsolatosan, legalább is, ami 
a közbiztonságot illeti. Más vidéken, más uradalomban is találhatunk ennyi go-
nosztevőt okleveleinkben.9 

A kései középkort ismertető szakaszok első olvasásra egy kibővített regesz-
tagyüjtemény érzetét keltik (pl. 28-30. p.), bár e szerkezeti megoldás alkalmazásá-
ra maga a Szerző utal az Előszóban. Mindazonáltal némileg jobb szerkesztéssel ta-
lán plasztikusabbá, de mindenképpen könnyebben értelmezhetővé lehetett volna 
alakítani a vár e korszakát bemutató részeket. Sokszor logikai kapcsolatot alig fel-
mutató adatok követik egymást szigorú kronológiai rendben: hol egy hatalmasko-
dás lejegyzése, hol pedig egy adomány kerül az olvasó elé (pl. 28. p.), ennélfogva 
pontosan a bevezető sorokban felvázolt cél sikkad el: Rezi vár és birtokosainak tör-
ténete. A 26-27. oldalon egy alkalommal az időrend is megszakad! 

Gersei Pető Miklós és János 1490-ben megosztoztak birtokaik egy jelentékeny 
része felett. Az erről közvetve tudósító levél azonban, amelyet a Szerző is fölhasz-
nál (31. p.) lü, kizárólag a tátikai, kemendi és márványkői vár feletti osztályról tesz 
említést, Reziről egy szót sem ejt. Ennek ellenére a Rezi feletti osztályt tényként 
kezelni — ha arra más okleveles bizonyíték nincs, márpedig a hivatkozások sorá-
ban ilyenre nem akadthatunk —, s mindezt csupán azzal alátámasztani, hogy a fel-
osztott birtokok sorából Rezi ...feltehetően nem maradt ki..., a közös tulajdonban 

8 Zsigmondkori Oklcvéltár. I—VII. köt. Szerk.: Mályusz Elemér - Borsa Jván. Bp., 1951-2001. 
II. köt. No. 5118. 

9 Vö.: Tringli István: Jagelló-kori levelesítő jegyzek Zalából. In: Levéltári Közlemények, 69. 
(1998) 3-31. p. Solymosi László: Szabolcs és Bcrcg vármegye gonosztevőinek lajstroma 
1435-ből. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XLII. (2000) Főszcrk.: Németh 
Péter. Nyíregyháza, 2000. 139-147. p. 

10 Ld.: ZO II. köt. 631. p. 



meghagyott birtokok általános gyakorlatának mellőzésére, ugyanakkor a forrástól 
való indokolatlan eltávolodásra utal (31. p.). 

Elismerendő és ötletes gondolat a vár falán fellelhető sérülésnyomokat az 1490. 
évi novemberi császári hadjárattal összefüggésbe hozni, mindamellett egy több év-
századon át használatban állott, hadi célokat is jócskán szolgáló objektum esetében 
talán nagyobb körültekintést igényel egy efféle kapcsolat föltételezése, illetőleg 
ilyen elképzelés kritika nélkül más munkából való átvétele, ahogy a jelen esetben is 
történt (32. p.). E kérdésben a vár kutatását végző régészek hivatottak végleges ál-
lást foglalni, pusztán írott adatok alapján e téren nehéz bizonyítható véleményt 
megfogalmazni. 

A 32. oldalon idézett adat, miszerint Kinizsi Pál vázsonyi vára ellenállt volna 
1490 őszén Miksa hódító hadainak, minden jel szerint további megfontolásra érde-
mes. Bonfinitől ismerünk ugyanis egy feljegyzést, amely arról tudósít, hogy a né-
metektől elfoglalt Vázsonyt Kinizsi személyesen vette vissza." 

Nem csupán a forráskezelés következetlenségei, hanem a pontos megfogalma-
zás hiánya is nehézséget okozhat a munka használójának A Szerző alábbi mondatai 
ugyanis kissé problematikusak: Mivel a Fenéki család utolsó sarjának Ferencnek 
maradékai nem voltak, így már életében jó előre felkérte Gersei Pethő Miklóst örö-
kösének. Mikor 1491-ben Fenéki Ferenc meghalt, a kihalt család nemesi birtokai a 
törvények szerint a királyra szálltak. Tőle aztán bárki felkérhette adományra, és 
akinek a legtöbb joga volt reá, rendszerint az is kapta meg (34. p.). Első pillantásra 
kissé meglepő a koronára háramlott birtokok, mintegy jogi árverésének elmélete, 
azaz, hogy a „több joggal" rendelkező személyé lett volna az urát vesztett birtok. 
Későközépkori forrásainkból világosan kitűnik, hogy a rendszer nem hasonlított 
az imént leírtakhoz. Egyrészt a király önállóan döntött (tanácsadóival persze) pél-
dául az adományos (nem egyszer egymásról csak később tudomást szerző adomá-
nyosok) személye felől, másrészt pedig a háramlás pillanatában már számos 
alkalommal egy-egy mágnáscsalád vagy annak előkelő familiárisa szemelte ki a 
tulajdonos nélküli birtokot és szerezte meg azt, másoknak ezzel úgyszólván esélyt 
sem hagyva. 

Külön szakasz foglalkozik a várnagyokkal és kapitányokkal (39—41. p.). Ebben 
ezek funkciójáról találunk információkat, elemzéseket, azonban a fejezet legvégén 
szereplő várnagyi, kapitányi lista erőteljesen hiányosnak tekinthető. Egyfelől nem 
szerepelnek benne a pontos dátumok (hónap, nap) csak az évek, másfelől pedig az 
egész kötetben nem sikerült felfedezni Engel Pál már hivatkozott archontológiáját, 

u Antonius de Bonfmius: Rcrum Ungaricarum dccadcs. Edidcrunt: I. Fógcl ct B. Iványi ct L. Ju-
hász. Tomus IV. Bp., 1941. V-I I -29 . 



amelynek Rezire vonatkozó adatai tehát a kötetből kimaradtak. A 40. oldalon egy 
mondaton belül, azonos jelentésben szerepel a prefektus, a tiszttartó és az udvarbí-
ró fogalom, holott ezek a kései középkorban, korai újkorban már jól elkülöníthető-
ek,'feladat- és hatáskör tekintetében egyaránt!12 

Fontos külön kitérni az irodalom- és hivatkozás-jegyzékre. Sajnos meg kell ál-
lapítani, hogy e két lista olvasásakor jelentékeny, a munka használhatóságát meg-
kérdőjelező hiányosságokkal találkozhatunk. Nem lehet kétséges, hogy az iro-
dalomjegyzékben megtalálható, önmagában álló 'Korai Magyar Történeti Lexi-
kon' tétel, illetőleg a főszövegben egy-egy konkrét oklevélre való hivatkozáskor a 
lábjegyzetekben nem egyszer: 'Hazai Okmánytár I—VIII Győr, Bp. 1865-91' for-
mában megjelenő hivatkozás vajmi kevéssé felel meg a munka olvasói számára. 
Talán szerencsésebb lett volna jó előre eldönteni — ahogyan arra korábban utaltam 
—, hogy ki lesz e kötet célközönsége. Amennyiben ugyanis turisztikai, ismeretter-
jesztő kiadványnak készült, akkor a fenti hivatkozások teljességgel fölöslegesek, 
hisz a szűkebb szakmában kevéssé járatosak számára segítséget ezek nem jelente-
nek. Ugyanakkor láthattuk: a több mint másfélszáz tételes jegyzetapparátus éppen-
séggel a fentiekkel ellentétben a munka tudományos jellegét domborítja ki. Ez 
esetben viszont — épp a tudományosság egyik sarokpontjának megfelelően — el-
engedhetetlenül fontos lett volna a hivatkozások pontos elkészítése. Mindezen 
felül a betűrend tökéletes hiánya is megnehezíti az érdeklődő tájékozódását. Az ap-
parátusok figyelmes áttekintése azonban más gondolatokat is ébreszthet azok olva-
sójában. 

Sajnálatos, de az utóbbi években nem egyszer megfigyelhető volt a jelenség, 
miszerint levéltári kutatások számos esetben maradtak el oly témák feldolgozása-
kor, amelyek pedig okvetlenül megkövetelték volna az addig fel nem tárt kéziratos 
források rendszerezett összegyűjtését, jóllehet mindennek elvégzéséhez kiváló 
módszertani segítség is a kutatás rendelkezésére áll.13 A jelen esetben is ezt a hiá-
nyosságot kell megállapítanuk, noha szerencsés módon éppenséggel e vidék várai 
történetének szisztematikus föltárása messze túlvezethet Zala, Vas és Veszprém 
vármegyék határain, többek közt a társadalom- vagy a köztörténet müvelése szá-
mára nyújtva ezzel biztos alapot. Vitathatatlan tény: a jelen kötetjábjegyzeteinek 
sorában számos alkalommal előfordul ugyan Holub Józsefnek „Zala vármegye tör-

12 Kenyeres István: A végvárak uradalmainak igazgatása és gazdálkodása a 16. században. In: 
Századok 135. (2001) 1368-1370. p. 

13 Solymosi László: A helytörténet fontosabb középkori forrásainak kutatása és hasznosítása. In: 
Történelmi Szemle, 18. (1976) 125-155. p. 



ténete a középkorban" című, 1933-ban elkészült, a megye településeire vonatkozó 
oklevelek adatait tartalmazó kézirata, de Rezi esetében, mint ahogyan más telepü-
lések esetében sem, egy regeszta-tár korántsem jelentheti a kutatás végső állomá-
sát. Noha Holub gondosan összegyűjtötte az egyes megyebéli településekre vonat-
kozó okleveles anyagot, s azt regeszták formájában rendszerezte is, két dolgot 
azonban nem szabad elhanyagolnunk. Kézirata egyfelől a megyemonográfia adat-
tári részének, jelen formájában még nem kiadásra szánt alapja, ráadásul az 1930-as 
években ő sem juthatott el a korban már ismert összes levéltárba. Másfelől pedig 
napjainkban a Holub által maximálisan elérhető okleveles anyag mintegy más-
fél-kétszerese áll a kutatás rendelkezésére, továbbá évek óta számítógépes adatbá-
zis is megkönnyíti az abban való búvárkodást. Figyelmünket a már nyomtatott 
formában elérhető okleveles anyagra is kiterjesztve hozzátehetjük: a hivatkozások 
közt sajnálatos módon a legalapvetőbb forrás- és regesztakiadvány-sorozatokat 
sem lelhetjük föl (pl. Zsigmondkori Okit., Anjoukori Okit. stb.). Mindezek fényé-
ben tehát különösebb kockázat nélkül állítható: a recenzált kötetben szereplő infor-
mációkon túl bőséggel lehetne még találni ismeretlen okleveleket Rezi vára és 
főleg uradalma középkori történetére vonatkozóan. Ha pedig a vártól kicsit jobban 
kitekintünk a birtokosok felé is, akkor a Gersei Pethő család történetét érintő és 
máig ki nem aknázott okleveles anyag igencsak tekintélyesre duzzad.14 

Ugyancsak ide kívánkozik egy további módszertani megfigyelés is. A kötet vé-
gigolvasása és a fentiek figyelembevétele mellett látható: a jelen munka erőtelje-
sen támaszkodik Holub regeszta-gyűjtésére, ugyanakkor annak is tanúi lehetünk, 
hogy néhány fentebb idézett alkalommal még a kiadott források adatai sem jelen-
tek meg e feldolgozásban. Mindez arra mutat, hogy itt is a regesztákból származ-
nak az információk, s azok egyetlen alkalommal sem lettek összevetve az eredeti 
oklevelekkel vagy azok kiadásaival. Együttvéve tehát a regeszták, mint források-
ként történt kizárólagos alkalmazását kell megállapítanunk. Ezzel összefüggésben 
nehéz elhallgatni azt az észrevételt, hogy a napjainkban egyre inkább elterjedni lát-
szó regeszta formában történő forrásközlés bizonyos mértékű veszélyeket hordoz-
hat magában. Hangsúlyozva, hogy a források e típusú közzététele ma már valóban 
nélkülözhetetlen, egyszersmind azt sem szabad felednünk, hogy az eredeti okleve-
lek megtekintése egy-egy feldolgozás elkészítéséhez — a fentiek is bizonyítják 
mindezt — továbbra is mellőzhetetlen. A számos regesztaközlés mindehhez hatal-
mas segítséget nyújt ugyan, de az eredeti iratokat e kiadások egyáltalán nem, vagy 
csak bizonyos korlátok közt pótolhatják. 

14 Magyar Orzágos Levéltár. Diplomatikai Levéltár. 91101-94056. In: Borsa Iván: A Mohács 
előtti gyűjtemény. Bp., 1972. (Levéltári Leltárak 54.) 93. p. 



Befejezésül néhány apróbb hiányosságra kell kitérni, amelyek a mű tartalmát 
lényegileg nem befolyásolják, ugyanakkor figyelmesebb szerkesztéssel talán elke-
rülhetőek lettek volna. Ezek sorát Köpyves Kálmán királyunk 1113. évi oklevelé-
nek egy részlete nyitja (6. p.), amelyben a Szerző által idézett szöveg (...in monte 
Rezy cum villa streca ibi altér terminus terra est..) egyáltalában nem utal erdőgaz-
dálkodásra, ellentétben azzal, ahogy az a kötetben szerepel. Albi Rudolfot a ma-
gyarországi történeti irodalom inkább Albeni néven ismeri (17. p.). A 21. oldalon 
található pálos monostort is előnyösebb lett volna kolostorként megjelölni, aho-
gyan könnyebben értelmezhető lett volna az asztalnokmester méltóságnév a 23. ol-
dalon szereplő asztalmester helyett. 1448-ban a Gersei Pethők familiárisa az 
oklevél eredeti szövege szerint nem Uzsai Bálint, hanem e Bálint fia: László volt 
(26. p.), s ugyanekkor a Zala megyei Szentgyörgy várában csak Csapi András volt a 
várnagy, Máté nem!13 A nem kimondottan történészi érdeklődésíi, különösen ré-
gióbéli olvasó számára pedig informatívabb lett volna, ha a szövegben szereplő 
helységnevek kivétel nélkül azonosított, mai formát kapnak, ahol persze erre lehe-
tőség van (pl: 28. p.: Thoty helyet Tóti — Lengyeltóti, Somogy m.), 30. p.: Unyani 
helyett Unyomi — Balog- és Nemesunyom, Vas m.). Gersei Pető János valóban je-
len volt az 1490-es farkashidai egyezmény aláírásánál, azonban zászlósúrnak csak 
fenntartással nevezhetjük. Neve ugyanis a „klasszikus" banderiátus urak 1498/22. 
tc. általi felsorolásából hiányzik, s csak az 1502. és az 1505. évi országgyűlésről 
tudjuk kimutatni báróként (33. p.). Végezetül meg kell említeni, hogy a sajtóhibák 
száma sem elhanyagolható (pl.: 3., 4., 9., 17., 19., 21., 24., 25., 27., 35., 39., 40. p.) 

Ami a kötet utolsó harmadát kitevő koraújkori szakaszokat illeti, minthogy je-
len sorok írója e korszakban kevéssé mozog otthonosan, ezért részletesebb ismer-
tetésbe bocsátkozni nem szándékozik. Annyit azonban fontosnak érez megjegyez-
ni, hogy a kései középkornál is közismerten sokkalta bőségesebb forrásviszonyo-
kat fölvonultató 16. század történetét tárgyaló fejezetekhez tartozó lábjegyzetek-
ben kizárólagosan két, néhány száz magyar nyelvű misszilist tartalmazó forrás-
kiadványt lelhetünk fel. Erről a Szerző az Előszóban a következőket írja: Sajnála-
tos tény, hogy Rezi váráról csak nagyon kevés okleveles adat maradt fenn. A török-
kor pedig szinte csak Pethő János és Csányi Akos levelezéséből ismert. A recen-
zens azonban ezzel szemben kénytelen felhívni a figyelmet arra, hogy néhány le-
véltári repertórium rövid áttekintése után is bizonyosan állítható: ennél lényegesen 
több forrást őriznek a 16. századi Nyugat-Dunántúlra, a Gersei Petőkre és persze 
Rezire vonatkozóan a Zala és Veszprém megyei levéltárak, valamint a Magyar Or-

15 z o II. köt. 542. p. 



szágos Levéltár raktárai, az erre az időszakra már páratlanul gazdag forrásbázist je-
lentő bécsi levéltári együttesekről nem is szólva. Az uradalom Mohács utáni törté-
netének vizsgálatához pedig pótolhatatlan segítséget nyújtottak volna a 16. század 
közepétől fönnmaradt tized- és rovásadó-jegyzékek is. 

A fentiek fényében tehát elmondható: Rezi vára középkori és koraújkori törté-
netének e feldolgozása számos nézőpontból nem felel meg a téma feltárásával kap-
csolatosan joggal támasztható általános elvárásoknak: úgy a szakirodalom, mint az 
alapvető nyomtatott és kéziratos levéltári források kimerítő föltárásával és rend-
szerező bemutatásával is adós marad. A címben megjelölt feladatot, az uradalom 
történetének bemutatását sem sikerült maradéktalanul teljesítenie. Ugyanakkor, és 
ezt is fontos aláhúzni, témafelvetésével talán újabb lendületet adhat az eddig mint-
egy Csipkerózsika-álmát alvó magyarországi, nem régészeti — hisz azok több-ke-
vesebb lendülettel, de folynak —, hanem inkább az írott forrásokra építő 
várkutatásoknak. Azon fölül pedig megjelenésével alapot nyújt Rezi vár históriája 
további kutatásához, amelynek, és a fentiek mind erre igyekeztek rámutani, min-
denképpen érdemes folytatódnia. Mindezek eredményeképpen talán nem is oly so-
kára a vár és a Gersei Petők történetének, joggal a hiánypótló jelzőre számot tartó, 
modern és tudományos igénnyel készült összefoglalását is a kezünkbe vehetjük. 

Horváth Richárd 
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Szerzőink figyelmébe 

1. A kéziratot számítógépen (IBM, lehetőleg WinWord 2.0-ás vagy 6.0-ás verzió-
ban) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani, mellékelve egy példányban a ki-
nyomtatott 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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