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RÁCZ ATTILA
A MAGYAR ÁLLAMI ORSZÁGOS FEGYVERGYÁR
TERMELÉSE 1848 MÁRCIUSÁTÓL 1849 ÁPRILISÁIG

A szabadságharc kutatói számára mind a mai napig nem pontosan tisztázott, hogyan volt képes az indusztrializáció előtt álló Magyarország kormányzata biztosítani a sikeres hadviselés feltételeit a Habsburg Birodalom fejlettebb nyugati felével
szemben. Mekkora volt az állami, illetve a magánszféra hozzájárulása a hadsereg
ellátásához? Milyen szervezési nehézségek adódtak? Hogyan lett ezeken úrrá a
magyar vezetés? Ehhez kíván adalékokat szolgáltatni jelen tanulmányom.
A Birodalom sajátos helyzete, a negyvennyolcas tavaszi politikai események
ellentmondásai miatt 1848 tavaszán hamarabb jött létre a „magyar hadügy", mint a
„magyar hadsereg". A létrejövő magyar Hadügyminisztérium kezdetben csupán a
császári és királyi hadseregnek a tágabb értelemben vett Magyarországon állomásozó része felett rendelkezett. A magyar hadsereg felállítása így 1848 májusára datálható, mivel ekkor állították fel az első honvédzászlóaljakat (a felettes hatóság
jellemző módon sokáig nem is a Hadügyminisztérium, hanem az Országos Nemzetőrségi Haditanács volt). Mindezek ellenére az egyszerűbb fogalomhasználat érdekében már 1848 márciusától a magyar hadsereg fogalmat használom, annál is
inkább, mert a honvédelem és a hadügy fogalmak szembeállítása a bécsi udvar
mesterkedésének volt tekinthető, és nemcsak a korabeli magyar, de az osztrák szóhasználatban is felváltva használták őket.1
Jelen tanulmány terjedelmi korlátok miatt a Magyar Állami Országos Fegyvergyár működésével foglakozik, és a tavaszi hadjárat végéig tekinti át a szabadságharc magyar oldalán harcoló alakulatok fegyverrel való ellátását. A jövőbeni kutatások alkalmával a teljesebb kép érdekében fel kell majd dolgozni az Országos
Fegyvergyár mellett működő további ipari műhelyek tevékenységét is. 2
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Arra. hogy s z ü k s é g esetén helyben is gondoskodhattak és gondoskodtak a f e g y v e r - és lőszerellátásról, j ó p é l d a a Székelyföld 1848 október-januári ellenállása, gondoljunk csak Gábor
Áron legendás rézágyúira vagy S z a c s v a y János lőporkészítésérc, Gabriányi J ó z s e f gyógyszerész gyutacsaira.
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I.
A magyar hadsereg felfegyverzésére tett kísérletek a pesti országos
fegyvergyár működésének megkezdéséig

Az 1848. április 11-én szentesített III. tc. nem intézkedett egyértelműen a hadügyről, szövege csak általában szólt a Minisztériumhoz tartozó „katonai és általában
minden honvédelmi" tárgyakról. A Minisztérium elődjének tekinthető kormányszékek azonban legfeljebb a Magyarországon állomásozó császári és királyi hadsereg ellátásában, illetve a katonai és polgári hatóságok közötti kapcsolattartásban
játszottak szerepet. A katonaság ügyeinek nagy részét a Birodalom egész területére
kiterjedő rendszerben a főhadparancsnokságok, a generálkommandók intézték.
Ezekről azonban nem rendelkeztek az 1848. évi törvények. Batthyány határozott
fellépésének köszönhetően, május 7-én az uralkodó királyi kéziratban a négy magyarországi főhadparancsnokságot: a magyarországi központit Budán, az egyesített károlyvárosi báni és varasdit Zágrábban, a szerémségit Péterváradon és a bánságit Temesvárott, a Batthyány-kormány felügyelete alá rendelte. " A nagyszebenit
(Erdély) csak június 10-én utasította a magyar kormányzat rendeleteinek teljesítésére. Ezzel vált lehetővé az ország egész területén az önálló magyar hadsereg kialakítása.
A magyar hadiipar, a többi iparfajtához hasonlóan, az európai szinthez képest
igen fejletlen volt: Ez elsősorban a természeti kincsek hiányából (a hadiiparhoz elsősorban vasra, rézre, ónra, higanyra, antimonra, nikkelre, kénre és szénre volt
szükség) 4 és a Habsburg Birodalom gazdasági polarizációjából adódott. A fegyver- és lőszerkészítéshez szükséges magyarországi nyersanyagforrások helyzetéről Fényes Elek munkáiból nyerhetünk pontos képet; a szabadságharcot megelőző
időszakról 1845-ös adatok állnak rendelkezésünkre.
A hadiipar legfontosabb alapanyaga a vas. A legtöbb vasércet Gömör vármegyében bányászták, de az országos termelésben jelentős szerepet kapott Szepes,
Zólyom, Abaúj, Borsod, Liptó, Sáros, Torna, Zemplén, Ung, Bereg, Máramaros,
Bihar, Arad, Krassó vármegye és az oláh-bánsági végezred is. ' Bár a vasipar hazánkban a XVIII-XIX. században fejlődésnek indult, sem a bányászat, sem a vas-
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Bakó Imre: A m a g y a r állami országos f e g y v e r g y á r működése 1848-49-ben. Bp., 1 9 4 2 . (A to-

1987. 312. p .
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Fényes

vábbiakban: Bakó,

1942.) 7 - 1 0 . p.

Elek: N e m z e t i iparunk. Pest, 1846. (A továbbiakban: Fényes,

1846.) 169. p.

feldolgozás nem tudta kielégítően ellátni a magyar iparosok igényeit, 6 így jelentős
importra szorult az ország.7 A vasfeldolgozás mennyisége azonban folyamatosan
növekedett, minősége javult, így bizonyos termékekből exportra is futotta. 8 Vashámorok és gyárak tekintetében Gömör vármegye volt a legjelentősebb. A szabadságharcot megelőző utolsó adatok szerint itt évente 245.000 mázsa vasat dolgoztak
fel,9 Szepesben évi 120-125.000 mázsát, Tornában 46^17.000 mázsát. 10 Az Abaúj
vármegyében fekvő Mecenzéfen 18.000 mázsa kaszát, kapát, szeget gyártottak az
itt feldolgozott vasból. Zemplén megyében Szinnán; Ungban Antalócon, Felsőremetén, Turjaremetén; Beregben Szelesztón, Bilkén, Iloncon; Máramarosban Kabolapolyánán; Liptóban Maluzsinán; Biharban Vaskóhon, Petrócon; Krassóban
Bogsánbányán, Resicán, Zsidóvárott; Vasban öt hámorban; Baranyában Csetneken; Borsodban Diósgyőrt, Ózdon; az oláh-bánsági határőrezred területén Ruszkahegyen voltak vasfeldolgozásra alkalmas helyek, illetve Pesten további egy mümalomhoz csatolt vasöntőgyár működött. 11
Az 1845-ben Magyarországon 575.000 mázsa nyers és öntött vasat dolgoztak fel,
ezek értéke mázsánként 8 forinttal számolva 4.600.000 forint volt, ám ez kevés lehetett, mert 18.563 mázsa nyers és öntött vasat (154.807 Ft), 66.620 mázsa kovácsolt
vasat (666.200 Ft) és 82.070 mázsa „pöröly kovácsmüvet" (2.051.750 Ft) kellett behozni az országba.'" A magánkézben lévő üzemek tekintélyét az mutatja, hogy a feldolgozott vasnak csak mintegy 40 százaléka számlázott kincstári pénzből. 13
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Fényes,

1846. 156-171. p. szerint évente átlagosan 4 0 0 . 0 0 0 mázsa vasat d o l g o z t a k fel, ós e z

n e m c s a k az angliai, de a h a z á n k n á l jóval kisebb stájerországi 600.000-cs (583.811 mázsa
nyers- és 21.915 mázsa öntött vas) termeléstől is j ó v a l elmarad. A f e j l ő d é s a z o n b a n szemmel
látható, 1833 és 1837 között az évi átlag 300.000 m á z s a körül volt (átlag 269.997 m á z s a
nyers- és 36.312 mázsa öntött vas). 1756-1874. a bécsi mázsa mai m é r t é k e g y s é g g e l 56,006
kg. A m a g y a r mázsa 58,8 k g volt, de a forrásokból arra következtethetünk, h o g y a bécsi m á zsát hsználták. Bogdán

István:

Magyarországi ür-, térfogat, súly- és d a r a b m é r t é k e k 1874-ig.

B p , 1991. 5 0 - 5 2 . p.
7

Fényes
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1845-ben főként Stájerországból 108.121 mázsa nyers, öntött, kovácsolt, rúd-, pléh, stb. vas behozatala 1.233.881 Ft, illetve 176.195 mázsa egyéb vascszköz behozatala 2.519.788 Ft értékben.
8

„ V ö r ö s k ő n olly j ó vaspléhet készítnek, hogy ez a' stájerországihoz h a s o n l í t . . . " Fényes,

1846.

170. p. F ő k é n t lengyel területre szállítottak ásót, kapát, szegeket, k e m e n c é k e t , főzőedényeket.
Gölnicben 175 „szabadalmas k o v á c s " 39.600.000 szeget gyártott. Fényes,

1847. 84. p.
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1847. 67. p. Fényes k ö z l é s e szerint G ö m ö r b e n a vashámorok e g y m á s t érik. Bakó fel-
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Bakó,
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Fényes,

1846. 171. p. 1833 és 1837 között 101.063 m á z s a nyersvas, 16.537 m á z s a öntött vas.

cseréli a szepesi adatokkal.
1847. 84. p.
1942. 8 - 9 . p. Felsőremetén rúdvas.

Magyarországon, mint a legtöbb európai országban jellemzően faszénnel redukálták az oxidos vasérceket, bár ismert kőszénbánya volt elég az országban, megfelelő kihasználtságról korántsem beszélhetünk. 14 Művelés alatt lévő bányák voltak
Sopron, Komárom, Pozsony, Esztergom, Pest, Krassó, Baranya megyékben és a
bánsági illyr területeken. A legjobb minőségű szenet a Krassó vármegyei Oravicán
bányászták, 500.000 mázsát évente, Pécs környékén pedig 133.000 mérő (kb.
80.000 mázsa) szenet termelték évente.lD
A hadiiparhoz fontos réz mennyiségével nem volt probléma. Oroszország, USA,
Anglia után Magyarország volt a legjelentősebb réztermelő ország. A legtöbb nyers
rezet 25.000 mázsás mennyiséggel a szomolnoki bányakerület adta, de jelentős bányákkal rendelkezett Oravica, a bánsági kerület (4-7.000 mázsa); Krassó (2-5.000
mázsa); Bihar vánnegye (800-1.100 mázsa); Obreska (1.000-1.400 mázsa); Nagybánya (100 mázsa) is. 1842-ben az összes Magyarországon bányászott tiszta réz
36.796 mázsa volt. A rézhez Fényes hozzászámolta még a szomolnoki rézvitriolt
(1.100-1.200 mázsa) is, melyet a réz feldolgozásánál kitűnően tudtak használni.16
A kitermelt ólom mennyisége 1822-ben 3.415 mázsa 81 font, 1842-ben 3.589
mázsa volt. Az utolsó felmérés évében 22.189 mázsa nyers ólomércet hoztak felszínre; a legtöbbet az oláh bánsági végezredből és a selmeci bányakerületből. 17
Ként csak a varasdi Radobojoson termeltek nagyobb mennyiségben, 18 1848-ban
Rombauer Tivadar nyitotta meg a kalinkai kénbányát. 19 Az ón a higany, az antimon, a cink elenyésző mennyiségben volt az országban. A nikkel bányászatát is
csak az 1840-es években kezdték meg Gömörben. 20
A lőporgyártáshoz elengedhetetlen alapanyag a salétrom. Ebből nem csak elegendő mennyiség volt az országban, de évente több ezer mázsa jutott kivitelre is. A
legtöbbet Szabolcs, Bihar, Szatmár, Fejér és Moson vármegyékben termelték. A
szabolcsi nagykállói és a nyíregyházi főzőházaknak 5.000 mázsa körül volt a hozamuk évente. 21 Az országban lőpormalmok Besztercebányán, Radványon, Borostyánkőn, Nagybányán és Kassán voltak. Ez utóbbi 600 mázsa lőport állított elő
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U o . 6 9 - 7 0 . p.

1847. 69. p. 9 0 barnakőszén, 30 f e k e t e k ő s z é n bánya volt ismert.
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Fényes,

1942. 8. p.
1847. 6 8 - 6 9 . p.

évente. Fényes Elek szerint szükség esetén az országos termelés 6.000 mázsa is lehetett volna. 22
A magyarországi ipari potenciálról pusztán néhány számadatot említve is egyértelmű, hogy a szabadságharc kitörésekor nem állt rendelkezésre megfelelő háttér a
fegyverek előállítására. 1847-ben 528 gyár működött 23.400 munkással, amihez
még 232.753 iparost a mintegy 78.000 inassal is hozzá számíthatjuk. Fegyvergyár
nem volt az országban, mert a Liptó vármegyei Hradeken a napóleoni háborúk idején
felállított, évente 24.000 puskacsövet gyártó üzemet 1813-ban megszüntették.-"1
A fegyvergyártás fontosságát jelzi, hogy a Minisztertanács már április 16-án
foglalkozott az üggyel."4 A hadsereg fegyverrel és lőszerrel való felszerelésére ideiglenesen megoldást adhattak a magyarországi császári és királyi hadiszertárak átvételei, a külföldi vásárlások, cserék, a csempészet, a lakosság fegyvereinek beszolgáltatása, majd később véglegesen az állandó hazai fegyver- és lőszergyártás
beindítása.
A hadsereg fegyverrel való ellátásában elsőként a hadiszertárak átvétele jött
szóba, melyek Pozsonyban, Lipótvárott, Komáromban, Budán, Pesten, Aradon,
Temesvárt, Péterváradon, Eszéken, Gyulafehérvárt és Nagyszebenben voltak.
Ezek közül Arad, Temesvár, Gyulafehérvár és Nagyszeben sokáig, vagy az egész
szabadság alatt császári kézen volt, így az ott őrzött fegyverek 1848 augusztusa
után nem kerülhettek a magyar kormány birtokába. A várakból beérkezett hadi szerek csomópontja Pest-Buda volt, innen általában bérelt „álladalmi" szekereken,
előfogatokon szállították ezeket tovább a csapattestekhez. 2 '' Az elosztás folyamatosságát a lőszertartalék—oszlopok biztosították. Az átadott fegyvertárakkal is
adódtak problémák, pl. Budáról Pollácsek őrnagy három szekér fegyvert indított el
Kassán át Galíciába. Szerencsére ezt Láhner György leleplezte, így a fegyverek
megmaradtak a magyar állam birtokában. 26 A császári és királyi hadiszertárakból
összesen 30.000 fegyvert sikerült átvenni."7
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1942. 9 - 1 0 . p. A munkásokról szóló adat Erdély nélkül értendő.
Az 1 8 4 8 - 4 9 . évi minisztertanácsi j e g y z ő k ö n y v e k . Bp., 1989. 25. p. és F.

1987. 316. p.

Csikány

Tamás: A tüzérségi lőszerutánpótlás rendszere és problémái 1848-1849-ben. In: H a d -

történelmi Közlemények 106. (1993) 3. s z á m . (A továbbiakban: Csikány,
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Horváth

Mihály:

A m a g y a r nemzet függetlenségi harcának története

1 8 7 1 - 7 2 . (A továbbiakban: Horváth,
27

Bakó,

1942. 15. p.

1 8 7 1 - 7 2 . ) II. köt. 4 0 - 4 1 . p.
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A fegyvervásárlások anyagi hátterének megteremtése sem volt kis feladat. Kossuth Lajos, mikor átvette a magyar állampénztárát, ott 606.015 forintot talált.28 Ezt
leginkább fegyvervásárlásra kívánták fordítani: „... magam [t. i. Kossuth, R. A.]
unszoltam a költséges ágyútelepek felszerelését... Fegyverért szívesen odaadtam
volna a kincstár utolsó fillérét... nem gondoltam egy kis kárral, csak hogy nagyobb
mennyiségben kiteremtsem az ónt, mely golyó alakban repüljön a hálátlan pártütők
felé... szóval, ha pénzt kértek a honvédelemre... feleletem mindig az vala: csak rajta! rajta!" 29
A pénzkeret július 11-én növekedett, amikor a parlament a 200.000 katonával
együtt megszavazta a 42,5 milliós hadhitelt, és elvileg nem volt annak akadálya,
hogy külföldről fegyvert vásároljanak. Erre történtek is kísérletek: Kardossy Ottó
Bécsből, Sztankó Samu (Soma) Bécsből és Belgiumból kívánt fegyvert behozni az
országba. Ezek közül úgy tűnik csak az utóbbi sikerült, mert a többi elakadt a határon/ 0 Görgey Artúr 1848. augusztusában Prágában és Bécsújhelyen járt, hogy a császári és királyi tüzérségi telepeken tanulmányozza a lőkupakgyártást, továbbá felhatalmazást kapott 1.000.000 lőkupak vásárlására is. A tanulmányút hatására Görgeyjavasolta elsőként a gyutacs- és lőkupakgyár magyarországi felállítását is/ 1
Jellasic támadása után a fegyverek legális bejuttatása az országba lehetetlenné
vált, ezért a magyar kormány kénytelen volt a külföldről való csempészethez folyamodni. A Sztankó által vásárolt fegyver- és lőkupakszállítmányt Bécsújhelyen
megállították. Az Országos Honvédelmi Bizottmány rendeletére ezt meg kellett
kísérelni átcsempészni a határon. "2 Bár több részről is történt ajánlat (Kaiser Ferenctől, Vidos Józseftől, Baudis Izidortól), a csempészés eredménytelen maradt."
1848. augusztus 5-én egyesség jött létre a bécsi Hadügyminisztériummal: magyar részről átadnak 3.600 darab 2 fontos gránátot és 20.000 darab 6 fontos ágyúgolyót, melyekért cserébe kapnak egymillió gyalogsági töltényt, 400 puskaagyat,
600 puskakakast. Szeptembertől természetesen ez a fajta megoldás is kútba esett."4
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1848. november 26-án kelt kormányrendelet értelmében a megyei insurrectionális anyagot be kellett gyűjtetni. December 21-én újabb kormányrendeletet hoztak e tárgyban: a lakossági fegyvereket kötelezően be kellett szolgáltatni. Ezt járásonként a főszolgabírák ellenőrizték."0
Az előbb felsorolt fegyverszerzési lehetőségek csak átmeneti jellegűek voltak,
hosszú távú megoldás csak az önálló hazai fegyvergyártás megteremtése lehetett.
Ennek azonban akadályai voltak: tőke, nyersanyag és a gyártáshoz szükséges gépek hiánya. Ezért a Minisztérium, majd később a Honvédelmi Bizottmány először
magáncégeket igyekezett megnyerni a magyar fegyvergyártás ügyének. Széchenyi
István már áprilisban utasította titkárát, Kovács Lajost, gondoskodjék fegyvergyár
létesítéséről, hogy a nemzetőrséget fölszerelhessék. Helyszínként azonnal a Pesti
(József) Hengermalomra gondolt, hiszen ennek egyik fő részvényese maga Széchenyi v o l t / 6 Kovács szerződést kötött Fehr Vilmossal a hengermalom gépműhelyének fegyvergyárrá alakításáról, azzal a feltétellel, hogy az üzem 25-50.000
forintot kap átalakításra . Széchenyi a pénzt rögtön kiutalta, de még június 13-án is
azt kellett látnia, hogy a gyár még mindig nem indult be, mert késett a gépek és a
puskaszerelvények behozatala/ 7
Április 30-án a kormány szerződést kötött a Pesti Vasöntő és Gépgyár Társasággal, mely kötelezte magát, hogy azonnal átáll fegyvergyártásra, 500 darabot gyárt naponta; a megrendelés pedig 100.000 darabra szólt. A berendezések készítésének,
üzembe helyezésének felelőse egy angol szakember, W. I. Dobbs volt. Neki kellett
felügyelnie a puskacsövek gyártását az üzem beindításától számított egy hónapig."'8
„Vidéki" gyárakkal is szerződést kötött a kormány. A Pécsi Vasgyár ágyúk,
ágyúgolyók, vasúti sínek gyártását vállalta,"9 a Rimái Vasművelő Egyesület puskacső hengerlését. 40 Kassán Fiedler Károly fegyvergyári részvénytársaság létrehozását,41 Mecenzéfen Tischler Gedeon, Parti és társai vaskereskedők 40.000 szurony
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készítését, 42 Szobráncon Pondelicsek Béla felsőremetei gyáros 1.000 puskacső felszerelését, 4 " Betléren ágyúgolyóöntést, 44 Pécscsetnek-i vasgyárban Madarász
András ágyú, ágyúgolyó, kartács gyártását,43 Prakfalván és Korompán a vasgyár
ágyúöntést, szuronypuska készítését, 46 Resicán rézágyúk gyártását, Chisnavodán
Kienczelmann vasgyára golyóöntést, Kolozsvárt szuronygyártást, Lőcsén kis teljesítményű fegyvergyár, Nagybányán lőpormalom felszerelését vállalták. 47
Mivel a kormány nem tudta teljesképp ellenőrizni a pesti fegyvergyár termelését, ezért a gyárat novemberben államosította. A többi üzemnél ez csak akkor történt meg, ha nem teljesítették a kormánynak vállalt kötelezettségeket.4<x

A pesti „országos fegyvergyár"

működésériek

megszervezése

A gyár 1848. november 14-én lett állami tulajdon. A fegyverügyeket a Nemzetőrségi Tanács intézte, melynek elnöke szeptember 23-ig báró Baldaccy Manó, az 51.
Károly Ferdinánd főherceg nevét viselő gyalog sorezred ezredese, szeptember
23-tól Nádossy Sándor alezredes volt. A fegyverfelügyelő Georg Marziani, a 48.
Emő főherceg nevét viselő gyalog sorezred ezredese, a tüzér osztály ideiglenes vezetője Lukács Dénes főhadnagy volt.4''
1848. júliusában befejezték a Hadügyminisztérium szervezését, melynek hét
osztálya közül a III. a „Fegyverfelügyeleti osztály" volt. Vezetője: Marziani, hadsegédje: Szabó Imre főhadnagy volt.3" Az osztályt decemberben új néven átszervezték: „Tüzérségi és fegyverkezési osztály", jelzése „C", száma IV. lett."1
Hatáskörét ekkor szabályozták: feladata az ágyú-, lőpor-, salétromkészítés, ütegek
felszerelése, a várak fegyverrel, lőszerrel való ellátása, a tüzérképzés felügyelete
lett. Gondoskodnia kellett lőfegyverekről, szúró és vágófegyverekről, azok szétosztásáról, gyutacsok készítéséről. 32 A fegyverfelügyeleti osztálynak alávetve az
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országos fegyvergyár élére Rombauer Tivadar kereskedelemügyi miniszteri tanácsos került igazgatói címmel. 33
Láhner György szeptemberben leleplezte Marziani állítólagos árulását, akit azzal vádoltak, hogy szabotálta a magyar hadsereg felfegyverzését, az osztály működését is hátráltatta, így a kimutatásokat sem készíttette el. 34 Marziani szeptember
28-án el is hagyta a hadsereget. Október 5-étől már Láhner adta be naponta a jelentéseket a fegyvergyár teljesítményéről, megnevezve az átadott fegyver és lőszer
mennyiségét, és október 24-étől már hivatalosan is átvette Marziani helyét. 33
Az államosítás után a fegyvergyárat a Valero laktanyában helyezték el.3'1 A gyár
több fiókteleppel is rendelkezett, így a Lánchídépítő Társasággal, ahol az ágyútalpakat gyártották, valamint a pesti vasöntő gépgyárral. 37 A gyár munkájának megkezdését elsősorban a szakemberhiány késleltette, ezért október 3-án az OHB kötelezte a vasúti, a lánchídgyári kézműveseket és a puskaműveseket a fegyvertárban
talált puskacsövek és -agyak összerakására, később, október 25-én a puskaműveseket, hogy csak az államnak dolgozhatnak, és ezért cserébe nem kellett nemzetőrnek vonulniuk. 38 November 14. után a Honvédelmi Bizottmány elrendelte, hogy
Pest, Esztergom, Győr, Sopron, Pozsony, Pécs, Székesfehérvár, Szabadka, Szeged,
Arad, Gyöngyös, Eger és Kecskemét városának be kell jelentenie a puskamüveseket és tanoncaikat és a gépgyári szakmunkásokat. Amíg a jelentések beérkeztek,
Láhner munkába állította az összes pesti késest, lakatost, kovácsot.39 November
18-án és 27-én a Honvédelmi Bizottmány felszólította a honvédzászlóaljakat,
küldjék be az asztalosokat, kerékgyártókat, lakatosokat, kovácsokat és puskaműveseket. Teleki László nyugatról akart hozni szakmunkásokat, de azok csak az
osztrák határig jutottak el.60
Lőszert a régi császári és királyi raktárakból vételeztek. A lőszergyártás élen
Ulrich Ágoston, 5. (csehországi) Natalis von Bervaldo altábornagy nevét viselő tüzérezred főhadnagya, Móga seregének ütegparancsnoka állt. A lőszergyártás köz-
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pontja a pesti Újépület volt. A lőkupak és golyókészítés éjjel-nappal folyt. A
gyutacs, gyúkanóc, robbanóanyag-gyártás angliai gépekkel történt.61
Az ágyúkat a váci úti császári és királyi ágyúöntő telepen gyártották. Vezetője
Lukács Dénes volt, aki december 16-án jelenthette, hogy az első hat ágyú elkészült,
és az ötödik, hatodik az európai mércét is megállná. Lukács azt remélte, hogy ha az
öntést megtanulják, két ágyút tudnak készíteni naponta. December 23-ig kettő és
fél 3 fontos üteg (20 löveg), fél 12 fontos üteg (4 löveg), fél 18 fontos üteg (4 löveg)
készült el a raktárban található löveganyagból. 62 A gyár vezetője elvárta alkalmazottaitól, hogy december 30-ig egy 6 fontos gyalogsági üteget (8 löveg), három 12
fontos és két 6 fontos lovas üteget állítsanak elő.63

A pesti országos fegyvergyár

készletei

Szeptember 18-31. között a fegyvergyárból 11.282 darab lőfegyvert, 3.780 darab
fegyvercsövet, 2.328 darab pisztolyt, 1.800 darab karabélyt, 29.909 darab kaszát és
579.000 lőkupakot adtak ki.64 November 5-én 400 tüzkovás puska és 8.000 kasza
volt raktáron, november 18-án Vetter egy 6 fontos hatlovas üteget vitt el, ugyanezen a napon Máriássy János 100.000 töltényt szállíttatott el.6"
E hó 25-ig kiadott a gyár még további 5.217.902 darab gyalogsági töltényt. Ekkor a lőszerraktárban volt 1.490.000 gyutacs, 543.000 lőkupakos töltény, 1.100
puska. December 12-én 2.000 kész puska volt66 és 120 puskát tudtak gyártani naponta. 67 Ez a szám a hó végére 700 darab/nap-ra emelkedett, huszonharmadikáig a
beindult ágyúgyár 34 löveget szerelt fel. Számításaik szerint átlagosan hetente 6
ágyút tudtak volna a pesti, 3-at a budai részlegben kiállítani, 68 és december végére
tervezték, hogy beindul a röppentyügyártás is.69
Ebben az időben jelentős problémákat okozott a nyersanyaghiány. Az ónhiány
csökkentésére Trangos Lajos, a Pénzügyminisztérium bányászati osztályának ve-
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zetőjejavasolta, hogy foglalják le a kereskedők ónkészletét, illetve az ónedényeket
szolgáltassa be a lakosság Budán és Pesten az arany és ezüst beváltó hivataloknál,
vidéken a kormányhivatalok által kijelölt helyeken és a sóhivataloknál. 70 A vidéki
ólmot a harmincadhivatalok gyűjtötték, és innen szállították Pestre. A lakosság támogatása segítette megoldani a hiányt, sok község ingyen beküldte harangjait, melyekből 50-60 darab is érkezhetett naponta.71
Nagy nehézségek leküzdésével, de létrejött az állami fegyvergyár. Ám termelését nem lehet állandónak tekinteni, nem volt rendszeres a gyártás, ráadásul mire kialakult volna az üzemek összhangja, és a nyersanyagok beszerzése állandóvá vált
volna, Windisch-Grátz csapatai bevonultak Pest-Budára, és a fegyvergyárat kénytelen volt a kormány elmenekíteni. Az igazán szervezett és jól működő rendszer
csak az új helyén, Nagyváradon alakult ki.

II.
Költözés Nagyváradra

Felvetődik a kérdés, miért éppen Nagyváradra helyezték a fegyvergyárat a sebti- ben
kiürített Pestről. Kossuth eleinte Debrecent ajánlotta, de Vetter Antal meggyőzte őt
arról, hogy a körülmények Várad mellett szólnak, hiszen ez lehetett a későbbre tervezett hadmüveletek középpontja. Nagyvárad mellett szólt az is, hogy a vár védett volt,
és elég nagy helyiségek voltak benne a fegyvergyár elhelyezésére.72
A vár ekkori parancsnoka Leitner Ferdinánd (Nándor) honvédőrnagy, segédtisztje Kajaba (Reményfi) János hadnagy, a mérnökkari hadnagy Blau(e) Bernát
volt. A térparancsnok Csillagszegi János százados, térszázados Reviczky János,
térhadnagy Pribék Péter 54. honvéd zászlóaljbeli hadnagy, térlelkész Friszt Mihály
lett. 73
Láhner már 1848. október 1-én parancsot kapott, hogy szerelje fel tüzérséggel
Nagyváradot, a vár ezután 38 löveggel rendelkezett. Helyőrsége az 55. honvédzászlóalj volt, ám ezt január 7-én Kolozsvárra vezényelték, így, bár ezt Leitner —
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sikertelenül — igyekezett megakadályozni, csak a nemzetőrség maradt karhatalomként a városban, és- a hadsereg hiánya később a rendfenntartásban komoly
problémát okozott. 74
A vár megerősítésén kívül erődítési munkák is folytak. Nagyvárad és Váradvelence között sáncokat, kőfalat és hat bástyát húztak fel. Az ötszögletü vár Vauban-rendszerü erődítés volt, falai kőből voltak, a bástyák eleje hosszú, oldala rövid
volt. A város földsáncokkal volt védve. Hodossy Miklós, Bihar vármegye főkormánybiztosa napi 600 napszámos munkájával sáncot emeltetett a Mezőtelegd felé
vezető országúton, sőt a Királyhágót is megerősíttette. 73 Pest kiürítését Csány
László főkormánybiztos intézte, és Vetter helyettes hadügyminiszter ellenőrizte. A
szállítmány Szolnokig vasúton, majd innen kocsival, szánkóval Karcagon (január
7.) át jutott Nagyváradra, a szállítmányt az 5. tüzérezred ezer embere kísérte. Pesten a 24 fontos ütegek, az újonnan elkészült hat lőporos malom és a pénzkészlet egy
része maradt vissza. így is 4.000 szekér érkezett Karcagra, 76 ahonnan Csány utasította Nagyváradot, hogy Kacsó Lajos felügyelete alatt helyezze el a lőport, ágyút,
katonai ruhaneműt a várban, vagy ha ott nem lehetséges, a városban.77 Egy nappal
később az OHB is intézkedett a fegyvergyár váradi elhelyezéséről. Utasítást küldött a várparancsnokának, hogy a vár nagyobb termeit, az asztalok és a padok kivételével, ürítsék ki, a kisebb szobákba helyezzenek ágyakat 840 főre, a tiszti szobákat alakítsák át a gyárigazgatóság 13 hivatalnokának. Egyúttal felszólította
Hodossy főkormánybiztost, sürgesse a gyors intézkedést, mert nincs elég hely
Debrecenben a készletek tárolására. A fegyvergyár és a felfegyverzési osztály
igazgatója, Láhner György 1849. január 11-én érkezett Nagyváradra. 78
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A nagyváradi „országos fegyvergyár" berendezésén folyó munkálatok,
működésének elindítása (1849. január-február)
1849. január 12-én Láhner levelet írt Hodossyhoz, melyben felszólította, tegyen
eleget annak az utasításnak, melyet az OHB küldött január 8-án. 79 Ám Láhner hiába ért 11-én Nagyváradra és érkeztek meg az első szekerek január 14-én,80 mégsem
indulhatott meg a termelés, mert különböző problémák adódtak. Láhner megérkezése után rögtön szemlét tartott, és azt kellett tapasztalnia, hogy a várban olyan személyek is voltak, akiknek már rég el kellett volna hagyniuk azt. Itt martadtak
különböző alakulatok honvédéi, tüzérei; de 214 beteggel a kórház, az élelmezési
raktár; 55 fogollyal a katonai fogház és 240 polgári egyén vagy hadifogoly is.81
Január 15-én még mindig nem volt üres a vár. Ezért a gyár szerei már második
napja az udvaron hevertek, Láhner tartott tőle, hogy nem tudja megoldani az őrzésüket. Maga vette kezébe az ügyet: 100 napszámost, 50 szekeret kért szállításra, ám
ebből nem kapott csak húsz embert és hat szekeret, így a kiürítés még jobban elhúzódott.82
Láhner amiatt is panaszkodott, hogy nem voltak a várban a megfelelő hatáskörrel rendelkező emberek. Rombauerről az OHB nem tudta, hol tartózkodik (Szolnokon ő irányította a szállításokat), Lukács Dénes pedig éppen csak elindult Nagyvárad felé. 8J Nem elég, hogy a vár raktárai nem voltak üresek, megfelelő karhatalom sem volt, mely vigyázhatott volna a megérkező szállítmányokra, pedig a Kossuth által ideküldött Hahn Kázmér százados január 16-án még azt jelentette, hogy
az átmentett anyag az udvaron van rendetlenül felhalmozva. 84
A gyártás beindítására Láhner tizenkét napot kért. 85 A vár kiürítése után a gépeket helyrehozták, működésbe állították. Kiderült, hogy nem fér el minden a várban,
ezért egyes műhelyeket vidékre szállítottak, a kovács-, puskaműves-, reszelőműhely számára a városban béreltek helyiséget. 86
Ulrich tűzérőmagy és készletfelügyelő volt a felelős a lőporgyáitásért. Ez Peceszentmártonon működött kihasználva a Pece patak malomkerék-meghajtó erejét.8
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Az ágyúöntöde és az ágyúfúró műhely szintén Peceszentmártonon voltak Lukács
Dénes alezredes vezetése alatt. Az első ágyút ő maga esztergálta. Mindegyik itt
gyártott löveg 6 fontos volt, rajta a felirat: „Ne bántsd a magyart" + lövegszám +
1849. Nagyvárad. 88 Lukács alá tartozott a lőszergyártás, aki kielégítően végezhette
munkáját, mert Kossuth dicsérte, és felhatalmazta, hogy minden eszközt ragadjon
meg a teljesítmény javítására. 89
Az irodák a Frimont gróf-féle palota helységeiben voltak, a fegyvergyutacsok a
vár kazamatáiban készültek Sztankó Samu azon gépeivel, melyeket Belgiumból
hozatott, 90 a puskaport a gyár földalatti helyiségeiben gyártották. A lőszergyár is a
várban volt. Raktárak az apácák zárdájának iskolahelyiségeiben voltak.91
Rombauer Tivadar igazgatóval együtt érkeztek meg az alkatrészek, és megindult a lőfegyverek, szuronyok, kardok készítése, illetve a beszolgáltatott lakossági
fegyverek átalakítása.92
Láhner még január 13-án kérte Kossuthot, utasítsa minden hadtest parancsnokát, hogy azok értesítsék az ágyúk, fegyverek, lőszerek mennyiségéről, küldjenek
pontos kimutatást, hogy a hiányokat pótolhassák. 9 ' Január 26-28. megindult a
fegyvergyár működése, elkezdhették feltölteni a hadsereg hiányzó készleteit.94
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de az iratok Kaufman Károly, a Tüzérségi és felfegyverzési osztály tüzérségi szakfőnökénck
m u l a s z t á s a miatt Pest kiürítésekor elégtek. Ezért n e m voltak L á h n e r s z á m á r a megfelelő k i m u tatások. F. Kiss, 1987. 542. p.
94

A m a g y a r honvédseregben az alábbi fegyvereket és lőszereket gyártották, illetve használták (a
felsorolásban a t í p u s s z á m o t is feltüntetem). H o n v é d f e g y v e r e k : 1798 M franciakovás rövid
gyalogsági puska, 1807 M , 1818 M, 1838 M p u s k á k , 1848 M Augustin-puska, 1838 M c s a p p a n t y ú s vadászkurtály. E z előbbiek 17,6 m m - e s űrmérettel rendelkeztek, míg az 1807 M f r a n c i a k o v á s és 1842 M Augustin-rendszerü v a d á s z k u r t á l y 13,9 m m - r c l . Lovassági f e g y v e r e k :
1844 Augustin-rendszerü elöltöltő gyutacsos lovassági karabély és pisztoly 17,6 mm-es ű r m é rettel. A honvéd tüzérségnél 6, 12, 18 fontos á g y ú k a t és hozzájuk rendelve 7 fontos rövid, 7
f o n t o s hosszú és 10 f o n t o s tarackot használtak, lövedékeik t ö m e g e 2,75, 5,5, 8,25, 7,5, 7,5,
10,6 k g volt. A tarack p u s k a p o r r a l töltött ü r e g e s golyó, a pattantyú olyan gránát volt, m e l y n e k
a g y ú j t ó j á t a kilövő töltet lángja gyújtotta be. A g y ú j t ó „gyúcleggycl" töltött nádszál volt, m e lyet töltés előtt akkorára vágtak, hogy égési i d e j e egybeessen a l ö v e d é k becsapódásának idejével. A kartács f ú r é s z p o r b a , gyantába vagy k é n b e ágyazott 5 0 - 1 0 0 g tömegű vasgolyókkal
töltött szelence, melynek b á d o g f a l a már a c s ő b e n szétszakadt. A z ostromtüzérségnél 1822 M 6
f o n t o s vaságyút, 1822 M 12 fontos vas várágyút, 1781 M 18 fontos b r o n z ostromágyút, 1822

A nagyváradi fegyvergyár termelése

februárban

Február 3-án a fegyvergyár igazgatósága jelentette Kossuthnak, hogy 200.000 lőkupak gyártásához való vegyszere van. A hiány megelőzésére Kossuth elrendelte
634 font salétromsav vásárlását. 9 '
Három nappal később Láhner György felterjesztette az OHB-nak a kiszolgáltatott fegyverekről szóló jelentését. A gyár Szolnok óta 1.015 puskát, 157.000 lőkupakot adott ki, raktáron volt 300 puska, 40.000 lőkupak. A költözéskor Debrecenben maradt 940 puska. 96 Kossuth erről a termelésről elégedetlenül nyilatkozott.
Szerinte a puskacsöveket és a gyújtólyukakat nem fúrták ki rendesen, így azok nem
tudtak elsülni. 97 Láhner február 14-én válaszolt: a rendkívüli akadályok ellenére
40.000 lőkupakot tud gyártani naponta, és ezzel már kiérdemelte Kiss Ernő és
Vetter Antal elismerését. A fegyverfúrás hiányáról szóló pletyka pedig csak rosszindulatú híresztelés, ezek a költözés miatt ki nem fúrt csövek lehettek. 98
Február 10-én 288 darab, 14-én 300 darab puskát szállítottak Debrecenbe. 99 Naponta csak 120 szuronyt tudtak gyártani, ezért Rombauer kérte a mecenzéfi félig
kész szuronyok és puskacsövek, a ploszkói malomban lévő kész szuronyok elküldését. 100 Február 19 -én egy kétszáz fős lengyel csapatot szereltek fel 200-200 dzsidával, karddal, pisztollyal, karabéllyal, szíjas tölténytáskával. 101 Február 26-án 40
kocsi lőszert küldtek ki Nagyváradról Tiszafüredre, ahol Dembinski, az új fővezér
lőszerraktárat kívánt létesíteni. Ekkor már kb. 2.000 lőfegyvert és 160.000 lőkupakot szolgáltattak ki. 102

M 18 fontos vas v á r á g y ú t , 1780 M 24 fontos b r o n z ostromágyút, 1838 M 10 fontos b r o n z
m o z s á r t , 1838 M 30 f o n t o s bronz mozsárt, 1842 M 30 fontos m c s s z e h o r d ó mozsárt és 1832 M
60 f o n t o s bombamozsárt használtak. A gyucsát a g y ú j t ó l y u k b a helyeztek, ez közvetítette a k a n ó c tüzet a töltethez. Kedves
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Magánüzemek is kivették a részüket a fegyvergyártásból, így például Cziegler
Sándor vasgyáros felajánlotta, hogy 50 puskát fog gyártani hetente, ha kap három
részletben 6.000 forint kölcsönt bővítésre. A szerződésben szerepelt, hogy ha nem
tesz eleget ígéretének, lefoglalják a gyárat. IOj
Beindult tehát a lőszergyártás, nehézségek azonban így is adódtak. A munkát a
nyersanyag- és szerszámhiány illetve a munkások elégedetlenkedése hátráltatta. A
nyersanyaghiány már Pesten is égető problémának bizonyult. Az ólomhiányt Pesten az összes vidéki ólom begyűjtésével oldották meg. Átmeneti megoldásként
ezüstöt voltak kénytelenek vegyíteni a golyókhoz. Ez sokkal drágább volt — először be is tiltatta Kossuth —, de legalább nem volt fennakadás a termelésben. 104 A
lőszergyártásnál jelentős probléma volt a papírhiány. A hiányzó papírmennyiséget
Bihar vármegye levéltárának 1820 előtti fenyítő pereinek felhasználásából fedezték.103 A salétromot a kormány a lakossággal termeltette ki. Ha nem volt helyettük
betanított munkás, felmentést kaphattak a katonai szolgálat alól. 106 A vashiányt
nemcsak nyersanyag-felvásárlással, hanem félkészítmények átvételével is csökkentették.
Kezdetben probléma volt a munkások elégedetlensége is. Legelőször azt panaszolták, hogy nem térítették meg nekik az útiköltséget; ezt az OHB a február 6-i határozatában jogosnak ismerte el.1"7 Amióta Nagyváradra helyezték a fegyvergyárat, az árak felszöktek, drágult a szállás és az élelmezés, ezért kérték, hogy az árakat
szabályozzák és a béreket emeljék meg 20-25 százalékkal. Az OHB február 4-én és
6-án rendelkezett erről: a darabbérben dolgozók fizetését 10, 20 és 25 százalékkal
lehetett emelni. Az utasítás szerint Lukács Sándornak, hadfelszerelési kormánybiztosnak új vendéglőst kellett keresnie, ha az előző nem hajlandó szolidabb áron
adni ételeit, vagy meg kellett teremteni a közkonyha feltételeit. A lázongókat ki
kellett utasítani a városból is, így jártak a kovácsok is, akiket február 10-én bocsátottak el. Az elégedetlenkedőket és lázítókat a Rombauer Tivadar által kidolgozott
szabályzat szerint a katonai fegyelem szigorával kellett büntetni, és a „fenyegetés" hatásosabbá tételére a hadügyminiszter egy zászlóaljat rendelt Nagyváradra, és Kossuth utasította Beöthy Ödön főispánt, hogy „nyújtson segédkezet a gyár
fegyelmének fenntartásához". 108 A munkásutánpótlás valószínűleg viszonylag jó
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lehetett, ha ilyen könnyen elbocsátották a lázongókat. Ezt erősíti, hogy február
14-én is jelentkezett egy kovács, aki Párizsból tért haza. 109
A hó végén az OHB érdeklődött Láhner tábornoknál, melyik lőszer a legmegbízhatóbb: a gyutacsos vagy a lőkupakos. Láhner Vetter Antalt kérte fel a tesztelésre, akinek a véleménye szerint a gyutacsos fegyverek 100 közül hétszer, a lőkupakosok nyolcszor-tízszer, a kovások pedig húsz-huszonötször nem sültek el. Ezért
az OHB kiadta a parancsot, hogy ezentúl csak gyutacsos fegyvereket gyártsanak.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a raktáron levő régi fegyvereket nem szolgáltatták
ki, vagy a táborban levőket bekérték volna a hadjárat közben átalakításra. 110

A nagyváradi fegyver- és lőszergyár márciusi

termelése

1849 márciusában már nem csak a nagyváradi gyár, hanem egyéb üzemek is működtek, melyek célja a váradi termelés kiegészítése és az ott gyártott szerek alapanyagainak előállítása volt. Ezekben az üzemekben felhalmozott javakról, a termelés lehetőségeiről, a tulajdonosokkal kötött szerződésekkel foglalkozott Rombauer Tivadar, az álladalmi fegyvergyár igazgatójának március 15-i jelentése, amit
a március 4-10. tartó szemleútjáról készített. Petrócon olyan feltétellel foglalt le a
breznóbányai szuronygyár részére egy szerhámort, hogy a tulajdonos, Kisztler János 1.200 pengőforintot kap negyedévente az álladalomtól, miközben a jövőben is
folyó áron szolgáltatja a nyersvasat és a szenet. A szerhámorban működött négy
nagyobb és négy kisebb „tűz", „kettő, a nagyobb tűzhöz tartozó kalapáccsal, két
köszörűvel". A fészerben szén volt, továbbá elegendő hely lakatosműhely számára. 1 " Az OHB hivatalosan március 6-án a „nagyváradi fegyvergyár felső felügyelete alá" helyezte a petróci üzemet,112 valamint Restyirátán Rosthorn és Török
Gábor üzemeit foglalta le. Itt kovácsolásra, vasöntésre illetve bomba- és gránátkészítésre volt lehetőség. Rombauer a munkálatok beindítását áprilisra tervezte. Az
általa lefoglalt vaskóhi telep eredetileg a váradi katolikus püspökségé volt, ahol a
kezdeti nehézségek ellenére beindult a vasöntés. További foglalások voltak Zsigón
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(özv. Törökné), Kabolapolyánán, Újdéznán (Rosthorn és Török Gábor), Borossebesen (gr. Waldstein), Radnán (Török Gábor) és Monyászán (Néveri Sándor). 11,
Rapaic Dániel alezredes március 15-én jelentette a kabolapolyánai fegyvergyárból, hogy azért nem a várakozásoknak megfelelően működött az üzem, mert
nem állt elég szakember a rendelkezésére, de áprilisra tudnak annyi csövet gyártani, ami fedezni fogja a nagyváradi gyár szükségleteit. Továbbá azt ígérte, hogy havonta 35 mázsa puskaport fognak készíteni, és az ágyúgyártás is beindulhat, mert
egy 6 fontos rézágyút már öntetett. 114 21-én már azt jelentette, hogy a máramarosi
malom havonta 1.100 mázsa puskaport készíthet, ha ugyanilyen mennyiségű salétromot kap alapanyagnak. 113 A Besztercebányán, Breznóbányán, Bogsánbányán,
Deznán, Máramarosszigeten, Mecenzéfen, Nagybányán és Turjaremetén lévő üzemek alapanyagokkal, félkészítményekkel látták el Nagyváradot.
Időnként fennakadást okozott a gyutacs készítéséhez szükséges durranópor
(durranóhigany) gyártása, mely igen időigényes munka volt, hiszen két napig tartott. A gyártás és a tárolás ezenkívül kockázatos és veszélyes is volt, mert negyed
font elég lehetett volna a gyár felrobbantásához. Ráadásul csak egy ember, egy
Chateu nevű párizsi vegyész tudta a durranóport elkészíteni. 116 Az OHB ezért március 17-én utasította Láhnert és a Hadügyminisztériumot, hogy Chateu tanítson be
embereket, így a lőporgyártást megkétszerezhetik. 117
A lőszerkészítésben jelentős tényező volt az egyik legfontosabb alapanyag, a
salétrom utánpótlása. Láhner már február 28-án a salétromsav hiányát hozta fel a
lőszertermelés fennakadásainak egyik okaként. Duschek Ferenc jelentésére hivatkozva az OHB március 15-én azt válaszolta, hogy hamarosan nagy szállítmány salétromsavnak kell érkeznie.118 22-én az OHB elrendelte, hogy a salétromtermelésről báró Vay Miklós és a Pénzügyminisztérium köteles intézkedni, 119 ezzel mint-
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Chateaux néven szerepel.]

egy felelősöket jelölt ki a salétromtermelés ügyében. A termelés növelése érdekében március 27-én Nagyváradon újra felállították a salétromsavgyárat. Igazgatója
Irinyi János lett 1.800 pengő forint évi fizetéssel. 120
A fentebb említett gyárakból befolyt alapanyagokról márciusig kevés információval rendelkezünk, így nehéz rekonstruálni, hogy megfelelően el voltak-e látva
nyersanyagokkal a nagyváradi üzemek. A március 14-i nagybányai adat az első,
amiről tudomásunk van. Ekkor ólmot hoztak, bár a pontos mennyiség nem ismert, az
elkövetkezendő két hét adataiból következtetendő körülbelül 200 mázsa ólom érkezhetett be. Ugyanis 21-én 195,26-án 147 mázsa ólmot hoztak Nagyváradra. 121 Nagybányáról azonban ebben a hónapban nem csak ólom, hanem kész lőpor is érkezett
március 27-én. 122 25-én — ismeretlen helyről — 141 mázsa ólom érkezett. 123
Az ágyúgolyók és sörétek tárgyában első hírünk 14-ről való, Munkácsról. 124
Hasonló hadi szerek érkeztek 21-én Turjaremetéről és a petróci vasgyárból. 12 " A
petróci javakról a következő visszajelzés egy hét múlva, 28-án történt, ugyanezen a
napon Debrecenben is felmérték a rendelkezésre álló ágyúgolyók mennyiségét. 126
A tüzérség ellátását növelendő, március 14-én ismét küldött az ungi kormánybiztos
200 mázsa ágyúgolyót. 127
A gyutacsokhoz szükséges papírt Szegedről szállították, a töltényeknek üres lőszeres ládákat Somogyi Józseftől, a tiszafüredi térparancsnoktól rendelték meg.
26-án Lustig Lőrinc izraelita 1 mázsa 35 font gyutacsot és 350 rőf vásznat ajánlott
fel eladásra. 128
Elég sok adomány is érkezett Nagyvárad számára, s ezekből a legjelentősebbek
a harangok voltak óntartalmuk miatt. 25-én például Békés városából hoztak egy
harangot és „érceket", másnap a Bihar megyei Nagytótfalu egy 112 fontos harangot kínált fel eladásra. E hónap utolsó napján Duschek Ferenc jelentette, hogy a
„helvét vallási közönség" egy harangot Nagyvárad rendelkezésére bocsátott, és
hogy az újfertői református egyházközösség két harangot is felajánlott. 129
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Érdekes, hogy még ekkor is érkeztek be a lakosságtól fegyverek: 26-án a debreceni térparancsnokság „jelenti, hogy Bakó Samu hadbírói gyakornok egy kurta lovas katonai fegyvert [azaz lovassági karabélyt] ajándékozott az álladalomnak".1"10
Március 14-én Rombauer Tivadar fegyvergyár-igazgató jelentette Láhner
Györgynek a március 3-14 között kijavított fegyverek számát. Eszerint március
3-án 1.639 darab fegyvert javítottak már, a következő tíz napban 1.184 darabot dolgozott fel a gyár összesen, ami 118 darabos napi átlagot jelent. Rombauer ígérte,
hogy a 120 db/napos teljesítményt tartani is fogják. A Nagyváradról márciusban
kiszállított fegyverekről is keveset tudunk; a legtöbb szállítmány Szeged és Debrecen felé ment. l j l
Rombauer jelentésének napján Szegedre 18 fontos golyótöltékeket, 21-én
50.000 gyutacsot, 22-én Pari János, 30-án Kvocsák tizedes vezetésével lőszert' 32
szállítottak. Debrecenbe március 26-án Tichi András vezetésével ment lőszer, , J J
29-én „Csány László távollétében Berde Mozsa [Mózes] főhadnagy 500 darab
fegyvert és lőkupakot" vitt, valószínűleg Sepsiszentgyörgyre.1"14 Tiszafüredre
15-én 5 röppentyű löveget, 28-án pedig lőszert vittek.1"13 Kolozsvárra Ármay János
tizedes vitt lőszert' 30 . Perczelhez Szegedre 25-én egy 6 fontos és egy 12 fontos
félüteget szállítottak. 1 ' 7 Március 26-án Karcagra, 29-én Khosiczky Jósef lengyel
főhadnagy vezetésével egy 6 fontos félüteget, 31-én Gyulára kartácsot, golyót és
éles gyalogos töltényt vittek. b 8
A márciusi termelésről nincsenek pontos adataink, ezért egy későbbi kimutatást
kell használnunk. Eszerint a fegyvergyár beindítása óta március közepéig eltelt
hatvanhárom nap alatt 4.425.398 darab gyalogsági és lovassági lőszert adtak ki
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úgy, hogy raktáron maradt 1.428.267 darab1 és elszállítottak 85.856 darab tüzérségi lőszert, 140 míg raktáron maradt 78.889 darab. 141
Bár a tavaszi hadjárat sikereit tekintve április elején nem volt fennakadás a lőszerutánpótlásban, Kossuth elégedetlen volt a márciusi termeléssel, folyamatosan
sürgette Láhnert, hogy gyártsanak minél több lőszert; szerinte legalább kétszeres
termelés lett volna szükséges. 142

A nagyváradi fegyver-

és lőszergyár áprilisi

termelése

1. Lőszertermelés
A hadsereg áprilisi ellátottságáról már sokkal több adat van. Ennek oka, hogy a
gyártás stabilizálódott, a „vidéki" gyárak is elindították termelésüket, illetve a hadsereg sikerei miatt az alapanyagok utánpótlása viszonylag zavartalan volt.
Az együttműködés azonban időnként még mindig hiányzott. Erre nagyon jó
példa Jokschmann Károly őrnagy, a Máramaros és Ung vármegyei lőszergyártás
megszervezőjének egyik jelentése. Ebben a hónapban Rapaic helyett Jokschmann
alá rendelték a kabolapolyánai öntödét, Mészáros ideiglenes hadügyminiszter fo-
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Gyutacsos (kiadott/maradt d a r a b ) : 946.848/12.600, l ő k u p a k o s : 1.493.000/274.632, kovás töltény: 6 . 0 4 8 / 2 . 0 0 0 , 5/4 latos k o v á s : 6.000/20.000, 1,5 latos kovás: 1.646.534/831.974, karabélytöltény: 181.000/129.974, pisztolytöltény: 117.168/55.769, vadásztöltény: 28.000/2.731.
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Gyutacs szclcncc (kiadott/maradt darab): 4 3 . 0 0 0 / 5 3 . 0 0 0 7 fontos rövid v c t á g y ú szclcncc:
1.100/0, 7 fontos rövid v c t á g y ú pattantyú: 3.290/0, 7 f o n t o s rövid vctágyú kartács pattantyú:
100/0, 7 f o n t o s hosszú vctágyú k a r t á c s pattantyú: 110/0, 7 fontos éles, világító töltény: 14/0, 1
fontos g o l y ó : 624/200, 3 f o n t o s golyó: 5.328/3.247, 6 fontos golyó: 19.746/7.908, 12 fontos
golyó: 2 . 6 4 0 / 7 3 0 , 18 fontos g o l y ó : 412/376, 3 f o n t o s kartács: 1.648/1.759, 6 fontos kartács:
1.216/1.467, 12 fontos kartács: 3 7 0 / 6 1 0 , 18 fontos k a r t á c s : 16/29, 12 latos rövid vctágyú éles:
1.850/975, 20 latos rövid v c t á g y ú éles: 2.243/991, 3 2 latos rövid vctágyú éles : 2.043/770, 12
latos h o s s z ú vctágyú éles: 2 5 / 1 9 2 , 20 latos hosszú v c t á g y ú éles: 50/326, 5 6 latos hosszú
vctágyú clcs: 65/348. Ezen k í v ü l m a r a d t még (darab): 3 0 fontos bomba: 93, 60 fontos bomba:
37, 6 f o n t o s ágyú serétes: 176, 12 fontos ágyú serétes: 5 1 , 7 fontos h o s s z ú vetágyú serétcs:
225, 7 f o n t o s hosszú vetágyú p a t t a n t y ú : 102, 10 f o n t o s rövid vetágyú p a t t a n t y ú : 156, 7 fontos
hosszú v e t á g y ú kartács: 218, 7 f o n t o s rövid vctágyú kartács: 40, 6 fontos á g y ú g o l y ó : 300, 12
fontos ü r g o l v ó : 1.015, 18 f o n t o s ürgolyó: 375, 24 f o n t o s ürgolyó: 2337 f o n t o s világító éles: 2,
1 fontos kartács: 150, 12 f o n t o s ü r g o l y ó kartács: 20, 4 2 latos hosszú vctágyú kartács: 170, Ostr o m á g y ú h o z való éles: 802, 18 f o n t o s ostromágyúhoz való éles: 623, 24 f o n t o s ostromágyúhoz való éles: 233.
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galmazása szerint ezentúl „Rapaic alezredes többi működéseiben függetlenül szerepel". 14 " Az egyik, február 4-én kelt kormányrendelet szerint Jokschmann köteles
volt Magyarország minden vasgyárát bejárni, és mindennemű vaslőszert készíttetni. A „tanulmányútjáról" készült április 17-i jelentése szerint a petróci, a vaskóhi,
turjaremetei, munkácsi és a kabolapolyánai vasgyárakban eltérő minták voltak,
melyeket ő egységesített. Turjaremetén 200 mázsa, Munkácson 120 mázsa („vagy
még több") lőszert talált. Április 1 l-t előtti héten 6 és 12 fontos tömött, 3 és 6 fontos űrgolyókat gyártottak. Kevés volt a 7 fontos pattantyú (lőszer), mert ezekre a
minta csak azokban a napokban készült el. Április 17-én, a jelentés ellenére,
Jokschmannt Lukács Dénes 7 fontos pattantyúk és 6 fontos golyók öntésére szólította fel, továbbá sürgette ezek Nagyváradra szállítását.144 Kabolapolyánán a felállítandó ágyúöntő, -fúró és -kerekítő műhelyt és fegyvergyárat vizsgálta meg. Nem
talált itt olyan szakembereket, akik az öntést, fúrást, kerekítést elvégezték volna,
ezért nem volt eddig termelés. Véleménye szerint az egész üzemet, át kellett volna
telepíteni Munkácsra. A Honvédelmi Minisztérium engedélyét felhasználva kérte
korábban Rapaicot, hogy küldje a felügyelete alá tartozó mesterembereket Munkácsra, de azok eddig nem érkeztek meg. Ebből féltékenységet érzett ki, ezért kérte
a Minisztériumot, hogy a súrlódások elkerülése végett csak ő legyen felelős a fenti
üzemekért, egyébként a táborba kéreti magát. Továbbá biztosította feletteseit,
hogy ha az ellenség Ung és Bereg vármegye határán támad, akkor fel fogja égetni
Turjaremetét és Munkácsot, hogy azok ne kerüljenek ellenséges kézbe. Végül sérelmezte, hogy Munkács várerődítési igazgatója, Vehle Károly táborkari százados
lett, pedig Vehle nem is volt tüzér.14"
Április 24-én Láhner tábornok adott felvilágosító nyilatkozatot a „vidéki" gyárakról: azt jósolta, hogy szuronyokból egyenlőre nem lesz hiány, mert egyrészt az
általa tesztelt próbaszuronyok jók voltak, másrészt Mecenzéfen további 40.000 darab volt raktáron, Petrócon pedig Kisztler János vezetésével további 12 darabot
tudtak gyártani naponta. A vaskóhi szuronygyártás is beindult, mert azon a héten
érkeztek meg a munkások. Számítása az volt, hogy Petrócon növelni lehet az öntött
golyók számát, ha Nagyváradról sikerül az alapanyagot átküldeni. Szőlősön és
Peceszentmártonon két lőpormalom épült, ágyúöntő, -fúró műhelyek működtek,
illetve fegyvercsőfúrás, esztergályozás, köszörülés folyt még. A malmokat meleg
vizű forrás hajtotta, így a munkások télen is dolgozhattak. Az egyik osztályrészen
osztrák mintájú fegyverek készültek. Láhner szorgalmazta a vadászfegyverek
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gyártását, kardok és lőfegyverek Havasalföldön keresztüli csempészését is, mert
Magyarországon nem volt jó acél kardkészítésre, másrészt Nagyváradon az utóbbiból csak 120 darabot tudtak gyártani naponta. Diósgyőrött az ellenség megrongálta a szuronygyárat, Petrócon pedig még márciusban is havazott, ezért késtek a
szállítmányok. 146
A salétromtermelés ügyében április 21-én Kossuth rendeletet adott ki Csány
László erdélyi főkormánybiztosnak. Eszerint a salétrom kevés volt, ezért a kolozsvári cukorgyártársasággal és az ottani salétromfőzésre vállalkozókkal szerződést
kellett kötni, „félretéve minden gazdálkodási tekintetet". 14 ' Lukács Dénes még
ezen a napon jelentette, hogy 1.290 mázsa lőpor volt raktáron, mely az akkori heti
200 mázsás felhasználással hat hétre volt elegendő. Ha Blaskó Antal őrnagy, országos lőszergyártási felügyelő 148 alá tartozó malmokban eddigre beindult volna a termelés, azok a havi 100 mázsás termelésükkel valamelyest enyhíteni tudták volna a
hiányt, így azonban kérte a Honvédelmi Minisztériumot, hogy az elkövetkezendő
hat hétben küldjenek lőport. Böhm Vilmos tüzérőrnagy jelentette, hogy Szeben közelében két puskaporos malmot talált, melyek havi kétszáz mázsa puskaport tudtak
termelni, ezért Lukács alapanyagokat küldött oda, hogy a termelést ösztönözze, és
így lőporhiányt valamelyest enyhítse. Az ágyúgolyók és gyalogsági lőszerek gyártásánál a lőpor hatod részét le akarta vonni, mert mint mondta, ez nem okoz problémát a lőszergyártásban, de így heti 33 mázsa lőport meg tud takarítani, és a jelenlegi készletekből egy héttel tovább tud termelni. 149
Kossuth erre meg is tette a szükséges intézkedéseket, utasította Vukovics Sebő,
Csány László országos biztosokat és Gustaw Wenzel Waagner tüzérőrnagyot, szerezzenek lőport, salétromot, működtessék a lőpormalmokat és próbáljanak meg
külföldről, Havasalföldről és Angliából lőport csempészni. 130 28-án újabb rendeletet hozott Kossuth, melyben rögzítette, hogy a salétromtermelők és családjaik minden közmunkától, nemzetőri és nép felkelési szolgálat alól mentesüljenek, hiszen a
salétromfejtés is hadi szolgálat. 1 ' 1 Május 1-én pontosítania kellett ezt a rendeletet:
nincsenek felmentve a honvédelmi kötelezettségek alól, csak akkor maradhatnak a
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helyükön, ha nem sikerül a besorozottak helyére szakembereket helyezni.' 32 Megszabta a salétrom árát is: 26 pengő forint, a nyersnek 16 pensőforint volt mázsája. 1 "
Márciushoz képest jóval több adatunk van a beérkezett illetve a raktáron lévő
lőszerekről, mert az április 3-i, 8-i, 14-i, 29-i és május 5-i kimutatások is fennmaradtak. Április 1-8 között Psotta sürgetésére Nagyváradról Tiszafüredre 52.800
darab gyutacsot, április 1 -jén Békésre és Gyulára 16 kocsi lőszert, 4-én Debrecenbe lőszert, két nappal később Debrecenbe Bene Ferenc tűzmester vezetésével éles
tölteteket szállítottak ki.' 34
Április 8-ig Munkácsról gyutacsok, lőkupakok, ágyúgolyók, sörétek, Chisnavodáról golyók, a Bihar megyei Remetéről harangok és ón érkezeztek. 133
Összességében április 8-án raktáron volt: 816.378 darab gyalogsági, lovassági
lőszer,136 melyhez április 8 - 1 4 között a lőszerkészítő műhelyből 526.972 darab töltény, a gyutacsgyárból 250.000 gyutacs érkezett. Ezekből április 14-én a főseregnek, az erdélyi seregnek, Tiszafüredre, Szegedre, Miskolcra, Aradra, a lőszerkészítő műhelybe és különféle osztályoknak kiszolgáltattak 1.093.700 darab lőszert
és azonnal a frissen érkezett 250.000 darab gyutacsot. Ez átlag három csatanapra és
100.000 puskás honvéddel számolva majdnem 4 lövés naponként, ami nem sok, de
háromszoros javulás a márciusi átlaghoz képest. 137 Mivel készletek bőségesen maradtak a nagyváradi raktárban, feltételezhetjük, hogy a termelés elegendő volt.
A 8-i kimutatás szerint 35.594 darab különböző fajtájú tüzérségi lőszer volt a
nagyváradi gyárban, 1.282 darab gyúszál, és 95.940 darab gyucsa volt raktáron.
Ehhez szállítottak még április 8-14 között a lőszerkészítő műhelyből és Ungvárról
8.442 darab lőszert és 15.000 gyucsát. Ezeken kívül április 11-én Kolozsvárról és
Tiszafüredről érkeztek még „tüzéri javadalmak".' 38 A fent említett időszakban a
főseregnek, az erdélyinek, Tiszafüredre, Szegedre, Miskolcra, a lőszerkészítő műhelybe, a röppentyűosztálynak kiutalták összesítve: 17.562 darab lőszert és 18.900
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1942. 58. p. szerint 1 lövés/nap. Szolnokra elküldött szállítmányok április

17-18-án rendre meg is érkeztek: 185 kocsiban m a j d n e m pontosan u g y a n a z a mennyiség,
mint ami az április 14-i kimutatásban látszik. Ld.: Csikány,
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1993. 3. táblázat.

gyucsát. 1 " 9 Április 16-án és 19-én Munkácsról, 19-én Chisnavodáról, 25-én
Petrócról ágyúgolyók, 160 22-én Máramarosszigetről és Nagybányáról lőpor és
23-án Kisújszállásról lőszer érkezett, Vay Miklós 23-án hozott 44 mázsa salétromot.161 Nagyváradról április 14-én Miskolcra, Dévára, 15-én Szolnokra, 16-án
Munkácsra, 79 szekeret Szolnokra, 17-én 12 fontos golyókat, 10 fontos pattantyúkat Aradra 20-án Szolnokra, 21-én Perczelhez, 24-én Csány főkormánybiztoshoz,
26-án Szegedre vittek lőszert. 162 Április 20-án újabb nagyobb szállítmány hagyta
el Nagyváradot. 163
Érdekes, hogy Vetter márciusi lőszertesztelésétől és Kossuth utasításától függetlenül háromszor annyi lőkupakos és kovás lőszert utaltak ki, mint gyutacsost.
Ez azt jelenti, hogy nem a lőbiztosságot, hanem a hadsereg teljes felfegyverzését
tartották szem előtt.
A következő fennmaradt lőszerkimutatás az április 28. és május 5. közti időszakot, tehát megint egy hetet fog át. Ekkor raktáron volt 225.768 darab gyalogsági és
lovassági lőszer. Ehhez érkezett április 28. és május 5. között a lőszerkészítő műhelyből: 902.960 darab lőszer és 400.000 gyutacs. Ezen a héten kiadtak Szolnokra,
a 8., 12. és a 16. huszárezrednek, a német légiónak 460.480 lőszert és 300.000 gyutacsot, tehát a raktáron lévő lőszerkészletnek kevesebb, mint a felét; a kimutatás
szerint még így is maradt 658.348 darab. 164
1849. április 28-án raktárban volt: 30.754 darab tüzérségi lőszer, 97.540 gyucsa
és 952 gyúszál. Ehhez érkezett még a hét folyamán a lőszerkészítő műhelyből, Karcagról, Rimabreznóról, Szolnokról, Chisnavodáról összesen 12.535 darab lőszer
és 13.500 darab gyucsa, melyekből átadtak Szolnokra, Debrecenbe, Béhly főhadnagy 61. ütegének, a lőszermühelynek 14.596 darab lőszert; ez majdnem elérte az
április közepén kiadottakét. 163
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nál t é v e s összegek szerepelnek: kovás lőszereknél 48.668 (48.568 helyett), pisztoly töltényeknél: 5 . 6 8 0 (15.680 helyett).
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2. Fegyvergyártás
Április 16-án Rombauer Tivadar fegyvergyári igazgató beszámolt Láhner Györgynek az elmúlt havi „fegyverkezelésről": március 14-én 2.293 darab fegyver volt
raktáron. Ezekkel együtt a kijavított fegyverek száma 4.031 darab volt. Ez azt mutatja, hogy a március 14-i ígéretéhez hűen napi 122 fegyvert ki tudtak javítani. 166
Április 24-én Láhner tábornok beszámolt Kossuth Lajosnak Nagyvárad eddigi
termeléséről. 167 Közölte a röppentyűosztály eddigi termelését — április 15-én raktárában volt több, mint 3.000 töltött röppentyű — és az eddig a csapatokhoz kiküldött illetve raktáron lévő lövegeket is. Április 28-án 5.461 gyalogos és 209 lovas
fegyver volt nagyváradi raktárban. 168 Április 28-ától május 5-ig Wagner Dániel
gyógyszerészeti előadótól, Lustig kereskedőtől, Czigler puskaművestől, az álladalmi fegyvergyártól szállítottak be fegyvereket és miután ezekből Lukács Dénesnek, fegyvertárnak, nagyváradi katonanevelő intézetnek, a német légiónak,
Rákóczi-csapatnak, a 20. honvédzászlóaljnak, a 12. huszárezrednek adtak ki fegyvereket, a maradvány május 5-én 4.895 gyalogos és 109 lovassági fegyver volt.169
Április 3-án 21 mázsa 95 font rézlöveg cső, 24 mázsa 70 font harang, 396 mázsa
72 font ón, 1 mázsa 32 font törött réz állt rendelkezésére Nagyváradnak, hogy
ágyút öntsenek. 170 Április 17-én Csutak Kálmán őrnagy több ágyú öntéséhez való,
a rádi templomból megmentett összeolvadt harangot és pléht hozatott, 171 19-én a
Pénzügyminisztérium beküldte a Kisvarsányból, Nagyvarsányból, Aranyosból,
Papiból származó harangokat. 1 /2 21-én Új fehértóról 17j és Szegedről, 26-án Nagybányáról, 28-án Szegedről jöttek harangok, 20-án Gyuláról és 21-én Szegedről
küldtek ónt. 174
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Május 5-én az ágyúkészítő műhelynek 21 mázsa 95 font rézlöveg cső, 116 mázsa 37,5 font harang, 440 mázsa 58 font ón 85 mázsa V* font törött réz, 2 darab 2 fontos hosszú sík rézcső, 2 darab 2 fontos még ki nem fúrt rézcső állt rendelkezésére.1 73 Április 17-én 6 fontos ágyukat, egy társzekeret és hat gyenge lovat vett át
Lukács Dénes.1 ,fl
A Nagyváradról kiadott fegyverek jegyzékét kiegészítik, pontosítják az alábbi
adatok: április l-jén Szegedre két hadigőzösre való 3 fontos ágyú, 2-án 4 röppentyű
löveg, 23-án egy röppentyű fél üteg indult. Április 2-án három 3 fontos ágyút Csíkszeredára, 5-én személyzettel együtt egy 6 fontos félüteget Tiszafüredre, 7-én
ágyútöltéket, lőport és 2 darab vetágyút Vécsey táborába és két 2 fontos ágyú helyett két 3 fontos ágyú Máramarosba, 22-én Lukászi László főhadnagy alatt fél röppentyűüteget Kassára küldtek. 177
Fennmaradt Káldor (Kammermayer) Antal őrnagy, a debreceni fegyvergyár és
a ruha és fegyverelosztó raktár vezetőjének április 21-i jelentése, melyben Kossuthnak pontosan részletezve leírta, hogy január 18-április 17 között mely csapattesteknek, városoknak mennyi fegyvert küldött ki. Eszerint összesen 13.915 lőfegyvert és 5.448 szuronyt javítottak ki, illetve szállítottak el a debreceni fiókgyárból. Debrecenben raktárban ki volt javítva még 900 darab fegyver, 900 szurony, így
összesen 14.815 fegyveren, 6.348 szuronyon dolgoztak az adott időszakban. 178
Bár a szállítmányok általában pontosan és időben megérkeztek, az utánpótlás
szervezése nem mindig volt zavartalan, erre példa Kovács Károly százados jelentése. Április 8-án Karcagra küldték, hogy a Nagyváradról Karcagra indított és az ott
levő kocsikat Gyöngyösre, a főtartalék lőszertárba vihesse. Április 9-én Karcagon
megtette az előkészületeket a fuvarok kiállítására, sürgönyt küldött az útvonalakon
lévő állomásokhoz: legyen váltása az előfogatoknak, és elküldte Hámi tüzér hadnagyot hatvan kocsi lőszerrel Gyöngyös felé, aztán a táborba. Másnap újabb 44 kocsit indított el, de mivel Tiszafüreden nem volt váltásfuvar, ezért a karcagiaknak
kellett végigvinni a szállítmányt Gyöngyösig, ott nem kapott utasítást, így 11-én
visszatért Tiszafüredre. Április 13-án találkozott Kerecsendnél Weidinger József
tüzér főhadnaggyal 179 , és az ő 33 kocsiját eligazította Gyöngyös felé. Tiszafüred
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A szövegben t ű z m e s t e r k é n t szerepel.

felé menet [Mező]Tárkánynál találkozott Márti tűzmester által irányított 21 nagy
debreceni kocsival, amiket Gyöngyösön 40 kocsira rakodtak át; Poroszlónál
Römer Emil tűzmesterrel, ki Karcagról 31 lőszeres kocsival indíttatott el. Hátra
volt még Karcagról Szalay László, a (IX.) felső-magyarországi hadtest tüzér hadnagya 30 kocsival, de ekkor még Tiszafüredre nem érkezett meg. Ellenben ott találta Dillenberger Károly tüzér hadnagyot, aki azt az utasítást hozta, hogy Füredről az
egész szállítmány Egeren át menjen Losoncra, ezt a kérést csak Szalai 30 szekerével tudta volna kielégíteni. Április 14-én Römer és Márti szállítmányát Gyöngyösre vitette, 15-én értek Hatvanba. Aznap elindította Weidinger kocsijait az új célhelyre Nagyorosziba. Mivel Römer fuvarosaival nem rendelkezhetett, fuvart, szénát, ételt rekvirált, és másnap az egész szállítmány elindulhatott Nagyorosziba.
Sok kocsi összetört, de az előfogatokban nem esett kár, mert ahol „gyengülés" volt,
ott fogatot váltott. 180
Az isaszegi csata után Klapka 1. hadtesténél hamisított lőszereket találtak, ezért
Görgey követelésére Kossuth Lajos április 13-án rögtönítélő széket állítatott fel,
hogy vizsgálják ki, hogy valóban a Nagyváradon dolgozó osztrák tüzérek szabotázsáról van-e szó. A rögtönítélő bíróság mélyreható vizsgálata tisztázta a vád alól
Nagyvárad munkásait és vezetőit, és arra a következtetésre jutott, hogy „valamely
gonosz ember készíthette és útközben dughatta a többi göngyölök közé ama rossz
töltvényt, a leggaládabb leggyalázatosabb szándékkal." 181
Kossuth nem volt elégedett a fegyvergyár termelésével, ezért április 14-én utasította Stein Miksa ezredest, hogy a tartalékok hiányát szüntesse meg, szerezzen
fegyvereket, ruhákat; a konkurenciát törje le, „hogy az álladalom ne károsuljon". 182
Stein nagyváradi útjáról április 24-én számolt be Láhner tábornok. Leírta milyen
okok miatt késett a fegyver- és lőszergyár beindítása, mennyi fegyvert szolgáltattak ki addig, és mennyi volt a fegyvergyár költsége. 18j A kimutatásból kiderül,
hogy a fióküzemek költségei is Nagyváradot terhelték. A Szokolóczy Mihály őrnagy szekerészeti felügyelő által végzett április 30 utáni vizsgálat szerint a gyár áprilisi bevétele 93.546 Ft 42 krajcár, kiadása 66.152 Ft 46 krajcár volt (maradvány
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Ft 25 krajcár,

lökupakgyárért: 17.796 ft 26 k r a j c á r , röppentyű gyárért: 18.340 ft 49 krajcár, n é m e t légióért:
2.361 ft 4 0 krajcár, gyutacsgyárért: 4.330 ft, pctróci szuronygyárért: 4.401 ft 2 7 krajcár, tüzérlaboratóriumért: 1.574 ft 54 k r a j c á r , kabolapolyánai gyárért: 170 ft, összesen: 86.740 ft 22
krajcár. A z eredeti végösszegben 86.741 Ft 42 kr. szerepel, mely hibás számítás. Bakó,
65. p. B a k ó Imre teljesen m á s s z á m o k a t kapott, a forint jelét többször 7 - n e k nézhette.

1942.

27.393 Ft 96 krajcár). A lőszerosztály bevétele 1 1.963 Ft 49 krajcár, kiadása 9.608
Ft 2/5 krajcár volt (maradvány 2.354 Ft 3/5 krajcár). A kiadás magában foglalta a
havi illetékeket, anyagvásárlást, futárok napidíjait, lőszerfuvarozási díjat, munkabéreket és a jutalmakat is. 184

Az 1848-ban függetlenné vált magyar államnak időre lett volna szüksége, hogy
mind politikailag, mind gazdaságilag stabilizálódni tudjon. Ez azért is volt nehéz,
mert korán háborúba került a Habsburg Birodalommal, illetve az általa támogatott
nemzetiségekkel. így elég hamar—pár hónap alatt — szinte a semmiből kellett hadiipart teremteni. Ehhez jó szervezés és viszonylag békés környezet kellett: a kezdeti pesti helyszín után Nagyvárad. A termelés Nagyváradon csak február 23 után
vált folyamatossá. 183 Márciusban és áprilisban, láthattuk, hogy a fegyver- és lőszergyártás sokszorosára növekedett a pestihez képest.
Nem mutatható ki egyértelműen, hogy a lőszergyártás tudta-e fedezni a szükségleteket, de márciustól májusig csak átmenetileg és rövid időre volt arra példa,
hogy a harcoló csapatoknál hiány lépett fel, de ezekben az esetekben is raktárakban, illetve már úton volt az utánpótlás. Az ellátási zavarokat inkább a hadműveleti
terület nyugatra tolódása és az utánpótlási útvonal meghosszabbodása váltotta ki,
de ezt a problémát a magyar vezetés a mozgó lőszerraktárakkal hamar megoldotta.
Ha várható volt az ellenséggel való harcba bocsátkozás, a tartalékütegeket és a tartaléklőszert is ki kellett szállítani a dandárokhoz. Jelentős raktárak voltak Aradon,
Debrecenben, Gyulán, Kolozsvárt és Szegeden. Többnyire ide szállították Nagyváradról a tüzérségi és gyalogsági lőszert. A főtartalék gyors kiürülését megakadályozandó, Nagyváradról az utánpótlást többször közvetlenül a hadsereg után küldték Karcagra, majd Szolnokra a tábori lőszerraktárhoz, Tiszafüredre a fő tartalékhoz, vagy Kisújszállásra az I. hadtesthez. 186
Az isaszegi csatában, bár az I. és a III. hadtest készletei teljesen kimerültek,
másnap már tudták folytatni az előrenyomulást Gödöllő felé. Ez az utánpótlás
megérkezését mutatja, csakúgy mint az április 26-i komáromi csatában, amikor az
I. és a III. hadtest kiürült készleteinek feltöltése azért késett, mert egyetlen híd állt a
magyar csapatok rendelkezésére, és azon is a harcoló csapatok keltek át.
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1993. 5 3 - 5 9 . p.

Összességében, bár Kossuth folyamatosan elégedetlen volt a gyár termelésével,
a Nagyváradon és fióküzemeiben termelt lőszer, fegyver, március-április hónapokban valószínűleg elegendő volt, melynek legfőbb bizonyítéka a sikeres tavaszi
hadjárat. Ennek jelentőségét utóbb Kossuth is átláthatta, mert így írt 1872 november 20-án Simonyi Ernőhöz címzett levelében: „...helyünket sokan betöltöttük emberségesen, de mindannyiunk között csak három ember volt, aki helyét oly bámulatos sikerrel töltötte be, hogy azt hasonló sikerrel lehetetlen lett volna más által
betölteni. E három ember: Láhner tábornok, Lukács honvédezredes és Duschek
Ferenc volt." 187

Mellékletek
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SÜLI ATTILA
A HONVÉDSÉG SZERVEZÉSE ERDÉLYBEN 1848 NYARÁN ÉS ŐSZÉN

Három évtizeddel ezelőtt jelent meg Urbán Aladár kötete, mely az első 10 honvédzászlóalj szervezésének és hadműveleti területre indításának kitűnő összefoglalása. 1 Ez a munka azonban nem tárgyalja a honvédség szervezésének erdélyi történetét, így dolgozatunk a fentebb említett hiányt próbálja meg pótolni.
Már a XIX. század végén megjelentek azok a visszaemlékezések, melyek megkísérelték egy-egy erdélyi alakulat történetének részleges feldolgozását." Noha az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc erdélyi történetéről számtalan emlékirat, részleges és összefoglaló feldolgozás jelent meg, azonban a hadjáratokban
részvett seregtestek szervezésének és történetének kérdései még rengeteg tennivalót adnak a történészek számára.

Előzmények

A Batthyány-kormány már a megalakulásakor kevesellte a rendelkezésre álló haderőt, ezért az 1848. évi XXII. törvénycikk megfogalmazásait felhasználva megteremtette az önkéntes honvédzászlóaljak szervezésének feltételeit. Erre ösztönzőleg hatott a horvát és szerb veszély miatt kialakult feszült helyzet/ 1 1848. április
29-én a pesti Radical Körben az erdélyi küldöttség tiszteletére tartott lakomán br.
Wesselényi Miklós mondta el a fegyverkezésre felszólító híres beszédét. Másnap
az ugyanitt tartott közgyűlésen az egykori székely határőrhadnagy, Gál Sándor javasolta az önkéntes honvédzászlóaljak szervezését." Május 16-án jelent meg az Országos Nemzetőrségi Haditanács kiáltványa, mely bejelentette egy 10000 fős ren-

1

Urbán,

2

Alakulattörténctnck s z á m í t ó visszaemlékezések: Szöllössy,

1973.
1897., Wass,

1876. és

Szigethy,

1868.
3

A honvédzászlóaljak szervezésén túl a másik k é z e n f e k v ő megoldás az idegen tartományokban
á l l o m á s o z ó magyar kiegeszitésü alakulatok h a z a v e z é n y l é s e volt. E z a z o n b a n csak részben és
igen vontatottan valósult m e g .

4

Urbán,

1973. 225-227. p.

FONS XI. (2004) 1. sz. 39-77. p.

39

des nemzetőrség toborzásának megkezdését. A kiáltvány azt is közölte, hogy az
önkéntesek szolgálati ideje 3 év, és felszólította a sorezredbeli tiszteket a jelentkezésre. A zászlóaljak kiképzése és irányítása a többi soralakulatéval megegyező
lesz. Noha az új alakultok betagolása a nemzetőrség szervezetébe történt, annak eltérő jellege a kor embere előtt is egyértelmű volt, hiszen a toborzáskor a nemzetőrségi cenzust nem alkalmazták. Az új alakulatok tagjait rövidesen honvédeknek
nevezték." Az új zászlóaljakat eredetileg 1094 fősnek tervezték. A tisztikart 1 őrnagy, 1 segédtiszt, hat században századonként egy százados és egy főhadnagy, 2
hadnagy, az altisztikart 2 őrmester, 12 tizedes, 2 dobos és egy ács alkotta. Egy század 160 honvédből állt. A zászlóaljakhoz tartozott még 1 fő és 1 alorvos, egy számvevő segéd és két zászlós.6
Erdélyben az unió kimondásakor a kormány számottevő fegyveres erővel nem
rendelkezett. Noha a városokban a nemzetőrség szervezése már áprilisban megindult, a délvidéki harcok bebizonyították, hogy a nemzetőrség állandó harctéri alkalmazásra nem alkalmas. Ráadásul csak a magyar lakta városok és vidékek, valamint a székely székek nemzetőrségei voltak hűségesek a kormányhoz. 7 Az erdélyi
Főkormányszék (Gubemium) legfeljebb a nagyfejedelemség területén állomásozó
császári-királyi alakulatok ellátásában, valamint a katonai és polgári intézmények
közötti kapcsolattartásban játszott szerepet. A katonai ügyek többségét a Nagyszebenben székelő főhadparancsnokság (Generalkommando) intézte. 1848 júniusában az Erdélyben állomásozó soralakulatok a következők voltak:
Gyalogság:
- 31. Leiningen gyalogosezred 3 zászlóalja
- Uracca gránátos zászlóalj
- 4 1 . Sivkovich gyalogezred 1 zászlóalja
- 51. Károly Ferdinánd gyalogezred 3 zászlóalja
- 55. Bianchi gyalogezred 2 zászlóalja
- 62. Turszky gyalogezred 3 zászlóalja
- A két román gyalogos határőrezred (16-17.) egyenként két-két zászlóaljjal
- A két székely gyalogos határőrezred (14-15. ) egyenként két-két zászlóaljjal

5

Uo. 2 3 1 - 2 3 6 . p.

6

Uo. 2 2 8 - 2 3 1 . p.

7

A témáról bővebben: Süli Attila:

A nemzetőrség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és ő s z é n .

In: H K 113. (2000) 3. sz. 6 0 5 - 6 3 0 . p.

Lovasság:
- 5. Savoyai Eugen herceg nevét viselő dragonyosezred 6 százada
- 3. Ferdinánd Miksa főherceg könnyűlovas-ezred 8 százada (svalizsérek)
- A l i . (székely) huszárezred, melyből két század román kiegészítésű volt
Tábori tüzérség:
- 2 db 6 fontos és egy 3 fontos üteg, összesen 18 ágyú.8
A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a csapatok többsége — leszámítva a
két székely gyalog és a székely huszárezred 3 osztályát — idegen (osztrák, cseh,
morva, lengyel, ukrán) és román kiegészítésű volt. Noha az erdélyi főhadparancsnokságot az uralkodó június 10-én utasította a magyar minisztérium rendelkezéseinek teljesítésére, a katonai hatóságok együttműködési szándéka kétséges volt. A
parancsnokok többsége az uralkodó iránti feltétlen hűség és a birodalmi egység
szellemében nevelkedtek, és eleve rossz szemmel nézték a magyar önállósodási törekvéseket. 9 Ennek első megnyilvánulása május végén történt, amikor a magyar
kormány a szerb veszély miatt Szeged körül katonai tábort kívánt létrehozni, és ehhez az erdélyi sorkatonaság felét is ki akarta hozni Erdélyből. Anton Puchner báró,
altábornagy, mint erdélyi főhadparancsnok a kérést május 28-án kereken elutasította. A június 6-án tartott minisztertanácsi ülésen a kormány a következő határozatot hozta: „Parancsolja egyszersmind meg a nádor mint a királynak mármost
Erdélyre nézve is teljhatalmú helytartója báró Puchner főhadi kormányzónak,
hogy jövendőre nézve minden katonai rendelkezésekre nézve a magyar hadügyi
minisztertől függ — a fennérintett körülmények miatt pedig az egész Erdélyben létező katonaság felét Magyarországra tüstént küldje ki."10

A honvédség szervezése Erdélyben június elejétől július közepéig

Az erdélyi önkéntes nemzetőrség (honvédség) szervezése június elején indult meg.
A Kolozsvári Híradó június elseji számában gr. Bethlen Olivér11 egy önkéntes se-
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mérnöki akadémiát. Kilépett hadnagy. 1848. július 19-től főhadnagy a 10. honvédzászlóaljnál,
a u g u s z t u s 3-án áthelyezték a 11. honvédzászlóaljhoz. Bona,
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reg megalakítására szólított fel, Kolozsvár központtal. 12 A felhívás sikerrel járt, június 12-ig mintegy 140 önkéntes jelentkezett. 13
Bethlen akciójával egyidőben dolgozta ki a magyar kormány a honvédség erdélyi szervezésének alapelveit. Ehhez a jogalapot az nyújtotta, hogy az uralkodó május 25-én kiterjesztette a nádor hatáskörét Erdélyre is.14 Ekkor már javában folyt az
első tíz honvédzászlóalj szervezése, melyekhez Erdélyben még négyet akartak
szervezni. István főherceg nádor június 8-án rendeletben határozta meg a 4 honvédzászlóalj székhelyeit (Kolozsvár, Marosvásárhely, Déva, Fogaras), valamint
toborzási helyeit. (Kolozsvár, Dés, Nagyenyed, Torda, Déva, Marosvásárhely, Udvarhely, Csíksolymó, Kézdivásárhely, Brassó.)^ Nehezítette viszont a toborzást,
hogy több városban nem volt hadfogadó hely, ezért intézkedni kellett az ezekben
jelentkező önkéntesek fogadásáról is. Az egyes hadfogadóknál nem volt elegendő
pénz, így sokszor nem tudták kifizetni a foglalót sem. A toborzás június 15-én kezdődött meg, a következő helyeken: Kolozsvár, Torda, Dés, Nagyenyed, Déva, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Marosvásárhely és Csíksolymó. A főkormányszék kérte Puchnert, hogy ezen helyekre összesen 10, magyarul is beszélő tisztet
nevezzen ki. Teleki József gróf, kormányzó rendeletet küldött gr. Béldy György
alkincstartóhoz is, hogy a költségek fedezésére 50 ezer forintot különítsen el, a törvényhatóságok lakóit pedig adakozásra szólította fel.16 Az erdélyi főhadparancsnoksághoz Mészáros Lázár hadügyminiszter is rendeletet intézett. Ebben közölte,
hogy a 4 erdélyi honvédzászlóalj a magyarországiak mintájára fog szerveződni. A
szervezés koordinálására Kolozsváron egy bizottmányt fog felállítani, mely a működéséhez a minisztériumtól kapja pénzt. A leendő honvédek beavatását még a
hadfogadó helyeken el kell végezni, innen 30-40 fős csoportokban kell elszállítani
a zászlóaljak székhelyeire. 17 Az említett bizottmány élére 1848. június 20-án
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1999.

Dobay Károly székely határőr ezredest l s nevezte ki a miniszterelnök, és ezen lépéséről 8 nap múlva a gubernátort is értesítette.19 Dobay kinevezésére azért is szükség
volt, mert a honvédzászlóaljak kiképzését, felszerelését és ellátását koordinálni
kellett. Az anyaországban erre a célra Batthyány ugyan létrehozta a honvéd főparancsnokságot, azonban kétséges volt, hogy az Erdélyben hatékonyan tud a működni, ezért indokolt volt egy a helyi viszonyokat jól ismerő magas rangú, tekintéllyel bíró katonatiszt megbízása a feladattal.20 Az új zászlóaljakhoz jelentkező
tisztekről a kormányzó kimutatást készített, mely tartalmazta, hogy az illető korábban melyik soralakulatnál szolgált, milyen rangban és hány évig.21
Az önkéntes zászlóaljak szervezését br. Vay Miklósnak erdélyi királyi biztossá
történő kinevezésével is elő akarták segíteni. Ezért mind a főkormányszéket, mind
a főhadparancsnokságot alárendelték. 22 így elvben a királyi biztos az Erdélyben állomásozó császári-királyi soralakulatok és azok készletei fölött is rendelkezett. Ez
azonban a gyakorlatban alig érvényesült, mert a főhadparancsnokság nem szívesen
bocsátotta a gyulafehérvári várban raktározott fegyverzeti és felszerelési eszközeit
az új zászlóaljak rendelkezésére. Június 30-án a kormány rendeletet intézett a királyi biztoshoz, melyből kiderül, hogy az önkéntes zászlóaljakat az anyaországi honvédzászlóaljakhoz hasonlóan szerb-magyar konfliktusban akarták bevetni. 23
A toborzás irányítására gr Teleki József kormányzó háromtagú bizottságot állított fel (június 20.), gr. Mikes János, br. Splényi Mihály 24 és Pataki József részvételével.25
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A toborzás költségeit egyrészt a kormány, másrészt az önkéntes felajánlkozások
révén teremtették elő.' 6 A begyűjtött arany és ezüstkészletek ellensúlyozására
bankjegyeket bocsátott ki a pénzügyminisztérium. 27 Június 24-én Mészáros hadügyminiszter utasította Puchner főhadparancsnokot a honvédtoborzás támogatására. ígéretet tett 40 ezer Ft elküldésére is. 28
Ezzel párhuzamosan gondoskodtak gr. Bethlen Olivér önkénteseiről is. Bethlen
szervezési tervét helybenhagyták, és az önkéntesek ragaszkodása miatt őt nevezték
ki ideiglenes tisztjüknek. 29 Felesketésük a magyar alkotmányra történt.30
Az egyre növekvő költségek miatt Kossuth pénzügyminiszter utasította gr
Mikó Imre kincstartót, hogy a toborzáshoz szükséges pénzt bocsássa a gubernátor
rendelkezésére. A gubernátort pedig arra, hogy minden törvényhatóságban jelöljön ki egy-egy személyt, aki az adományokat kezeli.31 A kormány a hónap végén
50 ezer forintot küldött a zászlóaljak szervezéséhez. 32
Az önkéntesek kiképzése már a toborzóhelyen megkezdődött. A kiképző altiszteket az 51. Károly Ferdinánd, 62. Turszky és a 31. Leiningen gyalogosezredekből
és a két székely gyalogos határőrezredből jelölték ki. Ezek szinte kivétel nélkül
magyar származásúak voltak. Az újoncok felfegyverzése és felszerelésük a gyulafehérvári raktárból történt."'3
A kormány terveiben kiemelt szerepet játszott a székelység katonai szervezés e / 4 Ez már a honvédzászlóaljak szervezésénél is megnyilvánult/' A székely ha-
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Kossuth pénzügyminiszter április 29-én levélben javasolta P u l s z k y államtitkárnak, h o g y a székely határőrség e g y részét vezényeljék ki Magyarország n y u g t a l a n k o d ó b b vidékeire.
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1973. 226. p. Vay királyi biztos már j ú l i u s elsején javasolta S z e m c r c belügyminiszternek,
hogy a székely határőrezredek 3., 4. és 5. zászlóaljait állítsák ki, és hogy ehhez s z e r e z z é k meg
Puchner hozzájárulását. Vay, 499.

tárőrség kimozdításának elősegítésére küldött misszió egyik tagja, Gál Sándor ' 6 a
hónap végén egy jelentést nyújtott be a miniszterelnöknek. Ezen jelentés szerint az
önkéntes nemzetőrség székelyföldi toborzását a következő helyeken kellene folytatni: Marosvásárhely, Udvarhely, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszentmárton, Gyergyószentmiklós és Felvinc. A toborzást a székely ezredek tisztjeinek
kell irányítaniuk, ő feladatuk lenne a szervezés is. A gyorsabb kiképzés érdekében
szükséges, hogy a csík és háromszékieket (katonailag képzettebbek) a többi székből származó önkéntesekkel vegyítsék/ 7 A magyar politikai vezetés mindig is kiemelt fontosságot tulajdonított ezen kérdésnek, mert mint megbízható haderőt fel
akarta használni a székelységet a szerbek elleni harcokban. így szó sem lehetett a
határőrség intézményének rögtöni eltörléséről, csak átalakításáról. Az uniós törvény 3. cikkelyének 3. pontja kimondja ugyan, hogy a székely határőrök nemzetőröknek tekintendők, de a jelenlegi szervezeti jelleg fenntartásával. A határőrök
viszont zsoldot kapnak, és csak magyar tiszteket neveznek ki a zászlóaljakhoz. Ebből pedig nyilvánvaló, hogy a székely határőrséget a honvédzászlóaljakká kívánták átalakítani. Erre azonban csak 1848 végén került sor."8 A két székely határőr
székben több ezer katonailag képzett ember állt rendelkezésre, akikből a felfegyverzés után újabb honvédzászlóaljakat lehetett szervezni. így Gál Sándor javaslata
katonai szempontból indokolt volt, azonban a fegyverhiány miatt a székelység teljes felfegyverzése a szabadságharc folyamán végig megoldhatatlan problémát jelentett.
Július 1-én Vay királyi biztos jelentést küldött Szemere belügyminiszternek.
Ebben közölte, hogy a toborzást nagyobb mértékben indítja meg. A tiszteket kénytelen előre kinevezni. Kérte, hogy gondoskodjon a négy zászlóalj költségeiről.
Fegyvert és felszerelést Gyulafehérvárról remélt.39 Ennek ellenére a toborzás mégsem haladt gördülékenyen, mert gr. Mikó Imre kincstartó még július 6-án is azt kér-
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te az Országos Nemzetőrségi Haditanácstól, hogy gondoskodjanak a 14 toborzási
helyre szükséges sorkatonaságról, és ezek öltözékéről. 40 Ezen ügyben a Gubernium levelet intézett a főhadparancsnoksághoz is. A 14 toborzóhelyre szükséges
sorkatonaságot kérték, kiket a magyar forma szerint kell beöltöztetni.41 A Gubernium arra is ígéretet tett a miniszterelnöknek, hogy rövidesen felterjesztik a tisztek
névsorát/ 2 Július 1 1 -én az Országos Nemzetőrségi Haditanács közölte Vay királyi
biztossal, hogy a hadseregszervezésre 120 ezer forintot utalnak ki. Ruházatról és
toborzási útmutatóról a kormány fog gondoskodni, míg fegyvert Gyulafehérvárról
kapnak majd. A zászlóaljak sorszáma: 11-14.4"5
Bonyolította a helyzetet, hogy a szervezést az erdélyi főhadparancsnokság nem
támogatta kellőképpen. Többnyire arra hivatkoztak, hogy a toborzásra nézve nem
kaptak utasítást. 44 A kormány ígéretei ellenére a helyzet nem sokat változott. Továbbra is hiányzott a pénz, öltözet és a toborzási útmutató. Puchner pedig vonakodott az altisztek és közlegények kihelyezését elrendelni. 43

A honvédzászlóaljak szervezése Erdélyben július közepétől október végéig

Július 19-én a Gubernium levélben sürgette a főhadparancsnokságot, hogy a sorkatonaságtól helyezzenek át tiszteket a honvédséghez. A miniszterelnököt pedig arra
kérték, hogy gondoskodjon a tisztek kinevezéséről, a fegyverekről és az öltözetről.
Azt is közölték, hogy a toborzóhelyek száma néggyel bővült. (Beszterce, Segesvár,
Nagyszeben és Fogaras). 46 Július 19-én a Gubernium csak azt jelenthette a br. Vay
Miklós királyi biztosnak, hogy a főhadparancsnokság a toborzóhelyeket kijelölte.4 Összesen 14 toborzó hely volt. ide 28 altiszt és 84 közlegény kellett, akiket
formaruhával kell beöltöztetni.4i5 Még ezen a napon értesítette Mészáros hadügy-
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Vay. 341. gr. M i k ó Imre levele Vaynak, 1848. július 15. Szőcs,
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GT. Pr. 1953., Jakab,

47

Vay. 383., Szőcs,

48

Vay. 442. Dobay ezredes levele Vayhoz, 1848. 08. 02. D o b a y azt is kérte, hogy az egyenruhá-

miniszterelnökkel. Urbán,

1999. I. k. 789. sz.

1972. 153. p.

1880. 265. p.

1972. 153. p.

kat öt napon belül küldjék el, h o g y a toborzást elkezdhessék.

miniszter Vayt, hogy a honvédszervezést Dobay ezredes irányítja, aki egyben a
honvédzászlóaljak parancsnoka is.49
Július 20-án a toborzási bizottmány kérte a főkormányszéket, hogy gondoskodjanak ruháról, szállásról, fegyverről és orvosról. Javasolták, hogy a kiképzést azonnal kezdjék meg. A gubernátor a válaszában ígéretet tett a kérés teljesítésére. 30
Július 27-én az erdélyi toborzási bizottmány kérte a Nemzetőrségi Haditanácsot,
hogy a honvédzászlóaljak zászlóit küldjék el.31 Szintén a hónap végén tett ígéretet a
miniszterelnök a királyi biztosnak, hogy a tisztek és altisztek kinevezéséről gondoskodni fog. 32
A következőkben a toborzás alakulását követhetjük nyomon. Még a hónap elején ismertette az Országos Nemzetőrségi Haditanács a toborzással kapcsolatos
irányelveket. Hiányolták, hogy eddig még nem kaptak jelentést a toborzás állásáról. A toborzótisztek kötelesek 14 naponként jelentést küldeni. Megígérték, hogy a
toborzási útmutatót rövidesen el fogják küldeni. 33 A hónap közepén már több helyen is kénytelenek voltak a toborzást megszakítani, elsősorban pénzhiány miatt. 34
A munkát sokszor az is nehezítette, hogy a toborzó tisztek nem mindig tudtak magyarul. 33 Dobay ezredes ezért sürgette a Guberniumot, hogy gondoskodjanak magyarul is tudó toborzó tisztekről. A főkormányszék a kérést a főhadparancsnoksághoz továbbította. 36 A toborzó tisztek sok helyen nem álltak a hivatásuk magaslatán,
ezért esetenként régi sorezredbeli tisztekkel kellett próbálkozni. 37
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1972. 154. p., Kővári,
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1979. 14. p., Jakab,
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272. p.
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GT. Pr. 1991. E g y toborzó helyre 2 altiszt és 6 közlegény s z ü k s é g e s . Szállásról a helyi szervek
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ONHT. 2319.

fognak g o n d o s k o d n i .
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Vay. 356, 1848. j ú l i u s 28. Közölte azt is, h o g y hadpénzt csak a honvédségben szolgálatot vállalók kaphatnak. A szervezést teljesen D o b a y ezredesre kell bízni. Szőcs,
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GT. Pr. 1944, 1848. július 4. Egy z á s z l ó a l j h o z szükséges: 1 f ő és 4 altiszt, 1 fő és 4 alorvos, 1
hadügyész. A felruházásról g o n d o s k o d j a n a k . Tervezik egy h o n v é d ü t e g felállítását is.
1880. 305. p . Ellenőr,

4 2 - 4 3 . s z , 1848. j ú l i u s 16-18. Erdélyi Híradó,

Jakab,

29. sz„ 1848. j ú l i u s 20.
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GT. Pr. 1924. Vay Miklós levele a g u b e r n i u m h o z , 1848. j ú l i u s 12. Brassóban cs H á r o m s z é k -
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Jakab,
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GT. Pr. 2225, 1848. augusztus 16.

ben meg sem k e z d t e k a toborzást.
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1880. 2 6 6 - 2 6 8 . p.

Buczi százados, a 14. honvédzászlóalj p a r a n c s n o k a (Fogaras) javasolta, hogy az eddigi toborzó tiszt, P o g á n y nyugalmazott f ő h a d n a g y helyett Lukács L c i n i n g e n czrcdbcli h a d n a g y o t nevezzék ki. E g y é b k é n t Dobay is több sorezredbeli (Lciningen, Turszky) magyar s z á r m a z á s ú
tisztet javasolt t o b o r z ó tisztnek.

A toborzás költségeit továbbra is önkéntes adományokból 38 , és a kamarai erőforrásokból 39 biztosították. A kormány által küldött 50 ezer Ft. gyorsan elfogyott,
ezért Dobay ezredes már augusztus közepén további 70 ezer forintot igényelt a következő felosztásban: Kolozsvár 30 ezer, Marosvásárhely 20 ezer, Fogaras és Déva
10-10 ezer.60 A kért összeget a főkormányszék augusztus 19-én bocsátotta Dobay
rendelkezésére. 61
A honvédség szervezésében Kolozsvár járt az élen. Itt a toborzás már augusztus
első felében megindult. 62 A toborzás és szervezés „ lelkét", gr. Bethlen Olivért már
július 2-án századosi rangra javasolta a főkormányszék.6"1 Önkénteseit a helyi református főiskola kollégiumába helyezték el.64 Július közepén Bethlen önkénteseinek a száma meghaladta a 140 főt. 63 Ezen önkénteseket azonban áthelyezték a 10.
honvédzászlóaljhoz, melynek Bethlent főhadnagyává nevezték ki, ennek ellenére
mégis a 11. honvédzászlóalj kötelékében maradtak. 66
A honvédek számára a várban kórházat is felállítottak. Helyhiány miatt a honvédek egy részét a szomszédos községekben helyezték el.67
A toborzás augusztusban is lassan haladt. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a főhadparancsnokság még ekkor sem küldte el a toborzó helyekre szükséges sorkatonaságot. 68 Ugyanakkor a kormány is szorgalmazta a honvédség szervezését, mert a nemzetőrség mobilizációja a délvidéki harcokhoz messze nem volt
elégséges. 69
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GT. Pr. 1754. A gubernátor levele a vízaknai főbírónak, 1848. július 1., H u n y a d m e g y é b e n a
honvédsereg alakításának elősegítésére kör jött létre, m e l y a d o m á n y o k a t gyűjtött. Vay. 620. A
m e g y e levele, 1848. augusztus 18.)
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Uo. 1951. A gubernátor levele a toborzási bizottmánynak, 1848. július 8.
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Vay. 547. D o b a y ezredes levele, 1848. augusztus 14.
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Uo. 624. gr. M i k ó Imre levele, 1848. augusztus 18.
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GT. Pr. 1775. A kérést július 13-án megújították. O N H T . 1625.
Uo. 1789. gr. M i k e s János levele a guberniumhoz, 1848. j ú l i u s 2. Kéri, hogy g o n d o s k o d j a n a k
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Uo. 1885. gr. M i k e s János levele a guberniumhoz, 1848. j ú l i u s 11.
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Uo. 1929.
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Vay. 1157. A kolozsvári főbíró levele, 1848. szeptember 24.

ágyakról, á g y n e m ű k r ő l , főzőedényekről és szénről.
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Vay. 442. D o b a y ezredes levele Vay királyi biztoshoz, 1848. augusztus 2. A 14 toborzási helyre 28 altiszt és 84 altiszt szükséges. Ezek felszereléséről is gondoskodni kell.
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Uo. 512. A miniszterelnök levele a királyi biztoshoz, 1848. augusztus 8., A u g u s z t u s 10-én
Dobay ezredes levélben tett ígéretet a miniszterelnöknek, h o g y rövidesen elküldi a négy zászlóalj állapotjelentését. ONHT. 2719., Batthyány szózatát, melyben az ö n k é n t e s zászlóaljak
szervezésére szólít fel, az Ellenőr is közölte. Ellenőr,
1848. a u g u s z t u s 29.

62. sz. augusztus 20., N y o m t . 6. cs. Szn.

Az önkénteseket Kolozsváron, Déván és Fogarason a laktanyákba és polgári házakba helyezték el.70 Fogarason azonban a várparancsnok augusztus közepén felszólította az önkénteseket, hogy a várat hagyják el.71 A főkapitány a Gubernium
segítségét kérte. A marosvásárhelyi önkéntesek egy részét szintén a várban helyezték el.72 Itt a szervezést az élelmiszer hiány is nehezítette.
Mivel a toborzás nem a tervek szerint haladt, az Országos Nemzetőrségi Haditanács levélben figyelmeztette a királyi biztost és a főhadparancsnokságot a toborzás
összehangolására. 74
A tisztek névsorát még augusztus elején sem terjesztették fel, noha Mészáros
hadügyminiszter sürgető levelére' 3 Dobay ezredes bekérette a zászlóaljaktól a kinevezendő tisztek névsorát 76 , a főtisztek kinevezésének jogát azonban a nádornak
tartották fenn. 7. Közben a miniszterelnök többször is sürgette a zászlóaljak mielőbbi kiállítását. Egyik levelében a következőképpen fogalmazott: „Nem szükséges
hogy minden ruházatjuk kész legyen, ha bakancs, nadrág, foszlány, köpeny, sapka
és fegyverrel el vannak látva, ha létszámok 600-zon felül van", akkor kiindulhatnak a szegedi táborba.78
A továbbiakban a kolozsvári toborzás és szervezés alakulását követhetjük nyomon. Itt az Országos Nemzetőrségi Haditanács által küldött toborzási útmutatót
már július végén kinyomtatták. 79 A helyi sajtóban hirdetést tettek közre, melyben
orvosok és ügyészek jelentkezését várták.80 Az állandó nehézségek miatt Bethlen
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GT. Pr. 2227. Dobay e z r e d e s levele a g u b e m i u m h o z , 1848. augusztus 16. Kérte, hogy orvosokról is gondoskodjanak.
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U o . 2 2 3 4 . gr. Bethlen G e r g e l y főkapitány Vaynak.
Vay. 963. gr. Lázár K á r o l y főbíró levele, 1848. szeptember 7. 200 ö n k é n t e s b ő l 75 főt helyeztek el a várban.
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U o . 568., Biás, 1900. 11. p.
O N H T . 3023. 3024. a u g u s z t u s 26. 3162., Vay. 852. Szemére Bertalan levele Vaynak, 1848. aug u s z t u s 29. Közli: Urbán,

1999. II. k. 1092. sz., U o . Szemére levele D o b a y n a k . 1848. augusz-

tus 29.
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O N H T . 2409. 1848. a u g u s z t u s 2.
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U o . 2 5 4 3 . 1848. a u g u s z t u s 2. A felterjesztett tisztek névsorát a mellékletben közölöm.

77

Urbán,

1999. II. k. 929. sz. A z O N H T levele az erdélyi toborzási bizottmányhoz. Pest, 1848.

a u g u s z t u s . 6.
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Uo. 9 4 3 . p. A miniszterelnök br. Vay Miklóshoz. Pest, 1848. a u g u s z t u s 8., Uo. 1022. p. A m i -
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Erdélyi Híradó, 29. sz., 1848. július 20.
O N H T . 1974. A kolozsvári toborzási bizottmány levele, 1848. j ú l i u s 29.

niszterelnök Dobay e z r e d e s h e z . Pest, 1848. a u g u s z t u s 13.

önkéntesei közül többen is vissza akartak lépni. Ennek elkerülése érdekében Bethlen
egy szózatot bocsátott ki.'sl Önkéntesei augusztus 6-án tették le az esküt. 2 A kolozsvári toborzást nagyban elősegítette, hogy ehhez a város anyagi segítséget is nyújtott.
Augusztus 29-én rendeletben sorolták fel azon kedvezmények körét, melyeket a
honvédségbe belépők részére kívántak biztosítani. Ezek a következők voltak:
- Családos egyén 8 Ft, nőtlen 4 Ft napi díjpótlást kap.
- Akik eddig polgárjoggal nem rendelkeztek, azok azt megkapják.
- Rokkantakról és családtagjaikról a város gondoskodni fog.
- Kézműves legényeket hazatértük után rögtön felveszik a céhekbe. 83
Ezen felül még 200 ezer forintot fordítottak a fenti célra.84
Mivel a 11. honvédzászlóalj létszáma már szeptember elején meghaladta a 600
főt, a főhadparancsnokság beleegyezett, hogy a honvédek egy részét a laktanyába,
míg a sorkatonák egy részét polgári házaknál helyezzék el.8" Ennek elsősorban a
gyors kiképzés miatt volt nagy jelentősége.
Augusztus végén a kormány már nem tudott a toborzás költségeihez hozzájárulni, így ezen kiadásokat többnyire a felajánlott pénzekből és értékekből fedezték. 86
A szervezés szeptemberben is folytatódott. A marosvásárhelyi zászlóaljhoz a
hónap közepén számvevő segédet és orvost neveztek ki.87 A katonai orvosok hiánya miatt Vay királyi biztos utasította a Guberniumot, hogy a honvédzászlóaljakhoz polgári orvosokat is alkalmazzanak. A főkormányszék ez ügyben még szeptember 7-én rendeletet intézett az összes törvényhatósághoz. 88
A növekvő költségek miatt az eredeti négy zászlóalj helyett csak kettőt szerveztek. A dévai önkénteseket Kolozsvárra, a fogarasiakat Marosvásárhelyre rendelték.89 Ezekhez szeptember végéig összesen 5 századost, 6 főhadnagyot és 8 hadnagyot neveztek ki. A 12. honvédzászlóalj létszáma még nem telt be, így a toborzást itt még folytatták. 90
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GT. Pr. 2554. Rendelet, 1848. szeptember 27., Kővári,
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1861/1. X X X I X . , Jakab,
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1880. 422. p.
1863. 48^49. p., Nyárády,

1998. 929. p. Erre pontosan 1848. szeptember 6-án került sor.

1861. 74. p., Jakab,

1880. 262. p.,

Issekutz Antal szerint a d é v a i honvédszázad o k t ó b e r b e n a Bánságba vonult. Állítását korabeli
f o r r á s o k hiányában n e m t u d j u k megerősíteni. Issekutz,
90

Vay. 1186. Dobay ezredes levele, 1848. s z e p t e m b e r 27.

1904-1905. 78. p.

A hónap végén a két zászlóalj költségeinek fedezésére 78 ezer forintot küldött a
kormány.91 Ennek ellenére a toborzást nehezítette a pénzhiány. Ezért Csík és Háromszékben felfüggesztették a toborzást. 92 Szeptember 26-án Dobay ezredes már a
toborzás beszüntetését javasolta az Országos Nemzetőrségi Haditanácsnak, mely a
javaslatot elutasította. 93 Dobay felterjesztésében az is közrejátszhatott, hogy a román és szász többségű városok és falvak nyíltan ellenszegültek a toborzásnak.
Szeptember 11-én Besztercén a lakosság elűzte a toborzó biztosokat. 94 Nehezítette
a helyzetet, hogy a beteg Puchner főhadparancsnokot helyettesítő Alois Pfersmann
tábornok a honvédtoborzást irányító tiszteket és altiszteket visszarendelte az alakulataikhoz, és ezen intézkedését még Vay királyi biztos kérésére sem vonta vissza,
(október 13.)95
Október 18-án Puchner főhadparancsnok Erdélyt ostromállapotba helyezte, és
egyben intézkedett a honvédzászlóaljak és nemzetőrségek lefegyverzéséről. 96
Október végén a honvédszervezés irányítását Cserey Ignác alezredes 97 vette át.98

A zászlóaljak felszerelése

A magyar kormány a honvédek felszerelésénél az Erdélyben állomásozó császári
és királyi csapatok készleteit is igénybe akarta venni. Már az április 26-án tartott
minisztertanácsi ülésen határoztak arról, hogy „Gyulafejérvárt, Erdélyben, köztudomás szerint nagy mennyiségű kész fegyver levén, ugyancsak hg (herceg) Eszterházy Pál eszközölné, miszerént az erdélyi nemzetőrség felfegyverzése végett,
mely nemzetiség szempont)ábul igen fontos, az Erdélyi kormányzó rendelkezése
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1861/1. XLVII., 1848. o k t ó b e r 15-én a dévai h o n v é d e k e t próbálták m e g lefegyverezni,

de a kísérlet kudarcot vallott. M a r c z i u s Tizenötödike. 193. sz., október 27.
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Birtokos n e m e s i származású, s z é k e l y (1803-1897). F ő s z á z a d o s a 33. g y a l o g e z r e d b e n , április
végétől az Országos N e m z e t ő r s é g i Haditanács gyalogsági osztályának főnöke, j ú n i u s 8-tól őrnagy, a 2. honvédzászlóalj s z e r v e z ő j e és parancsnoka. O k t ó b e r 8-tól alezredes, az Erdélyben
alakuló zászlóaljak felügyelője. N o v e m b e r 20-tól a kolozsvári, december 31-től egyben a
nagyváradi h a d m e g y e p a r a n c s n o k a . Bona,
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ONHT. 6 6 1 5 . 6629. 1848. o k t ó b e r 20.

1987. 1 2 4 - 1 2 5 . p.

alá adatnék." 99 Július 6-án Vay királyi biztos és Dobay ezredes Gyulafehérvárra
ment, hogy a honvédség és nemzetőrség részére kiutalható fegyver és felszerelés
mennyiségéről tájékozódjon. 100 A magyar kormány ígéretet tett arra, hogy a fegyverről gondoskodnak, de az egyenruházatról sok esetben a honvédeknek maguknak kell gondoskodni. 101 Július 7-én a Gubernium levélben kérte Puchnert, hogy a
szükséges kékposztót Gyulafehérvárról utalja ki.102
Vay királyi biztos augusztus közepén kérte a miniszterelnöktől, hogy parancsolja meg az erdélyi főhadparancsnokságnak, a gyulafehérvári raktárból ígért fegyver
és felszerelés kiutalását. 1ÜJ
Dobay ezredes augusztus 28-án benyújtotta a négy zászlóalj fegyver és felszerelés iránti igényét a királyi biztosnak 104 . Érdemes ezt részletesebben közölnünk:
4 zászlóalj részére szükséges:
- 4000 db. gyutacsos puska. Ezek elosztása: Kolozsvár: 1800, Marosvásárhely:
1800, Fogaras: 200, Déva:200.
- 1000 db. tábori sapkához anyag.
- 600 db köpenyhez anyag, 400 darab kész köpeny.
- 500 pár kész cipő, 500 pár cipőhöz anyag.
- 1600 db. ing.
- 1000 db. lábbeli, és 1000 db. nyakkendő.
- Töltények. Ebből egy zászlóalj számára 48096 darab szükséges, (tisztnek 48,
honvédnak 24) Minden lőfegyverhez szükséges még 10 db. reserve gyújtó és 3
vaktöltény is.
Az egyenruházathoz szükséges anyagot a főhadparancsnokság Galíciából 10 ", a
csákókat ugyanakkor Pestről rendelték meg. 106 A borjúbőr tarisznyák elkészítéséről a hadügyminisztérium maga gondoskodott. 107
Szeptember közepére a két erdélyi honvédzászlóalj részére 2000 db. Augustin
rendszerű gyutacsos puskát utaltak ki, szíjat azonban csak ezerhez adtak. Teljes
egyenruházatot is csak 100 honvéd részére tudtak biztosítani. 108
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Feltételezhető, hogy a honvédek már rendelkeztek kovás rendszerű fegyverekkel, mert ezeket Dobay gyutacsosokkal akarta felcserélni. 109 A honvédsereg részére Vay királyi biztos összesen 6000 db. Augustin rendszerű gyutacsos puskát igényelt 110 , de feltételezhető , hogy még a két zászlóalj igényeit sem tudták korszerű
lőfegyverekkel kielégíteni, mert Dobay ezredes október közepén kérte Vay királyi
biztost, hogy az Aranyosszéknek és Tordának szánt 200 darab kovás fegyvert inkább a 11. honvédzászlóalj részére adják át.111
Az erdélyi honvédzászlóaljak egyenruházatáról először Mészáros Lázár hadügyminiszter rendelkezett, még 1848 június 15-én: „E négy honvéd zászlóalj önkéntesei azonkívül fekete csákó szürke köpeny, a sor gyalogság módjain, sötét
barna attilát veres sinorral, lőszertartót fekete sijjazattal és szinte fekete sijjazatú
tarisznyákkal ellátandnak, mellynek megszerzéséről szinte gonddal legyen." A 4
zászlóalj székhelyeinek mindegyikére 2000 db. inget, ezer embernek való kékposztót kell kiutalni Gyulafehérvárról. A nadrágot polgári szabóknak kell elkészíteni. 11 " A honvédzászlóaljak egyenruházatának talán legjellegzetesebb darabja az
attila volt, melyet kabát gyanánt hordtak. Színe kávébarna volt, a tiszteknél aranyzsinórozással, míg a legénységnél piros színűvel. Fejfedőként egyaránt használtak
csákót és sapkát, bár az utóbbit a honvédek jobban kedvelték. A l i . honvédzászlóalj katonai inkább sapkát viseltek, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a zászlóalj vitézségének elismeréseként, a 9. honvédzászlóaljhoz hasonlóan viselte a piros sapkát. A honvédek Erdélyben is kék színű nadrágot viseltek, amelyhez posztót szintén Gyulafehérvárról igényelt Dobay ezredes." 1 A viselethez tartoztak még a kiegészítő szerelvények is. A szíjazatott szintén innen kapták. 114 Ennek részét képezte a tölténytáska és a szuronypapucs. Az előbbiben 60 töltést tartottak. A felszereléshez tartozott még a szőrmés borjúbőr bőrönd is, melyet általában a háton hordtak. Kívülre erősítették fel összehajtva a köpenyt és a tartalék bakancsot, míg a
többi ruhaneműt és felszerelési eszközt a belsejébe rakták.
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Noha a két zászlóalj részére még szeptember közepén is igényeltek fegyvert és
felszerelést, a főhadparancsnokság a kérést kereken elutasította." 5 A korábban kiutalt fegyvereket és egyenruhákat Puchner „biztonsági okokból" Gyulafehérváron
tartotta.116
A fegyver és felszerelés iránti kérelmeket a főhadparancsnokság októberben is
sorra elutasította. 117 A fogarasi honvédek részére már kiutalt felszerelést (posztó,
fegyver, főzőedény) Nagyszebenben feltartoztatták, és azt a Főkormányszék tiltakozása ellenére sem adták át.118 Ezután Dobay ezredes személyesen ment Nagyszebenbe, hogy a posztó és bőr anyagok elszállításáról maga rendelkezzen, de útja
eredménytelen volt. 119 így a két honvédzászlóalj felszereléséről a törvényhatóságok is gondoskodtak. 1-0 A ruházatukat már a kolozsvári és marosvásárhelyi szabók
készítették el 121 , de az idő rövidsége miatt a rendeléseket nem tudták minden esetben teljesíteni.' 22

A 11. honvédzászlóalj

Szeptemberre kiéleződött az erdélyi helyzet. A szeptember 15-27-i balázsfalvi román nemzeti gyűlés szervezői a román nép nevében fegyverbe szólították a románokat. Praefecturáknak nevezett körzetekre osztották Erdélyt, és ezek mindegyikében egy légiót állítottak fel, élén a prefekttel. A falvak lakosságát egy-egy obsitos katona irányítása mellett képezték ki.123 Október elején Puchner főhadparancsnok — gr. Latour osztrák hadügyminiszter október 2-án kelt rendelete értelmében
— egész haderejét, mintegy 12000 főt, a szász városok körül összpontosította. 124 A
magyar kormányzat az önkéntesek és nemzetőrök segítségével próbálta meg a román mozgalmakat megtörni. 123
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Október 18-a óta Erdély ostromállapotban élt. Puchner főhadparancsnok kiáltványban jelentette be, hogy saját kezébe veszi a tartomány kormányzását, a nemzetőrséget saját parancsai alá rendeli, a honvédtoborzást leállítja, a rendelet megszegőit haditörvényszék elé állítja. 126 A főhadparancsnok a magyar helységek
nemzetőrségeinek lefegyverzésében igénybe vette a román bizottságok segítségét,
akik sok helyen módszeresen legyilkolták és kifosztották a magyar lakosságot.
így szeptember közepétől a honvédzászlóaljakat egyre gyakrabban vetették be
a román mozgalmak ellenében. A l i . honvédzászlóalj egy századát Désre rendelték 127 , hogy a Belső-Szolnok és Doboka vármegyében jelentkező román lázadás
elfojtásában a helyi nemzetőrségnek segítséget nyújtson. A kimozdítást Dobay ezredes ellenezte, mivel a honvédek felszereltségét és fegyelmét gyengének találta. 128 Október végén gr. Karacsay Sándor nemzetőr őrnagy vezetésével a 11. honvédzászlóalj egy százada és 50 Mátyás-huszár részt vett a Drág vidéki (Mezőség)
jelentkező román mozgalmak elfojtásában. 129
A zászlóalj felállása októberben a következő volt:
— Kolozsvár: 2 század.
- Szamosújvár: 1 század.
-Nagyenyed: 240 fő. 130
Október közepén Puchner rendeletének értelmében a császári-királyi sorkatonaság kivonult Nagyenyedről. 131 Ezzel a vármegyei nemességet és a magyar lakosságot a román parasztmozgalmak dühének kiszolgáltatta. Mivel a helyi nemzetőrségek a válság kezeléséhez nem rendelkeztek elegendő erővel, a végveszélybe
került város megsegítésére Vay királyi biztos ide vezényelte a 11. honvédzászlóalj
egy részét (380 fő) br. Bánffy János százados vezetésével, 110 Mátyás huszárt gr.
Bethlen Gergely kapitány vezetésével, és egy szakasz székely huszárt Szentgyörgyi József hadnagy parancsnoksága alatt. Még az nap este haditanácsot tartottak,
melyen elhatározták a Nagylak környéki román tábor megtámadását. Itt a román
felkelők október 16-án jelentek meg. Előlük a magyar nemzetőrök a Maros jobb
partjára, Székelykocsárdra húzódtak vissza. Ide érkezett a teljes marosújvári nemzetőrség, valamint az aranyosszéki nemzetőrség egy része. Október 21-én Baum-
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így a v á r o s b a n a helyi n e m z e t ő r s é g e n kívül csak 3 0 0 aronyosszéki n e m z e t ő r állomásozott.
Október 18-án érkezett még B á g y o n b ó l 120 tordai n e m z e t ő r , valamint B a u m g a r t e n százados
vezetésével m á s f é l szakasz a r a n y o s s z é k i székely huszár. Szilágyi,

1898. 108. p.

garten székely huszár kapitány Enyedről egy szakasz székely huszárt küldött ide
erősítésképpen. A román felkelők Nagylakot módszeresen kifosztották, így a magyar véderő összpontosítására lehetőség nyílt. A magyar csapatok október 24-én
este érkeztek meg Székelykocsárdra. A kis haderő rögtön támadást indított, a gyalogság kompon, míg a lovasság gázlón kelt át. A románok az átkelést a köd miatt
nem érzékelték. Az átkelés után a magyarok három irányból rohanták meg a községet körülvevő román tábort. A románok ezt látva futásnak eredtek, mire a huszárok
üldözőbe vették őket, és a menekülők közül több mint kétszáz főt lekaszaboltak.
Az ütközet után a nemzetőrök Székelykocsárdon maradtak, míg a reguláris alakulatok visszatértek Nagyenyedre. lj " Még ezen nap újabb haditanácsot tartottak, ahol
elhatározták a marosszentkirályi román tábor megtámadását, melynek vezére Ioan
Axente Sever perfekt volt. A l i . honvédzászlóalj 3 százada Bánffy százados vezetésével az apahidai réven átkelve a Csombordon tanyázó felkelőket támadta meg.
A Mátyás és székely huszárok Baumgarten kapitány vezetésével a tompaházai révnél keltek át, és a Marosszentkirályon táborozó felkelőket rohanták le. Az
Alsó-Fehér megyei és az aranyosszéki nemzetőrök pedig Inczédi Samu százados
vezetésével a szentkirályi révnél keltek át, és a román tábort szemből támadták. A
nemzetőrök azonban késlekedtek, így a huszárok kénytelen voltak nélkülük támadni, melyet a honvédek rohama követett. Tulajdonképpen csata itt sem volt,
mert a román tábor szétfutott. Közben a nemzetőrség is támadott, így a felkelők rémülete még nagyobb lett, most már fegyvereiket is eldobálták. A menekülők közül
a huszárok sokat levágtak. Az Enyedre visszatérő csapatokat a lakosság heves éljenzéssel f o g a d t a . S o k idejük nem volt a pihenésre, mert a hegyaljai magyar lakosság sorsa miatt br. Kemény István főispán segítség küldését javasolta, melyet a
haditanács is elfogadott. A katonai akciót október 28-án akarták végrehajtani. Ezen
nap hajnalán indult Enyedről 250 honvéd (Bánffy százados), egy század Mátyás
huszár (gr. Bethlen Gergely kapitány) és két és fél szakasz székely huszár (Baumgarten százados). A parancsnoki tisztet Baumgarten vette át, mint rangidős tiszt.
Útközben csatlakozott hozzájuk a tövis-diódi nemzetőrség is, ezáltal a sereg létszáma 700 főre szaporodott. A haditerv az volt, hogy a mintegy háromezer fős román tábort Mindszent felöl rohanják meg. Közben olyan köd keletkezett, hogy a
katonák sokszor még egymást sem látták. A román előőrs, amely észrevette a honvédeket, és a tábor irányában futásnak eredt, mire a román felkelők csatarendbe álltak, de a honvédek első sortüze után szétszaladtak. Ekkor avatkoztak a küzdelembe
Baumgarten és Bethlen lovasai, akiket a felkelők puskatüzzel fogadtak. Ezután a
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honvédek átjutottak a csengői árkon, és a felkelők ellen szuronyrohamot intéztek.
Azok, a huszárok és a honvédek erős rohamát nem bírván futásban kerestek menedéket. Az üldözés azonban az erős köd miatt nem lehetett folytatni, hiszen a honvédek
sokszor egymásra lövöldöztek. Ezután a főispán, Baumgarten, Bánffy, Bethlen haditanácsot tartottak, melyen az Enyedre való visszatérés mellett döntöttek. A román
felkelőket immár reguláris császári csapatok (román határörök és Károly Ferdinánd gyalogság) is támogatták, így a kis csapat joggal rettegett a tőrbe csalástól. lj4
A Nagyenyed körül összevont magyar csapatok támogatására november 5-én Kolozsvárról útnak indítottak 5 db 3 fontos ágyút, egy század Mátyás huszár fedezete
alatt.1 ° Ezen segítség azért is indokolt volt, mert november 8-án Tövis felöl újabb
császári és román csapatok közeledtek Enyed felé. Közben Úrban alezredes vezetésével császári csapatok indultak meg Beszterce felöl Kolozsvár irányába. A székely tábor szétverése után félő volt, hogy a kis sereg elől a Kolozsvárra történő
visszavonulás útját elvágják, ezért br. Baldacci Manó tábornok, az erdélyi magyar
csapatok főparancsnoka úgy döntött, hogy Enyedet ki kell üríteni. 1 36
A mezőségi román mozgalmak miatt Vay királyi biztos a Szamosújváron állomásozó századot Désre rendelte, (október 27.) Innentől kezdve a helyi nemzetőrséggel együtt állandó készültségben álltak. 1,7 Mivel a város vezetése a rendelkezésre álló erőket sikeres védelemhez kevésnek találta, a november 9-én kapitulált Úrban előtt, így a század visszatért Kolozsvárra. 1 '^
Nagyenyed feladása után a zászlóalj eredeti helyére, Kolozsvárra vonult vissza,
mert Úrban már Désen volt. Következő harci bevetésük a szamosújvári ütközetben
történt, az Úrban alezredes vezette császári csapatok ellenében, 1,9 és ez kudarccal
végződött. A csata elvesztésében a fő okot az ágyúhiány okozta. 140 A támadás tervét az 1848. november 6-án Kolozsváron tartott haditanácson határozták el. Ezen
jelen volt Baldacci-n kívül gr. Mikes Kelemen ezredes, Czetz János őrnagy a hatfontos ágyúüteg parancsnoka, Tolnai Gábor nemzetőr őrnagy, gr. Bethlen Gergely
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és Makray László. 141 A magyar csapatok november 9-én indultak el Szamosújvár
felé Baldacci 142 tábornok vezetésével. A kis sereg a 11. honvédzászlóalj öt századából, egy osztály Mátyás-huszárból, a kolozsvári nemzetőrségből, 250 aranyosszéki nemzetőrből, fél század aranyosszéki székely huszárból, egy hatfontos és egy
háromfontos ütegből állt. Ehhez csatlakoztak Szamosújvárnál a kolozsi, bonchidai, szováti és széki nemzetőrségek. A sereget Baldacci a következőképpen osztotta fel: bal szárnyon Makray kapitány vezetésével fél század Mátyás-huszár és kevés gyalogság, középen Baldacci vezetésével másfél század huszár és a nemzetőrs é g j o b b szárnyon a 11. honvédzászlóalj. Úrban heves ágyútűzzel fogadta őket,
mire a nemzetőrség szétfutott. 143 Ezután a kis sereg Kolozsvárra vonult vissza, ahol
védelemre rendezkedtek be. Úrban közeledtének hírére, Baldacci mérlegelve az
erőviszonyokat, a város feladása mellett döntött. E lépéséért a későbbiek során sokan árulónak tartották, pedig nyilvánvaló volt, hogy a kis kolozsvári véderő, melynek csak töredékét tették ki a reguláris csapatok, képtelen a város megvédésére. Ezt
decemberben az OHB vezetése is felismerte, hiszen a frissen kinevezett erdélyi fővezér (Bem József altábornagy) rendelkezésére új, kipróbált alakulatokat adott.144
A Kolozsvár feladása után (november 17), az állandó visszavonulások következtében a zászlóalj fegyelme meglazult, ezért Bánffy őrnagy javasolta a feloszlatását. Erről Szigethy Miklós akkori főhadnagy így emlékezik: „Zászlóaljunkkal a
Kolozsvárról Gyalu felé vezető országútra kiérve elszomorító látvány lepett meg.
Mind azon különböző apróbb testületek, melyek a várost előttünk hagyták el, minden rend nélkül, tökéletes feloszlásban, a mennyire csak a szem elláthatott, ellepték
az utat." 143 A rendezetlenséghez rövidesen fegyelmezetlenség is párosult. Komáromi Sándor közlegényt például Lukerevics őrmester lőtte agyon a fenti vétségért.1"6 November 19-én mind Baldacci, mind Bánffy őrnagy napiparancsot adott
ki az engedetlenkedök ellen. A fosztogatások miatt pedig rögtönítélő törvényszé-
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ket állítottak fel, melynek az elnöke Kemény Farkas őrnagy volt. 147 Bár az OHB is
tervezte a feloszlatást, a lépésre mégsem került sor. 148 Ehhez az is hozzájárulhatott,
hogy Cserey alezredes — kiemelve a zászlóalj korábbi bátor helytállását — a feloszlatás ellen nyilatkozott. 149

A 12. honvédzászlóalj
A zászlóaljt császári-királyi tisztek képezték ki a marosvásárhelyi várban.' 30 A
fogarasi honvédeket szeptember végén vezényelték át Marosvásárhelyre. 1 ' 1 Élelmezésükről októbertől kizárólag a város gondoskodott, mert a főhadparancsnokság megtagadta ezt.' 32
Szeptember végén a román mozgalmak ellen felhasználták ezen zászlóalj 2 századát is.130 Október elején a nyárádtői román mozgalom lecsendesítésére 120 honvédet küldtek ki." 4
Az erdélyi helyzet megoldását sokan a székelység mozgósításától remélték. A
székely had felállítását az október 16—18-án tartott agyagfalvi gyűlés határozta el.
Ennek élére a 11. (székely) huszárezredparancsnokát, Sombory Sándor ezredest állították. A négy széknek megfelelően 4, egyenként 4000-4000 fős dandár létrehozását
mondták k i . ' " A székely hadsereg magvát a 14. és 15. határőrezred egy-egy zászlóalja, a 11. huszárezred négy százada és a 12. honvédzászlóalj alkotta,' 36 A hadműveleti célkitűzés Balázsfalva elfoglalása és az ott fogvatartott magyarok kiszabadítása, az Alsó-Fehér megyei magyarság megsegítése, valamint a Kolozsvárral
való összekötetés megteremtése volt.137 A székelyek kimozdulása a főhadparancs-

147

Parancskönyv. 1848. n o v e m b e r 19.

148

K L Ö M . XIII. 398. Kossuth levele Bánffy őrnagynak, december 2.
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HM. Ált. 11572. Cserey levele, 1848. 12. 16.
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Vajasdi.
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Vay. 1288.
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Uo. 1421. Dobay ezredes levele, 1848. október 15.
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GT. Pr. 2508. Dobay ezredes levele, 1848. szeptember 19. Dobay itt is a g y e n g e felszereltség
és f e g y e l e m miatt ellenezte a bevetést., Uo. 2540. gr. Tholdalagi Ferenc marosszéki fökirálybíró levele, 1848. szeptember 27.
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Vay. 1414. gr. Tholdalagi F e r e n c marosszéki főkirálybíró levele, 1848. o k t ó b e r 14.
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Kovács,
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L e g s ú l y o s a b b problémát a t ü z é r s é g teljes hiánya jelentette.
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Heydte,

1979. 19. p.
1863. 93. p.

nokságot óvatosságra késztette. Mind Medgyes, mind Szászrégen körül csapatokat
vontak össze.1"8 Noha a 12. honvédzászlóalj fegyverzete és felszerelése hiányos
volt, a honvédek az Úrban elleni harcokban keményen megállták a helyüket. 139
Úrban alezredes 4 zászlóalj élén Marosvásárhely ellen közeledett, amikor az udvarhelyszéki dandár megtámadta és visszaszorította Vajdaszentivánig, (október
29.) Közben megérkeztek a csíkszékiek is, így a két dandár elfoglalta Vajdaszentivánt is. A 12. honvédzászlóalj itt esett át a tűzkeresztségen. 160 Vajdaszentivánnál
lényegében csak kisebb csatározások voltak, hiszen Úrban alezredes — a Puchnertől kapott utasításoknak megfelelően — főerő ivei kitért az ütközet elől. A kiürített
Szászrégent a székelyek felgyújtották és kifosztották, majd a székely tábor feloszlott. Ennek okát abban kell keresnünk, hogy a nagyszámú népfelkelő élelmezése
szinte megoldhatatlan problémát jelentett. Ezt követően Gedeon császári tábornok
november elején 4000 fővel és 12 ágyúval Marosvásárhely ellen indult.161 Az offenzíva célja a Felvinc-Nyárádtő vonal elfoglalása, az Úrban alezredes alatt harcoló csapatokkal való összekötetés megteremtése, valamint a Maros-völgy pacifikálása volt. 162 Az ütközet a székelyek kudarcával végződött.16"' Gedeon tábornoknak elég volt az ágyúival egyetlen egy sortüzet vezényelnie, mire a székely népfelkelők szétfutottak és magukkal rántották a reguláris alakulatokat is.164
A zászlóalj a székely tábor szétverése (november eleje) után részt vett Háromszék önvédelmi harcában. 16 " így érthető, hogy amikor Kossuth felvilágosítást kért
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A M e d g y e s körül ö s s z e v o n t csapatok (3 z á s z l ó a l j Károly Ferdinánd, egy zászlóalj Sivkovich
és fél zászlóalj Turszky) parancsnoka Rleiscr őrnagy, míg a Szászregen környékié (Román határőrök és felkelők, 2 gyalogos zászlóalj, bukovinai kordon zászlóalj, 120 svalizsér) Kari
Ú r b a n alezredes volt. Heydte,
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Honvéd,

1863. 138, 143. p.

1849. 20. sz. 78. p, 1849. j a n u á r 19. „ A székely t á b o r o z á s részletei".
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Uo.
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G e d e o n tábornok h a d o s z t á l y a a következő alakulatokból állt: 120 nagyszebeni nemzetőr, 4
század Uracca gránátos, 4 század gyalogos, 2 század svalizsér, 12 ágyú, valamint román népfelkelők. Heydte,
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Dragomir,
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Kovács,

1863. 143. p.

1944. I. 1 8 - 2 0 . p. Puchner f ő h a d p a r a n c s n o k levele G e d e o n tábornokhoz. Szcben,

1848. november 1.
1979. 20. p., A székely csapatok s z á m a ugyan felülmúlta a császári csapatokét, de a

soralakulatok tekintetében a császáriak voltak kétszeres túlerőben, tüzérséggel pedig a székelyek egyáltalán n e m rendelkeztek. Ahogy a császári ágyúk m e g s z ó l a l t a k a székely n é p f e l k e l ő k
szétfutottak, és m a g u k k a l a rendes alakulatokat is. Heydte,
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Honvéd,
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Kővári,

1863. 1 4 4 - 1 4 5 . p.

20. sz. 1849. 01. 19. „A székely táborozás részletei".
1861. 25. p., Egyed,

1979. 123-133. p. A zászlóalj h á r o m s z é k i harcainak ismertetése

m e g h a l a d j a t a n u l m á n y u n k idő keretét.

Vay királyi biztostól a zászlóalj állapotáról (november közepe), az nem tudott érdemleges választ adni. 166

A 32. honvédzászlóalj

Erdélyben még októberben nekikezdtek egy újabb zászlóalj szervezésének, melyet
Aranyosszékben akartak felállítani, br. Kemény Farkas irányításával. Ekkor már a
főhadparancsnokság nem támogatta a honvédzászlóaljak létrehozását. 167 így a
zászlóalj még október végén is csak 132 újoncból állt. 16h
A felfegyverzés is lassan haladt, noha Cserey alezredes már november végén
fegyvert igényelt Láhner Györgytől. 169 A felfegyverzés azonban nem történt meg, a
zászlóalj parancsnoka, Bittó Károly őmagy még decemberben is a hiányos felszereltség miatt panaszkodott. 170 A zászlóalj december közepén 1 felfegyverzett, és 5
fegyvertelen századból állt. A felfegyverzett századot hozzácsatolták a 11. honvédzászlóaljhoz, míg a többit feloszlatták. így a zászlóalj lényegében megszűnt. 171

A zászlóaljak tisztikara és állománya

A zászlóaljak tisztikarának vizsgálatát Bona Gábor alapvető munkáinak segítségével végeztük el. Megállapíthatjuk, hogy több mint 90% volt azok aránya, akik a császári hadsereg kilépett, vagy aktív tisztjei, altisztjei voltak. Ezen belül pedig majdnem 50% volt azok aránya, akik valamelyik székely határőrezredben szolgáltak. Innen nem csak tisztek, hanem altisztek is kérték a honvédséghez való áthelyezésü-
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K L Ö M . XIII. 293., 1848. november 15. A válasz: 1848. n o v e m b e r 22. Deák, 1943. 2 2 6 . p.
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Vay. 1463. br. K e m é n y Farkas levele, 1848. október 10. A zászlóalj szervezésével K e m é n y
volt megbízva. A szervezést nagyban nehezítette, hogy a f ő h a d p a r a n c s n o k s á g visszarendelte a
sorkatonaságot a toborzóhclyekröl, és e z e n m é g a gubernium kérésére sem változtattak. GT.
Pr. 2686, 1848. október 15.
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O N H T . 6947.
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Vay. 2348. Cserey levele Vay M i k l ó s h o z , 1848. november 28.
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Hodossy. 2. d. 505.
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Szigethy, 1868. 29. p.

ket.172 (26 vizsgált tisztből 11 fő) A társadalmi megoszlás a következő volt: 26
tisztből, 2 főnemesi, 22 köz és kisnemesi, 2 polgári származású. így nem igazolható Cserey alezredes azon állítása, hogy Erdély elvesztésének oka abban keresendő,
hogy Vay királyi biztos a honvédséghez nagy számban nevezett ki arisztokratákat. 173
A szolgálatvállalás okai különbözőek lehettek. Fő motiváló tényező talán az egzisztenciális ok volt, hiszen a honvédtiszti státus előléptetést és magasabb fizetést
jelentett. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a székely határőrezredek tisztikarában a liberális reformmozgalom hatására megindult a nemzeti
ébredés. Erről a kortárs Jakab Elek így emlékezik: „ 1841 körül csaknem váratlanul
azon hírrel lepték meg az erdélyi hírlapok az olvasó világot, hogy a kézdivásárhelyi
és csíkszeredai katonanöveldék ifjai, az ezredbeli altisztek, hadapródok s ifjú tanártisztek magyar olvasó társaságot alkottak, magyar hírlapokat és könyveket olvasnak, a nemzeti költők hazafias dalait szavalják, a politikai eseményekről beszélgetnek ... Az ébredő haza örömmel fogadta a kellemes hírt, de az ezredek tisztikarát bámuló ijedelem fogta el. Katona és magyar könyvolvasás azon időben.! hallani is vétkes volt. Mit mond ehhez a nagyszebeni General-Commando s a bécsi
Hofkriegsrath? elgondolták az illettők, s a gyanús ifjakat: Báritz György és Pál,
Mike, Bocskor, Puskás és Mártonffy cadetokat és őrmestereket lakóhelyükön,
minden ponton csaknem egyszerre letartóztatva és elzárva, Nagyszebenből kirendelt őrnagy hadbíró által hosszasan tartott vizsgálat alá fogták, vallatták, ijeszgették, mélyreható nyomozás folyt nagy ideig. 1843 októberében három évi vizsgálati fogság után, Aachen Rajna melléki Poroszországban költ V. Ferdinánd császár és király ázzon k. leirata, melynek értelmében mindnyájan elítéltettek...." 174 A
székely ezredek törzstisztjei is támogatták az önvédelmi harcot. Noha az ő lelkivilágukban a több évtizedes szolgálat mély nyomokat hagyott, a magyar patriotizmusuk vitathatatlan, és sokszor e két érzés között őrlődtek. Dobay Károly és Sombory
Sándor ezredesek sorsának alakulása ennek ékes bizonyítéka, hiszen 1848 őszén
ők az erdélyi székely haderő vezetői. Döntésükben az is közrejátszhatott, hogy a
főhadparancsnokság a román felkelést támogatta, ezáltal az erdélyi magyar nemesség és lakosság léte is veszélybe került, ez pedig még császárhű székely tisztek számára is elfogadhatatlan volt. így nem meglepő, hogy október 21-én a székely tisztek nyílt levéllel fordultak az „Erdélyben állomásozó csapatok tisztjeihez" melyben a lázadás miatt felbomlott rend helyreállítására és a királyi trón megvédésére
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Pl. Barnabás József őrmester már augusztus közepén. Vay. 612.
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K L Ö M . XIII. 413. Cserey levele Kossuth Lajoshoz, 1848. december 5.
Jakab, 1880. 1 4 0 - 1 4 2 . p. idézi: Bona, 1987. 11. p.

szólították fel őket. A nagyszebeni helyőrség válaszlevelében (október 28.) a királyi trón védelmével szembehelyezte a birodalmi egység megoltalmazását, melyet a
pesti bujtogatok révén a székely „határőrtiszt urak" is veszélyeztetnek. N e m lehet
eléggé hangsúlyozni, hogy a császár és király ugyanazon személy volt. 173
Egészen különleges sors jutott a 11. honvédzászlóalj parancsnokául kiszemelt
Richter Ede főszázados számára. Öt az ezrede nem engedte el, ennek ellenére
1849-ben mégis átjutott a honvédsereghez. Nehiba Józsefet, a 62. gyalogezred századosát szintén ezen zászlóalj élére szánták őrnagyi rangban. O azonban inkább ezredénél maradt, és magyar származása ellenére a szabadságharcot ellenünk harcolta végig. 176 Szigethy Miklós, az I. román határőrezred alhadnagya már elég korán
kérvényezte a hadügyminisztertől, hogy valamelyik honvédzászlóaljnál szolgálhasson. Mikor az ezred nyíltan felmondta az engedelmességet a magyar kormánynak, a helyzete lehetetlenné vált, és belső vívódásai ellenére is átlépett a 11. honvédzászlóaljhoz. 177 Lelkivilágának állapotát hűen tükrözik visszaemlékezésének
sorai: „ . . . A l i . honvédzászlóalj toborzása megkezdődött volt, 178 ahoz történt tiszti
kinevezésemet láttam is, olvastam is, de az én áttétetésem késett, ámbár alkalmilag
találkozva Dobay ezredessel, ki a zászlóalj alakításával volt megbízva, érdekemben személyesen kértem meg, tudatván vele tett lépéseimet. Aggodalmam folyvást
nőtt. Beadjam lemondásomat, vagy egyszerűen elhagyjam az ezredet? Melyiket tegyem? Oly kérdések ezek, melyekre az események elviharzása után könnyii a felelet; de akkor felszólalt egyik ellen a becsületérzetem, a másik ellen azon remény,
hogy hátha sikerül a törvény uralmát és belbékét helyreállítani." 179 Mircse Dénes a
második román határőrezred századosa szintén elég korán átkerült honvédséghez.1X11 Dobay Károly ezredes maga kérte, hogy mindkét fia, Károly és József a
honvédségnél szolgálhassanak. 181 A kisebbik fiút, Károlyt, aki ekkor még a bécsújhelyi akadémia kadétja volt, 1848. szeptember 27-én nevezték ki a 12. honvédzászlóalj hadnagyává, hazajönni azonban csak 1849 januárjában tudott.182
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Heydte, 1863. 9 5 - 9 6 . p. A két levél fordítását közli: Gelich, I.
Urbún, 1999. II. k. 1305. sz„ Bona, 1987. 367. p.
Szigethy, 1868. 3-9. p.
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1848 s z e p t e m b e r é b e n .
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Szigethy, 1868. 5. p.
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388-392. p.

Vay. 854. M é s z á r o s Lázár levele Vay királyi biztoshoz, m e l y b e n támogatja a kérést, 1848. augusztus 21.
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Vay. 316. D o b a y ezredes levele a hadügyminiszterhez, 1848. j ú l i u s 5. A miniszter a kérést tá-
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Bona, 1988. 175. p.

mogatta.

A legénységi állományról nagyon keveset tudunk. A z első tíz honvéd zászlóalj
állományában az értelmiségiek aránya szembetűnően magas volt (10%). Mindkét
erdélyi zászlóaljról meglehetősen sok visszaemlékezés, napló maradt fenn. Az értelmiségi réteg szerepet játszott a toborzásban is. Désre például szeptember elején
érkezett egy toborzó csapat, melynek tagjai ekkor már a 11. honvédzászlóalj katonái voltak. Szinte kivétel nélkül iskolázottak voltak. 183
Wass János visszaemlékezése szerint a 11. honvédzászlóalj elsősorban, a kolozsvári református, katolikus és unitárius főiskolák ifjúságából, kevés számú kormányszéki hivatalnokból és céhlegényből állott.184
Désen már június 20-án a toborzási rendelet kibocsátásakor 14 céhlegény rögtönjelentkezett honvédnek. A gazdáiktól felvett csekély előleget a foglalóból akarták megtéríteni. 18 " A helyi nemzetőrségből olyan sokan jelentkeztek a zászlóaljhoz, hogy azt újjá kellett szervezni. 186
Nagyenyeden a honvédtoborzás csak augusztus 20-a körül indult meg. A katonai biztos Szuini Pál székely huszár százados volt. A toborzási tanya a városháza
volt, amely előtt, a piactéren egy zenekar magyar dalokat játszott. Már az első nap
75 ifjú jelentkezett, akik többségükben a helyi főiskola diákjai voltak. A toborzás
még egy hétig folyt, és az értelmiségiek mellett szép számmal jelentkeztek mesterlegények, iparosok, vidéki birtokosok fiai, és parasztlegények. Az önkénteseket a
polgárok bőségesen megvendégelték. A toborzási bizottság Nagyenyedről Marosújvárra ment, majd meglátogatták a hegyaljai községeket és a bányavárosokat.
Gyulafehérvárra a várparancsnok nem engedte be a bizottságot, mert félt, hogy a
Károly Ferdinánd gyalogezred katonáinak egy része is felcsap honvédnek. A bizottság munkáját elsősorban a vármegyei apparátus támogatta. 187
A dévai honvédszázadhoz nagy számban jelentkeztek a tanuló, kereskedő és
iparos ifjak. Visszaemlékezések szerint ők tették ki a mintegy 300 fős század 8/10
r

r

1 88

reszet.
Beavatási jegyzőkönyv ismereteink szerint csak a tordai toborzó helyről maradt
fenn, ahol szeptemberben az újoncok létszáma elérte a 128 főt. Ök nemzetiség tekintetében mind magyarok voltak, vallásukat nézve pedig unitáriusok, reformátusok és katolikusok. A leendő honvédek életkora 18-23 év között volt. 189
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Kádár, 1890. 64. p.
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Wass.
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Kádár, 1890. 61. p.
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Uo. 29. p.
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Szilágyi, 1898. 84-85. p.
Issekutz, 1904-1905. 77. p.
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H m . számv. 4. d. szn.

A Kolozsváron állomásozó Károly Ferdinánd ezredbeli katonák között nagy
volt a hajlandóság a 11. honvédzászlóaljhoz való beállásra. Ennek következtében
az ezred 2. zászlóaljának létszáma 500 fő alá csökkent. 190 A Szilágyságban állomásozó 3 század Turszky ezredbeli sorkatonaság között is nagy volt a 11. honvédzászlóaljhoz átlépők száma. így a szilágysolymói készletek (fegyver, lőszer, felszerelés) is a honvédek birtokába jutottak. Október közepén a Turszky ezredbeli zászlóalj létszáma 150 főre csökkent. 191
Szölössy István visszaemlékezése szerint a 12. honvédzászlóaljba is nagy
számban álltak be a marosvásárhelyi református kollégium diákjai közül. 192 Pedig
sokan közülük 1848 tavaszán még a székely határőrség intézménye ellen izgattak.
A háromszéki Donát Pál március végén marosvásárhelyi táblai gyakornokként érkezett Csíksolymóra, ahol a helyi iskola diákjait a változásokról tájékoztatta, valamint a határőrség ellen agitált. A szék tisztsége fellépett ellene.19"1 Szeptemberben
pedig a 12. honvédzászlóalj katonája volt. 194 A zászlóaljba főleg a székelység köréből jelentkeztek. 19 "' Marosvásárhelyen 3 század Turszky gyalogság állomásozott.
(16, 17, 18) Ezek közül olyan sokan átálltak a 12. honvédzászlóaljhoz, hogy volt
olyan század, melynek létszáma 50 fő alá csökkent. 196

Összegzés

Az erdélyi magas politikai elit köreiben a honvédség eszméje termékeny talajra talált. Ösztönzőleg hatott, hogy a liberális nemesség az első balázsfalvi gyűlés (1848.
május 15-17.) óta joggal tartott a román nemzeti mozgalomtól. Ráadásul Erdélyben a soralakulatokból csak a két székely gyalogos határőrezred és egy huszár ezred tekinthető a magyar kormány számára megbízhatónak, de ezek egy részét, két
gyalogos zászlóaljat és egy huszárosztályt 1848 nyarán Magyarországra vezényelik
191

Trócsányi, 1956. 434. p., Heydte, 1863. 125. p.
Heydte, 1863. 80. p. és 109. p., N o h a a f ő b a d p a r a n c s n o k s á g

október 5-én kérte a Gubcr-

niumot, hogy az átlépéseket a k a d á l y o z z a meg, a f ő k o r m á n y s z é k érdemben n e m sokat tudott

192
193

tenni. Trócsányi, 1956.
Szölössy, 1877. 6. p.
Erről bővebben: Benkő

421. p.

Samu: Csíki i f j ú s á g i mozgalmak 1848 tavaszán. In: A helyzettudat

változásai. B u k a r e s t , 1977. 2 5 9 - 2 6 7 . p.

194

Vay 964.

195

Vajasdi.

196

Heydte, 1863. 79. p., Biás, 1900. 13. p.

ték. Pedig ettől az időszaktól kezdve Erdély egy megbolygatott méhkashoz volt hasonló. A román parasztok sok helyen a megyei tisztviselőket is elkergették, és így
felbomlott a közigazgatás. 197 A magyar kormány azon szándéka, hogy az erdélyi
honvédzászlóaljakat a szerb konfliktusban vessék be tarthatatlanná vált, sőt rövidesen az erdélyi magyarság szorult rá az anyaország katonai segítségére.
Az 1848 nyarán és őszén Erdélyben felállított két honvédzászlóalj szervezése
— melyek a későbbiek folyamán a 11. és 12. sorszámot kapták— az anyaországi
alakulatok mintájára történt. Toborzásuk, kiképzésük és felszerelésük 1848 őszéig
a császári-királyi hadszervezet rendszerében folyt, a koordinálás feladatát az Erdélyi Főkormányszék (Gubernium) apparátusa látta el. Októbertől az eddig működő
rendszer felborult, az egyik oldalon a császári katonaság, román és szász felkelők,
míg a másikon a honvédzászlóaljak, székely határőrség, magyar lakosság népfelkelése. Az erőviszonyok kezdetben az előbbi félnek kedveztek, így Erdély 1848
novemberében elveszett tűnt a magyar politikai vezetés számára. Az erdélyi véderő — leszámítva a román felkelőkkel folytatott kisebb csatározásokat — szinte
minden ütközetben alulmaradt. Nem szabad azonban arról megfeledkeznünk,
hogy a magyar reguláris haderő száma kicsiny volt, és tüzérség pedig n e m , vagy
alig állt rendelkezésre. így visszakerült Erdélybe a kimozdított székely katonaság,
a frissen kinevezett erdélyi fővezér, B e m seregét más csapatokkal és jelentős tüzérséggel megerősítették.
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1. számú melléklet
a.) A toborzás eredménye júniustól július

végéig

- K o l o z s v á r : 120 fő. 198
- Dés: 14 fő. 199
- D é v a : 19 fő. 200
- N a g y e n y e d : 75 fő. 201
- Torda és Aranyosszék: 20 fő. 202
- Kézdivásárhely: 123 fő. 203
-Udvarhelyszék: 103 fő. 2 0 4
- Vízakna: 11 fő. 205
- Erzsébetváros: 24 fő. 206
- Marosvásárhely: 80 fő. 2 0 7
- H e g y a l j a : 20 fő. 208
- Marosújvár: 7 fő. 209
- T ö v i s : 6 fő. 210
- Bányavidék (Alsó-Fehér vm): 20 fő. 211
- Brassó: 30 fő. -12
(A többi a toborzó helyről nem rendelkezünk adatokkal.)
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GT. Pr. 1718. 1848. j ú n i u s 26. ONHT. 1138.
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200

GT. Pr. 1704. 1848. j ú n i u s 25.
U o . 1853. 1848. július 4.

201

Szilágyi, 1898. 84. p.
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203
204
205
206
207

GT. Pr.
GT. Pr.
GT. Pr.
GT. Pr.
GT. Pr.
Ellenőr,
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Szilágyi, 1898. 85. p.

209

Uo.

1786. 1848. június 28. Jakab, 1880. 271. p.
1723. 1848. június 28. Jakab, 1880. 271. p.
1722. 1848. június 29. Vay. 582., Jakab, 1880. 271. p.
1752. 1848. június 22. Szilágyi, 1898. 85. p., Bakk, 1880. 214. p.
1713. 1848. június 28. Jakab, 1880. 271. p.
31. sz., 1848. június 27.

210

Uo.

211

Uo.

212

Jakab, 1880. 271. p.

b.) A toborzás eredménye augusztusban,

szeptemberben

- Fogaras: 11 fő. 2 ' 3
- Marosvásárhely: 200 fő. 214
- Beszterce: 92 fő. 213
-Kolozsvár: 183 fő. 216
- Kolozs mezőváros: 2 fő. 217
- Aranyosszék: 80 fő. 218
c.) A toborzás eredménye szeptember
-

19-26 között

Udvarhely: 1 fő.
Kézdivásárhely: 126 fő.
Déva: 6 fő.
Marosvásárhely: 23 fő.
Fogaras: 185 fő.
Kolozsvár 24 fő.219
d.) Állomány kimutatás (július 21)

- 1 1 . honvédzászlóalj:
- 12. honvédzászlóalj:
- 1 3 . honvédzászlóalj:
- 14. honvédzászlóalj:

363 fő.
44 fő.
19 fő.
33 fő.

Összesen: 459 fő. 220
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O N H T . 2869. Ezen j e l e n t é s e k e t Dobay ezredes nyújtotta be.

e.) Állomány kimutatás (augusztus 8)
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- 12. honvédzászlóalj:
- 1 3 . honvédzászlóalj:
- 14. honvédzászlóalj:

272 fő.
44 fő.
27 fő.
19 fő.

Összesen: 362 fő. 221
f.) Állomány kimutatás (szeptember 8)
- 1 1 . honvédzászlóalj:
- 12. honvédzászlóalj:
- 1 3 . honvédzászlóalj:
- 14. honvédzászlóalj:

551 fő.
227 fő.
136 fő.
78 fő.222

g.) Állomány kimutatás (szeptember 9—19)
- 1 1 . honvédzászlóalj:
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- 1 3 . honvédzászlóalj:
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742 fő.
365 fő.
184 fő.
108 fő.

Összesen: 1395 fő.2~J
h.) Állomány kimutatás (szeptember
- 1 1 . honvédzászlóalj:
- 12. honvédzászlóalj:
- 13. honvédzászlóalj:
- 14. honvédzászlóalj:
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fő.
fő.
fő.
fő.224

19-26)

i.) A két zászlóalj

létszáma

októberben:

- 1 1 . honvédzászlóalj: 1086. fő.
- 12. honvédzászlóalj: 1053. fő. 2 2 3

2. számú melléklet
Tiszti kinevezések,

előterjesztések

- Balázs Manó őrnagy és zászlóaljparancsnok (12. honvédzászlóalj). 226
- gr. Bethlen Olivér százados (11. honvédzászlóalj). 227
Dobay ezredes felterjesztése a honvédzászlóaljak
(augusztus 10.)'2H

tisztikaráról

11. honvédzászlóalj:
- Százados: Bittó Károly." 9
- Főhadnagy: Dolinay Mihály. 2 j 0
- Hadnagy: Zeyk Ferenc2" 1
12. honvédzászlóalj:
- Százados: Szabó Farkas. 2j2
- Főhadnagy: Horvatovics. 2 j J
- Hadnagy: Hős János.
225
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ONHT. 6379., 6654., 6892. 1848. október 17-18.
O N H T 3 0 3 9 . 1848. augusztus 25., 3108. 1848. a u g u s z t u s 17.
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ONHT. 2 3 1 2 . 1848. augusztus 2.

228

ONHT. 2 7 3 2 .

229

Vagyontalan nemesi származású, magyar ( 1 8 0 6 - 1 8 6 5 ) . Főhadnagy a 62. gyalogezredben.

Bona, 1987. 114. p.
230

Nemesi származású, magyar. 1843-tól hadfi a 37. gyalogezrednél, 1844-től nemesi testőr

231

Nemesi s z á r m a z á s ú , magyar, r ó m a i katolikus ( 1 8 2 4 - 1 8 8 5 ) . 1842-től hadfi, m a j d 1848-tól őr-

Bécsben. Bona, 1987. 137. p.
mester az 51. gyalogezredben. Bona,

1988. 671. p.

232

Vagyontalan, polgári s z á r m a z á s ú ( 1 8 1 5 - 1 8 6 9 ) . 1833-tól hadfi, 1848-tól f ő h a d n a g y az 52. gya-

233

Horvatovich József. Kilépett h a d n a g y (51. gyalogezred). Bona,

logezrednél. Bona, 1987. 298. p.
gusztus m á s o d i k á n kinevezték századosnak. Vay. 4 4 3 .

1998. II. 79. p. Őt még au-

13.
honvédzászlóalj:
- Százados: Székely Elek. 2,4
- Főhadnagy: Rohoman Károly.2"' '
- Hadnagy: Bohus János.
14. honvédzászlóalj:
- Százados: Buczy Alajos. 2 j 6
- Főhadnagy: Kosztka József/ 3 '
- Hadnagy: Csíki Domokos. 2 "' 8

Dobay ezredes felterjesztése a zászlóaljparancsnokok
(augusztus 22)2''9

személyéről

— 11. honvédzászlóalj: Nehiba József őrnagy.
— 12. honvédzászlóalj: Balázs Manó őrnagy." 40
Nehiba József kinevezése őrnagynak és zászlóaljparancsnoknak, (augusztus 22)241

234

Nemesi s z á r m a z á s ú , magyar. F ő h a d n a g y az 51. gyalogezrednél. Bona, 1987. 309. p. Öt még
augusztus m á s o d i k á n kinevezték s z á z a d o s n a k . Vay. 443.
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az 51. gyalogezrednél. Bona, 1987. 2 8 4 . p. Őt még augusztus másodikán kinevezték századosnak. Vay. 443.

236

Butzy Alajos. Kisbirtokos nemesi s z á r m a z á s ú , magyar. Kilépett főhadnagy, 1 8 2 7 - 1 8 4 7 között
a 31. g y a l o g e z r e d b e n szolgált. Bona,

1987. 119. p. Őt m é g augusztus másodikán kinevezték

századosnak. Vay. 443.
237

Vagyontalan, n e m e s i származású, m a g y a r (1818-1903). 1834-töl hadfi, 1844-től h a d f i a 14.

határőrezredben. Bona, 1987. 208. p.
238

Csiki D o m o k o s . Székely származású. Bona,

239

Százados a 15. határőrezrednél. 1848. n o v e m b e r 28-án k a t o n á i mint árulót f e l k o n c o l j á k Sepsi-

1988. 153. p.

240

Öt még a u g u s z t u s elsején javasolta ő r n a g y n a k Mészáros Lázár hadügyminiszter. Vay. 473.

24!

ONHT. 2921.

szentgyörgyön. Bona, 1988. 353, p„ ONHT. 2901.

Kinevezések

a 13.

honvédzászlóaljhoz

- Főhadnagynak: Lakatos Benedek 242 , Szabó József. 24 ' 5
- Alhadnagynak: Debreceni Károly, Gedeon Kelemen. 244

A zászlóaljak

tisztikara

szeptemberben

11. honvédzászlóalj:
- Őrnagy: Richter Ede 43
- Százados: br. Bánffy János, Alsó Sándor 246 , gr. Bethlen Olivér.
- Főhadnagy: Kakutsi Zsigmond 247 , Balázs Endre. 248
- Hadnagy: Keresztes Kálmán 249 , Veress Miklós 230 , Szentpáli Z s i g m o n d 2 3 G á l
Ignácz 232
- Számvevő: Nemes László.
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N e m e s i származású, magyar ( 1 8 2 1 - 1 8 7 3 ) . Jogot végez. Volt nemesi testőr, kilépett hadnagy.

Bona, 1987. 216. p.
243
244

Nemesi származású, magyar, római katolikus. Kilépett f ő h a d n a g y . Bona, 1988. 5 6 2 - 5 6 3 . p.
Joggyakornok ( 1 8 2 9 - 1 8 7 6 ) . Őrmester a 3. honvédzászlóaljnál. Bona, 1998. I. k. 4 5 5 ^ 4 5 6 . p.,
O N H T . 3808. 1848. szeptember 18

245
246

Bona, 1987. 113. p.
Kisbirtokos nemesi származású, m a g y a r (1813-1873). F ő h a d n a g y a 17. határőrezrednél.

Bona, 1987. 90. p.
247

Székely származású, református. Kilépett hadnagy, 1 8 3 2 - 1 8 4 3 között a 2. gyalogezredben

szolgát. Bona, 1988. 296. p.
248

H a d n a g y a 14. határőrezredben. Bona,

249

Magyar, római katolikus. 1844-től ő r m e s t e r az 51. gyalogezrednél. Bona, 1988. 3 0 8 - 3 0 9 . p.

1998. I. 6 5 - 6 6 . p.

250

Veres Miklós. Székely, nemesi s z á r m a z á s ú , unitárius. 1843-tól hadfi, majd 1848-tól őrmester
az 51. gyalogezrednél Kolozsváron. Bona,
Kisbirtokos

1988. 6 4 1 - 6 4 2 . p.

251

Szentpáli Z s i g m o n d .

nemesi származású, m a g y a r . Jogot végez. Volt hadfi,

252

Gál Ignác. ( 1 8 2 0 - 1 9 0 5 ) Székely származású. 1838-tól közvitéz, 1847-től őrmester a 14. határ-

1836-1839. között a 17. határőrezredben szolgált. Bona,

őrezrednél. Bona, 1988. 225. p.

1987. 405-406. p.

12. honvédzászlóalj:
- Százados: Klement György 253 , Mircse Dénes. 2 " 4
- Főhadnagy: Cseh Sándor 2 ", Pap Károly, Józsa Dani2"6, Vass Pál.237
- Hadnagy: Csath Lajos, Klein Lajos 238 , N a g y Károly 239 , Hegyesi István. 260
- Bánffy János kinevezése őrnagynak és zászlóaljparancsnoknak a 11. honvédzászlóaljhoz. (november 9) 261

253

Vagyontalan nemesi s z á r m a z á s ú , magyar ( 1 8 1 0 - 1 8 8 6 ) . 1826-tól k ö z v i t é z , 1848-tól f ő h a d n a g y

254

K i s b i r t o k o s nemesi s z á r m a z á s ú , székely ( 1 8 1 1 - 1 8 6 4 ) . 1842-től h a d f i , 1848-tól százados a 15.

a 62. gyalogezrednél. Bona, 1987. 120. p.
határőrezredben. Bona, 1988. 416-417. p.
255

B i r t o k o s nemesi s z á r m a z á s ú , székely ( 1 8 0 5 - 1 8 8 0 ) . Bona,

256

Józsa Dániel. Székely, r ó m a i katolikus. 1836-tól hadfi, majd 1846-tól hadnagy a 14. határörez-

1987. 1 2 3 - 1 2 4 . p.

redben. Bona, 1988. 293-294. p.
257

W a s s Pál. ( 1 7 9 7 - 1 8 5 9 ) M a g y a r , református. Kilépett főhadnagy, 1 8 1 3 - 1 8 3 7 között az 51.

gyalogezredben szolgált. Bona, 1988. 633. p.
258

Polgári születcsü ( 1 8 2 0 - 1 8 9 3 ) . Kilépett ő r m e s t e r , 1838-1843 k ö z ö t t az 51. gyalogezredben

szolgált. Bona, 1988. 315-316. p.
259

M a g y a r , református. 1839-tól hadfi a 17, m a j d őrmester a 15. határőrezredben. Bona,

1988.

430. p.
260

M a g y a r , református. C s á s z á r i és királyi h a d n a g y . Bona,
85. sz., 1848. szeptember 29.

261

O N H T . 8301., 8303.

1988. 256. p., ONHT. 4999.,

Ellenőr,

NAGY SÁNDOR
FORRADALOM A PÉTERVÁRADI HATÁRŐREZREDBEN
Cyril Hallavanya alezredes és Dániel Rastich ezredes emlékiratai a
szerb felkelés kirobbanásáról 1848
május-júliusában

délvidéki

1848. július 15-ről 16-ra virradó éjjel, Mitrovicánál a péterváradi határőrezred
mintegy tucatnyi tisztje, köztük az ezred parancsnoka, Dániel Rastich ezredes, illetve helyettese, Cyril Hallavanya alezredes, kelt át a Száván és lépte át a Szerb Fejedelemség határát. A z aktus szimbolikus lezárása volt egy több mint másfél hónapos folyamatnak, amelynek során az ezred feletti ellenőrzés a cs. kir. határőrvidéki
katonai adminisztráció kezéből a m á j u s közepén, Karlócán alakult 'vajdasági'
szerb nemzeti kormányzat, a főodbor közegeiébe ment át. A hatalomváltás gyors
volt és fájdalmas: a néhány hét leforgása alatt, a községekbe kihelyezett igazgatási
tiszteket elkergették vagy ellehetetlenítették, a Mitrovicán székelő ezredtörzset teljesen elszigetelték; az ezred eredetileg Itáliába vezényelt, Zágrábból hazatérő 2. tábori zászlóalját szétzüllesztették — a tisztikart menekülésre kényszerítették.
Ilyen előzmények után ragadott tollat, hetekkel később, a Szerbiából visszatért
Rastich ezredes a szlavóniai Vinkovcén (augusztus 3-án) 2 , illetve Hallavanya alezredes a horvátországi Petrinján (augusztus 31-én) J , hogy a bécsi Hadügyminisztérium előtt is igazolja eljárását, és beszámoljon azokról az eseményekről, amelyek
— Rastich megfogalmazásában — 'tökéletes anarchiához', a péterváradi ezred
'teljes feloszlásához' vezettek. A két, mindeddig publikálatlan," 4 dokumentum
nyilvánvalóan összehangolt vállalkozás eredménye: az egyik ott veszi fel a történet

1

A források felkutatását cs a bevezető t a n u l m á n y megírását a b é c s i Collegium H u n g a r i c u m b a n
2002-ben eltöltött, h á r o m hónapra s z ó l ó MÖB-ösztöndíj tette lehetővé. Köszönettel tartozok
továbbá Hcrmann R ó b e r t bécsi katonai delegátusnak, akinek technikai segítsége nélkül a forrásközlés nem valósulhatott volna m e g .

2

Dániel Rastich e z r e d e s jelentése a bécsi H a d ü g y m i n i s z t é r i u m n a k . Vinkovce, 1848. a u g u s z t u s
3. Österreichisches Staatsarchiv. K r i c g s a r c h i v (A továbbiakban: Ö S t A KA) Kriegsministcrium
Presidial-Rcihc 1848. (A továbbiakban: K M Pr. R.) M K - A k t c n 4240. Német tisztázat. (A to-

vábbiakban:
3

Rastich-jelentés.)

Cyril Hallavanya a l e z r e d e s jelentése a b e c s i Hadügyminisztériumnak. Pctrinja, 1848. augusztus 31. ÖStA K A K M Pr. R. 1848. M K - A k t e n 5692. N é m e t tisztázat. (A t o v á b b i a k b a n :

Hallavanya-jelentés.)

FONS XI. (2004) 1. sz. 79-185. p.

79

fonalát, ahol a másik abbahagyja; egyúttal hivatkozik is a másikra. Hallavanya, aki
a kritikus időszakban az ezredkörzet parancsnokságát vitte, 1848 májusától július
elejéig tudósít a fejleményekről; a 2. tábori zászlóalj élén később visszaérkező
Rastich pedigjúlius elejétől a hónap közepéig, az említett mitrovicai határátlépésig
folytatja a történtek elbeszélését.
Miben áll(hat) az ekképp keletkezett irományok jelentősége? Mindenekelőtt,
általában: nem ismerünk még egy korabeli forrásegyiittest, amely olyan minóciózus részletességgel írná le — ha csak egy meghatározott területre vonatkozóan is
— a délvidéki szerb felkelés kibontakozását, mint a szóban forgó, következőkben
prezentált két jelentés (Hallavanya 113, Rastich 43 oldalon keresztül teszi ezt
meg!). Másfelől: a szerzők azzal, hogy a beszámolókban önnön kudarcuk magyarázatára összpontosítanak, vagyis a határőrvidéki katonai adminisztráció szétzúzásának deskripciójára kényszerülnek, akaratlanul is egy azóta elfelejtett—elfojtott
forradalmat keltenek életre.
Talán fontoskodónak, vagy legalábbis furcsának tűnik a 'forradalom' szó használata egy olyan eseménysorral kapcsolatban, amely a történetírásban általánosan
negatív módon, 'felkelésként' (Aufstand, ustanak) kerül meghatározásra. 3 Ebben
minden bizonnyal közrejátszik a hagyomány kényszerítő súlya, amely alól — ahogyan elgondolják és megjelölik tárgyukat — a történészek sem képesek kivonni
magukat. A szóban forgó eseménysor ama kritikus mozzanatát, amelyet Hallavanya és Rastich jelentései egyedülálló aprólékossággal örökítenek meg, már annak idején különös csend övezte. A történések mögött leginkább reakciós összeesküvést gyanító magyar minisztérium figyelmét eleve nem keltette fel a Katonai
Határőrvidék szerb többségű ezredeiben lezajló hatalomváltás. 6 A másik oldalon

4

T h i m József c s u p á n a Rastich-jclentés s e m m i t m o n d ó t ö r e d é k e t adta közre. Vö.

Thim József.

A

magyarországi 1848—49-iki szerb f ö l k e l é s története. II. kötet. Iratok: 1848 m á r c i u s - a u g u s z t u s .
Budapest, 1930. (A továbbiakban: Thim,
5

1930.) 5 9 1 - 5 9 2 . p.

N e m hallgatható cl, hogy az 1945 utáni jugoszláv (szerb) történetírás az 1848-as ' v a j d a s á g i ' eseményeket, bár megmaradt a 'felkelés'

terminus technicus

mellett, általában forradalomként —

sőt: ' n é p i - d e m o k r a t i k u s forradalomként' — tartotta-tartja számon. A hatalomváltás tényének
megállapításán túl azonban, miután a marxista forradalom-tipológiához alkalmazkodva mindenáron a 'polgári' jelleg kimutatásán fáradozott, nem tudott sokat mondani annak lényegéről.
6

Vö.

Nagy Sándor.

Statáriális eljárás Dimitrije Stanimirovié és Naum Kojic ellen 1848 júliusá-

ban. Adalékok a délvidéki szerb felkelés kirobbanásának történetéhez. In: Fons,

1999. 1-2.

131-177. p. A z 1848 nyarán lefolytatott rögtönítélő eljárás nyomán, a m a g y a r kormányzat
megkülönböztetett figyelmet szentelt a határőrvideki cs. kir. tisztek cs tisztviselők magatartására nézve terhelő adatokat szolgáltató Stanimirovic v a l l o m á s á n a k , miközben a z meglehetős
ellentmondásban állt társa, Kojié láthatóan érdektelennek tartott kijelentéseivel, aki eközben a
szerb felkelők terrorját domborította ki.

pedig, az 1848 őszén —- éppenséggel szerb segédlettel — regenerálódó birodalmi
kormányzat igyekezett arra minél hamarabb a jótékony feledés fátylát borítani.
A péterváradi ezred menekült parancsnokai tennészetesen nem használják kifejezetten és következetesen a 'forradalom' szót7: mivel elsősorban felfordulásként,
rendbontásként, a fejetlenség elhatalmasodásaként érzékelték s élték meg a velük
történteket, illetőleg nem sokat foglalkoztak azok magasabb értelmével. Az ezred
területén lezajló eseményeket 'forradalomként' — szervezett, tömegtámogatással,
erőszakos úton végrehajtott hatalomváltásként — j e l l e m z ő utólagos, történetírói
konstrukció mindenképpen kifejtésre szorul. Az alábbiakban, a forrásközlést bevezető tanulmány keretében, Hallavanya és Rastich beszámolóira, illetőleg— főként
— a bécsi Kriegsarchivban felkutatott egyéb, az 1848 nyarán szétzilált határőrvidéki katonai igazgatás által keletkeztetett iratokra támaszkodva, ezt próbáljuk
megtenni.

A p é t e r v á r a d i ezred és a ' n a g y f o r r a d a l o m ' 1 8 4 8 t a v a s z á n

Az ezred* körzetében a katonai adminisztrációra az első csapást 1848 tavaszán
közvetlenül a forradalmi hullám terjedése mérte. A Dunán járó gőzhajók gyorsan
meghozták a bécsi és pesti események hírét, az azokon érkező szemtanúk — uta-

7

Mindössze H a l l a v a n y a alezredes, e g y ízben, a felkelés s z o m s z é d o s bánsági határőrvidéken
történt hirtelen kibontakozásával k a p c s o l a t b a n használja a

Revolution

kifejezést.

Hallavanya-

jelentés.
8

A péterváradi e z r e d a török kiűzése u t á n létesített dunai h a t á r ő r v i d é k e n alakult m e g , a m e l y n e k
e g y részét a X V I I I . század közepén polgárosították (ekkor keletkezett Szerém, Verőce és
Pozsega megye), a katonai igazgatás alatt maradó, a D u n a és a Száva menti területsávra
visszaszoruló e z r e d e k e t pedig (a p é t e r v á r a d i mellett még: a bródit és a gradiskait) regularizálták, illetőleg a bécsi Udvari H a d i t a n á c s alá rendelt, e g y s é g e s katonai tartománnyá fejlődő
Határőrvidékbe integrálták. Az ezred Pétcrváradtól Rácsáig t e r j e d ő e n , a Dunára és a Szávára
támaszkodva, h o s s z ú karéjban ölelte k ö r ü l a provinciális ( p o l g á r i ) területet, Szerém m e g y e keleti csücskét. A z 1847-es adatok szerint, 6 0 faluban, és az e z r e d székhelyén, a ' m e z ő v á r o s n a k '
(Markt)

számító

Mitrovicán,

10.067 háztartásban, 77.734,

nagyrészt —

megközelítőleg

80%-os arányban — pravoszláv vallású s z e r b lakos élt ( j e l e n t ő s számban voltak m é g j e l e n katolikus és e v a n g é l i k u s németek, k a t o l i k u s sokácok, kisebb r é s z t szlovákok, illetőleg klcmcntinusok). A k e d v e z ő fekvésnek, a szőlőművelésnek, illetőleg a balkáni közvetítő k e r e s k e d e lemnek köszönhetően, a Duna mentén n é h á n y városias t e l e p ü l é s is kifejlődött, a m e l y e k 'szabad katonai k ö z s é g '

(Militár-Communitat)

státuszt nyertek: a z Újvidék s z o m s z é d s á g á b a n , a

s z l a v ó n - s z c r é m s é g i főhadparancsnokság székhelyét adó e r ő d í t m é n y mellett elterülő, katolikus
többségű Pétervárad (4302 lakos); a p r a v o s z l á v e g y h á z i - k u l t u r á l i s központ. Karlóca (4231 lakos); végül a l e g n é p e s e b b kereskedelmi csomópont, Z i m o n y ( 9 8 0 7 lakos).

sok, kereskedők — pedig személyesen erősíthették m e g a keringő, hihetetlen beszámolókat. Március 23-án, miután a Duna másik oldalán Pancsova lakói elkergették a városi magisztrátust, Zimonyban is zendülés ütött ki, amelynek során a katonai igazgatás képviselőit letették, s egy 27 tagú választott, polgárokból álló bizottság kezébe adták a szabad katonai község kormányzatát. Bár a várost néhány
nap múlva katonaság szállta meg, a magisztrátus restaurálása komoly nehézségekbe ütközött, s végül a polgári bizottság a helyén maradt. 9 Nem sokkal később, április 2-án, hasonló demonstrációra került sor Karlócán, ahol a több száz fős tüntető
tömeg, a szabadságot éltetve, ugyancsak a katonai magisztrátust fenyegette. 1 0
A hatalom megrendülését kísérő elbizonytalanodás és nyugtalanság ezekből a
határőrvidéki városias, és a nagyobb provinciális Duna-menti településekből —
Vukovár, Újvidék — áradt szét a vidékre, a határőr falvakra. „Szívesen rendeltem
volna Zimonyba a péterváradi ezred legközelebb eső századait, mivel arról volt
szó, hogy gyorsan cselekedjünk," — j e l e n t i báró Hrabovszky János altábornagy,
szlavón-szerémségi főhadparancsnok a zimonyi intervenció nehézségei kapcsán
— „azonban eme ezred körzetében is, amely Zimonnyal közelebbi és sokrétű érintkezésben áll, nem éppen a legmegnyugtatóbb híresztelések terjedtek el, így azokat
nem mertem ilyen körülmények között Zimonyba küldeni, habár idáig még nincs
okom hűségükben kételkedni." 11 A határőröket megmételyező híreszteléseket
részben zimonyi agitátorok hintették szét: „két nappal ezelőtt Radoslav és Welitskovits helybeli ügyvédek beutazták a péterváradi ezredet és mindenfelé azt a hamis
hírt terjesztették, hogy Őfelsége a császár kénytelen lett volna Bécsből elmenekülni." — hangzik a zimonyi katonai parancsnokság tudósítása. 1 "
Összességében véve a kora tavaszi pancsovai, zimonyi és karlócai megmozdulások—jóllehet kizárólag helyi igazgatási és szociális problémákra összpontosítva mindvégig megőrizték partikuláris jellegüket — a parancsadás-engedelmesség
viszonylatát szentesítő 'törvényes rend' áthágásával elsőként mutatták meg a pé-

9

Maximillian von U n g e r h o f e r vezérőrnagy, zimonyi katonai parancsnok j e l e n t é s e Hrabovszkynak. Zimony,

1848. március 28. Közli: Grada za istoriju srpskog p o k r e t a u

Vojvodini

1848-1849. I. knjiga. 1848 m a r t - j u n i . (Red.: Radoslav Perovié.) Bcograd, 1952. ( A továbbiakban: Perovic,

1952.) 5 7 - 5 9 . p.

10

A karlócai magisztrátus jelentése Hrabovszkynak. K a r l ó c a , 1848. április 4. U o . 9 0 - 9 1 . p.

n

Hrabovszky jelentése az Udvari Haditanácsnak. Pétervárad, 1848. március 26. Ö S t A KA KM
Pr. R. 1848. M K - A k t c n 1403. N é m e t tisztázat. Zimonyt v é g ü l nem határőr, h a n e m — magyar
legénységű — soralakulatok szállták m e g . A jelentésben a beskai, pazovai és g o l u b i n c c i századok elégedetlenségét említi, egyúttal intézkedést kér az a z o k által fizetendő k ö v e z e t v á m tekintetében.

12

Ungerhofer j e l e n t é s e Hrabovszkynak. Zimony, 1848. m á r c i u s 24. Közli: Perovic,

1952. 30. p

terváradi ezredben a demokratikus politizálás lehetségességét. A katonai községekben megmutatkozó erjedés április elején az ezredtörzs székhelyét, Mitrovicát is
elérte. Április 7-én a mitrovicai polgárok petíciót terjesztettek fel az uralkodóhoz,
amelyben a Katonai Határőrvidék és Horvátország-Szlavónia-Dalmácia egyesülését, illetve a nem katonáskodó határőrvidékiek civil jog alá helyezését sürgették.1"' Ez egyet jelentett a katonai adminisztráció nyílt megkérdőjelezésével. Ráadásul a kérvényt nem egyszerűen a szolgálati út betartásával, a címzetthez intézték, hanem annak kinyomtatott példányait az ezred egész területén terjesztették. 14
A petíció újdonsága abban állt, hogy nem csupán — amint az korábban magától
értetődött — egy jól körülhatárolható-megfogható közösség nevében íródott, s
nem csupán annak ügyeivel foglalkozott: a megszólaltatott csoport keretei egyszeriben kitágultak, s abban immár a határőrség nevében, a Határőrvidék egészét érintően fogalmazódtak m e g követelések. Hrabovszky altábornagy a hónap végén,
miközben ingerült kirohanást intézett a háttérben gyanított kereskedők és iparosok
ellen, éles szemmel veszi észre az eljárásban rejlő veszélyt: „Az, ahogy mármost
ezek az emberek arra vetemedhetnek, hogy a Katonai Határőrvidék Provinciáiéval
való polgári jogszolgáltatás alatti egyesülése végett kérvényt készítsenek, és a tulajdonképpeni határőröktől, akik a katonai igazgatástól elszakadni nem akarnak, a
szót átvegyék, csakis a jelenleg elharapózó, a felfordulást és a fennálló társadalmi
viszonyok megdöntését célzó törekvésből magyarázható." 3
A mitrovicai polgárok merész, a katonai hatóságokat kihívó lépése azonban sajátos módon, utólag, legitimitásra tett szert azáltal, hogy a 'tulajdonképpeni határőrök', nem utolsósorban a vidéket keresztül-kasul bejáró agitátorok, 'emisszáriusok' fellépése nyomán, a terjesztett újságok, röpiratok, gúnyrajzok hatására, visszhangozni kezdték a nevükben-nélkülük megfogalmazott követeléseket. Április
közepéről ismert egy, Zimony környéki szerb falvaknak tulajdonított, kívánságlista, amelyben első helyen szerepel, miszerint: „Teljesen számolják fel a jelenlegi
katonai alkotmányt, és minden feudális viszonyt, mert elpusztítják a kereskedelmet, a kézművességet, az ipart, a tudást és tudományt." 16 Mindenesetre kétségtelen, hogy a tavaszi hónapokban a 'katonai alkotmány' minden ízében vita tárgyává
vált, amely megérintette a kisebb közösségeket is, s az elharapózó diszkusszió nem
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A mitrovicai gyülcs p e t í c i ó j a . Mitrovica, 1848. április 7. Közli: Thirn, 1930. 85-86. p.
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közölt, állítólag — az ú j s á g b a n hozzáfűzött k o m -

m e n t á r szerint — D o b a n o v c c b ó l származó pontozatokat közli: Perovic,
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csupán a katonai berendezkedés számos úgymond visszásságát, de hamarosan
alapvetéseit is botrányos színben tüntette fel. 17
A márciusi forradalom legnagyobb horderejű következményének a Katonai
Határőrvidéken tulajdonképpen az a mód tekinthető, ahogyan a megfogalmazódó,
különböző követelések alakot öltöttek vagy váltottak, felbukkantak és eltűntek,
ahogyan létrehozták, megerősítették azokat a kisebb közösségeket, és tagjaikat
összefűző tartósabb kapcsolódásokat, amelyek — amint Hrabovszky altábornagy
is felismerte — megbénították a 'régi rendet', egyúttal 'civil társadalmat' körvonalaztak. „...mindenki feljogosítva érzi magát a saját körén kívül eső dolgokról nézeteit közölni." — fogja meg a változások egyik lényegi elemét Rastich ezredes a
'néphangulatróP, vagy amint maga is nevezi, a 'közvéleményről' (öffentlicheMeinung) április második felében tett jelentésében. 18 1848 tavaszán, a 'legfelsőbb akarat' drámai elbizonytalanodása idején, az azt közvetíteni hivatott katonai hatóságok működését tulajdonképpen egy megfoghatatlan, a 'szolgálati utat' — a parancsadás megszokott útját — keresztbe metsző horizontális hálózat, a 'közvélemény' születése paralizálta.

A K a t o n a i H a t á r ő r v i d é k és a ' m a g y a r

veszély'

A politikai tér demokratizálódása mellett, kezdettől fogva jelen volt egy további tényező, amely később végzetessé vált a határőrvidéki katonai adminisztráció számára: a külső fenyegetettségnek a határőr népességben gyökeret verő, állandósuló
érzete, amelyet a magyar törekvések szültek. Az 1848 áprilisában megalakuló magyar minisztérium nyíltan igényt formált a mindaddig a bécsi Udvari Haditanács
által igazgatott Katonai Határőrvidék feletti ellenőrzés átvételére. A jogállásukat,
különös státuszukat féltő határőrök ezt, saját hatóságaiktól támogatva, illetve a kibontakozó, a Határőrvidéken is lábra kapó 'nemzeti mozgalmak' agitációja nyomán, túlnyomórészt — a székely ezredek kivételével — veszélyként érzékelték.
Az osztrák kormánnyal, illetve az illetékes tartományi főhadparancsnokságokkal
folytatott, hetekig, sőt hónapokig tartó huzavona, amelynek végén a szlavón-szerémségi, illetőleg a bánsági főhadparancsnokság — ellentétben a horvátországi
főhadparancsnoksággal, ahol Jelacic bán, a horvát mozgalomra támaszkodva, a
fegyveres ellenállás mellett döntött (és, tegyük hozzá, az erdélyivel, ahol az egyéb-
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Rastich jelentése Pctcr Zanini altábornagy, osztrák hadügyminiszternek. M i t r o v i c a , 1848. április 20. Közli:
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ként is speciális helyzetben lévő határőrség feletti rendelkezés a később terítékre
kerülő unió kérdésével kapcsolódott össze) — a magyar kormány fennhatóságának
elismerésére kényteleníttetett, ekként mindkét hadkerületben teljesen aláásta a határőrvidéki hatóságok tekintélyét.
Ugyan a péterváradi ezred körzetében, különösen pedig a szabad katonai községekben, a pesti forradalomról érkező hírek jórészt, eleinte, kedvező visszhangra találtak (így pl. március 23-án Zimonyban, a szomszédos Pancsova példájára, a demonstrálóknál magyar zászlók és magyar kokárdák tűntek fel), ez a hangulat nagyon hamar, néhány nap leforgása alatt — mindenekelőtt Zágráb, illetve a közeli
Belgrád befolyása nyomán — gyökeresen megváltozott. Zimonyban hamarosan,
majd Karlócán is, 'illír' (piros-fehér-kék) jelvények kerültek elő,19 és ennek megfelelően, a helyi mértékadó politikai körökben a horvát ('illír') nacionalisták által
elképzelt Háromegy Királysággal, avagy éppenséggel — sub rosa — a Szerb Fejedelemséggel való egyesülés került napirendre.
Az ezred székhelye, az egyelőre nyugalmat mutató Mitrovica környékén már
nagyon hamar, március vége felé — éppen a zimonyi események hatására — kifejezetten magyarellenes légkör uralkodott el. Hallavanya alezredes ekkoriban a közönség azon félelméről tudósította feljebbvalóit, hogy „az új magyar minisztérium
a határőrvidéket erőszakkal hatalmába keríti, a hatóságokat letéteti és túszként elviteti". 20 Ilyen körülmények között, amikor a mitrovicai kamarai hivatali épületre,
a kétfejű sasos lobogó helyett, magyar zászlót próbáltak feltűzni, a határőrök azzal
fenyegették meg a hivatalnokokat, hogy erővel tépik le azt."1 Híresztelések keringtek továbbá az ezredben — amint az előzőleg Zimonyba rendelt, Mitrovicára
visszatérő Rastich ezredes jelenti — „hogy Zimonyt a magyar befolyás Magyarországhoz csatolta és a Határőrvidéktől elszakította, hogy engem Zimonyban fog-
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Ungerhofcr j e l e n t é s e Hrabovszkynak. Zimony, 1848. m á r c i u s 24. Közli:
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Ungerhofcr értetlenségének ad h a n g o t a jelenség kapcsán: „Nagyméltóságod f i g y e l m é t még
különösen fel kell hívnom arra, h o g y m é g nem ismert, v o l t a k é p p e n minek is a k a r j á k magukat
a zimonyiak nyilvánítani. Először azt mondták, magyar s z a b a d királyi várossá k í v á n n a k válni,
most pedig az látszik, hogy a l e g t ö b b e n nem magyar, h a n e m illír nemzeti kokárdát, vagyis fehér, vörös és világoskéket viselnek". — A karlócai d e m o n s t r á c i ó kapcsán a m a g i s z t r á t u s arról
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Hallavanya j e l e n t é s e Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. m á r c i u s 31. Uo. 74. p.
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ságba vetettek, sőt meggyilkoltak, hogy máris magyar ezredek és huszárok masíroznak a Határőrvidéket lerohanni, s őket engedelmességre kényszeríteni". 22
A 'magyar veszély' ekkortájt még a Pest-Budáról érkező utasításoknak következetesen ellenszegülő katonai adminisztráció pozícióját látszott erősíteni, s megfordítva: a katonai hatóságok is táplálták az ekkor még lojális töltetű magyarellenes
hangulatot. 1848 tavaszán mindenesetre lelkes tudósítások születtek az ezredben
tapasztalható kollektív 'fekete-sárga' érzelmi kitörésekről, amelyek burkoltan
vagy nyíltan a Határőrvidék magyar kormánnyal szembeni ellenszegülését demonstrálták. „Ezalatt, mindeme fejlemények közben," — mentegeti a békétlenkedő mitrovicaiakat a főhadparancsnok előtt Rastich ezredes — „egy szó, egy illetlen
hang sem hallatszott, és minden nyilatkozat csakis a kegyelmes császári ház iránti
legteljesebb hűséget és a biztosított engedmények miatti legélénkebb hálát árasztotta; ezáltal sokkal inkább a lojalitás nyilvános manifesztációjára került sor". 2 j Az
április elején Mitrovicára vetődő szerbiai emisszárius, Matija Ban ugyanakkor már
többet árul el az összhang hátteréről: „Maga a kormányzat is támogatja a szlávokat.
[...] Az ezredes, aki jó horvát, azt mondta, hogy meg is hal a nemzetiségéért, és így
békén hagyták. Itt maguk a német tisztek is a néppel vannak, a magyarok ellen." 24
A 'néppel' tartó tisztek mindazonáltal rövidesen kénytelenek voltak megtapasztalni, milyen ingatag is a határőrök lojalitása, amennyiben az nem csupán a határőrvidéki hatóságok által instrumentalizálható, illetőleg mennyire kétélű fegyver
a 'magyarokkal' való hangulatkeltés. A péterváradi ezred 2. tábori zászlóaljának
küszöbön álló koncentrálása és Itáliába vonultatása körül máris komoly aggodalmat keltett, amikor április végén-május elején — állítólag megint csak Zimonyból
— nyomtatott felhívások terjedtek el, amelyek szerzői a katonaság kirukkoltatásával védtelenül maradó otthonok magyar megszállásával riogatták a határőröket. 23
A katonai adminisztráció utasításainak keresztezése ekkor még nem járt sikerrel —
a 2. zászlóaljat, élén Rastich ezredessel, május 16-án gond nélkül hajózták be a
Száván, Zágráb felé — azonban a Katonai Határőrvidék magyar minisztérium alá
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felében magyar legénységű csapatokat vetettek be. Rastich állítólagos elfogásáról korábban
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rendelésének mind gyakrabban felbukkanó, a működését megkezdő szerb főodbor
által minden módon propagált, a hivatalosság által egyre erőtlenebbül cáfolt hírére,
május végére már valósággal apokaliptikus hangulat kerítette hatalmába az ezred
népességét.
A magyar kormány fennhatóságát explicit módon kimondó május 7-i kabinetirat hírére a péterváradi ezredben egy csapásra feszültté vált a helyzet. Amint a május 20-án Hrabovszky altábornagynál megjelenő Panteleimon Paich százados jelentette, egy küldöttség egyenesen Hallavanya alezredesnek szegezte a kérdést:
„megerősíti-e a Katonai Határőrvidék magyar minisztérium alá rendeléséről szóló
híresztelést? mert ők ebben az esetben, a többi határőrezreddel összefogva, az ellen
a legiinnepélyesebben protestálnának, s nyomban futárokat menesztenének kivonult, Itáliában harcoló testvéreikhez, hogy azokat otthonaik védelmére haza szólítsák." 26 Bár a kabinetirat kihirdetésére az ezredben — eltérően a bánsági határőrvidéktől, ahol a publikáció ekképp katalizálta az eseményeket — nem került sor,
miután a szlavón-szerémségi főhadparancsnokság végül mégis behódolt Pest-Budának, a katonai adminisztráció képviselői a határőr népesség szemében menthetetlenül diszkreditálódtak, s olyan robbanásveszélyes szituáció alakult ki, amelyben megteremtődtek a hatalomváltás feltételei.

A szerb 'nemzeti m o z g a l o m ' a péterváradi ezredben

A Katonai Határőrvidék ellenőrzése körüli bizonytalanság, amely megrendítette a
helyi hatóságok pozícióját, sajátos módon abban a térségben — az Alduna vidékén
— vált akuttá, amelyben 1848 tavaszán szilárd intézményes háttérrel rendelkező, s
ezért rendkívül virulens 'nemzeti mozgalom' bontakozott ki. A határőri elégedetlenség és a 'magyarok' miatti, lassan mindent elárasztó félelem éppenséggel ezen a
tájékon találkozott a részben provinciális, de jórészt ugyancsak határőrvidéki városias településeken létező szerb 'nacionalista'~ 7 csoportok szerveződésével.
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Természetesen a ' n a g y s z e r b ' eszmének is számos híve — ők a tulajdonképpeni ' s z e r b nacionalisták' — akadt, a magyarországi s z e r b nemzeti m o z g a l o m kifejezett célkitűzése azonban
nem Szerbia létrehozása, hanem a ' S z e r b Vajdaság' kivívása volt, amelyet történetileg n e m a
középkori szerb birodalomra, hanem alapvetően a H a b s b u r g uralkodók által a X V I I - X V I I I .
században a d o m á n y o z o t t ' p r i v i l é g i u m o k r a ' vezettek vissza. Ilyen értelemben speciális, ' m a gyarországi szerb nacionalizmusról' beszélhetünk.

A 'nemzeti ügy' a péterváradi ezredben március végén, elsőként Mitrovicán
vált közbeszéd tárgyává. Az ezredtörzs székhelyén a polgárságot — eltérően Zimonytól; illetőleg éppenséggel a kezdeti zimonyi 'magyarbarát' megnyilvánulások hatására — nem a helyi, kommunális kérdések tartották izgalomban, hanem az
úgynevezett 'nemzeti ügy' (Nationalsache).2S Ennek nyomán a község határain
túlcsapó mozgalom kapott lábra, amelynek ágensei kezdettől fogva igyekeztek bevonni a határőr falvak képviselőit, 29 technikai (a mozgalom kiszélesítése) és ideológiai (az imaginárius közösség reprezentálása) megfontolásokból egyaránt. Mindazonáltal a mitrovicai fejleményeket illetően óvatosan kell bánni a 'nemzeti' minősítéssel, amennyiben a már említett április eleji petícióban, a 'határőri' sérelmek
mellett, még kifejezetten 'illír' követelések fogalmazódtak meg, amelyek hamarosan, egy-két hét leforgása alatt, más irányba fordultak. 30
A voltaképpeni szerb 'nemzeti mozgalom' április derekán bontakozott ki. Látványos felfutása elsősorban a magyarországi szerb népességet teljes egészében lefedő pravoszláv egyházi autonómia önvédelmével hozható összefüggésbe. A birodalmi kormányzat által a gyakorlatban már korábban is megnyirbált szerb egyházi
'privilégiumokat' a magyar minisztérium — a liberális állameszmét következetesen érvényesítve — a szorosan vett egyházi és iskolai ügyekre korlátozta, amivel
egyszeriben semmivé tette azok sajátos, másfél évszázadra visszanyúló 'nemzeti'
képviseleti funkcióját. Mindez, az autonómiát a magyar rendi törekvésekkel szemben a múltban is biztosító Katonai Határőrvidék bekebelezésével tetézve, megmozdította azokat a nagyobb délvidéki városokat, amelyekben egyúttal jelentős
pravoszláv-szerb hitközségek voltak.
A 'nemzeti' mozgalomban, a péterváradi ezred területén, Karlóca, Zimony és
Mitrovica játszott fontos szerepet. Első helyen mindenképpen Karlóca említendő,
amely, mint a magyarországi pravoszláv egyház központja, az ezred határain jóval
túlmutató jelentőségre tett szert. A karlócai hitközség április 14-én kibocsátott körözvénye, amely a Háromegy Királysággal szövetségben álló Szerb Vajdaság
'megújítását' hirdette meg, elsőként propagált a különböző irányzatokat összeforrasztó politikai programot. A máskülönben álmos kisvárosban, egy héttel később,
miután a pozsonyi országgyűlésen résztvett Josif Rajacic érsek hazatért székhelyére, máris egymást érték a pravoszláv hitközségek küldöttségei, amelyek a forradal-
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Matija Ban április 2-án Zimonyban és Mitrovicán úgy értesült, hogy „holnapután g y ű l é s lesz
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mat megelőzően kiírt, az események sodrában sajátos szerb 'nemzeti gyűlésként'
elképzelt egyházi kongresszus mihamarabbi összehívását sürgették. Később pedig, a körülmények összejátszása folytán, Karlóca lett az előtanácskozásként meghirdetett, május 13-15-én megtartott gyűlés színhelye is.
A pravoszláv egyházi autonómia védelme kapcsán szerveződő, többnyire a helyi hitközségek keretei között politizáló városi 'nemzeti' körök április második felében a 'vidékkel', a határőr népességgel is közvetlen kontaktusba léptek. A péterváradi ezredben a katonai hatóságok április végén az Újvidék-Karlóca-Zimonytengely mentén ide-oda vonulgató, a környékbeli lakossággal óhatatlanul érintkező 'illír hordákra' lettek figyelmesek. így a péterváradi magisztrátus jelentése szerint az április 20-án Karlócára tartó újvidéki küldöttség tagjai útközben nyilvánosan szidalmazták a katolikus vallást, s a rochusthali papot és káplánját gyalázták;
a 27-én Karlócáról Péterváradra, illetve Újvidékre kocsizó zimonyi szerbek némelyike az összegyűlt nép előtt a szerb 'jogokról és szabadságokról' prédikált, többen
pedig gyújtogatásról beszéltek."'1 A még 26-án felkerekedő zimonyi deputációt korábban a batajnicai határőrök a falu határában, a papság vezetésével, templomi
zászlóval, harangzúgással és ágyúdörgéssel fogadták, s egészen Újpazováig kísérték. Az illetékes század jelentése szerint, néhány 'nyughatatalan' helybeli a templom elé „éljen első Ferdinánd, a haza atyja / Szerbség és egyetértés" feliratú, vörösfehér-kék zászlót állított.3"
A 'város' és a 'vidék' szerb lakossága közötti politikai kapocs állandósulását
több tényező támogatta. A pravoszláv egyházszervezet, a hitközségek hálózata,
amely a 'nemzeti gyűlés' összehívása körül jött mozgásba, teljes egészében magában foglalta a határőr népesség szerb etnikumú részét, amely ily módon ugyancsak
aktivizálódott. A 'vidéki' pravoszláv hitközségek a mozgalom megélénkülésével
— részben hagyományos politikai szerepüknek megfelelően —- sajátos médiumként kezdtek funkcionálni: 'lefelé' a formába öntött 'nemzeti' programot és ideológiát, 'felfelé' a helyi politikai-szociális igényeket közvetítették. Ennek eredményeként a még március végén-április elején felbukkanó határőri követelések, amelyeket a katonai adminisztráció mindaddig kanalizálni tudott, a továbbiakban a
pravoszláv-szerb falvak esetében a 'nemzeti mozgalom', illetőleg a küszöbönálló
'nemzeti gyűlés' felé törtek utat. így az április 26-án vörös-fehér-kék nemzeti lobogót felállító batajnicaiak a zimonyi küldöttség előtt kijelentették, hogy a felsőbb-
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ség által elrendelt kincstári robotra nem fognak elmenni, mert „a szabadság zászlaja Batajnica helységben ki lett tűzve" 33 . Május elején, a gyűlés előtt rendezendő
választások kapcsán pedig Rastich ezredes arra hívta fel a főhadparancsnokság figyelmét, hogy a beskai században a kincstári robot adóvá változtatása ügyében a
nép a kérdésben nyilvánvalóan illetéktelen nemzeti gyűléshez kíván fordulni. 34
Az ily módon létrejövő, a katonai igazgatást átszövő, informális 'nemzeti infrastruktúra' a május 13-15-i karlócai gyűlést követően vált egy csapásra láthatóvá:
a kongresszusi küldöttekből megalakuló szerb nemzeti főodbor (glavni odbor
naroda srpskog), Dorde Stratimirovic elnökletével, a Katonai Határőrvidéken hamarosan végrehajtó szervként kezdett viselkedni, s — ami a katonai adminisztráció képviselői körében általános megdöbbenést keltett — a szerb határőr népesség
engedelmeskedett. A szerémségi és bánsági ezredek legénységét a 'magyar veszéllyel' szemben, az elkövetkező hetekben ekképp, a tehetetlen avagy hasztalan
ellenszegülő cs. kir. tisztek és tisztviselők szeme láttára, a karlócai főodbor mozgósította. Egyúttal megkezdődött a fonuális nemzeti hatalmi szervezet (az odborok
hálózata) kiépítése is, amely — ha kellett: erőszak alkalmazásával — felbomlasztotta, végül pedig felváltotta a katonai igazgatást.

A péterváradi határőrezred f o r r a d a l m a 1848 júniusában

A péterváradi ezredben a katonai hatóságok május utolsó napjaiban figyeltek fel a
karlócai főodbor tevékenységére. Az ezredkörzetet igazgató Hallavanya alezredes
május 25-én kifakadt: „Nem kis feladat a nyugalmat és a rendet fenntartani, amikor
az egyes komiték felszólításai és határozatai a községekhez, s nem a hatóságokhoz
mennek." 33 Pár nap múlva arról értesítette a főhadparancsnokságot, hogy „Karlócán valóban létezik egy gyülekezet 'szerb komité' név alatt, s ez oda hat, hogy az
ezredbeli községek is bizottságokat, 'odborokat' alakítsanak és magukat a komitéval összeköttetésbe tegyék." 36 Az alezredes tudósítása szerint már Mitrovicán is
odbor működött, s több század jelezte hasonló bizottságok létrehozását. Az ügy kivizsgálására kiküldött tiszt, Todor Radosavljevic hadbíró-százados június első
napjaiban az ezred Karlócához, illetőleg Zimonyhoz közel eső 18 községét felkeresve, szomorú állapotokat talált. Beszámolója szerint a főodbor emisszáriusai jár-
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ták be a környéket, s „a magyarok ellen elkeseredett népet a fennforgó veszély
minden lehető nagyobbításával, sőt feljebbvalóik meggyanúsításával, felkelésre és
hatóságaikkal szembeni ellenszegülésre tüzelték".17 A határőröknek azt tanácsolták, ne küldjenek embereket kordonszolgálatra, a fegyveresek maradjanak otthon,
hogy szükség esetén a magyarok ellen vonulhassanak; továbbá azt híresztelték,
hogy „nincs többé császár, nincs Udvari Haditanács, s nincs úr sem, a legjobb, ha
önmaguk kormányozzák magukat". A Zimonyban székelő odbor a falvakhoz intézett átiratban azokat ugyancsak odborok alakítására és a Karlócával való szoros
kapcsolattartásra bíztatta. Radosavljevic a főodbor irányvonalát összességében véve veszélyesnek ítélte, „mivel ez a komité a határőrvidéki alkotmányt vagy nem ismeri, vagy nem akarja ismerni, és gyakran áll elő követelésekkel, amelyek a határőri intézménnyel ellenkeznek, és amelyekkel a katonai hatóságok szembehelyezkedni kénytelenek". Miután a főodbor kiküldöttjei már Mitrovicán is feltűntek,
Hallavanya, Radosavljevic százados előterjesztése nyomán, az ezredtörzs által —
amint vélték — könnyebben ellenőrizhető helyi odbor megerősítését javasolta,
mert „különben az idejövő emisszáriusok megjelenése a falvakban kétségtelenül a
határőr népesség felkelését idézné elő." j S
A hatóságok erőfeszítései dacára, a Karlóca, illetve Zimony közvetlen közelében fekvő szerblakta falvak — a beskai, banovcei, szurcsini századokban —június
elején nyíltan fellázadtak és a főodbor szolgálatába szegődtek. — A Karlócához
legközelebb eső beskai században a határőrök, élükön Aleksandar Jovanovic újkarlócai pappal, Lazar Illich és Jacob Kohaut főhadnagyoktól fegyvereket követeltek, 39 majd tömegesen indultak a főodbor védelmére. 40 Június 7-én az Újkarlócán
tartózkodó Joseph Kratochvill hadnagyot a helybeliek inzultálták, mire az kénytelen volt — a katolikus többségű — Szalánkeménre menekülni. 41 — A banovcei
században — az itt kialakult kritikus helyzet miatt már korábban leváltott Lorenz
Csidich igazgatási hadnagy jelentése szerint—június 5-én több határőr, a főodbor
felhívása nyomán, haladéktalanul fegyvereket és pénzt követelt, aminek Gregor
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Novoselaz hadnagy kénytelen volt eleget tenni. 42 Június 9-én a Batajnicára érkező
Johann Bekich főhadnagyot a Stanislav Gvozdenac dobanovcei határőr és társai által feltüzelt gyülekezet azzal fogadta, adja tanúbizonyságát, hogy nem magyar érzelmű, s álljon a nép élére. „Más gyanúsítások mellett elhintették, hogy minden
tiszt magyar szellemű, mert pofaszakállt viselnek, és mert magas a magyar fizetés." —jelenti a főhadnagy. A lakosokat nem lehetett meggyőzni, mert „azt, aki gátat akart volna vetni nekik, a többség elnyomta vagy meg is ölte volna." — A
Zimony közelében fekvő szurcsini század ugyancsak az elsők között lázadt fel.
Dobanovcén, május végén, a már említett Stanislav Gvozdenac, Aron Wuichich
százados minden igyekezete ellenére, fegyveresek küldésére bírta a községet. 43
A szomszédos golubincei, kupinovói és klenaki századok még június első harmadában hasonlóképpen felmondták az engedelmességet. — Golubincén, ahol a hatalomváltás körülményei közelebbről nem ismertek, a katonai hatóságnak titkon
jelentést tevő Elias Barié papot június 10. körül letartóztatták és Karlócára hurcolták. 44 A században a későbbiekben a főodbor tagja, a zimonyi Stefan Dobric gyakorolta a hatalmat. 43 — Kupinovón a lakosok június 10-én Peter Rebrovich igazgatási
hadnagytól a helyi és a hitközségi pénztár kiadását követelték, azzal fenyegetőzve,
hogy ellenkező esetben „az igazgatási tiszteket agyon fogják verni". 46 A kupinovói
odbor egyben a főodbornál is bepanaszolta a tisztet, aki a „népet a bán és a patriarcha
ellen lázítja", és kérte eltávolítását. 47 — Klenakra már május 29-ről 30-ra virradó éjjel a következő tartalmú, szerb nyelvű, üzenet érkezett: „Zimonyból törökök és
szerviánusok gyújtogatják a csárdákat, a katonák szálljanak le és ne védekezzenek,
ami császári, égjen el, és az emberek menjenek haza; a kordon nincs többé". 48 Végül
itt is június 10-én következett be a katonai hatóságot megbénító zendülés.
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Bár a felkelés egyelőre nem csapott át a péterváradi ezred Karlócától távolabb
eső, nyugati felére, ahol a katolikus (sokác, német, szlovák) lakosság aránya is magasabb volt j ú n i u s közepén a nyugtalanság jelei mutatkoztak az ottani századokb a n — a ladjarakiban, a morovicsiban, és az adasevceiben — is. így június 11-én a
Gerkről felvonuló néptömeg a morovicsi századparancsnokságtól fegyverek és lőszer szétosztását követelte, hogy azzal Karlócára vonuljon. 49
A határőr falvak Karlócán összpontosított önkéntes fegyveres erejének egy része ugyanakkor szervezett portya keretében járta be a péterváradi ezred keleti részét, egészen Mitrovicáig hatolva, s késztette — szépszerével avagy erőszak alkalmazásával — csatlakozásra az otthon maradtakat, az ingadozókat, s igyekezett
megtörni az ellenszegülőket. így június 9-én kora délután mintegy 100 főnyi, helyi
és környékbeli határőrökből álló szerb csapat érkezett Karlócáról Beskára, és vette
körbe a század irodáját: kiszólították az ott tartózkodó két tisztet, s felolvasták
Stratimirovicnak a hadra fogható népesség összeírását elrendelő parancsát, hangoztatva, hogy az ellenszegülőket megkötözve Karlócára hurcolják." 0 Minden valószínűség szerint ugyanez a csapat tűnt fel másnap délelőtt Óbanovcén, egy
német-bánsági ezredbeli altiszttel és Dávid Dekic helybeli őrvezetővel az élén.
Felszólították a népet, hogy hagyjon fel mindennel és siessen Karlócára. Dekic előmutatta a főodbor rendeletét, miszerint „azt, aki nem akarna önként menni, vagy
ezt illetően akadályokat támasztana, megkötözik és elviszik." (Ennek értelmében
egy belegisi öreg határőrt el is hurcoltak.) A fegyveresek Újbanovce s Batajnica
felé indultak tovább.' 1 A Poppovich nevű hadnagy (azonos a német-bánsági ezredbeli altiszttel: a tiszti rangot a főodbortól nyerte) és Vasa Karamarkovic mitrovicai
kereskedő vezette, 120 főre becsült csoport — amelyben a jelentéstevő tiszt beskai
és golubincei határőröket vélt felismerni — j ú n i u s 10-én Platicsevón, Kragujevic
helyi pravoszláv pap közreműködésével, megint 80-90 embert bírt csatlakozásra;
majd még az éjjel Klenakra indult, ahol „a legnagyobb öröm és harangzúgás mel-
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lett" vonult be, s ugyancsak 8 0 - 9 0 főt vett fel. 3 2 Az ekként mintegy 400 före szaporodott sereg, Nikola Tomasevic klenaki kereskedő és az említett a platicsevói pap
kíséretében, június 11 -én3" délután 6 órakor érkezett Hertkovcéra, miután már korábban írásbeli parancsot küldött a községnek, hogy háztartásonként 1-2 férfi álljon készen a Karlócára menetelre. Ezúttal azonban kudarcot vallottak, mivel a
katolikus klementinus lakosság megtagadta a csatlakozást. Hiába bíztattak: „Semmit se féljetek, testvéreim, őfelsége a császár, a főhad-, és az ezredparancsnok
nincs többé"; és hiába fenyegetőztek: „ne hallgassatok a századosra, nem parancsol senkinek, a nép parancsol, és ha nem akarjátok önként, erővel fogunk kényszeríteni". A helybeliek ellenszegülésén felbőszült, a jelenlévő Georg Wucskovich
századost hibáztató Kragujevic végül tehetetlen dühében a tisztet is megfenyegette: „Wucskowich századost megkötöztetem, Karlócára küldöm, s a nép fog felette
ítélni." 54
Mindezzel együtt a katonai adminisztráció helyzete június első felében tarthatatlanná vált. A vidéket bejáró felkelők az ezred tartalék zászlóaljának és fegyverforgató népességének tetemes részét ragadták magukkal. A szerb községek többsége felnőtt férfi tagjait jórészt Karlócára irányította, és sem a tartalék zászlóalj feltöltéséről, sem a kordonszolgálatot teljesítő legénység élelmezéséről, illetőleg felváltásáról nem kívánt többé gondoskodni. Az ellenszegülésre hajlandó, maroknyi
nem-pravoszláv községet részint a Határőrvidék elleni magyar támadás fel-felröppenő híre, részint a felkelők oldaláról, illetve saját szomszédaik felől 33 fenyegető veszély tartotta sakkban. Ennek következtében mind a tartalék zászlóalj Hallavanya alezredes által tervezett koncentrálása, mind a Száva menti — a Szerb Fejedelemséggel szembeni — kordon fenntartása leküzdhetetlen akadályokba ütközött. A határőrizet fellazulása — pontosabban: tudatos fellazítása — már ekkoriban felidézte a Száva túloldalán gyülekező szerviánusok betörésének veszélyét,
ami rövidesen be is következett.
A péterváradi ezred tisztjeink és tisztviselőinek sorsát végérvényesen a Hrabovszky altábornagy által elrendelt, június 12-én végrehajtott Karlóca elleni támadás pecsételte meg, amely, kézzelfoghatóvá téve a 'magyar veszélyt', igazolni lát-
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A z eseményről hírt adó forrás — ld. a következő lábjegyzetet — j ú n i u s 10-ről kelt, azonban a
datálás téves lehet. Más forrás is június 11-re teszi a mozzanatot. Vő. a
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Hallavanya-jelentésscl.

Wucskovich százados j e l e n t é s e Hallavanyának. Hcrtkovce, 1848. j ú n i u s 10. ÖStA KA AFA
1848. SGK. 1907. k. 6—41 c. N é m e t tisztázat. A szerb csapat Nikincén is ellenállásba ütközhetett,
mert Hertkovcéra már több megkötözött nikincci határőrrel érkezett. Ld.
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A szerb Platicsevó és a k l e m e n t i n u s Hcrtkovce közötti konfliktust említi:

Hallavanya-jelentés.
Hallavanya-jelentés.

szőtt a főodbor intézkedéseit, egyúttal kétes színben tüntette fel az azoknak ellenszegülő tisztek magatartását. A támadás hírére az ezred községeit pánikhangulat
kerítette hatalmába. A törzs székhelyén, a mindaddig viszonylagos nyugalomban
maradó Mitrovicán „olyan páni rémület tört ki a Határőrvidékre állítólag betört huszár csapatok miatt, hogy [...] több mint kétezer családos nő és gyermek menekült
Szabácsra". 36 Az összeverődő tömeg, a katonai igazgatás képviselőire támadva, a
tartalék zászlóalj haladéktalan Karlócára vezénylését, a Szerbiával való közlekedést akadályozó kordon felszámolását, s a fegyverraktár megnyitását követelte.
Amint Hallavanya alezredes jelenti: „a fanatizmus annyira ment, hogy a néptömeg
alulírott lovának kantárszárát is megragadta, hogy a lóról lerántsa, életét lövésre
emelt fegyverek fenyegették, s eközben személyét a nemzeti érzés hiánya és a nép
elárulása miatt becsmérelték"."' Az ezredkörzetben mindenfelé hasonló jelenetek
játszódtak le: „a századparancsnokokat és az igazgatási tiszteket a fanatikus nép állomáshelyeiről elűzte, inzultálta, életveszélyesen fenyegette, avagy, az ellenállni
akarókat, meg is kötözte" — pénztárakat foglalt le, fegyvert és lőszert rekvirált. 38 A
rumort követően kirobbanó elégedetlenségi hullám később sem csillapodott: „A
tisztek az első 4 század kivételével mindenhol elmenekültek, a pénztárakat megtámadták, saját hatóságokat ültettek be, egyszóval általános az anarchia." 39
Az elkövetkező napokban-hetekben az ezredtörzs tagjai, illetve a jórészt Mitrovicára húzódó tisztek és igazgatási tisztek közül sokan szolgálatképtelenné vál-
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Maycrhofcr j e l e n t é s e Hrabovszkynak. Z i m o n y , 1848. j ú n i u s 15. Ö S t A KA AFA 1848. S G K .
1907. k. 6 - 6 7 . N é m e t tisztázat. M e g j e g y z e n d ő , hogy a péterváradi ezredben, a karlócai támad á s mellett, a S z c r é m s é g b c n állomásozó, magyar legénységű I. (Császár) huszárezred hadmozdulatai f o k o z t á k a pánikot — erre utal az idézet is.
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Hallavanya jelentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. j ú n i u s 12. Ö S t A KA AFA 1848. S G K .
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Ö S t A KA AFA 1848. S G K . 1907. k. 6 - 8 9 c . Hallavanya ebben arról tudósít, hogy „az a n a r c h i a

1907. k. 6 - 8 9 a . N é m e t tisztázat.
a teljes ezredkörzetben, az első 4 század kivételével, a l e g n a g y o b b fokra hágott, h o g y m i n d e n
alárendeltségi v i s z o n y megszűnt, hogy m i n d e n , a legalázatosabban alulírt ezredparancsnok részéről kelt n y o m a t é k o s figyelmeztetés, oktatás és rendreutasítás ellenére, az emisszáriusok által feltüzelt nép m a g á t Iccsillapíttatni, a n y u g a l o m és rend t ö r v é n y e s útjára tcreltetni többe m á r
n e m akarja, és f o l y v á s t csak a tervezett, magyaroknak való elárultatásáról beszél".
59

Ö S t A KA AFA 1848. S G K . 1907. k. 6 - 8 9 d . Német tisztázat. — A katonai igazgatás ö s s z e o m lása egyébként a f o r r a d a l o m d o k u m e n t á c i ó j á n is érződik: m i k ö z b e n június első h a r m a d á b a n
m é g számos, a katonai hatóságok által keletkeztetett forrás e n g e d betekintést a helyi f e j l e m é nyekbe, addig j ú n i u s közepétől már ritkábban és csak általánosságban beszelnek az ezredben
lejátszódó e s e m é n y e k r ő l . A továbbiakban gyakorlatilag c s u p á n a Mitrovicán történtek rekonstruálhatók.

tak avagy, különböző ürügyekkel, végleg eltávoztak. 60 A megpróbáltatásokba belebetegedett Hallavanya alezredes helyét ideiglenesen Carl von Popparich százados, majd a már említett Wucskovich százados foglalta el. A mindinkább ellehetetlenülő ezredparancsnokság a továbbiakban hasztalan próbálta újra és újra helyreállítani a bomladozó kordont, s ezzel megakadályozni a szerviánus csoportok beáramlását, amely teljesen összekuszálta az egyébként is áttekinthetetlen hatalmi
viszonyokat; 61 tehetetlenül szemlélte, amint a Joksim Novic főodbori biztos által
vezetett, szerviánusokból és szerb határőrökből álló tábor az ezredhez még lojális
nyugati századokat is forradalmasítja; s nem volt képes kivédeni a tartalék zászlóalj megmaradt részének szétzüllesztését, illetve Karlócára vonultatását sem. 62

A júliusi végjáték: a mitrovicai f o r r a d a l o m

Miután a katonai adminisztráció az ezredkörzetben összeomlott, az ezredtörzs
székhelyén, Mitrovicán is gyakorlatilag megtörtént a szerb hatalomátvétel. A még
május végén alakult, az ezredparancsnokság felé sokáig lojalitást mutató helyi
odbor június utolsó harmadában egyszerre előlépett a háttérből: mind többször és
mind nyíltabban avatkozott be igazgatási kérdésekbe. így június 27-én bizottság
állt fel a postai küldemények átvizsgálására, amely tevékenységét a dandár tiltakozása ellenére is folytatta. 6' 5 A mitrovicai odbor végül J ú n i u s 29-én, elérte a tartalék
zászlóalj ezredhez hü maradványának elbocsátását, amelynek helyét — tulajdonképpen bevégezve a hatalomváltást — a neki engedelmeskedő polgári milícia fog-
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Johann Ernst Hayck von Waldstáttcn lovag, vezérőrnagy, mitrovicai d a n d á r p a r a n c s n o k jelentése H r a b o v s z k y n a k . Mitrovica, 1848. j ú n i u s 19. Ö S t A K A AFA 1848. S G K . 1907. k. 6 - 7 9 .
N é m e t tisztázat. M e g j e g y z e n d ő , h o g y a felkelők l é p t e n - n y o m o n felbukkanó követelésének,
miszerint a katonatisztek a határőrökkel együtt v o n u l j a n a k Karlócára, és v e z e s s é k azokat a tám a d ó m a g y a r o k ellen, gyakorlatilag egyetlen aktív tiszt sem tett eleget. Kivételként egy
Maletich nevü hadnagy említhető, akit j ú n i u s végén, a boljevcci kordonszakasz felszámolásánál, mivel ellenállt, a határőrök és szerviánusok b á n t a l m a z t a k ; később viszont K a r l ó c á r a ment
és a f ő o d b o r szolgálatába szegődött, amely őrnaggyá n e v e z t e ki.

Hallavanya-jelentés.

Emellett

m é g a kettős játékot üző Todor Radosavljcvic százados, illetve Peter Bigga h a d n a g y — előbbi
a mitrovicai odbor tagjaként — esete figyelemre méltó, akik a helyükön m a r a d v a később fontos szerepet játszottak az ezred újjászervezésében.
61

Hallavanya alezredes már j ú n i u s 16-án arról tett jelentést, hogy „a kordonnál t ö b b helyütt, a
hartkovcei, klenaki és kupinovói szakaszon, több [szerviánus — N. S.] csapat lépett át, amelyek Karlócára mentek, s az összes m é g m e g m a r a d t népet elvitték." Ö S t A K A A F A 1848.
S G K . 1907. k. 6-89d. N é m e t tisztázat.
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lalta el. 64 A Mitrovicára menekült, illetőleg hatalmuktól megfosztott tisztek és
tisztviselők által reprezentált ezred ugyan még számíthatott a helyi, bár kisebbségben lévő, német polgárság, illetőleg a környező falvak (Hertkovce, Nikince, Jarak)
klementinus határőreinek támogatására, mozgósításukkal azonban vallási villongás, sőt polgárháború rémét idézte volna fel — amire, tekintve a kockázatot, nem
vállalkozott.
A m á r - m á r nyugvópontra érő folyamatot egy nem várt fejlemény hosszabbította meg. 1848. július 7-én megérkezett Mitrovicára a péterváradi ezred másfél hónappal korábban Itália felé elhajózott, Dániel Rastich ezredes vezette 2. tábori
zászlóalja, amelyet május végén Zágrábnál Jelacic tartóztatott fel, majd — j ú l i u s
elején — fordított vissza. Az ezredes feltett szándéka a szerb főodbor 'terrorizmusának' megfékezése volt: „hogy a törvényes hatóságokat megint behelyezhessék, s
a nyugalmat és a rendet helyreállíthassák". 63 A katonai igazgatás restaurációját célzó igyekezet azonban az adott erőviszonyok között, megfelelő eszközök híján,
semmi jót nem ígért. A 2. tábori zászlóalj döntően szerb legénysége az egy hónapos
zágrábi időzés alatt, az otthonról érkező, a számos emisszárius és agitátor által felnagyított hírek hatására, teljesen demoralizálódott. „A megvesztegetés odáig
ment, hogy a zászlóalj emberei Zágrábban számos alkalommal csapatostul önkényesen és erőszakkal akartak eltávozni". 66 A nyílt zendülést követően végül hazairányított alakulat nyilvánvalóan eleve kétes instrumentumot jelentett bármiféle
rendteremtő szándék kivitelezését illetően.
„Július 7-én reggel 6 órakor a Rastich ezredes urat és a 2. zászlóaljat szállító
gőzhajó szerencsés módon olyan korán és hirtelen érkezett, hogy nem várhatta népes gyülekezet," — tudósít Hallavanya —- „ellenben elég hidegen fogadták; a tisztekkel együtt levert volt, mert a zászlóalj rendkívül megbízhatatlanná vált, és seho-
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Rastich jclcntcsc Thcodor Baillet von Latour gróf táborszernagy, osztrák hadügyminiszternek.
Mitrovica, 1848. július 9. Ö S t A KA KM Pr. R. 1848. M K - A k t c n 3430. N é m e t tisztázat. Kivonatosan közli: Thim, 930. 5 1 7 - 5 1 8 . p. A kísérlet m i n d e n bizonnyal ö s s z e f ü g g ö t t Jelacic távlati
terveivel, aki július közepén látogatott volna a H á r o m e g y Királyságba integrálandó Szlavóniába, illetőleg a vitatott h o v a t a r t o z á s i , a karlócai g y ű l é s által a Szerb V a j d a s á g részének nyilvánított Szcrémségbe. így k o r á b b a n maga a bán is kifejezte abbéli m e g g y ő z ő d é s é t , hogy a
zászlóalj hazatérése „ b i z o n y o s a n nagyban hozzá f o g járulni ahhoz, h o g y az alsó vidékeken
olyannyira megtört békét és a hatóságokba vetett bizalmat ismét helyreállítsa." Jclacié jelentése L a t o u r n a k . Zágráb, 1848. j ú l i u s 3. [az iraton tévesen: június 3.] M O L (Mikrofilmtár) X.
9449. Arhiv Hrvatske — Z a g r c b . Gencralkomanda u Zagrcbu. [Pracsidiale] 1848: 611. Német
nyelvű fogalmazvány.
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Rastich jelentése H r a b o v s z k y n a k . Mitrovica, 1848. július 8. ÖStA K A K M Pr. R. 1848.
M K - A k t c n 3430. Másolat.

vá, csak Karlócára igyekezett." 67 A partraszálló és beszállásoló csapat legénységét
ráadásul a mitrovicai szerb polgárok nyomban győzködni kezdték, hogy álljanak a
felkelők oldalára. Rastich ekként másnap kénytelen volt rövid eltávozást engedélyezni katonáinak, akiknek többségét már nem is látta viszont: az ezred keleti századaiban lakó határőrök július 10-én, Todor Bosnic őrmester vezetésével, hamarosan Karlócára távoztak... A pár nap múlva, Mitrovicán gyülekeztetett legénység
számos tagja szintén dezertált. „Az egész zászlóaljból alig 500 ember érkezett meg,
a többiek a felkeléshez csatlakoztak. Ez volt életem legnehezebb pillanata." — emlékezik vissza Rastich ezredes. 6 8 Július 14-én a létszám még tovább, 200-300 főre
apadt. „A megmaradt görög nem egyesült vallásfelekezetü [vagyis: szerb — N. S.]
legénység nem volt kapható sem névsorolvasásra, sem parancsadásra; a tereken és
a vendéglőkben lődörgött; minden utcában, egész nap, állandóan részeg fickók lövöldöztek." 69
Az ezred ismételt, szemmel látható kudarcával azonban nem ért véget automatikusan a kiújuló hatalmi válság. Rastich ugyanis azzal, hogy kezdettől fogva állhatatosan elutasította a naponta érkező karlócai emisszáriusok követeléseinek teljesítését, mindenekelőtt az általa törvénytelennek ítélt szerb főodbor elismerését, a
másik oldalon mozgósította az újdonsült kormányzattal elégedetlen elemeket. Az
ezredest már megérkezése után másnap több küldöttség kereste fel: „panaszolták
szükségüket, az odborok durva s erőszakos eljárását, és védelmet kértek [...] Ezek a
deputációk minden nap ismétlődtek, később gyakrabban is, úgyhogy mitrovicai
tartózkodásom 8 napja alatt több mint 30 ilyen küldöttség jelent meg." 7 0 Ez az alapvetően morális megalapozású kísérlet, ti. hogy a 'törvényes rend' mögött vélt csendes többséget és az 'anarchia' híveit színvallásra bírja, viszont nem sok jót ígért. A
polarizáció, az ezredes szándékától eltérően, csak a korábbi törésvonalakat tette
láthatóvá, vagyis a főodbornak vakon engedelmeskedő pravoszláv (szerb) és az új
rezsimtől idegenkedő, a katonai igazgatás mellett kitartó n e m - p r a v o s z l á v
(nem-szerb) népesség közötti ellentéteket mélyítette el.
így miután a főodbor július derekán elhatározta, hogy véget vet a színjátéknak, s
eltávolítja Mitrovicáról a zászlóaljától megfosztott, de még mindig makacskodó
Rastich ezredest, véres, vallási színezetű konfliktus robbant ki. Július 15-én az ezredesi laknál összegyűlő szerb tömeg 'árulónak' nyilvánítva szimbolikusan is
megfosztotta hatalmától a valójában már tehetetlen parancsnokot. Az ettől fogva

67 Hallavanya-jelentés.
68 Rastich-jelentés.
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Rastichot fenyegető fizikai erőszak ugyanakkor riadóztatta a tábori zászlóalj megmaradt katolikus határőreit és a mitrovicai német polgárokat, akik egyúttal a környékbeli klementinusokat is segítségül hívták. Egy véletlen incidens fegyveres
összecsapáshoz vezetett, amelyben 4 katolikus lakos lelte halálát. 71 A katasztrofális következményekkel fenyegető szituációt végül az ezredtörzs már említett j ú l i us 15-ről 16-ra virradó távozása oldotta meg: Rastich, Hallavanya és társaik a
Száván átkelve elhagyták az ezred területét — a tisztikar nagy része hamarosan követte feljebbvalóit. 72

Összegzés
A péterváradi ezredben lejátszódó — Hallavanya és Rastich által megörökített —
események nem álltak egyedül. 1848 kora nyarán a Katonai Határőrvidék masszívan szerb többségű, aldunai körzeteiben — a péterváradin kívül, a német-, és illír-bánsági ezredben, illetőleg a csajkás zászlóaljban — mindenütt a kiépülő odborok váltották fel a katonai igazgatást; az Udvari Haditanács, illetve a Hadügyminisztérium, valamint a főhadparancsnokságok helyett ténylegesen a Karlócán székelő 'nemzeti kormány', a főodbor kezébe ment át a hatalom. Az ezredeket, mint
közigazgatási egységeket, gyakorlatilag felszámolták, a katonai adminisztráció
képviselőit, a tiszteket és tisztviselőket elűzték avagy ellehetetlenítették, az ancien
régime-ei támogató elemeket — általában véve a nem-szerb etnikumú falvakat —
megfélemlítették, szükség esetén fegyveres erővel megtörték.
Mindez összességében véve a közkeletűen 'szerb felkelésként' meghatározott
eseménysor másik oldalát világítja meg: nem egyszerűen az 1848 tavaszán újonnan alakult, fennhatóságát a Katonai Határőrvidékre kiterjeszteni törekvő magyar
minisztérium elleni 'nemzeti' kitörésről beszélhetünk, hanem egyúttal tudatos, felülről irányított, a cs. kir. határőrvidéki igazgatási rendszert szétzúzó politikai akcióról — forradalomról. Ezzel együtt pedig tulajdonképpen régóta érlelődő, a monarchikus kormányzati elv elenyészése nyomán felszínre törő, sajátos demokratikus kísérletről, amelynek azonban nem lévén kifutása — a kirobbanó harcok, s
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Rastich jelentése H r a b o v s z k y n a k . Vinkovce, 1848. július 23. Ö S t A KA AFA 1848. S G K .
1908. k. 7 - 1 0 9 e . N é m e t tisztázat. A péterváradi ezred tisztjei z ö m m e l a szomszédos bródi ezr e d b e menekültek. E g y Vinkovcén, 1848. a u g u s z t u s 4-én kelt k i m u t a t á s 45 tisztet és altisztet,
illetve mintegy 34 igazgatási tisztet és e g y é b személyt tüntet fel. M O L (Mikrofilmtár) X.
9449. Arhiv Hrvatskc — Zagrcb. G e n c r a l k o m a n d a u Zagrcbu. [Praesidialc] 1848: 791. N é m e t
nyelvű kimutatás.

később a birodalmi kormányzat megerősödése ezt meggátolták — tartalma sem
egykönnyen rekonstruálható (habár megkülönböztethető egy szabadelvű nemzeti,
egy archaikus konfesszionális, valamint egy kommunális vonulat).
A szerb forradalom emléke nem véletlenül nyugtalanította még évek múltán is a
helyreállított katonai adminisztrációt. 1851-ben az új Határőrvidéki Alaptörvényben bevezetett községi bizottság (Gemeindeausschufi) elnevezése tárgyában a
Hadügyminisztérium a határőrezredektől megtudakolta, vajon tanácsos-e a korábbi odbor szó használata. Mire a péterváradi ezredből, célozva az 1848-1849. évi
'zavarokra', egyértelmű elutasítás érkezett, a következő megokolással: „Habár az
új törvény által a községi ügyek számára rendelt bizottság természeténél fogva nem
más mint a volt odbor, a kettő között az a nem lényegtelen különbség, hogy a községi bizottság törvényes úton alakul, ezért legális, miközben az odbor a forradalmi
kor szülötte [...] A törvényhozás ezért nem vehet át egy kifejezést, amely nem tőle
ered, és csak arra alkalmas, hogy a hü alattvalót kellemetlenül érintse, a békétlenebb osztályt pedig állandóan ama időszakra emlékeztesse, és a fogalmi kapcsolást
megengedje." 73
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A pctcrváradi ezrcdparancsnokság jelentése a s z e r b - b á n s á g i tartományi katonai parancsnokságnak. Mitrovica, 1851. n o v e m b e r 12. ÖStA K M Department B. 1851: 1 2 9 - 1 / 3 . Német tisztázat.

Forrásközlés 7 4
I.

Cyril Hallavanya von Radoichich alezredes emlékirata
„Jelentés a péterváradi cs. kir. határőrezredben 1848 május és június
hónapban történt eseményekről" 3

[1848. március-május.]
[Az előzmények. A magyar forradalom és a szerb nemzeti mozgalom
kibontakozása. A karlócai gyűlés. A szerb főodbor kezdeti tevékenysége.]

Relation. Uiber die Vorfallenheiten in dem k.k. Peterwardeiner Grenz
Regimente 7 6 in dem Monate May und Juny 1848.
Wie der lezte Landtag in Presburg nach frühem Ausfällen gegen die Croaten und Slavonier, Gamd zur Unzufriedenheit in beiden genannten Königreichen und den Slawenthum, welches in Ungarn lebt, gelegt hat, ist bekannt, auch nicht unbewußt, wie
nach den unseligen 15-ten März in Pest bei dem gerade dort statt gefundenen Josephi
Markte die Ungarn mit den slawischen Handelsleuten aus Croatien, Slavonien, Syrmien dan Banate usw. fratemisirt, wie sie ihnen die Begriffe des Freiheitsschwindels,
und des Umsturzes der bestandenen gesezlichen Zustände beizubringen gewußt haben. Die Theilnahme der Pester Studenten an diesen Umtrieben, die Sucht Kosut's,
alle in Ungarn und den Nebenländer lebenden Slaven unterjeglicher gewaltsamer
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Maßregel magyarisiren zu wollen, erzeugte anfänglich ein Schwanken unter den in
Pest anwesend gewesenen auswärtigen Handelsleuten, viele welche die ersten Tage
in ihre Heimath rückkehrten brachten die verkehrtesten Begriffe der zugestandenen
Constitution mit, und veranlaßten baldige Aufstände gegen die Behörden, wie in
Pancsova 77 , Semlin 78 , Carloviz' 9 , ect. welche bald gedämpft, aber eine Art verlangen nach Wiederholung zurückließen; mitlerweil änderte sich das Blat, der Slavenverein in Wien und Pest strebte nach Abschütlung des magyarischen Joches, die
Croaten hielten eine Versandung, in welcher sie ihren Ban wählten, welchen der
Kaiser auch bestättigte; Petitionen wurden von solchen unterlegt, dabei der Serben
in Syrmien und den Banate, welche als eine eigene Nation sich betrachtend vergessen zu sein glaubten, ihrer Meinung nach nicht genüglich gedacht, und so wurde
der erste Grund zu einer separatistischen Idee zwischen diesen beiden Völker gelegt. Neusatz 80 beschloß gleich den Croaten dem neu gebildeten ungarischen Ministerium sich nicht zu unterwerfen; die Preße in Belgrad, Agram 81 , und Pesth
wurde immer dreister, leztere fing an von selbstständigen Reiche, sogar von einer
Republique Ideen auftauchen zu lassen; erstere beide verfochten ihre Nationalität
und Unabhängigkeit der Slawen. Um Nachdruck zu geben Paris, Berlin, Wien
nachzuahmen, bildete sich eine Parthei in Neusacz und den Bacser Comitate, welche die durch den frühern ungarischen Landtage in der Illirischen-Kirche eingeführten magyarischen Pfar-Matrikeln vernichten sollte, doch hielten sie sich
nicht genug sicher und gewachsen, auf eigene Gefahr ein solches Unternähmen zu
wagen, man verständigte sich daher mit den griechisch] n[icht] u[nierten] 82
Glaubensgenoßen in Pesth und den dortigen Studenten; woher ein kecker Bursche
aus dem Csaikisten Bataillon8" stammend, Namens Miletich 84 in den Augenblick
in das Csaikisten Bataillon geschickt wurde, als eine Division desselben im Monat
Aprill d[ieses] J[ahres] Befehl zum Ausmarsch nach Italien erhielt, um die Leute
durch Vorstellungen, daß man sie absichtlich entkräften wolle, zu vermögen, ihre
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Soldaten nicht marschiren zu lassen, indem sich Magyaren rüsten, um sie und die
Ganze in Ungarn wohnende Serbysche Nation zu vernichten, oder dem ungarischen
Ministerium zu unterwerfen. Neusacz, wohin viele Grenzer dieses Ba[taill]ons hinkommen, unterstiizte diese Sage kräftigst, wodurch die Bevölkerung jenes Grenzgebiethes unterstüzt durch die Geistlichkeit, welche ihnen die Gefahr ihrer Kirche
anschaulich machte, ziemlich irre geleitet; und Ursache wurde, daß die großen
Ortschaften Csurug 8 ' und Nadálj 86 wirklich den Ausmarsch ihrer Soldaten sich zu
widersetzen unterfingen, was jedoch durch vernünftige Vorstellungen des qua Brigadirs Obersten Rastich8 glücklich verhindert wurde.
Die durch den Gefertigten in allen Gemeinden erhobenen und dem General Commando angezeigten Beschwerden dieses Grenzgebiethes über Bedrückung
Schmächung ihrer Nationalität von seite der auswärtigen Offiziere und die Vorstellung wie dringlich eine Abhilfe nöthig sei, um dieses schöne Institut zu erhalten blieben Erfolglos; wehrend dem versicherte sich Neusacz der Beipflichtung des
Tsaikisten Ba[taill]ons umsomehr, als Geistliche besonders ein gewißer Erzprister
Papich88 aus Josephsdorf die Rolle „die Auflehnung gegen die militär Administration zu leiten, und deßhalb eine Deputation nach Wien zum Throne S[eine]r Majestät
anzuführen" übernahm, und entschied sich unter Anführung der beiden Gebrüder
Stratimirovich 89 die in der iiiirischen Kirche bis dahin auf Anordnung des ungarischen Landtages in magyarischer Sprache geführten Pfar-Matrikeln öffentlich zu
verbrennen.
Das Attentat wurde unter großen Jubel vollführt, und da fast gleichzeitig der
Metropolit Rajachich 90 vom Landtag nach Carlovicz zurückkehrte, samelte sich eine
zahlreiche Deputation aus verschiedenen Ortschaften der Bacska in Neusacz
zusammen, um begab sich mit National Fahnen durch die Festung Peterwardein91
unter Jubel und Gesang von Nationallieder nach Carlovicz, wo sie den Metropoliten
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stürmisch herab „und ihm das Wort abforderten, daß er die Anstalt sogleich zur
Abhaltung eines längst gewunschenen und bereits bewilligt gewesenen National
Congresses treffe, der Metropolit in die Enge getrieben, konnte keiner Vorstellung,
daß das nicht so geschwind möglich sei, und daß die Bischöfe und Deputirten aus
Croatien, Dalmatien Siebenbürgen usw. nicht auf der Stelle herbeigeschaft werden
können, Gehör verschaffen, und mußte darauf eingehen, innerhalb 14 Tage d. i. auf
den 13/1 May einen Vor-Congress zu berufen, um zu berathen, in welcher Weise
S[eine] Majestät oder das ungarische Ministerium zu bitten sei, die Bewilligung zu
diesem National-Congress zu ertheilen.
Er meldete diesen Umstand S[eine]r k. königl. Hoheit dem ungarischen
Staathalter 92 , erhielt die Zustimmung mit dem, daß H[err] Csernoevich 9j soeben
zum Grafen und Obergespan von Temeser Comitat ernant, als königl. Comissär
und nicht mehr der früher bestirnt gewesene Obergespan B[a]ron Kulmer 94 diesem
Ackt anwohnen werde.
Diese Entscheidung wurde mit lebhafter Freude aufgenommen, weil bisher kein
Serbe als königl. Comissär bei der National-Congresse zu fungiren pflegte; man
sah im Hofe des Metropoliten eine glückliche Vorbedeitung, und zahlreiche Deputationen aus allen Städten und Ortschaften Syrmiens und des Banats mit der
Beglückwunschung einziehen, Nationalfahnen wurden aufgesteckt, wobei ein
gewißer Zamphir 95 in Carlovicz eine Hauptrolle übernahm, aufregenden Reden
hielt, in Carlovicz und Belgrad gedichtete Freiheitslieder in Umlauf sezte, und so
war Carlovicz zu Ende Aprill und Anfangs May schon der Ort eines sich immer
mehr häufenden Tummelplatzes, an welchen sich mehrere Bischöfe und ansehnliche Personen samelten, welche die Geschichte der in den k. k. Staaten wohnenden Serbischen Nation fast bis zu einer auswendigen Lection zu verbreiten
wußten. Die Simpathie für die Croaten und ihre Angelegenheit fing schon theilweis an bisherigen Enthusiasmus abzunehmen, man analisierte die Petitionen,
welche die Croaten S[eine]r Majestät dem Kaiser unterlegten, und fand daß dieselben keine gleichgestellte Forderungen für die Serben enthalten, daß diese nicht weniger wie jene um den Staat und die Krone Verdienste aufzuweisen haben; mehr
Eingeweihte in die Absichten des magyarischen Ministeriums, ließen in den ver-

92

István főherceg, nádor; a z 1848: III. tc. é r t e l m é b e n az uralkodó távollétében királyi h e l y t a r t ó .

93

C s e m o v i c s Péter gróf, T e m e s megyei f ő i s p á n . Királyi biztosként feladata eredetileg a s z e r b
n e m z e t i mozgalom m é r s é k e l t irányba terelése, illetve az időközben kitört kikindai és ó b c c s e i
zavargások elfojtása volt.

94

F r a n z (Franjo) K u l m e r b á r ó , cs. kir. k a m a r á s , Szeréin megye f ő i s p á n j a .

95

E m a n u i l Zamfir. A s z e r b nemzeti m o z g a l o m szervezője K a r l ó c á n cs környékén; m á j u s t ó l a
f ő o d b o r tagja.

trauten Zirkeln dieser Versamlungen falten, dasselbe sei geneigt den Serben nicht
nur alle alten Privilegien zuzugestehen, sondern zum Vortheil der in Syrmien, Banat, Bacska, Baranya, lebenden Serben, diese Bezirke mit den Fiirstenthume Serbien und Bulgarien zu vereinigen, daraus ein Serben-Reich zu bilden, welches mit
Ungarn in Confederation zu tretten, und beide ihre Unabhängigkeit von Österreich
zu erklären, erstere aber durchaus von den Croaten nicht ahnend, welcher Fall ihnen vorbereitet werde, wurden in ihren Forderungen und Trennungs Absichten von
Ungarn immer heftiger, während die Andere schlauer ihre geheim verabredeten
Pläne gut zu masquiren verstunden. Unter diesen Umständen entstand der grobe
Exzeß in Kikinda 9 6 und Becse 9 7 , wo grauliche Vorfälle Raub Mord und
Verwüstung statt fanden, zu deren Untersuchung der königl. Comissär Csernoevich beauftragt, und mit der Gewalt des Standrechtes im Banat, Bacska, Baranya
betraut wurde, was sich auf Neusacz, dann den Tsaikisten Ba[taill]ons Bezirk ausdehnte, welches bis dahin so wenig wie irgend Jemand in der Militair Grenze wohnende ein officieles Wort wußte, daß S[eine] Majestät der Kaiser die Grenze dem
magyarischen Ministerium zu unterordnen geruht habe.
Die Publication dieses Standrechtes daher indignirte nicht nur alle Civil und
Grenz militär Stellen, sondern entrüstete insbesonder die in Gefahr schwebenden
Serben, welche in jenen Bezirken wohnten, vorzüglich aber die königl. Freistadt
Neusacz in welcher das oberwähnte Attentat gegen die magyarisch geführten Pfar
Protocolle vollführt, und wobei die Herrn Stratimirovich besonders betheiligt
gewesen, von welchen der jüngere Bruder Georg als Hauptanführer um seinen
eigenen Hals besorgt wurde.
Herr von Csernoevich schrieb daher aus, daß der Serbische National Congress
am 13/1 May zu Neusacz seinen Anfang zu nehmen haben werde, und der Metropolit erließ daher gleich sein Circulare an alle Bischöfe, und das Ansuchen an die
Grenz militär General Kommanden um eine gewiße, festgesezte Anzahl Deputirte
zu der Eröfnung dieses National Congresses abzuschicken; erstere veranlaßten
durch die Geistlichkeit ihre Aufforderungen, wehrend das Croatische General
Commando in seinen glücklichen Vertrauen dem Ansinnen auch nachzukommen
nicht beanständete; das Slavonisch Syrmische aber, sowie das Banater und Sibenbürger davor gar kein, oder wenigstens bei den Unterstellen keine bekannt gewordene Notiz nahmen. Am 30-ten April fand die Einweihung des für Sibenbürgen
bestirnten griechisch] n[icht] u[nierten] Bischofs Moga98 in Carlovicz statt, bei
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N a g y k i k i n d a község (kikindai kamarai kerület, Torontál megye). M a : Veliki Kikinda.

97

Ó b e c s e község (tiszai k a m a r a i kerület, Bács m e g y e ) . Ma: Stari B c e c j .

98

H e l y e s e n : Andrei § a g u n a erdélyi püspök.

welcher Gelegenheit S[eine] Excellenz der Commandirende zu Peterwardein Herr
F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] Freiherr Hrabovsky" mit dem ganzen General
Commando Gremium zur Tafel beim Metropoliten geladen war, nach aufgehobener Tafel erschien eine zahlreiche Volksversamlung mit National Fahnen unter
dem Fenster des Metropoliten mit der nach einer langen inhaltslosen Rede zulezt
geschlossene Bitte, die National Fahnen auf beiden Kirchthürmer, dem Magistrats,
und dem Schulgebäude gleichsam zum Unterpfand aufstecken zu dürfen, daß diese
Nation nur S[eine]r Majestät dem Kaiser treu ergeben bleibt, aber niemals dem magyarischen Ministerium sich unterwerfel will, was von beiden Excellenzen sehr
beifällig aufgenommen, im Gegentheil von Commandirenden dem Metropoliten
über seine Popularität viele Elogen gemacht wurden, Beweiß daß ersterer noch damals Simpathie für die Slawensache troz manher Warnungen hatte.
So näherte sich der verhängnißvolle 13/1 May während welcher Zeit eine
menge aufreizende Flugschriften und Pamplette durch Semliner, Neusaczer, Carloviczer Advocaten, Handelsleute und andere Theilnehmer in Neusacz und Belgrad zum Druck gegeben, in allen Ortschaften in Umlauf kamen welche durch
Geistliche und Krämer nach ihren Sinn möglichst kräftig erläutert wurden; der
königl. Comissair Csernoevich erschien in Neusaz, wartete den Metropoliten auf,
aber die Klage ging ihm auf dem Fuße, daß er in Kikinda alle Serben sogar einen
Popen hinrichten lassen wolle, und mit dieser scharfen Execution bereits begonnen
habe, daß er in Neusacz Drohungen habe fallen lassen, auch dort das magyarische
Ministerium zu rächen, man fing an, ihm zu verdächtigen. Die Schuldbewußten zogen sich nach Sirmien, wo noch kein Standrecht publicirt gewesen, und so trat die
Versandung der Deputirten aus allen Diöcesen am 11 May/28 Aprill folglich auch
theilweise aus den Grenz Regiments Bezirken, obschon diese durch ihre militär
Behörden dazu weder aufgefordert, noch beauftragt wurden, in Carlovicz zusammen; entsandte einen Auschuß zum Herrn Csernoevich mit der Forderung daß wen
der Congress in Neusacz stattfinden solle, er dort das Standrecht aufhöben müsse,
und weil er dieses verweigerte, so beschloß diese Versandung, welche aus Belgrad
und Serbien bedeutend verstärkt gewesen, eine Berathung umsomehr als einen
Vor-Congress betrachtend in Carlovicz, auch ohne königl. Comissair abzuhalten,
als bereits von ungarischen Ministerium die Abhaltung dieses Congresses eingestellt, dagegen die Eröfnung desselben auf den 27/15 May in Temesvár angeordnet wurde.
Das Schwanken des ungarischen Ministeriums welches nun einzusehen begann, daß es zu voreilige Idee von neuen Staatenbildungen entwickelt habe, und
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sein gegenwärtig umgekehrt entschiedenes Auftretten das stürmisch ertrozte junge
Ansehen, Aufrecht zu erhalten, Völker zu zähmen, wie es dem eigenen Willen den
conservativen Landtags Ablegaten unter Begünstigung des Wiener 13-ten März
Aufdrang erzeugte unter dieser Serben-Versamlung in Carlovicz ein Verlangen
nach Auflehnung gegen dasselbe, welches durch das Hinzuströmmen mehrerer begeisterter Orientalischen Kirche Angehörigen Croatischen Deputirten, und unberufene Anschließen vieler Mitglieder aus Belgrad mächtig unterstüzt, daß aus
Neusacz schon früher durch Flugschriften vorbereitete Begehren nach alten Privilegien, nach einen Voivoden, und nach einen Patriarchen zur Reife brachte.
Schon am Vorabend des 13/1 May wußte die an 4000 Seelen starke Versamlung
daß ein Woivode der Nation gebühre, und Noth thun, und als der Morgen des 13/1
May's anbrach, eine Maße gehalten, und der Versamlung durch den höchst fanatisirten Secreter des Erzbischofs Protosingel Gruich100 die alten Privilegien der in
den k. k. Staaten wohnenden Serben vorgelesen, und die nach und nach erfolgten
Schmälerungen derselben in kräftigen historischen Auseinandersetzung erläutert
wurden, da stieg die Begeisterung aufs höchste, und die Forderung troz der Vorstellungen des Metropoliten den legalen Weg einschlagen zu sollen, an der Stelle einen
Woivoden und Patriarchen zu wählen, was endlich auch der Art geschach daß
Oberst Paul Suplicacz 101 zum Woivoden, und der Erzbischof Rajachich zum Patriarchen ausgerufen, und beschlossen wurde, eine zahlreiche Deputation nach Wien
zu S[eine]r Majestät mit der Bitte zu entsenden, diese Wahl zu bestätigen, einen
andern königl. Comissair für den demnächst zu eröfnenden National-Congress zu
bestimmen, und solchen nicht in Temesvár wo das magyarische Standrecht seine
Wirksamkeit hat, sondern in Carlovicz abhalten zu dürfen, erlauben zu wollen.
Gleichzeitig wurde ein Ausschuß 10- gewählt, welcher in National kirchlicher
Angelegenheit Anträge auszuarbeiten hätte, welche dem zu erwartenden Congress
zur Berathung und Schlußfaßung vorzulegen wäre.
Dieser Ausschuß fand seine Mitglieder unter derjenigen Menschen, welche als
die feuerigsten Nationalisten, sich dort kund gaben, und so ward auch Herr Georg
von Stratimirovich dazu gewählt, welcher wegen seines Geburtsadels das Recht
sich zu erst Anmaßte, den Präsidentenstuhl einzunehmen, ohne dazu authorisirt zu
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sein, die übrigen Mitglieder bestunden aus bankrotirten Handelsleuten, entlassenen Off[i]z[ie]ren, brotlosen Advocaten, verdorbenen Studenten, degradirten
Unteroffizieren und sonstigen Stockhausfutter.
Das General Commando in Petervardein in dessen Bezirk und unter deßen Augen alle diese Vorfallenheiten statt fanden, wollte keine Notiz davon nehmen, sah
denselben ruhig zu, und gab sich das Ansehen solche billigen zu sollen. Unter diesen Umständen trat der Ausmarsch des 2-ten Feld Ba[taill]ons 1(b mit dem Obersten
und Regiments Stab mit der anfänglichen Bestimmung nach Italien ein, und der Jubel mit welcher das Abgehen desselben am 16-ten May von einer zahlosen Menschen Menge begleitet wurde, ist unbeschreiblich. A m 19-ten May langte die
Einberufung des Banus von Croatien zum Croatischen Landtag 4 Deputirte jedes
Grenz Regiments nach Agram bis zum 3-ten Juny absenden zu sollen, und das General Commando bewilligte die Wahl treffen zu können gleiches Ansinnen erging
an alle Comitate und Bischöfe, der Erzbischof von Carlovicz, nunmehrige vom
Volke ausgerufene Patriarche schickte sich an, nach Wien abzugehen, und unter
Wegs den Agramer Landtag (das erstemal daß ein griechisch] n[icht] u[nierter]
Erzbischof bei solchen p e r s ö h n l i c h erschien) a n z u w o h n e n . D e r National-Ausschuß oder das in Carlovicz sich gebildete Comitée schickte sich um jeden
Preiß an, das in Neusacz bestehende Standrecht aufzuhöben; die in der Serbischen
Geschichte rühmlichst bekannten Namen Csernoevich, und Stratimirovich traten
sich schrof entgegen, ersterer stolz auf seine Würden, und unbekannt mit der Begeisterung und Anhänglichkeit seiner eigenen Nation an ihre Kirche und
Gebräuche, im Uiberfluß erzogen, und von Uiberfluß übermüthig gemacht, konnte
sich von der schmeichelhaften Idee nicht trennen, seine ausgebreiteten fast despotischen Vollmachten aufzugeben, und lezterer besorgt, daß dieser seine Gewalt in
übler Laune mißbrauchen könnte, durch ein wenig überlegtes Leben um sein
schönes Vermögen vor der Zeit gekommen, fand sich geschmeichelt, daß er für einen echten und unternehmenden Serben gehalten werde, und wurde durch aufregende in Neusacz fabricierte Flugschriften zu den Gedanken verleitet, nicht nur das
Standrecht in Neusacz aufzuhöben sondern auch die in Kikinda Inhaftirten zu befreien, wobei er von den größtentheils aus lauter Fanaticer zusammengesezten Comitée umso kräftiger unterstüzt wurde, als darunter Mitglieder aus Belgrad
begriffen waren, welche die unumstößliche Versicherung abgeben, daß Serbien bereit stehe mit 40.000 Mann zu ihrer Unterstützung herüber zu tretten, was wirklich
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an Wahrscheinlichkeit dadurch gewann, weil die Semliner Handelsleute mehrere
bewafnete Serbianer nach Carlovicz zu bringen, um dem Gerüchte Nachdruck zu
geben, verstanden habe.
In Mitte dieser Erreigniße wurde der Commandirende General H[err]
F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] B[a]ron Hrabovsky zum königl. Comissär bestirnt, um die Vorgänge in Agram zu untersuchen, der Patriarch aber durch
tägliches Andringen von verschiedenen Deputationen und Petitionen, von den augenscheinlichen Übergriffen des National-Comités in Verlegenheit so gebracht,
daß seine Kr äfte nicht mehr zureichen konnten, folglich erkranken, und sich um
Ruhe zu haben, nach seinem Gute Dalja104 entfernen mußte, der Commandirende
anfänglich noch für die Slavensache und hauptsächlich für die militär Grenze und
ihren Werth eingenommen, konnte sich nicht entschließen, die ihm auferlegte Stelle eines königl. Comissärs anzunehmen, stellte Anfragen und Äußerungen, daß er
die magyarischen Interessen nicht vertretten könne, und hatte dennoch nicht die
Kraft die ihm beigegebenen Begleiter zu entfernen, kam dadurch in Vedacht105 und
erweckte die Besorgniß bei den Comitée daß solches auf einmal überfallen und
aufgehoben werden könnte.
Dieses bei seiner ohnehin nicht gemäßigten Zusammensetzung, weil weder
Geistliche, noch Civil oder militärische Würdenträger dazu gewählt wurden, versuchte nun aufjede Art sich eine Macht zu eigener Sicherheit zu bilden, und schickte Aussendlinge nach allen Seiten sowohl in Syrmien, als dem Banate, Bacska, und
dem Baranyer Comitate mit der Aufforderung, ihnen eine Unterstützung zur Bewachung der Metropoliten Kirche, der National Cassen, und Privilegien umsomehr nach Carlovicz zu schicken, als mehrere tausend Magyaren nach Neusacz in
Anmärsche sind, welche ihren Gefährlich zu werden drohen.
Diese am 19-ten May auch nach Mitrovicz 106 gelangte Aufforderung wurde
dem Gefertigten gemeldet und er schikte sogleich Hauptmann Paich 107 nach Petervardein um S[eine]r Excellenz dem Commandirenden von diesen Gerede zu informiren, überhaupt das hohe General Commando in Kentniß zu setzen, daß dieses
Comitée von seiner ursprünglichen Bestimmung abzuweichen beginne. Es gehört
mit zur Sache, daß sowohl die Pesther als Belgrader und Agramer Zeitung sich alle
Mühe gab, die Erbitterung zwischen beide Nationen aufs höchste zu steigern, daß
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Verdacht.

eben in dieser Zeit das ungarische Ministerium in der Person eines gewißen Wukovich 108 aus Temesvár noch einen königl. Comissair mit der Vollmacht des unbedingten Standrechtes aufstellte, und daß diese Maßregel alles was Slave oder Serbe
ist, aufs höchste entrüstete. Die niedere hochwürdige Dorfgeistlichkeit seit uralten
Zeiten gewohnt als die Seelenhirten der Gemeinden sich zu betrachten, erseheten
kaum den Zeitpunkt wo der politischen Behörden irgend ein Stoß beigebracht werden könnte, damit die Christliche-Liebe der Gläubigen in ihren Säcken und zu ihren Zwecken sich vereinige; der Handelsstand in den Städten und auf dem Lande
fing an nach einer Gewalt über das gemeine Volk zu streben, mittelst seiner pecunieren Vortheile sezte sich solcher in ununterbrochener Verbindung, die übelst
conduisirte Classe des Bauernstandes wurde zu aufreizenden Reden gewonnen,
und so wurden die unsinnigsten Gerüchte über beabsichtigten Magyaren Einfall,
und Vernichtung der sämtlichen Serbischen Nation im Umlauf gebracht.

[1848. május 24.]
[A mitrovicai odbor megalakulása.]
Unterdeßen liefen die verschiedenartigsten Gerüchte über die Absicht des Commandirenden als nach Agram bestirnten königl. Comissairs ein, man behauptete; er
lehen diesen Auftrag ab, und andern wollten wißen, er politisire nur, und sei dem
ungarischen Ministerium mit Leib und Seel ergeben, so kam an die Mitroviczer
Gemeinde am 24-ten May die Weisung von dem Carloviczer Comitée einen sogenannten Odbor zu wählen, welcher in National und Kirchen-Angelegenheiten seine Vorträge an den Carloviczer Odbor, oder die Begutachtung seiner Meinung
einzusänden hätte; gleichzeitig ward von der Geistlichkeit eine Völksversamlung
veranlaßt, bei welcher ein Wahl von Deputirten getroffen wurde, welche den Patriarchen nach Wien zu begleiten hätten, diese Deputirten meldeten sich um Päße und
Geld Vorschiiße aus der Zunft und Gemeinde Cassen, und wurden abgewiesen,
weil dem Reg[i]m[en]ts Com[man]do von dieser Veranlaßung nichts bekannt war;
doch erschienen schon an diesen Tage viele Gränzer aus verschiedenen Gemeinden, mit derselben Angabe, sie wären ebenfalls als Deputirte nach Wien zur Begleitung des Patriarchen bestirnt, und hätten das heute ankommende Dampfboth zu
besteigen, verlangten Päße und Geldvorschüße. Der Moment war gut gewählt, weil
keine Zeit mehr erübrigte, irgend eine Anfrage über diese geheim veranlaßte Ein-
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leitung zu treffen, und es mußte den Begehren theilweis nachgegeben werden,
wehrend es dem Gefertigten dennoch gelang die meisten von dieser Reise abzuhalten, weil ein solche überzahl von gemeine Menschen zu dieser Deputation weder
anständig noch räthlich wäre.
Der in Mitrovicz sich gebildete Odbor verständigte den Gefertigten von seinen
Entstehen, hatte aber gar kein Anzeichen einer üblen Vorbedeitung, weil im
Grunde Anträge zur Verbeßerung der Religiösen-Angelegenheit für den in
Aussicht gestandenen National Coongress niemanden verwehrt werden konnten.
Doch war diese Einrichtung nur Mittel zum Vorwand eines tiefer durchdachten
Plans wie leider die Folge zeigt.

[1848. május 25.]
[A magyar csapatok Újvidékre vonulásának híre Mitrovicán.
Hallavanya felhívása az ezredhez.]
Schon des folgenden Tages am 25-ten May kam eine Estafete von Carloviczer Odbor
nach Mitrovicz worin angezeigt wurde, daß für 3000 Mann ungarischen Truppen
Quartiere in Neusacz bestellt sind, daß diese die Festung Peterwardein besetzen, und
Carlovicz bedrohen werden. Diese Nachricht machte eine solche Aufregung, daß der
Gefertigte bei seinem auf wiederholtes Ersuchen erfolgten Erscheinen im Locale des
Mitrowizer Odors schon bei 120 aus Taglöhner und Schweintreiber zusammen berufenen bewafnete Menschen fand, unter welchen Munition und Geld vertheilt wurde,
um sie nach Carlovicz umsomehr zu entsenden, weil aus Ruma 109 erschienene Deputirten angaben, Ruma und das angränzende Provinziale schicke sich an Hilfe nach
Carlovicz zu entsenden, diese Deputirten aus Ruma beschwerten sich zugleich, von
S[eine]r Excellenz dem Commandirenden Waffen verlangt, aber keine erhalten zu
haben, was das Mißtrauen verstärkte.
Die Gefahr einer Uibereilung einsehend wurde daher das Volk möglichst
dadurch beruhigt, daß augenblicklich Hauptmann Auditor Radosavljevich 110 nach
Peterwardein, mit dem Berichte über diesen Vorfall expedirt, und die Vermuthung
angezeigt wurde, daß wahrscheinlich alle Gemeinden im Regiments Bezirke zur
gleichen Hilfeleistung aufgefordert sein werden, und daß Serbien in Bereitschaft
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stehe, auf den ersten Ruf, wenn Gefahr drohen sollte, herüber zu tretten, und erbath
sich unter diesen drohenden Umständen bestirnte Verhaltungsbefehle.
Gleichzeitig fand es der Gefertigte angemäßen, den Vorwand über die Nachricht
daß S[eine] Majestät der Kaiser genöthigt gewesen Wien zu verlassen und sich
nach Innsbruck zu begeben, ergreifend, einen Aufruf an das Regiments Grenz Volk
durch die Compag[nie] zu erlaßen, daß solches in seiner angestammten Treue nicht
wanken, und keinen anderen Weisungen als blos jene des Regiments Folge leisten
solle.
[1848. május 26.]
[Hírek Péterváradról. Hrabovszky elutazása
Horvátországba.
Határőr kérelmezők Hallavanya alezredesnél.
A mitrovicai horvát tartománygyűlési választás előzményei.]
Andern Tags den 26-ten erschien H[au]ptmann Auditor Radosavljevich mit der
Antwort, daß von Truppen welche nach Neusacz bestimmt wären; keine Rede sei,
daß das General Commando die Stadt Mitrovicz zur Organiesirung der National
Garde mit Gewehre betheilen wolle, daß solches auf Ruma, Irreg 111 und andere
Provincial Ortschaften gleichfalls mit Gewehre bereits betheilt, und daß S[eine]
Excellenz der Commandirende erklärt habe, auf keinen Fall nach Agram abgehen
zu wollen, weil ihn die Ruhe der Grenbevölkerung [sie!] mehr wie alles andere am
Herzen liege. Diese Antwort mit Freude empfangen, beruhigte vollends die
Gemüther, und man war froh der üblen Gerüchte erledigt zu sein, als auf einmal.
N[ach] M[ittag] gegen 6 Uhr Costa Jovanovich 112 von Mitrovicz, aus Carlovicz
eben in den Augenblick ankam, wie bereits mehrere hundert Grenzer, Geistlichkeit, und Handelsleute hier versammelt gewesen, um des andern Tags die Wahl der
Deputirten fur den croatischen Landtag zu treffen, und die Nachricht brachte,
S[eine] Excellenz der Commandirende sei dennoch früh 6 Uhr mit Ob[er]stlieutenant Dorsner 1 ' 3 nach Agram abgereist, weswegen in Carlovicz eine auffallende
Aufregung entstanden sei.
Hier ist noch zu gedenken, daß aus allen Wald Compag[nie] eine menge Menschen um Öfnung der Schonungen, um Freigebung der aerarial vacanten Gründe so
wie des Treppelweges zu Beweidung, um Entlaßung der Arrestanten, welche seit
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mehreren Jahren unabgeurtheilt insitzen, besonders jene seit 1844 des Raubes beschuldigten, dan circa 50 Gemeinde Glieder aus Jamina 114 um Freilaßung des
Grenzers Wesich u. d. g. mehrere außerordentliche Forderungen andrangen, daß
sich nicht zu erwähren möglich war, wehrend Costa Jovanovich den Augenblick
benüzte, das gesamte auswärtige Volk in Begleitung des Feldkriegs-Comissären
Suplikacz, H[au]ptmann Auditor Radosavljevich einer Menge Handels- und Gewerbsleute vor das Quartier des Gefertigten zu bringen, welche stürmisch begehrten, in die Festung Peterwardein solle eine Abtheilung Grenzer zur
Versicherung daß Magyarischerseits deshalb nichts zu besorgen sei, weil der Commandirende ohnerachtet seiner Zusage dennoch nach Agram abgereist ist; daß sie
den Cordon'1"^ fortan besetzen, ja nöthigen Falls nach Innsbruk zu S[eine]r Majestät mit der Bitte gehen wolle, Allerhöchstdieselben möge geruhen, sich in ihre
Mitte zu begeben, wo sie auf das Gewißenhafteste und Getreueste beschüzt sein
werden. Man sah weinende Augen, die Begeisterung steigerte sich aufs höchste,
und nur Besonnenheit und das Versprechen des Gefertigten morgen selbst nach Petervardein zu gehen, und sich von den Umständen zu überzeugen, so wie die
kräftigsten Vorstellungen des H[errn] Generalen Brigadirs Ritter von Hayek" 6
konnte einige Beruhigung für den Augenblick erzeugen, weil schon Abgesandte
der Ortschaften mit mündlicher Anfrage gekommen waren, ob sie dem Ruffe des
Carloviczer Comités Folge leisten sollen.
Abends waren Gruppen sichtbar welche sich über die Wahl für den andern Tag
besprachen, und man wußte schon daß solche auf Lieutenant Csordái 117 ; und Feldweb 1 Orely 118 so wie auf den Gefertigten einstimmig gerichtet sei, thätige Personen unterstiizten dieses Ansinnen, wehrend eine bedeutende Anzahl von nach
Agram und Insbruk auf der Reise begriffenen National Deputirten aus dem Banate,
Semlin, Segedin, Neusacz, und anderen von Serben bewohnten Gegenden in das
Cassino zu Mitrovicz ankamen, unter welchen ein gewißer Doctor Peichich119 aus
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Pancsova eine inhaltsvolle Rede fast durch eine Stunde an die Versandung und das
Volk unter lauten aplaudiren hielt, welche nichts weniger als beruhigend gewesen
sein soll.

[1848. május 27.]
[A mitrovicai harmincadipénztár horvát báni biztos általi lefoglalása.
Orel] megválasztása. Hallavanya fellépése a karlócai bujtogatásokkal
— az alezredes péterváradi útja.]

Dimitrije
szemben

So brach der Morgen des 27-ten May an, aus allen Gemeinden wurden verschiedene Petitionen, welche mit dem Dienstgang nicht vereinbarlich waren gestellt; der
Gefertigte benöthigte alle Faßung, um solchen zu wiederstehen, endlich zum
Uiberfluß erschien ein gewißer Vaso Kavich 1 " 0 als Banal Comissair mit einer offenen Ordre von S[eine]r Excellenz des Banus von Croatien in welcher angeordnet
wurde, daß alle 30gst Ämter die beihabenden 30gst Salzgefällen und militär Proventen-Gelder an ihm abzuführen, und im Weigerungsfalle die Civil und militär
Behörden ihm die nöthige assistenz zu geben haben, und brachte vor, daß das Mitrovitzer 30gst Amt den Auftrag folgen wolle, nur erbittet es sich zwei Zeugen militärischer Seits; Herr Feldkriegs Comissair Suplikacz welcher zu gegen gewesen,
meinte, daß man ihm diese Zeugen umsoeher geben könne, als der Banus die Civil
Jurisdicion im Lande übt, und so ward H [aujptmann Popparich' 21 und Lieutenant]
Hollaky 12~ bestirnt, blos als Zeugen diesen Ackt anzuwohnen, indessen wurde zur
Wahl der Deputirten für den Agramer Landtag geschritten, und als in Mitte dieser
Debatte das Volk sich nicht belehren ließ, von der angesonnenen Wahl des Feldwebls Orely über welchen das geschöpfte kriegsrechtliche Urtheil zur Bestätigung dem hohen Obergerichte eingereicht ist, abzustehen, vielmehr dasselbe
lärmend auf seiner Absendung bestand, der besagte Banal-Comissair Vaso Kavich
in einer Völksversamlung von beinahe aufgeregter 1000 Menschen mit dem Begehren hineintrat, daß seinen Verlangen Gehör geschenkt, und die geforderten
Zeugen abgesendet werden sollen, das schon auf seine Absicht aufmerksam gemachte Volk bei seiner großen Anhänglichkeit an dem Banus nur auf den Ausspruch des Gefertigten zu warten schien, um ihm selbst umsomehr Assistenz zu
geben, als einige Tage früher in Mitrovicz verlautet wurde, daß die daßigen Be-
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wohner der 30gst Amts Cassa auch ohne Auftrag sich zu bemächtigen beabsichtigen.
Da erübrigte nichts, als das Begehren so kurz als möglich gerichtlich zu Protocoll nehmen zu lassen, und über einen gerichtlichen Vortrag die beiden obgenannten H[errn] Offiziere als Zeugen blos zu den 30gst Amte abzusenden, welches
ohne Wiederstand dem genannten Banal Comissair die vorgefundene Baarschaft
erfolgte, doch wurde derselbe noch von dem Gefertigten vorsichtsweise erinnert,
das Geld in die R[e]g[i]m[en]ts Cassa zu depositiren, was er auch zuzusichern keinen Anstand nahm; auf sein wiederholt zudringliches Begehren, um in der Voraussetzung, er werde das von dem 30gst Ämter abgenommene Geld auch richtig in die
R[e]g[i]m[en]ts Cassa depositiren, wurde ihm der schriftliche Auftrag an das Klenaker 1 2 j Patrouls Com[man]do mitgegeben, daß das dortige 30gst Amt ihm die
vorräthigen Baarschaften, kraft seiner in Händen habenden offene Ordre zu erfolgen habe; womit auch das Volk zufrieden gestellt wurde.
Nach der getroffenen Wahl der Deputirten fand der Gefertigte angemessen das
Volk umsomehr auf die Antriebe des Carloviczer Comitées aufmerksam zu
machen, als ihm in diesen Augenblick Nachrichten zukamen, daß aus Semlin Aufforderungen an die Gemeinden ergehen, Gemeinde Comitées zu bilden, und Leute
nach Carlovicz zum Schutz der Kirche, und Privilegien zu entsenden, und forderte
die Wahlversamlung in energischen Vorstellungen auf, keinerlei Aufrufen Gehör
zu schenken, ihre beschworene und stets bewährte Treue und Anhänglichkeit an
S[eine]r Majestät dem Kaiser zu behaupten, alle Einflüsterungen männlich
zurückzuweisen, Aufwiegler fest zu nehmen, und nur dem Regimentsbefehl zu folgen, welches sich zur Pflicht machen muß, die gesetzliche Ordnung Aufrecht zu erhalten, und sie vor jeden Angriff, wenn welcher was nicht vorauszusetzen ist,
irgend woher erfolgen sollte, zu schützen; was Allgemein mit einen lebhaften
Zivio der beste Kaiser!!! zu erfüllen versichert wurde.
Gleich nach dem Schluß dieses Aktes begab sich der Gefertigte nach Peterwardein, welchen sich mehrere Wägen mit Handelsleute und Granzer anschloßen, um
ihrer Bitte mehr Nachdruck zu geben, und sich Versicherung zu verschaffen, daß
von dort keine Gefahr für sie zu besorgen sei.
Unter dieser Begleitung befanden sich wie es nachträglich bekannt wurde, auch
einige Mitglieder aus dem Carloviczer Comité, welche überall; wo irgend etwas
verhandelt wird, heimlich sich einzufinden, und stumme Zuhörer zu machen
pflegen, was den hinlänglichen Beweis eines einheligen Einverständnißes unter
den Leitern der Bewegung, daß ist dem Handelsstande, der Geistlichkeit, einigen
123

K l c n a k község (pétcrváradi ezred).

wenigen exaltirten Genzern, mitunter auch theilweis von angestellten Dienst
Individuen liefert.
In Peterwardein entschuldigte zwar der damalige Hauptman Blasovich 1 " 4
S[eine]r Excellenz dem Commandirenden sehr kräftig, daß solcher noch vor dem
Abgehen seine Effecten aus dem Dampfpoth zurückbringen ließ, und nicht nur die
Reise nach Agram nicht zu unternehmen, sondern auch Willens war das Amt als
königl. Comissair S[eine]r Majestät zu Füßen zu legen, daß er aber blos über die
Vorstellungen der Generalität sich auf dem Weg gemacht habe, weil es für
angemessen gehalten wurde, Er übernehme diesen Auftrag, als Jemand anderer,
der in dieser Angelegenheit weniger unterrichtet ist, und sezte bei, daß sich der
Commandirende bei seiner Rückkunft entscheiden müsse, zu welcher Farbe er
gehört, weil das bisherige Benehmen länger nicht eingehalten werden könne.
Herr Feldmarschal-Lieutenant Zahn12" als interims Commandirende versicherte daß ihm von Truppen welche nach Neusacz bestirnt wären, nichts bekannt sei,
daß ihm die Anhänglichkeit der Grenzer freut und daß wen es nöthig sein sollte, er
gewiß die Grenz Truppen zur Beruhigung des Volkes in die Festung nehmen werde. Er erlaubte oder ermunterte vielmehr den Gefertigten selbst mit dem Carloviczer Comité zu sprechen, um solches über alle diese Gerüchte zu beruhigen, allein
bei seinen Erscheinen des andern Tags in Carlovicz fand er schon viele bewafnete
Serbianer die dort und im ganz Syrmien herumschwärmten, angeblich Fürst Miloss126 sei in Erwartung um Serbien zu insurgieren, und Fürst Mihail 127 befinde sich
schon in Neusacz, das Comitée äußerte mit der Aufklärung beruhigt zu sein, und
war nur deshalb besorgt, weil man mehreren Gemeinden des Provinziale Gewehre
aus dem Peterwardeiner Zeughaus auszufolgen beanständete, weil dies aber auch
seither erfolgt sei, so wäre kein weiterer Grund zur Besorgniß vorhanden.
Schon in der Rückreise ward zu Ruma lautbar, daß man dort den Exfürst Miloss
erwarte, und daß mehrere bewafnete Serbianer auf ihn in Ruma harren, das
R[e]g[i]m[en]ts Com[man]do erstattete daher alsogleich Anzeige an das General
Com[man]do, verwendete sich an das militär Stations-Com[man]do zu Ruma auf
dieses Gerücht aufmerksam zu sein, und bat das militär Com[man]do in Semlin bei
der Regierung in Belgrad dahin wirken zu wollen, daß die viele im Lande hier herumschwermende bewafnete Serbianer einberufen, und keine mehr herübergelas-
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sen werden, gleichzeitig veranlaßte dasselbe die verstärkte Patroulirung
umsomehr auf dem Cordon, als jenseits eine Cordons Posten-Aufstellung bemerkbar wurde.

[1848. május 28.]
[A karlócai főodbor kiküldöttjeinek feltűnése az ezred falvaiban.
További harmincadipénztárak
lefoglalása.]
Während der kaum 24 stündigen Abwesenheit des Gefertigten langten schon Meldungen von den Compag[nie] ein, daß das Carloviczer Comité Aussendlinge in die
Ortschaften verschicke um Gemeinde Odbors zu bilden, welche mit Carlovicz in
Einverständniß sich setzen sollen, was als unzuläßig verbeschieden wurde.
Unter einem war ihnsaber gemeldet, daß Herr 30gst Einnehmer Pinter aus Klenak mit dem banal Comissair Vaso Kavich um die ihm abgenommenen 30gst
Gefälls-Geldern gestern in Mitrovicz erschienen war, und alle militär Autoritäten,
dringend gebeten habe, das Geld in die Reg[i]m[en]ts-Cassa zu hinterlegen, allein
der H[au]ptmann Jarich samt allen Referenten konnten sich bei einer abgehaltenen
Sitzung nicht entschließen, wirksam einzugreifen was damals umdestoleichter gewesen als die Völksversamlung noch zu Mittags auseinander gegangen war, bei
solchen Sachverhalt und weil der banal Comissär die dem R[e]g[i]m[en]te
gebührende proventen Gelder auch bei den 30gst Ämtern ab und mitgenommen,
H[au]ptmann Jarich das Patrouls-Com[man]do zu Racsa128 ebenfalls beauftragt
hatte, daß solches ihn bei dem dortigen 30gst Amte die Assistenz zu leisten habe,
erübrigte nichts als H[au]ptmann Jarich ihn nach zu senden, mit dem Auftrag daß er
den Banal Comissär samt dem Gelde zur Abrechnung zum Reg[i]m[en]te zurück
bringe; das ausgetrettene Wasser erlaubte diesen in der Nacht keine Eile, jedoch ge1 9Q .

1 A

lang es ihm besagten banal Comissär zu Xupanya " in Brooder Regiment einzuhüllen, wo ihm solcher das sämtliche Geld in 39.010 fr. 10 kr. C[onventions-]M[ün]ze bestehend ohne mindesten Anstand, erfolgte, sich aber den Betrag
von 409 fr. 50 xr. als Reise Auslage vorenthielt, und worüber dann dem General
Com[man]do die umständliche Anzeige erst am 10-ten Juny als alle Erhöbungen
gepflogen waren erstatt, das Geld aber nicht mehr auf eine versicherte Weise wie es
das General Commando forderte, weder zur Kriegs Cassa noch an das 30gst
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Inspectorat nach Esseg wie die weitem Details nachweisen werden, abgeführt werden konnte. Dasselbe erliegt demnach ad Deposita in der R[e]g[i]m[en]ts Proventen Cassa, und erscheint im Cassa Journal in Empfang.
Herr General Ungerhofer l j l , in Semlin schon erschöpf und in die Enge getrieben, erkrankte und Herr General Ritter von Hayek wurde als militär Commandant
provisorisch nach Semlin beordert.

[1848. május vége-június eleje.]
[Todor Radosavljevic százados küldetése az ezred községeibe, a karlócai
főodbor befolyásának visszaszorítására. A magyar támadás híre.
A határőrök fellázítására tett kísérletek.]
Unter diesen und anderweiten Dienstes Bedrängnissen deren Anzahl zu beschreiben folianten brauchen würde, kam die Erwiederung des Slavonisch Syrmischen
General Commando d[e] d[at]o 27-ten May 1848 N[ume]ro 511 worin dasselbe
erklärte, daß es ihm nicht bekannt sei, was das sogenannte Carloviczer Comité eigentlich bezweckt, und warum es nicht auseinander gehe, und daß sich dasselbe an
den Erzbischof, welcher bereits verreist war verwenden werde, um Aufschluß zu
geben, zu was dieses Comité noch beisammen sei? Das Reg[i]m[en]t zeigte demnach denselben wiederholt schriftlich unter 30-ten May an, daß dieses Comité wirklich bestehe, und daß auch schon Gemeinde-Ausschüße gebildet werden, daß
man den zu steuern strebe, und daß unter einen H[au]ptmann Radosavlyevich welcher das Vertrauen des Volkes genießt, in die Gemeinden abgesendet wurde, um
den Einflüße des Carloviczer Odbors entgegen zu wirken.
Leztere Maßregel wurde aus Anlaß einer Anzeige der Surcsiner 132 Compag[nie]
daß in Dobanovcze 133 der Ausroulirte Gefreite Gvosdenacz einen Aufstand, und
die Gemeinde zur Entsendung von 27 bewafnete Männer nach Carlovicz
veranlaßte, in beisein sämtlicher Referenten, und gerade bei der Auszahlung am
29-ten May anwesend gewesenen Verwalt[ungs] Offiziere 134 besprochen, und
beschloßen H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich mit dem hinauszusenden falls
er schon die Bildung solcher Gemeinde Odbors finden sollte solche zu vermögen,
blos von Mitrovicz aus sich leiten zu lassen, wo gemäßigte Flaltung vorwaltete,
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und wo der Mitroviczer Ausschuß alle Zuschriften und Aufforderungen dem
Reg[i]m[en]ts Commando an der Stelle unterlegte, welches seine Maßnahme darnach treffen konnte.
Hauptmann Auditor von Radosavlyevich zeigte in 2 Berichten aus Gollubincze L o und Dobanovcze sehr befriedigende Resultate, und erstattete über seine Sendung eine umständliche Relation, welche dem hohen General Commando gleich wider eingesendet, aber wegen kurze der Zeit keine Abschrift genommen wurde,
bemerkte jedoch das Verwalt[ungs] Lieutenant] CsidichL,il in Banovcze l j 7 das Vertrauen der Gemeinde verloren habe, und daß es dort sehr critisch aussehe, weshalb
gleich der sonst ausgezeichnete und der iiiirischen Nation angehörige Verwalt[ungs]
Oberlieutfenant] Bekich1"8 dahin zur Ablösung von Csidics entsendet wurde.
Mitlerweil drängte eine Flugschrift die Andere mit der Aufforderung des Carloviczer Comités, daß sich Gemeinde Ausschuße bilden, und das Volk zur Bewaffnung auffordern mögen, weil Magyaren von allen Seiten im Anzüge wären,
wehrend von Semlin aus längst den Cordon noch am 30-ten May die Nachricht verbreitet wurde, die Türken sengen und verbrennen alles, die Soldaten mögen daher
ihre Posten verlassen und nach Hause eilen. Dieses Gerücht wurde angezeigt und
untersucht, man konnte ihn nicht auf den Grund kommen, doch ist es bestanden, hat
aber nicht vermocht die Mannschaft zur Pflichtverletzung zu verleiten.
Unterdessen kamen die allarmirensten Gerüchte von Anmärsche vieler tausend
Magyaren man wollte 10 bis 12 Dampfschiefe mit Schleppen gesehen haben, aus
allen Reg[i]m[en]ts Gemeinden meldeten Gutgesinte, man zwinge sie durch verschiedene Auffoderungen den Carloviczer Comité folge zu leisten, Serbianer kommen von Semlin Schaarrenweis, nöthigen die Gemeinde sie mit Vorspan zu
versehen und nach Carlovicz zu führen, der Handelsman Petrovich in Pazua 139 , und
die Gebrüder Thomashevich 140 in Klenak entwickeln eine äußerste Thätigkeit, sparen kein Geld, Wein, und alle Mitteln, um das Volk zum Aufstand zu bewegen, welches jedoch noch immer an die gesezliche Ordnung fest hält, und nicht begreifen
kann, wie sich diese Umtriebe mit der constitutionelen Freiheit vertragen. Die Belehrungen des Regim[en]ts werden dankbarst angenommen, und die Versicherung
abgegeben, niemanden als dem Reg[i]m[en]ts Com[man]do zu folgen, Tag und
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Nacht ist keine Ruhe, mit Meldungen der Compagfnie] wurden Flugschriften eingesendet, und unter die verschiedenen Gemeinde Deputationen mischten sich auch
Handelsleute mit sehr ergebenen Versicherungen, während wie die Folge zeigt diese blos Aussendlinge des Carloviczer Comitée waren, um die Gesinnungen des
Reg[i]m[en]ts zu erfahren, Herr 30gst Einnehmer Pinter aus Klenak meldete, der
dortige Pfarer und Handelsmann Thomashevich habe ihn den Auftrag gegeben, die
30gst Gefälle künftig an niemanden als das Carloviczer Comité abzuführen,
H[au]ptmann Popparic wurde zur Untersuchung des Gegenstandes abgeschickt,
brachte so wohl den Pfarer als Thomaschevich mit, welche sich entschuldigten keinerlei Absicht auf die 30gst Cassa gehabt zu haben, gaben die Versicherung ihrer
lojalsten Gesinnungen mit dem ab, daß sie gegen die Regiments Anordnungen
nichts unternehmen, und das Volk selbst welches durchaus die gleiche Gesinnungen theilt, in ihrer Treue und Anhänglichkeit aufzumuntern und zu bestärken bestrebt sein werden.
Erstere Anzeige des 30gst Amtes wurde dem hohen General Commando
gemeldet, von welchen der Auftrag erfolgte, die 30gst Ämter anzuweisen; alle ihre
Einnehmen an die R[e]g[i]m[en]ts Cassa abzuführen.

[1848. június 4-6.]
[A magyar katonaság Újvidékre érkezése. A környező határőrezredek felkelése.
A péterváradi ezred Karlóca körüli községeinek lázadása.
Radosavljevic százados küldetése Péterváradra.
Szerb próbálkozások Hallavanya alezredes
megvesztegetésére.]
So von allen Seiten ohne Unterlaß gehezt, laufen Nachrichten ein, daß ohnerachtet
Fürst Mihail aus Neusacz entfernt, und Exfürst Miloss in Agram festgehalten wurde,
dennoch bei Schabacz141 ein Lager von circa 16000 Mann von den Serbianer unterhalten wird, was sich nicht nur bestättigt, sondern auch die Sage an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß diese Bereitschaft nicht mehr die beiden Exfürsten sondern die
Absicht gelte, sobald Magyarischerseits eine Kriegs-Erklärung gegen die Slaven in
Ungarn, Croatien und Slavonien erfolgt, diese Macht zur Unterstützung heriibertretten wird; wehrend am 4-ten Juny gerade an einem Sontag, wo mehr als 1000 Menschen auf den Wochen Markte aus allen umliegenden Ortschaften zu Mitrovicz
versammelt zu sein pflegten, kam eine bewafnete Deputation aus Carlovicz angeblich, das 3000 Magyaren nach Neusacz einrücken, und dem königl. Comissairen
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Sabac (Szerb Fejedelemség).

Csemoevich zur Disposition gestellt werden, um Carlovicz anzugreifen, sie forderte
demnach auf, Carlovicz möglichst schnelle Hilfe zu senden, fand unter dem begeisterten Volke Anklang, und wurde kaum vermaht, sich hinweg zu begeben, bis das
R[e]g[i]m[en]ts Com[man]do nähere Aufschlüße von Petervardein sich verschaft
haben wird, H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich wurde daher mit einen
umständlichen Berichte nach Petervardein abgeschickt, und die Vermuthung ausgesprochen, daß wahrscheinlich diese Aufforderung an alle anderen Gemeinden ergangen ist; Radosavlyevich kam zurück und brachte die Nachricht, daß wohl ein
Bataillon d'Este 142 nach Neusatz eingerückt sei, daß dieses aber blos die Bestimmung habe, bei der dort statt zu finden habenden neuen Magistrats Restauration
unter Vorsiz des königl. Comissairs Csemoevich zu interveniren.
Während man in Mitrovicz dieser Aufforderung glücklich parierte, erging dieselbe wie vermuthet wurde nach eingelangten Compag[nie] Anzeigen an alle Gemeinden des Reg[i]m[en]ts und des Syrmischen Comitats, angeblich das Csakisten
Bataillon, Deutschbanater 143 , Illirischbanater Grenz Regiment 144 , Temesvarer,
Bacskaer, und Baranyer Comitat sei in vollen Anmarsch, und wirklich gelang es an
diesen Tage mehrere Provinzial Ortschaften so zu allarmieren daß sie bewafnete
Hilfe nach Carlovicz schickten; das General Commando erwiederte aber, daß an allen diesen Gerüchten kein wahres Wort sei, und das Regiment forderte die Compagnie Gemeinden abermal zur Ruhe und Ordnung auf. Andern Morgens am 5-ten
Juny erschien Verwaltfungs] Lieutenant] Csidich aus Banovcze mit der Anzeige,
daß dort bereits gegen die Behörde Gewalt geübt werde, daß Gewehre und Munition abgenommen, und mehrere bewafnete Grenzer nach Carlovicz eigenmächtig
abgegangen sind, dasselbe meldete die Beschkaer14" Compag[nie] mit dem Beisatz
daß die Geistlichkeit aus Neu Carlovicz 146 den haupt Ausschlag zur Wiederspenstigkeit der Grenzer gegeben habe.
Eine weitere verstärkte bewafnete Deputation kämm aus Carlovicz stürmend
begehrend, alles was Waffen tragen kann, soll nach Carlovicz eilen, unter welchen
Umständen dem Gefertigten nichts übrig blieb, als sie dahin zu beruhigen, daß er
die Vorstellung machen werde, damit das Reserv Bataillon 147 in Mitrovicz concent -
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rirt werden dürfe, um für den Fall als wirklich magyarischer Seits ein Angriff auf
das Regiment stattfinden sollte, a porté zu sein, eigentlich die geheime Idee ging
dahin, durch Zusammenziehung des Reserv Bataillons den Cordon mit der Population besezt zu erhalten, und somit die Bevöllkerung zu schwächen, damit sie
Ursache bekomme die Aufforderungen des Carloviczer Comités abzulehnen. Zugleich wurde angezeigt daß das Carloviczer Comité nicht mehr die Furcht vor den
Angrif der Magyaren auf Carlovicz leite, sondern daß seine Absicht dahin gehe,
nach Kikinda und Becse einzubrechen, um die gefangenen Serben dort zu befreien,
und das Standrecht gewaltsam aufzuhöben. Der Stabsort Mitrovicz blieb mit den
fried und ordnungsliebenden Ideen ganz einverstanden, und enthielt sich jeder
Theilnahme, da jedoch die Meldungen aus der Banovczer und Beshkaer Compagnie welche an Carlovicz angränzen sehr beruhigend und dem Gefertigten Anträge
von der Carlovicer Comité gemacht wurden, daß er die Unter-Woivoden—Stelle
gegen die Versicherung einer Oberstens Gage für seine Familie auf ihren Lebensdauer annehmen möge, er diesen Antrag als unter seiner Würde haltend ablehnte,
doch die Gefahr einsah, welche aus diesen Anträgen, die offenbar auch nichts anderes als seine Entfernung von Mitrovicz abzielten, so beschloß er H[au]ptmann
Auditor Radosavlyevich abermal nach Banovcze und Beshka zu schicken, um die
dortigen Vervvirungen auf den gesezlichen Weg wider zu leiten, wogegen er sich
am 6-ten Juny in der Nacht nach Peterwardein begab, um die Vorgänge anzuzeigen, und Instructionen um Abhilfe einzuholen. Die Verabredung wurde übrigens
dahin getroffen, das Hauptmann Radosavlyevich ihm die Meldung wie es in Banovcze und Beshka aussehe nach Petervardein bringe.
Kaum dort angelangt, so kamen ihm Offiziere von dem Regimente d'Este, Miguel 148 , Erzherzog Johann Dragoner 149 mit der Versicherung, daß die Linien Truppen alle Achtung für die Grenzer, und keine Absicht haben, solche anzugreifen,
und fragten sich an, ob die Gränzer eine solche Erklärung wen sie Deputationen
schicken würden, beruhigen möchte. Die Idee wurde sogar von dem Interims-Commandirenden Herrn F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] von Zahn gebilligt, und an der Stelle Offiziere in das Tshaikisten Bataillon, und das Petervardeiner
Reg[i]m[en]t ausgesendet, allein diese getrauten sich im Reg[i]m[en]ts Bezirke
nicht mehr herum zu kommen, weil sie in Carlovicz vom H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich welcher nicht mehr nach Petervardein zugesagterweise ging, sondern dort verblieb, in Erfahrung brachten, daß circa 200 Serbianer und Grenzer aus
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Banovcze und Beshka nach K o v i l j 1 i n das Tsaikisten Ba[taill]on überschieft sind,
um solches zu insurgiren, und so zogen sie vor, nach Mitrovicz sich zu begeben, wo
sie andern Tags ankamen aber von der Bürgerschaft sehr matte Aufnahme fanden.
Indessen waren schon an diesen Tag n[ach] M[ittag] achtbare Handelsleute und
Granzer aus Josephsdorf des Tshaikisten Ba[taill]ons beim H[errn] F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] von Zahn mit der Beschwerde gekommen, daß Serbianer den
Bataillons Bezirk im Aufstand unter verschiedenen unsinnigen Angaben und Drohungen bringen, diejenigen welche sich nicht Anschließen binden zu wollen, und
baten um Abhilfe, weil sie kein Gefahr magyarischer Seits, wohl aber den Umsturz
der bestehenden Ordnung umsomehr befürchten, als der dortige Erzpriester Papich
mit der andern Geistlichkeit diese Antriebe mächtig unterstütze.
Der Herr F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] erließ in der Eile zwar, eine Proclamation, sowie in einer Verordnung unter 5-ten Juny an das Petervardeiner Reg[i]m[en]t
gerichtet, die Aufforderung zur Ruhe und Ordnung, allein dies blieb obschon gleich
publicirt, wirkungslos. Der Gefertigte stellte vor, daß die Beordnung der in bereitschaft gesezten Petervardeiner Reg[i]m[en]ts Division in die Festung vielleicht doch
eine Beruhigung in Carlovicz erzeugen dürfte, und bat das Reserv Ba[taill]on concentriren zu dürfen, lezteres wurde mit nachgefolgter Verordnung bewilligt, und der
Mannschaft die Verpflegung bewilligt, ersteres aber abgelehnt. Er selbst konnte an
diesen Abend wie er es nach fruchtlosen warten auf H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich vor hatten, nicht abreisen, weil sein Fuhrmann durchaus jede mögliche Einwendung machte. Noch Abends warnte man ihm er möge auf seiner Huth sein, das
Gerüchte gehen, das Comité in Carlovicz wolle ihm binden, und hinschleppen lassen, als er aber andern Tags gegen Kamenicz1^1 bei der Festung früh 4 Uhr hinausfuhr, stunden 4 kräftige Männer beim dortigen Breihaus Kantár genannt bei 2 Wägen
mit Heu beladen, aus welchen ein Gewehrlauf sichtbar war, ein fünfter civil gekleideter rauher Mensch winkte bedeutend auf ihm, und die andern 4, so daß sobald er
vorbei gefahren war, sein Fuhrmann es angemeßen fand darauf aufmerksam zu
machen, und zu rathen, einen andern Weg einzuschlagen, weil er etwas lispeln gehört
haben solle, daß auf den Weg nach Irreg die Rückreise anzutretten nicht geraten
wäre, und so mußte er auf Umwegen über das Gebiirg Fruschka Gora 132 setzen, um
nach Mitrovicz zu gelangen.
Hauptmann Auditor Radosavlyevich der eben auch zur Zeit von Carlovicz
angekommen war, bestättigte aus dem Munde des Praeses des Carloviczer Comité
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gehört zu haben, daß man die Absicht habe den Gefertigten binden, und nach
Carlovicz schleppen zu lassen.
Am 6-ten Juny liefen schon Nachrichten ein, das Csaikisten Ba[taill]on sei in
völligen Aufstand, ein gewißer entlassene Lieutenant] Jovanovich lDJ habe sich
der Canonen in Titel1"4 bemächtigt, und übe offene Gewalt; aus dem Reg[i]m[en]ts
Bezirke kamen verschiedene gemeinde Glieder mit der Anfrage ob sie nach Carlovicz Unterstützung schicken sollen, weil dieses Ruma, Irreg, und alle Provinzial
Ortschaften bereits gethan haben, sie wurden zur Ruhe und dahin gewiesen, nur
den Regiments Anordnungen zu folgen, was sie auch versprachen.
Abends spät kam ein Deputirter zum Gefertigten mit einer Vollmacht des Carloviczer Comités ihm 50,000 fl. C[onventions-]M[ün]ze und die Unter-Voivoden
Stelle antragend, wenn er die Leitung der aufständischen Angelegenheit
iibrnehme, als er dieses ablehnte, wurden ihm Vorwürfe gemacht, daß er kein gute
Serbe sei, und daß Comité bemüßigt werde, ihm zu binden, und nach Carlovicz zu
bringen. Aufgebracht darüber Schafte er diesen gemeinen Kerl zur Thüre hinaus,
doch wurde er seither das Stichblat, und auf jeglicher Art lebensgefahrlich wie die
weitere Folge zeigen wird, bedroht.

[Hrabovszky

[1848. június 7.]
visszatér Horvátországból.]

Am 7-ten Abends kam S[eine] Excellenz der Commandirende General Herr
F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] Freiherr von Hrabovsky von seiner Mission aus
Croatien an, seine in Esseg verbreitete Proclamationen worin alle die Unternehmungen des Banus von Croatien als Gesetzwidrig geschildert wurden, erfüllten
alle die unter den Banus stehenden Bezirke sowohl, als die Grenz Regimente, und
das neu genannte Woivodenthum mit tiefer Verachtung, und das Schiksal dieser
Proclamationen läßt sich nicht wider sagen, doch der Beschluß des Syrmier Comitats, welcher noch Ende May gefaßt wurde, das Standrecht über den Wizegespan
Z s i t v a y 1 w e l c h e r als Begleiter dem königl. Comissär beigegeben war, zu publiciren, den bisherigen Comitats Magistrat abzusetzen, und einen neuen zu wählen, erzeugt eine Art freudigsten Aufnahme im ganzen Lande, verunglückte Advocaten,
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bankrotirten Handelsleute, Proletarier jeder Art durchschwärten 156 das Land mit
der Verbreitung dieser Ergebniße, und forderten die Gemeinden, vorzüglich in
Provinciale auf, sich den Anordnungen des Carloviczer Comités zu fugen, weil das
Vaterland verrathen und in offenen Gefahr steht.

[1848. június 8.J
[Jovich vezérőrnagy békéltető missziója. Karlócai deputáció
A mitrovicai polgárság küldöttséget meneszt Karlócára, illetve

Mitrovicán.
Péterváradra.]

Der Commandirende versuchte daher eine Conferenz mit der Carlovitzer Comité
zu halten, und berief solches zu sich, allein dieses ließ sich auf diese Einladung
nicht ein, und so wurde Herr General Jovich 157 exmitirt auf einen neutralen Terain
eine Besprechung mit solchen am 8-ten Juny zu halten, welche ohne Erfolg blieb.
Dieser Herr General Major versuchte auch die Tsaikisten Grenzer welche bereits
unter ihren zum Obersten ernannten Anführer Jovanovich die Römerschanze
ohnweit Neusacz besezt hatten, zu vermögen von ihrer Zusammenrottung abzustehen, aber auch diese Aufforderung blieb unbeachtet.
So kamen Meldungen an, daß aus Semlin zahlreiche Wägen mit bewafnete Serbyaner nach Carlovicz durch den Reg[i]m[en]ts Bezirk strömen, daß zwischen die
Serbyaner und der dort in Garnison stehende Division von Don Miguel zu Handgemänge gekommen sei, weshalb Semlin in Aufstand gerathet, und die Division
durch kluge Vermittlung des Herrn Generalen Hayek kaum gerettet gewesen wäre.
Das hohe General Commando orderte die Concentrirung des Reserv Ba[taill]ons in
Mitrovicz an, die Estafete ward in Carlovicz erbrochen, und auf der Couverte bemerkt daß man venneint habe, sie sei von ungarischen Ministerium ausgegangen.
Untereinem erschien wider eine Deputation aus Carlovicz angebend ganz Banat
samt der Grenze sei in Anmarsch alles schließt sich an die Nationalsache an, nur
Mitrovicz nicht, welches daher aufgefordert wird, samt dem Reg[i]m[en]ts Bezirk
sich in ihrer Absicht thätig zu bezeugen, sonst hätten sie die üblen Folgen sich
selbst zuzuschreiben, in dem man Mitrovicz an allen 4 Seiten anzuzünden beabsichtige. Schon in aller früh (von einer Ruhe ist keine Rede, alle Referenten und
Dienstindividuen sind schon bangster Besorgniß) erscheint beim Gefertigten eine
zahlreiche Deputation des Mitrowitzer Bürgerstandes, mit H[aupt]mann Audit [or]
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Radosavlyevich an der Spitze, ihre Angst und Besorgniß vorstellend und bittend,
zum General Com[man]do sich begeben, und um Abhilfe bitten zu dürfen. Es wird
ihnen ein dringlich vorstellender die Gefahr anschaulich machender Bericht mitgegeben, in welchen erwehnt wurde, daß es die höchste Zeit ist daß der Carloviczer
Aufstand zur Beruhigung gebracht werde, daher das dortige Comité zu vermögen
wäre sein Vorhaben aufzugeben, oder dem Reg[im[en]t Mitteln vorzuzeichnen mit
welchen gegen solches wirksam vorgeschritten werden könnte, endlich auch
berührt, daß die Estafeten in Carlovicz erbrochen werden, auf welchen so wie auf
mehreren derartigen die Vorgänge im Reg[i]m[en]ts Bezirke geschilderten, und an
das hohe General Com[man]do geleiteten Berichten keine Erledigung wahrscheinlich deßhalb mehr erging, weil sie unterschlagen wurden.
Die Deputation sezte sich aber statt gleich, erst n [ach] M[ittag] 2. Uhr in circa 12
eleganten Wägen, mit national, und gelb und schwarzen Fahnen geschmückt in Bewegung, und blieb über Nacht in Carlovicz, wo sie bei solchen Aufzug mit Freude
begrüßt wurden, statt direkte nach Petervardein zu fahren, mitlerweil strömten
Anfragen von Gränzern aus den meisten Gemeinden, ob sie der der vielfältigen
Aufforderung des Carloviczer Comités, welchen sie sich bisher wiedersezt hatten,
folgen sollen? wurden zur Ruhe und gesezlichen Ordnung verwiesen.

[1848. június 9.J
[Hallavanya péterváradi látogatása. A mitrovicai küldöttség hazatérése.
Hrabovszky kétségbe vonja a 'szerb nemzet' létezését.]
Abends langt die Estafete ein, vermög welcher der Gefertigte sogleich nach Peterwardein berufen wurde, er beschloß seine Familie welche ihm bei den Andrang so
vielen Volkes mit verschiedenen Begehren schon lästig geworden war, an der Stelle nach Brood 1 38 abzufertigen, um wenigstens von dieser Seite Ruhe zu haben, und
begab sich in der Nacht auf Schleichwegen nach Peterwardein, als er dort ankam
begegnete er die gestern von Mitrovicz ausgeschickte Deputation zu seiner Verwunderung, welche in Anzug zu S[eine]r Excellenz dem Commandirenden erst am
9-ten Juny früh begriffen war. Diese Deputation welche sonst nur seinen Weisungen ganz ergeben folgte, ihm volles Vertrauen schenkte, war einsilbig, wich jeder
Frage aus, und konnte eine auffallende Veränderung ihrer frühern Gesinnungen
nicht verbergen, der Gefertigte eilte um sie bei S[eine]r Excellenz dem Commandirenden zu treffen, fand sie auch dort in voller Depate stellte S[eine] Excellenz die
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Gefahr in der er und der Regiments-Bezirk schwebt vor, vernahm die unangenehme Lage in welcher sich S[eine] Excellenz der Commandirende selbst befindet, da man ihn in einen völigen Kriegszustand versezt hatte, und glaubt noch
immer, wenn sein Reserv Ba[taill]on sich versammelt haben wird, daß er eine Demonstration gegen Carlovicz unternehmen könne. H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich der ihm so oftmal und auch diesmal versicherte daß wen er vor
Carlovicz erscheint alle dort befindlichen Grenzer sich an ihm anschließen werden,
bekräftigt diese Absicht und so wird dieselbe zum Beschluß erhoben. Allein die
Mitroviczer Deputation wartete nicht mehr den Gefertigten bis er von Commandirendcn kam, sondern entfernte sich nach Carlovicz ohne weiter mit ihnen zu
sprechen, ließ jedoch verlauten Herr Georg von Stratimirovich sei diesen Morgen
zum Unter Woivoda erwählt, und die Erbitterung gegen den Gefertigten gesteigert.
Er speiste bei S[eine]r Excellenz dem Commandirenden, und gerade als er sich auf
dem Rückweg begeben wollte, kam H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich anzeigend, eine Deputation aus Carlovicz habe sich entschlossen, vor S[eine]r Excellenz dem Commandirenden vorzutretten, und ihre Petitionen zu unterlegen. Diese
wird vorgelassen die Punkte abgelesen, und besprochen als aber der Satz weiter
vorgetragen wurde „die serbische Nation bittet ect." erwiedert S[eine] Excellenz
der Commandirende: ich weis nicht, was sie mit der Serbischen Nation wollen, geographisch besteht blos ein Serbien, aber in dem k. k. Staate keine serbische Nation
ausschließlich, sie ist in verschiedenen Länder als Croatien, Dalmatien, Slavonien,
Syrmien, Banat usw. vertheilt, worauf der Sprecher Sekretär Stankovich 159 samt
den andern Mitglieder zu weinen anfing, und unter den Ausruf „Euer Excellenz
sprechen aus auch unsere Nationalitat ab" sich samt und sonders entfernte.
In einem Moment, waren sie auch bei den Festungs-Thoren draußen, und wie
ein electrischer Funken nach allen Seiten, die Nachricht verbreitet „der Commandirende erkannt die serbische Nationalität nicht" Courire eilten nach Agram, nach
dem Banate, und in alle Districte, um diese Nachricht zu verbreiten. Eine floutilen
Division des Tsaikisten Ba[taill]ons welches sich auf Commando in Semlin befand, wurde von den dortigen Bewohner durch jedes Mittel bearbeitet, nach Carlovicz abzugehen, und nur der Umsicht des Herrn Generalen Hayek gelang es noch,
dieselbe aber auf sehr kurze Zeit zu erhalten.
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[1848. június 10,]
[Események a felkelés által érintett
Az ezred tisztjeinek szorongatott

községekben.
helyzete.]

Am 10-ten Juny fand der Gezeichnete bei seiner Zurückkunft nach Mitrovicz
schon die Äußerung des Commandirenden möglichst entstellt verbreitet, so wie
überhaupt alle diese Nachrichten übertrieben unter das Volke, um solches Aufzuregen gebracht wurden, und hatte Noth den Sachverhalt aufzuklären, die Gemeinde
Deputationen zu beruhigen, als plötzlich von der Kupinovaer 160 Compag[nie] die
Meldung einlief, Verwalt[ungs] Lieuten[ant] Rebrovich 161 sei in Bedrängniß, die
Gemeinde fordert gewaltsam ihre und die Kirchen Cassa, mit der Erklärung, welche der Uiberbringer Feldwebl Scharchevich derselben Compag[nie] mündlich
meldete, daß wenn den Begehren bis in der Früh nicht Folge geleistet wird, der Verwalt[ungs] Offiziere erschlagen werde. Es erübriget also nichts als in das Verlangen Regiments Com[man]do Seits zu willigen, und die andere Compag[nie] dahin
zu belehren, dieß wenn in solchen Fällen keine Vorstellungen nützen und die Compag[nie] mit Gewalt bedroht werden sollten, sie erst dann, wenn keine Ausfluchtsmittel erübrigt ihre Gemeinde, und kirchen Cassen an die Gemeinde und Kirchen-Vorsteher gegen empfangs Bestätigung in ihre Verwahrung zu übergeben
haben, worüber unter einem dem hohen General Com [man] do die Meldung erstattet wurde.
Die Beschkaer Compagnie zeiget an, daß der Woivode Stratimirovich 100 bewafnete Mann dahin mit dem Auftrag entsendet hat, alle waffenfehige Mannschaft
zu beschreiben, und so gleich nach Carlovicz zu bringen, daß sie Anklang unter
dem Volke finde, und daß die Offiziere in äußerster Gefahr stehen, Oberlieut[enant] Illich16" und Kohaut 163 flüchteten zum Stab, wurden aber gleich wieder
zurückgeschickt. Hauptmann Wucskovich 164 brachte zur Kentniß daß die Gemeinden Klenak, Platicsevo16""1, und Grabovcze 166 von bewaffneten Menschen genöthigt
werden nach Carlovicz so zahlreich als möglich zu gehen, wobei die Handelsleute
Thomashevich aus Klenak, und der Pfarer Kragujevich zu Platicsevo sehr thätig
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sich bezeugen, mit einem Wort man schickte nach allen Directionen hin, die
Gränzer zum Anschluß zu zwingen.
Das bewaffnete Reserv-Ba[taill]on rückte theilweis zusammen aber die 7-te,
8-te, 11-te, und 12-te Compag[nie] fehlte ganz, die Stimmung der Mannschaft war
nicht befriedigend, Gerüchte gehen daß Magyaren von Wukovar 167 einfallen wollen. Ein abermaliges Aviso von Boljevczer 168 Patrouls-Com[man]do komt an, daß
man von Semlin aus versuche, den Cordon aufzuhöben und die Csardaquen' 69 zu
verbrennen, diese Umtänden werden dem General Com[man]do angezeigt, Offiziere hinausgesprengt, dem Aufstand zu wiederstehen; es ist keine Zeit mehr zu
schriftlichen Verhandlungen, weil eins ans andere drängt, und sich nicht zu
erwähren ist, Instruktionen mangeln, die Referenten sind total erschrocken, keiner
traut sich eine Feder in die Hand zu nehmen, und ein einzelner Mensch von welchen alles gefordert wird, reicht nicht aus. Der Gefertigte, welcher noch untern
4-ten Juny dem hohen General Com[man]do eine dringende Vorstellung um Aushilfe mit einem Stabs Offizier oder der Zutheilung des pensionirten Majors Golich
unterlegt hatte, weil er nachwies daß er unter gegenwärtigen Verhältnissen in einem Reg[i]m[en]te mit der Dienstbestreitung allein nicht mehr auskommen kann,
wo in ruhigen Zeiten alle 4 Stabsoffiziere über Gebühr beschäftigt waren; erhielt
keine Antwort, weder auf diese noch auf seine spätere Vorstellungen mehr.
In der Nacht kam die Meldung des Verwalt[ungs] Oberlieutfenant] Kohaut in
Beshka gebunden, und Pfarer Barich1 /(1 in Golubincze aretirt und nach Carlovicz
geschlept wurden dasselbe sei Verwalt[ungs] Lieutenant] Rebrovich wiederfahren, Oberlieut[enant] Illich flüchtete sich aus Beschka, und die Sage komt an, daß
100 Serbianer in Anmarsch nach Mitrovicz sind, und den Gefertigten zu binden
und nach Carlovicz zu schleppen; daß kein Kaiser, kein General, kein
Reg[i]m[en]ts oder Compag[nie] Com[man]do mehr bestehe, und sich das Volk allein helfen müsse.
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[1848. június 11.]
[Feszült hangulat Mitrovicán. A szerb felkelők felbukkanása
Hertkovcén.
A klementinus határőrök ellenállása. Nyugtalanság az ezred nyugati
századaiban is.]
Er fordert daher den 11-ten Früh die gut gesinnten Grenzer in einen an alle Compag[nie] erlassenen Regiments Befehl auf, sich solchen Unternehmungen zu wiedersetzen, und nur ihm zu folgen; meldete dem in Semlin befindlich und ebenfall
bedroht gewesenen Herrn Generalen Hayek die Vorfallenheiten, und erstattet dem
General Commando die Anzeige.
Offiziere kamen mit den Meldungen, die Reserv Ba[taill]ons Mannschaft sei
noch nicht beisammen, nichts destoweniger die Angekommene zum Exerrcieren
geführt, zu den Canonen jede Nacht eine Bedeckung gegeben, selbst die Bürgerschaft patroulirte aus eigenen Antrieb beim Stab, wo die Stimmung noch befriedigend war, die Bürgermilitz war noch nicht formirt, dazu wurden an die Mitrowitzer
Compagnie Aufträge gegeben, doch zögerten die Bürger die Gewehre zu übernehmen, alles war jedoch in Aufregung und Besogniß ohne bestirnter Richtung. Jeden Augenblick trafen Deputationen aus den Ortschaften ein, daß man sie durch
Serbianer aus Carlovicz mißhandle, daß die Feldarbeit ruht, daß selbst jene, welche
nach Carlovicz theils freiwillig theils gewaltsam sich begeben haben, sich nach
Hause wünschen; weshalb der Gefertigte alsogleich eine Aufforderung schriftlich
an die nach Carlovicz entführten Soldaten und Gränzer in serbischer Sprache
erließ, um sie zur Rückkehr nach Hause zu vermögen; Abends liefen Nachrichten
ein, man habe beschloßen, den Cordon zu höben, und den ganzen Regiments-Bezirk in Bewegung zu setzen, aus Hertkovcze 171 kamen einige Grenzer in der Nacht
mit der Anzeige, von Platicsevo aus sind bei 300 bewafnete Menschen theils Serbianer, theils Grenzer mit dem Pfarer Kragujevich, Handelsmann Thomashevich Nikolaus, Vasa Karamarkovich, und einen gewissen Lieutenant] Poppovich in
Deutschbanater Reg[i]m[en]ts Uniform nach Hertkovcze angelangt, haben mehrere gebundene Nikinczer 172 Grenzer mitgebracht, und eine Vollmacht aus Carlovicz
vorgewiesen nach welcher alles Volk dahin bewafnet zu treiben sei, Pfarer Kragujevich habe eine gelb und schwarze Fahne erhoben, und erklärte, wie nach kein General Com[man]do, kein Regiments oder Compag[nie] Commando mehr bestehe,
sondern die Nation, welch in Carlovicz representirt wird, und daß dieselbe schuldig
sei, für Kaiser und die Nationalität gegen die feindlichen Magyaren zu ziehen.
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Diese durch nichts irre zu leitenden Grenzer sezten sich in Vertheitigungszustand, und baten um Unterstützung, um Emissäre samt Begleitung anzugreifen,
und zu züchtigen; es war aber schon Mitternacht vorüber, die Entfernung auf 2
Meilen zu groß, um ihnen ein par Compagnien zu Fuß zur rechter Zeit zu Hilfe hinschicken zu lassen, daher eine Berathung mit allen Offiziere und Referenten gehalten, und beschloßen w u r d e , den sich anbiethenden H[au]ptmann Auditor
Radosavlyevich mit einen Offizieren nach Hertkovcze zu Wagen zuschicken, um
Ruhe zu schaffen, Oberlieutenant Schnörch17'' wurde ihm beigegeben. Doch nahm
er solchen aus unbekannten Ursachen nicht mit, fuhr allein; und kam andern Tags,
mit der Meldung, er habe alles beruhigt, und sogar die Nikinczer Grenzer befreit,
bekanntlich sind die Ortschaften Hertkovcze und Nikincze von Clementiner 174 und
Croaten, einem entschlossenen Volke bewohnt, welche durch nichts sich zu dem
Anschluß an Carlovicz bewegen ließen, und alles Lob umsomehr verdienen, als sie
seither immer ihren Vorsatz und ihrer Pflicht sich selbst stets bewachend Getreu
geblieben sind.
Aus Neu Slankamen 173 und Golubincze kamen dieselben Benachrichtigungen,
daß die katholischen Bewohner sich zur Wehre stellen, hätte man nur einiges
verläßliche Militär gehabt, die Sache wäre zu reparieren gewesen, aber das Eigene
war unvertraut, und die wenigen anhängigen Catholiken zu schwach.
Graf Nugent 176 traf als Banal Comissair auf der Durchreise nach Carlovicz nach
Mitrovicz ein, entwickelte sehr gemässigte Ansichten, versprach die Sache gleich
zu ordnen, Ruhe herzustellen, die Reg[i]m[en]ts Grenzer zu Hause zu weisen, und
den Behörden ihre Wirksamkeit zu verschaffen, dagegen ließ sein Begleiter Mitrowitzer Handelsmann Costa Jovanovich unter dem Namen bankrot Costa bekannt
und wegen mehrere Verbrechen schon öfters Kriegsrächtlich behandelt, die
Äußerung fallen daß ihm das Carloviczer Comité bei seiner Abreise am 26-ten
May als Courir nach Agram das versicherte Versprechen gegeben habe, sein Regiment nämlich das Petervardeiner nicht insurgiren zu wollen, woraus klar erhält daß
die Verschwörung keine erst entstandene sonder eine früher beschlossene bei den
Carloviczer Comité, dem Geistlichen und dem Handelsstande, mit separatistischen
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Tendencen die in den Gegenden der untern Donau wohnenden Serben zu insurgiren gewesen sein müsse.
Von General Com[man]do langte eine an die Grenzer und Tschaikisten erlassene Proclamation an, welche nicht einige Tage darnach publicirt werden konnte
nach welcher der Aufstand eines Hochverraths beschuldigt wurde.
Die Morovicher 1 7 Compag[nie] zeigte an, daß der Handelsmann Csikós und
der Pfarer Radovanovich aus Gerk 178 mit einer Menschenmaße nach Morovich gekommen sei, und die Vertheilung der vorräthigen Gewehre, samt Munition verlange, um nach Carlovicz zu ziehen, dieselbe wurde beauftragt daß wenn sie von
der guten Stimmung der Morovicher Grenzer überzeugt ist, sie Gewalt mit Gewalt
zu vertreiben habe, unter einem wurden die Hauptleute Wucskovich, Turkovich 179 ,
und Oberlieuten[ant] Schnörch in die hinter Mitrovicz gelegenen 3 Compag[nie]
Ladjarak 180 , Adashefcze 181 , und Morovich entsendet, um die Leute zur Ruhe zu ermahnen, und von dem Aufrufen nach Carlovicz zu warnen, zugleich aber auch
beschloßen, eine Demonstration zu versuchen, und der noch ziemlich ruhigen
1,2,3,4 et 5 Compagnie den Befehl zu ertheilen, daß von Wukovar aus Gefahr drohen könne, daher die Gemeinden derselben nirgends hin, am allerwenigsten nach
Carlovicz zu begeben, sondern nur den Regimentsbefehlen folgen sollen.
Hier ist am Platze zu erwähnen, daß seit dem 16-ten May als das 2-te Ba[taill]on
unter den größten Jubel und Freudenschußen von einer mehrere Tausende enthaltenden und die ganze Reg[i]m[en]ts Strecke von Mitrovicz bis Racsa Save aufwerts wie besät gewesenen Volksmänge begleitet, ausmarschiert war, täg täglich
20 bis 30 Grenzer und Weiber vor dem Gefertigten kniend und weinend erschienen
sind, mit der Bitte die Aburtheilung ihrer Arestanten zu veranlaßen. So viel die
Herrn Auditore daran errinnert wurden, so wenig konnten sie arbeiten, Hauptmann
Auditor Neubauer 18 " der früher auch weniges leistete, war in der Uibergabe der
Justicial und Popular Cassen an Hauptmann Auditor Öhl 18j begriffen, Hauptmann
Auditor Radosavlyevich wurde in Aufträgen der Bewegung wegen, öfters versendet, hatte die Aburtheilung von circa 20 des Raub und Mordes beschuldigten
Arrestanten von denen im Laufe derZeit 6 am scorbut gestorben sind, seit dem Jahre 1844 unnützerweise eben so verzögert, als er in alle dienstliche und privat
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Verhältnisse der Reg[i]m[en]ts Individuen werkthätigen Einfluß zu nehmen
wußte, und war auch dermal von allen Parthein die pro und contra der Bewegung
waren so occupirt daß er bei aller ihm eigenen diplomatischen Politic sich kaum
siegreich durchfechten konnte; Oberlieutjenant] Auditor Kittel war erst eingerückt
und konnte weder die Verhältnißen noch den Gescheftsumfang. Wo einer der
H[errn] Auditore von den Gesuchsteller angesprochen wurde, wird er an den Gefertigten gewiesen, welcher endlich besorgen musste, daß das Stockhaus mit Gewalt geöfnet, und ein namenloses Unglück herbeigeführt werde, er berathete daher
mit den Auditors und erließ den Befehl, daß ihm der Vortrag zu erstatten sei, ob und
welche der leichtern Arrestanten auf freien Fuß zu setzen wären, was auch des andern Tags mit 42 derselben auf gerichtlichen Vortrag geschah.

[1848. június 12.]
[A karlócai támadás híre. Pánik Mitrovicán. A kordon felszámolása.
Merénylet Hallavanya ellen. A magyarok állítólagos közeledése Vukovár felől.
A szerb-katolikus ellentétek éleződése.]
Am 12-ten liefen schon Berichte ein, daß Emissäre mit bewafneter Begleitung in
den unter syrmischen Ortschaften herum schwärmen und Befehle ertheilen, daß
von nun an niemanden als den Carloviczer Odbor zu folgen sei, daß die Pazuaner
Gemeinde sich sogar eigene Gesetze schaffe, undjeden Diebstahl mit Strang zu bestraffen beschlossen habe, doch war noch einige Hoffnung, die Compagnien verkehrten mit dem Reg[i]m[en]t, und zeigten an, daß sie die Ablösung des Cordons
nicht mehr bestreiten können; noch immer wurde auf Maßregeln gedacht, welche
unter solchen ernsten Erreignißen zu ergreifen wären, das Reserv Ba[taill]on
wuchs auf 143 Rotten an, die Offiziere bothen alles Pflichtmäßig auf, eine gute
Stimmung unter der Mannschaft zu erzeugen, sie wurde fleißig exerciert und
möglichst beschäftigt, als auf einmal die Nachricht einlief, Carlovicz werde aus der
Festung Petervardein angegriffen und bombardirt; jezt hörte alles auf, in der iiiirischen Kirche wurde Sturm geläutet; unglücklicherweise war es Pfingstmontag
n[ach] M[ittag] 2 Uhr und alles von Wein begeistert, die Menschen liefen bewogent
vor der Hauptwache und dem Cafehaus zum grünen Kranz häufen weis, und
lärmend zusammen, Hauptmann Audit[or] Radosavlyevich als Jäger angezogen,
mit dem Gerichts—Canzelisten Nikolich 184 beide gut bewafnet begaben sich augenblicklich zu Wagen nach Carlovicz, wo sie 3 Tage ausblieben. Das Ba[taill]on rai-
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lirte sich vor dem Quartiere des Gefertigten, er selbst sezte sich zu Pferd, eilte zu
der Menschenmassa, welche regellos unter unsinnigen Geschrei hin und her wogte, suchte sie zu beruhigen und zu ordnen, weil alles Rache schnaubend nach Carlovicz eilen wollte, gab sich alle erdenklichen Mühe, des Tumultes Meister zu
werden, was ihm schon ziemlich zu gelingen schien, als auf einmal der 30gst Controlor Pacsvansky hervortrat, ihm einen Verräther hieß, der um das Vorhaben des
Commandirenden Wißenschaft gehabt haben müsse, weil er seine Familie entfernt
hat. Keine Gegenvorstellung half, der Vorwurf fand Anklang, wurde allgemein
und stürmisch, der 30gst Controlor schlug seine doppel Flinte auf den Gefertigten
an, welchen Beispiel auch andere folgten, und nur der Umstand, daß jemand zu
schreien began, den Cordon aufzuhöben, und die immer größer gewordene Maßa
in dieses Thema schreiend überging, Leute die Zügel seines Pferdes ergriefen, und
ihm bei Füssen haltend gewaltsam zur Save führten, vermochte ihm von dem augenscheinlichen Tode zu retten. Unter diesen Umständen, und wo ihm noch ein
junger Bursche mit einer Mißtgabel in die Augen stechen wollte, erübrigte nichts,
als ihn dieses Begehren zu willigen, die Cordons Posten in der Gegend von Mitrovicz durch National Garden ablösen, andere aber abziehen zu lassen. Nicht genug
es wurde nach Waffen, und Munition geschrien, keine Entgegnung; daß keine
Vorräthe ersterer Art gibt, half; das Reg[i]m[en]ts Magazin wurde gewaltsam erbrochen, und als nicht mehr als wie 5 Gewehre und 46 Artillerie Pistolen ohngeachtet des sorgfälltigsten Nachsuchens vorräthig gefunden, und abgenommen waren
wurde der sehrgut conduisirte und der Gesetzlichen-Ordnung getreuest und energisch ergebene Artillerie Offizier Oberlieut[enant] Wegheimer 1 ^ in Lebensgefahr
versezt, das Pulvermagazin erbrochen, und 14,200 Patronen aus solchen verschlept. Hier muß erwähnt werden, daß der Mitrowizer Bürger und Handelsmann
Stefan Georgievich 186 den Muth hatte, sich zum Schutz des Gefertigten zu stellen,
und daß wirklich ihm allein zu verdanken ist, daß er nicht handgreiflich mißhandelt
und ein größeres nicht voraus zu bestimmendes Unglück herbeigeführt wurde.
Den Oberlieut[enant] Wegheimer rettete dagegen der dassige Fleischarendator
Nikollich, unter den Namen Djimka bekannt, indem er sich vor die Mündung der
auf dem Oberlieutfenant] angeschlagenen Gewehre stellte. Eine andere aufrührerische Gruppe wollte sich der auf dem Parade Platz aufgestellten Canonen mit Gewalt bemächtigen, allein Herr L i e u t e n a n t ] Kratochfill 1 8 7 welcher zugegen
gewesen, stellte sich derselben mit Verachtung der Lebensgefahr miithig entgegen,
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und wurde endlich sowohl von der Bedeckungs als Artillerie-Mannschaft unterstüzt, was der Verwogenheit ein Ziel sezte.
Unterdessen traten schon gegen 20 bewafnete Serbianer herüber welche von
den Mitroviczer Handelsleuten zum voraus zu ihrem Schutz aufgenommen waren,
und begaben sich auf ihre Posten, während die Familie der bemittelten Bewohner
in das serbysche Gebiith zu flüchten begannen.
Der Tumult bewegte sich in die Gassen, wehrend welchen die katholischen Bewohner von Mitrovicz sich separat samelten, und da der Gefertigte Lust bekam, so
eilte er möglichst die Versamlung aufzulösen, und nach Hause zu schicken, was aus
dem Grunde gelang, weil es schon Abend geworden, und der Wein aus die Köpfe
verraucht war. Er ließ daher Mitrovicz durch die Anwesenden ohne Antheil ruhig
verbliebene Truppen militärisch besetzen allein von Ruhe war keine Rede, die katholischen Bürger und Grenzer ergrief eine panische Besorgniß, waehrend die ilIi—
rischen Bewohner in Gruppen allerhand Unsinn zu verbreiten wußten, die Stadt
blieb auf Bainen, alle Augenblicke stürmten neue Deputationen zum Gefertigten
bald mit der Aufforderung mit dem Ba[taill]on nach Carlovicz sich begeben; bald
mit der Nachrichten, daß 5000 Magyaren von Vukovar in Anzug sind, und um sich
zu retten, eigentlich eine Beruhigung zu verschaffen, ergrief er die leztere unwahrscheinliche Angabe zum Motiv um eine Disposition zur Besetzung der
Reg[i]m[en]ts Grenze zu erlassen, hoffend dadurch das Volk von den schaarenweisen Abzug nach Carlovicz abzuhalten, was ihm auch ziemlich gelang.
Indessen kamen Offiziere, Hauptmann Wuichich I8,s und Lieutenant] Illich mit
der Meldung die Reserv Bataillons Mannschaft mehrerer Compag[nie] beredet
durch Mitroviczer Handels und Gewerbsleute fordern Abzug nach Carlovicz, es
kostete Mühe dieselbe bis weitern Nachrichten kommen zu beruhigen, von allen
Seiten selbst aus den Ortschaften kamen Deputationen, und waren auf S[eine]
Excellenz den Commandirenden, der ihr Heiligthum die Metropolitan Kirche angreifen ließ, entrüstet; es gab keinen Namen, welche diesen Äußerungen nicht folgten, doch waren die Gränzer größtentheils, besonders aber die Katholiken noch
ergeben, den Reg[i]m[en]ts Befehle zu folgen, und fanden die Handlungen von den
Caroviczer Odbor unschicksam und gefährlich. Diese Umstände wurden dem General Commando noch in der Nacht mit möglichster Vorsicht einberichtet und sich
an das Consulat nach Belgrad verwendet, bei der dortigen Regierung zu erwirken,
daß der Herübertritt der Serbianer nach Kräften hintangehalten werde, weil diesseits der Cordon aufgehoben werden müßte, in gleichen Sinne wurde das Klenaker
Patrouls Com[man]do beauftragt, den Nacsalnik in Schabacz zu verständigen.
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[1848. június 13.]
[A mitrovicai szerbek félelme katolikus polgártársaiktól.
Tömegjelenetek a magyarok Radincére érkezésének hírére.
Hallavanya közreműködése a Császár-huszárok
elvonultatásában.]
Andern Tags am 13-ten Juny mit den frühesten strömte schon ein Haufe Mitroviczer-Illyrier zum Gefertigten ihm vorhaltend er habe befohlen, den Katholiken die
aus dem Zeughause gefaßten Musqueten zu vertheilen, er entschuldigt sich von
dem nichts zu wissen, es sei ihm wohl gemeldet worden, daß bei der Compag[nie]
noch 27 Gewehre vorräthig sind, welche die Bürger nicht abgenommen haben, und
daher die Frage gestellt, ob sie an Grenzer welche darum bitten, vertheilt werden
dürfen, und da er nichts bedenkliches darin fand, so habe er dieses gestattet, doch
wenn dieses in Anstand ist, so sollen diese Gewehre reclamirt und neu vertheilt
werden, womit er H[au]ptmann Popparich als Compag[nie] Com[man]d[a]nten
beauftragte, allein dieser sei es aus Besorgniß von neuen Aufregungen, oder aus einer den Umständen angemässenen passiven Verhaltung oder seines aufgehabten
Fiebers wegen ließ den Auftrag unbefolgt, und so überging der ganze Zorn an dem
sonst sehr thätigen und anhänglichen Verwalt[ungs] Oberlieut[enant] Becker 1 s9
über, welchen man beschuldigte daß er im Einverständniß mit dem Gefertigten die
katholische Parthei in Geheim unterstütze.
Oberlieut[enant] Bolzano 190 , welcher auf den Cordon zu Kupinova äußerst
thätig war, meldete der Cordon sei gewaltsam von Semlin aus aufgehoben,
G[renz-]V[erwaltungs] Oberlieut[enant] Bekich kam aus B a n o v c z e und
Lieutenant] Stehr191 aus Golubincze woher sie sich flüchten mußten, weiters die
Nachricht, eine Abtheilung Serbianer seien nach Semlin um den Herrn Generalen
Ritter Hayek nach Carlovicz zu führe, und die Canonen von dort mitzunehmen, die
flotilen Division der Tschaikisten sei samt Offiziere nach Carlovicz von Semlin
entwichen, die Deutschbanater Grenzer stehen in Maßa bei Perlas192, und die IIii—
rischbanater bei Albunar 193 ; Pancsova sei in Aufstand, und aus Belgrad 40.000 Serbianer bereit herüber zu tretten, leztere Nachricht gewann an Wahrscheinlichkeit,
weil in Serbisch-Mitrowitz 2-3000 Mann bewafnet mit 2 Piesen lagerten, und dem
Gerüchte nach, auf den ersten Wink zum Herübertritt warten, wehrend viele Hunderte die Save eigenwillig übersezt, und sich nach Carlovicz begeben haben.
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Unterdessen samelte sich das Ba[taill]on vor den Quartier des Gefertigten, auf
ein ander folgende Gerüchte trafen ein, viele tausend Magyaren sind von Vukovar
aus in Anmarsch, aus Carlovicz wollten Augenzeige wissen, die ungarische Truppen hätten gestern geraubt geplündert, Weiber und Kinder gemordet, sogar erstere
die Brüste und Bänche aufgeschnitten, lauter Berechnungen auf grenzenlose Aufregungen, was leicht zu entziffern war. Offiziere kamen herein, und meldeten, die
Mannschaft lasse sich nicht halten, fordern Abzug nach Carlovicz, und äußern die
Offiziere umzubringen, wenn sie nicht mitgehen, andererseits ist die iiiirische Parthei bereit die Serbianer herüber zu rufen, und die Off[i]z[ie]re anzufallen, wenn sie
sich ausschließen sollten, selbst Unter Offiziere traten herein, darunter Corporal
Glumatz und forderten dasselbe, angeblich daß es nicht recht sei, daß ihre Brüder
bei Carlovicz fallen, und getödtet werden, wehrend sie in Mitrovicz nützlos verweilen; in allen Kirchen wurde Sturm geläutet, Katholicken und Illirier sondern
sich ab, der Augenblick wird höchst gefährlich, der Religionshaß droht auszubrechen, und die höchst wahrscheinliche Folge nach sich zu ziehen, daß innerer
Bürger und eigentliche Ausrottungs Krieg eintretten wird.
Abgeschnitten von dem Sitz des General Commandos weil schon alle Posten
und Estafeten aufgehalten werden, umgeben von allgemeinen Aufstand, bleibt
kein Mittel, als um Zeit zu gewinnen einen Kriegsrath mit allen Offizieren und Referenten zu halten, zu welchen sich auch Ausschüße des Carloviczer Comités dann
der katholischen und griechisch] n[icht] u[nierten] Bürgerschaft sowie herübergetretene Serbische und andere zahleiche Grenz Deputationen die Freilassung aller in
Stockhaus befindlichen Räuber, Mörder und andere schwere Verbrecher, unter der
Angabe begehrend Hauptmann Auditor Radosavlyevich habe ihnen gesagt, dieselbe hänge blos von Gefertigten ab, bewafnet eindrangen, und in welchen nach vielen hin und her Reden das Resultat dahin ausfiel, daß sich das Offiziers Corps mit
der Einwohnerschaft bei eintretender Gefahr des Lebens und Eigenthums dan vereinigen werde, wen sich leztere der Leitung des Gefertigten überlassen würden.
Nachdem diese Zusicherung erlangt worden, und die Demonstration zu einige Beruhigung der für die Wahrung ihrer Religion und Nationalität höchst fanatisirten
Gemüther geführt hatte, traf gegen Mittagszeit die Nachricht ein, daß Magyaren in
Anzüge und schon in Radincze 194 eine Stund hinter Mitrovicz wären, diese höchst
unwahrscheinliche Nachricht wußte man zu entkräften, doch folgten dieser mehrere nach, aus Ruma, selbst Carlovitz kamen Expressen mit selben Versicherung, ein
neues Sturmgeläute formirte sich, eine Maßa bewafneter Grenz-Volkes worunter
mehrere Gewerbsleute begriffen waren, fonnierte sich vor den Quartier des Gefer194
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tigten begehrend, daß die Handelsleute welche thaetigen Antheil an der Carloviczer Bewegung nehmen, mit ziehen und respective voran gehen sollen, was
unglücklicherweise billig erachtet wurde, da trat der zum Carloviczer Comité
gehörige und für ihre Angelegenheit höchst eingenommene Mitroviczer Handelsmann Costa Jovanovich irgend woher vor, der aufgeregten Maßa vorhaltend, daß
die Handelsleute mit Kopf und Vermögen arbeiten, er fast beständig als Courier
sich auf Reisen befinde, und fing derselben eine Menge ausartender Vorwürfe zu
machen. Ein gewißer Ledermeister Sleifelder der sonst ein sehr achtbarer Mitroviczer Bürger ist, entgegnete ihm, daß er wohl aber zu ihren Verderben arbeite, und
daß das Volk S[eine] Majestät den Kaiser und der gesezlichen Ordnung anhänge,
Costa wurde heftiger, da kam der Gefertigte gerade in dem Augenblick dazu als
Schleifelder den Hahn seiner doppel Flinte spannte, und Costa Jovanovich die
Brust mit dem Ruffe entblöste er solle schießen, wenn er sich getraue; der Gefertigte überzeugt von den namenlosen Unglück welches diesen Schuß nachfolgen
müßte stellte sich vor Costa schob ihm zur Seite, geboth Schleifelder Ruhe. Allein
ersterer begab sich an ein offenes Fenster im anstoßenden Zimmer, mit unsinnigen
Lännen, die Massa vermehrte sich, Schleifelder höchst entrüstet schlug auf Costa
Jovanovich an, wehrend ein Costi' scher Anhänger auf Schleifelder, und ein Dritter
auf diesen den Gewehrlauf richtete, der Gefertigte deckte abermals Costa Jovanovich mit seinem Körper verwehrt, mit allen möglichen Vorstellungen das Schüßen,
und da er erst jezt gewahr wurde, daß diese Volksmassa blos aus Katholiken besteht, so ließ er Schleifelder arretiren, und beschloß um das Volk aus ein ander zu
bringen, vor Mitrovicz ausrücken zu lassen. Er gab daher H[au]ptmann Wuichich
den Befehl, die Avant Garde zu bilden, und die Vorposten an der Grenze des Mitroviczer Hotters aufzustellen, sich durchaus mit niemanden in ein Gefecht einzulassen, sondern ungarische Truppen wenn welche sichtbar werden sollten, zu
ersuchen, daß sie sich zurückziehen oder anhalten möchten.
In diesen Augenblick strömten die Volksmassen auf wiederholt ergangene Aufforderungen zur Hilfe von selbst gegen Radmcze, der Gefertigte ließ daher die
Truppe auf den Exercier Platze rücken, eilte hinaus, beschwichtigte kaum die
empörten durch einander wogenden Gemüther, mit allen Uiberredungskünften,
daß sie offenbar in diesen Zustand verloren sind, gebot den Eingang des Ortes zu
garnieren, und begab sich persönlich nach Radincze um sich von der Angabe zu
überzeugen, wurde jedoch aus Mißtrauen von mehrere Bürger Handelsleute und
gemeinen Pöbels begleitet, von denen sich selbst einer auf seinen Wagen aufdrang,
wehrend andere drohten ihm erschüßen zu wollen. In einer Weile gelang ihm aber
die lästige Begleitung umkehren zu machen, wehrend drei derselben dennoch bei
ihm blieben. In Radincze angekommen findet er einen völigen Aufstand, und Ritt-

meister Clam 193 von Kaiser Husaren 196 mit seiner Escadron welcher Befehl hatte,
nach Ruma marschieren, vor dem Orte lagern, der Gefertigte machte ihm die Gefahr in welcher er schwebt umsomehr anschaulich, als ihm schon aus allen
Ortschaften das Volk den Weg verlegt hatte und rieth ihm lieber umzukehren, als
die Escadron zu opfern. In dieser Augenblick kam der OberstLieut [enant] Mathe 197
aus Ruma auch begleitet von dortigen Emissaire des Odbors, billigte die Ansicht
des Gefertigten und so wurde die Escadron des Rittmeisters Clam unter Geleitung
des Gezeichneten ohnerachtet der Aufstand in Radincze darauf, bestand sie zu entwafnen, dennoch gerettet, und nach Csalma l9X abgefertigt, mit den Rumaer Emissaire aber besprochen daß ObstLieut[enant] Mathe mit der in Ruma liegenden
Escadron Kaiser Husaren welche man dort zu entwafnen schon einige Tage Mienen machte, auch anstandlos abziehen könne, sofort wurde die Ausrückung in Mitrovicz eingestellt, und die Compag[nie] angewiesen ihre Bereitschaft aufzuhöben.
In der Hoffnung gutes gethan zu haben, begab sich der Gezeichnete zu der in
Mitrovicz stattgehabten Versamlung erklärte ihm den Umstand, wurde aber mit
Vorwürfen daß er mit dem ungarischen Ministerium einverstanden sei, und am
Volke Venrath übe, empfangen, weil er nach ihrer Meinung als der griechisch]
n[icht] u[nierten] Kirche zugethan, die Husaren zu vernichten gehabt hätte, Costa
Jovanovich reißt sich das Maul, er wird die Serbianer heriiberruffen, und die Folge
wird zeugen, was daraus geschieht.
Der Gezeichnete führte ihm das unschickliche seines Benehmens aus Herz, begab sich hinweg, fand vor seinen Quartier in der Nacht circa 300 bewafnete Menschen, die zu seinen Schutz sich aufgestellt haben, er entläßt diese und erfahrt
später daß es Katholicken waren, und daß vor dem Kafehaus ein Mensch aus der
Maßa das Gewehr auf ihm angeschlagen hatte. Verwalt[ungs] H[au]ptmann
Tsopp 199 und Rechnungsführer Mediclr 00 entfernten sich, ersterer verdächtig, daß
er die Katholiken aufgewiegelt habe, bekomt eine entsetzliche Furcht ist die ganze
Zeit zu keiner Arbeit fähig, läst alles liegen, begiebt sich nach Adashevcze, und
lezterer nach Winkovcze^01 und so fort nach Wien. Die Nacht vergeht unter fortwehrenden Anlangen verschiedenen Deputationen, und wiedersprechende
Nachrichten, so daß kein Augenblick Ruhe war.
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[1848. június 14.]
[A tartalék zászlóalj eskütétele. A kordon helyreállítása.
Titkos üzenet Rastich ezredesnek]
Am 14-ten Juny früh ließ der Gefertigte das Ba[taill]on ausrücken, nach vorgelesenen Kriegsartikel zur Fahne schwören, wobei mehrere hundert Grenzer und Bürger
aus Mitrovicz der katholischen Confession angehörig, das Quare mit abgedeckten
Haupte umgaben, und gleichfalls den Fahnen-Eid laut ablegten. Nach einer an die
Truppe und das Volk energisch gerichteten Ermahnung keinerlei Einflüsterungen
oder Aufforderungen anzuhören, sondern ihren beschworenen Pflicht getreu nur
den Befehl des Gefertigten zu folgen, ließ er erneuert den Cordon besetzen, gab
Oberlieut[enant] Bolzano die Mannschaft der 6-ten Compagnie, um die Cordons
Posten in der Kupinovaer Patrouls-Strecke beziehen zu lassen, sicherte den
Leztern Löhnung und Brotgeld zu, um möglichst Ruhe und Anhänglichkeit zu erhalten, das Ba[taill]on blieb nur 134 Rotten stark zurück. Aus Carlovicz langten beruhigendem Nachrichten ein, dem hohen General Com[man]do wurden die
Erreigniße des 12 und 13-ten berichtet, aber diese Berichte trotz der schlauesten
2maligen mit Kosten verbundenen Expedition durch verläßliche vertraute kamen
zurück, mit der Angabe daß sie nicht passiren können, zum Beweis bringt der Corporal Lukichich der Ladjaraker Compagnie ein versiegeltes Schreiben des
aufständischen Major Jelachich an das Haupt Commando nach Carlovicz mit, im
folge welchen er angehalten visitirt und excortirt wurde aber glücklich entkam.
Dieses Schreiben samt Berichte wurde nach der Hand in einer andern Art dennoch
dem General Com[man]do zugefertigt. Obschon noch immer fort in Mitrovicz ein
drohender Zustand bestand, so wurden dennoch alle Serbianer ausgewiesen, die
nach Serbien geflüchteten Mitroviczer Familien zurückberufen, und mit den
Ba[taill]on exerziert. Ein Presidiale des General Com[man]dos verständigte das Regiment, daß Oberst Rastich mit den 2-ten Ba[taill]on aus Agram in Anmärsche sei,
daß er gleich sich nach Petervardein zu begeben, 2 Compagfnie] aber nach Semlin
zu entsenden habe. Dem Herrn Obersten wird dieses Praesidiale durch den vertrauten Zimmerpolier Heikelman nach Racsa mit der Warnung entgegengeschickt, auf
keinen Fall in Mitrovicz zu landen, weil man ihm nach dem Leben strebt.
Heikelman wartet 2 Tage und weil der Oberst nicht einkam, gab er das Schreiben den H[au]ptmannForts-Commandanten Scheuer 202 solches den H[errn] Obersten bei seiner Ankunft einzuhändigen. Allein ohnerachtet der Gefertigte solches
eigenhändig geschrieben und die Versicherung von der Verschwiegenheit Heikel-
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manns gehabt hat, wurde in einigen Tagen doch lautbar, daß dem Obersten von ihm
in Racsa ein geheimes Schreiben erwarte, und so müßte er solches wieder durch
Heikelmann abholen laßen, und vertilgen.
Bemerkenswerth ist, daß der Odbor alles erfährt, was das Reg[i]m[en]ts Kommando erläßt, und von Allen Wissenschaft haben will, was an solches komt,
während solcher seine Angelegenheiten, und Verständigungen mit dem Carloviczer Odbor zu verschweigen weiß, und nur den H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich und zum Theil dem Lieutenant] Wukomanovich2"" Vertrauen schenkt.

[1848. jún ius 15-16. J
[Sikertelen kísérlet a mitrovicai község megbékítésére.
A szerviánusok
beáramlása.]
Am 15-ten Juny langte Hauptmann Audit[or] Radosavlyevich aus Carlovicz an,
und bringt beruhigende Nachrichten eigentlich den Abschluß eines Waffenstillstandes mit, da jedoch die katholisch und griechisch] n[icht] u[nierten] Bewohner zu Mitrovicz in bedenklicher Spannung stehen, so beruft der Gefertigte die
Geistlichkeit, und den Bürger Ausschuß um eine Versöhnung derselben zu Stande
zu bringen, und wirklich gelang ihm, auf den 16-ten die ganze Gemeinde zu versammeln, an welche er eine kräftige Vorstellung haltet, daß sie alles bisher geschehene vergessen, einen Sicherheits-Ausschuß zur Untersuchung und Anzeige aller
Excessen an das Reg[i]m[en]ts Kom[man]do bilden, endlich die National Garde
neuerdings beschreiben, und organiesiren solle, was mit lebhaften Ziwio aufgenommen und zugesagt wird, nur seiner Weisung zu folgen. Gleich darauf entsteht
hinter der Massa ein Murren und Schreien Es ist nicht so! wehrend mehrere von
Carlovicz heimlich eingeschlichene oder berufene Emissere darunter ein gewißer
Advocat Woinovich, Handelsmann Costa Jovanovich, und Chaticza oder Costicza
wie er genannt wird (ein wüthender fanaticer) sich in die Mitte drangen und das
Wort übernehmen wollen. Der Gezeichnete wiedersezt sich hartnäckig ihren Begehren, sie finden aber Anklang unter den durch einverstandene Handelsleute bearbeiteten Volke, und so theilt sich die Maßa theilweis zu ihren Schutze, wehrend
ein anderer Theil den Gefertigten begleitet. Hauptmann Auditor Radosavlyevich
wünscht jedoch, daß man sie reden lassen solle; was aber von Gefertigten hartneckig abgelehnt wird, unterdessen sollen diese Emissere sich demnach in das Kafehaus zum grünen Kranz den Sitz des Odbors begeben und eine heftige Anrede an
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das Volk zum Aufstand, und gegen die Absicht des Gezeichneten welchen sie ein
Volksverräther und Gott weis was nannten gehalten haben.
Genug dieser Umstand erzeugte einen allgemeinen Schrecken, die Offiziere
forderten Abzug, welcher ihnen verwehrt, und nur pansionirten Offizieren dem
Schulpersonale, und dem wirklich erkrankten und Baad bedürftigen Hauptmann
Paich Urlaubs-Certificate erfolgt wurden.
Es muß erwähnt werden, daß an diesen wie an früheren und folgenden Tage jeden Augenblick den Gefertigten die Post hinterbracht wurde, man strebe nach seinen Leben, Mörder sind gedungen, die ihm Tod oder Lebend nach Carlovicz zu
schleppen hätten, bei jeder solchen Lage kam der Serbische Skelegyia Rista Mladenovich 2 " 4 zu ihm, und hielt sich eine Zeit um seine Person auf, auch an diesem
Tage blieb er lange und öfter an seiner Seite, ohne daß der Gezeichnete wußte warum? Erst in der Folge wurde es ihm klar daß er sich zu seinem Schutze einzustellen
pflegt, aus welchen Grunde ist den Gefertigten unbekannt geblieben. Meldungen
aus den Compag[nie] brachten zur Kenntniß, daß Serbianer ins Land eindringen,
namentlich bei Klenak daß solche die Gebrüder Thomashevich Schaarenweise
herüberbringen, eben so mündliche Beschwerden der Grenzer, aus den Gemeinden
daß sie den Zustand nicht mehr ertragen können, daß alle Feldarbeit ruht, wehrend
Serbianer und Einheimische bewafnet mit Gewalt die Bevölkerung nach Carlovicz
zu ziehen zwingen, und gegen Abend kam unter Anführung des H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich eine Sturm Petition der Mitrowitzer Handelsleute, daß die
Behandlung an den hierortigen und Klenaker Kastell in der Art genehmigt werden
solle, wie sie in Semlin besteht, nämlich daß der herüber und hinüber Tritt auf Päße
sowohl jen- als diesseitigen erlaubt werden solle, was endlich nach Berathung mit
sämtlichen H[errn] Offiziere und über Zustimmung des Kastell Inspektors Bellsz
zugestanden werden mußte.
Abends kam der FI[err] G e n e r a l - B r i g a d i r Ritter Hayek nach völliger
Erschöpfung von den Anstrengungen aus Semlin wo er auf Anordnung des slawonisch. syrmischen General Commando 3 Kanonen erfolgen mußte im kranken Zustand in Mitrovicz an, dagegen entfernte sich der Reg[i]m[en]ts Arzt Dr. B a b o r ( b
ohne Anfrage. Einige Dienst Individuen gaben bloßen darunter der Reg[i]m[en]ts
Adjutant, welcher unvertraut zu werden scheint.
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[1848. június 17.J
[A tartalék zászlóalj egy része Karlócára kíván vonulni.
Rastich felhívása Zágrábból az ezredhez j
Das Bataillon exercierte, jedoch wurde aber immer fort beredet, nach Carlovicz abzuziehen, welches Begehren von der Mannschaft der 7-ten und 8-ten Compagjnie]
des andern Tags am 17-ten Juny welcher in düsterer Ruhe verstrich, wiederholt und
mit genauer Noth davon abgebracht wurde. Zugleich kam eine Aufforderung des
ungarischen Kriegs Ministeriums an (die Erste welche diesem Regimente zukam)
nach welchen Vorschläge zur zweckmäßigen Ausrüstung Bewafnung und Uniformirung der Offiziere und Mannschaft einzureichen wäre, und von welchen kein
Gebrauch gemacht werden dürfte. Daßselbe traf eine sehr energische und
wohlmeinende Vorstellung des H[errn] Obersten Reg[i]m[en]ts Commandanten
von Rastich welche er an das Reg[i]m[en]t und das Volk aus Agram richtete, weil
es schon gefährlich war, irgend etwas von einen Hochverrath an das Volk zu
sprechen.
Eben so kamen Kundschafts Nachrichten, das Bosnien in Bewegung, und
ihrerseits der Cordon längst der Save bezogen sei, also eine drohende Gefahr mehr.
Rechnungsführer Ferrich 206 , der ausgezeichnete Hauptmann Wucskovich und
Hauptmann Popparich erkranken, niemand war zur Arbeit da, Hauptmann Auditor] Ohl der sonst sehr vertraut und expedit war, ist im Angst; man hat einen
Preiß auf seinen Kopf gesezt, was die Verlegenheit vennehrt.

[Radosavljevic

[1848. június 18.]
újabb küldetése Péterváradra.]

Am 18-ten Früh rückt das Ba[taill]on zur Kirchenparade aus eine kräftige Anrede
des Gefertigten und Ermahnung zur Pflicht wurde gelaßen angenommen, die Offiziere waren jedoch niedergeschlagen. Das Carloviczer Comité erließ an den Mitroviczer Odbor Befehle welche lezterer dem Reg[i]m[en]t zum Vollzug zu stellen
soll, und führte an mit S[eine]r Excellenz dem Commandirenden H[errn] Generalen sich einverstanden zu haben, daß das Comité von dort aus die nöthige Weisungen an das Reg[i]m[en]t erlassen könne, von General Commando mangelte aber
eine Instruktion, und so war das Reg[i]m[en]ts Com[man]do in äußerster Verlegenheit, weil es nicht wissen konte, wie diese Angabe zu nehmen ist? So gefoltert, und
weil am 18-ten auch aus dem Orte Ladjarak welches hinter Mitrovicz liegt, und bis-
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her dem Reg[i]m[en]t vollkommen ergeben war Gränzer mit hartnäckigen und
wahrscheinlich durch die Mitroviczer Malcontenten hervorgeruffenen, durch den
dortigen Djakon Tatomir Malivuk 207 ganz gewiß veranlaßten Forderung ankamen,
daß sie nach Carlovicz, um sich von dem Zustand der Dinge zu überzeugen abgehen, mit dem General Kommando aber keine Comunication möglich ist, so
beschloß der Gefertigte einen Offizieren nach Petervardein zu schicken, welcher
S[eine]r Excellenz dem Commandirenden mündlich die traurigen Umständen
schildern sollte, in welcher sich das Reg[i]m[en]t, und vorzüglich die Offiziere befinden, Herr General Ritter von Hayek bestand aber darauf, dem H[au]ptmann Auditor] Radosavlyevich als den Mann des Volkes mit diesen Auftrag zu betrauen,
was auch geschah, dieser begab sich jedoch nach Carlovicz und kam erst am 22-ten
Juny zurück, ohne in Petervardein gewesen zu sein.

[1848. június 19]
[Joksim Novic szerviánus csapatának felbukkanása
Hallavanya életveszélyben.]

Mitrovicán.

Während seiner Abwesenheit besorgte Alles ein neues Ereigniß, und wirklich ist
am 19-ten Früh schon um 4 Uhr, wehrend das Ba[taill]on zum Exercieren
ausrückte, eine allgemeine Angst sichtbar, daß auf die Feldarbeit hinausgegangene
Volk kehrte schnell zu rück, und wollte in den Feldern bei den Jovanovichischen
Mühlen viele bewafnete Menschen gesehen haben, der Gezeichnete reitet dahin,
findet das Gerede nicht bestättigt, erfuhr jedoch das dort mehrere Wägen mit Menschen vorübergefahren sind, die Besorgniß klärt sich daher umsomehr auf, als Tags
vorher aus Ruma Nachrichten eingegangen waren, es sollen bei 100 Serbianer im
Anzüge sein, um den Gefertigten nach Carlovicz die Canonen und das Ba[taill]on
aber nach Wukovar aus Mitrovicz abzuholen.
Der Tag ist sonst ruhig, als gegen Abend ein gewisser Comissär Novich" 08 mit
einer unumschränkten Vollmacht, in Begleitung von circa 40 bewafnete Serbianer
nach Mitrovicz ankomm, und den so eben mit dem Dampfboth aus Croatien angelangten Hauptman Balby 209 von Don Miguel Infanterie aretirt, der Umstand
macht Aufsehen, die schriftliche Erklärung des Gefertigten daß er H[au]ptmann
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Balby kenne, und daß er erst vor 14 Tagen durch Mitrovicz seine Frau nach Croatien geführt habe, wird nicht beachtet, und als der Gezeichnete persönlich dahin gehen wolte, kam sein jenseitiger beständiger Beschützer Herr Skelegyia Rista
Mladenovich und der sehr achtbare Handelsmann Stefan Georgievich aus Mitrovicz ihm mit der Bedeutung entgegen, daß er kein Schritt aus dem Haus machen
solle, weil Mörder auf ihm lauern, ersterer sezte bei, er werde für ihm wachen,
ohngeachtet dessen, wurde berathen ob man diese schwache Truppe nicht angreifen, und arretieren solle, allein man fand eine solche Unternehmung wegen Hervorruffung eines neuen Aufstandes umsogefährlicher, als die eigene Mannschaft
des Ba[taill]ons mit den Mitrowizer Illirier fraterniesirte, jenseits die Serbianer in
Bereitschaft zum Uibertritt stunden, und der Religions-Krieg gegen die schwache
katholische Bevölkerung auszubrechen drohte.
So erging die Nacht unter beständigen Wachsamkeit aller Stadtbewohner, indem auch die angekommene Serbianer ihre Patroulen aussendeten, wobei insbesondere die Katholiken den Gezeichneten zu beschützen, sich anschickten, und
auch wirklich sein Haus stets bewacht hatten.

[1848. június 20.]
[Hallavanya alezredes megbetegedése.
A kordon Novic általi felbomlasztásának híre.]
Von übertriebenen Anstrengung erkrankte der Gefertigte, und übergab das
Com[man]do an H[au]ptmann Popparich, welcher wije gewöhnlich daß Ba[taill]on
zum exercieren am 20-ten Juny früh führte, mitlerweils wurde H[au]ptmann Balby
durch Serbianer nach Carlovicz escortirt, und als unverdächtig dort entlassen.
Der Emissär Novich kam jedoch zum Gefertigten mit der Aufforderung, er solle
sogleich in seiner Begleitung nach Carlovicz sich begeben, und als er ihm erklärte,
daß er keine Begleitung und keine Anträge von Carlovicz annähmen kann noch
wird, ihm das gefährliche und unschicksame Benehmen des Comités vorhält, entfernte sich Novich mit der Drohung, ein andermal zu kommen, doch verging der
Tag ruhig mit ausnähme der vielen Compag[nie] Anzeigen, daß der Cordon nicht
mehr abgelöst werden könne, weil keine Leute mehr zu Hause sind, daß Oberlieut[enant] Bolzano in Kupinova gebunden, und nach Carlovicz abgeführt wurde,
und daß Gewalt in den Ortschaften fortan geübt werde; dagegen lief am 21-ten
Früh schon die Anzeige ein, daß mehrere Mannschaft von den hier versammelten
Ba[taill]on sich eigenmächtig absentirt, daß Novich den Cordon gewaltsam gehoben, und die Ladjaraker Compag[nie] insurgirt habe. Während Lieutenant] Ba-

bich von den Gefertigten entsendet wurde, den Cordon erneuert zu besetzen, kam
eine Estafete von General Commando an, der Gefertigte mit 1 H[au]ptmann und 1.
subalter. Offizier haben sich sogleich nach Petervardein zu begeben, da aber ersterer krank war, so wurden die H[au]ptleute Wuchkovich und Wuichich dan der
Oberlieut[enant] Wegheimer dahin entsendet, welche in Carlovicz aretirt,
mißhandelt, und nach mehrstündigen Arrest weiter expedirt wurden.

[1848. június 22-23.]
[Az úrnapi körmenet előkészületei. Szerviánus merénylet a kordon
helyreállításával megbízott tiszt ellen. A kordon felszámolása.
Szerviánusok a morovici században.]
Diese 3 H[errn] Offiziere kerten erst am 24-ten Juny mit der Meldung zurück,
S[eine] Excellenz der Commandirende habe ihnen einen Stoß Manifeste von
S[eine]r Majestät des Kaisers zur Verlautbarung mit gegeben, welche ihnen aber in
Carlovicz abgenommen sind, und so kamen diese Manifeste nie zur Kentniß des
Peterwardeiner Reg[i]m[en]ts
Zur Ergänzung gehört es weiter daß so wie Novich am 20-ten Juny Mitrovicz
verließ, sich die Bürger Militz daselbst auf Anordnung des Mitroviczer Odbors
welcher sich aller Einschreitungen bisher sorgfälltig enthielt zu bilden, und unter
dem Vorwande zu exercieren began, bei der am 22-ten eintrettenden Frohenleichnahms Procession paradiren zu wollen. Auf ihr Ansuchen gab ihnen Hauptmann
Popparich die nöthigen Offiziere, und so rückte diese Miliz am 22-ten Früh zur besagten Feierlichkeit aus, welche noch dadurch auffallender sich gestaltete, daß der
Mitrowitzer Propst Cselchich um seine Versöhnungs Absichten um desto mehr
kund zu geben, in den Vorschlag eingieng und bei dem Iiiirischen Kreuz am Hauptplatze einen Altar errichten ließ.
Wehrend der Messe schon wurden 4 bis 5 wohlbewafnete Serbianer sichtbar,
welche um die katholische Kirche und das Quartier des Gefertigten herumschliechen, einer derselben blieb sogar fast eine Stunde vor den Fenster des leztern
sitzen, mitlerweil die Nachricht verlautete, diese Leute hegen die Absicht,
Lieutenant] Babich welcher gestern auf Befehl des Gefertigten wider den Cordon
besezt habe, anzufallen und ihm sowohl als den Gezeichneten umzubringen. Indessen kam der serbysche Skelegyia Rista Mladenovich zu seinen kranken Bette, und
versicherte ihn daß die Gefahr zwar groß, er aber dieselben doch abzuwenden entschlossen ist.

Nichts destoweniger wurde aber Lieutenant] Babich der bei der paradirenden
Compagjnie] eingetretten war, von 4 der bewafneten Serbianer in den Augenblick
als die Procession gegen den Parade-Platz bei der Mädchenschule vorbei sich bewegte, in der Front angegriffen und gewaltsam herausgezogen, ohne daß jemand
gewagt oder nur eine Miene gemacht hätte ihm beizustehen (Beweis wie groß der
Respeckt oder das Einverständniß mit dieser Classe Eindränglinge sein mußte).
Nur ein einzelner jenseitiger Skelegyia Rista Mladenovich erwarb sich das Verdienst, mit seinen Vortretten, die Serbianer augenblichlich zu vermögen, von ihren
Attentat abzustehen, und so wurde Lieutenant] Babich aus der augenscheinlichen
Lebensgefahr gerettet. Die Bewegungsparthei welcher damit nicht gedient war,
mußte aber gleich nach Mittags einen Tumult hervorzuruffen, in welchen
H[au]ptmann Popparich auf Vortrag des H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich
den stürmenden Begehren den Cordon erneuert aufzulösen, nachgeben, und
Lieutenant] Babich beauftragen mußte, denen Posten den Befehl persönlich zum
Abzug zu bringen, H[err] Lieutenant] Babich mußte sich demnach gefallen lassen
in Begleitung bewafneter Serbianer Save aufwärts bis Jamina 210 zu fahren, um den
erhaltenen Auftrag zu vollziehen, wobei er in leztern Orte von dem Carloviczer
Emissär Novich, der bereits alle Ortschaften auf dieser Routte an sich gewissen
hatte, stark insultirt wurde.
An diesem Tage zeigte auch die Morovicher Compag[nie] an, daß sie in Erfahrung gebracht habe, besagter Novich werde mit Zuhilf nähme der bereits insurgirten Grenzer aus B o s u r 1 R a c s a , und Gerk, auch Morovich angreifen, Waffen und
Munition abfordern und fragte sich um Verhaltungsbefehle mit der Anzeige an,
H[err] H[au]ptmann Jarich sei in Gerk durch Serbianer und eigene Leute aretirt
worden.
H[au]ptmann Popparich als interims Reg[i]m[en]ts Commandant wies dieselbe
auf frühere Reg[i]m[en]ts Weisungen kurz an, und wollte oder konnte sich nicht
deutlich aussprechen, weshalb die Compagjnie] mit den Gutgesinnten meist katholischen Orte Morovich sich zur Gegenwehr zu stellen anschickte, allein
Abends kam H[aupt]mann Audit[or] Radosavlyevich und Graf Nugent, lezterer
auf seiner Rückreise nach Agram in Mitrovicz an, sie hielten Conferenzen mit
Hauptmann Popparich und den Mitrovicze Odbor in welchen beschlossen wurde,
Novich zu schreiben daß er keine Gewalt anwende, und der Compag[nie] zu bedeuten daß sie Bürgerkrieg zu vermeiden trachten möge, mit welchen Auftrag
H[au]ptmann Turkovich betraut wurde, persönlich die Compag[nie] in Morovich
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zu informieren, was auch früh den 23-ten Juny befolgt wurde, und der lezte Anhaltspunkt, der Vertheidigungsfáhig war, verloren ging.
Hier ist zu erwöhnen, daß bei dieser leztern Aufhöbung des Cordons, der Gefreite Gyurich der 9-ten Compagnie auf den Posten Jaracski gestanden, und onerachtet eines erhaltenen Avisos und der gewaltsamen Aufforderung der zahlreichen
Jaraker Bevölkerung welche ihm drohten die Csardaque anzünden zu wollen, dennoch so entschlossen gewesen ist, das er mit Zuziehung einiger Schifsknechte, sich
in Vertheidigungsstand mit der Erklärung gesezt hatte, eher bis auf den lezten
Mann zu sterben, als seinen Posten zu verlassen, und da ihm endlich gestattet wurde, einen schriftlichen Befehl von Reg[i]m[en]ts Com[man]do einholen zu lassen,
dieser auch von H[au]ptmann Popparich mit der Weisung erfolgte, daß er von seinen Posten abziehen solle, so begab er sich erst dann in sein Schicksal.
Auf dieselbe lobenswerthe weise benahm sich der Scharfschütz Simo Dudich
der 10-ten Compag[nie] auf den Cordons-Posten Ostruxnicza, 212 wo am 20-ten
Juny unter Anführung des Pfarers Boxich aus Progar 213 , mehrerer dortiger Grenzer,
Semliner Inwohner und bewafneter Serbianer er gezwungen werden sollte, seinen
Posten zu verlassen, was er jedoch durchaus mit der bestirnten Erklärung verweigerte, sich bis auf den lezten Mann zu vertheidigen.
Ein in serbisch Ostruxnicza angestellter serbische Capitän sah dieser Handlung
zu, iibersezte auf das diesseitige Ufer, belobte den Scharfschützen und seine
Mannschaft, welche nur ihre Pflicht erfüllten, und verboth ihnen weitern Gewalt
anzuthun.
Auf diese Weise zog der Andrang ab, und dieser Schütz blieb samt den
Gem[eine]fusilier Johan Gleich, Demeter Mayer, Manoilo Hocsiakovich, und
Martin Flor allein seinen Posten so lange behauptend bis ihm alle Lebensmittel
ausgegangen waren; erst dann, und als er weder Ablösung, noch Lebensmitteln ohnerachtet seiner Verwendung nach Jakova 214 erhalten konnte, verließ er den Posten, übergab aber alle aerarischen Requisiten an den Pfarer zu Jakova gegen
Bestätigung, welche er seiner Compag[nie] übergab.
Noch verdient der Corporal Poppovich aus Platicsevo 5-ten Compag[nie]
rühmlichst erwehnt zu werden, indem er eifrigst bemüht war, den Uibergriffen, und
Aufwiglungen des äußerst störischen Pfarers Kragujevich daselbst offene Hindernisse kräftigst in Weg zu legen, und als dieser schon zu begreifen schien daß die
veniinftigen Vorstellungen des Corporalen welche er an das Volk richtete Eingang
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finden werden, so klagte und verläumdete er ihm bei den Carloviczer Odbor, dieser
gab die Beschwerde an den Mitroviczer Odbor mit dem Befehle den Corporalen zu
strafen, doch lezterer fand es angemässener diesen Auftrag dem Reg[i]m[en]ts
Com[man]do abzutretten, welches solchen ad acta legte.

[1848. június 24.J
[A tisztikar tanácskozása az ezred elhagyásáról.
A mitrovicai odbor tartalék zászlóalj elbocsájtását követeli.]
Nach der Rückkehr des H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich aus Carlovicz,
welcher friedliche Nachrichten brachte, und der H[au]ptleute. Wucskovics,
Wuichich, dann das Oberlieut[enant] Wegheimer aus Petervardein am 24-ten Juny,
welche sich nicht genug über die unanständige Behandlung in Carlovicz beschweren
konnten, trat das 0[i]ffz[ie]rs Corps zusammen, und forderte umsomehr Abzug als
S[eine] Excellenz der Commandirende den oberwähnten drei H[errn] Off[i]z[iern]
denselben Rath gegeben haben solle. Das pro und contra wurde berathen, und die
Ansicht festgestellt, daß wenn die Off[i]z[ie]re abziehen, den sich eigenmächtig
gebildeten Odbors die Ausrede zu statten kommen müsse, daß sie bei der freiwilligen Abzug der Offiziere welchen niemand etwas in Weg legte sich notwendigerweise bemüßigt fanden, die Regierung zu übernehmen, was im Grunde zu einer
geheimen Idee bereits erwachsen war; man beschloß daher die Meinung des
H[errn] Generalen Ritter von Hayek einzuholen, und als dieser entschieden
erklärte daß er seinen Posten auf keine Art verlassen wolle, so stimmten die Offiziere zum weitern ausharren dem Beispiel des H[errn] Generalen bei. Nur der
H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich erklärte er werde aufjedenfall bei der Nation verbleiben.
H[err] Lieutenant] Szinvel"1" bath aber um Urlaub nach Wien, um sich um eine
Transferirung zu bewerben, nachdem er als Siebenbürger bei dem Gerüchte daß
Siebenbürger Reg[i]m[en]t[e]r gegen den Carloviczer Aufstand vorrücken, umsoweniger im Reg[i]m[en]te verbleiben könne, als er ohnehin der Sprache nicht
mächtig, daher jeder afronte ausgesezt ist. Er erhielt die Bewilligung nach Petervardein zu gehen, und sich um Urlaub zu bewerben, ohnerachtet ihm das
Reg[i]m[en]ts Com[man]do sehr ungern seiner sonstigen vortreflichen Eigenschaften wegen verlohn
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Unterdessen langte von Semliner militär Commando das Ansuchen d[e] d[at]o
23 Juny an, eine Division des Reserv Ba[taill]ons nach Semlin zur Ablösung jener
dort von Don Miguel in Garnison stehenden abzusenden. Der Mitroviczer Odbor
von Allen und den geheinsten Unternehmungen des Reg[i]m[en]ts in Kenntniß,
beschloß wahrscheinlich dieses zu vereiteln, und veranlaßte die Mannschaft des
Ba[taill]ons, daß sie stürmisch um Entlassung vor H[au]ptmann Popparich vortrette, welcher ohne weitere Anfrage in Einverständniß mit H[au]ptmann Audit[or]
Radosavlyevich, welcher bereits Sitz und Stimme in Odbor eingenommen hatte,
das Ba[taill]on entließ.
Zugleich kam Oberlieut[enant] Milekich 216 aus Petervardein an brachte den
vom Gefertigten angesuchten Urlaub ins Baad nach Lippik mit, und brigade Commando Seits wurde H[au]ptmann Wucskovich mit Führungs der interims
Reg[i]m[en]ts Commandos beauftragt.

[1848. június 25-30.]
[A tartalék zászlóalj feloszlása, illetőleg Karlócára

vonulása.]

Obgleich nun H[au]ptmann Wucskovich sogleich den Befehl erläst, daß die
Mannschaft der 6-ten, 7-ten, 11-ten und 12-ten Compag[nie] sich am 28-ten in Franzensthal 217 unter Com[man]do des H[au]ptmann Wuichich zum Bezug der Semliner
Garnison, der Rest aber am 26-ten die Mitrovicz zu versammeln habe, so wird diesem Auftrag doch nicht mehr genügt, da schon am 26-ten ein gewißer entlassener
Offizier Drobacz aus Mitrovicz von den Carloviczer Comissair Novich aus Morovich geschickt in Mitrovicz mit der Forderung erscheint, die Reserv Ba[taill]ons
Mannschaft der 1 -ten, 2-ten und 3-ten Compag[nie] solle zu Hause bleiben, weil es in
Bosnien bedenklich aushielt, dieser wird zwar durch Vorstelungen des H[errn] Generalen Brigadir Ritter von Hayek dahin beschwichtigt, daß wegen Bosnien vom
Reg[i]m[en]te schon Anstalten getroffen werden, und wehrend dem als sich ein
Theil der Reserv Ba[taill]ons wirklich den 26-ten Abends in Mitrovicz sammelt, so
kam doch andern Tags am 27-ten der besagte Comissär Novich zum H[errn] Generalen, wo mit Zuziehung des H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich berathen und
beschloßen wurde eine Compag[nie] nach Morovich und Vi Compag[nie] nach Martincze21<s zu verlegen, mit diesem Commando wurde H[au]ptmann Jarich und
Lieutenant] Kovachevich beauftragt, erstere von den Gefertigten sub rosa auferlegt,
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60 Mann nach Racsa zur Besetzung des Forts zu disponiren, den Rest aber in Morovich zu behalten, wohin er auch am 28-ten abrückte, allein schon um Mittagszeit befahl der Odbor den Rest des Ba[taill]ons, welcher in Mitrovicz verblieben war, nach
Carlovicz marschiren zu lassen, und so verblieb dem H[au]ptmann Wucskovich
nichts anders, als die 300 Mann des Reserv Ba[taill]ons welche in Mitrovicz verblieben waren am 29-ten Juny zu Hause zu entlassen, an welchen Tage die Mitroviczer
National Garde sich befähigt halt, ihre Organisirung zu beenden, und Offiziere und
Chargen zu wählen, um imponieren zu können.
Nachdem von der vorerwähnten Detachirung wirklich H[au]ptmann Jarich das
Fort Racsa besezte, und den Rest in Morovich concentrirt und exerciert hatte, lief
schon am 30-ten Juny von Lieutenant] Kovachevich die Meldung ein, daß der Carloviczer Comissär Novich ihm bemüßigt habe, die in Martincze versammelt gewesenen Vi Compag[nie] zu entlassen, und daß er sich krank befinde, H[au]ptmann Jarich
behielt aber sein Com[man]do bis 11-ten July, wo er solches auf Befehl des mitlerweil am 7-ten July eingerückten H[errn] Obersten Rastich und auf Zudringen des
Mitroviczer Odbors entlassen mußte. Andern Tags sollen die Serbianer 3 Canonen
von Racsa nach Wukovar verschlept und den Forts Comdanten. H[au]ptmann
Scheuer mit den Pistolen auf der Brust zu deren Erfolgung umsomehr erzwungen haben, als seine Wache keine Miene zu seiner Vertheidigung mehr machte.
H[au]ptmann Wuichich dagegen, der nach Semlin disponirt war, samelte von
den 4 dahin beordert gewesenen Compag[nie] kaum 130 Mann, und begab sich am
29-ten Juny nach Semlin, kaum war er dort angelangt, so wurde er schon vom ausroulirten zum Carloviczer Odbor gehörigen äußerst schlecht conduisirte Verwalt[ungs] Gefreiter Gvoszdenacz lebensgefährlich mit der Absicht angefallen
nach Carlovicz gebundener geschlept zu werden, er vertheidigte sich männlich,
und mußte endlich Befehl des Semliner Odbors nach einen dortigen Aufstand die
Mannschaft entlassen, welche von leztern befehligt wurde, sogleich nach Carlovicz abzurücken, wehrend der H[au]ptmann Wuichich erkrankte, und in diesen Zustand nach Mitrovicz sich begab, seine Offiziere aber Oberlieut[enant] Kovacs und
Lieutenant] Racz219 in Semlin blieben, was aus Lieutenant] Maletich gesehen
blieb unerhöblich, nur wurde so viel bekannt, daß er noch früher auf den Boljevczer
Patrouls-Posten, wo er sich der Aufhöbung des Cordons wiedersezte, von Serbianer und Boljevczer Gränzer mißhandelt wurde, speter aber soll er dennoch nach
Carlovicz sich eigenwillig begeben haben, und dort von Aufstand zum Majoren
ernannt sein.
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[1848. június 25-26.J
[János főherceg közvetítésének érdektelen szerb fogadtatása.
A magyar kormány végrehajthatatlan
rendeletei.j
Indessen kam am 25-ten von S[eine]r Excellenz des Banus Croatien aus Insbruk
eine Estafete an, worin er das Petervardeiner Reg[i]m[en]t zur Ruhe auffordert,
und bekannt giebt, daß S[eine] Majestät der Kaiser den Erzherzog Johann als Vermittler zwischen den Ungarn und Südslawen bestimmt habe, und daß sowohl
S[eine] kais, Hoheit als der Banus nächstens in dieser Absicht herabkommen werde. Die Verordnung wurde gleich publicirt, H[err] General Hayek ergreift die Gelegenheit, dem Mitroviczer Odbor zu berufen, theilt ihnen diese erfreuliche
Nachricht mit, und die Hoffnung, daß nunmehr alle Vereine ausgleichen werden
dürften, schickt eine Abschrift dem General- und eine andere dem Semliner Militär
Commando, wehrend H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich sich mit dem Orginale nach Carlovicz begiebt, um einige Beruhigung zu erlangen, komt aber am 26-ten
Früh zurück, berichtend, daß der Zusage wenig Vertrauen geschenkt, wohl aber die
Verlängerung eines 10 Tägigen Waffenstillstandes abgeschlossen sei.
Das General Com[man]do in Kännntniß, daß die Erlässe des ungarischen Ministeriums für jederman zu publiciren höchst gefährlich sei, gibt jedoch die Aufforderung derselben herab, daß das Peterwardeiner Reg[i]m[en]t einen Deputirten
zum ungarischen Landtage bis am 2 July nach Budo Pesth bestimmen, und
entsänden sollen, eine andere Verordnung aber, daß das ungarische Ministerium
den Offizieren und Mannschaft, welche außer ihrer Nationen auf Commandos sich
befinden, bedeutende Zulage bewilligt hat, und versucht auf diese Art Eingang zur
Unterwerfung zu finden, da jedoch schon der Name ungarische Ministerium im
Auge des Volkes ein Hochverrath ist, so getraut sich niemand Gebrauch davon zu
machen, umsoweniger, als jeder Federzug verrathen ist, und so wird dem General
Commando erwiedert, daß das Reg[i]m[en]t unter bestehenden Verhältnissen ein
und anderes nicht unternehmen dürfe.

[1848. június 27.]
[Félelmek Lázár cár maradványainak szerviánus elvitele miatt.
Mitrovicán bizottság alakul a postai küldemények
átvizsgálására.
Novic parancsa a harmincadi pénzek átadása végett.]
Die Geschichte möge beurtheilen, ob diese Versuche gegenwärtig, wo die Anarchie in vollen Masse eingetretten, und in den Banater Grenz Reg[i]m[en]t bei erster
Kunde daß sie unter das ungarische Ministerium abgetretten sein sollen, die Revo-

lution ausgebrochen war, am Platz gewesen sind, wehrend das slawonisch syrmische General Commando früher sich selbst enthielt, irgend etwas von dieser
Abtrettung fallen zu lassen, und wehrend endlich die Gränze nie in eine officiele
Kentniß kam, daß ihr eine andere Oberbehörde als der Hofkriegsrath und nachher
das k. k. Kriegsministerium vorgesezt ist. Zur weitere Aufklärung der traurigen
Verhältnisse gehört femers zu berühren, daß ein Gerücht die Bevölkerung in Angst
erhielt, es werden nämlich am 27-ten Juny als den iiiirischen Vitus Tage Maßen
von Serbianer herüber tretten, und aus dem Kloster Ravenicza 220 die Reliquen des
serbischen Kaiser (Czar Lazar)2"1 nach welchen sie sich seit Jahrhunderten sehnen
herüberführen, doch mag ohnerachtet starke jenseitige Volksandränge die Vermuthung bestärkten, die Serbische Regierung dagegen ihre Maßregel ergriffen haben, indem an diesem Tage der vertraute Kundschafter des Gefertigten ihm
bekannt gab, daß gegenwärtig von dieser Absicht nichts zu besorgen sei.
Damit aber die Kräften des Reg[i]m[en]ts Com[man]do, und der militär Administration aufjede Art gelähmt werden, beschliißt der Mitroviczer Odbor am 27-ten
Juny eine Comission aus dem Gerichts Canzelisten Nikolich, Doctor Kollare999
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vich" Anastas Poppovich , um noch einen Individuen zu bestellen, welcher den
Auftrag erhielt, auf der Post alle ankommenden und abgehenden Briefe zu eröfnen,
und zu lesen, und theilt diesen Beschluß dem Reg[i]m[en]te in einer Note mit, da
jedoch diese Verfügung zu auffallend ist, obschon seit den 10-ten Juny jede
verläßliche Expedition von Dienst und Privatbriefen gehemt war, so wendet sich
H[au]ptmann Wucskovich als Landes Reg[i]m[en]ts Com[man]dant an den
H[errn] Generalen Ritter von Hayek welcher den Odbor das unconstitutionele dieser Veranlassung mit dem vorstelt, daß gerade das Briefgeheimniß ein durch die
Constitution besonders bedungenes Recht ist, welches nicht angetastet werden
dürfe, und so wurde zwar von diesen Maßregel öffentlich abgegangen, in geheim
aber die Post, sowie alle Expeditionen dennoch überwacht, daher sich niemand
mehr getraute etwas auf die Post aufzugeben.
An diesem Tage den 27-ten Juny erließ der Carloviczer Comissär Novich (einen
der verwegensten Aufwiegler) an die 30gst Ämter zu Klenak, Mitrovicz, und Racsa den Befehl, daß sie alle 30gst Gefällen bei Vermeidung aller üblen Folgen
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künftig an ihm abzuführen haben, leztere zwei theilten diesen Auftrag dem
Reg[i]m[en]tmit, und baten ihre Baarschaft in die R[e]g[i]m[en]ts Proventen Cassa depositiren zu dürfen, was auch geschehen ist.

[1848. június 28-29,]
[Katolikus polgárok letartóztatása. A mitrovicai oclbor a tartalék zászlóalj
Karlócára vezénylését követeli. A zászlóalj és a tisztikar helyzete.]
Am 28-ten Juny in aller Früh hatten den Lederer Schleiffelder und Tischler Csapek
beide für die Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung thätigst und eifrigst eingenommene Mitroviczer Bürger, einen Carloviczer Bothen mit einen Brief an den Mitroviczer Odbor aufgehalten, und als sie solchen zum Odbor brachten, wurde die
Schuld auf sie als Ruhestörer gewelzt, und beide in Arrest gesezt, aus welchen sie erst
in paar Tagen kaum entlassen wurden. Wie diesmal so blieb allemal jeder katholische
Bewohner selbst bei der gerechtesten Klage in der Straffalligkeit, wehrend die rohesten Ausbrüche der Andern, als Geringfügig und nicht beachtenswerth angesehen
wurden.
Der Mitroviczer Odbor entblödete sich wie oben gesagt aber nicht, an den
H[au]ptmann Wucskovich den Auftrag zu erlaßen, den Rest des in Mitrovicz versammelt gewesenen in circa 300 Mann bestandenen Reserv Ba[taill]ons sogleich
nach Carlovicz marschieren zu lassen, und weil dieses unbefolgt blieb, wurde der
Odbor unzufrieden, demnach der H[au]ptmann Wucskovich am 29-ten Früh
beschließen mußte, den Stabsdienst für die künftige Woche repartiren, und den
Rest der Mannschaft nach Hause zu entlasen, um diese Forderung zu entgehen.
Gerüchte laufen ein aus Zombor, sei eine Deputation in Carlovicz eingetroffen,
welche rathet, den Aufstand zu beseitigen, und den Erfolg von den Beschlüßer des
zusammtentrettenden ungarischen Landtags abzuwarten, welcher Rath in Carlovicz ebensowenig beachtet, als daselbst an die Ankunft S[eine]r kaiserl. Hoheit des
Erzherzog Johann, und S[eine]r Excellenz des Banus Croatiens geglaubt wird, im
Gegentheil haltet man lezteres Vorhaben für Verrath an ihren Unternehmen.
An diesem Tag wurde die Compag[nie] Abrechnung abgehalten, allein die
Compag[nie] des Reserv Ba[taill]ons konnte keine Verpflegs-Liste unterlegen, sie
waren ohnerachtet mehrfalltiger Befehle nicht im Stande zu ermitteln, welche
Mannschaft sich dem Carloviczer Aufstand angeschlossen hatte, und welche
nicht? wo ein oder der andere Mann sich befindet, die Feldwebls erst vor kurzen
avancirt waren diesen Geschäfte noch nicht gewachsen, die Unter Offiziere meist
aus dem ausroulirten Stande dem Reserv Ba[taill]on eingetheilt, hatten wenige

Dienstroutin und durch die vielfálltige Aufruffe und Beredungen irre gemacht, betrieben die erhaltenen Aufträge äußerst lau, oder mit Gleichgültigkeit, Off[i]ziere
und H[au]ptleute jeder Augenblick wo anders hin, wo es Noth thut, theils in die
Ortschaften, theils auf den Cordon gesprengt konnten von den Stand der
Mannschaft bei aller Anstrengung sich keine Uiberzeugung verschaffen, die Verwalt[ungs] Offiziere jeden Augenblick aus ihren Stationen vertrieben, oder
mißhandelt, durften ohne Lebensgefahr in ihren Kanzeleien nicht eintretten, und so
war auch die geregelte Verrechnung ins Stocken gebracht.

[1848. június 30.]
[A platicsevói szerbek konfliktusa a hertkovcei

klementinusokkal.]

Um jeder möglichen Verdächtigung der conservativen katholischen Bewohner insbesonder der sehr lobenswerthen Klementiner zu Hertkovcze, und Nikincze, Eingang zu verschaffen, unterlegten die Gebrüder Thomashevich aus Klenak am 30-ten
Juny eine Beschwerde an den Mitroviczer Odbor, worin sie anzeigen: Hertkovczer
Grenzer hätte ihm ein Pferd im Vorbeifahren angeschossen, diese Beschwerde
wurde an das Reg[i]m[en]ts Com [man] do abgetretten, von solchen untersucht, und
es zeigt sich daß nicht Hertkovczer sondern Platicsevoer Grenzer das Pferd von
Thomashevich angeschossen habe, der Thäter wurde ausfindig gemacht, weil er
aber ein Serbe war, so stunden die Kläger von der Beschwerde ab, indem ihnen die
Absicht ihrer Verläumdung nicht gelang, genug diese Gebrüder Thomashevich,
das wohlhabenste Handelshaus in Syrmien bemühte sich mit äußerste Anstrengung und schweren Kosten den Aufstand jeden möglichen Vorschub zu geben, Serbianer zu engagiren, und herüber zu bringen, Ortschaften in verein mit dem Pfarer
zu Klenak und besonders jenen von Platicsevo (Kragujevich) gewaltsam zu insurgiren, und sich ein Verdienst, um die unsinnigen Absichten des Carloviczer Odbors
zu erwerben, was den Beweis liefert, daß nicht nur Geistlichkeit des iiiirischen Ritus, sondern auch die meisten Handelsleute und Krämer welche in Syrmien leben,
mit der Verschwörung einverstanden, und thätigst bemüht waren, die gesetzliche
Ordnung aus dem Grunde einzustürzen, weil sie vermeinten künftig selbst ihre Beamten zu wählen, um Antheil an der Verwaltung zu nehmen.

[1848. július l.j
[A szalánkeméni katolikusok szerviánusokat vernek agyon.
A harmincadi pénzek Péterváradra
csempészése.
A szerbiai hadsereg betörésének valótlannak bizonyuló híre.j
Am 1 -ten July kam die Nachricht an, drei Serbianer haben von Titel die Reitpferde
des Oberstlieutenants Molinary 224 gebracht, und den katholischen Pfarer Molnar in
Neu Slankamen überfallen, aber das Volk um ihren Pfarer besorgt, hätte dieselben
emstlich angegriffen einen getödtet, und 2 tödlich verwundet, was die Besorgniß
verursachte, die Kercsediner 223 Grenzer werden in Verbindung mit denen in Carlovicz befindlichen Serbianer, Neu Slankamen angreifen und in Brandstecken, Vorstellungen des kranken Gefertigten jemanden hinaus zuschicken, der die Sache
beilegt blieben erfolglos; doch hatte der Carloviczer Odbor selbst die Besonnenheit, nach angestellten Untersuchung einen Bürgerkrieg zu vermeiden, und
begnügte sich mit der Arretirung des kranken und unschuldigen Pfarers Molnar.
An diesen Tag wurde der Verwaltjungs] Oberlieut[enant] Becker nach Petervardein zur Abrechnung geschickt, der Gefertigte obwohl krank, rieth dennoch die
von den Mitroviczer, und Racsaer 30gst Ämter erst kürzlich übernommenen
10.000 Gulden C[onventions-]M[ün]ze an die Kriegs Cassa abzuführen, allein die
Cassasperer von allen Seiten beobachtet, getrauten sich nicht diesen Rath wegen
Besorgniß eines Aufstandes zu befolgen, und so wurde beschlossen daß er 3000 fl.
In Banknoten mitnehmen, und um diese und noch andere 3000 fl. welche er in der
Kriegs Cassa abzufaßen hatte, klingende Münze bei der Kriegs Cassa sich erbiten
möge, weil man an solcher Auflag dieser Verwalt[ungs] Offizier wurde gleich von
Mitroviczer an den Carloviczer Odbor denuncirt, daß er namhafte Summe Geldes
nach Petervardein mit führe, deshalb in Carlovicz angehalten, mißhandelt und auf
daß genaueste visitirt, und als man kein Geld bei ihm fand, indem er die in 3 Banknoten a 1000 fl. Mitgenommenen 3000 Gulden wohl zu verstecken wußte, wurde
ein Courir nach Mitrovicz geschickt, der genau zu erforschen hatte, ob und welche
Summe Geldes v[on] Ob[er]l[ieutenan]t Becker mitführe, und als ihm erklärt wurde, daß er kein Geld bei sich habe, weil die Ausrede schon früher besprochen war,
so wurde dieser Offizier nach Petervardein entlassen. Seine eigene Relation wird
die Umstände näher erklären, gehört aber hieher zur Sache, um nachzuweisen, wie
alles aufgebothen wurde, die Offiziere des Reg[i]m[en]ts in Verlegenheit zu setzen,
und ihnen jedes Ansehen zu benehmen.
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Da Schriftliche-Mittheilungen an das General Commando seit längerer Zeit
unzuläßig, und bei der Uiberwachung der Post äußerst gefährlich waren, so wurde
v[on] Ob[er]l[ieutenan]t Becker von den Gefertigten instruirt, S[eine]r Excellenz
dem Commandirenden über die Vorfallenheiten mündlich zu informiren, ihm die
traurige Lage des Reg[i]m[en]ts so wie die Gefahr in welchen die Offiziere desselben stehen, zu schildern, und weil es allgemein heißt, daß der Serbische Primas
Wucsich 226 nächsten Tage zum Woivoden in Carlovicz ausgerufen, und er mit einer
Macht von 40.000 Mann herübertretten wird, der Rath beigeselt, Wuichich auf irgend eine zuläßige Art mit einen angemessenen Geld Doceur zu brühigen. Allein
der Commandirende ließ sagen, er selbst befinde sich in Geldverlegenheit um diesen Rath nachkommen zu können.
Daß die Sage, Wuchich werde zum Woivoden in Carlovicz ausgerufen, irgend
einen Grund haben mußte, beweisen mehrere eingegangen gleichlautende Kundschaftsnachrichten, und der Umstand, daß der Fürst von Serbien mit der serbischen
Regirung seinen Sitz nach Kragujevacz aus Belgrad verlegt hate, wehrend
Wuichich allein in Belgrad verblieb, und man behaupten wollte derselbe beabsichtige, seine Stelle als Feldherr von Serbien niederzulegen.

[1848. július 2.J
[Radosavljevic az ezred elhagyását tanácsolja Hallavanyának.
Az alezredes a maradás mellett dönt.]
H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich kam dennoch andern Tags am 2-ten July
zum Gefertigten ihm rathend, theils aus obigen Ursachen, wo der Übertritt serbischer Truppen fast in keinen Zweifel mehr steht, theils aus dem Grunde, weil man
ihm unter dem Volkspöbel allerhand Vergehungen, wie das Einverständniß mit
S[eine]r Excellenz dem Commandirenden H[errn] F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] B[a]ro[n] Hrabovsky, die Aufhetzung der Katholiken gegen die Serben, die
Betheilung der Erstem mit Gewehre, und scharfer Munition, wehrend die Leztere
nur blinde Patronen erhalten haben sollen, und endlichen eine Verwendung an das
General-Commando Präsidium um Truppen und Artillerie Sendung zur Bewältigung des Aufstandes mit dem Beisatze andichte, daß nur ihm allein die Schuld beigemessen wird, daß die Offiziere des Reg[i]m[en]ts sich den Carloviczer Aufstand
bisher nicht angeschlossen haben, und daß jedes Entgegenwirken gegen die Revolte, nur seinen Rath und Maßregeln zugeschrieben werde, er demnach von den

226

Torna Vucic Pcrisic szerbiai vajda.

Pöbel alles und das Äußerste zu besorgen habe, womit er entweder den erhaltenen
Baade-Urlaub antretten, oder sich wenigstens auf einige Tage aus Mitrovicz entfernen solle, weil er zulezt beim besten Willen für seine Sicherheit nicht mehr gut
stehen kann.
Der Gefertigte entschied sich zwar seine Reise ins Baad so schwach er noch war
anzutretten, doch nach einiger Uiberlegung dieht er ein, daß sobald er Mitrovicz
verläßt, die meisten wenn nicht alle Offiziere ihm folgen werden, wodurch jeder
Schein von künftiger militärischer Authorität verlohren gehen wird, er änderte daher seine Absicht fest entschlossen, daß Äußerste abzuwarten, wo ihm insbesonders die vertraute Mittheilung bestirnt, es sei in Mitroviczer Odbor beschlossen
worden, H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich zum Obergespan des Petervardeiner Reg[i]m[en]ts Districtes zu wählen, sobald der Gefertigte Mitrovicz verlassen
haben wird.

[1848. július 3-4.]
[Rastich ezredes érkezésének híre. Novic terve Hallavanya

elfogására.]

Andern Tags den 3-ten July liefen Nachrichten ein der H[err] Oberst Rastich werde
nächster Tagen mit dem 2-ten Feld Ba[taill]on aus Agram nach Mitrovicz
einrücken, man sieht der Bestättigung dieser Nachricht mit Freude umsomehr entgegen, als es schon bekannt ist, daß das Ba[taill]on in Agram unvertraut durch Costa Jovanovich und andere Emissäre aus Carlovicz zur gewaltsamen Forderung ins
Land abrücken zu wollen verleitet, und daher ftir die Sache des Aufstandes bereits
gewonnen ist, was bei den Gutgesinnten eine sehr bedeutende Besorgniß erregte.
Unterdessen langt am 4-ten July ein Befehl des Carloviczer-Odbors an das
Reg[i]m[en]t die Mannschaft der 1-ten, 2-ten, und 3-ten Compag[nie] nach dem
Vortrag des Comissärs Novich in dem Lager bei Illincze2"7 zusammen rücken zu
lassen, welcher ad acta gelegt wurde.
Dieser Comissär Novich war an diesen Tag mit etwa 60 Serbianer in Mangyelos228 und äußerte gegen den Grenzer Lovrich aus Mitrovicz, daß er diese Nacht
den Gefertigten tod oder lebendig nach Carlovicz abzuholen beschlossen habe;
leztgenannte Grenzer sandte seinen Hausgenossenen Grenz Verwalt[ungs] Gefreiten Lovrich mit dem Auftrag, den Gefertigten hievon in Kenntniß zu setzen, und
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ihm Schutz anzubiethen, allein diese Drohungen fast alle Tag wiederholt wurde
schon um Eckel, und der gut gemeinte Schutz abgelehnt.

[1848. július 5-6.J
[Rastich hivatalos jelentése hazatéréséről. Megnyugtató

hírek

Szerbiából.j

Am 5-ten July langte die officiele Zuschrift des H[errn] Obersten Rastich an, daß er
wirklich am 3-ten aus Agram aufgebrochen und in Anmarsch nach Mitrovicz ist,
weil aber in Mitrovicz allgemein die Drohung ausgesprochen wurde, den Obersten
so bald er ankommt zerviertheilen zu wollen, und die Erbitterung gegen ihm durch
Carloviczer Emissäre welche in Agram waren, schon zum voraus höchst gestiegen
war, so entsendete der Gefertigte den Verwalt[ungs] Lieutenant] Csidich in Geheim in das Brooder Reg[i]m[en]t, den Obersten wo er ihm trift, zu warnen, daß er
nicht in Mitrovicz sondern vor dem Orte landen, sich aber auf jeden Fall in Acht
nehmen möge, weil ihm Gefahr drohe, welche in der Folge sich auch Bewahrheitet
hat. Gleichzeitig kam der jenseitige Skelegyia Rista Mladenovich zum Gezeichneten ihm berichtend, daß die Angelegenheiten mit Vuchich in Belgrad eine andere
Wendung genommen haben, daß die serbische Regierung entschieden ausgesprochen hat, keinen Antheil an den Carloviczer Unternehmungen nicht nur
nehmen zu wollen, sondern sogar beschlossen habe, alle in das österreichische
Gebüth gewaltig übertrettenen Serbianer als Landes verwiesene zu betrachten.
Welchen Einfluß diese veränderte Gesinnung zu verdanken ist, blieb unerforscht, beweist aber, daß in Anfang des Tumultes die Simpathi in Serbien ftir solche wirklich vorgeherscht habe. Nur hieß es ein russischer Courir sei vor 2 Tagen
bei der Serbischen Regierung angelangt.
Ein gewißer Doctor Peichich aus Pancsova welcher bei der Deputation in
Innsbruck gewesen, und in Mitrovicz am 26-ten May Abends aufregende Reden
geführt hatte, kam auf seiner Rückreise aus Innsbruck dieser Tage an, soll aber dermal ganz andere, und zwar sehr gemäßigte Ideen entwickelt haben, und am allerwenigsten aber, mit dem organisierten Aufstande einverstanden gewesen sein; er
erzählt unter andern, S[eine] Excellenz der Banus Croatiens gehe nicht nach Wien,
wohin er von S[eine]r k. k. Hoheit dem Erz Herzog Johann beruffen sei bis das Manifest des 10-ten Juny entkräftet sein wird. Die Entrüstung in Agram sei so groß daß
alles zu besorgen steht, und daß man den Banus auf keinen Fall die Reise anzutretten erlaubt, was alles mit Gleichgülltigkeit aufgenommen wurde. Der 6-ten July
verstrich ruhig, nur gehört hier zu bemerken, daß der Gefertigte H[au]ptmann
Wucskovich wiederholt, und zu öftermal errinnerte, alle Erreigniße dem General

Commando zu berichten, allein dieser ist nicht im Stande, dem Ansinnen zu entsprechen, keines der Individuen wagt sich mehr an das Gescheft, wenige sind Vertraut, alles ist rathlos und betrübt, endlich entsteht die Frage, auf welche Art die
Berichte an das General Com[man]do gelangen zu lassen.

[1848. július 7.J
[A 2. tábori zászlóalj megérkezése Mitrovicára. A tisztikar

helyzete.]

Am 7-ten July Früh 6 Uhr langte das Dampfschiff mit den H[errn] Obersten Rastich und den 2-ten Ba[taill]on glücklicherweise so früh und unverhoft an, daß keine
zahlreiche Versamlung ihm erwarten konnte, dagegen wurde er ziemlich kalt empfangen, war nebst den Offizieren desparat weil das Ba[taill]on höchst unvertraut
geworden ist, und nichts als nach Carlovicz strebte. Nachdem der eingerückte
Obersten von allen frühern Vorgänge informirt wurde, so gehört die weitere Schilderung der Erreigniße bis zu seinen und den am 15-ten July stattgefundenen gez w u n g e n e n A b z u g der O f f i z i e r e aus M i t r o v i c z in den B e r e i c h seiner
Berichts-Erstattung.
Zum Schluß komt noch nachzuweisen, welche Mittel dem Gezeichneten gegeben waren, um einen durch Geistlichkeit und Handelsleute geheim besprochene
aber äußerst schnell exequirten Volksaufstand entgegen zu tretten.
Der Ausmarsch zweier Bataillone hatte die Offiziere aus ihren Stationen, und
vorzüglich die tüchtigen Chargen mitgenommen, im Lande verblieb das erst neu
organisirte Reservon Ba[taill]on, welches aber noch nicht abgerichtet war, und
welche wehrend es mit den Steinschloßgewehren anfänglich versehen gewesen,
auf einmal Perkussions-Gewehre erfolgt wurden, wodurch obwohl Chargen als
Mannschaft von neuen in die Abrichtung genommen, dabei aber auch der in diesen
ausgedehnten Reg[i]m[en]ts Bezirk so große Dienst bestritten werden mußte.
An Offizieren war Mangel mehrere derselben theils aus Italien theils aus Siebenbürgen neu avancirt waren auf den Anheromarsch, andere rückten gerade in
den Augenblick ein, als die Bewegung schon verbreitet gewesen, und so ergab sich,
daß z. B. H[au]ptmann Wucskovich durch 5, Oberlieut[enant] Bolzano,
Lieutenant] Maletich, und Ignyatov durch 7 Wochen unabgelöst auf den Cordon
bleiben mußten, wehrend in zwischen H[au]ptmann Wucskovich, Popparich,
Paitsch, und Wuichich, Oberlieut[enant] Illich, Lieutenant] Draxeta2"9, Illich und
Kovachevich erkrankten. H[au]ptmann Jarich erst eingetheilt zur Abholung seiner
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Familie beurlaubt, Oberlieut[enant] Wegheimer als Artil[leme] Offizier, Oberlieut[enant] Milekich als Divisions Adjutant, Lieutenant] Babich als provisorischer Verwalt[ungs] O f f i z i e r , und Lieut[enant] Gerber als Professor der
mathematischen Schule, und Bau Materialien Aufseher verwendet wurde. Werde
nun diese genannten theilweis von Dienst enthoben gewesenen 16, Lieutenant]
Racz und Radosavlyevich, welche die lezten Tage vor den Abzug des Obersten aus
Mitrovicz einrückten, in Summa 18 Offiziere von 24 einen Ba[taill]on angehörig
abgeschlagen, so blieben dann 6 welche zum Staabs und innern Dienst verwendet
wurden konnten, darunter die von auswerts erst ins Reg[i]m[en]t neu avancirten
Oberlieut[enant] Kovacs, Lieutenant] Sinvel und Kratochvill, welche kein Wort
Slavisch kannten, daher zur Verhinderung des Aufstandes nirgends hin verwendet
werden konnten.
Eben so waren von den 6 Feldwebls Wuichich als adjungtirender, Mayer bei der
Bau-Canzley, und Dudich bei der Brigade, woher der Brigade Adjutant erst zum
Divisions-Adjutanten ernant wurde, Commandirt, folglich blieben drei im Ganzen
Reg[i]m[en]t, wehrend die andern Chargen größtentheils aus dem ausroulirten
Stande nach der conscriptions Pflichtigkeit genommen, und nicht nur aus der
Dienstroutin gekommen, sondern für den Dienst wenig empfänglich waren.
Unter solchen Umständen ist es einleuchtend, daß in den großen Gemeinden,
wo es an der militärischen und polizeilichen Aufsicht mangelte, die Geistlichkeit,
Djakone, und Handelsleute, welche ohnehin seit jeher um die Authorität mit den
militär administrations Personale rivalisiert haben, bald die Oberhand gewinnen
mußten, unnd das Volk bei dem Aufruf auf ihre Nationalität, Wahrung der kirchlichen Rechte, der Gefahr mit welcher sie die Magyaren bedrohen, endlich die
Erläuterung, daß die dem allerhöchsten Throne stets getreuest gebliebene Gränzer
ohne ihren Wißen und Willen von den bisher unbekannt gewesenen magyarischen
Ministerium unterjocht werden will, gar bald auf Abwege und Abtrennigkeit von
ihren dienstlichen Vorgesezten Behörden verleiten konnte. Besonders wirkte der
Umstand, daß dem Volk begreiflich gemacht wurde, dasselbe sei befähigt sich
selbst das administrations Personale zu wählen, sei daher nicht gehalten, den bisher
dort Angestellten länger zu folgen, und weder Lasten noch Abgaben, außer welche
der Carloviczer Odbor vorschreibt zu tragen.
Petrina am 31-ten August 1848
Hallavanya
Ob[er]stl[ieutenan]t

II.
D a n i e l Rastich ezredes emlékirata
.Történeti tényállás a péterváradi határőrezred k ö r z e t é b e n történtekről,
a m e l y e k t ö k é l e t e s a n a r c h i á h o z v e z e t t e k és az e z r e d t e l j e s f e l o s z l á s á t
eredményezték"

Geschichtlicher Thatbestand
Uiber die Ereigniße im Peterwardeiner Regiments Bezirke, welche eine
vollkommene Anarchie herbeigeführt und die völlige Auflösung dieses
Regiments zur Folge gehabt haben.

[1848. május.]
[A szerb nemzeti mozgalom
kibontakozása.
A 2. tábori zászlóalj kiindulása Itália felé.]
Die Ereigniße im Peterwardeiner Grenz Regimente, welche den bedauerlichen
Zustand der vollständigen Anarchie herbeiführten datiren schon vom Anfang M a y
d[ieses] J[ahres].
Schon damals waren unter der Aegide des freyen Associations- und Petitions
Rechtes in der k. k. Militair Grenz-Comunitaet 2 3 0 Carlowitz als dem Sitze des
griechisch] n[icht] u[nierte] Metropoliten, ohne Einvernehmen oder irgend einer
Mittheilung an die Behörden große Völckzusammenkünfte gehalten, und in einer
derselben der Hen- Erzbischof und Metropolit Rajacsich zum Patriarchen und der
k. k. Oberst Suplikatz z u m Voivoden der serbischen Nation in k. k. Staaten gewählt,
und Petitionen in diesem Sinne entworfen, und A[ller-]H [ochsten] Orts vorgelegt.
Die Bewegung war damals noch eine rein nationale, loyal und ruhig.
Dadurch, daß die 2-ten Battaillone der banatischen G r e n z Regimenter in
Marsch nach Italien gesezt, und daß bei den slawonischen Regimentem auch die
Reserve Battaillons errichtet waren, schloß man richtig auf den baldigen Abmarsch
des Peterwardeiner 2-ten Feld Battaillons, und es verbreitete sich eine Massa von
Emissären in dem Regiments Bezircke und vielfältige größtentheils in Neusatz und
Bellgrad gedruckte Flugschriften und Pamphlette wurden verbreitet, um die
Mannschaft des 2-ten Feld Battaillons zur Renitenz beim Ausmarsche zu verleiten.
Mehrere dieser Flugschriften sind noch damals dem hohen vorgesezten General
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Commando eingesendet worden. Doch gelang es meiner und der gemeinsamen
Bemühung aller Officieren die dadurch erregte Besorgniße, „daß die Magyaren sobald das Battaillon weggeht ihre Häuser überfallen und alles exterminiren werden"
zu zerstreuen und das Battaillon passirte am 15-ten May die Revision ohne daß nur
ein Mann gefehlt hatte, und schiffte sich am 16-ten auf dem Dampfboote Tisza
nach Sziszek ein.
Was in der Zwischenzeit nämlich vom Tage des Abrückens des 2-ten Feld Battaillons bis zu dessen Wiedereintreffen in Mitrowitz am 7-ten July früh geschehen,
und wie die Anarchie nach und nach über Hand genommen hat, wird der Herr
Oberstlieutenant und Landes Regiments Commandant von Hallavanya, der sich
gegenwärtig kranck befindet, seiner Zeit einberichten.
Auch sind die Thatsachen, welche das 2-te Feld Battallion angehen, bis zum
Tage des Rückeintreffens in Mitrowitz und wie selbe nach und nach schon in
Agram durch verschiedene Emissaire und Pamphlette bearbeitet unzufrieden und
störisch gemacht worden, aus früheren Berichten beckannt.

[1848. július 7.7
[A 2. tábori zászlóalj megérkezése Mitrovicára.
Anarchikus állapotok a péterváradi ezredben.]
Am 7-ten July d[ieses] J[ahres] um 7 Uhr früh traf ich mit dem 2-ten Battaillon in
Mitrowitz ein, gab der Mannschaft in einer Anrede persönlich den Befehl sich ruhig in der Quartieren zu verhalten, bis vom hohen General Commando die Anordnung wegen ihrer weitern Bestimmung erfolgt, erinnerte sich hierbey erneuert auf
ihren Eid, ihre Pflichten und Obliegenheiten und ermahnte dieselbe keinen
Einflüsterungen, woher sie auch kommen mögen anzuhören, und sich lediglich an
die Befehle ihrer Vörgesezten zu halten und diese zu befolgen, und ließ dann die
Mannschaft einquartieren.
Ich für meine Person, obgleich noch von Agram her an Fieber leidend, verfügte
mich zu dem in Loco anwesenden Herrn Generalen Brigadier Hayek-Waldstaetten, den ich aus Augen leidend fand, und meldete ihm die Einrückung des Battaillons. Von ihm und von dem kranck befindlichen Herrn Oberstlieutenant von
Hallavanya erfuhr ich die frühern Vorgänge und die Lage der damaligen
Verhältniße im Regimente, die ich hier mit kurzen Zügen zu schildern mir erlaube.
Der Gränz Cordon von Semlin bis Racsa war mit Gewalt aufgehoben, und der
Uibergang den Servianern an allen Puncten frey. Das Reserve Ba[taill]on hatte sich
eigenmächtig aufgelößt und die Mannschaft war nach Carlowitz zu den Insurgen-

ten übergangen. Alle Verwaltungs- Administrations und Cameral Zweige waren
im Stillstande: die aerarischen Waldungen jedermann nach Willkühr freigegeben,
die schönen Schonungen mit Gewalt eröffnet und jedem Muthwillen freigegeben.
Alle Eincktinfte des Staates versiegt. Die meisten Officiere in ihren Stationen
mißhandelt, gebunden, vor den Odbor nach Carlowitz geschlept, hatten um ihr Leben zu retten, ihre Stationen verlassen und sich nach Mitrowitz gerettet; keine Correspondenz war mehr mit den Compagnien möglich, weil alle Briefe aufgefangen,
die Träger gemißhandelt und am Leben bedroht waren. Selbst die k. k. Posten wurden untersucht alle Briefe erbrochen und nur jene zugestellt, die die Odbors
zuließen. In allen Dörfern hatten sich Odbors gebildet, welche meistentheils aus
dem Pfarer dem Schullehrer und den Krämmern, und sonst aus dem schlechtesten
Gesindel des Orts gebildet waren; Schanzarbeitssträflinge und Leute, die wegen
ihren schlechten Thaten viele Jahre in den Stockhäusern waren, mit Gassenlaufen
und Stockstreichen oftmal bestraft waren, bilden jezt die Behörden. Diese regieren
jezt mit Terorismus. Mord, Raub, Plünderung, gewaltsame Requisitionen, Bedrohung am Leben und mit Brand, sind die Hebel dieser Regierung: Rachsucht und
Bosheit ihr Antrieb. Die Catholiken, Deutsche, Slowaken und Klementiner hatten
sich an der Insurrection nicht betheiligen wollen, und wurden zum Theil mit Gewalt durch Servianer dahin geschlept; man bedrohte selbe am Leben und Eigenthum.
Der größte Theil der männlichen Population war in Carlowitz versammelt, sogar in die andern Lager geschickt. Die Wiesen noch ungemäht, die Früchten auf
den Feldern dem Verderben Preis gegeben. Es gab kein Recht, kein Gesetz, kein
Schutz, kein Eigenthum, die Schlechten und Boshaften übten das Recht des
Stärckeren aus. Die Einschichterung war so groß, daß selbst die Besseren (deren es
noch viele gibt) sich nicht einmal zu beklagen wagten. Niemand wagte einen Befehl anzunehmen oder zu befolgen. Kurz um die Anarchie in ihrer krassen Nacktheit war eingetreten. Im Stabsorte Mitrowitz führte der Capitaenlieutenant
Wucskovich (ein braver alter Veteran) dem Namen nach das Landes Regiments
Commando, auch war die Hauptwache, die Ehrenwachen, die Magazinswachen
und das Stockhaus noch mit der Mannschaft der Reserve Battaillons von der 1-ten,
2-ten, 3-ten, 4-ten und 5-ten Land Compagnie, welche noch immer größtentheils
loyal gesinnt waren, besezt, konnten aber nicht abgelößt werden und waren somit
in aerarische Verpflegung genommen.
Aus dem Stockhause waren aber die meisten und schwersten Arrestanten schon
früher befreyt.

[1848. július 8.J
[Rastich hazabocsájtja a szerb agitációtól felbujtott legénységet.
A főodbor deputációja a zászlóalj Karlócára vonultatása végett.
Az odborok uralmát sérelmező küldöttségek.]
Am 8-ten in der Früh erhielt ich von S[eine]r Excellenz dem Commandirenden Generalen Baron Hrabowsky sub Praes[idiale] N[ume]ro 666. eine scharfe Stüge 231 ,
daß ich mit dem Ba[taill]on nicht von Brood umgekehrt bin :/: und die Drohung
mich dafür als Comandirender General und bevollmächtigter Landes Comissair
der gesetzlichen Behandlung zu unterziehen. Zugleich aber auch die Weisung,
zwei Compagnien des Ba[taill]ons nach Semlin in die Garnison zu schicken, und
die andere 4 Compagnien in Mitrowitz zusammen zu behalten, wozu ihnen die
Verpflegung ab aerario angewiesen wurde. Da mir aber von allen Seiten die
Nachrichten zugeckommen waren, und auch von mehrern Officieren gemeldet
wurde, daß die Mannschaft, welche in der Nacht von vielen Geistlichen und den
Kaufleuten auf alle mögliche Weise durch List und Trug bearbeitet worden war,
wenn man sie auf 2 - 3 Tage nicht nach Hause entlassen würde, sich vorbereite,
selbst ohne Erlaubniß nach Hause abzugehen, so ließ ich die Officiere versammeln,
gieng mit ihnen zum Herrn Generalen Brigadier von Hayek, meldete ihm die critische Lage, und berieth mich mit ihm und den Officieren, was hier zu machen seye.
Es wurde beschloßen, daß es besser seye, um den Schein der Authoritaet zu retten,
das Praevenire zu spielen, und die Leute auf 3 Tage nach Hause zu lassen und darwieder in Mitrowitz zu Versammeln um die Division nach Semlin abzusenden. Zu
diesem Beschluße wurde man auch aus dem besondern Grunde bestimmt, damit
sich die Leute persönlich überzeugen, daß die ihnen in Agram zugeckommenen
und in Flugschriften verbreiteten Nachrichten übertrieben und unwahr waren, und
somit wieder Vertrauen zu ihren Vorgesezten faßen. In Folge dieses Beschlußes
wurde die Mannschaft am nemlichen Tage Nachmittags versammelt, und derselben von mir persönnlich der Befehl des Innhalts gegeben, das selbe auf 3 Tage mit
Beibehalt der Verpflegung zum Besuch ihrer Familien nach Hause entlassen werden, wo sie sich zugleich überzeugen können, daß alle jene Nachrichten und
Erzählungen, die man ihnen in böser Absicht, um sie von ihrer Pflicht zu verlocken,
eingeflüstert hat, reine Erdichtung und Unwahrheit seyen; ich erwartete mit Zuversicht, daß selbe am nächsten Mittwoch vollzählig und mit mehr Vertrauen wieder
in Mitrowitz um ihre Fahne sich versammeln werden. Die Mannschaft danckte leb-
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haft und versprach dem erhaltenen Befehle Genüge zu leisten, und wurde so fort
entlassen.
Am nemlichen Tage kam eine Deputation des Carlowitzer Haupt Odbors aus 6
Personen bestehend zu mir, und ersuchte, ich möchte mich nach Carlowitz
verfügen, mit dem Odbor die nöthigen Verabredungen treffen und das Ba[taill]on
zum Schutze des Landes, welches nach den ihnen zugeckommenen Nachrichten
nächster Tagen von die Magyaren angegriffen wird, in Carlowitz concentriren. Ich
erwiederte hierauf: daß ich nach dem erhaltenen Befehle 2 Compagnien des
Ba[taill]ons nach Semlin detachiren, die übrigen 4 Compagnien aber in Mitrowitz
concentrirt behalten müsse, daß ich übrigens fürjeden Angriff des Regiments Bezirckes und selbst von Carlowitz gut stehe, und in diesem Falle mich mit dem
Ba[taill]on hinverfügen werde wo ein Schutz nothwendig seye, und daß ich für diesen Schutz mit meinem Leben und meiner Ehre garantiren könne, weil ich die
Uiberzeugung habe, daß k. k. Truppen gegen einander nicht feindlich austretten
werden, und Freischärler es nicht wagen werden, k. k. Truppen anzugreifen oder
wenn sie es thun, sie gewiß blutig heimgeschickt werden. Ich verlange jedoch daß
die Massa von Gränzern, welche von ihrem Grenzhäusern gepreßt und in mehrem
Tausenden in Carlowitz ohne Noth die Zeit verlieren, sogleich nach Hause entlassen werden, um ihre Feldwirtschaften zu betreiben, die auf unverantwortliche Weise fast ganz darnieder liegt; sie könnten dieses um so eher thun, als ich die Garantie
für die Ruhe und Sicherheit von Carlowitz auf mich nehme. Die Deputation schien
damit zufrieden zu sein, erklärte den dirigirenden Odbor darüber zu berichten und
ging fort.
Diesen Tag kamen schon mehrere Deputationen von Gränzern aus den Dörfern
und selbst aus dem Provincial Gebiethe, klagten ihre Noth und die äußerst rohe und
gewaltsame Behandlung durch die Odbors, und bathen um Schutz; ich vertröstete
sie daß sobald mein Ba[taill]on zusammenkömmt, ich mir alle Mühe geben werde,
um die gesetzliche Ordnung wieder einzuführen, und Ruhe und Schutz des Eigenthums herzustellen bis dahin empfahl ich ihnen Geduld und ruhiges Verhalten.
Diese Deputationen wiederholten sich alle Tag, später mehrfältig, so daß in den
8 Tagen meiner Anwesenheit in Mitrowitz über 30 solche Deputationen erschienen
waren.

[1848. július 9.J
[A főodbor küldöttei, Jakob Zivanovic és Adam Molovic megint a zászlóalj
Karlócára indítását sürgetik, j
Den 9-ten July erstattete ich meinen Bericht über die Lage der Dinge im Regiments
Bezircke an das k. k. Kriegs Ministerium in Wien und bath dringend um Abhülfe.
Am nemlichen Tage erschien eine 2-te Deputation des Karlowitzer Odbors in der
Person des landesflüchtigen ehmaligen Secretärs des Fürsten Miloss Obrenowich
von Servien Namens Jacob Xiwanowich und des Pfarers Mollowich 2 '" in Ruma,
welche mich aufforderten, gleich das Ba[taill]on in Carlowitz zu versammeln, und
Hilfe den Serben über die Donau zu schicken, gegen welche ein Angriff von den
Magyaren vorbereitet und in längstens 2 Tagen erfolgen wird. Ich erklärte, daß ich
über die Donau nicht gehe, und wie ich gesagt habe, und den mir anvertrauten
Gränzbezirck gegen jedweden Feind schützen werde; daß ich mich in ihre insurrectionelle Bewegungen einmische und mit den Verfügungen des sich selbst aufgedrungenen Odbors nicht identificiren könne, daß ich aber unter den gestellten
Bedingnißen, und wenn sie mir meine Mannschaft, wie ich leider vernehmen
müße, nicht corrompiren und zum Abfall von ihren Fahnen verleiten, als k. k.
Oberst für die Ruhe des Regments Bezirckes caviren werde. Ich fügte noch bei, daß
der Carlowitzer Odbor, nachdem ihm nun mein fester Entschluß beckannt seye,
mich mit jeder weitern Zumuthung verschonen möge. Die Deputation gieng hierauf mit dieser Antwort sehr unzufrieden weg.

[1848. július 10.]
[A zászlóalj egy része Karlócára vonul és átáll a felkelők oldalára.
Josif Rajacicpatriarcha mitrovicai tartózkodása]
Am 10-ten July wurde mir von mehrern Seiten mitgetheilt, daß ein großer Theil der
Mannschaft, besonders von der 6-ten, 8-ten, 9-ten, 11 -ten und 12-ten Landes Compagnie durch Einwircken und Zureden der Geistlichckeit worunter sich der Pfarer
Mandich zu Shimanowze 2j3 , die beiden Pfarers in Kupinovo, der Pfarer Zernogoraz von Koljewze^ ,4 , der Pfarer Kragujewich von Platicsewo, der Pfarer von Dobanowze, von Neu Carlowitz, von Banowze und noch mehrere hervorgethan haben,
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und durch Verführung des Feldwebels B o s n i c l f " und Mamuzich bereits nach Carlowitz abgegangen und sich treulos der Insurrection angeschlossen haben, für welches Verdienst der Odbor den Feldwebel Bosnich sogleich zum Major decretirt
habe.
An diesem Tage Abends kam der Heir Erzbischof und Metropolit zugleich
gewählter Patriarch Rajacsich mit dem Dampfschiffe von Agram kommend in Mitrowitz an. Der Herr General Brigadier von Hayek, ich sammt dem ganzen Officiers
Corps erwarteten ihm am Flußufer und machten ihm die Aufwartung, gingen dann
mit ihm in die griechisch] n[icht] ujnierte] Kirche, wo der Pfarer Stephan Damjanowich 2 " 6 eine Anrede an ihm hielt, die anfangs mäßig und verständig in fanatische
Uibertreibungen iibergieng, und wo er von der Auferstehung des großen serbischen Reiches des Zaren Lazar phantasirte, alle Serben zu den Waffen aufforderte
und Fluch und Verdamniß gegen alle jene schleuderte, die in der großen Sache der
serbischen Nation nicht mitwirckten. Der Patriarch hielt darauf eine versöhnende
Rede, empfahl dem Volcke Ruhe und Ordnung, Gehorsam den Behörden und sezte
nur in etwas mistischem Sinne die Worte hiezu „er seye alt und gebrechlich, werde
jedoch alle seine Kräfte für die Nazion opfern, und gerne dann sterben, wenn ihm
das große Werck, was er sich vorgenommen, gelingt".
Ich bath den Patriarchen auf den Carlowitzer Odbor und die Geistlichckeit nach
allen Kräften einzuwircken, daß meine Soldaten nicht corrompirt, sondern zu ihrer
Fahne zurückgeschickt werden. Ich stellte ihm vor, daß die Geistlichckeit am allerwenigsten zur Brechung eines S[eine]r Majestaet dem Kaiser geschwomen Eides,
sondern vielmehr zur Festhaltung an denselben die Soldaten aneifern sollten; ich
erzählte ihm die mir zugeckommenen sichern Nachrichten und er versprach in Gegenwart des Herrn Generalen Brigadiers von Hayek und aller Officiere, daß er falls
dieß wahr sein sollte, alle Soldaten sogleich nach Mitrowitz schicken werde, welche daher nach dem erhaltenen Befehl am Mittwoch ganz bestimmt auf dem Sammelplatze seyn werde, weswegen er seine Reise nach Carlowitz beschleunigen
wolle. Der Patriarch erzählte zugleich daß S[ein]e Excellenz der Banus Jellacsich
zur Bereisung von Slavonien am 11-ten abreisen und vermutlich am 13 in Mitrowitz eintreffen werde.
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[1848. július 11.]
[A főodbor küldöttsége Rastichot Karlócárci hívja.]
Am 11-ten July war griechisch] n[icht] u[nierter] Petritag und der Patriarch assistirte der Messe und gieng Nachmittags weg. An diesem Tage hatte ich wieder das
Fieber und lag im Bette. Eine Deputation des Odbors von Carlowitz war dem
Erzbischof entgegen geckommen, und kam auch zu mir, ich möchte diese Gelegenheit benützen, und unter dem Titel den Erzbischof nach Carlowitz zu begleiten,
sich mit dem Odbor ins Einvernehmen zu setzen, ich erklärte ihnen, daß ich mit
dem Odbor in gar keiner Berührung stehen wolle, und gegenwärtig auch krank
seye, um den Erzbischof begleiten zu können.

[1848. július 12.]
[A főodbor újabb deputációja. A zimonyi magyar katonaság Mitrovica felé
szállításának veszélye. A rácsai erőd elleni szerviánus akció.
A 2. tábori zászlóalj gyiilekeztetése Mitrovicán.]
Am 12-ten July kam in der Früh wieder eine Deputation vom Karlowitzer Odbor
mit der Mission mir zu erklären, daß der Commandirende Herr General B[ar]on
Hrabowsky den Carlowitzer Odbor anerckannt habe, und mit demselben correspondire, und daß ich somit keinen Grund habe, mit dem Odbor in Verhandlungen
zum Schutze des Landes nicht einzutretten. Ich erwiederte dieser Deputation, daß
sie bereits meine Ansichten wüßten, daß ich als Commandant meines Regiments
für den Schutz desselben auch ohne den Odbor sorgen werde, wenn sie nur meine
Leute nicht verführen, was leider schon geschehen seye, indem es mir beckannt ist,
daß Feldwebel Bosnich mit einem großen Theile der Mannschaft vom 2-ten Feld
Ba[taill]on, die er mit Hilfe von Geistlichen und Mitgliedern des Odbors verführt
hat, schon über die Donau in das Lager der Tshaikisten iibersezt worden seyn. Sie
läugneten das Leztere und dennoch war es wahr.
An diesem Tage gegen Abend kam von Semlin der Ingenieur Hauptman Rózvadowsky auf der Reise von Semlin nach Racsa, und erzählte mir, daß der Herr
Oberstlieutenant Mayerhoffer in Folge einer Weisung des Commandirenden Herrn
Generalen die Absicht hat, die in Semlin befindliche Division von Don Miguel
Infanterie mittels Dampfschiff Save aufwärts bis Brood zu schicken. Bei der bestehenden Aufregung im Volcke und dem Haße gegen die Magyaren, besorgte ich sowohl von Seite der eigenen Population als auch von Seite der Servianer ein
unglückliches Rencontre mit der Division, und schickte, da ich kranck war, sogleich den Regiments Adjutanten zum Herrn Generalen Hayek mit dem Ersuchen,

sich an Oberstlieut[enant] Mayerhoffer zu verwenden, um dieses zur Vermeidung
größerer Aufregung und Verhüthung eines größern Unglücks zu verhindern, welcher auch sogleich dießfalls eine Estaffette nach Semlin expedirte.
Am 12-ten July war der Tag zur Versammlung des 2-ten Feld Battaillons in Mitrowitz. Schon gegen Mittag war eine große Zahl von Geistlichen in Mitrowitz zu
sehen, was nichts Gutes voraussetzen ließ.
Nachmittags kam ein Canonier von Racsa und meldete, daß ein gewisser Advocat Nowich, der sich als Comissair des Odbors mit mehrern Servianern herumtreibt, und die Leute zwingt, in das von ihm errichtete Lager bei Schyd 237 sich zu
versammeln, nach Racsa mit den Servianer geckommen in das Fort eingedrungen,
den Forts Commandanten Hauptmann Scheuer gleichsam entsezt, einen Scharf
Schützen von Racsa als Forts Commandant bestellt, und 2 Geschütze mit Munition
und 3 Canoniere mit Gewalt mitgenommen, und sich dabey beruffen habe, daß er
hiezu die Bewilligung von mir und vom Banus habe. Hierüber wurde sogleich dem
hohen General Commando Bericht erstattet.
Der nemliche Nowich hatte die Frechheit ein paar Tage vor diesen von mir
schriftlich zu verlangen, daß ich ihm 2 Canonen mit der nöthigen Munition nach
Schyd schicken solle, worauf ich gar keine Antwort gab.
Bis Mittag waren schon mehrere Leute des 2-ten Feld Battaillons versammelt,
aber kaum von Wagen abgestiegen, wurden sie von den Mitrowitzer und der Geistlichckeit in Empfang genommen, und unter dem Titel der Gastfreundschaft in die
Häuser geführt und reichlich mit Wein versehen, um sie in einen Zustand zu versetzen, wo sie ihrer Sinne nicht mächtig sind. Die UnterofFiciere wurden mit Geld und
mit Vertheilung von Decreten für Offiziersstellen gewonnen. Der Diacon Tatomir
Millowuk vertheilte Chargen bis zum Feldwebel durch gedruckte Decrete. Ich
schickte Officiere und pflichttreue Unterofficiere herum in die Häuser, um die Leute herauszubringen, aber diese wurden beschimpft und bedroht. Auch ließ ich davon ab, da es nutzlos und sogar nachtheilig wäre, eine so berauschte größtentheils
schon verdorbene Masse bewaffnetes Volck zu versammeln, wo kein Zureden
Eingang finden könnte. Ich gab also den Befehl, daß die Mannschaft den andern
Tag um 6 Uhr Früh auf dem Paradeplatze auszurücken habe.
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[1848. július 13.]
[A beszállásolt zászlóalj bomlása. Felindulás Mitrovicán az áthajózott magyar
katonaság ellen. Zivanovic és Molovic a főodbor Rastich általi elismerését
sürgetik. Mladenovic szerbiai hivatalnok védelmet kínál]
Den 13-ten July Früh konnten die Compagnien die Leute nur mit harter Mühe bis 8
Uhr zusammenbringen; die meisten waren zerstört und gedrückt in ihrem Innern.
Viele waren schon in der Nacht wieder weggegangen, Viele hatten ihre Verführer
weggejagt, und erklärt, daß sie nirgends hin ohne ihre Officiere und ohne ihre
Fahne gehen wollen.
Es waren kaum 500 Mann vom ganzen Battaillon angeckommen, alle übrigen
hatten sich der Insurection angeschlossen. Für mich war dieß der schwerste Augenblick meines Lebens.
Ich konnte mich nicht enthalten, vor der Truppe laut meine Vorwürfe über die
Pflichtvergessenheit ihrer Cameraden zu äußern, und ihnen die Schande, die dadurch dem Regimente auf ewige Zeiten aufgedrückt wird, und über die Strafbarckeit derjenigen, die sie dazu verleitet und angeeifert haben, zu äußern. Ich dankte
der anwesenden Mannschaft, daß sie ihrem Eide getreu geblieben und dadurch
zum Theil wenigstens den Schimpf abgewendet hat, der das Regiment auf ewige
Zeiten treffen müßte; ich bemerckte femer, daß ich auf sie mit Vertrauen unter allen
Umständen jezt rechnen könne, als sie einer so harten Prüfung und den vielfältigen
Einflüsterungen wiederstanden hätten. Ich erinnerte sie nochmals dringend an die
militärischen Vorschriften und Kriegsartickeln bestimmte den Allarmplatz und
empfahl den Officieren und Unterofficieren sich viel mit der Mannschaft zu
beschäftigen. Diese Anrede schien einigen Eindruck gemacht zu haben, den ein
servischer Uiberläufer aus Belgrad ein gewisser Zachariewich, der unter den Zuschauern war, sagte ganz laut zu den umstehenden "Er schände mir den schokazischen Glauben, er wird noch die Leute hartnäckig machen, ich möchte ihn, wenn er
nicht in dem Haufen der Officiere stände, gleich niederschießen", hiemach war
eine Ehrenwache für den erwarteten Banus von Croatien bestimmt, und die Leute
entlassen.
Unter den eingerückten Leuten waren alle Catholiken des Battaillons, die Slowaken und Deutschen von Alt- und Neu-Pazua, dann von der 1-ten, 2-ten, 3-ten,
4-ten und 5-ten Land Compagnie der größte Theil der griechisch] n[icht] u[nierten] Mannschaft, von lezterer waren auch mehrere Leute von der 8-ten Compagnie,
welche der brave Gränzer Wuicsich mitgebracht hatte, und ein ziemlicher Theil
von der 7-ten Land Compagnie.

An diesem Tage traf unvorbereitet die Division von Don Miguel Infanterie auf
dem Dampfschiffe Komarom unter Begleitung des Herrn Oberstlieut[ena]nt von
Mayerhoffer und einiger Glieder des Semliner Odbors in Mitrowitz ein, und machte eine furchtbare Aufregung, und kaum gelang es die tolle Masse abzuhalten, die
Division, die gar nicht ausbarkiren durfte, auf dem Dampfschiffe anzugreifen.
Indessen wurde eine Convention abgeschlossen, daß diese Division unter Begleitung von einigen Gliedern des Mitrowitzer Odbors bis Brood und von dort weiter
nach Sissek gebracht werden solle, von wo sie nach Italien zu marschieren hätten.
Gegen Mittag dieses Tages kam wiederholt eine Deputation von Carlowitz aus
dem Landstreicher Jacob Xiwanowich der zugleich als abgeordneter Comissair für
das ganze Peterwardeiner Regiment vom Odbor accreditirt war, und dem Pfarer
Molowich von Ruma zu mir, mit einem neuen Versuche, producirten die Abschrift
eines Briefes von Pest wonach S[eine] K. Hoheit der E[rz-]H[erzog] Johann dem
ungarischen Ministerium anbefohlen habe, sogleich 40,000 Mann nach Italien abgehen zu machen, weil man sonst executive vorgehen und die Südslaven in ihren
Bestrebungen untestützen wolle; erzählten ferners, daß um die Arbeiten im Geniesache zu leiten, ein eigener Ingenieur in der Person des Genie Officiers Stephanowich 2,8 nach Karlowitz geschickt worden seyn, daß somit die Regierung selbst den
Odbor und seine Bemühungen anerckenne, und drangen neuerdings in mich, mit
dem Odbor mich zu identificiren und die Leitung der militairischen Angelegenheiten unter der Controle des Odbors zu übernehmen.
Ich erklärte ihnen hierauf, daß ich ohne höhere Weisungen gar keinen weiteren
Schritt thun wolle, noch als kais. könig. Stabs Officier thun könne; daß übrigens der
Banus von Croatien heute erwartet werde, an den sie sich dießfalls werden können.
Sie versuchten hierauf mit diesen Nachrichten die Officiere des Regiments zu
verlocken und mit Verheißungen aller Art von Ehrenstellen und Garantien für
Pensionen zu gewinnen, was ihnen aber nicht gelang.
Am nemlichen Tage kam der fürstlich serbische Beamte Riste Mladenowich
von Xam 239 vis a vis von Mitrowitz herüber, machte mir einen Besuch und las mir
ein Schreiben des fürstlichen Nacsalnik (Kreishauptmann) von Schabaz vor, worinn er ihm aufträgt, allen k. k. Behörden und Officieren und insbesondere mir als
einen stets guten Nachbarn, in dieser Zeit der Unruhen jede mögliche Hilfe und
Unterstützung, wenn sie nothwendig sein sollte, oder angesprochen würde, angedeihen zu lassen, ohne jedoch, wo möglich sich in ein Kampf mit dießseitigen

238
239

Jovan Stcfanovic-Vilovski es. kir. hadnagy a táborkarnál, Itáliában. Június végen hazatér,
majd csatlakozik a felkelőkhöz: július elejétől nemzeti századosként teljesít szolgálatot.
Zsám község (Tcmcs megye). Ma: Jamu-Mare (Románia).

Einwohnern einzulassen, was die serbische Regierung ohne besondern Noth vermieden wissen will. Erbrachte mir vom Nacsalnik die Empfehlung, daß er selbst
von Schabaz herübergeckommen worden wäre, um mich nach meiner Rückckunft
zu bewillkommen, wenn er nicht nach Kragujewaz 240 zu dem abzuhaltenden Nationallandtage abgehen müßte, der schon in 2 Tage beginnen wird. Ferners erzählte
mir dieser würdige Beamte, daß er auch dem Herrn Oberstlieutenant Halawanya
beigestanden und viel Unglück verhiithet habe, daß der moralische Einfluß der serbischen Regierung zum Glück noch so groß seye, daß sich der dießseitige Pöbel
nicht wagt, ihr zu wiederstehen. Auch habe er seine Leute überall, und durch diese
erfahre er alle Beschlüße der Odbors und ihrer Leiter, und versicherte mich, daß
schon wieder etwas im Wercke seye, und binnen ein paar Tagen losbrechen dürfte.
Er werde alle Ereigniße genau beobachten, und bei jeder Gefahr an meiner Seite
sich einfinden. Sollte aber etwas unvorbereitet ausbrechen, so solle ich ihm nur rufen lassen, dann auf den größten Theil meiner eigenen Leute so wie er es genau wisse, könne ich mich nicht m e h r sicher verlassen. Ich danckte ihm für seine
Dienstwilligckeit, und bath auch seiner Regierung und dem Nacsalnik den Danck
in meinem Namen aussprechen zu wollen. Ich glaubte übrigens, daß es nicht so
weit kommen dürfte, sollte es aber dennoch seyn, so würde ich seine guten Dienste
in Anspruch nehmen, und diesen schönen Zug freundnachbarlicher Gesinnung
meinem vorgesezten hohen und höchsten Behörden zur Kenntniß bringen.

[1848. július 14.]
[A zászlóalj további bomlása. Zivanovic és Molovic a tisztikar Karlócára
menetelét követelik. A tisztek tanácsa a Mitrovicán maradás mellett dönt.
Az ezred elleni demonstráció a pravoszláv győzelmi hálaadó
istentiszteleten.]
Den 14-ten July. In der N a c h t waren wieder m e h r e r e Soldaten des 2-ten
Ba[taill]ons durch Zureden gewonnen nach Carlowitz weggefahren. Die übrige
Mannschaft des griechisch] n[icht] ujnierten] Glaubensbekenntnißes war weder
zum Verlesen noch Befehlausgeben zu beckommen, sie trieb sich auf den Plätzen
und Wirthshäusern hemm, in allen Gassen wurde von betrunckenen Leuten den
ganzen Tag starck geschossen. Man hofte noch auf die Anckunft des Banus, zweifelte aber drau.
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Fort und fort trieb sich viel bewaffnetes Gesindel von serbischen Uiberläufern
und einheimischen Taglöhnern und Schweintreibern umher. Angst und Besorgniß
hatte sich der Gemüther bemächtigt und man konnte deutlich sehen, daß etwas wieder im Wercke seye. Nachmittags kam wieder der Comissair Xiwanowich, der
nunmehr als Leiter im ganzen Regiments Bezircke im Mitrowitz residirte, mit dem
Pfarer Molowich zu mir, erzähleten daß ihre Parthey einen großen Sieg errungen,
Becskerek" 41 besezt, und schon bis Werschetz 242 vorgedrungen seye; und da in Folge dieses Hrabowsky sicher wieder Carlowitz angreifen werde, so forderten sie
mich auf, mit allen Officieren nach Karlowitz zu gehen. Ich erwiederte ihnen, daß
ich als k. k. Officier mit meiner Truppe, wenn sie nicht von ihnen verleitet, meineidig geworden wäre, allerdings den Schutz der Gränze übernommen hätte; da ich
aber nunmehr kaum noch 2-300 Mann hier habe, und auch auf den größten Theil
von diesen kein Vertrauen habe, nachdem sie keine Befehle befolgen, so muß ich
mich lediglich auf die Beschützung der Fahnen, Cassen und Aerarial Vorräthe in
Mitrowitz beschränken, und dieß sey mein unabänderlicher Entschluß. Im Laufe
des Tages liefen mehrere Nachrichten ein, daß die Mannschaft bearbeitet werde,
ihre Officiere mit Gewalt zu zwingen, nach Carlowitz zu gehen, aus diesem Grunde und nachdem sich diese Nachrichten gegen Abend vervielfältigten, so ließ ich
sämmtliche Officiere zusammenckommen und auch den Herrn General Brigadier
von Hayek zu dieser Berathung bitten, um zu erwägen, ob es nicht rathsamer wäre,
auch den noch beim Stab befindlichen Rest der Mannschaft nach Hause zu entlassen, um sie der immerwährenden Agitation und Verführung dadurch zu entreißen;
oder ob es nicht gerathen wäre, im Bauhofe, oder wo sonst außer der Stadt ein Lager zu beziehen und eine mehr imponirende Stellung einzunehmen. Das leztere
wurde aus dem Grunde verneint, weil die Mannschaft doch alle ihre Lebensmittel
aus der Stadt beziehen müsse und der Verführung daher eben so wie bisher ausgesezt wäre, übrigens auf einen großen Theil der Mannschaft und selbst Unter Officiere nicht mehr zu trauen ist, und weil ein solcher Act als ein feindliches
Unternehmen gegen die Stadt angesehen und die ohnehin im hohen Grade bestehende Aufregung auf das höchste steigern würde, wodurch es zu ernstlichen Conflickte und zum Bürgerkrieg kommen könnte. Rücksichtlich der Entlassung der
Mannschaft konnte es diesen Abend zu keinem Beschluße kommen, weil sich zwischen den Hauptleuten Thörnich24"1 und Poparich und dem Herrn Generalen von
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Hayek ein ziemlich sitziger Streit entspann. Die ersteren erklärten, daß nachdem
uns die Mannschaft treulos verlassen hat, der hier noch befindliche Rest entweder
unverläßig oder aus Catholiken bestehend, welche leztere im Nothfalle auch nicht
zu unserm Schutz genommen werden dürften, weil sich dadurch ein Religionskrieg
entzünden würde, und alle catholischen Bürger in Mitrowitz dadurch zu Grunde
gehen müßten, was ihnen fort und fort angedroht wird, die Stellung der Officiere in
Mitrowitz unhaltbar geworden seyn, und es noch dahin kommen dürfte, daß wir
vom Pöbel und selbst von unseren Soldaten gemißhandelt und am Leben bedroht
werden, daß es somit am Besten wäre, sichern Abzug in das Brooder Regiment zu
verlangen und gleich dahin abzugehen. Herr General von Hayek fiel hitzig ein, daß
es den Herrn ein Leichtes seye, vom Abzüge zu reden, weil sie nichts zu verlieren
hätten, er habe aber viel zu verlieren, und könne seine kostbaren Möbeln und seine
Bibliothek nicht so im Stiche lassen; er erwarte daher, daß ihn die Officiere nicht
verlassen. Ich bemerckte hierauf daß ich so lange nur irgend eine Möglichckeit
bestehe, auf meinen Posten bleiben wolle, und bath den Herrn Generalen diesen
Streit fallen zu lassen, indem wir nicht deswegen zusammengeckommen seyen,
sondern um die Möglichckeit zu berathen, auf welche Weise noch Ruhe erhalten
werden könnte. Allein, es half nichts, der Streit wurde noch fortgesezt und man war
bemüßigt, ohne einen Beschluß gefaßt zu haben und weil es auch tief in der Nacht
war, fortzugehen. Ich bestellte jedoch die Officiere auf den andern Tag um Vi 7 Uhr
Früh zur weitern Berathung.
Gegen 11 Uhr in der Nacht kamen einige Mitglieder des Mitrowitzer Odbors zu
mir, um anzusagen, daß sie vom Carlowitzer Odbor den Befehl beckommen haben,
gleich jezt in der Kirche ein Danckopfer (B'denie) für den durch serbische Waffen
glücklich erfochtenen Sieg abzuhalten, wozu sie mich und alle Officiere des Regiments einladen und es als eine große Gefälligckeit ansehen werden. Ich erwiederte:
daß dieses in einer so späten Stunde der Nacht bei dem unvorbereiteten Volcke besonders bei den Catholiken große Aufregung verursachen werde; ich bäthe sie daher bis zum andern Tag Früh damit zu warten. Sie erklärten, daß dieß abzusagen
schon zu spät wäre, und die Geistlichckeit schon in die Kirche gegangen seye; und
gleich darauf fieng man auch mit allen Glocken zu lauten. Die catholischen Bewohner des Ortes, denen schon oftmal vom Pöbel und auch von einigen Handelsleuten, wie Kosta Jovanowich sogenannt Battud laut eine völlige Niedermetzlung
angeckündet war, glaubten schon eine Bartholomaeusnacht angebrochen, und
standen die ganze Nacht in ihren Häusern in Waffen.
In der griechischen Kirche versammelte sich inzwischen das Volck und die Soldaten in großer Anzahl meistentheils bewaffnet, so daß die große Kirche gedrängt
voll war, auch waren einige Officiere auf mein Geheiß hingegangen, weil ich ver-

muthete, daß so eine außerodentliche Manifestation nicht ohne Zweck seye. Nach
dem üblichen Ceremonien in der Kirche betratt der ComisSarius Jacob Xiwanowich den Rednerstuhl und las die Siegesnachrichten vor, dann gegen die Officiere
gewendet, erklärte er alle, welche nicht sogleich zu den Waffen für das Vaterland
greiffen, als Verräther des Landes, die den Tod verdienten.
Hierauf bestieg der Pfarer Molowich die Tribune und hielt eine gemäßigter gehaltene Aufforderung an das Volck, Gut und Blut daran zu setzen um das Vaterland
zu befreyen; dann kam an die Reihe der fanatische Pfarer Stefan Damjanowich, der
einen förmlichen Kreuzzug predigte, den kirchlichen Fluch und ewige Verdamniß
über alle jene aussprach, die nicht dem Vaterlande in diesem Augenblicke beistehen wollen, erklärte, daß er mit dem Kreuze mit welchem lezthin der Patriarch sie
gesegnet in der Hand, wenn jene denen dieß zusteht sie nicht anführen wollen, morgen Früh um 7 Uhr sie anführen wolle, und deßwegen sollen sich Morgen Früh jung
und alt groß und klein einfinden, er sey der Mann, sie vom Joche und der Knechtschaft zu erlösen. Diese ganze Cerimonie war eine angelegte Falle, in der Meinung
daß ich und alle Officiere in die Kirche kommen werde, wo bereits die Verfügung
getroffen wurde, daß wir gejackt und nach Carlowitz geschleppt, oder bei
thätlicher Wiedersetzung niedergeschlagen werden sollen, weil wir aber nicht erschienen waren, wurde dieß auf den folgenden Tag verschoben.

[1848. július 15.]
[Zivanovic és Molovic utolsó kísérlete a tisztek meggyőzésére.
Merénylet Rastich ellen. Készületek az ezredesi lak megostromlására.
Megegyezés előkészítése az odbor és a tisztikar között. A szerbek és az ezredhez
hü katolikusok összecsapása. A tisztek menekülése Szerbiába.]
Den 15-tenJuly Um lA 7 Uhr Früh versammelte sich die meisten Officiere bei
mir in der Canzley, aber alle waren noch nicht erschienen, und man wartete auf diese um die gestrige Berathung aufzunehmen. Um 7 Uhr kam ein großer bewaffneter
Volkshaufen gegen mein Quartier, an der Spitze desselben der mehr berührte Landstreicher und bevollmächtigte Comissair des Carlowitzer Odbors für den Peterwardeiner Regiments Bezirck Jacob Xiwanowich und sein stetter Begleiter Pfarrer
Molowich. Die lezteren zwey kamen in die Canzley und machten den lezten Versuch mich zu bestimmen, mit dem Officiers Corps nach Carlowitz zu gehen, und
sich zur Verfügung des Odbors zu stellen; sie hätten die Vollmacht schriftlich mir
und den Officieren alle jenen Conditionen zuzusichern, die ich selbst verlangen
werde. Die ganze Nation wolle ihre püncktliche Erfüllung garantiren. Ich erklärte

ihnen, daß mir meine Ehre lieber ist als Millionen, daß die Nation nicht so reich
seye, um mir diese bezahlen zu können, daß ich nichts anderes habe, als meine
Ehre, die ich durch 39 Dienstjahre mackellos erhalten habe, und dieß mein Alles
seye. Daß ich als k. k. Stabsofficier mit meinen Officieren, Glieder der ehrenhaften
oesterreichischen Armee seyn, und vor dieser nie beschämt stehen wollen, daß wir
als solche nie einer gesetzwiedrigen Insurection uns anschließen werden, und daß
nachdem uns dadurch der Boden unter den Füßen unterminirt worden, daß unsere
Mannschaft uns abwendig gemacht, wodurch wir in so weit es mit unserer Pflicht
verträglich war, der Nation doch hätten nutzen können, es uns nichts mehr übrig
bleibt, als die weiteren Ereigniße mit Geduld auf unserem Posten abzuwarten.
Sie erklärten darauf alles dieses für Sublimitaeten und leere Ausfluchte, und
verlangten cathegorisch die Antwort, ob wir uns unter den angebothenen
Bedingnißen fügen wollen oder nicht, indem sie von Odbor die Weisung hätten,
uns dazu zu bestimmen oder auf welche immer für eine Art zu beseitigen. Ich
erklärte darauf fest, daß ich bei meiner Ansicht verbleibe.
Hierauf zuckte Xiwanowich mit den Achseln und erklärte daß somit seine Mission beendigt seye. Er ging sodann heraus und sagte der versammelten Masse, daß
die Officiere alle Verräther wären, und mit der Nation nicht halten wollen; seine
Mission seye damit beendigt und jezt seye es an ihnen. Es entstand draußen in der
Massa eine Gährung und ungeheurer Lärm. Gleich darauf stürzte ein Mitrowitzer
Salzverschleißer Stewan Widakowich mit bedecktem Haupte in das Zimmer und
frug mich frech „Willst du nicht nach Carlowitz gehen?" Ich blickte ihn verächtlich
an, und sagte daß ich ihm keine Antwort zu geben schuldig seye. Er stürzte heraus,
und rief laut, der Oberste sagt, daß er der Nation keine Antwort geben wolle. Da
entstand unter der Pöbelmasse ein schrecklicher Aufruhr, im Nu waren die
Canzleythüre gesprengt, und ein Haufe größtentheils Mitrowitzer Professionisten
und Schweintreiber und mit ihnen der erst vor einigen Wochen von Bagno Maritimo244 eingerückte Verbrecher Terboewich dann Krämer Peter Dimitriewich (Wolko) mit Pistolen und Messern in der Hand und schlugen auf mich an. Aber eben so
schnell hatte ich meine scharf geladene Pistollen aus der Tischlade gezogen, gespannt, sprang dem nächsten entgegen und schlug auf ihn an zugleich zogen mehrere Officiere ihre Säbel; der Ernst der Mienen und des Augenblickes inponirte
diesen feigen Kerls so sehr, daß binnen wenigen Secunden die Canzley geräumt
und die Thür wieder verspeert wurde. Jezt erscholl der Ruf, zur Hilfe der Oberst
will auf uns schießen. Es wurde Sturm geläutet, die ganze Stadt war in Bewegung,
und die Regiments Geschütze, nachdem das Regiments Magazin zu gleicher Zeit,
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als vor mein Quartier die Masse angeckommen war, durch eine andere Masse
Pöbel unter Anführung des Handelsmann Naza Poppowich (Kaludjersky) der
Artillerie Ob[er]l[ieutenant] Wegheimer an dem andern Ende der Stadt angefallen,
zur Auslieferung der Schiißel von den Magazinen und Pulvervorräthen gezwungen, und die Geschütze mit der Bedienung der eigenen Regiments Artillerie
Mannschaft weggenommen, und gegen mein Quartier gezogen worden.
Mein Quartier wurde um und um sammt dem Garten dicht besezt, um jeden
Ausgang zu verhindern, und die Massen rotteten sich schimpfend und Fluchend
immer zusammen.
Inzwischen hatten sich etwa 20-30 Mann Catholiken von der 1-ten, 5-ten und
10-ten Land Compagnie in meinem Hof und im Gange versammelt und scharf geladen, ich befahl ihnen aber sich ganz ruhig zu verhalten. Wie sich gegen 9 Uhr die
größten Massen gegen das Oberstens Quartier wälzten, und die Geschütze auf den
Paradeplatze vor demselben schon gebracht waren, erschien der oben erwähnte
fürstlich serbische Beamte Riste Mladenowich mit 12 Mann und stellte sich vor
mein Quartier, befahl den Massen Ruhe zu halten, und gieng in den Odbor, wo er
auswirckte, daß sich die Massen nach und nach zerstreuten, jedoch blieb das Quartier und Garten mit allen Ausgängen starck besezt, damit Niemand entfliehen
könne.
Es ist unbezweifelt, daß wenn dieser würdige serbische Beamte nicht zu rechter
Zeit noch geckommen wäre, das Oberstensquartier von dem wüthenden, durch
Geistlichkeit und Wein aufgestachelten Pöbel mit den sich zu ihm geschlagenen
Soldaten mit Geschützen in Ruinen geschoßen und die Off[icie]re ermordet
werden wären.
Gleich wie einige Ruhe eintratt berieth ich mit meinen Officieren, was nunmehr
zu thun wäre, und da alle den Ansicht waren, daß wir hier nur nutzlos als Opfer der
Volckswuth fallen müssen, so müßte man um einen freyen Abzug aller Officiere
unterhandeln. Da ich genau überzeugt war, daß die Absicht des Dictators Xiwanowich dahin gerichtet seye, um jeden Preis sich der Officiere zu entledigen, so
beschloß ich hierbey wo möglich die kais. Fahne und die aerarische Regiments
Cassa so wie das Hab der Officiere zu retten, und entsendete 4 Officiere mit diesen
mündlichen Vorschlägen zum Odbor. Diese kamen zurück mit der Antwort, daß
der Odbor geneigt seye, den Officieren freyen Abzug sammt ihren Familien und
Habschaften und die nöthigen Vorspannsmittel zuzu gestehen, daß aber die Cassen
nicht mitgenommen werden dürfen, weil diese das Volck nicht zu lassen würde. Jedoch hätten sie nichts dagegen, wenn den Officieren ihre Gebühren für den laufenden Monat und noch für ein paar Monate in voraus bezahlt werden, wenn es der
Cassastand beträgt. Ferners verlangten sie ausdrücklich, daß ein Punckt ein-

geschaltet werde, wornach sich die Officiere auf Ehrenwort verbindlich machen,
daß sie gegen den Regimentsbezirck keine bewaffnete Unternehmungen organisiren oder anführen werden. Der Herr General Hayek war während der Zeit auch zu
uns geckommen, und ich meldete ihm das Vorgefallene, worauf er die beiden
Hauptleute um Verzeihung für seine gestrigen Behauptungen bath und beifügte,
daß er jezt selbst einsehe, daß hier kein anderes Mittel übrig bleibe, als sich den
freyen Abzug auszubedingen, womit er ganz einverstanden seye, und auch mit abziehen wolle.
Wie die 4 Officiere mit der Antwort des Odbors ankamen, schritt man sogleich in
Gegenwart des Herrn Generalen von Hayek zur Entwerfung des sub a beiliegenden
Vertrags, welchen ich dem Unterlieut[ena]nt Ferrich243 in die Feder dictirte. Herr General Brigadier fügte noch bei, daß um mehr aerarisches Geld aus der Cassa herauszubeckommen, auch für ihn und seinen Adjutanten Unterlieut[enant] Messarowich
des Tshaikisten Ba[taill]ons die Gebühren bis Ende October d[ieses] J[ahres] in
Antrag zu bringen und im Vertrag ausdrücklich auszubedingen sind. Diesen Entwurf
wurde durch einige Officiere wieder dem Odbor zur Einsicht zugeschickt, welcher
denselben in der Wesenheit annahm jedoch einige Clausein im Eingange beizufügen
sich vorbehielt, welches er dermal und bis zur Anckunft des nach Karlowitz abgegangenen und noch im Laufe des Tages erwarteten Hauptmann Auditor von Radosawljewich als Mitgliedes des Odbors nicht realisiren könne, somit wurde diese
Verhandlung auf den folgenden Tag absichtlich verschoben.
Gegen 1 Uhr N[ach]m[ittags] meldete mir der Hauptmann Popparich daß die
Mitrowitzer Catholiken eine Botschaft nach Hertkowze und Nikinze abgeschickt
haben, um die Clementiner zu Hilfe zu ruffen, weil der Oberste, alle Officiere und
alle Catholiken in Mitrowitz in Lebensgefahr seyen. Ich beauftragte sogleich den
Unterlieut[enant] Babich sich zu Wagen entgegen nach Jarrak zu verfügen, und die
Clementiner wo er sie finden würde, auf meiner Befehl zurückzuweisen.
Später schickte ich noch 2 Catholiken von Mitrowitz und in einer Stunde darauf
den Oberlieutnant Kadich246 und Lieutnant Wukomanowich mit der nemlichen
Weisung den Clementiner entgegen, um ja durch mich keinen Religions Krieg zu
entzünden.
Gegen 3 Uhr N[ach]m[ittags] kam ein Haufen bewaffneter Catholiken von Mitrowitz Bürger und Gränzer lärmend heran, und wollten die auf dem Platze aufgestellten Canonen wegnehmen, ich gieng ihnen entgegen und da unter ihnen auch
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genug Betrunckene gab, so gelang es mir nur mit schwerer Mühe sie von ihrem
Vorhaben abzubringen. Sie wollten jedoch nicht früher auseinander gehen bis ihnen ihn Mitbürger Tischler Tschapek, den der Odbor aus welcher Ursache ist mir
unbeckannt, geblieben arretirt hatte, nicht herausgegeben werde. Ich schickte einen Officier zum Odbor mit dem Ersuchen, um ein größeres Unheil zu vermeiden,
den Tschapek loszulassen, was auch geschah, und die Leute giengen dann ruhig auseinander. Der Bierbrauer Guldi ein vermögender aber furchtsamer Mann, hatte einige Nachbaren seines Glaubens (Catholiken) zu seinem Schutze, weil er kaum
150 Schritte vom Oberstens Quartier sein Haus hatte, wo fortwährend die größte
Gefahr war, bei sich versammelt, und ihnen Bier zu trincken gegeben.
Um wieder einen neuen Stunn zu erregen wurde erfunden, daß ein Servianer im
Bräuhause von Catholiken arretirt seye, das Comissair des Carlowitzer und Dirigent des Mitrowitzer Odbors Jacob Xiwanowich gieng daher Vi 5 Uhr N[ach]m[ittags] mit dem Handelsmann Nazo Poppowich (Kaludjersky) seinem Capitain, an
der Spitze von 2-300 bewaffneten, meistens betrunckenen Mitrowitzer Schweintreibers, Servianern, Handwerckern und Gränzer um diesen Excess zu untersuchen, und hinter ihm lief noch ein langer Schweif von Bewaffnete, sie stellten
sich vor meinen Quartier auf, und ein Servianer schoß und verwundete einen Catholiken vor dem Bräuhause. Auf dieses schoßen die Catholiken aus dem Bräuhause heraus, ohne jemanden zu verwunden. Jezt schoß die ganze Masse gegen das
Bräuhaus, ohne daß sich Jemand noch hinein getraute. Jezt wurde wieder Stunn
geläutet, von allen Seiten liefen Bewaffnete herzu, die Canonen waren auf Befehl
des Xiwanowich herbeigezogen, gegen das Bräuhaus gerichtet, und 23 Schuß auf
100 Schritt Entfernung gemacht. Der Feldwebel Zorrich comandirte das Geschütz
und Corp[o]ral Milutinowich machte den Vormeister vor meinen Augen.
Alle Soldaten des griechisch] n[icht] u[nierten] Glaubens waren herbeigeeilt
und Feldwebel Gyurich commandirte auf Geheiß des Xiwanowich (der sich
verdeckt hielt) ein Ploton Feuer auf das Bräuhaus.
Die wenigen catholischen Soldaten hatten sich bei der catholischen Kirche aufgestellt, und einige im Hofe meines Quartiers und standen ruhig. Gleich beim Beginn des Schießens war ich herausgeeilt, um wo möglich den Zusammenstoß zu
hindern; gerade waren die Canonen herangefahren, und ich wollte wenigstens diese abzufeuern verhindern. Da schlug 4 Schritte von mir ein Scharf Schütz des Regiments seine Kammerbüchse auf mich an und der Bürger Gjoko Pantelich
verhinderte ihn daran, und rang mit ihm, indem der erstere immer laut rief, laß mich
daß ich den Hund erschieße. Ein Schweintreiber wollte eine Pistolle auf mich ab-

feuern, wurde aber daran von Jemanden verhindert, ich glaube es war Hauptmann
Auditor von Radosawljewich. Jezt sprang der Ob[er]lieut[enant] Peter Bigga 247
des Regiments und sein Bruder Aufseher Bigga248 vor mich hin, und draengten
mich völlig ins Quartier zurück, indem Oberlieut[enant] Bigga äußerte, daß ich
gewieß erschossen werde, wenn ich noch länger verweile, indem man mich als die
Hauptursache, daß die Officiere der Insurrection sich nicht anschließen, hält, und
mir viele den Tod geschworen haben, auch seye dieser Excess deswegen angelegt,
um mich und die Officiere zu Grunde zu richten. Ich blieb daher mit den Officiers,
die um mich waren im Zimmer, derweil canonirte man draußen fort und fort, und
die Massen des aufgereizten Volckes häuften sich immermehr um das Quartier.
Jezt fingen verschiedene Stimmen die infamsten Verdächtigungen laut auszurufen um das Völck zum Sturm auf das Quartier aufzureizen. Einige Soldaten ja sogar
Unterofficiere riefen: „Der Oberste hat unsere Fahne verkauft, fordern wir von ihm
Rechenschaft". Andere riefen: „Der Oberste hat eine Division Magyaren vorgestern hier durchpassiren lassen und hat sie uns in den Rücken geschickt, und wird
uns mit ihnen und mit den Shokazen 249 (Catholiken) angreiffen, schlagen wir ihn
früher todt". Die 3-ter riefen „Kehrt die Canonen um und schießt auf das Oberstens
Quartier, der Oberste hat vollen Keller Clementiner versteckt, und wir uns mit ihnen angreifen". Andere wieder schrien: „Der Oberste und die Officiere sind
Verräther, schlagen wir sie Nieder", und viele solche niederträchtige Erdichtungen,
die alle zum Zwecke hatten, das Völck zu bestimmen, das Quartier zu stürmen.
Weil jedoch sich inzwischen alles aus dem Bräuhause geflüchtet hatte, wo 2 Catholiken erschoßen, der Bräuer durch die eingedrungene Masse zusammengehaut, die
Bräuerin elendiglich verstimmelt und mit mehrern Wunden bedeckt, ohne aller
Flilfe in den Hof geworfen und dort bis zum andern Tag liegen gelassen, und die
Plünderung begonnen hatte, und dem Pöbel diese doch lieber war als ein Angriff
auch mein Quartier, und weil verweilt auch der servische Beamte Riste Mladenowich mit etwa 20 Mann herbeigeeilt und sich bei meiner Wohnung zum Schutze
aufgestellt hatte, so unterblieb für diesen Abend der Angriff obgleich einige solches noch am nemlichen Tage vornehmen wollten, wie dieß der auf seiner Reise
nach Mitrowitz in dem Orte Kuzmin 230 durch den dortigen Pfarer und Odbor arretirte und unter Bedeckung von mehr als 30 Mann nach Mitrowitz in den Odbor ge-
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brachte Hauptmann Jarich und Grenz Verwaltungslieut[ena]nt Radossewich 23 '
Augen und Ohrenzeugen waren, daß Granzer hingeckommen sind und verlangt haben, „man solle erlauben, daß das Oberstens Quartier niedergeschoßen werde, sie
hätten es erbaut und er selbst hätte über 30 Tagwercke dazu gegeben, und sie werden es, wenn es nöthig ist, wieder aufbauen" was man mit der Bemerckung abwies,
daß Morgen auch ein Tag seye. Um diesen absichtlichen Verdächtigungen zu entgehen, und wo möglich einen Religions Krieg zu vermeiden, der im ganze Regimente unselige Folgen nach sich gezogen hätten, entließ ich alle Catholiken und
Deutsche, die bei mir waren, nach Hause, und blieb ganz allein mit meinen Officieren. Auch war die Gefahr so groß, und die Drohugen so vielfältig, daß mich alle
meine Dienstbothen verließen, und davon liefen, bis auf einen alten Diener, der
schon 20 Jahre in meinen Diensten ist.
Die Plünderung des Guldischen Hauses dauerte die ganze Nacht hindurch, und
wurde so rein durchgeführt, daß selbst die Thür und Fenster und die Bodenbretter
ausgehoben, und nur das Kahle zerschoßene Gemäuer übrig blieb. Selbst Handwercker, Bürger und Handelsleute betheiligten sich an dieser heroischen That.
In der ganzen Stadt hatte sich das Gericht verbreitet, daß ich mit den Officieren
niedergemetzelt seye, und nach dem Aufhören des Schießens, während ich mit den
Officieren über die zu ergreifenden Mitteln berieth, kam auch der Herr General von
Hayek, und der kranke Oberstlieutenant von Hallavanya dahin. Der serbische Beamte war auf Erckundigung ausgegangen und brachte die Nachricht, daß es sehr
gefährlich stehe, und den andern Tag gewieß noch einen ärgern Sturm abgeben
werde, und daß ich mit allen Officieren in großer Gefahr schwebe; er trug mir an,
mich in der Nacht auf das andere servische Ufer der Save zu bringen, und er hoffe
daß dieß leicht zu bewerckstelligen seye, und er, wenn wir dazu entschlossen sind,
gleich die nöthigen Vorbereitungen treffen werde. Ich berieth mich mit dem Herrn
Generalen von Hayek und der Officieren darüber, und beschlossen, daß nachdem
wir absichtlich zur Fahne des Religions Krieges gemacht werden, wodurch besonders, wenn die Clementiner auf die gestrige Canonade hereinkommen sollten, sich
der Kampf zwischen beiden Religionen erneuern werde, welcher im ganzen Regimente dann entbrennen muß, so bleibe nichts übrig, als den Antrag des serbischen
Beamten Mladenowich anzunehmen, nach Servien zu libertretten und von dort die
weitere Verhandlung wegen dem heute entworfenen Vertrag zu erneuern. Hiezu
stimmten die anwesenden Officiere und der Herr General von Hayek, und es wurde
beschlossen, daß der Herr General und alle Officiere in der nemlichen Nacht nach
Servien iibertretten sollen, jene Officiere aber, denen es die Familien Verhältniße
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nicht gestatten, gleich abzugehen, oder noch draußen in den Stationen sich befinden, daß ihnen der Odbor den freyen Abzug garantire.
Zwey Officiere wurden zum Odbor mit dem serbischen Beamten geschickt um
diesen Beschluß mitzutheilen. Um 10 Uhr Nachts kam der serbische Beamte Mladenowich zurück und meldete, daß alles vorbereitet seye, auch kam vom Odbor der
Vorsteher Xiwanowich, Bürger Nico Adamowich, Handelsmann Naza Poppowich
(Kaludjersky) und der Hauptmann Auditor von Radosawljewich, und erklärten,
daß bei dem Ereigniße dieses Tages (welche aber Xiwanowich selbst hervorgeruffen und angezettelt hat) trotz dem besten Willen der Odbor nicht im Stande wäre,
das aufgereizte und von dem geraubten Weine berauschte Volck im Zaune zu halten, und unsere Sicherheit für den folgenden Tag zu garantiren, während der Abzug
bei der Nacht weit mehr Sicherheit gewähre, und daß sie deswegen geckommen
seyen, um uns selbst zu begleiten und die möglichste Sicherheit zu gewähren. Ich
schickte sogleich einen Officier zum Herrn General Hayek, um ihm dieses zu melden, damit er mitkommen könne, er ließ aber sagen, daß er heute unmöglich gehen
könne, sondern laut dem Vortrage den folgenden Tag directe nach Wincowze abgehen wolle.
Da der Herr General augenkrank und somit nicht angefochten war, gegen ihn, da
er nicht zum Regimente gehört, auch keine Verdächtigungen geschmiedet wurden,
welche das Volck aufreizten und ihn zur Fahne des Bürger- und Religions Krieges
machen könnten, so gieng ich mit Herrn Oberstlieutenant von Hallawanya, den
Hauptleuten Bogdanowich 2 3 2 , Thörnich, Krompich 2 3 3 , Jarich und Wuicsich,
Ob[er]lieut[enant] Mitrowich 234 , Ob[er]lieut[enant] Regiments Adjutant Prodanowich 233 , Unt[er]l[ieutenan]t Ferrich, Schaller236, Prodan Xiwanowich 237 , Mattassich 238 , Gerber 2 " 9 , G[renzver]w[altungs]lieute[nan]t Radossewich und einigen
Cadeten in derselben Nacht zwischen 11 und 12 Uhr auf das servische Gebieth über
die Save, wo wir höchst freundlich und gastlich aufgenommen wurden.
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[1848. július 16.]
[Az ezredesi lak kirablása.
A tisztikar és a mitrovicai odbor közötti egyezmény

sorsa.]

Den andern Tag 16-ten in der Früh kam wircklich eine Masse Mitrowitzer Pöbels
und Soldaten des Regiments, brachten die Canonen auf den Platz vor dem Oberstens Quartier und die Massa drang in das nur von meinem alten Bedienten bewohnte Quartier, und als sie mich nicht fanden, so begann die Plünderung meiner
Effecten; auf den Hilferuf meines Bedienten versuchten zwar mehrere Individuen
des Odbors und der National Garde die Plünderung zu verhindern, waren aber nicht
im Stande dem Pöbel zu imponiren, und es wäre alles weggetragen, wenn nicht der
serbische Beamte Mladenowich mit seinen Leuten dazu geckommen, und die
Plünderer auseinander getrieben hätte. Doch ist ein bedeutender Theil meiner
Effecten, besonders Kleider, Wäsche, Waffen Tisch und Bettzeug dann Tischbestecke etc. geraubt worden.
Am nemlichen Tage paradirten die abgefallenen Soldaten und die Mitrowitzer
Nationalgarde mit der k. k. Fahne unter Commando des Landstreichers Xiwanowich und des Handelsmann Nazo Poppowich beide mit gezogenen Säbel auf den
Pferden des Hauptmanns Bogdanowich uns gleichsam zum Hohne längst dem
Save Ufer und defilirten von dem Herrn Generalen von Hayek, welcher ihnen ein
Ziwio zu rief. Den ganzen Tag wurde in Mitrowitz geschossen und gelärmt. Mehrere Officiere und catholische Familien flüchteten sich in das Brooder Regiment.
Von Servien aus erneuert ich die Verhandlung wegen dem stipulirten Vertrage,
und erhielt statt den von mir entworfenen Entwürfe einen andern ganz umgeänderten im Einverständniße mit dem Herrn Generalen von Hayek und dem Mitrowitzer
Odbor entworfenen, und vom besagten Herrn Generalen bereits unterfertigten Vertrag, hier in Originale sub b/ zuliegenden, welcher gleichsam den Odbor einen
Schein von Loyalitaet vindicirt, in Bezug auf die aerarischen Effecten aber gar keine Garantien gibt, zur Ausfertigung. Ich konnte unmöglich diesen annehmen,
machte die sub c/ anliegenden Punctationen darüber und beauftragte den Capitaenlieut[enant] Wucskowich, der eigends deswegen in Mitrowitz zu bleiben beauftragt war, den Odbor wenigstens zu bestimmen, diese Puncte zu meiner und des
Aerars Sicherheit, dann zur Sicherung der Canzleyen und der dabey belassenen
Individuen in den Vertrag aufzunehmen, was auch geschehen, der neu entworfene
Vertrag mir und dem Officiers Coips zur Unterschrift vorgelegt und ausgefertigt,
sodann aber dem Odbor zur Ausfertigung überschickt, nie aber mehr ungeachtet
öfteren Begehrens zurückgestellt wurde, wie dieß die Anlage d/ erweißt.

Doch wurde, nachdem die in Mitrowitz noch befindlichen Officiere und Partheyen nicht ihren Gebühren bis Ende October d[ieses] J[ahres] aus der Regiments
Cassa befriedigt waren, für die übrigen Officiere und Beamten mir der Betrag von
14,911 f. 35 kr. in C[onventions-]M[iin]ze zur Auszahlung der übrigen Partheyen
zugeschickt, der entworfene Vertrag übrigens in keinem Puncte gehalten.

[1848. július 21-22.]
[A Szerbiába menekült tisztek visszatérése

Vinkovcére]

Am 21-ten July bin ich sodann aus Serbien bis Racsa mit den mitgewesenen
Officieren auf das k. k. Gebieth heriibergetretten und den 22-ten in Wincowze
angeckommen, wo ich bereits die meisten Officiere des Regiments vorfand; und
wo bis auf weitere höhere Anordnung das Depot des Regiments aufgeschlagen ist.
Vincovze am 3-ten August 1848.
Rastich Ob[e]rst

Spira György: Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól
Újvidék, 2001. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság.

Alamócig.
467p.

„A magyar történetírásnak Hrabovszky iránti tartózkodása érthetetlen. [...] Tőlünk
[...] egy jó szót sem kapott eddig"-—kifogásolta annak idején, több mint két évtizede, Nemeskürty István. Habár a tartózkodás korántsem teljesen érthetetlen, tény,
hogy Hrabovszky János altábornagy 1848-1849-ben zátonyra futott karrierje és az
olmützi várbörtönben néhány évvel később bevégzett földi pályafutása másfél évszázadon át nem keltett sem különösebb részvétet, sem különösebb — történetírói
— érdeklődést. Most azonban, úgy tűnik, a „magyar forradalomtörténet" avatott
művelője, Spira György meglátta a drámai véget ért életút kritikus időszakának rekonstruálásában rejlő lehetőségeket. Hogyanjutott ez az 1848-ban 71 évével több
mint fél évszázada a császár szolgálatában álló, altábornagyi rangig és szlavóniai-szerémségi főhadparancsnoki posztig vergődő, számos kitüntetéssel — közte a
Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjével — dekorált katona, a magyar minisztérium parancsai alá, végül a „rebellisek" oldalára, majd ennek következtében
a bécsi katonai főtörvényszék színe elé, amely aztán, rangvesztés és kitüntetéseinek elvétele mellett, 10 évi várfogságra ítélte?
Hrabovszky 1848-1849-es magatartása egyszerre kivételes és reprezentatív. Kivételes, amennyiben ő tekinthető — és elsősorban ezt rótták terhére kaszttársai — a
cs. kir. tisztikar legmagasabb polcon lévő olyan tagjának, aki huzamosabb ideig, egészen 1848 végéig kiszolgálta az Összmonarchia és a Hadsereg egységét megbontó
magyar rezsimet. Ugyanakkor viszont reprezentatív is, hiszen hozzá hasonlóan számos cs. kir. tiszt lépett vagy sodródott a honvédhadseregbe (Bona Gábor kutatásainak köszönhetően tudjuk, hogy a tábornokok és törzstisztek 68, a századosok
hozzávetőlegesen 25%-át tették ki aktív vagy nyugalmazott cs. kir. tisztek).
Mi vitte ezt a forradalom küszöbén a birodalmi hadi ranglétra tekintélyes, 63.
helyén álló, kétségtelenül konzervatív nézeteket valló, a politikai radikalizmus
minden formáját elutasító embert a „kossuthista párt" táborába? És hogyan történhetett, hogy, példáját követve avagy hasonló utat bejárva, tiszttársai közül megannyian csatlakoztak a „magyar ügyhöz"? A kérdés felvetése és a lehetséges
válaszok mérlegelése kulcsfontosságú annak megértése szempontjából: hogyan
válhatott Európa egyik legjelentősebb katonai gépezetének riválisává hihetetlenül
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rövid idő alatt a Magyarország önállóságát zászlajára tűző politikai párt által teremtett haderő. Hiszen immár azt is régóta tudjuk, hogy a „szabadságharcot" nem
partizánok, népfelkelők és gerillák, hanem mindenekelőtt katonák vívták -— a cs.
kir. minta alapján szervezett, cs. kir. csapattesteket is magában foglaló, jórészt cs.
kir. tisztek, hadapródok és altisztek által vezetett honvédhadsereg.
A történetét in medias res kezdő Spira György azonban nem sokat bíbelődik a
probléma — avagy saját problémája — megfogalmazásával. így, a mondanivaló kanalizálása híján, aztán nehezen eldönthető, hogy a szerző szándéka szerint politikai
életrajz avagy sajátos nézőpontú '48-as politikatörténet került-e az olvasók kezébe.
Hrabovszky ténykedései kapcsán, vagy — a recenzens érzése szerint — azok ürügyén, mindenekelőtt az elképzelt birodalmi-országos politikai küzdőtér eseményei
kerülnek felvázolásra. Az effajta kitérők általában véve szokatlanul terjedelmesnek,
a voltaképpeni tárgyat tekintve néha kifejezetten funkciótlannak tűnnek.
A szerző időrendben tárgyalja hőse 1848. évi szereplésének fő állomásait (az talán a politikatörténeti súlyozásnak tudható be, hogy életének korábbi hét évtizedéről, avagy magánéletéről — ifjú felesége állítólagos hűtlenségét leszámítva —
gyakorlatilag semmit sem tudhatunk meg). így, március-májusban, a szlavóniai-szerémségi főhadparancsnokság elnökeként, kísérleteit a forradalom nyomán
bomlásnak induló rend fenntartására, illetve ellentmondásos viszonyát a megalakuló, fennhatóságát a saját főhadparancsnokságra is — sikerrel —- kiterjeszteni
igyekvő magyar minisztérium irányában („A forradalommal szemközt"). M á j u s júniusban szerencsétlen próbálkozását a szerb nemzeti mozgalom megzabolázására, csapatainak karlócai támadását, amely jelentősen hozzájárult a felkelés kiterjedéséhez („Karlócával s z e m k ö z t " ) . M á j u s - a u g u s z t u s b a n , i m m á r a magyar
kormány utasításainak engedelmeskedő királyi biztosként, ugyancsak kudarcba
fulladt fellépését az udvar titkos támogatását élvező Jelacic ellenében, amely aztán
teljes elszigetelődéséhez, szlavóniai határőrei elpártolásához, az ottani vármegyék
horvát megszállásához vezetett („Jellacictsal szemközt"). Szeptemberben, ma-

A sorstárs Földy János n a p l ó j á b a n olvasható történet, miszerint a bebörtönzött Hrabovszky
ifjú feleségét egy cs. kir. tiszt teherbe ejtette volna, a j e l e k szerint teljesen légből kapott. M e g található ugyanis
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gyarországi főhadparancsnokként, illetve István nádor állítólagos híveként, hiábavaló erőfeszítéseit a magyar forradalom radikalizálódásának kivédésére („István
főherceg csapatában"). Végül október-decemberben, a cs. kir. intervenció küszöbén, részvételét a magyar hadsereg szervezésében, az Országos Honvédelmi Bizottmány alárendeltségében („Windisch-Grátzcel szemközt") — s, 1849 első
napjaiban jelentkezését a Pest-Budára bevonuló cs. kir. csapatoknál, illetve az ezt
követő bírósági eljárást („A halállal szemközt").
Eközben, bár imponáló forrásmennyiséget vonultat fel — a jegyzetapparátus tanúsága szerint bécsi és zágrábi levéltári források is mozgósításra kerültek (itt azonban, mellesleg, hiányolnunk kell az ugyancsak a bécsi KriegsarchivAlte
Feldakten
gyűjteményében található szlavóniai főhadparancsnokság iratanyagának hasznosítását, amely az Udvari Haditanács, illetve a Hadügyminisztérium fondjában csak
részint tükröződik, és így nehezen nélkülözhető Hrabovszky működésének feltárásánál) — nem tud többet nyújtani a már untig ismert fordulatok újraismétlésénél. A
forradalom kirobbanása, a magyarországi átalakulás, a szerb nemzeti mozgalom
kibontakozása, a horvát-magyar viszony alakulása, az ellenforradalmi készülődés
kerül itt megint terítékre, változatlan körítéssel. Az egyhangúságot némileg ugyan
oldja a kiforrott, ironikus-gunyoros előadásmód, a szereplők — pl. a szerző régi
„kedvence", Jelacic— célzatos, karikatúraszerüjellemzése ugyanakkor vegyes érzéseket kelthet.
Mi okozza tehát Spira György szerint Hrabovszky vesztét? Nos a válasz, az olvasóra zúdított adattömeghez képest, meglepően egyszerű: ez a magyar kormány alá
szorított, szemellenzős, naivitásra hajlamos katona-bürokrata a korábban egyértelmű legfelsőbb akarat bizonytalanná válása idején képtelen önálló elhatározásraj ütni;
dönteni egy olyan szituációban, amikor dönteni kell. A szerző ezt oly módon domborítja ki, hogy hősét, a „politikai helyzet" magabiztos elemzésével, lépten-nyomon a
„jó" és a „rossz" alternatívájával szembesíti. A magyar forradalom vívmányait és
ígéreteit eszerint a kezdetben rejtőzködő, majd kendőzetlenül fellépő, a társadalmi
rétegeket manipuláló, a „népeket" egymás ellen kijátszó kontrarevolúció fenyegeti,
amivel Hrabovszkynak is, akarva-akaratlanul, tisztába kell jönnie. Mert hiszen a
Pétervárad közvetlen közelében kirobbanó szerb felkelést a Kossuth által megsértett
Stratimirovic, és főként a szálakat a háttérben szövögető Rajacic érsek Habsburgpárti irányba tereli; Jelacic bán, noha horvát nemzeti jelszavakkal komédiázik, nyíltan szervezi az ellenforradalmat; a kétszínű István nádor Pest-Budán — a forradalom szívében — a magyarok bécsi elvárás szerinti megregulázásán ügyködik. A
tétova, a forradalmi árban tehetetlenül sodródó Hrabovszky azonban mégsem tud

„helyesen" választani. Ekként, noha drámája időnként kelthet némi részvétet, végső
soron törvényszerűen és megérdemelten bukik el. „.. .Te sem hideg nem vagy, sem
hév, vajha hideg volnál, vagy hév. így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév,
kivetlek téged az én számból." — mondja ki Spira, a Bibliával, a verdiktet.
Valószínűleg nincs sok értelme feszegetni — mindenesetre túlságosan messzire
vezetne — mennyiben a történész feladata, kritikus történeti konstrukció helyett, a
hagyományőrzés, a forradalmi örökség ápolása (vö. „Jottányit se a negyvennyolcból!"; „Vad tűzzel"). Hiába is kérnénk számon a „jelentős személyiségek" cselekedeteinek bántó túlsúlyát az elbeszélésben, a társadalomtörténeti megközelítés szinte teljes hiányát az események magyarázatánál, sőt — néha — az ezt illető érzékenység megdöbbentő kihagyását (a szlavóniai, vallási színezetű horvát-szerb viszály kapcsán hangzik el: „az itteni népesség, a Kárpát-medence lakosságának
általános elmaradottsága folytán, még a vallásos szemlélet rabja volt"). A Hrabovszky-iigynél maradva, inkább azt a kérdést lehet feltenni — ami persze nem a
recenzens tiszte lenne — vajon a Spira által sulykolt tévelygés helyett nem inkább
törésről kellene beszélni?
A szerző általában véve — megértő pillanataiban — hajlandó ugyan méltányolni hőse idős korát, státuszát, konzervativizmusát, s elismerni, hogy ettől az embertől mégsem lehetett száznyolcvan fokos fordulatot várni, de, bár felhozza, nem
veszi különösebben figyelembe a bécsi katonai főtörvényszék által feltett kérdést,
amely mintegy sűrítve jeleníti meg a Hrabovszky val kapcsolatos problémát: mégis
hogyan történhetett meg, hogy ez a császár parancsainak maradéktalan teljesítéséhez szokott katona az október 3-án kelt manifesztum ismertté válása után is kiszolgálta a „rebelliseket"? A vádlott terrorizmusra hivatkozó védekezését már akkor
hihetően megcáfolták. A történész Hrabovszky altábornagy „törvénytiszteletével"
(ti. hogy nem akarta áthágni az uralkodó által szentesített áprilisi törvényeket) operáló magyarázata ugyancsak sántít, hiszen az altábornagy valamennyi kollégája —
Jelacic Zágrábban, Piret Temesváron, Puchner Nagyszebenben — nagyon jól tudta, hogy egyedül a császár akarata mértékadó, s alkalomadtán ennek megfelelően is
cselekedett. És noha — amint említettük — számos tiszttársa ugyancsak „megtévedt", mint rangidőst, súlyos, senki másra át nem hárítható felelősség terhelte a
magyar kormányzat legitimitása látszatának fenntartásáért. Hrabovszky János számára, úgy tűnik, nincs mentség. Ezek után önkéntelenül felvetődik: ha nem is „fordulatról", valójában nem identitása összeomlásáról van-e itt szó (aminek egyik
külső jele éppen a Spira által is említett olmützi apátia volna)? A válaszadás bizonyosan nem könnyű, talán nem is lehetséges, hiszen Hrabovszky gyakorlatilag

nem hagyott hátra kritikus tömegű belső reflexiókat rögzítő dokumentumot, naplót, emlékiratot, folyamatos magánlevelezést, az pedig kétséges, hogy hivatalos
megnyilvánulásai alkalmasak-e egy ilyen rekonstrukciós kísérlet végigviteléhez.
Spira György azonban nem is törekszik hőse megértésére. Az általa ábrázolt világot a „haladás" elkötelezett harcosai és a „reakció" szekértolói, illetőleg — és itt
található Hrabovszky helye — ingadozók, gyávák, kétszínűek hada népesíti be.
Jobban érdekelte egy kárhoztatott magatartástípus bemutatása, egy egyszerre banális és idejétmúlt tanulság — mindenkinek választania kell „jó" és „rossz" oldal,
„helyes" és „helytelen" út között — levonása, mint egy hajdanvolt hús-vér, lélegző—gondolkodó ember.
Hrabovszky János drámája újragondolásra vár.
Nagy Sándor
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM, lehetőleg WinWord 2.0-ás vagy 6.0-ás verzióban) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani, mellékelve egy példányban a kinyomtatott kéziratot is.
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek.
3. A kéziratban az évszázadokat
idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti
előfordulásának kivételével — római számmal tüntessék fel.
4. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári cs 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").
Hivatkozások elkészítése a F o n s b a n m e g j e l e n ő d o l g o z a t o k h o z
Részletesen:
1. Hivatkozás a kiadvány

Fons, 2. (1995) 2. sz. 259-267.

p.

egészére

a) Szerző(-k): Cím. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe,
kötet száma)
b) A háromnál több szerző által írt mű címe. Szerk.: Neve. Kiad. száma. Köt. száma.
Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe, kötet száma)
2. Hivatkozás a kiadvány egy részére
a) A tanulmány szerzője (szerzői): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet
szerzője: A tanulmánykötet címe. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye,
éve. (Sorozat címe, kötet száma)
b) A tanulmány szerzője (szerzői): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet címe.
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kötet száma)
c) A folyóiratcikk szerzője: A cikk címe. In: A folyóirat címe, Évfolyam arab számmal. (Év) sz.[= szám] Hivatkozott hely p. (vagy terjedelem -tói -ig p.)
A jegyzetekben alkalmazott rövidítések: Bp., köt., bőv., jav., átdolg., kiad., s. a. r.,
vö., uő., uo., i. m., 1. [= lásd], jz. vagy jegyz.

FONS
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

XI. évfolyam

2004. 2. szám

E s z á m u n k szerzői
H. Németh István (Magyar Országos Levéltár, főlevéltáros)
Kenyeres István (Budapest Főváros Levéltára, levéltáros)
Kuzma Dóra (Pécsi Egyetem, PhD-hallgató)
Sarusi Kiss Béla (Budapest Főváros Levéltára, levéltáros)
Sunkó Attila (Magyar Országos Levéltár, főlevéltáros)
Tóth Árpád (Miskolci Egyetem, egyetemi adjunktus)
Kiegészítés a 2004. évi 1. számhoz:
Süli Attila (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, történész)

Lapunkat támogatták:
Budapest Főváros Levéltára
Politikatörténeti Alapítvány

ír ,
ír (

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÚKSBG

\

"*
, ft

iI

^
v

MINISZTÉRIUMA

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Szakkollégium
*

A címlapon:
Catastrum officialium civicorum et magistratualium 1686-1867
BFL IV. 1002. nn. Buda város tanácsának iratai. (Bartha Levente felvétele)
*

Felelős kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány
Szedte és nyomta Budapest Főváros Levéltára Nyomdája
Felelős vezető: Pesti Márta
ISSN 1217-8020

F ON S
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

XI. évfolyam

2004. 2. szám

Fons (Forráskutatás és Történeti

Segédtudományok)

Lapinformációk
Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros Hallgatók Egyesülete és a Szentpétery Imre Tudományos Diákkör (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék).
Első évfolyam: 1994
Megjelenés: Évente három alkalommal (összesen 30 ív), külön füzetben éves összesített
tartalomjegyzékkel, hely- és névmutatóval.
Publikációs kör: A történelem segédtudományai, forrásfeldolgozások, forrásközlések,
illetve ezekben a témákban módszertani kérdések, könyvismertetések, műhelybeszámolók.
Cél: A történeti segédtudományok, a források feldolgozása, ismertetése és népszerűsítése a
széles olvasóközönség számára, valamint a szakterület kutatói részére.
Kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 1053 Budapest, Bihari János u.
18. 11/16. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: OBORNI TERÉZ, titkára: KERTÉSZ
BOTOND.
S z e r k e s z t ő s é g : K E N Y E R E S ISTVÁN f ő s z e r k e s z t ő . DRESKA G Á B O R , OROSS A N D R Á S ,
SARUS! KISS BÉLA (felelős szerkesztő), SÍPOS ANDRÁS szerkesztők. Székhely: Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai
Tanszék.
Postacím: Fons Szerkesztőség, 1088 Múzeum krt. 6-8.
E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu, dreska@vipmail.hu
siposa@bparchiv.hu, saatsikb@bparchiv.hu
Honlap: www.c3.hu/~fons

Recenziók: A publikációs körbe tartozó kiadványok recenziós példányait a szerkesztőség
címén várjuk (ismertetési kötelezettség nélkül).
Kéziratok: A folyóirat számára készített kéziratokat 3,5"-es lemezen, a Word for Windows
(WfW) valamely változatán kérjük benyújtani. A kéziratok formai követelményeit a
hátsó borítón, a jegyzetelés szabályait a Fons, 2. (1995) 2. sz. 259-267. oldalain
foglaltuk össze, kérjük szerzőinket, hogy az ott leírtakat alkalmazzák.
A megjelent cikkek tartalmáért a szerzők felelnek, címük a szerkesztőségben. A Fons
másodközlésre nem vállalkozik. Újrakiadás csak a szerkesztőség engedélyével történhet. Kéziratokat és lemezeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Különlenyomat: A szerzők 30 kiilönlenyomatot kapnak, további példányok a szerzői díj
terhére kérhetők, legkésőbb az első korrektúra visszaküldésével egyidőben.
Korábbi számok: Korlátozott számban beszerezhetők a szerkesztőség címén.
Terjeszti: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5. tel: 298-7500

BEVEZETÉS

A Fons j e l e n számát egy sajátos kutatási terület, az archontológia
körébe vágó tan u l m á n y o k n a k szenteljük. A z archontológia tárgya a tisztség- és méltóságviselők
kilétének, működési, hivatal viselési idejének megállapítása, e z e k e t felölelő listák,
adattárak készítése. Á l t a l á b a n a történeti s e g é d t u d o m á n y o k k ö z é sorolják. A z
utóbbi időben a témáról m e g j e l e n t két hazai módszertani-historiográfiai összefoglaló is a s e g é d t u d o m á n y o k bemutatására vállalkozó kézikönyvekben látott napvilágot. 1 Megalapozottnak tartjuk azonban Engel Pál álláspontját, mely szerint a z
archontológia nem tekinthető önálló segédtudománynak, h i s z e n nincs eleve adott
tárgya (mint a paleográfiának az oklevél, a heraldikának a c í m e r stb.), s ebből k ö vetkezően a tárgy által meghatározott sajátos módszertana v a g y terminológiája
sem. Célszerű inkább egy meghatározott típusú történettudományi segédlet összeállítására irányuló tevékenységnek tekinteni. Jelentheti továbbá magukat e m u n k a
e r e d m é n y e k é n t keletkező listákat, névsorokat, adattárakat is.
Úgy v é l j ü k , az archontológiai kutatásban j ó v a l nagyobb lehetőségek rejlenek,
mint az, h o g y pusztán m e g b í z h a t ó segédletekkel támassza alá a k u t a t ó k mindennapi m u n k á j á t , illetve a tisztségviselőkre v o n a t k o z ó adatokat p o n t o s a n tartalmazó
k é z i k ö n y v e k készítését tegye lehetővé. T ú l s á g o s a n leszükítőnek tűnik Engel Pál
felfogása, m e l y szerint csak az országos jelentőségű tisztségek, méltóságok viselőire irányuló kutatás sorolható az archontológia tulajdonképpeni tárgykörébe, m i v e l
ez „általános kutatói i g é n y t " elégít ki, az a l s ó b b szintű tisztségviselők listáinak
összeállítása viszont csak e g y - e g y szűkebb kutatási program szempontjából bír j e lentőséggel. Valójában e g y - e g y szűkebb terület, közösség — pl. vármegye, város,
végvár, u r a d a l o m , település, intézmény, e g y h á z egyesület, vállalat stb. — t i s z t s é g viselőinek adattára is akkor m o n d igazán sokat, ha minél n a g y o b b számú hasonló,
összevetésre alkalmas adatközlés áll rendelkezésre.
L é n y e g é b e n ugyanez m o n d h a t ó el az archontológiával sok m i n d e n b e n rokonítható prozopográfiáról
is, a m e l y szintén sokkal inkább tekinthető kutatói módszer-
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nek, mint segédtudománynak. A prozopográfia célja személyi adattárak létrehozása, a m e l y b e n előre meghatározott személyek körét együttesen és azonos kritériumok alapján vizsgálják. V é l e m é n y ü n k szerint az archontológiai gyűjtések akkor
igazán h a s z n o s a k , ha prozopográfiai adatokkal társulnak, azaz a z egyes tisztviselők származására, családi viszonyaikra, tanulmányaikra, birtokszerzéseikre, k o rábbi és k é s ő b b i karrierjükre és esetleges irodalmi tevékenységükre stb. vonatkozó
ismereteket is tartalmaznak. 2
A z itt olvasható t a n u l m á n y o k reményeink szerint meggyőzik az olvasót arról,
hogy m e g f e l e l ő kutatói kérdésfeltevés és m ó d s z e r t a n i felkészültség esetén, e listák
és adattárak elemzése é p p ú g y hozhat országos jelentőségű, v a g y akár még tágabb
körben is hasznosítható e r e d m é n y e k e t . 3 A tisztségviselőkre v o n a t k o z ó adatok
gyűjtésének, összeállításának tehát nem csak m á s irányú kutatási programok m e l léktermékeként, hanem akár központi célkitűzéseként is van jogosultsága.
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H. NÉMETH ISTVÁN
A Z ARCHONTOLÓGIA ÉS A VÁROSTÖRTÉNET
Karrierek

és hatalmi csoportok a kora újkori
(XVI-XVIL
század)

városokban

A k o r a ú j k o r i s z a b a d királyi v á r o s o k p o l i t i k a i e l i t j e

A várostörténet-írás korai szakaszának egyik jellemzője volt, hogy az egyes városok történetét leíró történész-kutató a várost, mint az önkormányzatok kiemelkedő
képviselője mutatta be. A város e müvekben a magyar önkormányzatiság fellegvárakéntjelenik meg, ahol a polgárok békésen élnek az általuk megteremtett „polgári
demokrácia" keretei között. Érdekeiket az általuk választott önkormányzaton keresztül képviselik a többi rend felé. A választott önkormányzatot olyan derék férfiak alkotják, akik Herkules bátorságával állnak ki a polgárság élén a városukat
támadó nemességgel szemben. 1 A város önkormányzatiságát ezért — a város szimbólumai: a címer, kulcs stb. mellett — nem egyszer olyan szépen díszített jegyzékek jelképezik, ahol a város vezetőinek (bíráknak és polgármestereknek) neve olvasható, vagy később a nemesi családokhoz hasonlatos arcképcsarnokokat találunk a városi testület székhelyének dísztermében, mintegy bemutatva azokat, akik
a városi polgárság érdekeinek védelmében méltán érdemlik meg ezt a helyet. 2 Vi-
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tathatatlan: a városi érdekeket kifelé, a város falain kívül valóban egységesnek tűnőén képviselték e derék polgárok. A történeti leírás azonban mellőzi azokat az
ellentéteket, amelyek (egykor és ma) értelemszerűen jelen voltak. Az utóbbi félévszázad városokkal foglalkozó munkái erőteljesen mutattak rá, hogy a városok élén
a közösség mellett saját érdekeiket képviselő emberek álltak. Megválasztásuk nem
egyszerűen a rátermettséget bizonyította, hanem a város belső politikai és gazdasági érdekeinek jelenlétére is rámutatnak. Ezek az érdekek néha nemzetiségi alapokon is elkülönültek, de alapvetően mégis az egyéni ambíciók határozták meg. 3
A városokon belüli ellentétek feldolgozása nem könnyű feladat. Miután a városi
tanácsot az az elit uralta, amelyik ellen esetlegesen felszólalhatott a szenátusban, a
külső tanácsban, vagy a választók közötti ellenzék, a városi jegyzőkönyvekben
ezek az esetek nem jelennek meg oly élességgel, mint feltehetően a külső tanács
ülésein, azok szünetében, vagy éppen a piacon, utcasarkokon találkozó polgárok
közötti beszélgetések során. A jegyzőkönyvek részletessége egyébként is inkább a
jegyző bőbeszédűségére, vagy szorgalmára mutat rá. A legbeszédesebbek azok az
esetek, amelyek kikerülnek a városból, vagyis a helyi igazgatási szervek, vagy éppen az uralkodó elé kerülve születik központi döntés ezekben az ügyekben. 4 E ritka
esetek kivételével azok az elbeszélő jellegű források mutathatnak belső feszültségek meglétére, amelyek a tanács vagy a bíró-polgármester megsértésével, illetve a
tanács elszámoltatásával függnek össze. 3 A gazdasági ügyek revíziója alapvetően a
külső tanács feladata volt a XVI-XVII. század folyamán, de ha a vezető elit elég
erős volt, erre általában nem került sor. A belső ellentétek, a városok politikai viszonyainak, a városvezető elit, vagy elitek feltérképezésének legbiztosabb módja
éppen ezért a vezető testületek összetételének, a tisztviselők vizsgálatának módszere.
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A városi archontológia forrásai

Jegyzőkönyvek
A városok esetében szerencséseknek mondhatjuk magunkat, mivel a legtöbb esetben
fennmaradtak azok a rendszeresen, a tanács ülésein vezetett jegyzőkönyvek, amelyek biztos támpontul szolgálhatnak. Általános jelenségnek tekinthetjük, hogy a városi jegyzők a választás napján (Vízkeresztkor, Szent Györgykor, vagy különleges
esetben, például Nagyszombatban, Húsvét hétfőjén) pontosan rögzítették a választás
menetét, a megválasztottak nevét pedig a kronológiailag éppen sorra következő bejegyzés őrizte meg az utókor számára. 6 Besztercebánya esetében a XVI. század második felében különös eljárással találkozunk: a jegyző az éppen megválasztott
tisztviselőknek csupán a monogramját jegyezte be a kötet megfelelő oldalaira. 7 Ebben az esetben a városi könyvek egészét kell áttekinteni, hogy a tanácsosnak nevezettek nevéből biztosan következtetni lehessen a monogram megfejtésére.
A városi jegyzőkönyvek bejegyzései egyben esetlegesen a választás során felmerülő problémákat, az igen ritkán felszínre törő belső hatalmi feszültségeket is rögzítették. Kőszeg jegyzőkönyveiben például arra figyelhetünk fel, hogy a XVII. század
második felétől kezdve a szenátus első négy tagját külön sorolták fel. Ennek az az
oka, hogy Kőszeg belső tanácsán belül e négy tisztviselő egyben a titkos tanácsosi
rangot is viselte, ami egyértelműen a hatalmi elit tömörülésére mutat. 8 1672-től a városi jegyzőkönyvekből tudjuk meg, hogy a kamara által kijelölt királyi biztosok, hogyan avatkoztak be a városi tisztújításokba, és a megváltozott ellenőrzési rendszer
hogyan illeszkedett a választás korábbi rítusába. A megváltozott rendet a jegyzők általában pontosan rögzítették, hiszen ezzel lehetett igazolni, hogy a választás a biztos
jelenlétében és jóváhagyásával történt meg. A megváltozott szituációban kiemelkedő szerepet kapott az uralkodó és a kamara által elküldött felszólító levél megérkezése, ami egyben jóváhagyta a választás megkezdését. A biztos megérkezését követően a bíró-polgármester és a tanács elszámolt a városi bevételekkel és kiadásokkal,
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majd miután a számadások ellenőrzésére sor került, megtörtént a választás, melyet az
uralkodó képében megjelent biztosnak letett eskü zárt.9

Liber

restaurationisok

A városi testületek esetében sokszor találkozunk olyan városi könyvekkel, amelyekbe minden évben beírták a város vezetőinek, a belső tanácsnak, sok esetben a
külső tanácsnak és egyéb (gróftisztek, számvevők, piacbírák, stb.) hivatalviselőknek a nevét. 10 Erre Kassa esetében például oly módon került sor, hogy 1630-ig a városi vezető testületek tagjainak nevét az egyik, általános ügyekkel teli, városi
könyv utolsó oldalaira írták b e . " 1621-től külön kötetsorozatot indítottak, ahová
nem csak a bírák, a belső és külső tanács választottjainak, hanem minden egyéb
tisztviselő nevét bevezették, sőt, évek hosszú során át az egyes negyedek és az alájuk rendelt tizedesek alá rendelt háztulajdonosok nevét is felsorolták. 12 Ezek a források minden esetben hitelesnek és pontosnak fogadhatók el, hiszen nem utólag,
hanem a választást követően, évente történt a tisztviselők bejegyzése.

A választott község panaszai,

Gemeindebetrachtungok

A belső tanács és az azt választó ún. választott, vagy „fekete" község közötti társadalmi különbségek számos esetben vezettek kisebb-nagyobb összetűzésekhez.
Igen ritkán ez tetlegességig is fajulhatott, mint például a kisszebeni bíró, Johann
Stöckel esetében. 13 A választott községben helyet foglaló, polgárjoggal rendelkező
városiak főként a céhes mesterek közül kerültek ki, vagyonuk és befolyásuk ala-
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csonyabb nívójú volt, mint a belső tanács kereskedő-polgáraié. A két társadalmi
csoport közötti feszültséget azok a beadványok csillapították, amelyekben a község tagjainak panaszait javaslatait foglalták írásba. Altalános jelenségnek tekinthető, hogy e beadványok elején a község tagjai felsorolták a belső tanács tagjait,
valamint a város pénzügyeinek ellenőrzésével megbízott kamarást, illetve a község
vezetőjének, a furmender (szószóló) nevét. 14

Céhlevelek, egyéb városi

kiadványok

A városok írásbelisége a XVI-XVII. században már igen fejlett volt. Ennek tanúi a
rendszeresen vezetett városi jegyzőkönyvek, valamint azok a pénzügyi, jogi
iratok, továbbá a városok országrendiségéhez kötődő, követutasítások, országgyűlési törvények, tárgyalások, vagy akár követi naplókat tartalmazó kötetsorozatok,
amelyek többé-kevésbé épen maradtak fenn a város archívumokban. A város nevében kelt kiadványok különös jelentőséggel bírtak, hiszen ekkor a testület a várost
reprezentálva élt földesúri vagy speciálisan a városokhoz kötődő jogaival. Ezt a
fontosságot tükrözi az is, hogy a városi jegyzők az ekkor már igen ritkán, kizárólag
a kiemelten fontos rendi- vagy birtokjoghoz fűződő okiratokhoz használt pergament is használták íróanyagként. 15
Az állam/uralkodó a XVII. század második feléig nem avatkozott sűrűn a céhek
ügyeibe. A céhkiváltságok terén így alakulhatott ki a főcéh (Hauptlade) alatti fdia
céhek intézménye. Ennek alapjául az szolgált, hogy a főcéh városi hatósága bizonyos taksa fejében átadta az általa birtokolt céhes szabályokat, így az abban foglalt
szabályok a környező szabad királyi, illetve mezővárosok céhes mesterei számára
is kötelezővé váltak. Ez egyben bizonyos fellebbviteli és más gazdasági alá- és fölérendeltséget is jelentett a jogi kötelékbe lépő városok és céheik között. 16 A városi
kiadványok másik nagy csoportját a polgárjog elnyeréséhez feltétlen szükséges
születési bizonyítványok jelentik, melyben a polgárjogért más városban folyamodó számára állított ki a tanács. A bizonyítványokon túl a városok birtokaival kapcsolatos iratok (adásvételi szerződések, urbáriumok, záloglevelek stb.) is hasonló
jellegű szekunder adatokkal szolgálnak.
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Győr-Moson-Sopron

Megyei

Levéltár

G c m c i n d c b c t r a c h t u n g c n , ill. erre lásd:

Soproni

Tirnitz József:

Levéltára,

Sopron

város

levéltára,

Sopron s z a b a d királyi város k ü l s ő taná-

csa. In: T a n u l m á n y o k a magyar helyi ö n k o r m á n y z a t múltjából Szcrk.: Bónis G y ö r g y - D c g r é
Alajos. Bp„ 1971. 54., 8 3 - 7 9 . p.
15

A hegyaljai m e z ő v á r o s o k n á l ez a X V I I . s z á z a d b a n is általános volt.

Az iratoknak e csoportját a város, illetve annak nevében a bíró/polgármester és a
belső tanács állította ki, így az ezt a testületet alkotó személyek neve majd minden
esetben szerepel a kiadványok elején. Előfordul azonban, hogy a város élén álló
személyek közül csak a bírót, vagy annak távollétében helyettesét (általában az
első szenátort) nevezik meg.

Végrendeletek,

hagyatéki

leltárak

Máskor sokkal nehezebben állítható össze a városok archontológiája, sok esetben
még a bírák és polgármesterek neve is homályban marad. Kassa esetében például
az 1672 és 1682 közötti időszak tanácsosainak listája hiányzik az ekkor már rendszeresen vezetett „Iiber restaurationisból", sőt, az előtte lévő időszakból szinte sértetlenül meglévő városi jegyzökönyvek sem találhatók a levéltár raktárában. Ez
esetben a városi iratanyagok közül elsősorban a végrendeleteket és hagyatéki leltárakat hívhattuk segítségül, ahol a bíró és a végrendelet tanúsításával megbízott
egy-két tanácsos neve biztosan szerepel a testamentumok árengájában, valamint az
aláírók között. Ez a módszer természetesen nem vezethet teljes névsorok összeállításához, de a bírák sorát minden esetben rekonstruálni tudjuk. 17

Adójegyzékek
Az adójegyzékek a városi társadalom adózó népességének leggyakrabban használt
forrásai, azonban a történeti demográfia és statisztika művelőinek számára éppen

16

Domonkos

Ottó: A főcéhck vonzáskörzetei. In: V. Kézmíivcstörténcti S z i m p ó z i u m Veszprém,

1984. nov. 2 0 - 2 1 . Veszprém, 1985. 1 9 1 - 2 1 6 . p.;

Gecsényi Lajos:

A nyugat-magyarországi cé-

hek jogi és szakmai kapcsolatainak történetéhez a X V I - X V I I . században. In: G y ő r i Tanulmányok

10. (1989) 7 - 1 5 . p.;

Németh Gábor: Céhek és céhfiliációk a
Commenda, Hans: D e s altén Linzer

században. In: uo. 2 1 7 - 2 2 4 . p.;

Hegyalján a

Gcwohnhcit. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Linz, 1959. 9 3 - 1 9 8 . p. Újabban lásd:

István, II.:

16-18.

H a n d w c r k s Rccht und

Németh

A s z a b a d királyi városok mezővárosi politikája a X V I I . században. In: A mesterség

iskolája. T a n u l m á n y o k Bácskai Vera 70. születésnapjára Szerk.: Bódy Z s o m b o r - M á t a y Mónika - Tóth Á r p á d Budapest, 2000. 2 2 9 - 2 4 3 . p., illetve

Németh István, H.: Várospolitika

és

gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon. A felső-magyarországi városszövetség.
Bp., 2004. 5.2.3. fejezet.
17

A korszak városi végrendelet a d á s á n a k szabályaira lásd:

Újváry Zsuzsanna, J.:

K a s s a város

polgársága a X V I . század végén és a XVII. század első felében. In: T ö r t é n e l m i
(= TSz) 22. ( 1 9 7 9 ) 5 7 7 - 5 9 1 . p.

Szemle

azokról nem tájékoztat általában, akik a város vezetését elvállalták. A városok vezetőik fizetését csak a XVII. század végén, XVIII. század elején rendezték, a
XVI-XVII. század során díjazásukat sok esetben ugyanis úgy oldották meg, hogy hivatalviselésük idejére adómentességet élveztek. Ekkor bevezették őket az adóköteles polgárok névsorába, de a nevük mellett csupán az adómentesség ténye áll. Ez a
módszer nem alkalmas a belső tanács belső hierarchiájának feltárására, amennyiben
azonban semmilyen más forrással nem rendelkezünk a tanácsosok nevéről, az adójegyzékek bejegyzései az egyetlen biztos támpontként szolgálhatnak. 18

A kamarai biztosok

jelentései

A 17. század utolsó harmadától a városi tiszt újításokat az állam képviselőiként a kamara, majd a Helytartótanács kinevezett biztosai ellenőrizték, és sok esetben befolyásolták a megválasztandók személyét. A biztosok a városi tisztújításokról részletes
jelentést voltak kötelesek a Magyar és Szepesi Kamaráknak, majd a XVIII. században a Királyi Helytartótanácsnak benyújtani. Ezek a jelentések sajnos csak igen hézagosan állnak rendelkezésünkre, levéltári fennmaradásuk igen esetleges. A közigazgatás felépítéséből fakadóan a XVII. század folyamán elsősorban a Magyar Kamara és a bécsi Udvari Kamara iratanyagában remélhető felbukkanásuk. A források
nem csak a városi archontológia igen értékes forrásai, hanem egyben arra a mechanizmusra is rámutatnak, amelyet az abszolutista állam vezetett be a városok gazdálkodásának, valamint belpolitikájuk rendezése és ellenőrizhetőségének növelése
céljából. 19

is

A korszakban így szedtek az adót például S o p r o n városában. A z adatot, és hogy a r c h o n tológiai fontosságára f e l h í v t a figyelmemet, Tirnitz Józsefnek ez úton is köszönöm. A v á r o s i
a d ó j e g y z é k e k jellemzőire újabban lásd:

Granasztói György:

b a t b a n . Bp., 2004. 1 0 - 1 7 . p., ill. Kazimír, Stefiin:

A b a r o k k győzelme N a g y s z o m -

Danová agenda m c s t a Trnavy v 16. a 17.

stor. In: Slovcnská A r c h i v i s t i k a 5. (1970) 2 7 5 - 2 8 8 . p.
19

A z egyik ilyen jellegű biztosi jelentés kiadása:

Németh István, H.: A

szabad királyi v á r o s o k

igazgatásának abszolutista vonásaihoz. A felső-magyarországi v á r o s o k 1681. évi tisztújítása.
In: E g y emberöltő K ő s z e g szabad királyi v á r o s levéltárában. T a n u l m á n y o k Bariska István 60.
születésnapjára. Szerk.: M a y c r László - Tilcsik György. Szombathely, 2003. 2 2 9 - 2 5 4 . p. A
többi biztosi jelentés k u t a t á s á t az OTKA (T 0 3 4 8 4 7 ) és a Habsburg Történeti Intézet ö s z t ö n d í j a segítségével jelenleg is végzem.

A városi archontológiák elemzési lehetőségei

A magyar várostörténet-írás első szakaszában a városi archontológiák felhasználása igen csekély hatékonyságú volt. A pozitivista várostörténészek többsége megelégedett a puszta rekonstrukcióval, vagyis a város vezetői névsorának felállításával. Ezen túl csak azokban az elemzésekben kapott szerepet, ahol egy-egy korszak
városi társadalmának, esetleg egy-egy személy életútjának bemutatására került
sor. 20 Az archontológia utóbbi esetben is csupán olyan forrásként szerepelt, amely
alapján az adott személy városi elismertségét lehetett felvillantani.
Az archontológiák elemzőbb feldolgozására csupán az utóbbi három évtized
történetírása vállalkozott. E tekintetben példa- és útmutató volt Kubinyi András tanulmánya. A szerző Buda és Pest társadalomtörténetének egy fontos szeletét mutatta be azzal, hogy a városok vezető családjainak geneológiáját, a hatalom birtokosainak rokoni összeköttetéseit kutatta fel. 21 A főváros XV. század végi hatalmi csoportját e tanulmány folytán megismerhettük, de általános következtetéseket a kutatás nem vonhatott le belőle, mert e korszak tekintetében más városok hasonló
jellegű elemzésére nem került sor.
A kora újkori városokkal kapcsolatban hasonló elemzésre eddig — a teljesség
igényével — nem került sor. Szakály Ferenc, Granasztói György, Gecsényi Lajos
és Újváry Zsuzsanna munkásságának köszönhetően számos polgár- vagy polgárcsalád-életrajzot ismerhettünk meg, de egy város egy-egy kiválasztott korszakra
vonatkozó feltárására eddig még nem került sor. 22 Egy ilyenjellegü elemzés nehézségei vitathatatlanok: esetenként több száz, vagy — ha a belső tanács szűkebb csoportjára összpontosítunk — több mint száz életutat kellene feltárni, és azokat adott
szempontok szerint elemezni. A kutatás akkori állapotában ez a módszer ugyan
egy-egy város tekintetében mély betekintést nyújtott volna a kiválasztott hatalmi

20

Jellemző példa Kerekes G y ö r g y m á r idézett m u n k á j a :

21

Kubinyi András:

22

Szakály Ferenc:

Kerekes Gy.:

Nemes A l m á s s y István i. m.

Budai cs pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban. In: Levéltá-

ri K ö z l e m é n y e k (= LK) 38. (1967) 2 2 7 - 2 9 1 . p.
Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdésé-

hez. Bp., 1995. (Humanizmus és reformáció 23.);

Granasztói György:

A városi fejlődés keretei

a fcudáliskori Magyarországon. Kassa társadalma a X V I . század derekán. Kézirat 1975. O S z K K
Diss. 92.;

Gecsényi Lajos:

Bécs és a Hódoltság kereskedelmi összeköttetése a 16. század-

ban. Thököly Sebestyén felemelkedésének hátteréhez. In: Sz 129. (1995) 7 6 7 - 7 9 0 . p.

Zsuzsanna, J.:

Újvári

Egy kereskedőcsalád metamorfózisa. A mezőszegedi Szegedi család. In: Óra,

szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században. Szcrk.:
Zimányi Vera. Bp., 1994. 3 3 - 9 8 . p. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 9.)

kör társadalmi és gazdasági összeköttetéseibe, de talán nem nyújtott volna ahhoz
elegendő alapot, hogy a kutatás által preferált gazdasági folyamatokat oly világosan láthassuk, mint most. (Gondolunk itt elsősorban a hódoltsági marhakereskedelem Szakály Ferenc, Granasztói György és Gecsényi Lajos által kiválasztott és
nagyszerűen elemzett személyeire. 23 ) A kutatás által preferált források kiválasztása sem támogatta az ilyen jellegű munkálatok megindulását, mivel a kutatók ekkor
elsősorban összeírások, harmincad- és adójegyzékek demográfiai, gazdaság- és
társadalomtörténeti feldolgozásával, illetve az anyagi kultúrát előtérbe helyezve
végrendeletek és hagyatéki leltárak elemzésével kívánták a városok polgárságát
megismerni. 24
A hagyatéki leltárak és végrendeletek már a mikroszintű kutatások felé mutattak, de az elemzések során az archontológiát ismételten csupán az adott, halála után

23

Szakály Ferenc:

Balázs deák g y ö n g y ö s i kereskedő üzleti k ö n y v e . Adalékok a h ó d o l t s á g i terü-

let kereskedelmi kapcsolatainak t ö r t é n e t é h e z a XVI. század végén. In: Agrártörténeti Szemle
14. (1972) 3 5 6 - 3 8 6 . p.; Uő: N a g y G e r g e l y pcrcskutasi „ k e r e s k e d ő túzser" v i s z á l y a Nagyszombat v á r o s á v a l (1588). Adatok a 16. századi kereskedelem-szervezet k é r d é s é h e z . In: Tanulmányok C s o n g r á d megye m ú l t j á b ó l 16. (1990) 1 2 3 - 1 4 4 . p.; Uő: Makó a t ö r ö k hódoltság
idején. M a k ó , 1993. (Makói m o n o g r á f i a füzetei 6.); Uő:

Gecsényi Lajos:

Mezőváros és r e f o r m á c i ó i. m.

A d a t o k tiszántúli és erdélyi kereskedők n ü r n b e r g i kapcsolataihoz a X V I . szá-

zad második f e l é b e n . In: A H a j d ú - B i h a r Megyei Levéltár évkönyve ( = H B M L É ) 7. (1981)
99-112. p.;

Uő:

Kelet-magyarországi

kereskedők a n y u g a t i

távolsági

kereskedelemben

1546-ban. In: H B M L É 18. (1991) 2 5 - 3 6 . p.; Uő: Győr kereskedelmi szerepének változása a
16. században. In: Arrabona M ú z e u m i Évkönyv ( 2 6 - 3 0 . ) Győr, 1991. 2 3 - 4 3 . p.; Uő:

Az

Edlaspcrg-ügy. A m a g y a r kereskedők bécsi kapcsolatai a 16. század első felében. In: T S z 35.
(1993) 2 7 9 - 2 9 5 . p.; Uő: Bécs és M a g y a r o r s z á g kereskedelmi kapcsolatainak t ö r t é n e t é h e z a
16-17. század f o r d u l ó j á n . In: Sz 127. ( 1 9 9 3 ) 4 6 9 - 4 8 4 . p.; Uő: G y ő r kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a XVII. században. G y ő r i Tanulmányok 13. (1993) 103-118.; Uő: B é c s és a
Hódoltság k e r e s k e d e l m i összeköttetései a 16. században. T h ö k ö l y Sebestyén f e l e m e l k e d é s é 24

nek hátteréhez. In: Sz 129. (1995) 7 6 7 - 7 9 0 . p.
Granasztói Gy.: A városi fejlődés keretei i. m.;

Pákh-Scherer Judit:

A szövctbchozatal szerepe

cs struktúrája B á r t f a , Epcíjcs, K a s s a és Lőcsc külkereskedelmében a 16. század v é g é n . In:
Történeti Statisztikai Tanulmányok 4. ( 1 9 8 0 ) 5 - 1 5 8 . p.;

Újvári Zsuzsanna, J.:

K a s s a v á r o s tár-

sadalma a X V I . század közepétől a X V I I . század második feléig. Bölcsészdoktori értekezés,
1979. (ELTE B T K Történeti Könyvtár, Kézirat);

Bodnárová, Miloslava:

M a j c t k o v ű struktúra

obyvatcl'stva K o s i c v 16. storoci. In: Historica Carpatica 18. (1987) 179-205. p.;
Alzbeta:

Gácsová,

S p o l o c c n s k á struktúra mcsta P r e s o v a v 15. a v p r v e j polovici 16. stor. In: Historicky

Casopis 18. ( 1 9 7 0 ) 347-378. p.; Uő: S p o l o c c n s k á struktúra K c z m a r k u v 15. a v p r v e j polovici
16. stor. In: H i s t o r i c k y Casopis 19. ( 1 9 7 1 ) 357-383. p.; Uő: Spoloccnská struktúra B a r d c j o v a
v 15. a v prvej polovici 16. stor. Bratislava, 1972.;

Kazimír,

Stefan:

Vyvoj c k o n o m i c k o - s o c i á l -

nej struktúry m c s t a Trnavy v posledncj tretinc 16. stor. a v 17. stor. In: Historicky c a s o p i s 18.
(1970) 4 8 - 9 0 . p.

írásba foglalt végakarattal és/vagy vagyontárgyainak lajstromával rendelkező személy szociális hátterének meghatározásához használták. Ez alól szinte egyedüli kivétel Granasztói György kandidátusi értekezésének egyik fejezete volt, amely
később önálló tanulmányként látott napvilágot. A szerző a város működésére volt
kíváncsi akkor, amikor a 16. század közepéről fennmaradt tisztújítási listákat vizsgálva a hatalom mechanizmusára, a városon belüli érdekcsoportok közötti harcra
és annak végeredményére mutatott rá. 23

Archontológia - elitkutatás

A várostörténet-írás fő trendjei közé sorolhatjuk a városi elittel foglalkozó feldolgozásokat, amit talán a mikrotörténelem hatásaként foghatunk fel. A kutatások az
elit fogalmát meglehetősen jól körvonalazták, és az e témakörben megjelent tanulmányok és monográfiák sokfélesége azt sugalmazza, hogy nem szabad egyféle
(polgári) elitről beszélnünk, hanem a városfalakon belül és kívül sokféle elittel találkozhatunk. A város ugyanis az azt irányító hatalmi eliten kívül az értelmiségieket önmagába foglaló szellemi elitnek, a városi ügyekbe közvetlenül esetlegesen
nem avatkozó gazdasági elitnek, a céhes mestereken belüli vezető csoportnak,
vagy (főként a rezidenciavárosokban) a városlakó nemességnek, speciális esetben
— ha a város egyben valamilyen területi egység központjaként is funkcionált — a
főnemesi vagy uralkodói udvar tagjainak elitjének is helyet adott. 26

25

Granasztói György a

m a g y a r várostörténet-írás képviselői közül elsőként és szinte e g y e d ü l va-

lósította m e g a többszinten történő bemutatást. Alapvetően a X V I . század közepéről f e n n m a radt adójegyzékek, harmincadnaplók és lélckösszcírások szolgáltak kutatása a l a p j á u l , de
disszertációjában teret szánt egyes életpályák bemutatásának, valamint a város belpolitikai
csatározásainak is. E n n e k ismeretében m é g inkább sajnálatos, h o g y kutatásainak e r e d m é n y e i
mindössze elszórt tanulmányokként ismerhetők meg.

Granasztói György:

A v e z e t é s szocioló-

giája i. m. A kora újkori város belső hatalmi viszonyainak e g y i k szegmensét mutatta b e Tirnitz
József a soproni külső tanácsot elemző tanulmányában.
26

Tirnitz J.:

Sopron i. m. 8 3 - 7 9 . p.

Dcutschcs Patriziat (1430-1740). Szerk.: Rösslcr, Hcllmuth Limburg/L„ 1968. ( S c h r i f t e n zur
Problcmatik der deutschen Führungsschichten in der Ncuzcit 3.) Újabban lásd a m ü n s t e r i várostörténeti kutatóintézet kiadványsorozatának 1985-ben megjelent tagját: Bürgerliche Eliten in den
Nicdcrlandcn und in Nordvvcstdeutschland. Studicn zur Sozialgcschichtc des curopáischcn
Bürgertums im Mittelalter und in der Ncuzcit. Szerk.: Schilling, Hcinz-Dicdcriks, Hermán.
Köln-Wicn, 1985. (Stádtcforschung A/23.) A kötetben különféle elitekről jelentek m e g elemzések: a városi elit képzéséről és emiatt átalakulásáról

Wolfgang

Herbom

(Der

graduierte

Ratshcrren. Zur Entwicklung einer neuen Elité im Kölncr Rat der frühen Ncuzcit. 337—400. p.),

A városi archontológia természetesen csupán eme elitek egy részéhez szolgál
forrásul. A céhes mesterek kiemelkedő tagjai, vagy legalábbis azok a személyek,
akik (presztizsük emelése miatt, vagy mert részt kívántak venni a város belügyeiben) fontosnak tartották részvételüket a választott községben az archontológiákból
megismerhetők. 27 A választott község tagjai között találjuk őket leginkább, de
egy-egy ötvös vagy szabó a szenátusba is bekerülhetett, ami utóbbiak gazdasági
emelkedését, az ötvös vagy szabó mesterség mellett esetleges kereskedelmi tevékenységet sejtet. 28 A mesterek „tömeges" megjelenése (ez alkalmanként nem volt
több mint 2 - 3 ember) minden esetben valamilyen belső hatalmi forrpontot, válságot sejtet. A legfontosabb információkat, tendenciákat természetesen a város életét
felülről irányító hatalmi elit felépítéséhez, a városi „politikai elit" változásaihoz,
működéséhez nyerhetjük. Igen beszédesek lehetnek a tisztújítás alkalmával megfigyelt változások, esetleges tendenciák. A belső tanács és a választott község vezetőjének (fürmender, szószóló) személye kiemelkedő az ilyen vizsgálatok során.
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vizsgálata során, hogy a várost irányító 4 - 5 fős csoport gondosan váltogatta egymást a bíró, a fiirmender és az első helyeket elfoglaló szenátorok tisztében. 29 Ennek
a rendszernek a kontinuus fennmaradását Kassa város 1500 és 1700 közötti archontológiájának felállításával magunk is igazolni tudtuk; a XVII. század közepének viharokkal teli várospolitikájának éveit uraló városi csoport tagjai éppen azok
a személyek voltak, akiket a vármegyei nemesség az 1647. és 1649. évi diétákon
név szerint is elítélt. 30
A kora újkori magyarországi városok társadalma az adott viszonyok között
nyíltabbnak és változatosabbnak tűnik, mint a középkori, de (ha jobbára nyugodt,
prosperáló városokkal van dolgunk) a városi tisztségeket megszerző emberek egy
viszonylag szűk körből kerültek ki. A szenátuson belül nem történtek nagy változások, csupán a választott község elkeseredett akciói során kerültek be embereik a
városi belső tanácsba, kiszorítva onnan olyan személyeket, akiknek helye éveken
keresztül megingathatatlannak tűnt. 31 A hatalmi válságok azonban nem szoktak
sokáig tartani: egy-két éven belül újra rendeződnek a szenátus sorai, és tagjaik közé
ismételten bekerülnek azok, akiket a népakarat kilódítani látszott onnan. Ilyenkor a
község beültetett embereit hamarosan újra a választott község asztalainál találjuk,
és vezetőikre nem egy esetben komoly per, súlyosabb esetben börtön várt. 32
Az archontológia felépítésének ismeretében egy adott korszakon belül is
könnyen el tudunk különíteni kisebb idősávokat, ami egyben a város életében bekövetkezett változások egyik mutatója is lehet. A városi vezetők összetételét végső
soron leginkább a tisztviselők generációváltása határozta meg. Ebben ez esetben
kiegyensúlyozott, nyugodt keretek között folyó városi élettel szembesülhetünk,
amelyet a városi lakosság önszabályozásán kívül komolyabb külső hatások nem
érik. Az archontológiák segítségével elkülönített korszakok éles határai azonban
más hatásokra mutathatnak rá. A XV. századi Sopront vizsgálva ilyen korszak állapítható meg a győri származású befolyásos és erőszakos Alföldy Bálint halálát kö-
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Ilyen volt Stirbicz András, aki a választott községből került fel abban a z időszakban, amikor a
kassai politikai elit (élén K c v i c z k y Jánossal) helyzete a legnehezebb volt: a z országgyűlés törvényt hozott ellene, általánosan ellenséges hangulatú gúnyversek készültek. Stirbiczct végül
elítélték, és a várost v e z e t ő csoport helyzete megszilárdult. Lásd erre: A M K H III/2. pur. 22.
fol. 19. 1650. március 1., fol. 34. 1650. március 18., fol. 39^40. 1650. m á r c i u s 21., fol. 4 2 6 .
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vetően, amikor a középkorvégi Sopron külső hatásoktól mentesen választotta ki
vezetőit, akik azután több évtizedig biztosítják a város nyugodt életét. 3 j Kassa esetében az 1536 és 1552 közötti korszak ilyen éles határ: a várost Szapolyai János kapitányai csellel elfoglalták, és a város német többségű hatalmi városvezető elitjét
különböző hódoltsági mezővárosokba deportálták, vagy a korábbi tisztviselők egy
része vagyona jó részét hátrahagyva valamely szomszédos Habsburg fennhatóság
alatt álló városba (Lőcse, Eperjes) menekült. 34 A szabad királyi városok többségében ilyen éles határ volt az 1670-1672. év, amikortól a központi kormányzat nyomására választanak az addig evangélikus többségű városok katolikus tisztségviselőket. 35

A z a r c h o n t o l ó g i a és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i a l k a l m a z á s a

A városi archontológia tehát az egyik alapkövét jelentheti egy olyan társadalomtörténeti alapokon nyugvó kutatásnak, amely során a városokban élő eliteket egymástól elkülönítve, de egyben a városokon belül játszott hatalmi szerepüket is
megismerve mutatható be. A városok esetében szerencsésnek mondhatjuk magunkat: számtalan olyan forrást találunk a többé-kevésbé épen maradt városi levéltárakban, amelyek a leginkább alkalmasak arra, hogy a városi lakosság szélesebb
társadalmi csoportjait vizsgáljuk. Igaz, a városi polgárjoggal nem rendelkező, esetenként adófizetésre nem kötelezhető szegényebb lakosság jobbára nem ismerhető
meg, társadalmi, gazdasági kapcsolataikat homály fedi. A felső- és középréteg
azonban — a kedvező forrásadottságoknak köszönhetően — viszonylag jól kutatható, szerencsés esetben olyan forrásokat találhatunk, amelyekből életviszonyaik,
személyes megnyilvánulásaik, saját társadalmi életfelfogásuk apróbb elemeire is
rálelhetünk.
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Melyek ezek a források, és hogyan használhatók fel az archontológia alapján? A
legkézenfekvőbb módszernek az tűnik, hogy az archontológiákból megismerhető
személyeket próbáljuk megismerni, megismertetni. Olyan nagymennyiségű forrásokat kell keresni először, amelyek egymással összehasonlíthatók, az egyes személyek szociális beágyazódottsága megfogható. A városi polgár életének fontos állomásairól általában fellelhetők olyan adatok, amelyek alkalmasak erre a vizsgálatra.
A rendi polgárság legfontosabb ismérve a polgárjog elnyerése volt. Az esemény
fontosságát jelzi, hogy a felvételt a városok belső statútumai pontosan meghatározták. A provinciális szabályozás ellenére ezek alapvetően egységesnek mondhatók:
a felvételét kérelmező polgárnak be kell mutatnia a származásáról kiállított okiratot (ezt ritkán a beköltözők esetében találhatjuk meg a levéltárak iratai között),
emellett városi házzal kellett rendelkeznie, és (megbízhatóságát növelendő) törvényes házasságban élőnek lennie. Amennyiben ez utóbbi nem jellemezte a kérelmezőt, köteles volt ígéretet tenni, hogy egy éven belül megházasodik. Ezen túl a város
polgárai közül kezeseket kellett állítania, valamint meghatározott polgártaksát volt
köteles fizetni. Ezek a körülmények máris fontos információkkal szolgálnak a városjogot frissen megkapott személyről: házas volt már avagy sem, honnan jött, illetve kikkel volt olyan kapcsolatban, hogy azok kezességet vállaljanak érte. 36 A
lakhely jelenti az egyedül problematikus részét a bejegyzéseknek, mivel megfigyeléseink arra mutatnak, hogy pl. a XVI. század közepén eredetileg Pestről származó
polgárok esetében nem Pest városa szerepel a jegyzékekben, hanem az a lakhely,
ahol ezt megelőzően lakott vagy rendelkezett polgárjoggal!
Az adójegyzékek további fontos adatok birtokába juttatják a kutatót. Egy adott
éven belül a keresett személyek lakóhelyének meghatározását végezhetjük el az
adott bejárási útvonalon adóztató tisztviselők összeírásából."' 7 Emellett a megadóztatott polgár vagyoni viszonyaira, gazdasági állapotáról nyerhetünk adatokat, n e m
egyszer az adóztatott személy által tárolt bor, gabona vagy esetenként állatállomány pontos nagyságát is megismerhetjük. A megadóztatott személlyel egy háztartásban élők is fontos adatokat rejtenek: sokszor nem csupán lakókat, hanem az
adott háztartáshoz tartozó szolgákat és cselédeket, illetve mesterséget űzők eseté-

36

Csizmadia A.:

A m a g y a r városi j o g i. m. 8 8 - 8 9 . p.;

Iványi Béla:

A városi polgárjog keletkeze-

se cs fejlődése f i g y e l e m m e l Buda és Pest v á r o s o k r a . Budapest, 1936. (Statisztikai K ö z l e m é nyek 84.) Újabban ld.:

Szende Katalin:

Polgárnak lenni. A polgárjog megszerzésének elvei cs

gyakorlata a késő-középkori Sopronban. In: S z a b a d királyi városok a m a g y a r történelemben.
M e g j e l e n é s alatt.
37

Granasztói Gy.\

A barokk i. m.

ben a mesterrel egy háztartásban lakó legényeket és inasokat. 38 Számukból a kutatott polgár életnívójára, családi életére, vagy mesterségének volumenére következtethetünk rá. Az adójegyzékek azonban sok esetben éppen azokat rejtik el, akikre
kíváncsiak lehetünk, hiszen a belső tanács tagjait sok esetben nem adóztatták meg,
így vagyonuk nagysága sokszor e módon n e m határozható meg.
A korabeli kereskedelem egyik legbevettebb módszere volt az árukölcsön. Alkalmazását a forgótőke hiánya, 3 9 vagy a biztonságosabb pénzkezelés tette szükségessé. Lényege az volt, hogy a kereskedő által megvásárolt árú ellenértékét az
eladó megelőlegezte számára, és az összeggel megterhelte a vásárló valamely birtokát. Amint az árút eladták, vagy más készpénz-jövedelemhez jutott a vásárló,
megfizette az árú árát, és a terhelést a bejegyzés áthúzásával megsemmisítették. 4 0
Az ún. „Tiltó könyvek (Verbotsbuch)" sorozatai az árukölcsönök általánossága miatt általában az összes városi levéltárban megtalálhatók, vagy a városi jegyzőkönyvek bejegyzései között lapulnak ezek az információk is. Az adatok sokféleképpen
hasznosíthatók: részben a letiltott árú értéke és a letiltások gyakorisága értékes kereskedelemtörténeti adalékokat nyújt az egyes kereskedők beszerzési szokásaihoz.
Vásárlásaik gyakorisága és értékének nagysága egyben meghatározhatja tevékenységük nagyságrendjét, az egyes személyek elhelyezhetők a kereskedő társadalomban, városaik helye a városhálózatban és a kereskedelem struktúrájában pedig
jellemezhető. Másrészt az eladók személye és lakhelyük az adott egyén gazdasági
kapcsolatrendszerének feltérképezéséhez nyújt pótolhatatlan információkat. 41
A városi társadalom leggyakrabban és előszeretettel kutatott iratfajtája a végrendeletek és hagyatéki leltárak. A testamentumok és inventáriumok fontosságát,
úgy véljük, fölösleges hangsúlyozni: a hagyatkozó aktuális személyes és gazdasági kapcsolatrendszerén túl megismerhetjük életkörülményeit, az őt körülvevő
anyagi kultúra kellékeit, e korszakban ritkábban az általa lakott ház vagy házrész
38
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ros t á r s a d a l m a a XVI. s z á z a d közepétől a XVII. s z á z a d második feléig, Bölcsészdoktori értekezés 1979. (ELTE B T K Történeti Könyvtár, Kézirat.)
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Ez n e m jelentette azt, h o g y minden esetben n i n c s t e l e n , vagy kezdő kereskedőről van szó. A
b i z t o n s á g o s a b b pénzkezelés miatt a kereskedők többsége valamilyen

földbirtokba

fektette

p é n z é n e k egy hányadát. Ez részben éppen a v á s á r l a n d ó árú biztosítékaként játszott szerepet,
részben viszont okos b e f e k t e t é s n e k bizonyult: a kassai felső-magyarországi kereskedők által
felvásárolt hegyaljai szőlők n e m egyszerűen g a z d a g s á g u k zálogát jelentették, hanem olyan
m e z ő g a z d a s á g i termelő ü z e m e t , amely m e g f e l e l ő m i n ő s é g ű külkereskedelmi árut, hegyaljai
bort termelt.
40
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beosztását, nem egyszer a világról és a társadalomról vallott felfogását is. A végrendeletek a kor társadalmának is fontos jogbiztosító iratai közé tartoztak, ezért a
városi levéltárakban sok esetben találkozunk végrendeleteket tartalmazó másolati
könyvekkel, melyek többé-kevésbé jól képezték le a vagyontárgyakkal rendelkező
városi társadalom összetételét, a lakosság e részének életkörülményeit oly módon,
hogy azok viszonylag biztosan összehasonlíthatók, és a bemásolt végrendeletek
számánál fogva bizonyos kvantitatív jellegű vizsgálatokra is alkalmasak. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a végrendeletek legtöbbször egy-egy életút végét jelző és jellemző dokumentumok, így a vizsgált személyek egész életének, gazdasági
tevékenységüknek és társadalmi kapcsolataiknak csak egy szeletét (még ha sok
esetben az egyetlen biztos fogódzóját is) jelentik. 42
Az archontológiák által kiválasztott személyek adatai tovább bővíthetők olyan
forrásokkal, amelyek általában jellemeznek egy városi levéltárat. Külön kiemelendő a közgyűlési és bírósági jegyzőkönyvek néhol egybefüggő, néhol különálló sorozatai. A bejegyzések ugyanis sok esetben nem csupán a kiválasztott személyek
további gazdasági és társadalmi összeköttetéseire mutatnak rá, hanem olyan (igaz
teljesen esetleges) adatokat is nyerhetünk a jegyzökönyvekből, amelyek a városon
belüli erőviszonyok, a hatalmat éppen birtokló elit és a vele ellentétes érdekeket
képviselő csoport, vagy csoportok közötti összecsapásokra mutatnak rá. Amennyiben ez utóbbi konfliktusra közvetlen adatokkal bírunk, az a városon belüli ellentétek nyílttá válását jelzik. A ritkán előforduló gazdasági ellenőrzések, a polgármesterek, bírák és szenátorok elszámoltatása, még ritkább esetben az általuk elkövetett
gazdasági visszaélésekben folytatott bírósági vizsgálatok lefolytatása a vezető csoport meggyengülésének egyértelmű jelei. 43
Erre a XVI-XVII. század folyamán csak nagyon kevés esetben került sor. A meglévő ellentétek ennél sokkal rejtettebbek szoktak lenni; a tanácsot és a bírót részegen,
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L á s d erre összefoglalóan: Szende

Katalin:

O t t h o n a városban. T á r s a d a l o m cs anyagi kultúra a

k ö z é p k o r i Sopronban, P o z s o n y b a n és Eperjesen. Bp., 2004. (Társadalom- cs művelődéstörténeti t a n u l m á n y o k 32.)
43

D e b r e c e n város tanácsának j e g y z ő k ö n y v e i n e k kiadása 1979-ben indult m e g az 1547. évi
p r o t o k o l l u m m a l . Utolsó kötete 2002-ben látott n a p v i l á g o t az 1606/1607. évi bejegyzések k ö z lésével. Lásd még: Benczik

Gyula-Dominkovits

Péter:

Szombathely v á r o s j e g y z ő k ö n y v e i n e k

regesztái, 1604-1605. Szombathely, 2002., 1 6 0 6 - 1 6 0 9 . Szombathely, 1993.; Dominkovits
ter:

Szombathely

város

jegyzőkönyveinek

1 6 1 5 - 1 6 1 7 . Szombathely, 1997.; Dominkovits

regesztái
Péter:

1610-1614.

Szombathely,

Pé1994.,

G y ő r város tanácsülcsi és törvénykezési

j e g y z ő k ö n y v e i n e k regesztái. I—III. Győr, 2 0 0 1 - 2 0 0 3 . ; Tirnitz József - Szakács

Anita:

Sopron

v á r o s tanácsa bírósági j e g y z ő k ö n y v e i n e k regesztái I. 1533-1554. Sopron, 1996.; Szakács

Ani-

ta: S o p r o n város tanácsa bírósági j e g y z ő k ö n y v e i n e k regesztái II. 1 5 5 3 - 1 5 6 9 . Sopron, 1997.

netán józan fővel bíráló, súlyosabb esetben sértegető személyek eseteinek gyakorisága a város vezetésével elégedetlenek megnyilvánulásai. A kisszebeni Johann
Stöckellel szemben felkelő tömeg ütlegelése, vagy a kassai Keviczky János, valamint a vele egy hatalmi csoportot alkotók ellen írt városi pamflet terjesztése már sokkal kritikusabb és még inkább kirívó esetnek számított ebben a korszakban 44
A városi archontológia alkalmazása Európa-szerte jól alkalmazott módszere
volt a várostörténet-írásnak. A magyar várostörténet-íráshoz legközelebb álló német nyelvterületen mind Ausztria, mind a Német-római Birodalom városainak
vizsgálatakor több szerző alkalmazta ezt a módszert, ami elsősorban a fentebb vázolt jó vizsgálat i lehetőségeknek köszönhető. Bécs tekintetében mintegy harminc
éve sorra jelentek meg olyan doktori disszertációk, amelyek a császárváros vezető
testületének tagjait választották ki dolgozatuk témájaként. A több szerzőnek munkát adó projekt eredményeként a XVI. századtól 1790-ig terjedő korszak teljesen
feldolgozottnak tekinthető. A nemrég elhunyt Richárd Perger pedig a XIV. század
végétől 1526-ig terjedő hatalmas időszakot dolgozta fel hasonló módszerrel. 43
Ilyen elemzések születtek Freistadt és Steyr városokkal kapcsolatban, ahol a XVI.
század és a XVII. század első harmadát tekintve végeztek hasonló elemzéseket. 46
A szerzők mindegyikének rendelkezésre állt a XVIII. század utolsó harmadában
megcsonkított városi levéltár iratanyaga, valamint a Finanz- und Hofkammerarchivban található városi vonatkozású források. A szerzők az összeállított
archontológiák alapján választották ki a vizsgálandó személyeket, akikről — miután összegyűjtötték a rájuk vonatkozó információkat — kis életrajzokat állítottak
össze, majd az életrajzi adatokat elemezték, többen az akkor még virágkorát élő
kvantitatív módszerek segítségével. Az eredmény egy olyan bécsi életrajz-gyűjtemény lett, ami a város politikai elitjéről szinte a legteljesebb információkkal ren-
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Németh
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Bécsre lásd: Czeike, Félix:

/.: Adalékok i. tn. 3 7 9 - 3 8 7 . p.
Ratsbiirgcr und Honoratiorcn im 15. J a h r h u n d c r t . In: J a h r b u c h d e s

Vercins für Gcschichtc d e r Stadt Wien 12. ( 1 9 5 6 ) 9 7 - 1 2 9 . p.; Pradel,

Johanna:

Die W i e n e r

Ratsbürgcr im ersten Drittcl des 17. Jahrhundcrts. Phil Diss. Wien 1972.; Skoda, Erwin:

Die

W i e n e r Ratsbürgcr z w i s c h c n 1671 und 1705. Phil Diss. Wien 1974.; Kunze Irene: Dic W i e n e r
Ratsbürgcr 1706-1740. Phil Diss. Wien 1974.; Kleedorfer,

Elisabeth:

Dic Wiener R a t s b ü r g c r

zur Zeit Maria Thcresias 1740-1780. Phil Diss. a. d. Univ. Wien 1973.; Perger, Richárd:

Dic

W i e n e r Ratsbürgcr 1396 bis 1526. Ein H a n d b u c h . Wien, 1988. ( F o r s c h u n g c n und B c i t r a g c z u r
W i e n e r Stadtgcschichtc 18.)
46

Mecensejfy,

Grete: Z w c i cvangclischc Stádtc und ihre Ratsbürgcr. Freistadt und Steyr im 16.

Jahrhundcrt. Habilitationsschrift Univ. Wien, 1952.; Kohl, Franz:

D i c Frcistádtcr R a t s b ü r g c r

1 5 5 5 - 1 6 3 0 und ihre Stcllung im politischcn u n d sozialcn G c f ű g c d e r Gcsamtbiirgcrschaft.
Disscrtation Univ. Wien, 1972.

delkezik. Emellett több szerző valóban társadalomtörténeti módszerrel és szemléletmóddal elemezte a kiválasztott csoportot.
Németország tekintetében valóban bőséges irodalommal találkozunk. A német
történetírás már a XIX. század második felében több olyan művet szentelt e témának, amely a városi „patrícius" réteget vizsgálta. 47 Ennek modern történelemszemlélettel történő folytatását figyelhetjük meg az elmúlt félévszázad során. A háborút
követően a birodalmi városokat, valamint az immáron nem a Németországhoz tartozó városok vezető elitjét vizsgálták. 48 Az első nagyívű tanulmánykötet, amely
valóban társadalomtörténeti igénnyel foglalta össze az addigi eredményeket
1968-ban jelent meg „Deutsches Patriziat" címmel. A kötet a XV. század első harmadától Mária Terézia uralkodásának kezdetéig vizsgálta a városok vezető rétegét.49 A városi elit vizsgálatának újabb kiemelkedő időszaka mintegy másfél évtizede kezdődött. Az utóbbi 15 év során sorra jelentek meg olyan nagy összefoglalók
és tanulmánykötetek, melyek valóban megkülönböztetnek különféle eliteket, és a
sematikusnak tekinthető bemutatáson kívül gazdasági és társadalmi szerepüket kiemelve mutatták be a Német-római Birodalom városainak vezető rétegét. 30 E tekintetben ki kell emelni a „Zeitschrift für Historische Forschung" 1996-ban
megjelent tanulmánykötetét, amelyben a szerzők a XIV-XVI. századi felső értelmiség társadalmi szerepét és jelentőségét vizsgálták. 51 A különleges értelmisé-
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Roth, Kari Heinrich,

Schreckenstein

von: Das Patriziat in den dcutschcn Stadtcn, besonders

Reichsstadtcn, als Bcitrag zur Gcschichtc der d c u t s c h c n Stadte und d e s dcutschcn Adcls.
T ü b i n g c n , 1856., ill. új kiadása: Aalcn, 1970.
48

Schmitt,

Hubert:

Das Patriziat der Rcichsstadt Bibcrach u n d scinc Grundbcsitzpolitik bis z u m

Beginn des 16. Jahrhundcrts. Phil. Diss. Tübingcn 1955.; Quadflieg,

Eberhard:

Erbnamcnsitte

beim A a c h e n c r und Kölner Patriziat im 13. bis 16. Jahrhundert. Aachen, 1958. (Gcncalogischc
Forschungcn zur Rcichs- und Tcrritorialgcschichtc 1.); Müller, Kuno: Das Patriziat von Luzern.
Luzern, 1959. (Luzern im Wandel der Zeiten 14.); Élben,

Ruth: Das Patriziat der chemaligcn

Rcichsstadt Rottwcil. Von den A n f a n g e n bis zum Jahrc 1550. Stuttgart, 1964. (Veröffcntlichungen der Kommission für Gcschichtiichc Landcskunde in Badcn-Württemberg 30.);
Wolfgang:

Küttler,

Patriziat, Biirgcropposition und Volksbewegung in Riga in der zweiten Halftc des 16.

Jahrhundcrts. Phil. Diss. Leipzig 1966.; Dreher, Alfons:

D a s Patriziat der Rcichsstadt Ravens-

burg. Von d e n Anfangen bis z u m Beginn des 19. Jahrhundcrts. Stuttgart, 1966.
49

D e u t s c h e s Patriziat ( 1 4 3 0 - 1 7 4 0 ) . Szerk.: Rösslcr, H c l l m u t h Limburg/L., 1968. (Schriftcn zur

50

A történeti diskurzus s z e m p o n t j á b ó l fontos t a n u l m á n y t jelentetett meg H a n s - G c r d Schumann

Problcmatik der dcutschcn Führungsschichtcn in d e r N c u z c i t 3.)
1983-ban

( S c h u m a n n , Hans-Gerd:

Die sozialc

und

politische Funktion

lokaler

Eliten.

M c t h o d o l o g i s c h e A n m c r k u n g c n z u m Forschungsstand. K o m m u n á i é Sclbstverwaltung — Idec
und Wirklichkcit. Sigmaringcn, 1983. 30-38. p. (Stadt u n d Gcschichtc 10.)
51

Gelehrtc im Rcich. Zur Sozial- u n d Wirkungsgcschichtc akademischcr Eliten d e s 14. und 16.
Jahrhundcrts. Szerk.: Schwinges, Raincr Christoph. B e r l i n , 1996. (ZHF B e i h e f t 18.) Meg kell

gi-eliten kívül a városok vezető rétegeinek vizsgálata is megújult. A Wolfgang
Reinhard szerkesztésében kiadott tanulmánykötet prozopográfíai módszerek alkalmazásával mutatta be Augsburg gazdasági és politikai elitjét. 52 Európai vonatkozásban is hasonló tanulmánykötetek láttak napvilágot még ugyanebben az
évben. 33 Ezen kívül külön bibliográfia jelent meg a nürnbergi elitről, illetve Ulm,
Frankfurt am Main, valamint Toulouse városokról látott napvilágot önálló kötet. 54
A Magyar Királyság kora újkori városainak elitkutatása még gyerekcipőben jár.
Annak ellenére, hogy a főként Szlovákiában található levéltárak társadalomtörténeti kutatása a 70-es években a m a g y a r és a szlovák várostörténet-írás egyik kedvelt területe volt, az elit feltérképezése és elemzése feltehetően nem tartozhatott a
kutatások fő sodrába. " Az elmúlt években került e terület a kutatók homlokterébe,
és eddig az egyetlen nagy haszonnal forgatható munka Frederik Federmayer Pozsonnyal foglalkozó adattára. A fiatal szlovák történész az 1640-ben Pozsonyban
adófizető lakosok névsora alapján választotta ki azokat a személyeket, akikről alapos genealógiai igénnyel rajzolta m e g életrajzait. A munka igen jó kiindulópontja

jegyezni, h o g y a kora újkori (városi) értelmiség kutatása n é m e t nyelvterületen o l y n a g y volumenű, hogy az e g y e s németországi t a r t o m á n y o k saját (általában jogi) é r t e l m i s é g ü k r ő l nem
csupán f e l d o l g o z á s o k a t , hanem igen adatgazdag életrajzi lexikonokat is m e g j e l e n t e t t e k , és
ezek kiadása m o s t is folyamatosnak tekinthető.

Dölemeyer, Barbara:

F r a n k f u r t e r Juristcn im

17. und 18. Jahrhundert. Frankfurt a m M a i n , 1993. (Studien z u r curopáischen Rcchtsgcschichtc
60.); Deutsche Juristcn aus fíinf Jahrhundcrten. Eine
Gcschichtc der Reehtswisscnschaft.

Szcrk.: Klcinhcycr,

biographische E i n f i i h r u n g in die
Gerd-Schrödcr, J a n

Hcidclbcrg,

1989.; Juristcn. Ein biographischcs L e x i k o n . Von der A n t i k é bis zum 20. J a h r h u n d e r t . Szcrk.:
Stollcis, Michacl.

München, 1995., 2001.; Deutsche u n d curopáische J u r i s t c n

aus ncun

Jahrhundcrten. E i n e biographische E i n f i i h r u n g in die G c s c h i c h t c der R c h c t s w i s s c n s c h a f t .
Szcrk.: Klcinhcycr, Gcrd. Hcidclbcrg, 1996.
52

Augsburger Eliten des 16. J a h r h u n d e r t s . Prosopographic wirtschaftlichcr u n d

politischcr

Führungsgruppcn (1500-1620). S z c r k : Reinhard, Wolfgang. Berlin, 1996.
53

Power elites a n d state building. S z c r k . : Reinhard, W o l f g a n g . Oxford, 1996.; L e s elites du
pouvoir ct la construction de l'Etat e n Europc. Szerk.: R e i n h a r d , Wolfgang. Paris, 1996.
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Fríedrich, Gunther:
(Niirnbcrgcr

Bibliographie z u m Patriziat der Rcichsstadt Nürnberg. N ü r n b e r g , 1994.

Forschungen

27.);

Koschig, Martina Marianna:

Das Patriziat

Rcichsstadt U l m in der frühen N c u z c i t , Univ. Diss. T ü b i n g c n 2001.; Bock,

der

Hartmut:

freien
Die

Chronik Eiscnbcrgcr. Edition und K o m m e n t á r , bebiiderte Gcschichtc einer B c a m t c n f a m i l i c
der dcutschen Rcnaissance - A u f s t i c g in den Wcttcraucr Nicdcradcl und d a s Frankfurter
Patriziat. F r a n k f u r t am Main, 2001. ( S c h r i f t e n des Historischen Muscums F r a n k f u r t a m Main

22.); Oberste, Jötg: Eliten in Toulouse. Köln-Wicn, 2003.
55

Ez alól G c c s é n y i Lajos tanulmánya t e k i n t h e t ő kivételnek. A szerző volt szinte a z egyetlen az
utóbbi

évtizedben,

aki a kora

újkori

városi

archontológiát állított össze Győr v á r o s á h o z .

közigazgatással

Gecsényi Lajos:

XVII. s z á z a d b a n . In: Arrabona 2 2 - 2 3 . (1986) 99-127. p.

foglalkozva

szinte

teljes

Városi ö n k o r m á n y z a t Győrött a

lehet egy Pozsony társadalmával foglalkozó, társadalomtörténeti szemléletű mon o g r á f i á n a k . 3 6 H a s o n l ó kutatások f o l y n a k M a g y a r o r s z á g o n is S o p r o n n a l
( X V - X V I . század), Pozsonnyal (XVI. század közepe, XVIII-XIX. század) és
Besztercebányával (XVI. század) kapcsolatban. E kutatások eredményei eddig
csak kisebb szakcikkek formájában láttak napvilágot. 57
Egy-egy város teljes vezető elitjének feldolgozása tehát nem történt meg, jóllehet korábban Kerekes György, újabban Granasztói György, Szakály Ferenc,
Gecsényi Lajos és Ujváry Zsuzsanna kutatásai megfelelő kiindulási alapot jelenthetnének. A források mindenesetre rendelkezésre állnak, kisebb részben Magyarországon, nagyobb részben Szlovákiában, f e l d o l g o z á s u k azonban további
módszertani kérdéseket vet fel. Ezek mindegyikére még nem tudunk megfelelni, a
kutatás a külföldi példák tanulmányozását követően, valamint a források feldolgozása közben újabb és újabb megoldási lehetőségeket fog felvetni és találni." 8 Az elit
szerepének és társadalmi, szociológiai kapcsolatrendszerének vizsgálata eddig általában a prozopográfia módszerével történt. Ez a módszer lehetőséget ad arra,
hogy életszerűen mutassunk be egy-egy jelentős történeti figurát. A jól kiválasztott
személyek megfelelően jellemezhetik az elitet, de természetesen nem adhat módot
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Federmayer, Frederik:

Pővod, ctnická a nábozcnská struktúra prcsporskcho patriciátu v 17.

storoci. In: Historickó stúdic 40. (1999) 177-184. p.;

Federmayer, Frederik:

R o d y starého

Prcsporka. G e n c a l o g i c k y rozbor obyvatcl'stva a topografic m c s t a podl'a súpisu z r o k u 1624.
Bratislava, 2003.
57
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Ld. Tóth Árpád ós K u z m a Dóra k ö z l e m é n y é t jelen számban.
Hans-Gerd S c h u m a n n m á r idézett tanulmányán kívül —

Schumann, H.:

Die sozialc und

politischc Funktion i. m . — a francia, olasz és az angol várostörténet-írás további p é l d á k a t fog
számunkra nyújtani. A z eddig feltárt módszertani tanulmányok közül lásd erre:

Richét, Denis:

Familialcs Vcrhaltcn der Eliten in Paris in der zweiten Hálftc d e s 16. Jahrhundcrts. Q u e l l é n und
Problcmc. In: Familic zwischcn Tradition u n d Modemé. Studien z u r Gcschichte der Familic in
Dcutschland und Frankrcich vom 16. bis z u m 20. Jahrhundcrt. Szerk.: Bulst, Ncithard - Goy,
Joscph - Hoock, Jochcn. Göttingen, 1981. 3 9 - 4 9 . (Kritischc S t u d i e n zur Geschichtswissenschaft
48.);

Reisenleitner, Márkus:

Der

Computer

als

Mittcl

zur

Erforschung

der

spczialen

Vcrflcchtung politischcr Eliten (am Beispiel des östcrreiehischcn A d c l s in der Frühcn Ncuzcit).
In: Bcricht über den 21. östcrreiehischcn Historikertag in W i e n . Vcranstaltct v o m

Vcrband

Östcrrcichischcr Historikcr und Gcschichtsvcrcinc in der Zeit v o m 6. bis 10. Mai 1996. Wien.
Szerk.: Mikolctzky, L o r c n z - Opll, Ferdinánd. Wien, 1999. 2 3 0 - 2 4 6 . p. (Vcröffcntlichungcn des
Vcrbandcs Östcrrcichischcr Historikcr und Gcschichtsvcrcinc 30.); A bécsi udvar d ö n t é s h o z ó
elitjének hasonló eszközökkel történő vizsgálatát lásd:
unter

Kaiscr

Lcopold

Entscheidungsfindung

am

I.

Personclle

Wiener

Hof.

Sienell, Stefan:

Strukturcn
Frankfurt am

und

Die Gchcimc K o n f c r c n z

Methodcn

Main-Bcrlin-Bern

Y o r k - O x f o r d - W i c n , 2001. (Bcitragc zur N c u e r c n Gcschichtc Östcrrcichs 17.)

zur

politischen

Bruxcllcs-New

arra, hogy a csoport egészét, annak összes tagját elemezzük. 5 9 Az osztrák kutatók
általában azt a metódust alkalmazták, hogy az archontológiák alapján megállapított csoport tagjairól részletes „személyi lapokat", kisebb, vázlatos életrajzokat készítettek, majd az elemzésben statisztikus módszereket alkalmazva igyekeztek
jellemezni egy-egy jellemző alapján a csoport egészét. Ennek előnye, hogy egy
meghatározott jelleg alapján, a számok segítségével objektívan lehet vizsgálni a
csoport egészét, de hátránya, hogy az egyéni jellemzők, egyéni életutak néhol elsikkadnak, az általános nem teszi mutathatóvá az egyéni (nem feltétlenül sikertelen, csak eltérő) életpályákat. 6(1
A társadalom-, gazdaság- és várostörténet előszeretettel használja más tudományágak eredményeit, módszereit. A statisztika, szociológia,
földrajztudomány
stb. vizsgálati metódusait felkészült társadalomtudósaink magától értetődő módon
hasznosítják. 61 Újabb lehetőségként adódik az a vizsgálati módszer, amelyet a
pszichológia és a szociológia tudománya már évtizedek óta hasznosít. A szociometria alapvetően az „emberek mindennapi tevékenysége alapján kialakuló kisebb
közösségeken belüli személyes kapcsolatoknak a kutatása kérdőíves felméréssel,
kikérdezéssel". 62 Utóbbi feltételek, vagyis a személyes kikérdezés, a X V I - X V I I .
századot kutatva természetesen nem valósulhat meg, de a módszer alapjául szolgáló felmérést el tudjuk végezni, csak m á s forrásokkal és az érzelmi kapcsolatok helyett gazdasági és társadalmi összeköttetések után kíváncsiskodva. Az előbbiekben felsorolt források alkalmasak arra — hiszen emberek közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok lecsapódásainak eredményei, vagy azok is tetten érhetők bennük — , hogy a múltban élt egyének közötti összeköttetéseket mutassuk ki. A
rekonstrukció megfelelő informatikai segítséggel, a fentebb felsorolt egyenértékű
forrásokból (polgárfelvételi jegyzőkönyvek, letiltó könyvek, végrendeletek stb.)
készített adatbázisok építésével oldható meg. Amennyiben pedig rendelkezünk
olyan programmal, amelyik felrajzolja a „társadalom rejtett hálózatát", egyben egy
kapcsolathálóban ábrázolhatjuk a városi elit gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerét. Az ötlet (mert ezen a szinten csak annak tekinthető) persze további finomítást és az alapelvek pontosabb kidolgozását kívánja. Meg kell határoznunk
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Lásd erre Szakály F c r c n c már idézett k ö n y v é t :

Szakály F: M e z ő v á r o s

és reformáció i. m . Az

újkort tekintve B á c s k a i Vera a korai nagyvállalkozókról szóló k ö n y v e Magyarországon az elsők között mutatott b e egy csoportot ily m ó d o n .

Bácskai Vera:

Vállalkozók e l ő f u t á r a i . Bp.,

1989.

Pradel, J.:
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Lásd erre:
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Bakos Ferenc:

tatásai során. Uo.
I d e g e n szavak ós k i f e j e z é s e k kéziszótára. Bp., 1994. 749. p.

például, hogy az adott kapcsolatjelleg (gazdasági, társadalmi stb.) milyen erősségű, vagyis a kapcsolat szempontjából milyen értékűként kell majd meghatároznunk. Pontosabban mit is jelent ez: nem tekinthetünk például egyenértékűnek egy
adós-hitelező jellegű kapcsolatot egy házastársi, vagy a végrendeletben bármilyen
szereplőként megemlített személlyel való összeköttetéssel. Amennyiben olyan
kapcsolatrendszert felrajzoló adatbázist kívánunk létrehozni, amelyből a kapcsolatok erősségére is következtetni akarunk, mindenképpen fontos e rendszer felállítása és az összeköttetések értékeinek meghatározása.
A városi elit kutatása tehát bő forrásadottságainak köszönhetően tág lehetőséget
kínál arra, hogy egy csoport gazdasági és társadalmi viszonyai mellett annak hatalmi szerepét is megismerjük. Ehhez a városi archontológia elengedhetetlen segítséget nyújt, mivel e vizsgálatok alapvetését nyújtja. A városi archontológia bemutatásakor láthattuk, hogy más területekkel ellentétben, egy viszonylagosan jó állapotban fennmaradt városi levéltári iratanyag meglétekor ennek összeállítása nem
ütközik nagy akadályokba. A társadalomtörténeti vizsgálatok alapja tehát adott.
Miután a városi levéltárak nagyobb része a mai Szlovákiában fekszik, gondolhatnánk, kedvező helyzettel szembesülünk, hiszen két állam történészei vizsgálhatják
e levéltárakat. Sajnos, jelenleg nem erről van szó. A kutatások összehangolása —
annak ellenére, hogy újabban egyre több, valódi szakmai eszmecserére alkalmat
adó közös szlovák-magyar történésztalálkozóra kerül sor — azonban igen nehéz.
Egymás eredményeit nem ismerjük, így közös kutatási területek építésére sem,
vagy csak igen ritka esetben kerül sor. Remélhetőleg ez a tendencia megváltozik, és
a jó forrásadottságokkal rendelkező városi levéltárak kutatása több olyan projekt
mentén fog végbemenni, amelyek során közös kérdéseinkre, közösen találhatunk
választ. A városi elit vizsgálata ilyen történeti probléma lehet, hiszen önmagában
egy-egy város elitjének feltárása és bemutatása önálló és főként rendszeres kutatást
feltételező terület.

KUZMA DÓRA
BESZTERCEBÁNYA BÍRÓINAK ÉS ESKÜDTEINEK
ARCHONTOLÓGIÁJA A XVI. S Z Á Z A D ELSŐ FELÉBEN

Már az első ismert besztercebányai városprivilégium, amelyet IV. Béla (1235-1270)
adományozott a zólyomlipcsei vár mellett letelepedő hospeseknek, tartalmazott rendelkezést a bíróválasztásról. A privilégiumlevélben az uralkodó arról intézkedik,
hogy a község villicusa, választás útján egy esztendőre kerüljön a község élére. Feladatköre kiterjedt a közigazgatási és önkormányzati teendők ellátásán kívül, a városlakók összes peres ügyének intézésére, ettől fogva őket más bíró az ország területén
nem is idézhette. 1 Mindez gyakorlatilag önálló joghatósággal ruházta fel a várost,
amelynek letéteményese a mindenkori városbíró volt.
Hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a mindenkori bírónak, arról
egy 1555-ben kiadott, majd 1577-ben megismételt városi statutum nyújt információt. A 25 pontba foglalt követelmények egyrészt erkölcsi, másrészt anyagi, harmadrészt peres eljárásjogi természetű előírások voltak. Az erkölcsi elvárások között szerepel, hogy istenfélő legyen, tanult és ügyes, felnézzen rá a város, példás
életet éljen, sok jó tulajdonsággal rendelkezzen bölcs és megértő. A negyedik ponttól már keverednek a bíró jellemére vonatkozó, illetve az eljárásbeli rendelkezések, úgy, mint a bírónak Isten szava és az ország törvényei szerint kell ítélkeznie.
Ne legyen ingadozó; ne ítélkezzen félelemből, haragból, gyűlöletből és irigységből, szeretetből vagy barátságból; ne hassa m e g senki könyörgése vagy sírása; ne
fogadjon el ajándékot; ne kedvezzen semmilyen személynek, legyen az városi polgár vagy idegen, szegény vagy gazdag, kicsi vagy nagy és mindkét felet hallgassa
meg. Ne higgyen csak a feleknek, derítse ki, mi az igazság. Ne legyen hanyag, lassúságával ne okozzon hátrányt vagy költséget a feleknek. Fontosnak tartották megjegyezni, hogy ne ítélkezzen alkoholos befolyásoltság alatt; ragaszkodjon a törvényekhez, de ismerje el, ha tévedett és a rossz ítéletet változtassa meg; biztassa a feleket megegyezésre. A különösen fontos dolgokban hallgassa m e g a tanács és ta-

i

Jurkovich
Emil: Besztercebánya szabad királyi v á r o s monográfiája. O S Z K , Kézirattár 1922.
237., 2 3 8 . , 257. p. Lsd. C o d c c Diplomaticus H u n g á r i á é Ecclcsiasticus ac civilis, studio ct o p e ra G c o r g i i Fejér, tomus q u a r t u s volumen II. B u d a , 1829. 296-299. p., Fiigedi Erik: Kolduló
barátok, polgárok, n e m e s e k . Tanulmányok a m a g y a r középkorról, M a g v e t ő Kiadó, B u d a p e s t
1981. 2 3 8 - 3 1 0 . p.

FONS XI. (2004) 2. sz. 219-234. p.
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pasztalt polgárok véleményét is. Sohasem lehet bíró saját ügyében; büntesse a
bűnelkövetőket, de ne sújtsa az ártatlanokat. Megfelelő időn belül kell büntetni,
különben a büntetésnek mind a büntető, mind a nevelő funkciója elvész. 2
Jurkovich Emil szerint a bíróvá választás feltétele az volt, „hogy possesionatus
körpolgár legyen, kinek vagyoni viszonyai teljesen rendezettek". 3 Erre a feltételre
konkrét utalást a statútumokban nem találhatunk. Szintén nem volt feltétel, de a
gyakorlatot tekintve a XIX. század elejéig csak német nevű (nemzetiségű) személy
szerepel a bírók névsorában. Őket márpedig a Ringbürgerek közül választották. 4
Anyagi viszonyaik rendezettségéhez sem férhetett kétség. 5 . Mint minden ilyen típusú iratban, az 1555. évi rendeletében a 300 éves város egyrészt a tradíciót rögzítette, másrészt a bíró ideálképét rajzolták meg. Mindemellett olyan eljárásjogi
alapelveket is rögzítenek, amelyek a XXI. században is érvényesek. 6
A bíróválasztás menetéről is részletes ismertetést ad Jurkovich Emil, továbbá
egy 1542-ből származó bírói eskü szövegét is közli. 7 A szertartás menetének részletes leírása 1628-1629-ből maradt ránk.* Az egy évre megválasztott bíró széles
feladatkörrel rendelkezett, amelyeket inkább csak körvonalazni lehet, konkrét
„munkaköri leírás" nem maradt ránk. A bíró személyiségéről szóló fentebb ismertetett 1555-ös statutum egyértelműen nevesíti a polgári- és büntető bírói funkciót. 9
Gondoskodnia kellett a városőrség munkájának pontos ellátásáról. Figyelte a város
anyagi ügyeinek alakulását, szorult helyzetben kölcsönzött is a városnak. O képvi-

2

A statutum eredeti p é l d á n y á t ld.: Státny O k r e s n y A r c h í v v Bánskcj Bystrici (Besztercebánya
Járási

Levéltár) XXIV.

2 4 0 - 2 4 1 . p.

Magisztrátusok.

Fasc.

327

Kolosváry Sándor - Óvári Kelemen:

nro. 47. K ö z l é s e : Jurkovich,

1922.

M a g y a r törvényhatóságok j o g s z a b á l y a i n a k

g y ű j t e m é n y e . Budapest, M T A , 1885-1904. IV. kötet. II. fele, a D u n á n inneni törvényhatóságokjogszabályai, 102-106. p

3

Jurkovich E.: i. m. 1922. 582. p.

4

Uo. 6 2 1 - 6 3 9 . p. Jurkovich itt egy magyar n y e l v ű bíró-, jegyző- és tanácstagjcgyzékct k ö z ö l
1263—1850 közötti időszakból. A lista több helyen hiányos, a szerző s z e r i n t n e m álltak r e n d e l kezésre a megfelelő adatok. Pusztán csak a n e v e k e t tekintve, időről-időre ugyanazok a n é m e t
c s a l á d o k foglalnak cl p o z í c i ó k a t a tanácsban cs a bírói székben is.

5

Ha v é g i g nézzük a korszakról fennmaradt adás-vételi szerződéseket illetve a kereskedelmi f o r g a l o m r ó l szóló jegyzékeket, itt sorra szerepelnek a tanácsbeli urak és b í r ó k , de ennek a v i z s g á lata m á r szétfeszíti jelen k ö z l e m é n y kereteit.

6

Bónis György-Degré Alajos-Varga Endre:

A m a g y a r bírósági szervezet cs perjog törtenete. 2.

kiad. Zalaegerszeg, 1996. 2 2 - 2 5 . p. 107-110. p.

Eckhardt Ferenc:

M a g y a r alkotmány- és j o g -

történet. Osiris Kiadó, Bp., 2000. 64-68., 168. p „ 3 2 2 - 3 2 8 . p.7

Jurkovich E.: i.m.

8

Besztercebánya Járási Lvt. Fasc. 327 nro. 47. K ö z ö l t e :

5 8 3 - 5 8 5 . p., az esküszöveg közlése: 643. p.

- Óvári K: i. m. IV. köt. 356. p.
9

Besztercebánya Járási Lvt. Fasc. 327. nro. 4 7

Jurkovich E.:

i. m . 644. p.

Kolosvári S.

seli a várost a többi bányaváros, a vármegye, a rendek és adott esetben az uralkodó
irányában is. 10 Amennyiben a bíró hibát vétett, nem felelt meg a vele szemben támasztott követeléseknek, akkor a tanács letehette hivatalából." Ha év közben a
bíró vagy tanácstag elhalálozott, újat választottak a helyére. 12 A bíró kiemelt fontosságú szerepe azokban az egyszerű külsőségekben is megmutatkozott, hogy csak a
mindenkori bíró kapta meg az „ehrsamen und nahmhaften" (esetenként „weisen")
jelzőket, illetve minden esetben — hasonlóan más privilegizált városokhoz — külön
kerül felsorolásra az ügyek írásbeli rögzítésénél („wir Richter und Rat der Stadt
Neusohl"). 13
A besztercebányai bírákról a mai napig három különböző jegyzéket készítettek.
Az elsőt 1844-ben Oszvald József városi levéltáros, aki összeállította a városi bírák,
tanácstagok,jegyzőkés számvevők listáját. Sajnos, ez a jegyzék már 1922-ben, amikor Jurkovich Emil monográfiáját írta, sem volt fellelhető. 14 Jurkovich ezért maga is
készített egy bíró- és tanácstagjegyzékét, a neveknek magyar helyesírást adva, a keresztneveket magyarra f o r d í t v a . A harmadik jegyzék 1995-ben jelent meg egy „ismeretterjesztő" jellegű kiadványban Besztercebányán. 16
A XVI. század folyamán a bíró mellé minden esetben tizenkét esküdtet választottak, kevesebbet sosem. Ok is, mint a bíró, minden esetben vagyonos, német,
gyürüstéri polgárok. Egy esetben találkozunk egy bizonyos Hanns Cramer von
Wien néven említett személlyel, aki három esztendőn át volt esküdt, de arról, hogy
hogyan lett a városi tanács tagja, egyelőre nem áll rendelkezésre adat. 17 Bírót az
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Jurkovich E.: i.

11

Uo. 642. p.

12

m. 239-240., 642. p.

Uo. A besztercebányai Stadtbuch-ok alapján néhány példával is illusztrálhatjuk ezt: 1538 első
napján a régi szokás és a város privilégiumai alapján megválasztották Heinrieh Kindlingcrt bírónak, de beteg lett cs február 5-én cjjcl 11 és 12 között meghalt. Február 10-cn a tanács újra
összeült és a privilégiumok alapján a két nemzet egyhangúlag Gcorg Schaffcrt választotta bíróvá. Besztercebánya Járási Lvt. Besztercebánya Stadtbuch 1542-1561. alapján készült, C 74-es
számú M O L mikrofilm tekercs 336. felvétel. 1549. április 14-én meghalt Gcorg S c h a f f c r tanácsos, majd d e c e m b e r 21-én Lcnhart Drachslcr is. Besztercebánya Stadtbuch 1 5 4 2 - 6 1 . M O L
Mikrofilmtár C 74 700. fclv.

13
14

Besztercebánya Stadtbuch 1542-61. M O L Mikrofilmtár C 74. 393., 461., 480., 502. felvételek.
Efelett m a g a Jurkovich is kifejezte sajnálkozását, a következő módon. „Sajnos, a j e g y z é k azóta elkallódott, n i n c s meg sem a levéltárban, sem a városi könyvtárban, így e n n e k újból való
összeállítása vált szükségessé." Jurkovich

15
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Jurkovich E.: i.

E.: i. m. 621. p.

m. 6 2 2 - 6 2 6 . p.

A lista egy 1995-ös városi „ p r o s p e k t u s " számára készült, m i n d e n f é l e forráshivatkozás nélkül,
szlovák n y e l v e n .

17

Hanns C r a m e r v o n Wien lásd. a f ü g g e l é k 1533, 1534, 1536-os esztendőit.

előző évi tanácsurak közül választanak, a leköszönő bírót, pedig általában az esküdtek között találjuk a következő esztendőben. Legtöbben élethossziglan viselik
tisztüket, ritkábban fordul elő, hogy valaki csak 1-2 évig tanácstag. Néhányan
ugyan hosszú ideig voltak esküdtek, mégsem választják őket bíróvá. Sajnos, a bírójelöltekről nem maradtak feljegyzések, csak a választások győzteséről. 18
Vizsgálatom tárgyát jelenleg csak az 1503-tól 1555-ig terjedő időszak képezte,
a bírákról és esküdtekről (tanácstagokról) összeállított jegyzék a függelékben olvasható. A már említett indokból fakadóan csak az utóbbi kettőt tudtam összehasonlítani a forrásokkal. A rendelkezésre állók közül a városi könyveket, a számadáskönyveket, bírósági és egyéb igazgatási iratokat használtam összevetésként. A
legtöbb esetben az adott esztendőre vonatkozó városi könyv (Statdbuch) első lapja
tartalmazta felsorolásszerűen, hogy kit választottak városbírónak, illetve ki lett a
12 esküdt. Azt is pontos dátummal tüntették fel itt, ha valamelyikük távozott az
élők sorából. Ugyanúgy a bírósági jegyzőkönyvek elején is megtalálható ez a lista.
Ha ez a „kezdőlap" hiányzik, akkor a tanácsülési jegyzőkönyvekből pótolhatóak az
adatok, ahol is az ülések dátuma mellett minden esetben feltüntetik az azon részt
vevő tanácsurak monogramját. Gyakran előfordult, hogy a tizenkettek száma akár
hatra is lecsökken, de bíró nélkül tartott tanácsülésre a korszakban nem találtam
példát. Igaz, a bírót sem nevesítik, általában „Herr Richter" megjelöléssel szerepel
a lap szélén, alatta pedig sorban a jelen lévő tanácsurak monogramja. Egyes esztendőknél, ahol az idők folyamán megsemmisült, vagy elveszett a tanácsülési és bírósági jegyzőkönyv is, csak a szerencse foghatja a kutató pártját. Esetleg például az
adott évben létrejött magánjogi szerződésekben bukkanhat fel a bíró, vagy egy-egy
tanácsúr neve. Sajnos, mindezek ellenére vannak olyan esztendők, ahol semmilyen
adatot sem sikerült találnom. 19
Az általam összegyűjtött nevek nem mindig egyeznek meg a másik két listán
feltüntetettekkel, bár a különbség egyes esetekben csak a fordításból adódott. A kereszt- és családnevek kezdőbetűit (ami sok esetben kisbetűvel szerepel) egységesen nagy kezdőbetűvel írtam. A nevek helyesírását, ha ugyanazt a személyt takarták, egységesítettem. Ez a „dt" „d"-„t", „gg"-„ck", „6"-„s", „w" „v" „u" kapcsolatokat illetve a keresztnevek eltérő alakjait érintette. Az előforduló névváltozatokat
az összefoglaló táblázat tartalmazza. 20 Eltérő megjelöléseket használtak a bírói
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Lásd a tüggclckct.
Besztercebánya Járási Levt. 1542-1561, közti tanácsülési j e g y z ő k ö n y v e k , az 1507 és 1550
P P - l - c s diversa acta, illetve 1 5 0 3 - 1 5 5 0 - i g a Protocolla diversa c í m ű iratcsomók a l a p j á n . Ed-

20

dig ezekre az é v e k r e nincs adat (1525, 1529, 1530, 1533, 1534).
Lásd a Függelék v o n a t k o z ó adatait.

tisztség megjelölésére. Előfordul Richter, illetve a Iudex. Hasonló a helyzet a tanácstagok megnevezéseivel is, ahol egyaránt megtalálható a Ratman, a Ratgeschworene, a Ratgeschworene bürger, sőt a Consules kifejezések is.21 Az általam készített lista sem teljes. Vannak esztendők, ahol egyelőre hiányoznak a megfelelő
adatok (így az 1525, 1529, 1530, 1553, 1554 évekből).

1.
B e s z t e r c e b á n y a b í r ó i n a k és e s k ü d t e i n e k a r c h o n t o l ó g i á j a

(1518-1555)

1518
Bíró: Hanns
Esküdtek: Tobias Rockenfinger, Mathe Schneider, Niclas Glockniczer, Hanns Peitel,
Lenhard Tyschler, Andreas Kolman, Greger Flaischer, Thomas, Hanns Schmied,
Hanns Pechei
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 263. felv. Protocolla diversa 35. p.
1519
Bíró: Andrea Colman
Esküdtek: Janusch, Thobias, Mathe Schneider, Greger Fleischer, Thoma Hauptman,
Hanns Pechei, Hanns Schmied, Georg Prustel, Lenhardt Walach, Sigmunt Schlosser
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 265. felv. Protocolla diversa 37. p.
1520
Bíró: Mathe Schneider
Esküdtek: Janusch, Tobias Rockenfinger, Thoma Haubtman, Lenhard Walach,
Sigmunt Schlosser, Seraphin, Valthe Schneider, Mikolasch Sibenburg
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 265. felv. Protocolla diversa 39. p.

21

B e s z t e r c e b á n y a Járási Lcvt. P P - l d i v c r s a acta i r a t c s o m ó . 173. p. R a t m a n - Richter. 197. p.
R a t g c s c h w o r c n c - Richter. 2 6 9 . p. R a t g c s c h w o r c n c b ü r g e r - Richter. S t a d t b u c h
M O L M i k r o f l i m t á r C 74. 2 6 8 . felv. Consules - I u d e x .

1542-1561.

1521
Bíró: Valentin Sartor
Esküdtek: Mathias Sartor, Andreas Colma, Thoman Capitaneus, Leonhardus
Walach, Sigismundus Serator, Wolgang Glocknitzer, Martinus Schaffer, Gregorius
Prustel, Johannes Pechei, Mizko
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 268. felv. Protocolla diversa 41. p.
1522
Bíró: Valentin Sartor
Esküdtek: Matthias Sartor, Andreas Colma, Thomas Capitaneus, Leonhard Walach,
Sygismunde Serator, Wolfgang Glocknitzer, Marthen Schaffer, Georg Prustll,
Jochan Pechei, Mitczko
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 268. felv. Protocolla diversa 50. p.
1523
Bíró: Merthe Schaffer
Esküdtek: Valther Schneider, Andre Colma, Sigmund Schlosser, Wolfgang
Glocknitz, Lenhard Hauptman, Georg Prustel, Hanns Pechei, Jannusch, Paul
Czihorn, Hanns Hopff, Heinrich Kindlinger
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 271. felv. Protocolla diversa 55. p.
1524
Bíró: Janusch
Esküdtek: Merthe Schaffer, Andreas Kolma, Lenhart Walach, Georg Pruestell,
Paul Ziehorn, Hanns Hopp, Walthe Schneider, Wolffgang Glocknitzer, Sigmunt
Schlosser, Hanns Pechei, Lenhard Czottel, Heinrich Kindlinger
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 272. felv. Protocolla diversa 61. p.
1526
Bíró: Jannusch
Esküdtek: Hanns Hoppé, Merth Schaffer, Walthe Schneider, Georg Prustel, Sigmunt
Schlosser, Paul Czihorn, Heinrich Kindlinger,Hanns Pechei, Serafin Perger, Thobias
Rockenfmger, Micel Fleischer, Georg Mahler
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 276. felv. Protocolla diversa 69. p.

1527
Bíró: Hanns Hoppé
Esküdtek: Janusch, Paul Ziehorn, Heinrich Kindlinger, Serafin Berger, Georg Mahler, Fridrich Schelling, Merthe Schaffer, Sigmunt Schlosser, Georg Pruestel, Micel
Fleischer, Balthasar, Georg Schaffer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 277. felv. Protocolla diversa 73. p.
1528
Bíró: Hainrich Kindlinger
Esküdtek: Hanns Hopp, Mert Schaffer, Sigmunt Schlosser, Seraffin Berger, Georg
Mahler, Balthasar Homola, Janusch Greimel, Georg Pruestel, Paul Ziehorn,
Nikolaus Fleischer, Fridrich Schelling, Georg Schaffer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 280. felv. Protocolla diversa 79. p.
1530
Bíró: Valentin Schneider
Protocolla diversa 113. p.
1531
Bíró: Valthe Gros Schneider
Esküdtek: Merthe Schaffer, Jannusch Greimel, Paul Czihorn, Balthasar Heggel,
Lorenz Tischler, Hainrich Kindlinger, Georg Pruestel, Nicles Fleischer, Georg
Schaffer, Wolffgang Kramer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 285. felv. Protocolla diversa 133. p.
1532
Bíró: Georg Schaffer
Esküdtek: Valthe Gros Schneider, Merthe Schaffer, Heinrich Kindlinger, Janusch
Greimel, Georg Prustel, Paul Czyhorn, Micel Fleischer, Balthasar Heckel, Lorencz
Tischler, Wolffgang Kramer, Georg Zander
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 293. felv. Protocolla diversa 149. p.
1533
Bíró: Janusch Greumel
Esküdtek: Georg Schaffer, Valentin Schneider, Merth Schaffer, Hainrich Kindlinger,
Georg Prustel, Paul Czihorn, Michel Fleischer, Walthasar Heggel Hauptman,

Lorencz Tischler Kirchvater, Wolfgang Cramer, Georg Pammhackl, Hanns Cramer
von Wien
Forrás: Protocolla diversa 159. p.
1534
Bíró: Heinrich Kindlinger
Esküdtek: Janusch Greimel, Georg Schaffer, Valthe Grófi Schneider, Merthe
Schaffer, Micel Fleischel, Balthasar Heckel, Lorencz Tischler, Wolffgang Kramer,
Georg Dammhackel, Hanns Kramer, Georg Prustl
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 305. felv. Protocolla diversa 173. p.
1535
Bíró: Georg Schaffer
Esküdtek: Heinrich Kindlinger, Merthen Schaffer, Michel Fleischer, Lorencz
Tyschler, Georg Paumhackel, Anthonius Schneider, Jannusch Greymel, Georg
Pruestel, Balthasar Heckel, Wolffgang Kramer, Hanns Kramer von Wien, Francz
Reichenbach
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 309. felv. Protocolla diversa 185 p.
1536
Bíró: Balthasar Heckel
Esküdtek: Georg Schaffer, Jannusch Greymel, Georg Pruestel, Lorencz Tischler,
Georg Pammhackel, Anthonius Schneider,Hainrich Kindlinger, Merth Schaffer,
Micel Fleischer, Wolffgang Kramer, Hanns Sturff, Francz Reichenbach
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 325. felv. Protocolla diversa 197. p.
1537
Bíró: Laurencius Tischler
Esküdtek: Balthasar Heckel, Georg Schaffer, Heinrich Kindlinger, Janusch
Greimell, Merth Schaffer, Georg Pruestel, Micel Fleischer, Wolffgang Cramer,
Georg Paumhackel, Hanns Sturff, Anthonius Schneider, Francz Reichenbach
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 338. felv. Protocolla diversa 211. p.

1538
Bíró: Georg Schaffer
Esküdtek: Lorencz Tischler Wandhauer, Balthasar Heckel, Janusch Greimell, Mertt
Schaffer, Georg Prustel, Niclas Fleischer, Georg Paumhackel, Hanns Cramer,
Anthoni Schneider, Francz Reichenbach, Benedict Grez Haubtman, Hanns Stuerzer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 336. Protocolla diversa 231. p.
1539
Bíró: Merth Schaffer
Esküdtek: Georg Schaffer, Laurentz Tischler, Balthasar Heckel, Janusch Greimel,
Georg Prustel, Nicals Fleischer, Anthoni Schneider,Francz Reichenbach, Benedict
Grez, Hanns Stuerzer, Johannes Sigler
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 348. felv. Protocolla diversa 249. p.
1540
Bíró: Georg Schaffer
Esküdtek: Merth Schaffer, Lorencz Tischler, Baltsar Heckel, Georg Pruestel, Micel
Fleischer, Georg Pammhackel, Anthoni Schneider, Benedict Grecz, Hanns Stuerzer,
Hanns Sigler
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 356. felv. Protocolla diversa 269. p.
1541
Bíró: Wolffgang Glocknitzer
Esküdtek: Georg Schaffer, Lorencz Tischler, Balthasar Hecke, Georg Pruestel,
Nicolas Fleischer, Anthoni Schneider, Francz Reichenbach, Benedict Grez, Hanns
Stuerzer, Hanns Sigler, Georg Künigsperger, Leonhard Drachsler
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 361. felv. Protocolla diversa 279. p.
1542
Bíró: Leonhard Drachsler
Esküdtek: Wolffgang Glocknitzer, Georg Schaffer, Lorencz Tischler, Balthasar
Heckel, Nicolas Fleischer, Antoni Schneider, Benedict Grecz, Hanns Stuerzer,
Hanns Sigler, Georg Künigsperg, Georg Prybitzer, Hanns Trepaczko
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 376. felv. Protocolla diversa 295.p.

1543
Bíró: Wolfgang Glocknitzer
Esküdtek: Linhart Drachsler, Georg Schaffer, Lorencz Tyschler, Baltasar Heckel,
Anthoni Schneider, Benedict Grentz, Hanns Stuerzer, Hanns Sigler, Georg
Kunigsperger, Hanns Trepatzko, Hanns Rueb, Christoff Schaffer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 393. felv.
1544
Bíró: Lenhard Drachsler
Esküdtek: Wolffgang Glocknitzer, Georg Schaffer, Lorencz Tyschler, Baltasar
Heckel, Anthoni Schneider, Benedict Grentz, Hans Stuerzer, Hans Sigler, Georg
Seraffin, Hanns Trepatzko, Hanns Rueb, Christoff Schaffer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 461. felv.
1545
Bíró: Georg Schaffer
Esküdtek: Lenhart Drachsler, Wolffgang Glocknitzer, Lorenz Tyschler, Baltzar
Herkel, Anthoni Schneider, Benedict Grentz, Hanns Stuerzer, Hanns Sigler, Georg
Seraffin, Hanns Trepatzko, Hanns Rueb, Cristoff Schaffer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 480. felv.
1546
Bíró: Georg Seraffin
Esküdtek: Georg Schaffer, Lenhart Drachsler, Wolffgang Glocknitzer, Lorentz
Tischler, Anthoni Schneider, Hanns Stuerzer, Hanns Sigler, Hanns Trepaczko,
Hanns Rueb, Chriestoff Schaffer, Wolff Dratzieher, Sebastian Prybitzer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 502. felv.
1547
Bíró: Lenhart Drachsler
Esküdtek: Georg Seraffin, Georg Schaffer, Wolffgang Glocknitzer, Lorencz Tischler,
Anthoni Schneider, Hanns Stuerzer, Hanns Sigler, Hanns Werner, Hanns Rueb,
Wolff Dratzieher, Sebastian Prybitzer
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 662. felv.

1548
Bíró: Wolff Dratzieher
Esküdtek: Lenharrt Drachsler, G e o r g Seraffin, Georg Schaffer, Wolffgang
Glocknitzer, Lorencz Tischler, Anthoni Schneider, Hanns Stuerzer, Hanns Sigler,
Hanns Werner, Hanns Rueb, Sebastian Prybiczer, Francz Reichenpach
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 690. felv.
1549
Bíró: Georg Seraffin
Esküdtek: Wolff Dratczieher, Lenhart Drachsler, Georg Schaffer, Wolffgang
Glocknitzer, Lorencz Tischler, Anthoni Schneider, Hanns Stuerzer, Hanns Sigler,
Hanns Werner, Hanns Rueb, Sebastian Prybicz, Francz Reichenpach
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 700. felv.
1550
Bíró: Francz Reichenpach
Esküdtek: Georg Seraffin, Wolffe Dratzieher, Wolffgang Glocknitzer, Lorencz
Tischler, Anthoni Schneider, Hanns Stuerzer, Hanns Sigler, Hanns Werner, Hanns
Rueben, Sebastian Prybiczer, Hanns Preussen
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 716. felv.
1551
Bíró: Wolfgang Dratzieher, Franz Reichenpach
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 761. felv.
1552
Bíró: Sebastian Prybitzer
Esküdtek: Wolff Dratcziher, Francz Reichenbach, Wolffgang Glognitzer, Lorencz
Per, Anthoni Schneider, Hanns Stuerzer, Hanns Rueb, Hanns Preust, Blasi Fleischer,
Christoff Schwab oder Probst, Waltasar Syxtt, Hanns Freundt, Wollv Goltschmiede
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 803. felv.

1555
Bíró: Christoph Schwab
Esküdtek: Wolfgang Dratziher, Wolfgang Glocknitzer, Sebastian Pribitzer, Francz
Reichenbach, Blasius Hanncko, Balthasar Sixt, Hanns Freundt, Andreas Suesmundt,
Mathes Simpell, Endres Ploskho, Stephan Háckhell, Jacob Schwenntz
Forrás: MOL Mikrofilmtár C 74. tekercs 805. felv.

2.
B e s z t e r c e b á n y a elöljárói a X V I . század első felében ( n é v m u t a t ó )

Név

Bíró

Esküdt

Berger/Perger/
Seraphin/Seraffm

1520, 1526, 1527, 1528

Cramer /Krammer/Kramer
Hans von Wien

1533, 1534, 1535, 1538

Czihorn/Chyhorn/Ziehorn
Paul

1523, 1524, 1526, 1527,
1528, 1531, 1532, 1533

Drachsler
Leonhard/Linhart/Lenhard

1542, 1547,
1544

1541, 1543, 1545, 1546,
1548, 1549

Dratzieher/Dratczieher
1548, 1551
Wolf/Wolff/Wolffe/Wolfgang

1546, 1547, 1549, 1550,
1552,1555

Flaischer /Fleischer Greger

1518, 1519, 1521

Fleischer Blasi

1552

Fleischer Nicel
/Nicolaus/Michel/

1526,
1532,
1536,
1540,

Freundt Hanns

1552,1555

Glockniczer Niclas

1518

1527,
1533,
1537,
1541,

1528, 1531,
1534, 1535,
1538, 1539,
1542

Glocknitzer/Glognitzer
Volfgangus/Wolfgangg/
Wolfgang

1541, 1543

1521,
1542,
1547,
1552,

Goltschmiede Wollv

1552

Hackhell Stephan

1555

Hanncko Blasius

1555

Hanns / Jannusch/ Grewmell
/Greumel/ Greymel /Greimel

1518, 1524,
1526, 1533

1522, 1523, 1524,
1544, 1545, 1546,
1548, 1549, 1550,
1555

1519, 1520, 1523, 1527,
1528, 1531, 1532, 1534,
1535, 1536, 1537, 1538,
1539

Hauptman / Haubtman/
/Capitaneus/ Thoma

1518, 1519, 1520, 1521,
1522

Hauptman Benedict
Grez/Gretsch /Grecz

1538, 1539, 1540, 1541,
1542, 1543, 1544, 1545

Hauptman Lenhard /Czottel/

1523, 1524

Heggel /Hegge/
/Heckel/Hecke /Hauptman
Balthasar

1536

1532, 1533, 1534,
1537, 1538, 1539,
1541, 1542, 1543,
1545

1528

Homola Balthasar
Hoppf / Hopp/Hoppe Hanns

1531,
1535,
1540,
1544,

1527

1523, 1524, 1526, 1528

Kindlinger Heinrich/Hainrich 1528, 1534,
1538

1523, 1524, 1526, 1527,
1531, 1532, 1533, 1535,
1536, 1537

Kolman/Colman/Colma
Andrea/Andreas

1518, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524

1519

Kramer/Cramer
Wolfgang/Wolffgang

1531, 1532, 1533, 1534,
1535, 1536, 1537

Künigsperger Georg

1541, 1542, 1543

Mahler Georg

1526, 1527, 1528

Mizko/Mitczko

1521, 1522

Pamhackel /Dammhackel/
Pammhackel /Paumhackel
Georg

1533, 1534, 1535, 1536,
1537, 1538, 1540

Pechei Hanns/Johannes

1518, 1519, 1521, 1522,
1523, 1524, 1526

Plettel Hanns

1518

Ploskho Endres

1555

Preus Hanns

1550, 1552

Prustel/Pruestel/ Prustl Georg

1519,
1524,
1531,
1535,
1539,

Prybitzer Georg

1542

1521,
1526,
1532,
1536,
1540,

1522,
1527,
1533,
1537,
1541

1523,
1528,
1534,
1538,

Prybitzer/Prybiczer/Prybicz
Sebastian

1552

1546, 1547, 1548 1549,
1550, 1555

Reichenbach/Reichenpach
Francz/Franz

1550, 1551

1535, 1536, 1537, 1538,
1539, 1541, 1542, 1548,
1549, 1552, 1555

Rockenfmger Tobias

1518, 1519, 1520, 1526

Rueb/Rueben Hanns

1543, 1544, 1545, 1546,
1547, 1548, 1549, 1550,
1552

Sartor /Schmidt Mathias

1521, 1522

Schaffer Christoff

1543, 1544, 1545, 1546

Schaffer Georg

1532, 1535,
1538, 1540,
1545

1527,
1534,
1541,
1546,

1528,
1536,
1542,
1547,

1531,
1537,
1543,
1548,

1533,
1539,
1544,
1549

Schaffer Martinus/Mertt
/Merthe/Merth/Merthen/

1523,1539

1521, 1524, 1526, 1527,
1528, 1531, 1532, 1533,
1534, 1535, 1536, 1537,
1538,1540

Schelling Fridrich

1527, 1528

Schlosser/Serator
Sigmunt/Sigismundus

1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1526, 1527,
1528

Schmidt/Schmiede Hanns

1518,1519

Schneider/Sartor/Gross/Gros
Valthe /Balthasar/Valentin

1521, 1522,
1530, 1531

1520, 1523, 1524, 1526,
1527, 1532, 1533, 1534

Schneider/Sartor Antonius

1535,
1539,
1544,
1548,

Schwab oder Probst Christoff 1555

1552

Schwentz Jacob

1555

Seraffin Georg

1546,1549

1536,
1541,
1545,
1549,

1537, 1538,
1542, 1543,
1546, 1547,
1552

1544, 1545, 1547, 1548,
1550

Siebenburg Nikolasch

1520

Sigler Johannes/Hanns/

1539, 1540, 1541, 1542,
1543, 1544, 1545, 1546,
1547, 1548, 1549, 1550

Struff / Sturzer/ Hanns

1536,
1540,
1544,
1548,

1537,
1541,
1545,
1549,

1538,
1542,
1546,
1550,

1539,
1543,
1547,
1552

Suesmundt/Andreas

1555

Simpell Mathes

1555

Syxtt/Sixt Baltasar/ Waltasar

1552,1555

Tischler/Tyschler
Lorenz/Lorencz/Laurentz
Kirchvater

1537

1531,
1535,
1540,
1544,
1548,

1532,
1536,
1541,
1545,
1549,

1533,
1538,
1542,
1546,
1550,

1534,
1539,
1543,
1547,
1552

Trepaczko Hanns

1542, 1543, 1544, 1545,
1546

Tyschler Lenhard

1518

Walach Lenhardt
/Lenhard/Lenhardus

1519, 1520, 1521, 1522,
1524

Werner Hanns

1547, 1548, 1549, 1550

Zander Georg

1532

TÓTH ÁRPÁD
„A POLGÁROK JÓZANABB R É S Z E . . . "
POZSONY VÁLASZTOTT POLGÁRAI, 1790-1848
i

(Archontológia

és

prozopográfia)

A választott polgárság, e különféle időszakokban és a különböző városokban többféle néven ismert testület, eddig kevés kutató figyelmét keltette fel. Ez részben azzal magyarázható, hogy a városok társadalmi szerveződése és politikai szervezete
önmagában sem számít kitüntetett kutatási területnek. Részben viszont azzal, hogy
a választott község mint testület befolyása számos helyen jelképessé, névlegessé
vált a XVIII. század folyamán. Ugyanakkor az utóbbi évtizedek németországi
szakirodalmában például felértékelődött a „régi polgárság" szerkezetének vizsgálata, főként annak nyomán, hogy kiderült: jóval több közös szál kapcsolja a modem
(burzsoá) polgársághoz, mint azt korábban feltételezték, és ennek nyomán a rendi
polgárság legtekintélyesebb („patrícius") tagjait tömörítő választott polgárság
képe is új megvilágításba kerülhet. 2
A magyarországi választott polgárságról szerezhető átfogó ismereteink döntően Oszetzky Dénestől származnak, aki a rendi polgárság történetének utolsó másfél évszázadát vizsgáló munkájában tárgyalta a választott polgárság helyzetét. E
testület kialakulását azzal a folyamattal hozta összefüggésbe, hogy a X V - X V I .
században az összpolgári gyűlés egyre kevésbé bizonyult alkalmasnak az aktuálisan felmerült ügyek megvitatására és megoldására, és egyre inkább a már azelőtt is
létezett képviseleti formációk (belső és külső tanács) kezébe csúsztak át a döntések. Megállapította, hogy ez a változás mindenütt végbement, ráadásul egyes esetekben az is látszik, hogy nem a hatalom birtokosai szorítják ki a tisztséget nem

1

A d o l g o z a t egy több é v e f o l y ó kutatás egyes részeredményeit közli. E n n e k célja a pozsonyi
városi társadalom s z e r v e z ő d é s é n e k rekonstrukciója a fővárosból r e g i o n á l i s központtá válás
időszakában

(1783-1848).

A

választott

polgárságra

vonatkozó

adatgyűjtés

az

OTKA

( F - 4 7 1 0 1 ) és a Bolyai J á n o s Kutatási Ösztöndíj által támogatott p r o j e k t h e z illeszkedik, a felh a s z n á l t kiegészítő a d a t o k gyűjtésekor a R e s e a r c h Support S c h e m e of the Opcn Socicty
Institutc (427/1998) és a z O T K A (F-25995) a n y a g i támogatását é l v e z t e m .
2

A k é r d é s magyar nyelvű áttekintésére Id. Ö. Kovács,

2004, mely a „régi polgárság" szerepét

ú j r a é r t é k e l ő frankfurti p r o j e k t e t a kritikai észrevételekkel együtt m u t a t j a be. Ö. Kovács,

2004.

1 1 8 - 1 2 5 . p.

FONS XI. (2004) 2. sz. 235-276. p.
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viselő polgárokat, hanem maga a polgárság válik passzívabbá, érdektelenebbé, és
önként adja át helyét a választott városvezetőknek. Másfelől az is kitűnik Oszetzky
adataiból, hogy az egyes városok között igen jelentős eltérés mutatkozik, nem csupán a tágabb választott testület elnevezésében (választott polgárság, választott község, külső tanács, Genannte, centumviri) és tagjainak számában (100, 60, 50, 24),
hanem a folyamat időbeli megjelenése és lefolyásának szakaszai tekintetében is.
A XVIII. század közepére tehát a szabad királyi városokban a közvetlen demokráciát idéző politikai rendszert országosan felváltotta a közvetett szerkezet, amit
azonban hiba lenne a mai értelemben vett képviseletnek tekinteni. Oszetzky arra is
rámutat, hogy a rekrutáció módja és az ellenőrzés teljes hiánya a polgárság részéről
az oligarchikus hatalomgyakorlás kialakulásához vezetett. Több fontos tisztség
(így a tanácsnokoké, de a választott polgároké is) élethossziglan szólt, vagyis csak
a (többnyire halálozás miatt) megüresedett posztokat lehetett betölteni a restauráció alkalmával, és még ezen esetekben is a tisztségek birtokosai oldották meg
kooptáció útján az új tisztségviselők „megválasztását". Különbséget legfeljebb az
jelentett, hogy a jelölés és a választás joga hogyan oszlott meg. Oszetzky azt tekinti
általánosnak, hogy mind az electa communitas, mind a tisztségviselők pótlásakor a
tanács három jelöltje közül választhattak a választott polgárok—tehát végső soron
a tanács gyakorolta az alapvető befolyást a leendő tisztségviselők kiválasztásakor.
Miközben a mind több szakértelmet igénylő városigazgatás egyre inkább jogvégzett személyek, főként ügyvédek javadalmává vált, akik közül számosan a városokba települt birtoktalan nemesek közül kerültek ki (ugyanakkor több esetben
polgári származású városvezetők nyertek nemességet). Velük szemben a „polgári
elemet" éppen a választott polgárság képviselte. Az utóbbinak pedig egyre kevesebb tényleges szava lehetett a döntésekben. A gazdasági kérdésekben legfeljebb
véleményező jogköre maradt, és a fontos ügyek eldöntésére kiküldött ún. vegyes
bizottságokban (mixtae commissiones) sem számított a választott polgároknak a
tanácsnokokénál nagyobb létszáma, mivel curiatim (testületenként) szavazva hozták meg döntéseiket, ami a gyakorlatban a tanács akaratának érvényesülését jelentette.3
Az immár hét évtizede megjelent könyv e téziseit azóta legfeljebb árnyalták, ám
összességében nem vitatták. Az egyik legújabb várostörténeti összefoglalás például úgy ábrázolja a választott polgárságot mint amelynek legjellemzőbb tevékenysége a panaszlevelek írása volt a városi tanács visszaéléseivel szemben, ám tiltakozásaik többnyire eredménytelenek maradtak. 4 Az újabb eredmények közül kieme-
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lendő, hogy a választott polgárságnak megfelelő intézmény nem csupán szabad királyi városokban működött, hanem már a késő középkorban egyes mezővárosokban (pl. Liszkán) is, vagy 1636-tól Szombathelyen, és külső tanács létéről értesülünk Miskolc esetében is, miután a város földesura, a Magyar Kamara 1789-ben a
szabad királyi városok szervezetének mintájára alakította át a miskolci városigazgatást. 5 A debreceni városvezetést feldolgozó tanulmány adatközlésre is vállalkozik, felsorolva a „nagytanács" teljes XVII. századi tagságának névsorát, „hivatali
évét", és megállapítja, hogy a tagok többsége nem a legnagyobb adózók közül került ki, hanem az adózók középső csoportjából/' Több esetben értesülünk a választott polgárság rekrutációjának módjáról (pl. volt ahol az utcák delegáltak, Sopronban pedig felekezeti paritás érvényesült) 7 ; illetve a külső tanács és a választott polgárság városonként eltérő szervezeti kapcsolatáról, mely pl. Szegeden és Budán is
többször változott a XVIII. század folyamán. 8 Jelen dolgozat szempontjából különös figyelmet érdemel a Budapest történetéről szóló monográfia, melynek szerzője
a választott polgárokat a polgárkönyvben azonosítva figyelte meg az electa communitas (foglalkozási) összetételének változási tendenciáit. 9
A szabad királyi városok oligarchikus berendezkedéséről felvázolt kép lehangoló ugyan, de megítéléséhez érdemes azt is figyelembe venni, hogy a korabeli Európa legurbanizáltabb országában, Angliában ennél is zártabb és „antidemokratikusabb" politikai szerkezet uralkodott egészen 1835-ig. Az angol helyi „önkormányzatok" történetét áttekintő klasszikus feldolgozás szerint a kiváltságolt városokra — egyébként a megyei szervezetekhez hasonlóan — általában jellemző az
élethossziglan betöltött tisztség, a kooptáció mint a megüresedett posztok betöltésének technikája, és az ezekből fakadó korrupció és visszaélés, amit az is lehetővé
tett, hogy a központi kormányzat nem tekintette feladatának a városi igazgatás felügyeletét. A szerzők ezt azzal magyarázzák, hogy a tisztségekre megválasztott személyek többnyire kézmüvesmesterek vagy kiskereskedők voltak, akik számára
ellenállhatatlan csábítást jelentett a közpénzek saját érdeküknek megfelelő felhasználása. 10 A XVIII. század angliai várostörténetét összefoglaló újabb munka
ezt annyiban árnyalja, hogy különbséget tesz a „zárt" és a „nyílt szerkezetű", a parlament által megerősített városok (closed, ill. open corporations) között pl. abban a
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tekintetben, hogy az előbbiekben maguk a kiváltságok is rögzítették a kooptációs
tisztújítási gyakorlatot, míg az utóbbiakban legalább elvben létezett választás. Az
utóbbi típushoz tartózó városokban előfordulhatott a nagyobb létszámú külső tanács is (pl. Common Council néven). A városvezetés azonban a gyakorlatban mindenütt oligarchikus volt, ebben lényegi különbség nem mutatkozott. 11
Pozsony vonatkozásában hasonló kutatási eredmény eddig nem látott napvilágot (noha a város 1815-1848 közti történetét feldolgozó Sas Andor kitért a választott polgárság vizsgálatára is). 12 Holott a választott polgárság intézményének egyik
első hazai felbukkanása éppen Pozsonyhoz kapcsolódik. 13 A város korabeli politikai-társadalmi szerveződését fokozottan érdekessé teszi, hogy a rendies gyakorlat
és a polgári dinamizmus sajátos találkozásának színhelye volt, ahol erős arisztokratikus hagyományok (II. József koráig itt működtek az országos kormányszékek)
éltek együtt a egyúttal magyar viszonylatban erős polgári tradíciókkal (amit például a XVIII. századi evangélikus iskola- és sajtókultúra bizonyít). 1783 után is számottevő maradt a kiváltságolt rendek jelenléte a városban, amit pl. a főnemesek és
egyes birtokos köznemesek, továbbá a katolikus klérus kiterjedt házbirtoklása jelez. Feltűnő ugyanakkor, hogy — Pesttel vagy akár Kassával ellentétben — a városban élő nemesség nem vette fel számottevő arányban a polgári címet, 1 4 keresztapaságot viszont gyakrabban vállalt polgárcsaládok mellett, és más módon is sok
nemes vett részt a városi intézmények életében. Másfelől a polgárfelvétel szerkezetének vizsgálata azt mutatja, hogy míg a helyben születettek gyermekeinek — és
azon belül is a polgári címet pozsonyi polgárok fiaiként megszerzőknek — a részaránya a XIX. század első felében folyamatosan nőtt, addig a specializált képzettségű kézművesek és a kereskedők nagyobb része továbbra is a bevándorlók közül
került ki, akik közül számosan sok száz kilométer távolságból (pl. a német birodalom távoli területeiről) érkeztek a városba. 15 Nyitottság és elzárkózás, változás és a
rendies hagyományokhoz való ragaszkodás egyidejűleg jellemezték a polgári forradalmat megelőző évtizedekben Pozsonyt.
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(Scharitzcr György ügyvéd, 1836 és Kcllcr Mihály városi tisztviselő, 1827).
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A pozsonyi választott polgárságot is ez a kettősség jellemezte. A fenti szakirodalmi áttekintés alapján a késő rendi korszak választott polgárságával kapcsolatban joggal vethető fel a kérdés: mi tartotta egyáltalán életben ezt a testületet, ha
jogosítványai formálissá váltak? Pozsony esetében a helyzet furcsaságát fokozza,
hogy az egyetlen kortársi városleírás szerzője, a városi vezetés szerkezetét is bemutató Ballus Pál helyi borkereskedő sem említi a „külső tanács" más funkcióját,
mint a tisztségviselők megválasztását. Ez azért is figyelemre méltó, mivel a terjedelmes munka azt bizonyítja, hogy a szerző jól értesült a város belső életének részletkérdéseiben is, emellett Ballus a könyv megjelenését követő évben, 1824-ben
maga is választott polgár lett, sőt 1827-ben, páratlanul rövid idő után a választott
polgárság elnökének (tribunus, Vormund) is megválasztották. 16
A választott község intézményét tárgyaló szakirodalom megállapításai három
tematikai egységbe csoportosíthatók. Ezek közül az egyik a testület -— mint a várospolitikában szerepet játszó szervezet — működését érinti, egy másik a tisztújítás módját taglalja, míg a harmadik az összetétel vizsgálata révén a választott polgárságot alkotó egyének társadalmi helyzetét vizsgálja. Az alábbiakban e szempontok szerint tagolva mutatom be röviden a pozsonyi választott polgárságot.
Pozsony esetében az első szempont alkalmazásának döntő akadálya, hogy a választott polgárság jegyzőkönyvei nem maradtak ránk a XIX. század első feléből, a
testület állásfoglalásait tükröző iratok pedig feltehetően hiányosak. Alkalmas források hiányában lehetetlen választ adni olyan fontos kérdésekre, hogy mennyire
volt politikai értelemben egységes vagy megosztott a testület, léteztek-e „frakciók", kik voltak a leginkább befolyásos választott polgárok. így a választott község
ténykedésével kapcsolatban csupán esetlegesen kezünkbe került adatokra támaszkodva tehetünk megállapításokat. Tudjuk például, hogy a késő rendi korszakban a
választott polgárság (egyébként a városban élő nemesség és a céhek képviselői
mellett) évről évre delegált tagokat az adót kirovó testületbe, amely érdemi döntéseket hozott (pl. az adózók egyes csoportjainak kedvezményeket nyújtott), sőt az
adózó háztartásokat végigjáró és az adókönyvet vezető személyek között is mindig
találunk több választott polgárt. 17 A választott község gyakran keveredett konfliktusba a tanáccsal, az 1840-es években egyebek között a tisztújítás sziikségességé-
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vei kapcsolatban, a tanács által kötött különféle szerződések helyessége és a
számadások valószerüsége kapcsán, továbbá amiatt, hogy nézetük szerint a tanács
nem képviselte eléggé erőteljesen a város érdekeit példának okáért az országgyűlési szállások ügyében. 18
Ami a tisztújítások gyakorlatát illeti, többnyire Pozsonyban is a máshol már
megfigyelt szokások voltak érvényben. Az electa communitas itt is a tanács által
javasolt három jelölt közül kellett, hogy válasszon, Pozsonyban azonban a tanács
jelölési jogát a választott község korlátozta, amennyiben a magisztrátus a választott polgárok által előzetesen ajánlott hat jelölt közül volt köteles megnevezni három személyt. 1 9 Ez azt sejteti, hogy (legalábbis formálisan) a választott polgárság
jelentős befolyást gyakorolt a vezető posztok személyi összetételére. Egy másik
pozsonyi sajátosság a felekezeti paritás szabálya, mely nem csupán a főtisztviselőkre volt érvényes (ha a polgármester és a városkapitány katolikus volt, akkor a
bíró és a szószóló evangélikus, majd a soron következő restaurációkor a két felekezet által betöltött tisztségek megcserélődtek), hanem a tanácsnokok (6-6 katolikus
és evangélikus) és a választott polgárok (50-50 fő a két felekezetből) arányaira is.
De a szakhivatalok tisztségviselőinek (számvevők, adószedő) betöltésénél, sőt az
írnokok kinevezésénél is előzetes szűrő feltétel volt a felekezeti hovatartozás. 20 A
két nagy felekezet arányának fenntartása a vezető tisztségekben 1697 óta fennálló
norma, 21 ami annak idején az ellenreformáció érdekeit szolgálta, korszakunkban
azonban az evangélikusoknak kedvezett, ugyanis a városi lakosságban a különböző források szerint a katolikusok aránya közel 80, az evangélikusoké mintegy 20
százalékot tett ki.22
A tisztújításról szóló dokumentumok egy része nem csupán a megválasztott, hanem a választásban alulmaradt jelöltek nevét is tartalmazza. 23 Az ilyen esetek vizsgálata azt mutatja, hogy a megüresedett választott polgári helyekre olykor egy18

P o z s o n y sérelmezte a reformkori diéták idején, h o g y a városnak ingyen kellett szállást n y ú j t a n i a
a követeknek és kíséretüknek, ami az ekkorra m á r fontos bevételi forrást jelentő házbérjövcdclm e t jelentősen csökkentette és kiszámíthatatlanná tette. AMB, Acta Elcctac Communitatis, 699.
lad. Fasc. DD. 4.
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máshoz kapcsolódó mesterségek folytatóit jelölték (1810-ben pl. az egyik helyre
egy-egy tímár-, szűcs- és mészárosmestert, egy másikra két lakatos- és egy kovácsmestert, egy harmadikra pedig három kereskedőt). Ennek alapján elképzelhető,
hogy ezekben az esetekben — korporációs logikát követve — végső soron céhek
vagy ezek csoportjai jelöltek személyeket azokra a helyekre, melyeket korábban
saját céhtársaik töltöttek be; ez azonban viszonylag ritkán fordult elő.
Az is megfigyelhető, hogy az egy szavazási körben egyszer már alulmaradt jelölteket ugyanazon tisztújítás során újra jelölték. 1810-ben Kieszling Mátyás kereskedőt előbb nem választották meg (az esztergomi érsek Pozsonyban élő tiszttartója kapott nála több szavazatot), egy újabb szavazáskor viszont megkapta a szavazattöbbséget. Mindkét szavazási fordulóban vetélytársa volt Pachel Pál cserepezőmester, akit azonban harmadszor is jelöltek, és ekkor jutott be a választott polgárok testületébe. Pachel az utóbbi szavazási fordulóban két olyan jelöltnél kapott
több szavazatot, akik egyszer már szintén alulmaradtak valamelyik korábbi szavazás során. Ez az eljárás arra enged következtetni, hogy már a jelölés szintjén olyan
akarat érvényesült, amely bizonyos személyeket minden áron a választott polgárok
közé akart juttatni, újabb és újabb esélyeket adva a kevés szavazatot kapottaknak.
Azok közül pedig, akik 1810-es tisztújításkor nem lettek a választott község tagjai
(ekkor tíz katolikus és két evangélikus választott polgárt kellett pótolni), többen
néhány évvel később kerültek be a választott polgárság soraiba. így az 1810-ben a
szavazások során alulmaradt négy evangélikus jelölt közül rövidesen mindegyik
tagja lett a választott polgárságnak — ketten 1815-ben, ketten pedig 1818-ban. Az
is megállapítható tehát, hogy az első adandó alkalommal ezeket a személyeket választották meg erre a posztra, kivételt csak két polgár-nemes személlyel tettek: az
egykori lelkész-esperes fiával, Dobay János patikussal és Habermayer Mátyás
nagykereskedővel, aki királyi privilégium birtokában bányatermékekkel kereskedett; továbbá egy posztókereskedővel (1812-ben). 24 Összességében úgy tűnik,
hogy a polgári közösségben létezett egy tekintély szerinti rangsor, mely a korábbi
tisztújításokkor sikertelenül szerepelt jelölteket helyezte előtérbe a következő res-
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Ezek közül a választott polgárok köze jelöltek nevet tartalmazza az 1798., az 1810., az 1812.,
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AMB 2.a. 76. 1124. (1810. ápr. 23., 261. p.) Habermayer esetében nem csupán személyes
rangja magyarázhatja, hogy „megelőzhette" négy hitsoros jelölttársát a választott polgárrá válásban, hanem az is, hogy az 1812-cs tisztújítás előtt néhány hónappal hunyt cl két választott
polgár rokona: Habermayer Gottfried kereskedő (aki Habermayer Mátyás apósa is volt!) és saját bátyja, Habermayer János Dániel patikus. Megválasztása tehát a tisztség „megöröklcscként" is értelmezhető.

taurációk alkalmával. A további kutatások nyomán az is kiderülhet, hogy ez a gyakorlat csupán a zártabb protestáns közösség sajátossága vagy a katolikusokra is
érvényes volt. 2 '
Ha a választott polgárság tagjait mint hasonló társadalmi helyzetű egyének csoportját vizsgáljuk, akkor érdemes abból kiindulnunk, hogy ők alkották a források
alapján egyébként nehezen körülhatárolható „patríciusok" legtekintélyesebb részét. Összetételük, belső arányaik vizsgálata megmutathatja, hogy a polgárság (ill.
a teljes városi lakosság) mely csoportjainak — milyen származási, foglalkozási
adottsággal rendelkező tagjainak — volt elsősorban esélyük arra, hogy a választott
polgárok közé kerülhessenek.
A polgári foglalkozás — pontosabban a polgárfelvételi jogcímként közölt megélhetési mód — szerinti megoszlást figyelembe véve szembetűnő különbség mutatkozik a katolikus és az evangélikus választott polgárok között. Míg a hagyományosan polgárinak minősülő (textillel, fűszerrel, fémmel folytatott) kereskedés,
csakúgy mint az élőállattal vagy terménnyel nagyban űzött kereskedés, továbbá a
könyvárusítás gyakran vezetett a választó polgárrá választáshoz mindkét felekezetben, addig a kézműves mesterségek egy része eltérő mértékben fordult elő a választott község két csoportjában. A nyersbőr feldolgozásán alapuló specializált
iparágak protestáns mesterei — a tímárok és a szűcsök, akik közül többen olykor
szőrmekereskedőként tűnnek fel a forrásokban — közül a XIX. század első felében
heten lettek választott polgárok, hatan pedig még az előző században kerültek be a
testületbe és még 1800 után is éltek. Ez az adat részint azért különös, mert
1802-1849 között csupán 14 protestáns tímárt és szűcsöt regisztráltak polgárként,
részint azért, mert ugyanekkor csupán három katolikus tímárból lett választott polgár (szűcs egy sem). Hasonló aránytalanságot láthatunk egyes, az élelmezés szempontjából fontos iparágaknál, így a pékeknél (7, ill. 8 az 1800 után, ill. a XVIII.
század végén a testületbe bekerült evangélikus választott polgárok száma), míg ezalatt egyetlen katolikus pék sem lett választott polgár; ill. a mészárosoknál, mely
foglalkozás különösen a XVIII. század végéig adott sok evangélikus választott polgárt a városnak. Az idegenforgalomból és a magas igényű keresletből hasznot húzó
foglalkozások is eltérő mértékben vezették a polgárokat a választott községbe Az
evangélikusoknál a választott polgárrá lett fogadósok száma figyelemre méltó
(1800 után 4 fő, noha csupán 12-en éltek fogadó fenntartásából), addig a katolikus
választott polgárok között négy kávéház-tulajdonost és két cukrászt találunk.
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Az 1810-cs tisztújításon a választott polgári rang elnyeréséről lemaradt katolikus jelöltek közül is többen a választott község tagjai lettek a későbbi években, a szavazás során alulmaradt
jelöltek többségből azonban soha nem lett választott polgár.

Mindkét felekezetnél magas viszont a kereskedők, és alacsony a nagy létszámú,
specializálatlan ruhaipari céhek részvételi aránya. Csak 4, ill. 6 fő képviselte az
evangélikus, ill. a katolikus szabókat, vargákat és csizmadiákat, noha a XIX. század első felében 433 polgárt vettek fel ilyen megélhetésre hivatkozva. Még csekélyebb a fél évszázad során polgárként regisztrált 480, zömmel evangélikus szőlőműves képviselete, mivel elsőként 1839-ben került be egy-egy protestáns és katolikus választott polgár a „nagytanácsba", láthatóan a tisztújítást levezénylő királyi
biztos nyomására. Az 1825—1827-es országgyűlésen kiküldött „publica-politico
deputatio" által 1831 -ben kidolgozott városi törvénytervezet idevágó javaslata nagyon is érintette tehát Pozsonyt, mely a fennálló helyzetet megváltoztatandó kimondta, hogy „a polgárok józanabb része [...] a választott község [...] az összes
polgárok gyülekezetét képviseli", és hogy összetételét tekintve „a polgárok valamennyi osztályából ... arányosan" álljon.26
A választott polgárrá válás esélyét a polgári foglalkozáson túl az is befolyásolhatta, hogy a jelölt helyi származású vagy bevándorló volt-e. Az evangélikus vallású választott polgárok származáshelyének vizsgálata azt bizonyítja, hogy a Pozsonyban születettek száma meghaladta a bevándorlókét, bár a XIX. század első
felében a városba betelepülőknek folyamatosan jelentős esélyük volt a választott
községbe való bekerülésre. Az 1800-1820 között megválasztottak közül mindössze 40%, az 1820 után a testületbe kerültek közül csak 47% született Pozsonyban. A kibocsátó származáshelyek között kiemelkedő jelentőségűek a környékbéli
városok: Sopron (1800-1848 között tíz fő) és Győr a Dunántúlon, valamint a közeli Modor és Bazin, azonban a Felvidék keleti végéből és az erdélyi Szászföldről
(Brassóból), csakúgy, mint a Német Birodalom távoli területeiről (Baden, Hannover), vagy éppen a legközelebb eső térségeiből (Szászországból, ill. a napóleoni
háborúk időszakában a katolikus Bajorországhoz csatolt evangélikus Bayreuth fejedelemségből és Nürnberg városból) érkezett bevándorlóknak is sikerült a választott polgárok közé jutniuk.
Az alábbi adattár tartalmazza a választott polgárok házasodási adatait is. Ezekből első látásra is kitűnik, hogy Pozsony (evangélikus) választott polgárai belterjes
családi kapcsolatok hálójában éltek, ahol a vő gyakran szinte „megörökölte" az
após helyét a választott községben. A sűrű szövetű családi hálózat mellett a jelek
szerint a keresztszülői kapcsolat is szerepet játszhatott abban, hogy kikből lett választott polgár. Zetter Gottlieb, az electa communitas kevés vargamester tagjainak
egyike pl. aligha foglalkozásának vagy származásának köszönhette, hogy választott polgár lett (apja pozsonyi szőlőműves volt), hanem talán kapcsolatainak, amit
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Csizmadia, 1979. 161. p.

jelez, hogy a tekintélyes Geletneky család egyik tagja volt a keresztapja, mely család több (szűcs, ill. nagykereskedő) tagja is választott polgár lett a korszakban,
egyiküket pedig városi tanácsnoknak is megválasztották.
A közölt adatok megerősítik azt a következtetést, hogy a pozsonyi választott
polgárság erősen exkluzív összetételű testület volt, az is világos azonban, hogy az
idegen származás nem volt kizáró ok. A függelékben közzétett életrajzi adatokat
más típusú forrásokkal összevetve a további kutatás azt is tisztázhatja, hogy a választott polgárok névsora mennyire esett egybe a város legnagyobb adózók listájával, valamint hogy a városon belüli informális rang fokmérőjének tekinthető (keresztszülői, házassági és végrendelkezési tanúi) szerepek vonatkozásában mennyire sajátos a választott polgárok jelentősége. Az is megválaszolandó kérdés, hogy a
protestánsokétól több szempontból különböző katolikus rendi polgárság csúcsán
lévő választott polgárság sajátosságai mennyiben tértek el az evangélikusokétól, és
ehhez kapcsolódva az is vizsgálható, hogy a két felekezet patrícius polgársága
mennyire tartott kapcsolatot egymással.

Adattár

Az adattár közlésének

elveiről

A választott polgárok névjegyzékét három forráscsoport felhasználásával állítottam össze:
1. A nyilvánosságnak szánt városi nyomtatványok. Ezek közé tartoznak a Pozsonyban megjelent kalendáriumok, melyek címtári részükben közlik a választott polgárok névsorát, valamint (az 1840-ben kiadottak) felekezeti hovatartozásukat és megválasztásuk évét is.27 Ide sorolható egy, az 1839-es tisztújítás
alkalmából készített nyomtatott lap is, mely az akkor „hivatalban lévő" és az
1839-es restaurációkor kiegészített választott polgárság tagjainak nevét tartal28

mazza.
2. A tisztújítások hivatalos dokumentumai, részben a városi tanácsjegyzőkönyveiben, részben a Helytartótanácsnak kötelezően felküldött jelentésekben. 29
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„ D e r áussere Stadtrath d e r königlichen Freistadt Pressburg, nach d e r v o m 11. bis 16. N o v e m -
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A M B 2.a. Protocolla Magistratualia ( 1 7 8 7 - 1 8 3 9 ) . 1789-ből nem m a r a d t fenn a j e g y z ő k ö n y v ;

ber 1839 abgchaltcncn Restauration". A M B A c t a c Elcctac C o m m u n i t a t i s , 710. lad.
M O L C.49. Archivum Locumtcncntialc, D c p a r t a m c n t u m Civitatcnsc (Helytartótanácsi l e v é l tár, Városi osztály).

3. Az egyházi anyakönyvek. Ezek közül a német evangélikus egyház házassági és
halálozási anyakönyveit néztem át szisztematikusan az 1783-1849 közti években, a korábbi születési anyakönyvekben pedig igyekeztem a választott polgárokat visszakeresni. 30 A katolikus matrikulák esetében ez a feladat még elvégzésre vár.
Az adatbázisban a személyek keresztnevét „magyarított" formában közlöm. Jóllehet, ez a megoldás nem felel meg a kortársak által egyöntetűen többségében németeskéntjellemzett pozsonyi polgári közösség etnikai identitásának; sem annak, hogy
a források közül a városi hatóságokhoz kötődők 1844-ig német nyelvűek, egyházi
anyakönyveiket pedig a katolikusok latinul, az evangélikusok németül vezették; annak sem, hogy a pozsonyi evangélikusok két egyházközségi anyakönyve közül a németeké nagyságrendekkel több keresztelést, házasságot és temetést rögzített, mint az
ún. „magyar-szláv egyházé". Ám a korszakra vonatkozó frissebb szakirodalomban
ez a gyakorlat terjedt el: Bácskai Vera éppen úgy magyar formában írja a pesti kereskedők keresztneveit, mint szlovákosítva Eugen Forbat a pozsonyiakét (Bácskai
1989, Forbat, 1959), és a nevek „visszanémetesítése" is bárki által könnyen elvégezhető feladat. Egyébként jellemzően a forrás nyelve határozza meg az írásmódot, így
ugyanazon személy neve más formában szerepel pl. a latin nyelven vezetett iskolai
anyakönyvekben, mint a polgárkönyvben (Franz - Franciscus, Gottlieb - Theophil
stb.). A forrásokban változó formákban írt vezetékrievek (pl. Köttritsch, Kettritsch,
Kedrits) esetében a legnémetesebbnek tűnő írásmódot alkalmaztam.
A születési éveket a házasodáskor, ill. a halálozáskor közölt életkorból számoltam vissza. Ez a módszer bizonytalanná teszi az adat pontosságát, ezért kontrollként az összes Pozsonyban született személyt visszakerestem, és megállapítottam,
hogy egyetlen nagyobb (4 éves) „tévedéstől" eltekintve minden esetben legfeljebb
egy évet torzít az általam követett módszer. A nem ellenőrzött eseteket jelzem. Születési helynek a polgárnyilvántartásban megadott helységet tekintettem, ill. ennek
hiányában a házassági anyakönyvben az apa illetőségeként közölt adatot (ezért az
apáknál nem ismétlem meg ezt).
Az eddigi kutatási tapasztalat azt mutatja, hogy az önálló egzisztencia megalapításához kapcsolódó három esemény — az első házasságkötés, a polgári cím
megszerzése és (a kereskedők esetében) a kereskedői testületbe való felvétel (a kézművesek esetében a céhhez történő csatlakozásra nincs adatom) — jellemzően
egybeesik, és csak ritkán fordul elő a 2-3 évnél nagyobb eltérés, többnyire csupán
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A p o z s o n y i egyházi a n y a k ö n y v e k 1828-ig mikrofilm-másolatban m e g t a l á l h a t ó k a M O L - b a n ,
az azutáni időszak a n y a k ö n y v e i a Pozsonyi V á r o s i Levéltárban ( A r c h í v Mcsta Bratislavy)
kutahatóak.

néhány hét vagy hónap telik el a házasság és a polgárfelvétel között (Tóth, 2003).
Mivel a polgárság adatait tartalmazó adattár hiányos (az 1785-1802 közti polgárfelvételről csak véletlenszerűen kerültek be adatok), ezek jótékonyan egészíthetik
ki egymást. A polgárfelvétel adatai a polgárkönyvekből és a Helytartótanácsnak
évente felterjesztett névsorokból összeállított adatbázisból származnak, a kereskedői testületi belépés évét Forbat említett könyvének mellékletéből ismerjük.
A státusz esetében feltüntettem a polgári foglalkozást és az esetleges (városi
vagy egyházközségi) választott tisztségeket. A korabeli Pozsonyban — Pesttől eltérően (Tóth, 1996) — ugyanis még a XIX. század első felében is jellemző volt,
hogy bizonyos tisztségekre, pl. pénztári szakhivatalokba, sőt olykor tanácsnoki állásra is polgári foglalkozású jelöltet (és nem jogvégzetteket, ill. ügyvédeket) választottak. Azt is közlöm, ha -— feltehetően a törzsöröklési rendnek megfelelően —
egy-egy választott polgár élete alkonyán visszavonult, átadva helyét valamelyik fiának; az ilyen esetekben a halálozáskor „gazdának" (biirgerlicher
Wirtschaftsmann) minősíti az elhunyt választott polgárt a halálozási anyakönyv.
A választott polgárrá válás esztendejét tisztújítási források (a városi tanács
jegyzőkönyvei, ill. a Helytartótanácsnak felküldött jelentések), és az említett
1839-es nyomtatott forrás adatai alapján közlöm. Mivel ez az adat kiemelkedő jelentőségű az adatbázis szempontjából, az 1787 előtti években is igyekszem közelítő értéket megadni (más forrásokban előforduló említés — pl. keresztapaság vagy
házassági tanúzás -— alapján).
Az apára, feleség(ek)re és más rokonokra vonatkozó adatok az anyakönyvekből
származnak. A gyermekek, leszármazottak száma nem teljes; az adattár döntően az
1848 előtt Pozsonyban házasodott vagy ott önálló egzisztenciát alapított fiúk és
vők nevét tartalmazza. A keresztapák személyét azokban az esetekben adom meg,
ha az illető választott polgár. A választott polgári tisztséget viselők nevét kurziválással emelem ki.
Rövidítések az adattárban:
sz. = születés
polg.= polgár
VPG = választott polgár
mh. — meghalt
ház. = házasodás
k. = körül

A pozsonyi evangélikus választott polgárok (1800-1849)

Albrecht Károly
sz. 1748, Pozsony; orvos, VPG 1798-; szószóló- (1806), majd tanácsnok-jelölt
(1815); mh. 1820.
apja: Pál, polg. szőlőműves
ház.: 1788. Schilberger Rozina, Kochmeister András VPG patikus özvegye
Albrecht János Mihály
sz. 1787., Pozsony; szőlőműves; polg. 1811-, VPG 1839-; mh. 1847 után
apja: János Kristóf, polg. szőlőműves; nagybátyja A. Károly orvos, VPG
ház.: 1810. Macher Mária Erzsébet, polg. szőlőműves lánya
1812. Bendl Teréz, polg. szőlőműves lánya
1841. Blaser Magdolna, polg. szőlőműves lánya, Lunzer Pál György polg.
szőlőműves özvegye
keresztapa: Lang János Mihály, VPG, mézeskalácsos
fiai: Pál és Kristóf, mindketten polg. szőlőművesek
Andra Márton
sz. 1746 k., Fiirth (Nürnberg mellett); órás (eleinte Pozsony-Váralján); polg.
1785-, VPG 1798-; mh. 1809.
apja: János Péter, polg. kereskedő
ház.: 1778. Übigan Mária Erzsébet, győri polg. sárgarézműves lánya
fiai: János György polg. órás, Keresztély polg. kereskedő, Mihály VPG kereskedő
Andrá Mihály
sz. 1787., Pozsony; kereskedő 1820-, polg. 1821-, VPG 1830-; mh. 1847 után
apja: Márton, VPG, órás
ház.: 1828. Holdhauser Jozefin, bécsi katolikus polgár lánya
keresztapa: Hűmmel Mihály polg. kereskedő, akit Tirtsch Mihály VPG helyettesít
Bach Gottlieb Ferdinánd

sz. 1752, Pozsony; pék, polg. 1775-, VPG 1798-; mh. 1820.
apja: János Gottlieb, polg. pék
ház.: 1775. Kreis Mária Zsófia, polg. molnár lánya
1784. Fischer Mária Zsuzsanna, F. János Gottlieb polg. (leendő VPG) szappanfőző lánya

Bach János György
sz. 1750, Pozsony; pék, polg. 1774-, VPG 1793-; mh. 1832.
apja: Pál, polg. pék
ház.: 1774. jún. Schmidtganz Mária Zsuzsanna, polg. pék lánya
Ballus Pál
sz. 1783, Modor; borkereskedő, nemes, polgár 1820-, VPG 1824-, szószóló
1827-1830, tanácsnok 1839-,mh. 1848.
apja: János György, modori nemes; feltehetően rokona B. Imre, aki 1767-ben Pozsonyban kötött házasságakor a temesvári (ortodox) püspök titkára volt, és Pozsonyban halt meg 1789-ben
ház.: 1814. Albrecht Karolina, A. Károly VPG orvos lánya
1823. Sockl Zsuzsanna Katalin, polg. szappanfőző lánya
veje: Biermann Keresztély Frigyes (elbogeni, Csehó., de pozsonyi születésű) körorvos
Baumann Keresztély
sz. 1775 k., Panzenweilen, Német Bir.; pék, majd (1840 előtt) borkereskedő, gazda; polg. 1806-, VPG 1827-, mh. 1847 után
apja: n.a.
ház.: Heis Anna (katolikus!)
1831. Szeletzky Eleonóra, szentgyörgyi (nemes) tanácsnok lánya
Berlin András
sz. 1782., Pozsony; lakatos, polg. 1811-, VPG 1839-, mh. 1844 után
apja: János András, polg. lakatos
ház.: 1812. Waldeis Éva Rozina, polg. szappanfőző lánya
keresztapa: Köttritsch J. András, posztónyíró, leendő VPG
veje: Pfeiffenberger Vilmos polg. órás
Biermann János Gottlieb
sz. 1755., Pozsony; pék, polg. 1777-, VPG 1793-; mh. 1816.
apja: Sámuel, polg. pék
ház.: 1778. Rackwitz Mária Zsuzsanna, polg. asztalos lánya

Biermann Gottlieb Keresztély
sz. 1761., Pozsony; pék, polg. 1783-, VPG 1821-; mh. 1835.
apja: János Mihály, polg. pék
ház.: 1784. Artbauer Mária Erzsébet, polg. pék lánya
keresztapa: Kremer János Kristóf, VPG, fogadós
fiai: János kereskedő, Károly és Frigyes pékek
Biermann Károly Keresztély
sz. 1788, Pozsony; pék, polg. 1814-, VPG 1839-; mh. 1846.
apja: János Károly, polg. pék; nagybátyja B. Károly Sámuel pozsonyi lelkész
(1815-29)
ház.: 1815. Pauer Jakobina Karolina, polg. parókás lánya
veje: Regen János Frigyes molnár
Birnstingel János György
sz. 1754 k., Ruszt; nürnbergi áru kereskedő 1784- (eleinte a Váralján), majd nagykereskedő, polg. 1784-, VPG 1789-; mh. 1831.
apja: Pál, polgár
ház.: 1775. Rudolph Mária Margit, váraljai polg. kereskedő lánya
fiai: Sámuel Mihály és Mátyás Kristóf pozsonyi kereskedők, János György pozsonyi, majd pesti kereskedő, Károly katonatiszt, vői: Raitsch Sámuel pesti VPG kereskedő, Freyburg Károly pesti kereskedő, Zendy József és Márkus János pozsonyi
kereskedők
Blaskovics (vagy Blasko) János
sz. 1786 k., Bazin; a plankenbergi (Alsó-Ausztria) jótékonysági intézet vezetője,
nemes szárm., polg. 1832-, VPG 1839rokona: B. András pozsonyi dohánykészítő, aki B. Sámuel bazini gombkészítő fia
ház.: Kalchberg Katalin (katolikus)
veje: Ullinger Fridolin bécsi kereskedő
Boor Ábrahám
sz. 1757 k., Brassó; pék, polg. 1783-, VPG 1808-; mh. 1834.
apja: János Ábrahám polg. pék; fivére, Izsák Sopronban VPG kelmefestő (Házi
1982. 149.)
ház.: 1784. Biermann M. Erzsébet, polg. pék lánya
veje: Gotthardt Károly polg. dohányárus (Moson megyei ev. lelkész fia)

Czeller András
sz. 1760 k., Kőszeg; mészáros, VPG 1818-; mh. 1844.
apja: János polg. mészáros
ház.: 1792. Schmidt Zsuzsanna Krisztina, VPG mészáros lánya
1811. Lunzer Rozina, VPG pék lánya
fiai: János Kristóf molnár, András mészáros, Sámuel városi tisztviselő, Ferdinánd
szappanfőző, Károly fogadós; vői: Hacker Gottfried Károly pék, Levius János bábsütő, Regen J. György és Stiegler Ehrenreich mészárosok, Beer András haszonbérlő, Martiny Ágost pesti dohánykereskedő
Czerva Dániel
sz. 1759 k., Késmárk; rőföskereskedő, test. tag 1786-, polg. 1783-, VPG 1801-;
mh. 1830.
apja: Dániel, lelkész, nemes
ház.: 1784. Küneth Zsuzsanna Karolina, VPG kereskedő lánya
fia: Dániel pozsonyi ügyvéd; vői: Tirtsch János Gottlieb kereskedő, Albrecht József ügyvéd, Ferenczy Károly ügyvéd, majd városi tanácsnok, Haas Tóbiás bazini
patikus, Haas Mátyás győri terménykereskedő, Marschner Ágost pozsonyi zeneszerző
Diem Gottlieb
sz. 1787 k„ Sopron; tímár, polg. 1815-, VPG 1827-; mh. 1846.
apja: György, polg. kádár
ház.: 1815. Gasale Krisztina, szőlőműves lánya
vő: Braun János polg. marhakereskedő
Dobay János, kisdobai
sz. 1777, Pozsony: polg. patikus, VPG 1812-; mh. 1850.
apja: György Sámuel, pozsonyi lelkész, nemes; fivére katonatiszt
ház.: 1803. Glatt Mária Karolina, VPG kereskedő lánya
keresztapa: Torkos András Kristóf, nemes, több uradalom tisztviselője (köztük az
óvári uradalom ügyésze)
fiai: Imre pozsonyi patikus, Gyula kémikus és patikus; vői: Engel Sándor Szepes
megyei táblabíró és tisztviselő, Grötschel Sámuel komáromi patikus, Pallehner János István pozsonyi vaskereskedő

Drechsler Dániel

sz. 1750, Pozsony; szappanfőző, polg.1778-, VPG 1803-; mh. 1822.
apja: Pál Márton polg. posztónyíró
ház.: 1778. Fischer Mária Krisztina, polg. szappanfőző lánya
1782. Waldeis Mária Magdolna, VPG lánya
fia: Dániel polg. szappanfőző; veje: Köttritsch Gottfried polg. posztónyíró
Ernst Gottfried

sz. 1744 k., Sopron; asztalos, polg. 1778-, VPG 1808-; mh. 1824.
apja: János polg. kereskedő
ház.: 1778. Schwalb Mária Erzsébet, polg. posztókészítő lánya
vői: Haars András és Goosch Frigyes asztalosok, Schopf Károly molnár
Farkas István

sz. 1754 k., Rozsnyó; szűcs, polg. 1780-, VPG 1821-; mh. 1831.
apja: István polg. szűcs
ház.: 1780. Bonay Mária Erzsébet, polg. szűcs lánya
vő: raszovinyai Nuszty János (nemes)
Fechtner G y ö r g y Frigyes

sz. 1730 k., Sopron; házassága idején Nagyszebenben gróf Batthyány József számvevője; VPG, városi adószedő (1790 k.), szószóló- (1801), majd tanácsnok-jelölt
(1803, 1806); mh. 1816.
apja: János Ferdinánd soproni polgár
ház.: 1759. Amry Mária Rozina, VPG kereskedő lánya
Fiedler Mihály

sz. 1780 k., Selmecbánya; patikus (előbb Szentgyörgyben); polg. 1816-, VPG
1818-; mh. 1846.
apja: Gottfried bányapolgár
ház.: 1812. Habermayer Rozina, pozsonyi nemes patikus, VPG lánya
vői: Habermayer Károly bécsi nemes kereskedő, Lasgallner Ágost kassai kereskedő
Fischer J á n o s

sz. ?, Szerdahely (Csallóköz); pék, VPG 1821-; mh.?
apja: Gergely polg. pék
ház.: 1779. Mária Magdolna, Renner János Mihály polg. pék özvegye

Fischer Mihály

sz. 1774, Pozsony; pék, polg. 1803-,VPG 1827-;mh. 1831.
apja: János Gottlieb szappanfőző, VPG
ház.: 1 803. Bach Mária Zsuzsanna, Bach János György VPG pék lánya, Hoffmann
János György VPG pék özvegye
apjának sógorai: Drechsler Dániel szappanfőző, Bach Gottlieb Ferdinánd és
Lunzer Jakab Sámuel pékek (mind VPG)
Forster János Kristóf

sz. 1743, Pozsony; mészáros és fogadós (Arany Szarvas), VPG 1795 előtt; mh.
1811. febr.
apja: István, mészáros
ház.: 1769. Kremer Zsuzsanna Erzsébet, K. János Kristóf VPG, fogadós és mészáros lánya
1773. Renner Anna Katalin, polg. pék lánya
fia: János Kristóf fogadós, vői: Kassberger Dávid parókakészítő, Günther János
György marhakereskedő, Kraft Pál VPG szappanfőző
Freyburg Keresztély Fülöp

sz. 1740 k., Koburg; házasodásakor egy bécsi kereskedőcég társigazgatója, Pozsonyban nagykereskedő, a keresk. testület tagja 1778-, polg. 1779-, VPG 1795-;
mh. 1807.
apja: János Gottlieb, orvos, nemes
ház.: 1775. Pauer Anna Katalin, VPG marhakereskedő lánya
fia: Károly pesti rőföskereskedő, vői: Böhm János Temes megyei földbirtokos,
Braunmüller Lajos és Dobay Dániel katonatisztek
Friedrich János Mihály

sz. 1750 k.,Schweinfurt(Würzburgi püspökség); ónöntő, polg. 1773-, VPG 1801-;
mh. 1812-1815 között
apja: János Márton fogadós
ház.: 1773. Teuber Éva Zsuzsanna, Döring Gottfried polg. ónöntő özvegye
1780. Biermann Mária Magdolna, polg. pék lánya
fiai: Mihály városi tisztviselő, Gottlieb és Károly polg. ónöntők

Fröhlich Zsigmond

sz. 1786 k., Szepesolaszi; kereskedő, testületi tag és polg. 1828-, VPG 1839további adatai ismeretlenek, valószínűleg rokona a szintén szepesolaszi születésű
Fröhlich János Sámuel pesti nagykereskedőnek (Bácskai 1989. 67.)
Geletneky György Frigyes

sz. 1721 k., Pozsony; szűcs, VPG (1772 előttől), evang. egyházgondnok, városi kamarás, szószóló (1787-1789), tanácsnok (1793-); mh. 1803.
apja: Márton szűcs
ház.: 1767. Forster Mária Zsuzsanna, List Dániel polg. szűcs özvegye
1786. Mader Anna Erzsébet, polg. kereskedő lánya
Geletneky Károly

sz. 1767, Pozsony; nagykereskedő (Habermayer Mátyás társa), testületi tag 1795-,
VPG 1808; mh. 1828.
apja: Márton Gottlieb szűcs; nagybátyja György Frigyes szűcs, VPG
keresztapa: Küneth Mátyás Kristóf VPG kereskedő
Gratzer János Ádám

sz. 1739 k., Sopron; pék; mh. 1801.
apja: Mátyás polg. esztergályos
ház.: 1767. Báumler Katalin, polg. pék lánya
1771. Renner Anna Szabina, polg. pék lánya
fiai: György Kristóf pék; vői: Köttritsch Mihály posztónyíró, Neuberger Kristóf
pék, Forberger János bécsi kocsigyártó
Groszschmidt Keresztély Tamás

sz. 1746 k., Modor; épületfakereskedő, polg. 1772-, VPG 1789 k.-; mh. 1801.
apja: Tamás, modori „lakos" (incola)
ház.: 1772. Greplener Anna Dorottya, Schneemayer János polg. épületfaker. özvegye
(?) Habermayer Erzsébet
vői: Pauer András vaskereskedő, Zechmeister János Ádám pesti vaskereskedő
Gruber Tóbiás

sz. 1773 k., Sopron; kádár, majd ezt (1828 körül) megszüntetve szeszfőző, VPG
1830-; mh. 1838. (mint „gazda")
apja: Ábrahám polg. pék

ház.: 1797. Zinnagel Mária Szabina, Hirsch Henrik polg. kádár özvegye
1825. Tetzl Mária Krisztina, Unger Gábor polg. szőlőműves özvegye
fia: Lajos Tóbiás polg. tímár
Grünwald Vilmos Keresztély

sz. 1774 k.,Emmendingen(Breisgau); fazekas, polg. 1802-,VPG 1818-; mh. 1832.
apja: János Mihály polg. fazekas
ház.: 1802. Weiner Krisztina Zsuzsanna, fazekas lánya
1810. Weiner Krisztina Katalin, az előbbi húga
1830. Schwanzer Zsuzsanna Erzsébet, polg. szőlőműves lánya, Schober János polg. selyemszalaggyártó özvegye
fia: Keresztély Mátyás polg. fazekas
H a b e r m a n n Miklós

sz. 1782 k.,Sasstal? (frank kerület); pék, polg. 1810-, VPG 1839-;mh. 1847 után
apja: Miklós molnár
ház.: 1810. Sauber Zsuzsanna, pék lánya
1825. Gottfried Anna Mária, kötélkészítő lánya, Loos János kocsmáros özvegye
1841. Haars Karolina Zsuzsanna, asztalos lánya
1847. Katalin, Arnold Boldizsár gazda özvegye
fia nincs, de Pozsonyban él és házasodik (az 1840-es években) H. Ernő és Henrik
testvérpár, polg. pékek
H a b e r m a y e r Gottfried

sz. 1729 k., Győr; vas-, majd nagykereskedő, testületi tag 1758-, VPG (1764
előttől), városi kamarás, szószóló-jelölt (1787); mh. 1812.
apja: Gottfried marhakereskedő, nemes
ház.: 1762. Teutsch Mária Erzsébet, T. Tamás VPG vaskereskedő lánya
fiai: Ferenc kereskedő, Ferdinánd katonatiszt; vői: Lehner József ügyvéd, Tekusch
Mihály líceumi tanár, Habermayer Mátyás VPG nagykereskedő
H a b e r m a y e r János Dániel

sz. 1764 k., Győr; patikus, VPG 1801-;mh. 1812.
apja: János kereskedő (quaestor), nemes
ház.: 1789. Jung Katalin Zsófia, J. János György VPG kereskedő lánya
fia: Károly kereskedő; veje Fiedler Mihály patikus, VPG

Habermayer Mátyás

sz. 1764 k., Győr; nagykereskedő, a bányatermékek privilegizált faktora, az osztrák tűzkárbiztosító társaság ügynöke; testületi tag 1795-, VPG 1812-; mh. 1844.
apja: János kereskedő (quaestor), nemes
ház.: 1795. Zechmeister Mária Erzsébet, Z. János Ádám VPG, vaskereskedő, királyifaktor lánya
1798. Habermayer Rozina, H. Gottfried VPG kereskedő lánya
fia: Rudolf polg. kereskedő
Hackenberger Keresztély

sz. 1785 k., Pozsony; tímár, bőrkereskedő, polg. 1818-, VPG 1827-; mh. 1847.
apja: Mátyás polg. kordoványos
ház.: Emres Teréz
fiai: Vilmos polg. tímár, Károly Frigyes polg. kereskedő; veje Sandtner András
bazini polgár és Sandtner Károly bazini polg. kereskedő
Hacker János András

sz. 1774 k., Thumau (Bayreuth körzet); pék, VPG 1830-; mh. 1839.
apja: János András polg. pék
ház.: 1801. Pauer Katalin Zsófia, polg. fogadós lánya, előbb Biermann Károly,
majd Schopf Gottlieb özvegye (mindketten polg. pékek)
fiai: Gottfried Károly és János András, mindketten polg. pékek
H a m o n n János Ulrik

sz. 1744 k., Neuritz (Bayreuth körzet); német szabó, polg. 1772-, VPG 1798-; mh.
1815.
apja: János haszonbérlő
ház.: 1772. Reichenberger Zsófia Hedvig, német szabó lánya
1795. Schopf Katalin, soproni polgár lánya
vői: Helm János Dániel szabó, Mindöl Dávid és Mihályi Mihály szűcsök, Becker
Dávid kesztyűkészítő, Biermann János Sámuel (mindannyian polgárok)
Henselmann Vilmos

sz. 1766 k., Bártfa; szűcs, VPG 1815-; mh. 1843.
apja: Ephraim, polg. szűcs
ház.: 1791. Kuntze Katalin, K. János Gottfried VPG szűcs, tanácsnok lánya
fia: Gottlieb polg. szűcs

Hentsch Keresztély

sz. 1757 k., Szepes-Szombathely (szepesi 16 város); nürnbergi áru kereskedő, ker.
test. tagja 1788-, VPG 1803-; mh. 1838.
apja: János polg. szűcs
ház.: 1788. Übigan Zsuzsanna Katalin, győri polg. sárgarézmüves lánya, Hűmmel
Mihály pozsonyi polg. nürnbergi áru kereskedő özvegye
Hoffmann János György

sz. 1753, Pozsony; pék, polg. 1777-, VPG 1801-; mh. 1820.
apja: János György polg. feketepék
ház.: 1777. Rausch Mária Zsuzsanna, polg. patkolókovács lánya
keresztapa: Frühwirth János György, VPG hajós
fia: János György polg. pék
Hoppé János

sz. 1773 k., Győr; kefekötő, VPG 1824-;mh. 1835.
apja: János Frigyes polg. kefekötő; Sámuel öccse Pesten polg. kefekötő
ház.: 1798. Griineberg Mária Erzsébet, polg. kefekötő lánya
veje: Schönhofer Sámuel nagyszombati kereskedő (pozsonyi VPG fia)
Junker János György

sz. 1765, Pozsony; kádár, VPG 1818-; mh. 1841.
apja: János Frigyes polg. kádár
ház.: 1794. Schranz Anna Mária, soproni polgár lánya
fiai: Ferdinánd kádár, Frigyes (a Váralján) pék; veje Zechmeister Frigyes molnár
(mind polg.)
Jurenák János Ádám

sz. 1772 k., Széleskút (Pozsony vm.); gyiimölcsker., majd tűzifa- és terménynagykereskedő is, testületi tag 1825- (!), polg. 1802-, VPG 1815-; mh. 1837.
ház.: Rupp Ludmilla
fiai: József gyógyszerész, Antal kereskedő, Károly fia orvosnak, Eduárd fia jogot
tanul; feltehetően rokona Jurenák modori tanácsnok és J. Pál modori származású
pesti kereskedő

K á m m e r e r János Gottlieb

sz. 1743 k., Bazin; vaskereskedő, testületi tag 1782-, polg. 1782-, VPG 1818-; mh.
1828.
ház.: Petz Zsófia
vői: Neubauer Pál pozsonyi és Basel Gottfried kassai kereskedő, Wiegand Károly
Frigyes soproni könyvkereskedő (mind polg.)
K a r a s z J á n o s G o t t l i e b , id.

sz. 1751, Pozsony; szappanfőző, polg. 1776-, VPG 1801-; mh. 1818.
apja: Mátyás Gottlieb, VPG szappanfőző
ház.: 1779. Roth Magdolna, pozsonyi kereskedő lánya
fia: János Gottlieb, VPG szappanfőző', sógora Raabe Dániel, unokaöccse Pauer
Keresztély Gottlieb (mindketten VPG kalapkészítők)
K a r a s z J á n o s Gottlieb, ifj.

sz. 1780, Pozsony; szappanfőző, a német evang. egyház gondnoka, VPG 1830-;
mh. 1835.
apja: János Gottlieb, VPG szappanfőző
ház.: 1805. Kuntze Jozefa, K. János Gottfried VPG szűcs, majd tanácsnok lánya
keresztapa: Windisch Károly Gottlieb kereskedő, tanácsnok és újságszerkesztő
vői: Gokesch Gottlieb brassói, Wagner József besztercebányai kereskedők, Baneck
István pozsonyi állatkereskedő, Turcsányi Lajos kőszegi (magyar) ev. lelkész
Kivay János Mihály

sz. 1740 k.; patkolókovács, VPG 1798-; mh. 1808.
ház.: 1780 el. Biermann Éva Zsuzsanna, polg. pék lánya
1803 k. Friedrich Mária Magdolna; Friedrich Mihály VPG nővére
Kochmeister György Kristóf

sz. 1734, Pozsony; patikus, VPG (1776 előttől) polg. 1768-; mh. 1801.
apja: János András patikus, városi tanácsnok, nemes
ház.: 1769. Wagenhüttner Rozina Katalin
fia: Pál városi tanácsnok
Koppá János György

sz. 1797, Pozsony; varga, polg. 1823-, VPG 1839apja: Mátyás polg. varga
ház.: 1827. Petutschny Krisztina Teréz, polg. szabó lánya

K ö t t r i t s c h J á n o s A n d r á s , id.

sz. 1750 k., Naumburg (Szászország); posztónyíró, polg. 1773-, VPG 1798-; mh.
1821.
apja: János András polg. posztónyíró
ház.: 1773. Drechsler Mária Magdolna, Gerstmayer Frigyes polg. posztónyíró özvegye
fiai: János András, János Mihály, Gottfried és János Dániel (mind polg. posztónyíró Pozsonyban), egyik unokája Nagyszombatban posztókereskedő
K ö t t r i t s c h J á n o s A n d r á s , ifj.

sz. 1776, Pozsony; posztónyíró és -kereskedő, VPG 1839apja: János András
VPGposztónyírú
ház.: 1799. Tetzl Erzsébet, özvegy
1847. Handlinger Johanna, katolikus molnár lánya
keresztapa: Nagy Mihály VPG kereskedő
Kralt János Pál

sz. 1755, Pozsony; szappanfőző, polg. 1778-, VPG 1808-; mh. 1826.
apja: János Pál polg. mészáros
ház.: 1778. Holzleitner Mária Erzsébet, Matolovich János VPG szappanfőző özvegye
1813. Forster Zsuzsanna Erzsébet, F. János Kristóf VPG mészáros lánya,
Giinther János György marhakereskedő (G. Vitus VPG fogadós fia) özvegye
keresztapa: Mohi József VPG mészáros
Kroyherr János Sámuel

sz. 1775 k., Sopron; molnár (kezdetben a Váralján), polg. 1808-, VPG 1818; mh.
1837.
apja: Kristóf polg. mészáros
ház.: 1802. Murrmann Éva Erzsébet, polg. pék lánya
fiai: Károly asztalos, Pál városi tisztviselő
Kuntze János Gottfried

sz. 1742, Pozsony; szűcs és szőrmekereskedő, VPG (1773 előttől), szószóló
1793-1798, tanácsnok 1806-; mh. 1813.
apja: János Gottfried, polg. szűcs (a Váralján)
ház.: 1764. Stretsko Anna Rozina, S. András VPG magyar szabó lánya; sógora S.
János György, a pozsonyi ev. gimnázium tanára, majd rektora

1788. Hochschorner Zsófia
fia: Ágost polg. csizmadia; vői: Henselmann Vilmos VPG szűcs, Karasz Gottlieb
polg. szappanfőző, Lacsny Lajos Pálffy-uradalmi ügyész (nemes), Andreánszky
Antal ügyvéd (nemes), Gotthardt Gottfried evang. esperes (Karintiában)
Küffner Lőrinc

sz. 1761 k., Betzenstein (Nürnberg körzet); sebészmester, VPG 1798-;mh. 1831.
apja: Konrád polg. sebészmester
ház.: 1787. Rosner Mária Erzsébet, polg. tímár lánya
1800. Roth Jozefina, Roth Mihály polgármester lánya
fiai: Lajos orvos és Móric ügyvéd (mindketten Pozsonyban); veje Turner Konrád
pozsonyi orvos
Küneth Mátyás Kristóf

sz. 1727, Pozsony; kereskedő; mh. 1800.
apja: János Mihály VPG pék
ház.: 1764. Kochmeister Krisztina Erzsébet, K. András városi tanácsnok lánya
veje: Czerva Dániel VPG kereskedő, Garay Sámuel pesti kereskedő; unokaöccse,
K. Mátyás pék és VPG a Váralján
Leyrer J á n o s Kristóf

sz. 1770, Pozsony; fogadós (Arany Kereszt), majd visszavonul, polg. 1793-, VPG
1818-; mh. 1840. (mint „gazda")
apja: Lipót polg. mészáros, később fogadós (Fekete Sas, majd Arany Kereszt)
ház.: 1796 előtt, Knarr Anna Katalin
keresztapa: Kremer János Kristóf, VPG fogadós (Arany Nap)
fia: Lipót András fogadós (Arany Kereszt); vői: Brandtner János Keresztély mészáros, Kern Kristóf kereskedő; sógora Reisch Kristóf VPG
Lippert Károly Gottlob

sz. 1750 k., Felső-Lausitz (Bernstadt?); könyvkötő, polg. 1780-, VPG 1793apja: Keresztély Gottlieb polg. kesztyűkészítő
ház.: 1780. Kámpf János Sándor polg. könyvkötő özvegye, Mária Zsuzsanna
1796. Zechmeister Katalin, Z. János György polg. kereskedő lánya
fiai: György Károly városi tisztviselő és János Frigyes polg. könyvkötő

Löw János

sz. 1798 k., Regensburg; fogadós (Zöld Fa); polg. 1835-, VPG 1839többi adata ismeretlen
Lunzer Jakab Sámuel

sz. 1756, Pozsony; pék, polg. 1780-, VPG 1803-; mh. 1817.
apja: János Mihály polg. pék
ház.: 1780. Fischer Éva Rozina, szappanfőző lánya, Biermann Kristóf pék özvegye
1791. Pauer Mária Erzsébet, polg. tímár lánya
fia: Sámuel polg. molnár, vői: Czeller András polg. mészáros, Martiny Kristóf pesti kereskedő
M a d e r Tamás Ehrenreich (Honorius)

sz. 1747, Pozsony; vaskereskedő, testületi tag 1785-, VPG 1803-; mh. 1822.
apja: János György polg. kereskedő
ház.: 1790. Hermann Mária Teréz, polg. fogadós lánya
vői: Andrá Keresztély, Schreiber Keresztély és Weisz László polg. kereskedők, és
Neumann Simon komáromi gyümölcskereskedő
M a h l e r Fülöp Ulrik

sz. 1746 k., Szászország; könyvkereskedő, pg. 1783-, VPG 1798-; mh. 1806.
apja: János György
ház.: 1789. Scháfer Mária Klára
fia: Fülöp Henrik polg. kereskedő, majd városi tisztviselő
Martiny János Ádám

sz. 1771 k., Pozsony; dohánykészítő, VPG 1818-; 1839 előtt Heves megyébe települt át, ezért 1839-ben kizárták a választott polgárságból
apja: Károly, polg. vaskereskedő, nemes; az apa szülőhelyén, Bazinban több rokona is él
ház.: 1797. Slaby Mária Rozina, polg. szűcs lánya
1803. Böhm Rozina, polg. fogadós lánya
fiai közül Lajos jogot tanul a pozsonyi líceumban
Masche Frigyes

sz. 1780 k., Landesburg (Poroszo.); tüzifakereskedő, polg. 1832-, VPG 1839; mh.
1848.
többi adata ismeretlen

M a y e r András

sz. 1751 k., Modor; mészáros, polg. 1780-, VPG 1801-; mh. 1837.
apja: István polg. mészáros, valószínűleg nemes
ház.: 1792. Weinzettl Mária, polg. szőlőműves özvegye
gyermekeiről nincs adat, János fivérének (aki szintén Pozsonyban mészáros és nemes) fiai közül ketten mészárosok, egy kereskedő, veje pedig Schönhofer János
Frigyes VPG patkolókovács
Mihályi Mihály

sz. 1791 k,, Komárom; szűcs, polg. 1818-, VPG 1839
apja: Mihály polg. patkolókovács
ház.: 1818. Hamann Anna Johanna, VPG szabó lánya, Mindöl Dávid szűcs özvegye
1837. Roscher Erzsébet kőszegi polgár lánya
sógora: Meister Konrád szentgyörgyi szűcs
Mitterhauser Tamás

sz. 1753, Pozsony; bábsütő, polg. 1775, VPG 1798-; mh. 1806.
apja: Tamás polg. csizmadia; a sok ágra bomlott családban a legtöbben csizmadiák
ház.: 1777. Klar Teréz, magyaróvári polg. kereskedő lánya
vői: (iíj.) Forster Kristóf fogadós (Arany Szarvas), Greiner Gottlieb mészáros
M u h r Jeremiás

sz. 1734, Kaltenstein (Levél, Moson vm.); szűcs, VPG 1787-; mh. 1812.
apja: Márton, jobbágy; rokona Muhr András bazini tanácsnok
ház.: 1761. Schwartzerl Éva Rozina, kesztyűkészítő lánya
veje: Waldeis András Frigyes szappanfőző (W. János András VPG fia) és Karner
Lipót (soproni születésű) nagyváradi polg. vaskereskedő
N é m e t h Mátyás

sz. 1741 k., Teplitz (Szepes vm.); magyar szabó, polg. 1770-, VPG 1798-; mh.
1818.
apja: Mihály polg. magyar szabó
ház.: 1771. Klaubitz Anna Zsófia, polg. magyar szabó lánya
veje: Wilfing György polg. könyvkötő

Offner Sámuel

sz. 1759 k., Sopron; VPG 1830-; mh. 1839.
apja: Gottlieb polg. szitakészítő
ház.: 1796. Rackwitz Anna Klára, polg. asztalos lánya
vői: Biermann Sámuel polg. asztalos és Gruber Ábrahám polg. pék
Pallehner J á n o s István

sz. 1757, Pozsony; vaskereskedő, testületi tag 1790-, VPG 1801-, a ném. evang.
egyház gondnoka (1806 k.), szószóló 1824-1827; mh. 1827.
apja: János István polg. asztalos; fivére Mihály városi tisztviselő
ház.: 1792. Pauer Anna Erzsébet, P. János Kristóf VPG mészáros lánya
1814. Fritsch Éva Rozina, polg. sárgarézműves lánya
fia: János István polg. vaskereskedő; vej tSchöninger György VPG patikus (katolikus)
Pauer János

sz. 1756, Kabold (Sopron vm.), varga, polg. 1782-, VPG 1806-; mh. 1828.
apja: András jobbágy
ház.: 1782. Metzl Mária Rozina, polg. csizmadia lánya
veje: Kesselbauer János György polg. pék
Pauer Keresztély Gottlieb

sz. 1780, Pozsony; kalapkészítő, VPG 1821-; mh. 1846.
apja: György Sámuel polg. kalapkészítő; anyai nagyapja Karasz Mátyás Gottlieb
VPG szappanfőző
ház.: 1802. Skarkay Anna Erzsébet, polg. mészáros lánya
keresztapa: Muhr Jeremiás VPG szűcs
fia: Sámuel Károly polg. szappanfőző; vői: Tamasko István bazini, m a j d pozsonyi
líceumi tanár (pozsonyi szabó fia) és Wicklein Károly asztalos
Pauer János Sámuel

sz. 1759, Pozsony; dohányárus, polg. 1793-, VPG 1827-; mh. 1838.
apja: János Mátyás polg. mészáros
ház.: 1795. Angerer Erzsébet, dohánykereskedő lánya
keresztapa: Halwachs Jakab VPG, tímár

Prixner (vagy Brüxner) Kristóf

sz. 1744, Pozsony; feketepék, VPG 1787-; mh. 1801.
apja: János Kristóf polg. feketepék
ház.: 1764. Fischer Mária Klára, polg. posztónyíró lánya
Prixner (vagy Brüxner) János György

sz. 1746, Pozsony; szappanfőző, polg. 1772-, VPG 1798; mh. 1813.
apja: Kristóf polg. feketepék
ház.: 1773. Kraft Anna Zsuzsanna, VPG patkolókovács lánya
fia: János András VPG szappanfőző', veje Vogt Dávid polg. pék és Martiny Károly
vágújhelyi kereskedő
Prixner (vagy Brüxner) János András

sz. 1775, Pozsony; szappanfőző, VPG 1827-; mh. 1846.
apja: János György VPG szappanfőző
ház.: 1813. Neidherr Klára Zsuzsanna, polg. mészáros lánya
keresztapa: Kochmeister János András patikus, városi tanácsnok
veje: Czeller Ferdinánd polg. szappanfőző
Raabe Dániel

sz. 1745 k., Angeburg (Szászország); kalapkészítő, polg. 1783-, VPG 1798-; mh.
1820.
apja: Sebestyén gabonakereskedő
ház.: 1783. Karasz Anna Katalin, K. Mátyás Gottlieb VPG szappanfőző lánya,
Pauer György Sámuel polg. kalapkészítő özvegye
fia: Dániel kalapkészítő; veje: Porubszky Dávid szűcs (P Mátyás VPG szűcs fia);
unokája Károly Ágost pozsonyi lelkész (1843-1878), esperes
R a h m Keresztély Frigyes

sz. 1772 k., Reichenbach (Vogtland, Szászország); fogadós, Sopron mellett, majd
Pozsonyban (Arany Korona), polg. 1805-, VPG 1824-; visszavonul 1840 k., mh.
1845. (mint „gazda")
apja: Dávid polg. mészáros
ház.: 1798. Nussbaumer Zsófia Magdolna, polg. molnár lánya
R a m b a c h Frigyes B e n j á m i n

sz. 1754 k., Arnstadt (Thüringia); asztalos, polg. 1782-, VPG 1808-; mh. 1830.
apja: Frigyes Lajos polg. asztalos
ház.: 1782. Rakowitz Mária Rozina, polg. asztalos lánya

R e c k G y ö r g y Gottlieb

sz. 1753 k., Sopron; kereskedő, testületi tag 1788-, VPG 1808-; mh. 1821.
apja: Mihály
ház.: 1788. Háusler Zsuzsanna Zsófia, VPG kereskedő lánya
veje: Mahler Fülöp Henrik kereskedő (M. Fülöp Ulrik VPG fia)
Reinhardt György András

sz. 1746, Pozsony; szűcs, polg. 1774-, mh. 1812.
apja: György András aranyműves a Váralján
keresztapa: Serpilius Sámuel Vilmos pozsonyi lelkész
Reinwald Keresztély Károly

sz. 1788 k., Stuttgart; kárpitos, polg. 1813-, VPG 1839apja: Károly Mátyás a württembergi király udvari orvosa
ház.: 1813. Frombach Teréz, német szabó lánya
veje: Biermann Frigyes polg. pék
Reisch J á n o s Kristóf

sz. 1762, Sopron; tímár, VPG 1810-; mh. 1815.
apja: Mihály polg. tímár
ház.: 1790. Leyrer Mária Magdolna, polg. fogadós lánya (L. János Kristóf VPG
húga)
Richter Sámuel

sz. 1772 k., Pozsony; pék, VPG 1818-, szószóló-jelölt
apja: János polg. pék
ház.: 1801. Mühlhoffer Zsuzsanna, polg. fogadós lánya
fiai: Sámuel és Eduárd polg. pékek, veje: Khern Gottlieb városi tisztviselő
Royko Mátyás Sámuel

sz. 1740?, Sopron; kereskedő, polg. és testületi tag 1770-; mh. 1827.
apja: János polg. magyar szabó
ház.: 1772. Hutfless Mária Barbara, pozsonyi polg. lánya
fiai: András Sámuel VPG kereskedő és János András katonatiszt; vői: Gyurtsek János pesti kereskedő (később a sasvári manufaktúra igazgatója), Schneller György
Károly és Zendy Gottlieb pozsonyi polg. kereskedők

Royko András Sámuel

sz. 111 A, Pozsony; kereskedő, polg. és testületi tag 1812-, VPG 1830-; mh. 1840.
apja: Mátyás Sámuel VPG kereskedő
keresztapa: Posch András VPG kereskedő
Sauber G y ö r g y Frigyes

sz. 1743, Pozsony; fuszerkereskedő, test. tag 1770-, polg. 1771-, VPG 1783 előtt;
mh. 1809.
apja: György Gáspár polg. feketepék
ház.: 1773. Riedl Mária Rozina, R. Mátyás Keresztély VPG mészáros lánya
keresztapa: Beer Frigyes Vilmos, a gimnázium rektora
fia: János Frigyes polg. kereskedő; veje: Kochmeister Pál városi tanácsnok
Schátzler Konrád Eduárd

sz. 1790 k, Fiirth (Bajorország); órás, polg. 1816-, VPG 1839apja: Ulrik Gottlieb
ház.: 1813. Illadó Teréz, szemerei (Vas vm.) gazda lánya
fia: Frigyes polg. órás
Schiller J á n o s Gottlieb

sz. 1760, Sopron; kereskedő, nemes, test. tag 1786-, VPG 1798-, szószóló
1815-1818; mh. 1824.
apja: Gottlieb polg. mészáros
ház.: 1786. Breuer Anna Erzsébet
fia: Lajos polg. kereskedő
Schleifer A n d r á s Henrik

sz. 1786, Pozsony; kalapkészítő, polg. 1810-, VPG 1824-; mh. 1849.
apja: János Henrik polg. kalapkészítő (szül.: Schwedt an der Oder)
ház.: 1810. Boor János Katalin, polg. kalapkészítő lánya
1814. Ktineth Anna Zsuzsanna, váraljai polg. pék (később VPG) lánya
fiai: Vilmos Henrik polg. kalapkészítő és Károly Szentgyörgy aljegyzője; sógora
Czerva Dániel ügyvéd (Czerva Dániel VPG kereskedő fia)

Schmidt János Mátyás

sz. 1763 k., Pozsony; vidékre szállító bérkocsis (Landkutscher,
aurigaprovinciális),
VPG 1821-; mh. 1828.
apja: Mátyás Dávid polg. szűcs
ház.: 1784. Jung János György bérkocsislegény özvegye, Mária Zsófia
1807. Greiss Zsuzsanna, András polg. molnár lánya
fia: János VPG és Pál, mindkettő polg. bérkocsis
S c h m i d t Károly (református)

sz. 1800 k., Anhalt-Köthen; zongorakészítő, polg. 1825-, VPG 1839apja: Károly polg. kőfaragó
ház.: 1825. Mainelly Karolina, bécsi lottóhivatalnok lánya (katolikus!), majd
Bakoss Ida
fia: Károly Jenő pozsonyi evangélikus lelkész (1890-)
Schmidt János

sz. 1785, Pozsony; vidékre szállító bérkocsis, polg. 1806-, VPG 1839-;mh. 1845.
apja: János Mátyás VPG, bérkocsis
ház.: 1807. Dreiling Anna Katalin, polg. szőlőműves lánya
Schmidt Mihály

sz. 1788, Pozsony; kalapkészítő, polg. 1815-, VPG 1839-; mh. 1847. után
apja: Mihály polg. kesztyűkészítő
ház.: 1815. Kassberger Mária Erzsébet, polg. gazdálkodó lánya
keresztapa: Schmidt György Kristóf, VPG szűcs
sógorai: Biermann Gottlieb polg. pék, Sahr Vilmos kocsmáros és Schulze Ferdinánd pesti kereskedő
Schmidt György Kristóf

sz. 1749, Pozsony; szűcs, polg. 1779-, VPG 1803-; mh. 1807.
apja: János Mihály fogadós a Váralján
ház.: 1779. Zinnagel Mária Magdolna, polg. kádár lánya
keresztapa: Hirsch János Kristóf, VPG fogadós
fia: Gottlieb VPG szűcs; veje: Czeller András VPG mészáros és Thurner József
győri kereskedő

Schmídt Gottlieb

sz. 1780, Pozsony; szűcs, VPG 1821-; mh. 1847 után
apja: György Kristóf VPG szűcs
ház.: 1806. Porubszky Katalin, polg. szűcs lánya
keresztapa: Biermann János Gottlieb, VPG pék
veje: Brunner János Mátyás polg. patkolókovács
Schneller Kristóf Gottlieb

sz. 1746, Pozsony; szappanfőző, VPG 1787-; mh. 1828.
apja: Kristóf Gottlieb, polg. szappanfőző, a városi kamara ellenőre
ház.: 1771. Würtzler Anna Zsuzsanna, W. János Gottlieb VPG szűcs lánya
fiai: György Károly és János Mátyás polg. kereskedők; veje: Pelikán Sámuel győri
seb- és állatorvos
S c h ö n h o f f e r J á n o s F r i g y e s , id.

sz. 1757, Sopron; patkolókovács, polg. 1782-, VPG 1808; mh. 1820.
apja: János Frigyes (soproni) VPG patkolókovács
ház.: 1783. Marton Mária Rozina, polg. csizmadia lánya
1818. H a m m o n Anna Zsuzsanna, H, János Ulrik VPG szabó lánya,
Biermann János Sámuel polg. gazda özvegye
fia: János Frigyes VPG patkolókovács; veje: Roscher János György kőszegi mészáros
S c h ö n h o f f e r J á n o s F r i g y e s , ifj.

sz. 1795, Pozsony; patkolókovács, polg. 1817-, VPG 1830apja: János Frigyes VPG patkolókovács
ház.: 1818. Mayer Rozina, (nemes) polg. mészáros lánya
keresztapa: Würtzler János Gottlieb VPG szűcs
veje: Czeller Sámuel városi tisztviselő (Cz. András VPG mészáros fia)
Schreiber Keresztély

sz. 1785 k., Modor; posztókereskedő, testületi tag és polg. 1812-, VPG 1824-, nemesítve 1815 előtt
apja: Sámuel polg. mészáros
ház.: 1812. Mader Erzsébet, M. Tamás Ehrenreich VPG kereskedő lánya
fia: Ehrenreich polg. kereskedő, veje Glatz Jakab Sámuel orvos (pozsonyi molnár
fia)

Schwerdtinger J á n o s Gottlieb

sz. 1752, Pozsony; mészáros, polg. 1779-, VPG 1803-; mh. 1817.
apja: Pál VPG mészáros
ház.: 1781. Schmidganz Mária Klára, polg. pék lánya
vői: Wittmann János Mihály polg. pék, Christlieb József kocsmáros (ev. lelkész
fia) és Wyringer Alajos városi tisztviselő (katolikus, a városi adószedő fia)
Siegel Fülöp Ernő

sz. 1794, Pozsony; dohánykereskedő, polg. 1821-, VPG 1839-; mh. 1845 után
apja: Ernő Ferdinánd német evangélikus lelkész (1790-1818)
ház.: 1821. Angerer Zsófia, polg. lakatos lánya
1846. Martiny Emília, polg. kereskedő lánya
keresztapa: Freyburg Keresztély Fülöp VPG kereskedő
sógora: Braunmüller Lajos százados, B. János Zsigmond VPG kereskedő fia
S l u b e k Antal

sz. 1775 k., Selsen (Morvaország); német szabó, utóbb kávés; VPG 1821-; mh.
1839.
apja: József polg. varga
ház.: 1799. Clement Mária, polg. szabó lánya
1810. Hirsch Zsuzsanna Katalin, polg. kádár lánya
fia: Henrik Frigyes polg. és háztulajdonos
Sperl Ulrik Á d á m

sz. 1767 k., Nürnberg mellett; fogadós (Engerauban, a pozsonyi „repiilőhíd" túlsó
partján), később Pozsonyban gyümölcskereskedő; VPG 1815-; mh. 1848.
apja: Wolfgang fafelügyelő
ház.: 1792. Prigrany Éva Rozina, Nitsch Márton engeraui fogadós özvegye
1831. Reidner Mária Krisztina, R. János városi haszonbérlő lánya
vői: Munker András polg. gyümölcskereskedő és Lehner Mihály polg. állatkereskedő; fia nincs, de 1827-1847 Pozsonyban házasodik a bajorországi Wallisauban
született S. János Mihály és Ulrik Ádám testvérpár
Spielmann János Tóbiás

sz. 1755 k., Sopron; vaskereskedő, polg. és testületi tag 1784-, VPG 1806-; mh.
1819.
apja: Gottlieb polg. német varga

ház.: 1785. Gráf Mária Zsuzsanna, polg. varga lánya
1813. Baldauf Mária Katalin, mészáros lánya, Kováts János Mihály marhakereskedő özvegye
fia: Károly polg. kereskedő; vői: Winterlich László és Jelenik László (nemes),
mindkettő patikus Szerdahelyen (Csallóköz)
Stadler Jeromos

sz. 1785 k., Regensburg; szappanfőző, polg. 1812-, VPG 1824apja: Erdmann Jakab polg. szappanfőző
ház.: 1811. Waldeis Anna Katalin
vői: Reidner János polg. haszonbérlő, Knauer Frigyes asztalos és Hutter József
pesti szappanfőző
Stromszky János

sz. 1798 k., Bazin; mészáros, polg. 1831-, VPG 1839apja: Sámuel polg. mészáros; fivére Sámuel Ferenc pozsonyi lelkész (1829-1861),
esperes, superintendens (1835-1850, 1860-61)
ház.: 1830. Taubinger Anna Rozina, T. Mátyás VPG mészáros lánya
Szakmáry Sámuel

sz. 1750 k, Késmárk; kereskedő, polg. és testületi tag 1775-, VPG 1793-, városi kamarás (1790-es évek k.); mh. 1814 után
apja: András polg. ezüstmüves
ház.: 1796. Braunmüller Eleonóra Rozina, B. János Zsigmond VPG kereskedő lány a
fiai: Ágost, gróf Brunswick jószágigazgatója és Ernő (a lyceumban jogot tanult)
Taubinger Mátyás

sz. 1761 k., Récse (Pozsony mellett); mészáros, polg. 1795- VPG 1815apja: András mészáros; ugyanekkor Bazinban is él egy T. mészáros család, melynek fiai Pozsonyban házasodnak
ház.: 1795. Gstettner Mária Zsuzsanna, Schnitzl J. György polg. mészáros özvegye
1813. Hagenauer Katalin, soproni polg. mészáros lánya
fia: Mátyás polg. mészáros, vői: Sommer András bazini polg. kereskedő, Roscher
János György kőszegi és Stromszky János bazini polg. mészáros

Tekusch György Gottlieb

sz. 1737, Pozsony; szűcs, VPG 1782 előttől; mh. 1814.
apja: János György VPG szűcs, szörmekereskedő
ház.: 1762. Thom Krisztina Rozina, Th. János Mihály VPG kereskedő lánya
keresztapa: Ferber Sámuel VPG mészáros
fiai: György Gottlieb pék, majd városi tisztviselő (árvagyám), János Mihály líceumi tanár és János Gottfried pesti szűcs; vői: Szuloviny Sámuel polg. sebészmester
és Raitsch Tóbiás késmárki kereskedő
Tirtsch Mihály

sz. 1738 k., Kispalugya (Liptó vm.); aranyműves, polg. 1771-, VPG 1783 előttől;
mh. 1822.
apja: Keresztély, Zmeskál birtokos nemes tiszttartója
ház.: 1772. Pfeiffer Julianna Rozina, P. Dávid VPG sebész lánya
1792. Haberlorn Katalin Teréz, H. Sámuel VPG parókakészítő lánya
fia: János Gottlieb polg. kereskedő; veje: Würtzler Gottfried VPG tiszti orvos;
181 l-ben Pozsonyban nősül T. János György nyíregyházi ev. lelkész aranyműves
fia, János
Tschirtz Mátyás

sz. 1757 k., Sopron; mészáros és marhakereskedő, polg. 1793-, VPG 1803-; mh.
1835.
apja: Ferenc polg. mészáros
ház.: 1786. Zinnagel Mária Erzsébet, polg. pék lánya
fiai: István polg. sertéskereskedő és Ferdinánd polg. patikus; vői: Lehner Mihály
polg. sertéskereskedő és Valkó Márton VPG kereskedő
Ullinger Fülöp A n d r á s

sz. 1734 k.; asztalos; mh. 1824.
ház.: 1771. Hagen Mária Rozina, H. Pál VPG szappanfőző lánya
1792. Pierner Mária Zsuzsanna, polg. feketepék lánya, Rackwitz Károly Henrik
polg. asztalos özvegye
veje: Max Fülöp asztalos

Ullrich T a m á s Vilmos

sz. 1788 k., Haiden (Dánia); dohányárus, majd órás, polg. 1820-, VPG 1839apja: Keresztély Frigyes polg. varga
ház.: 1823. Beckstein Krisztina Rozina, polg. szabó lánya, Andrá János György
polg. órás ( a p j a és fivére VPG) özvegye
Valko M á r t o n

sz. 1789 k„ Gölnitz (Szepes vm.); vaskereskedő, test. tag 1817, polg. 1818, VPG
1839; mh. 1841.
apja: Márton, sodronyhúzó műhely tulajdonosa („Tratzugs-Inhaber")
ház.: 1818. Tschirtz Mária Erzsébet, T. Mátyás VPG marhakereskedő lánya
fiai: Gusztáv polg. kereskedő, két másik fia jogot tanul a líceumban
Weber Simon Péter

sz. 1760 k., Nagyszeben (Lőcse?); nyomdász, polg. 1783-, VPG 1793-, szószóló
(1801-1803, 1806-1808, 1810-1812), városi tanácsnok (1815-1837), lemond;
mh. 1842.
apja: György polg. könyvkötő Nagyszebenben
ház.: 1783. Limberger Anna Katalin, J. Mihály VPG kereskedő és városi kamarás
lánya
fia: Simon Lajos VPG nyomdász; vői: Schiller Károly Lajos polg. kereskedő {Sch.
Gottlieb VPG fia) és Slaby Gottfried bazini patikus
Weber Simon Lajos

sz. 1784, nyomdász; polg. 1815-, VPG 1830-; mh. 1849.
apja: Weber Simon Péter VPG, tanácsnok
házasságon kívül gyereke született Prickerné Gussmann Teréztől 1833-ban
keresztapa: Czerva Dániel VPG kereskedő
Weiss László

sz. 1796 k., Nagyszombat; vaskereskedő, testületi tag és polgár 1821-, VPG 1830apja: Gottfried polg. kereskedő
ház.: 1821. Mader Mária Karolina, M. Tamás Ehrenreich VPG kereskedő lánya
Wieland Tóbiás Gotthard

sz. 1729 k.; arany verő, VPG 1787-; mh. 1801.
fia: János Gotthard VPG

Wieland János Gotthard

sz. 1774, Pozsony; aranyverő, VPG 1818apja: Tóbiás Gotthard VPG aranyverő
ház.: 1829. Berger Auguszta Henrietta, nyug. uradalmi tisztviselő lánya
keresztapa: Kremer János Kristóf, VPG fogadós
W i g a n d Károly Frigyes

sz. 1785 k., Gőttingen; könyvárus, előbb Sopronban, pozsonyi polg. 1824-, VPG
1839-; mh. 1849.
apja: Frigyes parókakészítő
ház.: 1816. Kámmerer Erzsébet, polg. kereskedő lánya
fia: Károly könyvkereskedő
Würtzler János Gottlieb

sz. 1755, Pozsony; szűcs, polg. 1777-, VPG 1793-; mh. 1838.
apja: János Gottlieb VPG szűcs; rokona W. Sámuel bazini polgármester
ház.: 1777. Hoffmann Zsuzsanna Katalin, polg. pék lánya
keresztapa: Schönhofer János Ádám polg. patkolókovács
veje: Hoppé Sámuel pesti kereskedő, H. János VPG kefekötő fivére
Würtzler János Gottfried

sz. 1780 k.; orvos, Pozsony tisztiorvosa (1816 után), tiszteletbeli polgár 1831-,
VPG 1839apja: János Gottlieb VPG szűcs
ház.: 1814. Tirtsch Krisztina Teréz, T. Mihály VPG aranyműves lánya
veje: Torkos Mihály Moson vármegye alispánja (!)
Zechmeister János Á d á m

sz. 1729 k., Pozsony?; vaskereskedő, test. tag 1761-, a bányatermékek priv. királyi
nagykereskedője, VPG 1771 előttől; mh. 1803.
apja: Mátyás polgár
ház.: 1762. Schwartzerl Rozina, polg. pék lánya
1801. Mader Anna Rozina, polg. kereskedő lánya (megözvegyülve Trentsánszky
Ferenc pozsonyi lelkész felesége lett)
veje: Habermayer Mátyás VPG nagykereskedő

Z e c h m e i s t e r J á n o s G y ö r g y , id.

sz. 1755, Pozsony; vaskereskedő, testületi tag 1789-, V P G 1798-; mh. 1816.
apja: János György VPG mészáros', nagybátyja: Z Adám VPG nagykereskedő
ház.: 1791. List Mária Zsuzsanna, polg. kereskedő lánya
fiai: György VPG és Eduárd, veje: Habermayer Ferenc, mindegyik polg. kereskedő; veje még Chially Miklós és Hesse Károly katonatisztek (katolikusok), Lippert
Károly Gottlob VPG könyvkötő
Z e c h m e i s t e r J á n o s G y ö r g y , ifj.

sz. 1801, Pozsony; vaskereskedő, test. tag és polgár 1834-, VPG 1839apja: János György VPG kereskedő
keresztapa: Lippert Károly Gottlob VPG könyvkötő
Z e n d y Tóbiás

sz. 1756 k., Selmecbánya; vágottáru kereskedő, test. tag és polgár 1785-, VPG
1812-; mh. 1823.
apja: Tóbiás polg. magyar szabó
ház.: 1786. Pauer Zsófia Klára, P. János VPG marhakereskedő lánya
fiai: József és Henrik polg. kereskedők, utóbbi városi tisztviselő lett, egyik unokája
Hajnik Károlyhoz, az alsótáblai napló szerkesztőjéhez ment férjhez
Zetter János Gottlieb

sz. 1766, Pozsony; csizmadia, VPG 1815-; mh. 1843.
apja: Gergely polg. szőlőműves
ház.: 1787. Wechsler Erzsébet Rozina, polg. lakatos lánya
keresztapa: Geletneky Mihály Gottlieb szűcs
fia: Gottlieb teológiát tanul Göttingenben; vői: Ulicsny András és Szulyo Dániel
polg. csizmadiák
Z i m m e r m a n n J á n o s Gottlieb

sz. 1749 k., Danzig; ónöntő, VPG 1810-; mh. 1825.
apja: Kristóf polg. varga
ház.: 1788. Gemeinhardt Mária Erzsébet
fia: János Gottlieb polg. ónöntő; veje Hittmann Illés polg. esztergályos
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SUNKÓ ATTILA
LEVÉLKERESŐK
A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori
archontológiája a XVI-XVII.

Konvent

requisitorainak

században

[A requisitor] „nem a fizetést, hanem a hivatalnak becsületes
voltát respectálván, magát azon hivatalban alkalmaztassa ezután is becsülettel és jó lelkiesmerettel, terjedjen naponként
való hív szolgálata által hazánk minden rendinek boldogsága
és magukjó emlékezete is a következendőkre
tisztességesen
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasítása a Gyulafehérvári
Káptalan requisitorainak
Megfeleltek, meg felelhettek-e a fejedelem által támasztott igen szigorú, elhivatottságot feltételező követelményeknek az ismertetendő személyek? Jelen bevezetőben röviden szeretném bemutatni azt a közeget, azokat a kereteket, amelyek
között működtek, tekintettel a két hiteleshely történetének feldolgozottságára, csupán az adattár megértéséhez, és remélhetőleg a fenti kérdés megválaszolásához
szükséges mértékben.

Tanulóévek

(A nagyobb kancellária

írnokai)

Az Erdélyi Fejedelemség legfontosabb központi kormányhatósága, a Fejedelmi
Kancellária, (amely az igazságszolgáltatást részben külön személyzettel végző kisebb, és az összes többi ügykörben illetékes nagyobb kancelláriára osztható), volt a
színtere a nagyobb kancellária írnokaként (scriba et juratus nótárius cancellariae
maioris, deák vagy kancellárista deák), végzett hivatali szolgálatnak. Ez a munka,

1

1677. április 13. F o g a r a s vára. I. A p a f i M i h á l y erdélyi f e j e d e l e m utasítása a G y u l a f e h é r v á r i
Káptalan requisitorainak, hogy maguk m e l l é munkatársul m é g e g y alkalmas s z e m é l y t keressenek. F 12 XIV/3.

F O N S XI. (2004) 2. sz. 277-327. p.

277

amely már eleve alapos iskolai képzettséget feltételezett, 2 igen jó iskolának bizonyult a későbbi emelkedéshez, hiszen legalább 5 - 6 itt eltöltött év elég volt ahhoz,
hogy az írnokok (létszámuk békeidőben 15-20 fő) akár magán a kancellárián belül,
akár a kincstárnál, a diplomácia területén, vagy a hiteleshelyi levéltárak valamelyikének requisitoraként folytathassák pályájukat. 3 A két tisztség viselői, a nagyobb kancellária írnokai és a requisitorok, azaz a volt írnokok és a két hivatal
szoros munkakapcsolata az általuk készített segédletek egymásnak történő kölcsönzésében és mindkét intézményben történő használatában is megmutatkozik. 4
A nagyobb kancellária írnokaként kiépített, meglehetősen magasra vezető társadalmi, nem ritkán családi, kapcsolatok a hivatali pálya későbbi szakaszában, például requisitorként tevékenykedve, is jól kamatozhattak. 3

2

Dcbrcccni J á n o s végrendeletének tanúsága szerint például őt gyermek-és i f j ú k o r á b a n a „tisztességes t u d o m á n y o k r a " szülei iskoláztatták, bizonyára e n n e k következtében helyezkedhetett

cl. Sunkó, 2002. 307. p.
3

Csupán n é h á n y olyan írnokot ismerünk a fejedelemség korából, aki teljes hivatali szolgálati idejét, azaz 15 évnél többet, itt tölti.

Trócsányi,

1980. 181-189. 2 0 0 - 2 0 1 . 202. p. A párhuzamos

cancellariae
nostrae majoris juratus seriba ac nótárius, nec non Capituli Albensis requisitor [F3 K74.] a nagyobb kancellária írnoka (\ 6 6 5 - 1 6 8 1 ) a Gyulafehérvári Káptalan requisitora ( 1 6 8 0 - 1 7 0 2 ) . A
tisztségviselésre is van példa: 1680. július 23. Gcorgius Csicsói de Alba Júlia

továbbiakban az általam összeállított adattárban található archontológiai adatokra külön nem hivatkozom.
4

1655. m á r c i u s
1650-1653.

13. Kolozsvár. Vitézlő Barakonyi S á m u e l

Trócsányi,

(a nagyobb kancellária írnoka

1980. 189. p.) igazolja, hogy vitézlő Kászoni József „ e g y i k Kolozs-

monostori K o n v c n t a (azaz a Kolozsmonostori K o n v e n t rcquisitora 1650-1657?) h o s s z a n mutatott j ó a k a r a t j á b ó l , a néhai UdVarhclyi György deák, canccllarista (A kisebb kancellária

ka

a nagyobb kancellária írnoka 1648.
n o v e m b e r - 1 6 6 7 . j a n u á r 17. Trócsányi, 1980.

1641-1642

1664.

Fejedclcmi

írno-

praefectus, tized vicearendator

196. p.) írt stilionaris k ö n y v e t " neki adta,

ezért a kötet minden külön végrendeleti meghagyás nélkül Kászonira visszaszálljon. F 15
Protocollum m a i u s Q. fol. 1 3 2 /
5

Kiiküllő vármegye főispánja, a f e j e d c l c m i tábla hites
az udvari kancellária írnokának (a nagyobb kancellária
a Gyulafehérvári Káptalan requisitora 1680-1702) pénzügyi szolgálatai-

1681. j ú n i u s 25. Id. Osdolai Kun István
assessora vitézlő Csicsói G y ö r g y n e k

írnoka.

1665-1681,

ért („oly kedveskedését, szolgálattyát vettem, mcllyért feles pénzemet kellett v o l n a ki adn o m " ) a G y u l a f e h é r v á r o n , a T ö v i s utcában — egyfelől Nagyszombati A n n a n e m e s Erdélyi
István ö z v e g y e és árvái háza másfelől Csávási Bálint p u s z t a telke s z o m s z é d s á g á b a n — lévő
üres telkét a j á n d é k o z z a neki és m i n d k é t nembéli ö r ö k ö s e i n e k . [ F 3 D 84] 1638. április. 28.
G y u l a f e h é r v á r . Vitézlő Bárdi Péter házánál. Pécsi J á n o s „Colosmonostori C o n v c n t n c k egyik
káptalannya"

(a nagyobb kancellária írnoka.

1622-1633,

a Kolozsmonostori

rcquisitora 1 6 3 0 - 1 6 4 2 ) előtt a G y a l u b a n lakó n e m e s és vitézlő Komáromi M á r t o n ,

vármegye egyik viceispánja,

Konvent

Kolozs

a m a g a cs felesége Szalánczi Judith akaratából é l ő s z ó v a l vallot-

ta, h o g y idős kora és tiszte miatt a Fejér vármegyei P ó k a f a l v a és Nagykerék m á s k é p p e n Bogát
birtokairól gondoskodni képtelen, ezért azokat, az ott élő j o b b á g y o k k a l együtt, v e j é n e k , Bárdi

A G y u l a f e h é r v á r i K á p t a l a n és a K o l o z s m o n o s t o r i K o n v e n t

Sajátos helyzetű és jogállású intézmény volt mindkettő, hiszen a XVI. század első felében a gyulafehérvári, kolozsmonostori, váradi hiteleshelyek fejlődése még együtt
haladt a magyarországi gyakorlattal, de az 1556-ban országgyűlési végzés által elrendelt szekularizáció, az erdélyi püspökség jövedelmeinek fejedelmi, azaz állami
kézbe vétele e téren is döntő változást hozott.
A Kolozsmonostori Konvent és a Gyulafehérvári Káptalan korábbi nevét és
hiteleshelyi feladatait ugyan megőrizte, de az egyházi helyett világi személyzettel,
az 1557. évi tordai országgyűlés által mindkét helyre 4 - 4 „kiváló nemes embert"
rendelt a levéltárak őrzésére és működtetésére. 6 Ezután, 1556-1575 között a Kolozsmonostori Konventnél a kolozsvári jegyző és a város bírája őrzik és kezelik a
levéltárat. Ennek a hosszabb távon nem tartható vontatott eljárásnak 7 akartak véget
vetni, elsőként a Kolozsmonostori Konvent levéltárának Gyulafehérvárra szállításával, 8 majd ennek kudarca után állandó, a fejedelem által fizetett szakszemélyzet

Istvánnak

(a nagyobb kancellária írnoka

1631-1638,

a Gyulafehérvári Káptalan requisitora

1 6 4 7 - 1 6 6 6 ) adja. [F3 F 92],
6

1557. m á j u s 1-10. „Statutum est practcrca ut q u a t u o r prestantes viri n o b i l c s dcligantur, qui
sub v i n c u l o fldci christianac cl honoris Albc in potcstatc habcant vniversa privilcgia ct literalia
i n s t r u m e n t a in sacrario scu conscrvatorio litterarum ct illa diligenter c u r c n t , a quibus paria
litterarum reguisitoriis ct p r a c c c p t o r i i s litteris p r o v c t c r c consuctudinc exeipiantur, ne fídclcs
nostri j u s t i s suis juribus q u o q u o m o d o priventur. Piacúit totidem in C o l o s m o n o s t o r ct c o d c m
libcrc f u n g u i officio." E O E II. 81, p.

7

Az iratkercstctő parancs a b í r ó h o z , ncv szerint m e g n e v e z e t t e g y - k é t e s k ü d t j é h e z , nótáriushoz
szól, akik Kolozsmonostoron levették a pecsétet a levéltár ajtajáról, k i k e r e s t é k a kért iratot,
a m e l y n e k szövegét vagy a h e l y s z í n e n rámásolták a parancslcvél hátoldalára, vagy az eredetit
bevitték Kolozsvárra, miután a z a j t ó t visszazárták, lepecsételték, ahol a b í r ó n e v é b e n kiállított,
a város pecsétjével ellátott á t i r a t b a foglalták, m a j d visszavittek K o l o z s m o n o s t o r r a , ahol az a j tón lévő pecsét feltörése után h e l y é r e tették vissza, levéltári szakkifejezéssel reponálták.

Jaká,

1990. I. 90. p.
8

1561. n o v e m b e r 22. „A o k l e v e l e k Gyulafehérvárra hozattassanak, és a z o k n a k g o n d j á t azok viseljék, a k i k most is viselik. T o v á b b á még egy n e m e s választassek, h o g y n é g y e n legyenek.
Q u c m a d m o d u m superioribus partialibus comitiis supplicatum est Maiestati suc, ita ct m o d o
supplicatur dignetur M a i c s t a s sua conseruatorcm

literorum ct litcralium

instrumentorum

r e g n o r u m Hungáriáé ct T r a n s s y l u a n i c in conscrvatorio Monastcrii C o l o s i c n s i s repositarum, de
medio n o b i l i u m tres idoncas p e r s o n a s , qui ct dci ct dignitatis Maicstatis s u c suiquc ipsius ct
honoris rationcm liabcant, c l i g c r e ct conscruationcm illarum illis c o m m i t t e r c . Visum est sacrc
Maiestati Rcgie ct consilio ut literac c instrumenta literalia dcducantur A l b a m ct rcquisitionis
carum h a b c a n t curam illi, qui rcliquarum nunc h a b e n t ; vnus tamen nobilis dcligatur vt sint
quattuor." E O E II. 195. Papp,

57. p. Jakc5, 1990. 90. p. 1565. június 29. Kolozsvár, „végcztc-

biztosításával. Az országgyűlés 1575. július 25. - augusztus 6-án Kolozsvárott
többszöri sikertelen próbálkozás után, 9 kinevezi őket Gyulafehérvárra és Kolozsmonostorra is.10 Ők a requisitorok, „levélkeresők" a korszakban a munkahelyként
szolgáló (egyik) intézmény után „káptalan"-nak is nevezett levéltárosok, akik latin
elnevezésüket legjellemzőbb feladatukról, az iratoknak a hiteleshelyi levéltárból,

tett ez is egy akaratból: h o g y az kolozsmonostori leveleket, p r i v i l é g i u m o k a t és az n e m e s s é g
igazságára való r e g i s t r u m o k a t ő felsége v i t e s s e Fejérvárra, h o g y a z káptalanbeli levelekkel
együtt legyenek: v á l a s z t a s s a n a k gondviselők; méltó, hív és j á m b o r s z e m é l y e k gondviselése
alá adassanak, kik azelőtt tisztek szerént erre g o n d o t viseltének, k i k n e k ő felsége k e g y e l m e s e n
fizetést
9

is tégyen." E O E II. 289, p.

1563. Literátus János d e á k , Kolozs vármegye j e g y z ő j e lett a konventi levéltáros, de a Icvélkerescsnél egy kolozsvári e s k ü d t polgárnak is j e l e n kellett lennie. Papp,

58. p. Jakú, 1990. 90. p.

E O E II. 218. p. 1568. j ú n i u s 13. Torda. „ F e l s é g e d n é l nyilván v a g y o n , h o g y az kolosmonostori
c o n v c n t u s ez felséged o r s z á g á n a k lcvlci tartásának tárháza, k ö n y ö r g ü n k azért felségednek k e g y e l m e s gondviselése az levelek tartására és őrizésére, választana ol s z c m e l y ö k e t erre, kik hív e n viselnének gondot r ó l a , " E O E II 340. p. 1571. augusztus. „ M i é r t hogy az m o n o s t o r i
konventbcli levelekre és privilcgiomokra ez ideig semmi j ó g o n d v i s e l é s n e m volt, mely d o l o g
az felséged híveinek n a g y károkra és v e s z e d e l m é r e légyen, végztetett azért ez országnak f e l s é g e d híveinek jovokra, h o g y felséged ol míltó rcquisitorokat s z e r e z z e n , kik erre elegek legyen e k , hogy kár nélkül a z levelek maradékját megtartsák, g o n d j á t v i s e l j é k , és az régi s z o k o t t
helyeken

cxecutioba

eljárhassanak igazán, a z nemességnek

szükség

lészen, az p á r i á j á t

rcquisitoriájával az régi j ó végzések szerint kivihessék, kiknek f e l s é g e d az dézmából v a l a m i
j ö v e d e l m e t deputáljon, é s a z kolosvári bírónak az levelek pecsctlcscrc való pecsétet a d j o n , a z
ő k e g y e l m e s ígíreti s z e r i n t . " E O E II. 3 7 2 - 3 7 3 . p. 1571. d e c e m b e r 1. Kolozsvár. 41. „ E z t is
hátra nem hagytuk, h a n e m e g y akaratból végztetett, hogy az m o n o s t o r i convcntbcn az levelek
keresésére, őrzésére és kiadására országúi választottuk Tolnai M i k l ó s deákot, avagy C s a n á d y
J á n o s deákot,és Miklós d e á k o t az kolosvári nótáriust, hogy az leveleket jól tractálják M o n o s toron, azon elébbeli eonservatoriumban, és az k i n e k ki kell adni, ki a d j á k , minden csalárdságot
eltávoztatván. A z úr ő n a g y s á g a megesküdtesse őket és fizessen n e k i k az ő kegyelmes ígérete
s z e r é n t . " EOE II. 506. p. 1573. május 27. M e g g y e s . „Az monostori c o n u c n t c t itíljük k á r o s n a k
lenni, hogy ez ideig p u s z t á n állott, az levelek is m ó d és rendtartás nélkül voltak. V é g e z t ü k
azért országul, hogy n a g y s á g o d három méltó s z e m é l y t válasszon o d a az conucntbcn, az leveleknek conservatiójára és rcquisitiójára. És a z o k n a k annyi authoritást és pecsétet adjon m i n den cxccutiókra, m i n t a z váradi requisitoroknak, kiknek fizetéseket is nagyságodra t á m a s z tottuk, miképen n a g y s á g o d kcgyclcmcscn a j á n l o t t a magát, hogy mi és a z mi utánnunk v a l ó k is
hálát adhassanak n a g y s á g o d n a k ez féle j ó voltáért és kegyelmes csclckcdcticrt." E O E II.
541. p. 1574. január. 1 - 6 . A kolosvári ogy. Határozatai. 3. „Ezt is hátra n e m hadhatják. H o g y
a z convcntbcli és f c j c r v á r b c l i levelekre g o n d o t visel nagyságod, h o g y rcquisitorokat szerzett,
és a z o k n a k tárházából a k a r fizetni, n a g y s á g o d n a k ezért is örök hálát a d n a k , hogy olyan szcrtclcnscggc! az leveleket cl n e m hagyja veszni és rohadni. K ö n y ö r ö g n e k nagyságodnak, h o g y
s z o k o t t j ó akaratját és kegyelmességét arról is mutassa meg h o z z á n k . " E O E II, 549. p.

általában fejedelmi levélkerestető parancs (mandatum requisitorium) alapján végzett kikereséséről kapták. 11
Kinevezésükről, és az eredeti elképzelés elégtelensége miatt 12 , javadalmazásukról is a fejedelemnek kellett gondoskodnia. Eves jövedelmük a Báthory Kristóf
idejétől Brandenburgi Katalin uralkodásáig (1576-1630) terjedő időszakban az 50
forint „alapfizetésből", az elvégzett munkák után járó díjból, egy-egy járásban kijelölt dézsmából, évente megállapított természetbeni juttatásokból, meghatározott
mennyiségű búza (20 nagyobb köböl), bor (2 hordó), élőállat (két, vágásra alkalmas disznó), állt. A gyulafehérvári udvarbírótól kiutalt élelmiszerek átvételét a
requisitorok írásban igazolták. 13 Ehhez járultak még a különféle fejedelmi (főként
birtok) adományok. Munkájuk két fő részből tevődött össze: a belső hiteleshelyi
feladatokból, oklevelek kikeresése, visszahelyezése, hiteles másolatok, segédletek
készítése, 14 pecsételés, eskük, bevallások, tiltakozások felvétele 13 , a hiteleshelyi

io

1575. július 25. - a u g u s z t u s 6. Kolozsvár. 13. „Végeztünk erről is országúi, hogy az m o n o s t o r i
conventbcn requisitorok

legyenek, mind p e n i g az fejérvári káptalalamban. Az m o n o s t o r i

convcntbcn Polyáni Bálint pap legyen előttök, colcgái legyenek Z a l o n k c m e n i Miklós diák és
Márton deák, az k o l o s v á r m c g y e i nótárius. A fcirvári káptalamban förcquisitor leszen a z ott
való plébános llosvai B e n e d e k pap, colcgái a z káplánok, ki m e l l é s z ü k s é g egy nótáriust keresni. Ezeket ő n a g y s á g a erősen megesküdtesse a z hívségre, és k ü l ö n - k ü l ö n pccsétct adjon nekik,
kiknek autoritások l e g y e n nem csak a rcquisitióra, hanem m i n d e n excquutióra, dc úgy, h o g y
ha kik nem akarnak v e l e k cxcquáltatni, e n n e k előtte való m ó d szerint nemes e m b e r r e l is
cxcquáltassanak. Ő n a g y s á g a kegyelmesen viseltesse gondját, h o g y a z miképen k e g y e l m e s e n
megígírte, legyen m e g ezeknek fizetések a z o n k e p e n , mint az váradi rcquisitoroknak; és azon
fizetések legyen." E O E II. 562-563. p. Papp,

1936. 61-62. p. Jakó,

1990. I. 90. p.

n

EOE II 65. ós 81. p. Papp, 1936. 56-57. p.

12

Á l l a n d ó fizetés helyett a z ügyfél által fizetendő illetékeket (iratkeresés 50 dénár, átírás első fóliója 50 dénár, a t o v á b b i fóliók m i n d e g y i k e 10 dénár) állapítotak m e g . Jakó,

1990. II. 90.

„ 1 5 6 3 . Itcm quod J o a n n c s Literátus nótárius convcntus Monastcrii ct comitatus C o l o s i c n s i s
die sedis iudiciariac p r i m i t u s cclcbrandae, in facie ciusdcm sedis c o r a m egregiis J o a n n c d c
Sombor,

Grcgorio

dc

Fratha

ct A n d r e a

Tholdalagij, p r a c s c n t c

ctiam judicc

civitatis

Colosvaricnsis s u p e r fidcli rcquisitione, c m a n a t i o n c ct c o n s c r v a t i o n c literarum d o m i n o r u m
regnieolarum j u r a m e n t u m pracsarc dcbcat. In rcquisitionibus a u t e m s e m p e r unus j u r a t o r u m
c i v i u m ciusdcm civitatis Coloswar illi adhibeatur; qui pro rcquisitione litterarum h a b e b i t
denarios quinquaginta. Reinvcntis autem ct perseriptis sigillatisque littcris, unum folium papiri
contincntibus rursus d e n a r i o s quinquaginta, ultra vero unum f o l i u m p r o singulo folio d e n a r i o s
d c c e m habcrc valcat ct n o n amplius." E O E II. 218. p.
13

A requisitorok j a v a d a l m a z á s a a Báthory Kristóf idejétől Brandenburgi Katalin u r a l k o d á s á i g
( 1 5 7 6 - 1 6 3 0 ) terjedő időszakban. Salarium A n n u u m . Külzctcn: Tabella solutionis a n n u a l i s
trium rcquisitorum

Capituli Albcnsis per d o m i n o s regnieolas a p p r o b a t a e ac a

diversis

principibus confirmatae. Eredeti jelzete: Cista Capituli Albcnsis fasc. 7. no. 40. M a F 12
X I V / 3 . Kiadása:

Sunkó,

2 0 0 3 . 87-88. p. 1614. december 2. Bethlen G á b o r megerősíti az 1611.

jegyzőkönyvek vezetése, őrzése 16 , a fejedelmi kancellárián készült hiteles másolati kötetek, a Királyi Könyvek őrzése 17 , míg a külső hiteleshelyi tevékenységet az
adott helyszínen végzett birtokba iktatások, becsük, idézések jelentették. 1 8 Részt
vettek ezen kívül az Erdélyi Fejedelemség jogkönyvének összeállításában, gyerőmonostori Kemény János, a későbbi fejedelem által vezetett „munkacsoport"
anyaggyűjtésének szervezésében is. 19 Működésük alapját az 1575-ben készült és

február 4-cn Báthory G á b o r által Szászsebes város cs szék tizedéből Debreceni J á n o s számára
megállapított cvi 1 váza bor, 10 köböl búza j á r a n d ó s á g o t . F2 Protocollum J o a n n i s Debreceni
155-157. 1655. október 8. K o l o z s v á r . Zágoni János kötelezvénye, a T é c s ő v á r o s nevében és
számára

nemzetes Kászoni

J ó z s e f rcquisitortól

átvett

egy „Articulust,

Constitu-

tioncs

vidclicct Regni Transylvaniac ct Partium Rcgni H u n g a r i a c eidem a n n e x a r u m " , amelyért majd
négy szép nycstbőrt küld „illendő tisztességes h o n o r á r i u m m a l " . F 15 P r o t o c o l l u m maius Q
föl. I39 r .

1666. d c c c m b c r ? Gyulafehérvár. B ö s z ö r m é n y i István g y u l a f e h é r v á r i rcquisitor

n y u g t á j a a szerződésében rögzített éves búzajárandóság átvételéről n e m e s és vitézlő Farkas
Péter gyulafehérvári frumcntáriustól. 1668. január 27. Gyulafehérvár. G y a r m a t i István nyugtája a neki mint rcquisitornak n e m z e t e s Vas Mihály fehérvári főudvarbíró által kiutalt járandóságáról. 1673. június 25. G y u l a f e h é r v á r . Dióssy G á s p á r gyulafehérvári r c q u i s i t o r nyugtája a
neki n e m z e t e s Bonyhai János fehérvári tiszttartó által kiutalt járandóságáról. 1673. dcccmbcr
28. G y u l a f e h é r v á r Gyarmati István nyugtája a neki m i n t rcquisitornak n e m z e t e s Bonyhai János fehérvári tiszttartó által kiutalt járandóságáról. F 12 XIV/3.
14

Szcntiványi György b i r t o k n é v m u t a t ó t készített, cnyedi Pálffy István 1 6 4 0 - 1 6 4 8 között a levéltár anyagát, mindenekelőtt a j e g y z ő k ö n y v e k e t , rendezte, 1658-ban S z a m o s ú j v á r b a menekí-

tette. Jakó, 1990. I. 145-147. p.
15

1681. j ú l i u s 2. Radnót. Pctritycvith Horváth K o z m a levele Dióssy G á s p á r

rcquisitornak,

amelyben közli, hogy mivel D i ó s s y gyulafehérvári házától a legutóbbi o r s z á g g y ű l é s miatt távol lévén, Pctritycvith Horváth K o z m a , Baranyay Gergely, néhai idősb T o l d a l a g h y Mihály
ügyében tett, tiltakozást a káptalan pccsétjc alatt kikérni nem tudta, kéri a rcquisitort, hogy
adja ki Bonyhai János, g y u l a f e h é r v á r i udvarbírónak, aki m a j d elküldi h o z z á az iratot. F 12
XIV/3. Kiadása:
16

Sunkó,

2 0 0 3 . 9 8 - 9 9 . p.

1649. j a n u á r 2 3 - m á r c i u s 10. Articulus XXIV. H o g y az mely p r o t o k o l u m o k a t capitulumbból
kivittek volna, azoknak v i s s z a a d á s a végeztetik. H o g y Nagyságod c a p i t o l o m b b ó l

kihozott

protocolomokat, ha mik olyak volnának, visszaadatni megígérte, N a g y s á g o d n a k mint kegyelmes u r u n k n a k megszolgáljuk. E O E XI. 55. p.
17

1666. j a n u á r 10. Szcbcn. Bárdi István rcquisitor levele munkatársának T a r a c z k ö z y Fcrcnc
rcquisitornak. Kéri, hogy a m í g személyesen fel n e m keresheti, a m u n k á j á h o z szükséges 10. és
19. s z á m ú Királyi Könyvet k ü l d j e cl neki. F 12 X I V / 3 .

18

E g y m á s ügyeiben is ők j á r t a k cl. Például Dcbrcccni J á n o s végrendeletét is ők hitelesítették.

19

1653. m á r c i u s 14. Gyulafehérvár. K e m é n y János utasítja kegyelmes Bárdi Istvánt, hogy szá-

1637. f e b r u á r 27. Kolozsvár.

Sunkó,

2003. 100-103. p.

moljon be az Approbaták a n y a g g y ü j t ő i n e k j a v a d a l m a z á s á r ó l , a különösen sokat író Szigcthi
Péternek a d j o n 12 forintot. F 12 XIV./3. Kiadása:

Sunkó,

2003. 8 9 - 9 0 . p.

több, 1650 körül, valószínűleg Gyulafehérváron készült két egymástól jelentősen
eltérő megjegyzésekkel ellátott másolati példányban fennmaradt, részben rendkívüli értékes, megvalósíthatóságot, megvalósulást olykor ironikus hangvétellel ütköztetve annotált, a Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori Konvent számára egyaránt érvényes szabályzat és eskü jelentette. 2 0 Az annotációk és néhány
más forrás, köztük még országgyűlési végzés is, tanúbizonysága szerint a hiteleshelyek működése korántsem volt zökkenőmentes. A requisitorok rendszertelenül
befolyó járandóságukat 2 1 a díjak, illetékek önkényes többszörösére emelésével
igyekeztek kiegészíteni, 22 és az igen szigorú szabályzat jó néhány lényeges, a pecsételésre, a hiteles másolatok készítésére vonatkozó, utasítását, gyakran valóban
az elégtelen feltételek, létszámhiány, az épület rossz állapota — j ó l l e h e t ideális
esetben a fejedelem figyelme kiterjedt a levéltár épületének állagára is 23 — szülte
kényszerből igen szabadon kezelték. 24 A szabályzatot megszegve a requisitorok,

20

A G y u l a f e h é r v á r i Káptalan és a Kolozsmonostori K o n v e n t requisitorainak e s k ü j e és az 1650.
június I - c n átírt és annotált 1575. évi utasítása: J u r a m e n t u m capituli ct c o n v c n t u s rcquisitoris.
F 12 X I V / 3 . Kiadása:

Sunkó,

2 0 0 3 8 4 - 8 7 . p. másik, annotálatlan példányról:

Jakó,

1958. 56.

A C o n v c n t r ő l és Káptalanról v a l ó instructio I - X X I . p o n t b a n . M a g y a r n y e l v ű . H á r o m példányban. A z e g y i k e n : Ex veteri ct o b s o l c t o cxcmplari t r a n s u m p t u m per F r a n c i s c u m Taraczközy
anno 1650. die 1. junii. F 12 X I V / 3 . Kiadása: Sunkó, 2 0 0 3 . 7 9 - 8 3 . p. másik, n é h á n y ponton a
f ő s z ö v e g b e n is eltérő, annotálatlan példányról Jakó,
21

1958. 5 4 - 5 6 . p.

Szalárdi J á n o s 1665-ben arra kényszerül, hogy „ k u n y e r á l j o n ismeretlen nagyuraktól, Bcthlcnéktől és Béldi Páltól", és nem túl magas rcquisitori j ö v e d e l m é é r t „ m i n d e n n a p o s közelharcot
kellett vívni a szűkmarkú — v a g y inkább: szük j ö v e d e l m ű — fcjcdclcmi p r e f e k t u s s a l " Szakály,
1980. 32. p.

22

1607. j ú n i u s 1 0 - 2 4 . Kolozsvári országgyűlés. 30. tc. „ A z váradi és fejérvári káptalanokat s az
monostori c o n v c n t c t nagyságod megéppíttetvén, fízetésök j á r j o n meg az régi s z o k á s szerént,
hogy tisztekben járhassanak f o g y a t k o z á s nélkül; de ők is a z levelek taxája (díja) és cxccutiók
(végrehajtások) felől tartsák az régi szokáshoz m a g o k a t , m e r t vadnak cllcnök v a l ó panaszolkodások, h o g y ha valami cxccutióra kiviszik, mind az cxccutiótul, mind az rclatoriátul (jelentéstől) f l ! 2 ( 1 2 forintot) kívánnak, nagy nehezen, h á r o m v a g y négy forintban mcgsarczoltatván az n e m e s embert, adják ki az relatoriát, nem t a r t v á n magokat az régi affélékről való
limitatiókhoz (díjszabásokhoz). V é g e z t ü k azért, hogy s u b amissionc o f f í c i o r u m (hivatalvesztés terhe mellett) tartsák az elébbi articulusokhoz m a g o k a t és limitatióhoz, azt n e transsccndálják ( h á g j á k át)," EOE III. 504. p.

23

1678. j a n u á r 7. Ebcsfalva vára. I. A p a f i Mihály erdélyi f e j e d e l e m megparancsolja a Gyulafehérvári Káptalan requisitorainak, h o g y mivel Szcbcnbcn a polgármester tájékoztatása és Naláczy
István levele szerint, a Gyulafehérvári Káptalan levéltárának őrzésérc szolgáló h á z rossz állapotban van, „le szakadozott", m e n j e n e k a helyszínre és m é r j é k fel a károkat. F 12 X I V / 3 . Kiadása:

Sunkó, 2003. 97-98. p.
24

I. A Gyulafehérvári Káptalanban a rcquisitoroknak a leveleket Bánffy Pál u r a m (Mogyorói
Bánffy Pál: 1558. A magyar natióból választott a d ó s z á m v e v ő k egyike, 1 5 6 8 - 1 5 7 5 - i g főudvar-

miként a korszak más tisztviselői is, tevékenységük jelentős részét szállásukon végezték, az ehhez szükséges levéltári anyagokat, beleértve a pótolhatatlan Királyi
Könyveket, sőt a hiteleshely pecsétjét is, otthon, illetve maguknál tartották, és hajlandóak voltak az ott elkészült iratot az ügyfélnek közvetítők útján is elküldeni. 2:1
Az értékes, a munka folytatásához nélkülözhetetlen anyagot rendszerint a levéltáros halála után tudta a munkatársaiból létrehozott, a helyszínre kiszállva egyfajta
jegyzőkönyvet is felvevő bizottság visszaszerezni. 26
Mindezek ellenére a három egyaránt jelentős „állami" hiteleshely közül, már
csak földrajzi fekvésénél fogva is a kolozsmonostori és főként a gyulafehérvári bírt
igen nagy tekintéllyel, amit az utóbbi esetében a fejedelmi székhelyen való m ű k ö dés és a fejedelem által is nagy becsben tartott és felügyelt Királyi Könyvek őrzése
nagyban elősegített. 27

mester, 1575-ben tanácsúr.

Trócsányi,

1980. 24, 100., 315 cs 391. p.) cs Horváth K o z m a u r a m ,

(raduchi másképp mikctinchi Pctrichcvich Horvát Kozma: Vécsvár, majd Fogaras p r e f e k t u s a ,
1573-1588. Fogaras vára főkapitánya, Z a r á n d főispánja, G y u l a f e h é r v á r provisora, 1588. tanácsos. Meghalt: 1590. április. 28. felesége: Dersy Pctky Bora. Pctrichcvitch 1. 327. 2. 331.

Trócsányi,

„Ha a jó instructio nem observaltatik [a j ó
mind hogy eddig is sok esztendők alatt emlékezet sem volt felőle
csak epitaphiumot [epitaphium: sírfelirat, sírvers] írjunk az conservatoriumnak [conscrvatorium:
1980. 32. p.) udvarbíró adják kezekbe.

szabályzatot nem tartják bej,

őrzőhely, levéltár]. II. H o g y a rcquisitorok a leveleket transumalván [átírván], minden esztendŐbcli és vármcgycbcli leveleket k ü l ö n - k ü l ö n valamennyiek, beírják: annak táblát c s i n á l j a n a k ,
h o g y mikor leveleket kerestetnek velük, megtalálhassák. De azért a leveleket se veszítsék cl.
Együtt legyenek mind fejenként, amikor c o n f e r á l j á k az originálokkal a transumptumokat [az át-

Ha minden hasznos leveleket most újonnan Protocolnmba
írnak, kétszáz tudós embert alkalmas ideig megtartana e munka: annyira nagy
romlás és pusztaság vagyon a Sacristiában [sekrestyében] az leveleknek gondviseletlensége miatt. VIII. A pccsétcléskor mindnyájan együtt legyenek. Mostan Bárdi [Bárdi István 1 6 4 7 - 1 6 6 6 .
rcquisitor] akar egyedül pecsételni, mintha a többi collegábiak semmi tisztük a pecséthez nem
volna" Sunkó, 2003. 79., 81. és 86. p.
iratokat összevetik az eredetivel].
[jegyzőkönyvbe]
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1681. július 2. Radnót. Pctritycvith H o r v á t h K o z m a , mivel D i ó s s y Gáspárt g y u l a f e h é r v á r i házánál nem találta, kéri őt, hogy Baranyay G e r g e l y tiltakozásának hiteles másolatát k é s z í t s e cl
és Bonyhai János u d v a r b í r ó által küldje cl n e k i . F 12 XIV/3. K i a d á s a :

26

gokról. F 2 Protocollum Stcphani B ö s z ö r m é n y i 8. Kiadása:
27

Sunkó, 2003

9 8 - 9 9 . p.

1666. július 10. B e j e g y z é s a Bárdi István rcquisitor halála után szállásán talált levéltári a n y a -

Sunkó,

2003. 9 3 - 9 4 . p.

1640. szeptember. 28. I. Rákóczi G y ö r g y f e j e d e l e m , elhatározva rendezésüket, k i e g é s z í t é s ü ket, a hiteles másolat hiánya esetén a z eredeti iratot kéri vissza a z adományozottól, j e l e n esetben főispánnak kincvczcttől, másolatkészítés céljából. P 311 X V I I . t. Mindszenti c s a l á d . 2.
Mindszenti Gábor főpalotamcster, 1635-től D o b o k a vármegye f ő i s p á n j á h o z intézett f e j e d e l m i
leiratok. Kiadása: Sunkó,

2003. 8 8 - 8 9 . p. 1664. február 18. S z c b c n . Apafi Mihály e r d é l y i f e j e -

d e l e m utasítására a Gyulafehérvári K á p t a l a n rcquisitorai jelentése a Királyi Könyvek á l l a p o t á ról, sorsáról. F 12 X I V / 3 . Kiadása: Sunkó,

2003. 91-93. p. A hagyományos

hitclcshclyi

A requisitorok a fejedelmek parancsára és számára gyakran végeztek rendkívül
bizalmas, például a fej- és jószágvesztésre ítélteket és ítélendőket, a físcuspereket,
külügyeket, sőt művelődésügyet 28 érintő feladatokat, és így akarva-akaratlanul
váltak fontos titkok tudóivá. 2 9
A tisztség fontosságát jelzi, hogy megürülése, a levéltáros halála, után néhány
nappal kollégái nemcsak a hiteleshelyre visszaszállítandó anyagokról gondoskodnak, hanem nyomban, szakmai hitelük következtében, a fejedelem által többnyire
el is fogadott,javaslatot is tesznek az utód személyére. Más esetben maga a fejedelem fogalmazza meg a requsitorokkal szemben támasztott uralkodói, társadalmi
elvárásokat, amelyek, és a hatályos törvények, alapján a leendő munkatársak megtehetik ajánlásukat. 30

levéltáraktól eltérően ide helyezték a vámszabályokat, adóösszeírásokat, országgyűlési v é g z é seket, követutasításokat is. Papp, 1936. 62. p.
28

1667. május 27. Gyulafehérvár Apafi Mihály fejedelem udvarába rendeli Böszörményi Istvánt, a Gyulafehérvári Káptalan requisitorát, hogy utána Szcbcnbc küldhesse, a Szcnczi Ábrahám, váradi nyomdász [typographus] halála után „kezénél lévő typusok és egész k ö n y v e k
inventálására". Az iraton ezután következik a Basirius Izsák által i f j a b b Gclei Katona Istvántól
kölcsönvett könyvek jegyzéke.: Dominus Isacus Basirius a D o m i n o . Stcphano Katona Gclci
junioré mutuo acccpit hos libros F 12 X I V / 3 1678. augusztus 8. Gyulafehérvár. I. A p a f i Mihály fejedelem, a Nagycnycdi nemes Kollégium kérésére, megparancsolja Gyulafehérvári
Káptalan requisitorainak, hogy a kollégium Szcbcnbcn, a káptalanban még Basirius által letett
könyveit válogassák ki, és Cscrnátoni Pál nagycnycdi professzornak adják át. F 12 X I V / 3 .
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1641. január 13. Gyulafehérvár. I. Rákóczi György erdélyi f e j e d e l e m utasítása Siklósi M i h á l y
rcquisitornak és Kerekes Jánosnak az udvari kancellária írnokának. A Dcván a káptalanokban
végzendő vizsgálatokról. A 9 pontos utasítás szerint tegyenek j e l e n t é s t többek között a n e m e sek által jogtalanul elfoglalt kincstári birtokokról, a halászóvizekről, haszonvételekről, a városi tóldck és puszta telkek nemesek általi elfoglalásáról, a nemesi telkekről, az utolsó összeírás
óta bekövetkezett változásokról. F 12 XIV/3. Nehéz eldönteni m e n n y i b e n egyedülálló eset,
amikor Balásfy János rcquisitor a fejedelem, Báthory Zsigmond parancsára Király Albert az
udvari lovasság kapitánya vezetésével Kerekes Balázs, a fejedelem udvari familiárisa által a
moldvai Kármáni aga clicn elkövetett hatalmaskodás ügyében 1592. január 24-én, G y u l a f e hérváron összeült sajátos bíróság működésében vesz részt. F I 2 XIV./3. Kiadása: Sunkó, 2 0 0 1 .
5 5 - 5 6 . p. A bíróságra uo. 27-43. p.

30

1 667. február 14. Gyulafehérvár. A Gyulafehérvári Káptalan vezetőjének (?) jelentése I. A p a f i
Mihály erdélyi f e j e d e l e m h e z Taraczközy Ferenc rcquisitor haláláról. F 12 XIV/3. Kiadása:
Sunkó, 2003. 94-96. p. 1677. április 13. Fogaras vára. I. Apafi M i h á l y erdélyi fejedelem utasítása a Gyulafehérvári Káptalan requisitorainak, hogy az Approbaták által is rögzített rend szerint maguk mellé munkatársul még egy alkalmas személyt keressenek. F 12 XIV/3. Kiadása:

Sunkó, 2003. 96-97. p.

Erről tanúskodnak az adatokban bővelkedő, az egyszerű iratkerestető paranccsal
szemben támasztott követelményeken jóval túlmenő fejedelmi mandatumok is.31
A feladatok szakszerű ellátásához nélkülözhetetlen latinos műveltség, nemkevésbé a kollegialitás és a családias munkahelyi légkör meglétének szép példája az
irodalmi hajlammal megáldott enyedi Pálffy István által munkatársa, Pécsváradi
János számára 1643 első napjának hajnalán a Pálffy nevét viselő hiteleshelyi jegyzőkönyvbe beírt újévi köszöntő versike is.32
A requisitorok iránti komoly szakmai elvárások, a történeti forrásokban rendkívül gazdag levéltárakban való búvárkodás kevesek számára adott lehetősége, a fejedelemhez fűződő sajátos viszony magyarázhatja, hogy az erdélyi történetírás
olyan kiemelkedő művelői, mint Bojthy Veres Gáspár, Szalárdi János, Szamosközy István, életpályájuk egy szakaszában valamelyik hiteleshely levéltárosaként
működtek, nemegyszer mindkét tevékenységükkel a fejedelem (anyagi) elismerését érdemelve ki. 33

31

1647. ? 26. Bcsztcrcc. II. Rákóczi G y ö r g y crdclyi f e j e d e l e m és Kénossi F e r e n c jogügyigazgató
(causarum nostrarum fiscalium dircctor) kéri a Kolozs, Torda, Doboka v á r m e g y é k b e n fekvő fejedclcmi j a v a k r a vonatkozó iratokat. F 28. Itt szeretném megköszönni B a k á c s Bernadettének,
hogy c kevéssé kutatott forráscsoportra, és a témát illető j ó néhány saját f e l f e d e z é s é r e

figyelme-

met felhívta, és a tanulmány elkészítésében nélkülözhetetlen segítséget nyújtott.
32

A forrást, egyediségére való tekintettel, teljes terjedelmében közlöm: ANNO

DOMIN1

Quod felix, faustum, f o r t u n a t u m q u c sít ct quod / in toto passim fulgeat

dia: / Post sex

aetates, post
jéliciter

octo lustra, decemque

effluat, annus, / devota

/ saecula, fatalis

numen,

religione precor./

en trieteris

orbe,

adest./

Ut novus

1643

ergo tibi

Et tibi pro xenio cum munus,

carmine

május mittcrc non habcam, hacc disticha mitto. Valc.
Príma die anni praesentis
collegam

tneam

Joannem

1643. hora matutina quinta talibus
Pechy

varadium.

Stephanus

Palfji

versiculis salutubam
Enyedi.

honorandum

Septemcastrensis

mpp.

[F 15 protocollum maius R fol,16 r ],
33

1 607. n o v e m b e r 29. Kolozsvár. Rákóczi Zsigmond S z a m o s y másként S z a m o s k ö z y István
requisitor Capituli Albcnsis s z á m á r a , mivel „mind a káptalan ügyeiben m i n d a haza történetének lejegyzésében n e m k e v e s b é hasznosan, mint dicséretesen lelkének m i n d e n készségével és
élénkségével tanúsított és a j ö v ő b e n tanúsítani s z á n d é k o z i k , „quac ipse t u m in negotiis dicti
capituli, t u m in consignandis patriis historiis non m i n u s utilitcr quam laudabilitcr, summa cum
animi sui promptitudinc ct alaeritate exhibuit, i m p e n d i t ct in futurum q u o q u c exhibiturus
impensurus ct dcclaraturus e s t . " a Fehér megyei M a g y a r g á l d o n lévő e l p u s z t u l t n e m e s i háztclket [scssio scu curia nobilitaria dcsolata], amely azelőtt néhai vitézlő k o l o z s v á r i Jacobinus János a n a g y o b b kancellária titkáráé [sccretarius canccllariac aulicac m a i o r i s ] volt cs annak
magvaszakadtával a f e j e d e l e m r e háramlott, neki és mindkétnemü ö r ö k ö s e i n e k adja. F 2
Protocollum Dcus ad auxilium 1 8 2 - 1 8 9 .

Archontológia
Az összeállítás elkészítésekor néhány, a vizsgált terület és tisztség adta módszertani
sajátossággal kellett szembesülnöm. A requisitori hivatal viselésének időhatárait, kivéve azokat a — sajnos nem túl gyakori — eseteket, amikor a személy pontosan ismert időpontú kinevezésétől pontosan ismert időpontban bekövetkezett haláláig34
töltötte be tisztét, hónap, nap pontossággal megadni nem volt lehetséges. Látszólag
egyszerű feladat lett volna az illető által vezetett hiteleshelyi jegyzőkönyv adatait
venni alapul. Nem minden requisitor nevét viseli azonban kötet, míg egy kötetben
többek munkája is szerepel, sőt a hiányzó kötetek adatai sem ismertek. A tisztség viselésének kezdő időpontja, jóllehet majdnem minden esetben a nagyobb kancellária
ímokságát követi, nem esik egybe a jegyzőkönyvben található első, míg a végső időpontja az utolsó bejegyzés időpontjával. A XVII. század második felében, a Kolozsmonostori Konvent jegyzőkönyveinek jelentős része — az ekkor készült segédlet (F
15 Index Protocollorum 41. kötet.) tanúbizonysága szerint 24 kötet közül 13 — még
szintúgy a requisitorok nevét is viselte, mint a Gyulafehérvári Káptalan Levéltára
köteteinek többsége, 3í jóllehet, a későbbiekben kizárólagossá váló, betűkkel és római számokkal történő jelölés, már ekkor elsődlegesként szerepel. Valószínűleg a

34

Igen ritka forrás, ezért kivételesen teljes terjedelmében i d é z e m : 1650. m á r c i u s

15. enyedi

Pálffy István feljegyzése:
Czanadi

Púi holt

meg

1642. die 30. Julii Pechy János
1644. die 30 Julii

Pechy

1646. die 2 octobrís
1629 Bethlen
1648 Bethlen

fejedelemsége
István

1648 11 október
Öt fejedelem

hogy

status

ut flos cito perit
Stephanus

meg
holt

Deák

holt

meg

holt

meg

fejedelemsége

Rakoci

és öt collega

Tudom Uram,
Est hominis

Thordai Peter

Gábor fejedelem

1629 Catharina

holt

Varadi János

holt

meg

Georgy fejedelem
változást

Te. miserere
per florem

meg

holt meg

meg holt

értem. En Istenem mit érhetek

még, s ki éri az én

végemet?

mei
significatus

sic homo pulvis

érit.

Palffy

1650. 15. Mártii

Iram ezeket keserves-bús

szívvel és sokat

gondolkodván.

F 15 Protocollum m á j u s IIIII (V) a p e r g a m e n kötés belső o l d a l á n . A kötésre e g y 1530. május
10-én kelt oklevelet használtak fel.
35

A Bárdi István által 1657-ben készített mutató szerint 10 k ö t e t b ő l 7 viselte r e q u i s i t o r nevét.
F 14 Index sensualis ct verbális P r o t o c o l l o r u m I - X . Libri R c g i i Sigismundi Báthori. I. A Gyulafehérvári Káptalan köteteinek j e l ö l é s é r e bibliai idézeteket, a tartalomra utaló c í m e t használtak, itt a betű, illetve szám használata n e m ismert.

kötetek borításáról, illetve az első lapjáról írhatták le a segédletbe került elnevezést,
elnevezéseket, a requisitor nevét. A XVIII-XIX. századi protokollumok azonban
újra visszatérnek a korábbi gyakorlathoz. 36 Végül, de nem utolsósorban néhány
requisitor esetében alig találunk vonatkozó bejegyzést. Következésképpen a protokollumok első-utolsó bejegyzésének időpontja csak nagy óvatossággal, egyéb levéltári adat híján, vehető fel működési időhatárként. Fentiek alapján az általam
megadott adatok jelentős része, főként a hivatalviselés kezdetére vonatkozóak,
első általam ismert említésként értelmezendő.
A vázolt nehézségek miatt is terjesztettem ki a kutatást az Erdélyi Központi Kormányhatóságok anyagában fellehető összes, érdemleges eredménnyel biztató forráscsoportra. A szigorúan vett archontológia határait némiképp a proszopográfia 37 irányába kitolva, a hivatalviselésre vonatkozókon kívül, ahol a szerény forrásadottságok ellenére erre módom nyílott, feltüntettem az egyén társadalmi, anyagi, családi
viszonyait, kapcsolatrendszerét remélhetőleg jobban megvilágító adatokat is.
A tisztség megnevezése egyértelmű, nem is mutat túlzottan nagy változatosságot, zömében requisitor; magyar nyelven káptalan, a hiteleshelyi megfogalmazás
pedig collega, socius, fráter noster. így, közismert, rögzült elnevezésekről lévén
szó, csak az általánostól eltérő megnevezéseket tüntettem fel. A források jelzetét az
adat után rövidítve adom meg szögletes zárójelben, feloldásuk a tanulmány végén
külön jegyzékben található. A személynevek, tisztségek, földrajzi nevek megnevezését minden esetben modem átírásban adom meg.
Tekintettel a párhuzamos tisztségviselésre és jó néhány esetben bizonytalan
időhatárra, nem kevésbé az egyszerűbb használhatóságra, a requisitorokat a
klasszikus archontológia szabályaitól eltérve nem hivatalviselésük időrendjében,
hanem — nem előzmények nélküli módon — mai formában írt családnevük szoros
betűrendjében sorolom fel. 38

36

A meglehetősen b o n y o l u l t ós zavaros r e n d s z e r következtében a Gyulafehérvári K á p t a l a n és a
Kolozsmonostori K o n v e n t hitclcshclyi j e g y z ö k ö n y v e i r e (és hasonló, itt nem r é s z l e t e z e n d ő
okokból a többi s o r o z a t köteteire, m i n d e n e k e l ő t t a Királyi K ö n y v e k r e ) történő h i v a t k o z á s k o r
célszerű és kívánatos a (raktári) szám h e l y e t t a kötetek m i n t e g y háromszázötven é v e változatlan címét megadni.

37

A z archontológia és prozopográfia meghatározására, a történettudományhoz és e g y m á s h o z
való viszonyára: Engel

Pál: Archontológia. és Uö:. Prozopográfia. In: A történelem segédtu-

dományai. Szerk. Bcrtényi Iván. Bp., 1998. 2 9 - 3 6 . és 3 7 - 3 9 . p.
38

Trócsányi Zsolt a l a p m ű v é b e n a f e j e d e l m i tanács összetétele, a Fejedelmi Tábla ü l n ö k e i , a nag y o b b és. a kisebb kancellária írnokai c í m ű fejezetek esetében is ezt a megoldást a l k a l m a z z a .
Trócsányi,

1980. 2 2 - 3 6 . , 188-197., 3 5 9 - 3 6 1 . és 365-372. p.

Az archontológiai adatok összesítése és a pályaképek felvázolásakor feltétlenül
figyelembe kell venni, hogy a források csekély száma következtében előfordulhat,
hogy a tisztségek egymáshoz való időbeli viszonya, azaz a requisitori tisztség előtt,
avval egyidejűleg, azt követően történő viselése újabb adatok felbukkanása esetében módosul.
Az egyes csoportokban csak azokat a személyeket tüntettem fel, akiknek odatartozására vonatkozóan forrással rendelkezem. Kivételt csak a földrajzi névből
keletkezett családnevek esetében tettem. Az ismert requisitorok összlétszáma 43 fő
volt (Gyulafehérvári Káptalan, 22, Kolozsmonostori Konvent, 21 fő). A valószínűleg hiányos listák ellenére szerencsés megoszlás, hiszen a két hiteleshely egy híján
azonos számú tisztségviselőjét ismerjük, így elfogadható alapot jelentenek az
összehasonlításra.
A szerkezet
Az archontológia szerkezete a következő:
Név: a tisztségviselő neve mai alakban, a nevek szoros betűrendjében.
Requisitor: a requisitori tiszt viselésének rendelkezésemre álló adatok alapján
megállapított kezdő- és végpontja, év pontossággal.
Említések időpontja: a mai alakban év, hónap, nap, az eredeti, feloldott forma feltüntetése nélkül.
Jegyzőkönyve: Az adott requisitor nevét viselő hiteleshelyi jegyzőkönyv neve, évköre, mai jelzete.
Egyéb tisztségei: A requisitori tisztségen kívül viselt tisztségek megnevezése lehetőleg magyarul. Amennyiben a tisztségnek nincs bevett magyar megfelelője, akkor
a latin megnevezés. A ritkán előforduló, esetleg tisztázásra szoruló tisztségeknél a
magyar megnevezés után kerek zárójelben adom meg az eredeti alakot.
Évköre: a különböző tisztségek viselésének időrendjében
Említések időpontja a mai alakban év, hónap, nap, az eredeti, feloldott fonna feltüntetése nélkül.
Tanulmányai: a tanulmányok végzésének helye, időpontja, a kar, végzettség neve.
Birtokok: a személy által birtokolt, zálogolt ingatlanok esetében a település magyar
neve, kerek zárójelben a középszintű közigazgatási egység (vármegye, szék,)
neve, a település egykori nevei, a település mai neve, az ország, amelyben jelenleg
található. Az ingatlan típusa, a településen belüli helye, a szomszédok neve. Az
említés (ek) időpontja.
Felesége: feleség (ek) neve, a feleség szüleinek neve. Az említés(ek) időpontja.
Gyermek(ek): neve(ik).

Születése: requisitor születésének időpontja, helye.
Halála: Az elhalálozás időpontja, helye.
Temetése: az eltemetés időpontja, helye.

Az archontológiából levonható néhány tanulság

A requisitorok szolgálati

időtartama

A Gyulafehérvári Káptalanban az átlagolt szolgálati idő 12,5 évet tett ki. A leghosszabb ideig, 31 évig, Taraczközy Péter, míg a következő csoportban (20-30 év)
két fő: Csicsói György 23 évig, Dióssy Gáspár 22 évig szolgált. Az átlagos időtartamhoz közel (10-20 év) 11 fő, Bárdi 20, Dési 18, Taraczközy Ferenc 16, Szamosközy István 15, Barkai 14, Bojthy 14, Gyarmati 14, Ilosvai 12, Barsi 11, Debreceni
11, Herczegszőllőssy 11 évig volt hivatalban. A következő csoport (5-10 év) 5 fős,
Balásfy János 9, Böszörményi 8, Pápay 8, Siklósi 8, és Lippay 5 év. Viszonylag rövid
ideig (1-5 év) hárman szolgáltak Szalárdi 3, Laskóy 1, Zákányi 1.
A Kolozsmonostori Konventben az átlagolt szolgálati idő 12.3 évet tett ki, itt
fordult elő a leghosszabb szolgálati idő is: Rákosi Nagy Boldizsár 47 évig volt hivatalban. A következő csoportba (30-40 év) tartozik Pálffy 40 és Torday Péter 33
évvel, ezt követi (20-30 év) Kolozsvári 23 és Szentiványi 23 évvel. A 10-20 év közötti szolgálati viszonyúak közé Szalánkeméni 20 és Pécsi 13 évvel került, míg az
5-10 évig terjedő időszakban hatan (Balásfy Ambrus 9, Benkő 8, Csanády Pál 8,
Kászoni 8, Szőllőssy István 8, és Szamosközy Mihály 6 év) működtek. A legrövidebb számbavett ciklusban (1-5 év) pedig nyolcan (Pécsváradi 3, Szalárdi 3,
Torday Imre 2, Bibarczfalvi 1, Csanády János 1, Szőllőssy Gábor 1 és Tolnai 1 év)
dolgoztak.
A listából kitűnik, hogy a requisitorok mindkét hiteleshelyen viszonylag hosszú
ideig töltötték be tisztüket, a Gyulafehérvári Káptalan munkatársai közül a 10-20
és az 5 - 1 0 év közti csoportok a legnépesebbek, míg a Kolozsmonostori Konvent
esetében az 1 - 5 , 5 - 1 0 év csoportjai. Figyelembe kell venni azonban, hogy azokat a
személyeket, akikről kevés, netán egyetlen adat állt rendelkezésemre j o b b híján az
1-5 csoportba soroltam, ezért az arányok megtévesztők is lehetnek.

Egyéb

tisztségek

A két hiteleshelyen működő requisitorok közül a nagyobb kancellárián bizonyíthatóan 22 fő dolgozott: a Gyulafehérvári Káptalan esetében a 22 fős személyzetből
12 fő (Balásfy János, Bárdi, Barkay, Böszörményi, Csicsói, Debreceni, Dési,
Dióssy, Herczegszőllőssy, Siklósi, Szalárdi és Zákányi), a Kolozsmonostori Konvent esetében a 21 főből 11-en (Bibarcfalvi, Csanádi János, Kolozsvári, Pálffy, Pécsi, Pécsváradi, Szalárdi, Szamosközy Mihály, Szőllőssy István, Tolnai és Torday
Péter).
A legjellemzőbb, mondhatni kötelezően végigjárandó út első állomása a nagyobb
kancellária írnoki tisztsége, amely kitűnő lehetőséget nyújtott a nyelvi Jogi, közigazgatási ismeretek megszerzéséhez, elmélyítéséhez, és nem utolsósorban a társadalmi,
anyagi elismertség megszerzéséhez, illetve fokozásához is nagyban hozzájárult.
(Lásd Debreceni János pályáját). E tekintetben jelentős eltérés nem mutatkozik a két
intézmény állományában, ugyanis a Kolozsmonostori Konvent requisitorai közül
11, a Gyulafehérvári Káptalan esetében alig több, 12 fő érkezett bizonyíthatóan a nagyobb kancelláriából. Kolozsvári Márton esete sajátos, ő a requisitor (1575-1597),
kisebb kancellária (1599) és nagyobb kancellária (1612) utat járja be, bár épp ez a
tény valamint a név jellege és viszonylagos gyakorisága miatt meglehet, hogy két
személyről, netán rokonokról van szó. Párhuzamosan, jobban mondva átfedésben
mindössze Csanádi János és Pécsi János, viseli a két tisztséget, bár esetükben éppen
az erre az időszakra vonatkozó adatok bizonytalanok.
Hasonlóképpen érthető a más, szintúgy a requisitori tisztség színvonalas ellátásához nélkülözhetetlen tudás megszerzését (is) lehetővé tevő, illetve annak birtoklását
feltételező hivatalokból, (a kancelláriai titkár Szalárdi, vagy a fejedelem titkára
Balásfy János) a hiteleshelynek otthont adó „önkormányzattól" (városi jegyző:
Csanády János, Kolozsvári Márton, Szalánkeméni) érkezők esete. Ideálisnak nevezhető a más, jelentősége ellenére sajnos jelenleg kevéssé ismert levéltárnál, esetleg
hiteleshelynél szerzett szakmai gyakorlat („fejedelemnek levelére gondviselő belső
titkos deákja " Szalárdi, a „fejedelem titkos okleveleinekés nyilvános dekrétumainak
őrzője " Taraczközy, a váradi káptalan requisitora Szalárdi). A különböző, rangos iskolák képzett vezetői is viszonylag magas arányban képviseltetik magukat (rektor:
Csanády Pál, Bojthy, Laskói, Taraczközy, iskolamester, lelkipásztor: Dióssy). Jóval
kevésbé tűnik indokoltnak a meglehetősen jól jövedelmező, a gazdasági élet fontos
területein tevékenykedő hivatalnokok (marosportusi perceptor, tordai sókamarás
Bárdi, Kolozs vármegye adószedője Torday Imre, dispensator Szőllőssy Gábor) feltűnése. Nemkevésbé különös, a polihisztor szemlélettel csak részben magyarázható
jelenség, a két orvos (Csanády Pál, Rákosi) hivatalviselése, akik címüket és hivatá-

sukat a requisitori kinevezés után is megtartották. A hiteleshelyi tevékenység mellett
előforduló tisztségek közül a levéltárossághoz a humán tudományokat a fejedelem
könyvtárosa Bárdi, az udvari történetíró Bojthy képvieslte, míg gyakorlati igazságszolgáltatási tevékenységet folytatott a Fehér megye főbírája címet viselő Bárdi, Fehér megyei törvényszék esküdtje Bojthy, Kolozsvár esküdtje Szöllössy Gábor, a
pénzügyigazgatás területén pedig Kolozs vármegye adószedőjeként Szöllössy István
és Torday Péter kapcsolódik.
Összesen öten viseltek egyházi (kálvinista, lutheránus vagy unitárius) tisztséget, akár a requisitori tisztséggel párhuzamosan is: a Gyulafehérvári Káptalanban
hárman (Dési, Dióssy és Ilosvai), a Kolozsmonostori Konventben pedig ketten
(Csanády és Polgári). Tanulmányaikat is fejedelmi, illetve egyházi támogatással
végezték. Az archontológiai összegzés alapján felvetődik a két hiteleshely szekularizációjának problematikája. Kétségtelen tény, hogy az erdélyi püspökség jövedelmeit a kincstár számára foglalták le. A requisitorok kinevezéséről és fizetéséről az
országgyűlési végzések értelmében a fejedelemnek kellett gondoskodnia. Az egyházi tisztségviselők, illetve az e rovatban fel nem tüntetett, az egyházakkal szoros
kapcsolatban lévők és azok nyilvánvaló befolyása az országos levéltári feladatokat
is ellátó intézmények munkatársai esetében nyilvánvalóan módosítják az említett
intézmények „világi jellegéről" eleddig gondoltakat.
Egyértelmű a kép a requisitori tisztség utáni hivatali működés esetében. Itt kizárólag a nagy szakmai gyakorlatot, és megbízhatóságot igénylő, ekképp emelkedést
is jelentő igazgatási, igazságszolgáltatási területen tevékenykedőket találunk.
(.Doboka vármegye alszolgabírája (Torday Imre), Dési és aknai sóbányák prefektusa (Bibarcfalvi), a várőrségek tartására kivetett adó, a vöröstornyi harmincad, a
Szamoson túli országos jövedelmek perceptora; Partium, Kolozs, Doboka, Belső-Szolnokmegyei országos jövedelmekpénztárnoka
(Szalárdi), a török adó generális perceptora (Pálffy István).

A requisitorok

tanulmányai

A bizonyíthatóan felsőfokú tanulmányokat folytatók létszáma magas, összesen 11
fő. Ebből a Kolozsmonostori Konventben mindössze ketten szolgáltak: Csanády Pál
valahol Itáliában, Rákosi Páduában tanult orvostudományt. A Gyulafehérvári Káptalan munkatársai közül kilenc fő szerepel: Barsi Németországban, Bojthy
Heidelbergben (teológiát), Dési Wittembergben, Dióssy Franekerben, Leidenben és
Elbingben (mindhárom helyen teológiát); Ilosvai, Laskói és Lippay Wittembergben

(mindhárman teológiát), P á p a y Leidenben (teológiát), S z a m o s k ö z y István
Heidelbergben tanult.
A fejedelmi támogatással a legjobb európai egyetemeket látogatók száma az Erdélyi Fejedelemségben a XVII. századra növekszik. A protestáns szellemű német
egyetemek és az ott szerzett teológiai képzettség túlsúlya hűen tükrözi az ország
társadalmának vallási megoszlását, illetve a fejedelmi „művelődéspolitikát". A
legalább középfokú végzettség, mint alapkövetelmény, valamint a magas képzettségű tisztviselők aránya, természetesen a kiadványok, segédletek mellett, a munkahelyek, a hiteleshelyi levéltárak, az ott végzett és végzendő tevékenység színvonalát is jól jelzi.

A

requisitorokjogállása

A nemesek összlétszáma a két hiteleshelyen 27 fő. A Gyulafehérvári Káptalanban 17
fő nemes: Balásfy János, Barkay, Barsi, Bojthy, Böszörményi, Csicsói, Debreceni,
Dióssy, Gyarmati, Herczegszőllőssy, Laskói, Lippay, Pápay, Siklósi, Szamosközy
István, Taraczközy Ferenc, Taracközy Péter; a Kolozsmonostori Konventben pedig
10 fő: Balásfy Ambrus, B e n k ő , Bibarcfalvi, Kászoni, Pálffy, Pécsi, Rákosi,
Szalánkeméni, Szentiványi, Szőllőssy Gábor.
Közülük biztosan hivatali érdemeikért kaptk nemességet a Kolozsmonostori
Konventben Pálffy és Rákosi, a Gyulafehérvári Káptalanban pedig Bojthy, Debreceni, Pápay. Hivatalnok-értelmiségi családból származnak négyen, a Gyulafehérvári Káptalanban Balásfy J á n o s , Debreceni, a Kolozsmonostori Konventben
Balásfy Ambrus és Torday Péter. Egyértelműen polgár a Kolozsmonostori Konventnél Csanády Pál. Nemes és polgár ugyanott Benkő.
A requisitorok túlnyomó többsége tehát nemesi származású volt, akik esetében
természetesen az érvényesülést a hivatalnok-értelmiségi pályán próbáló kisnemesi vagy birtoknélküli, amialista rétegről van szó. Aki itt kezdte hivatali pályáját, általában alulról jött, nem tartozott a birtokos nemességhez, vagy annak legalsó részéhez. 39 Ezért lehetett nagyobb jelentősége a számukra ekkor, illetve a requisitori
pályaszakaszban juttatott kisebb birtokadományoknak is. A hivatali érdemeikért
megnemesítettek között található az egyetlen ismert jobbágyi származású személy,
Bojthy, akinek pályája magasra ívelt, Debreceni esetében azonban egy azelőtt is
nemesnek tudott család tagjainak újranemseítéséről beszélhetünk. Rákosi érdemei
is valószínűleg az orvosi és requisitori tevékenysége között oszlanak meg, források

39

Trócsányi,

1980. 201-202. p.

híján jelenleg nem megállapíthatóan. Figyelemreméltó, hogy 4 fő esetében sikerült
bizonyítani, hogy nemesi családjának legalább a második „deák" nemzedékéhez
tartozik. Az eredetileg polgári származású Szentiványi is a fejedelmi udvar közelségének köszönhette emelkedését, nemességét, hiszen apja II. János udvari lakatgyártója volt.

A requisitorok származási

helye

Az egykori Magyarországról 20-an származtak: a Gyulafehérvári Káptalan esetében Balásfy Ambrus (Zala), Bárdi, Taraczközi (Máramaros), Bojthy, Debreceni,
Szalárdi (Bihar) Herczegszőllősy, Pécsi, Pécsváradi (Baranya), Polgári (Szabolcs),
Szalánkeméni, Tolnai (Tolna); a Kolozsmonostori Konventnél pedig: Balásfy János (Zala), Barsi (Bars), Böszörményi (Bereg), Laskóy, Pápay (Veszprém) Lippay
(Temes) és Siklósi (Baranya). Erdélyből pusztán heten származtak: a Gyulafehérvári Káptalanban Dióssy, a Kolozsmonostori Konventben pedig Csanády János,
Csanádi Pál,40 Kolozsvári (Kolozs), Pálffy (Fehér), Torday Imre és Torday Péter.
Székely eredetűek a Gyulafehérvári Káptalanban Csicsói (Csíkszék), a Kolozsmonostori Konventben pedig Bibarcfalvi (Udvarhelyszék), Kászoni és Benkő
(Háromszék) voltak. Bizonytalan származási helyű nyolc személy, a Gyulafehérvári Káptalanban három (Barkai, Dési, Ilosvai), a Kolozsmonostori Konventben
pedig öt azonosíthatatlan származási helyű requisitor dolgozott: Gyarmati, Rákosi,
Szentiványi, Szőllőssy Gábor és Szőllőssy István.
A származás megállapítására több módszert alkalmaztam. A legbiztosabb, ha
maga az érintett vall származásáról, ez azonban esetünkben sajnálatosan ritka
(ilyen például Balásfy János, Pécsi János végrendelete). Szintúgy megbízhatónak
mondható az egyéb levéltári források, főként jogbiztosító, „hivatalos" iratok által
történő említés. A leginkább bizonytalan és jobbhíján általam is leggyakrabban
használt eljárás a földrajzi nevek és a családnevek összevetése. Mindezek alapján
szembetűnő a Magyarországról áttelepültek igen magas száma.
Az Erdéllyel határos vagy közeli területekről (Bereg és Szabolcs), jöttek száma
viszonylag kevés. A megyék közül viszont kiemelkedő a távolabbi hódolt Baranya,
ahonnan négyen érkeztek, míg a szintén nem túl közeli, a Királyi Magyarországhoz
tartozó Bars, Veszprém, Zala. Említésre méltó, bár már ismert tény, hogy az Erdélyi
Fejedelemségbe Magyarországról érkezettek jó része kereste — és mint látni fogjuk
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Erdélyben két C s a n á d j ö h e t számba származási helyként. Erdő C s a n á d (Torda) ill. szász C s a n á d (Fehér).

nem is sikertelenül —boldogulását a központi kormányzat valamelyik hivatalánál.41
Nem kelt különösebb meglepetést a Partiumból érkezett 6 fő. A székely családok
száma a nagyobb kancellária írnokai között a Kolozsmonostori Konvent és a Gyulafehérvári Káptalan esetében mindössze l - l fő (Bibarcfalvi, Csicsói), így itt a
Trócsányi Zsolt által más kormányzati szervek állományát vizsgálva megállapított
hivatalba törekvési áramlat jelenleg nem igazolható. Mindenesetre nemcsak a Székelyföldről származók esetében helytálló az a megállapítás, miszerint a közeli
vagy távolabbi rokonok „egymást hozták be" a központi kormányzat hivatalnoki
karába, hanem a bevándoroltak Balásfyak, Debreceniek, Taraczközyek, esetében
is, ami az idegen környezetbe kerültek érthetően szoros összetartását jelzi. 42

A requisitorok rokoni

kapcsolatai

Testvérek voltak a Kolozsmonostori Konventben tevékenykedő Balásfy Ambrus
és a Gyulafehérvári Káptalanban dolgozó Balásfy János. Feltételezhetően közeli
rokonok voltak Szamosközy István (Gyulafehérvári Káptalan) és Szamosközy Mihály (Kolozsmonostori Konvent), Szőllőssy Gábor és Szőllőssy István (mindketten a Kolozsmonostori Konventben), Taraczközy Ferenc és Taraczközy Péter
mindketten a Gyulafehérvári Káptalanban, Torday Imre és Torday Péter (mindketten a Kolozsmonostori Konventben).
Leánya házassága révén rokonságban volt Barkay Ambrus (Gyulafehérvári
Káptalan) és Herczegszőllőssy János (Gyulafehérvári Káptalan), aki Barkaynak
Zsófia nevű lányát vette el. Megemlíthető, hogy Lippay Péter gyulafehérvári káptalani requisitor a Kolozsmonostori Konventben dolgozó Szalánkeményi János özvegyét, Majtényi Annát vette el feleségül.

41

Trócsányi,
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Az crdclyi b i r t o k o s nemesség e g é s z é n e k átfogó ismerete híján, a családnevekből kiindulva

1980. 2 0 1 - 2 0 2 . ós 204. p. Sunkó, 2002. 308. p.

magyar, s z é k e l y szász helynevekből képzettek arányát v i z s g á l v a nagyon kevés a s z á s z (3,3%),
amit azzal magyarázhatunk, hogy a középkori értelemben vett polgári s z a b a d s á g b a n élvén
nem volt v o n z ó a z állami hivatali pálya a számukra. A k i m é g i s hivatali pályára kart lépni, a
szász i g a z g a t á s b a n

talált helyet. F e l t ű n ő a székelyek m a g a s aránya a m e g y é k k e l

ós a

Partiummal s z e m b e n , ami a szabad székelyek és a kisebb b i r t o k ú székely n e m e s e k az átlagnál
erőscbb é r t e l m i s é g i pályára á r a m l á s á v a l magyarázható. A s o k háromszéki h e l y n é v b ő l képzett
nevegyezés m i a t t valószínűleg s o k a n rokonok, akik „ e g y m á s t hozzák be" a hivatalba. A Magyarországról áttelepültek közül is s o k a n kényszerültek hivatali pályára. Ö s s z e g e z v e : a legerősebb elem a kisbirtokos vagy armális nemes, de jelentős a s z a b a d székely, s z a b a d szász, nem
szász városok, mezővárosok p o l g á r s á g a , a kiváltságot n y e r t református papok leszármazottai.
Trócsányi,

1980. 2 0 4 - 2 0 5 . p.

A requisitorok

birtokai

A requisitorok közül házzal bírt Gyulafehérvárott 13 fő, ebből a Gyulafehérvári Káptalanban 12 fő, (Balásfy János, Bárdi, Barkai, Barsi, Csicsói, Debreceni, Dióssy,
Ilosvai, Laskói, Pápay, Taraczközy Ferenc és Taraczközy Péter), a Kolozsmonostori
Konventből csak 1 fő (Balásfy Ambrus). A másik hiteleshely székhelyén, Kolozsvárott összesen 5 fő, ebből 2 fő a Gyulafehérvári Káptalanból (Balásfy János és Debreceni) 3 fő a Kolozsmonostori Konventből (Balásfy Ambrus, Szakánkeméni és
Szentiványi). Aranyosmeggyesen 1 fő a Gyulafehérvári Káptalanból (Bojthy),
Désen 1 fő a Kolozsmonostori Konventből (Kászoni), Enyeden 1 fő a Gyulafehérvári Káptalanból (Bojthy), Gyalun 2 fő a Gyulafehérvári Káptalanból (Bárdi és
Csicsói), Szebenben 1 fő a Gyulafehérvári Káptalanból (Debreceni János). A földbirtokosok az alábbiak szerint oszlottak meg: Gyulafehérvár környékén 6 fő birtokolt, mindannyian a Gyulafehérvári Káptalanból (Bárdi, Barkai, Csicsói, Debreceni,
Gyarmati és Pápay), Kolozsvár környékén 5 fő, ebből a Gyulafehérvári Káptalanból
ketten (Lippay és Szamosközy István) a Kolozsmonostori Konventből 3 fő (Márton
deák, Szalánkeméni és Szőllőssy Gábor), Biharban 1 fő a Gyulafehérvári Káptalanból és a Kolozsmonostori Konventből (Szalárdi), Küküllőben 1 fő a Gyulafehérvári
Káptalanból (Barkai).
A fejedelmi székhelyen, Gyulafehérvárott és környékén házat, földet birtoklók
között, már csak a munkahely és lakóhely azonossága miatt is, szinte kizárólag a
Gyulafehérvári Káptalan requisitorai szerepelnek (Balásfy Ambrus, testvére és
Kolozsváron is bírt háza miatt nem igazi kivétel). Kolozsvárott, legalábbis az ismert adatok szerint, öten bírtak házzal, közülük hárman a Konvent, ketten azonban
a Káptalan alkalmazottai voltak, a város környékén lévő földek birtokosai között
jelentősebb számban előfordultak gyulafehérváriak is. Magyarázatul szolgálhat,
természetesen az adatok hiányos volta mellett, hogy a kancellária és a hiteleshely
azonos helyen, a fejedelmi központban, Gyulafehérvárott működött, és így szorosabb kapcsolat alakulhatott ki a hivatalok között, továbbá a káptalan, épp elhelyezk e d é s e miatt, n a g y o b b tekintélynek is örvendett a k o l o z s m o n o s t o r i n á l .
Mindenesetre a hivatali karrier jelentős anyagi gyarapodással is járt, hiszen sem a
Gyulafehérvárott, sem a Kolozsvárott és azok vonzáskörzetében lévő kőházak nem
tartoztak az „alacsony árfekvésű ingatlanok" közé.

A Gyulafehérvári Káptalan requisitorai
Balásfy J á n o s

Jogállása: nemes. 1589. március 15. [F 1 Liber Regius II. Sigismundi Bathori
327-330.]
Requisitor: 1588-1596.
Az említések időpontjai: 1588-1591 [Trócsányi, 1980. 185. 187. p.] 1589. március
11. [Liber Regius II Sigismundi Báthory 327-330.], 1591. május 13. [F 15
Protocollum Ruber. fol. 236-237 r .], 1592. január 24. [F 12 I/c t.] és 1596. október 3. [F 3 I 68.]
Jegyzőkönyve: 1590. július 24. Adam primus homo jegyzőkönyv kötet végére kötött mutatója. [F 2]
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka: 1577- [Trócsányi, 1980. 185.,
187. p.], 1579. november 2. [F 15 Protocollum. Joannis Secundi 1577-1584.
60-61.], 1584. március 1. [F 1 Liber Regius I. Sigismundi Báthory fol. 25.].
Kancelláriai titkár: 1594-1598 [Trócsányi, 1980. 185., 187. p.]
A fejedelem titkára (secretarius noster). 1598. március. 6. [F 3 A 74.].
Birtokai: Gyulafehérvár (Fehér vármegye. Alba Carolina, Alba Júlia, Carolinaalba,
Carolopolis, Karlsburg, Belgrád. Ma: Alba Iulia. Alba j. Románia), szolgáltatásoktól mentesített kőház (domus lapidea exempticia), előző tulajdonos: Lázár István (Az udvari) puskás gyalogok századosa (centurio peditum pixidariorum).
Szomszédai: literátus Gyarmati János fűszer számvevő (rationista aromatum) és
Kádas Ferenc. 1589. március 15. [F 1 Liber Regius II. Sigismundi Báthory
327-330. fol.].
Kékbükk (Torda vánnegye) 1584. március 1. [F 1 Liber Regius I. Sigismundi
Báthory 25. fol.].
Kolozsvár 1579. november 2. [F 15 Protocollum Joannis Secundi 1577-1584.
60-61. p.]
Apja: Literátus Nagy Balázs [F 27 B no 9.]
Testvérei: Ambrus, Ferenc (utód nélkül elhalt), Gergely (utód nélkül elhalt),
György, István, László és Katalin, [F 27 B no 9.].
Leánya: Dorottya [F 27 B no 9.]
Bárdi István

Jogállása: nemzetes és vitézlő. 1648. szeptember 14. [F 3, T 95].
Requisitor: 1647-1666 [Trócsányi, 1980. 189. p.] és [F 2 Protocollum Stephani
Böszörményi 41.]

Az említések időpontjai: 1651. március 5. [F 1 Liber Regius XXV. Georgii Rákóczi
II. 409.], 1664. november 5. [F 3 F 96], 1665. [F2 Protocollum Stephani Böszörményi 1.], 1666. január 10. [F 12 XIV./3.].
Jegyzőkönyve: Protocollum Stephani Bárdi I. 1647. november 26. - 1649. december 21. [F 2] és Protocollum Stephani Bárdi II. 1652. január 8. -1654. november
19. Terjedelem: 352 p [F 2]
Munkája: Index sensualis et verbális Protocollum I-X. Eredeti címe: Index omnium
rerum in protocollis Capituli Ecclesiae Albensis Transylvaniae universis
conscriptarum et repositarum per Egregium Stephanum Bárdi de Alba Júlia
requisitorem literarum capituli eiusdem Ecclesiae Albensis Transylvaniae et suae
celsitudinis bibliothecarium excerptus ac propria manu conscriptus. 1657 [F 14],
A levéltáros eskü egyik másolója: [F 2 Protocollum Stephani Böszörményi],
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1631-1638. [Trócsányi, 1980.
189. p.].
„a mi kegyelmes urunknak, Ónagyságának Udvari Kancelláriáján lévő hites
nótáriusa". 1638. április 28. [F 3 F 92].
Marosportusi perceptor. 1639. [Trócsányi, 1980. 189. p.]
Tordai sókamarás. 1647. [Trócsányi, 1980. 189. p.]
A fejedelem könyvtárosa {bibliothecarius principis). 1651. március 5. [F 1 Liber
Regius XXV. Georgii Rákóczi II. 409.], (suae celsitudinis bibliothecarius) 1657
[F 14 Index sensualis et verbális Protocollum I-X.].
Fehér vármegye főbírája. 1664. [Trócsányi, 1980. 189. p.] 1664. november 5.
[F 3 F 96],
Birtokai: Gyalu. (Kolozs vármegye, Jalmarkt, Gyisilau. Ma: Gilau Cluj j. Románia). Híd utca. Szomszédai providus Molnár János (délről) és a Szamos hídjára
vezető közút északról. 1651. március 5. [F 1 Liber Regius XXV Georgii Rákóczi II. 409.]
Gyulafehérvár (Fehér vármegye. Alba Carolina, Alba Júlia, Carolinaalba,
Carolopolis, Karlsburg, Belgrád. Ma: Alba Iulia. Alba j. Románia), ház. Boldogasszony utca. Szomszédai: Háromszéki ház, nemes Szíjgyártó Gergely. 1639. április 16. [F 12 XXIII.].
Nagykerék másképpen Bogát (Oláhbogát, Fehér vármegye. Ma: Bogatu
Román. Sibiu j. Románia.) 1638. április 28. [F 3 F 92]
Pókafalva (Pocken, Thornen, Páká. Fehér vármegye. Ma: Pauca. Sibiu j. Románia.) 1638. április 28. [F 3 F 92]
Felesége(i): Komáromi [?] (Bárdi István volt a Gyaluban lakó nemes és vitézlő
Komáromi Márton, Kolos vármegye egyik viceispánja és Szalánczi Judit sógora). 1638. április. 28. [F3 F92],

Csernátoni Katalin, aki 1669. szeptember 16-án már özvegy. Bárdi Istvánt követően férje: Nagy Ferenc. 1675. február 2. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi
177.]
Rokona: vitézlő Bárdi Péter. [F 3 F 92]
Halála: 1666. július. 10. előtt. [F 2 Protocollum Stephani Böszörményi 8.]
Temetése: 1666. július. 10. Gyulafehérvár. [F 2 Protocollum Stephani Böszörményi 8.]
Barkai Ambrus

Jogállása: nemes és vitézlő. 1622. február 7. [F 2 Protocollum Ambrosii Barkai
fol. 21.]
Requisitor: 1620-1633. [Trócsányi, 1980. 189. p.]
Az említések időpontjai: 1620-1633. [Trócsányi, 1980. 189. p.]
Jegyzőkönyve: Protocollum Ambrosii Barkai 1620. -1643. április 4.[F 2],
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka 1606-1617. [Trócsányi, 1980.
189. p.]
1608. január 26. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 137.], 1609. december 26.
[F 2 Protocollum Deus ad auxilium 302.], 1612. december 30. [Gyulafehérvári
Jegyzőkönyvek. 268.], 1614. január 18. [F 4 Comitatus Albensis Fasciculus 2.
No. 32.], 1616. április 27. [F 2 Protocollum Magnificat anima mea Dominum
234.] és 1617. március 26. után [F 3 R 29].
Birtokai: Borbánd (Fehér vármegye. Weindorf, Barabánc. Ma: Barabant Alba j.
Románia) 1609. december 26. [F2 Protocollum Deus ad auxilium 302.]. Malom
a Borbándpataka felett. 1608. január 26. [F2 Protocollum Deus ad auxilium
137.] Két kőház. Szomszédai: Enyedi Szatmáry Pál és nemes Kovács Ferenc.
1609. december 26. [Protocollum Deus ad auxilium 302.].
Gyulafehérvár, (Fehér vármegye. Alba Carolina, Alba Júlia, Carolinaalba,
Carolopolis, Karlsburg, Belgrád. Ma: Alba Iulia. Alba j. Románia) ház és telek,
a falakon belül, az Olasz utcában. Szomszédai: nemes Szabó György háza, néhai providus Kőmíves Jakab puszta telke. 1614. január. 18. [F 4 Comitatus
Albensis Fasciculus 2. No. 32.].
Hosszúaszó (Küküllő vármegye. Langenthal. Ma: Valea Lunga Alba j. Románia) 1622. február 7. [F 2 Protocollum Ambrosii Barkai. 21. fol.].
Igen (Magyar) (Fehér vármegye. Krapundorf, Kruppendorf. Ma: Ighiu Alba j.
Románia) 1616. április 27. [F 2 Protocollum Magnificat anima mea Dominum
234.].
Felesége: nemes Csányi Erzsébet. 1622. február 7. [F 2 Protocollum Ambrosii Barkai. fol. 21.], 1630. március 29. néhai! [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 63 v ],

Gyermekei: Erzsébet, Judit és Zsófia. 1622. február 7. [F 2 Protocollum Ambrosii
Barkai. 21. fol.].
Halála: 1635. július 23. előtt. [F 2 Protocollum Casparis Böjti 115.]
Barsi M i h á l y

Jogállása: nemes. 1637. március 28. [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 123r.]
Requisitor: 1635-1645
Említések időpontja: 1635. május 23. [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 131.]
1636. július 6. [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 139.]
1637. március 28. [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 123r.]
1637. szeptember 25. [F 3 Z 98]
1639. május 15. [F 2 Protocollum Michaelis Barsi fol. 115v.]
1640. december. 29. [F 2 Protocollum Michaelis Siklóssy fol. 30r.].
1642. május 17. [F 2 Protocollum Michaelis Barsi fol. 125 v -126 r .]
1643. január 28. [F 2 Protocollum Johannis Herczegszölösi fol. 34 v .]
1645. július 8. [F 2 Protocollum Johannis Herczegszölösi fol. 40 v .]
Jegyzőkönyve: Protocollum Michaelis Barsi 1643. május 4.-1643. január 16.
Egyéb tisztségei: A Gyulafehérvári iskola rektora. 1627. [Herepei, 1965 1.262. p.].
Fejedelmi könyvtáros. 1629 után [Herepei, 1965 I. 262. p.]
Táblai ülnök I. Rákóczi Görgy alatt. [Herepei, 1965.1. 262. p.].
Tanulmányai: Németország. [Herepei, 1965 I. 262. p.]
Birtoka: Borbánd. Rét a Pad nevű szőlőhegy alatt. Szomszédok: Ceglédi Mihály,
Gazdag Erzsébet [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 131.]
Gyulafehérvár ház. Szomszédja: Lódi Simon 1635. május 25. [F 2 Protocollum
Michaelis Barsi fol. 67 v -68 r .]
Kisfalud (Fehér vármegye. Ma: Micesti. Alba j. Románia.) a szőlőhegyen lévő
szőlő 1640. december 29. [F 2 Protokollum Michaelis Siklóssy fol. 30r.].
Születése: 1594. „Barsban, a Garam mellett". [Herepei, 1965 I. 262.].
Felesége: Kornis Zsófia, tótváradgyai. 1644. március 12. [F2 Protocollum Michaelis
Barsi fol. 4V]
Gyermeke: Mihály (született 1636) 1648. június 4. [F2 Protocollum Johannis
Herczegszölösi fol. 65v]
Halála: 1647. [Herepei, 1965 1. 262.].
Temetése: ? Gyulafehérvár. Nagytemplom. [Herepei, 1965 I. 262. p.]

Bojthy (Veres) G á s p á r

Jogállása: nemes.
Nemeslevele: 1623. december 1. Címere: háromszögletű kék katonai pajzsban zöld
ágak között repkényt szaggató, nyakát körbe csavaró, éneklő hattyú áll. Sisakdísz:
korona. Repülni készülő koronás hattyú, csőrében lúdtollat tart. [F 2 Protocollum
Deus ad auxilium 42(M22.] [Herepei, 1965 I. 196. p.]
Requisitor: 1623—1636.
Említések időpontja: 1623. december 1. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium
420-422.], 1624. május 1. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 417.], 1626. február 24. [F 4 Comitatus Albensis Cista 5 Fasciculus 1. No. 42.], 1629. február 23.
[F 2 Protocollum Casparis Böjti 33.], 1633. március 16. és requisitorprimarius
[F 2 Protocollum Ambrosii Barkai fol. 182r.]. 1635. július 23. [F 2 Protocollum
Casparis Böjti 115.] 1636. június 29. requisitor primarius. [F 4 Comitatus
Albensis Cista 3 Fasciculus 3. No. 41 = F 2 Protocollum Casparis Böjti 5.]
Jegyzőkönyve: Protocollum Casparis Böjti 1636. június 15-1648. február 28.
Egyéb tisztségei: Bethlen István nevelője. [Szabó-Tonk, 1992. No. 608.]
Rektor Marosvásárhelyen. 1620. [.Szabó-Tonk, 1992. No. 608.]
Fejedelmi udvari történetíró 1623-1640? fejedelmi udvari történetíró és lelkész
(iconcionátor) 1623-? [Bartoniek, 327. p.], udvari történetíró (historicus aulae)
1623. december 1. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 420-422.], udvari történetíró (historicus aulae) 1624. május 1. [F2 Protocollum Deus ad auxilium
417.], történetíró (historiographus) 1626. február 24. [F 4 Comitatus Albensis
Cista 5 Fasciculus 1. No. 42.], udvari történetíró (historicus aulicus), 1629. február 23. [F 2 Protocollum Casparis Böjti 33.].
Fehér megyei törvényszék esküdtje. 1633. március 16. [F 2 Protocollum
Ambrosii Barkai fol. 182r.]
Tanulmányai: Debrecen. Bethlen Gábor alumnusa, Heidelberg. 1617. április 6.
1619. június 2. Teológia. [Szabó-Tonk, 1992. no. 608.]
Birtokai: Borbánd (Fejér vármegye. Weindorf. Barabánc. Ma: Barabant Albaj.)
egésztelek és ház. Szomszédai: egregius Gáltői Ferenc és. providus Igeni Mihály özvegye. 1631. április 15. [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 71 v -72 r .].
Ház: 1631. július 2. [F 2 Protocollum Casparis Böjti fol. 78r.] Kaszáló. Szomszédai: néhai Barkai Ambrus requisitor (!), az Ompoly folyó és egregius Szegedy
Mihály. 1635. július 23. [F 2 Protocollum Casparis Böjti 115.]
Enyed (Nagy?) (Fehér vármegye Egidiopolis, Stassburg, Ájud. Ma: Aiud Alba
j. Románia). Ház és telek a Miriszló utcában. Szomszédai: egregius Egry János
és prudens et circumspectus Posta Dániel. 1633. március 16. [F 2 Protocollum
Ambrosii Barkai fol. 182r.]

Aranyosmeggyes (Szatmár vármegye. Ma: Mediesu Aurit. SatuMarej. Románia). Ház az Apaszeg utcában, szőlő a Zúgóhegyen. Szomszédai: providus Bay
Imre nyugatról. 1624. május 1. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 417.]
Gyulafehérvár. Kis Előmál nevezetű szőlőhegyen. (Előző birtokos: Hajdú Gáspár Gyulafehérvárról). Szomszédai: néhai vitézlő Kraknai Szakács Tamás, a fejedelem főszakácsa [supremus coquus suae Serenitatis] és providus Gellérti
István. 1626. február. 24. [F 4 Comit Albensis Cista 5 Fasciculus 1. No. 42.]
Születése: 1590. k.
Apja: Veres János jobbágy. [Szabó-Tonk, 1992. no. 608.].
Felesége: Kalach Erzsébet 1624. május 1. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium
417.], majd nemes Jászberényi Zsófia, néhai vitézlő Jászberényi István nemes
Daróczy Erzsébettől született leánya. 1636. június 29. [F 4 Comitatus Albensis.
Cista 3 Fasciculus 3. No. 41= F 2 Protocollum Casparis Böjti 5.].
Gyermeke: Barbara. 1636. június 29. [F 4 Comitatus Albensis. Cista 3 Fasciculus
3. No. 41= F2 Protocollum Casparis Böjti 5.]
Halála: 1640 után. [Bartoniek, 327. p.]
Böszörményi István, Rácböszörményi

Jogállása: nemes. 1672. december. 29. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi 1.]
Requisitor: 1665-1672. [Trócsányi, 1980. 189. p.]
Említések időpontja: 1665-1672. [Trócsányi, 1980. 189. p.] 1665. augusztus. 9.
[F 2 Protocollum Stephani Böszörményi 1.], 1666. december? [F 12 XIV./3.] és
1667. május 27. [F 12XIV./3.].
Jegyzőkönyve: Protocollum Stephani Böszörményi 1661. december 5.-1675.
szeptember 13. [F2]
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1650-1660. [Trócsányi, 1980.
189.].
Birtoka: Karkó (Fehér vármegye. Krakó, Krikó, Kirkó. Ma: Cricau Alba j. Románia) 1672. december. 29. Karkó. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi 1.]
Felesége: Szabó Katalin. 1668. november. 14. [F 12 XIV/3.].
Gyermekei: István és Samu. 1685. január 21. [F 2 Protocollum Georgii Csicsói
401.].
Halála: 1672. december. 29. Karkó. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi 1.].
Temetése: 1673. január 1. Karkó. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi 1.].
Csicsói György

Jogállása: nemes. 1681. június. 25 [F 3 D 84]
Requisitor: 1680-1702.

Említések időpontja: 1680-1702 [Trócsányi, 1980. 189. p.] 1680. július 23. [F 3 K
74.], 1680. augusztus 1. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi], 1681. május 29.
[FI2 XXIII.], 1685. november 24. [FI2 XXIII.], 1695. június 20. [FI2 XXIII.],
1696. április. 24. [F3 K77.], 1699. július 19. [F12 XXIII.] és 1702. április 9. [F12
XXIII.].
Jegyzőkönyve: Protocollum Georgii Csicsói 1664. november 15.-1698. március 3.
[F2]
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka 1665-1681.
1670-1678. [Trócsányi, 1980. 189. p.]
1665-1675. 1675. április 17. [F 2 Protocollum Georgii Csicsói 79-82.], 1680.
július 23. [F3 K74] és 1681. június. 25.,, a mi Kegyelmes urunk Őnagysága Udvari Kancelláriáján lévő hites íródeák" [F 3 D 84]
Birtokai: Gyalu (Kolozs vármegye. Jalmarkt, Gyilau, Gyisilou. Ma: Gilau Cluj j.
Románia), romos ház {domus ruinosa). Elete végéig bírja. Szomszédai: Kovács
György és Jakab János. 1675. április. 17. [Protocollum Georgii Csicsói 79.]
Gyulafehérvár, üres telek. Tövis utca. Szomszédai: Nagyszombati Anna nemes
Erdélyi István özvegye és árvái háza és Csávási Bálint puszta telke. 1681. június
25. [F 3 D 84], Tövis utca. Ház. 1696. október 28. [F 3 R 18]
Pappataka szőlő. Szomszédai: borsai Nagy Tamás árvái és gyulafehérvári Szabó, másként Legéni János. 1680. július 23. [F 3 K 74.]
Cserő Mártonné Molnár Judith,, a Fejérvári Piacon lévő egy boltocskája " pénze és részletesen felsorolt használati tárgyai. 1684. március 9. [F 3 R 95]
Vajasd (Fehér vármegye. Ma: Oiejdea Albaj. Románia). Szomszédai: nemzetes
Makai István, és Nemes Pozsonyi Erzsébet, nemes Csiszár János özvegye.
1696. október 28. [F 3 R 18],
Felesége: nemes Benedikti Rebeka 1680. július 23. [F 3 K 74.], 1696. október 28.
[F 3 R 18] és 1697. február 4. [F 3 O 69.]
Debreceni

János43

Jogállása: nemes. 1608. február 2. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 350-352. =
FI Liber Regius IV. Sigismundi Rákóczi 242.]
Requisitor: 1614-1624.
Említések időpontja: 1615-1623 [Trócsányi, 1980. 189. p.]. 1614. november. 6.
[F 2 Protocollum Joannis Debreczeni 28.], 1614. december 2. [F 2 Protocollum
Joannis Debreceni 155-157.], 1615. június 10. [F 2 Protocollum Joannis
Debreczeni 103-104.], 1617. március 19. [F 3 T 61= F 2 Protocollum Joannis
43
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Debreczeni 228-230.], 1617. október 10. [F 2 Protocollum Joannis Debreczeni
357.], 1618. április 26. „a káptalanságnak tisztiben lévén, " [F 2 Protocollum
Joannis Debreczeni 357.], 1620. május 19. [F 3 G64], 1620. június 29. [F 2
Protocollum Joannis Debreczeni 357.], 1621. augusztus 18. [F 2 Protocollum
Joannis Debreczeni 395.], 1623. augusztus 24-1624. március 26. [F 2 Protocollum Ambrosii Barkai 64.].
Jegyzökönyve: protocollum Joannis Debreczeni 1615-1623 (1638) [F 2]
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1607-1612. [Trócsányi, 1980.
189. p.].
1608. február 2. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 350-352. = F 1 Liber
Regius IV. Sigismundi Rákóczi 242.], 1608. június 18. [F 2 Protocollum Deus
ad auxilium 353-354 = F 1 Liber Regius V. Gabrielis Báthory 135.], 1609. november 23. [F 3 K 58], 1610. február 21. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium
306.], 1610. november 20. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 338.], 1611. február 11. kancelláriánk födiákja [F 12 XXIII.], 1611. február 12. [F 3 F4],
Birtokai: Borbánd (Fejér vármegye. Weindorf. Barabánc. Ma: Barabant Alba j.
Románia), házhely. Szomszédai: nemes piriedi Szakmáry Pál és vitézlő
borbándi Almásy Gáspár. 1609. október 23. Adomány: [F3 K 5 8 ] é s 1620. június 29. [F 2 Protocollum Joannis Debreczeni 357-358.].
Gyulafehérvár, öt jobbágytelek és rét, a falakon kívül. Szomszédai: néhai
providus Bácsi János és néhai providus Décsey Gergely háza. 1609. március 31.
[F 2 Protocollum Deus ad auxilium 237-238.].
Telek. A falakon belül, az Olasz utcában. Szomszédai: hadadi Wesselényi Pál, a
fejedelem udvari familiárisa és néhai vitézlő Karkay Márton árváinak háza.
1610. október 13. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 325.]
Brassai Ház. A Kis Szász utcában. Szomszédai: nemzetes vitkai Kákonyi István
és Szabó Ferenc. Adomány 1612. 1614. május 21. [F 2 Protocollum Joannis
Debreczeni 52-54.]
Elpusztult kőház. Az Olasz másként Szeben utcában. Szomszédai: Debreceni
János és Szíjgyártó másként Kassay János. 1615. május 21. [F 2 Protocollum
Joannis Debreczeni 70.-71.]
Kolozsvár, Magyar utca. 1656 tavaszán az ő egykori házában, szállt meg Apáczai Csere János [Herepei, 1965 I. 463^464. p.]
Sóspatak (Fehér vármegye. Sópataka, Sausá. Ma: Seusa Alba j. Románia).
1614. március 20. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 368.], 1615. június 10.
[F 2 Protocollum Joannis Debreczeni 103-104.], 1618. április. 25. [F 2 Protocollum Joannis Debreczeni 209.] és 1622. augusztus 1. [F 2 Protocollum Joannis
Debreczeni 440.]

Szeben, ház. Hátalja utca. Szomszédai: Szőcs Demeter és Varga Andrásné.
1611. február 11. [F 12 XXIII.].
Szentimre (Fehér vármegye. Marosszentimre, Emrichsdorf, Szintimbru. Ma:
Sintimbru Alba j. Románia), elhagyott ház. Szomszédai: nemes Deák Máté és
néhai nemes szentimrei Deák Mátyás árvái háza. 1610. február 21. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 306.].
Pusztán álló házhelyek. É. n. (1615.?) [F 2 Protocollum Joannis Debreczeni
119-120.], 1620. május 15. [F 2 Protocollum Joannis Debreczeni 393.].
Vajasd (Fehér vármegye. Ma: Oiejdea Alba j. Románia). 1609. november 17.
[F 4 Cista 4. Fasciculus 1. No. 30 = Cista 3. Fasciculus 1. No. 36.]
Szalatna (Fehér vármegye. Auraria minor, Auropopolis, Goldenmarkt,
Kleinschlatten, Zalákná. Ma: Zlatna Alba j. Románia), nemesi házak.
Szalatna és Petrosan (Fehér vármegye Livádszel, Petresan, Petrozsény, ma:
Petro§ani Hunedoara j. Románia) folyóin és területén lévő malmok, és ugyanott
aranybányák.
Buczin ? birtokon lévő nemesi házak és aranybányák. Birtokostársak: egregius
Bölöny Gáspár és egregius Szigeti István udvari familiárisok Adomány. 1611.
február 12. [F 3 F 4]
Felesége: Éradonyi Erzsébet, néhai kegyelmes Éradonyi Deák Péter Hunyadi Barbarától való leánya. 1609. november 17. [F 4 Comitatus Albensis. Cista 4. Fasciculus 1. No. 30 = Cista 3. Fasciculus 1. No. 36.], 1615. szeptember 21. [F 4
Comit Albensis. Cista 4. Fasciculus 2. No. 19 = F2 Protocollum Joannis
Debreczeni 94-98.]
Második felesége: Tasnádi Erzsébet, Tasnádi Mihály és Sárközy Katalin leánya.
1619. szeptember 21. [F2 Protocollum Joannis Debreczeni 259.]
Gyermekei: Zsófia. 1615. szeptember 21. [F 4 Comit Albensis. Cista 4. Fasciculus
2. No. 19 = F2 Protocollum Joannis Debreczeni 94-98.]. Erzsébet. 1619. szeptember 21. [F 2 Protocollum Joannis Debreczeni 259.]
Dési István

Jogállása: egregius. 1610. március 24. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 307.].
Requisitor:
1610-1617.
Említések időpontja: 1610. március 24. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 307.]
1611-? [Trócsányi, 1980. 190. p.]. 1617. március 19.
„Fehérvárifőkáptalan"
[F3T61],
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka 1599-1610. [Trócsányi, 1980.
190. p.]. 1605. március 28. [Gyulafehérvári jegyzőkönyvek 142-143.], 1607.
november 29. Kolozsvár. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 182-189.] és

1610. március 24. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 307.].
Lelkipásztor. Avatása: szatmárnémeti zsinat, 1607. szeptember 23. [Herepei,
1965. I. 59. p.].
A kolozsvári egyházközség második papja. 1614. július Lelőtt. [Herepei, 1965.
I. 61. p.], 1615. február 8. [Herepei, 1965.1. 5. p.], 1616. augusztus 16. afejedelem Gyulafehérvárra rendeli (lelkésznek?). [Herepei, 1965. I. 61. p.].
Prédikátor Déván. 1622. május 25. [Herepei, 1965. I. 62. p.].
Pap Szászvároson. 1626-1629. [Herepei, 1965. I. 15., 62. p.].
Esperes Kiiküllőváron. 1630. [Herepei, 1965. I. 64. p.].
A püspökválasztás ügyében Gyulafehérvárra küldött követ. 1635. [Herepei,
1965. I. 64. p.].
Tanulmányai: Wittenberg. 1598. április 30. 1601. november 19. [Herepei, 1965.1.
64. p.].
Birtoka: Elhagyott kőház. Hosszúaszó? 1616. január 7. Előző birtokos: egregius
Barkay Ambrus de Hosszúaszó. [Protocollum Magnificat Anima mea Dominum
278.].
Felesége: ? 1629. december 3. Elválik. [Herepei, 1965. I. 63-64. p.].
Halála: 1639. Kiiküllővár. [Herepei, 1965. I. 65. p.].
Dióssy Gáspár

Jogállása: nemes. 1692. június 28. [Protocollum Gyarmati 1.].
Requisitor: 1671-1692. 44
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Már Trócsányi Zsolt is megállapította, hogy közel a z o n o s időszakban két a z o n o s n e v ü Dióssy
Gáspár élt. A z egyiket a fiskális dircctor tisztséget, m í g a másikat a nagyobb kancellária írnoka, rcquisitor, főbíró pályát b e f u t ó személlyel azonosította, feltételezve, h o g y a j e l e n t ő s direktori tisztség után a káptalani m u n k a , bukásnak is f e l f o g h a t ó visszalépésnek tűnik. Kizárva egy
harmadik D i ó s s y Gáspár létezését, arra a következtetésre jutottam, miszerint a z írnok-requisitor v o n a l szinte törvényszerű levén, a külhonban is tanult, később lekipásztori-tanári feladatokat ellátó, 1692-ben rcquisitorként meghalt „ k á p t a l a n Dióssy"-t i s m e r h e t j ü k fel az 1687.
j a n u á r 12-én az I. Apaffy M i h á l y által a román p ü s p ö k v á l a s z t ó zsinatra e l n ö k k é n t kiküldött
biztos D i ó s s y Gáspár Fehér m e g y e i főbíró személyében [ E O E XIX 104. p. Trócsányi,

1980

190, 282. és 364. p.]. A bizonytalanságot csak fokozza, h o g y a rcquisitor D i ó s s y n a k is volt fia.
1681. j ú l i u s 2. Radnót. Pctritycvith Horváth K o z m a tekintetes nemzetes D i ó s s y Gáspárnak
„mint b i z o d a l m a s jóakaró u r a m n a k , ajánlom szolgálatomat ós kívánom Isten Ő Szent Felsége
K e g y e l m e d e t minden üdvösségi j ó k k a l áldja meg kedves

fiával

[S.A.] együtt! [F 12 XIV./3.]

Fentiek alapján elképzelhető, h o g y n e m a rcquisitor, h a n e m a Fiscális direktor D i ó s s y Gáspár
volt az, aki „ 1 6 7 6 . szeptember 2 5 - é n , Gyulafehérváron t ö b b társával együtt titoktartásra kötelezte magát a magyarországi bujdosókkal folytatott tárgyalásokat illetően."
1992. No. 6 1 5 . ]

[Szabó-Tonk,

Említések időpontja: 1671-1690. [Trócsányi, 1980. 190. p.] 1673. június 25. [F 12
XIV./3.], 1681. július 2. [F 12X1V./3.], 1685. november24. [F12XXIII], 1692.
június 28. [Protocollum Gyarmati 1.].
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1656-1659. [Trócsányi, 1980.
190. p.].
Fiscális director? 1662-1667 [Trócsányi, 1980. 190. p.].
Fehér vármegye főbírája. 1679. [Trócsányi, 1980. 190. p.].
Iskolamester Váradon. 1646-1650.
Harmadik lelkipászor Váradon. 1651-1653.
Lelkipásztor Borosjenőn. 1653. [Szabó-Tonk, 1992, No. 1235.].
Tanulmányai: Várad? Rákóczi Zsigmond alumnusa. Franeker. 1642. november 11.
Teológia. Leiden. 1643. július 12.
Teológia. (A két beiratkozás között megfordulhatott Angliában). Elbing. 1647.
október 11. Teológia. [Szabó-Tonk, 1992. No. 615.]
Birtoka: Gyulafehérvár. Ház. 1692. június 28. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmati
1.].

Születése:

1616-1617. [,Szabó-Tonk, 1992, No. 1235.].

Halála: 1692. június 28. Gyulafehérvár. [F2 Protocollum Stephani Gyarmati 1.].
G y a r m a t i István, s á r d i

Jogállása: nemes. 1673. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmati 1.].
Requisitor: 1668-1681.
Említések időpontja: 1668. január 27. [F 12XIV./3.], 1671. január 19. [ F 4 C i s t a 4 .
Fasc. 4. No. 123.], 1673. december 28. [F 12 XIV./3.], 1674. március 10. [F 2
Protocollum Stephani Gyarmathi 124-126. 569-574.], 1674. augusztus 28. [F 2
Protocollum Stephani Gyarmathi 124-126.569-574.], 1680. március 10. [F 3 E
46], 1681. május 29. [F 12 XXIII.].
Jegyzőkönyve: Protocollum Stephani Gyarmathi 1672. január. 1 0 . - 1680. augusztus 5. (1580. december 12.) [F 2]
Egyéb tisztségei: Váradon osztálytanító a középfokozatban 1642-1644 [Herepei,
1965. II. 24. p.]
Birtokai: Alvinc (Alsó-Fehér vármegye Weinberg, Vulper. Ma: Vurpár Alba j. Románia.) ház a Piacszeren. 1680. március 10. [F 3 E 46].
Borberek (Binstum, Unter-Witz Alsó-Fejér vármegye Ma: Vintu de Jos. Alba.
j. Románia). Ház. 1680. március 10. [F 3 E 46].
Házhely. Szomszédok: nemes Ecsedi Péter és providus Bince Bálint. 1680. augusztus 5. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi 577-578.].
Adomány: Sárd (Sardu, Fehér vármegye. Ma: Sard. Alba j. Románia), Szőlő a

Kecskemái szőlőhegyen.
Szomszédok: Teremi András, ő maga.
1674. március 10., augusztus 28. [F 2 Protocollum Stephani Gyarmathi 124-126.
569-574.]
Szántó az Ompoly mellett. 1680. február 28. [F 2 Protocollum Stephani
Gyarmathi 575.].
Felesége: Paczkó Barbara. 1658. január előtt. Apja: Paczkó János.
Gyermekei: Erzsébet, született: 1658. január. István. 1671. január 19. [F 4 Cista 4
Fasciculus4. No. 123.], 1671. május. 19. [F 2 Protocollum Stephani Böszörményi. 410.].
Felesége (második): nemes Micsó Zsófia. 1680. március 10. [F3 E46], Előző férje
Keresztesi Mihály, gyermekük Mihály. 1667. augusztus 17. [F 2 Protocollum
Stephani Böszörményi 69.].
Hercegszőllőssy János

Jogállása: nemes. 1649. október 23. [F 2 Protocollum I Stephani Bárdi. 178-181.]
Requisitor: 1640-1650.
Említések időpontja: 1640-1649. [Trócsányi, 1980. 191. p.], 1640. március 29.
[F 12 XXIII.], 1649. október 23. [F 2 Protocollum I Stephani Bárdi. 178-181.],
1650. február 27. [F 2 Protocollum I. Stephani Bárdi 206.].
Jegyzőkönyve: Protocollum Joannis Herczegszölösi 1589. január 11— 1649. május
29. [F 2].
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1615-1624. [Trócsányi, 1980.
191. p.].
Apja: ? honorabilis Herczegszőllősssy János concionator. 1588. november 16. [F 1
Liber Regius II. Sigismundi Báthory 116.].
Felesége: Barkay Zsófia. Barkay Ambrus requisitor és hosszúaszói Csányi Lőrinc
leánya, Erzsébet, gyermeke. 1649. október 23. [F 2 Protocollum I Stephani Bárdi. 178-181.].
Gyermekei: János, Sámuel és Johanna. 1649. október 23. [F 2 Protocollum I
Stephani Bárdi. 178-181.]
Születése: 1587. [F 2 Protocollum I. Stephani Bárdi 206.]
Halála: 1650. február 27. Gyulafehérvár. [F 2 Protocollum I. Stephani Bárdi 206.].
Temetése: 1650. március 5. Sárd. [F 2 Protocollum I. Stephani Bárdi 206.].

llosvai

Benedek

Jogállása: ?
Requisitor: 1575-1586.
Említések időpontja: 1575. július 25. főrequisitor. [EOE II. 562-563. p.], 1586.
szeptember 14. [F 2 Liber Anonymus fol. 31.]
Tanulmányai: Wittenberg. 1557. július 7. december 5. magiszter.
Egyéb tisztségei: Plébános Tállyán. 1565. [Szabó-Tonk, 1992. No. 295].
Lutheránus lelkipásztor. [Szabó-Tonk, 1992. No. 295],
Kálvinista lelkipásztor Gyulafehérváron. 1574. szeptember. [Szabó-Tonk,
1992. No. 295],
Plébános. 1575. július 25. [EOE II. 562-563. p.]
Esperes. 1585. [Szabó-Tonk, 1992. No. 295],
Venerabilispastor ecclesiae Albensis. 1586. szeptember 14. [F 2 Liber Anonymus 31. fol.].
Birtokai: 1584. szeptember 3. gyulafehérvári plébánia jövedelmei [F 1 Liber
Regius I. Sigismundi Bathori fol. 244]
Gyulafehérvár, ház és telek Temető utca. Szomszédai: providus Portörő György,
Székely György. 1586. szeptember 14. [F 2 Liber Anonymus fol. 31.]
Laskói J á n o s

Jogállása: nemes. 1585. március 12. [F 2 Liber Anonymus fol. 10.].
Requisitor45: 1585-? 1585. március 12. [F 2 Liber Anonymus fol. 10.].
Egyéb tisztségei: Rektor Kolozsváron az unitárius iskolában. 1579 november-1580 június [Szabó-Tonk, 1992. No. 1061],
Birtoka: Gyulafehérvár, a falakon belül. Szomszéd: Kassai Zsigmond Dávid, a
gyulafehérvári iskola tanítója (moderatora) 1585. március 12. [F 2 Liber
Anonymus fol. 10.]
Tanulmányai: Wittenberg. 1574. szeptember 27. [Szabó-Tonk, 1992. No. 1061],
Munkái: lefordította a Hármaskönyvet, előszót írt az aradi káptalan újonnan bekötött protokollumához. [Szabó-Tonk, 1992. No. 1061 RMK I. No. 426.].
Született;? Baranya.
Halála: 1599. október 28. Sellenberk. [Szabó-Tonk, 1992. No. 1061],
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Kcndy S á n d o r támogatásával. Szabó-Tonk,

1992. N o . 1061.

Lippay Péter
Jogállása: nemes. 1591. július 8. [F 2 Liber Anonymus fol. 112r.]
Requisitor: 1568?46 1591-1595. 1591?
Említések időpontja: [F 2 Liber Anonymus fol. 109v.], 1591. július 8. [F 2 Liber
Anonymus fol. 112r.], 1593. május 27. [F 2 Liber Anonymus fol. 187r.], 1594.
március 20. [F 15 Protocollum maius A fol. 272.], 1595. december 29. [F 25].
Birtoka: Magyar Rőd (Kolozs vármegye. Rőd, Rediul, Reugyu. Ma: Rediu Cluj j .
Románia.), lakott jobbágytelek. 1590. október 10. [F 2 Protocollum Ruber
30. fol.].
Tanulmányai: Wittenberg. 1568. május 22. [Szabó-Tonk, 1992. No. 2285.].
Felesége: Majtényi Anna, azelőtt Szalánkeményi Miklós, Kolozsvár jegyzője, a
Kolozsmonostori Konvent requisitora, felesége.
Gyermeke: iij. Szalánkeményi Miklós. [F 15 Protocollum maius A fol. 272.].
Pápay János Móri
Jogállása: nemes. Címeres nemeslevele: 1656. május 8. Címerleírás: háromszögletű vörös pajzsban lévő zöld mezőben hármas dombon, hátsó lábain ágaskodó
természetes színű oroszlán jobb mellső lábában feje felett kihúzott meztelen
kardot, bal mellsőben pedig két nyílvesszőt tart.47
Requisitor: 1650-1657.
Említések időpontja: kinevezése: 1650. március 26. [Protocollum I. Stephani Bárdi 206.]. 1654. február 11. [F 3 E 40], 1657. január 2. [F 3 D 44],
Jegyzőkönyve: Protocollum Joannis Pápay. Elveszett. „Hanc nusquam vidi". [F 14
Index sensualis et verbális Librorum Regium XV-XXV protocollum XI-XXIII, Fragmentorum, Joannis Pápay 61-67.].
Egyéb tisztségei: A fejedelem udvari familiárisa [F 1 Liber Regius XXV. Georgii
Rákóczi II. 706-707.]
Iskolamester Komáromban? 1643. augusztus 13. után [Herepei, 1965 1.534. p.].
Tanulmányai: 1639. július 17.48 [F 12 XXIII. Herepei, 1965. I. 533. p.]
Leiden. 1643. április 30. Teológia [Herepei, 1965. 1. 534. p.]

46

„ h a z a t e r v e lelki m u n k á j á t világi foglalkozással cserélte fel" Szabó-Tonk,

47

„ S c u t u m vidclicct militarc crcctum triangularc rubri coloris f u n d u m ipsis viridi

1992. No. 2 2 8 5 .
campo

o c c u p a n t c in quo leo integer naturali colorc d c p i c t u s pedibus ulterioribus innixis ct c r c c t u s
d c x t r o pede anteriori c n s c m nudum capitulo p r a c t c n s u m sinistro a u t e m duas sagittas t c n c r c
conspicitur." [FI Liber R e g i u s XXV. Georgii Rákóczi II. 7 0 6 - 7 0 7 . ]
48

Obligatioja szerint, a f e j e d e l e m , I. Rákóczi G y ö r g y költségén N é m e t o r s z á g b a fog menni, u t á na Gyulafehérváron v a g y Patakon tanít 3 évig. Haláláig a Hclvctica Confcssiót szolgálja, tanítja. Egyházi vezetőihez engedelmes lesz, a kiküldött pénzt elviszi a diákoknak.

Gyulafehérvári Kollégium, „jelesebb külhoni akadémiák". [F 1 Liber Regius
XXV. Georgii Rákóczi II. 706-707.]
Birtokai: Gyulafehérvár, házai: a Szőcs utcában; a kapun kívül a Vinczi utcában.
Szomszédai: puszta telek és Képíró György árváinak háza. 1657. január 2. [F 3
D 44].
Születése: 1615. [Herepei, 1965. I. 534. p.].
Siklósi Mihály
Jogállása: nemes. 1645. május 20. [F 3 T 39],
Requisitor: 1638-1645. (1638-1644.) [Trócsányi, 1980. 194. p.]. 1641. január 13.
[F 12 XIV./3.], 1645. május 20. [F 3 T 39].
Jegyzőkönyve: Protocollum Michaelis Siklósy 1638. május 10. - 1644. április 16.
[F2],

Egyéb tisztsége: A nagyobb kancellária írnoka. 1631-1638 [Trócsányi, 1980.
194. p.]
Szalárdi János
Jogállása: ?
Requisitor: 1664-1666.
Említések időpontja: 1664-1666. [Szakály, 1980. Bartoniek, 448.] [Trócsányi,
1980. 117., 182., 185., 187., 188., 195., 201., 268., 309., 372. p.]
A többi adatra vonatkozóan lásd a Kolozsmonostori Konvent requisitorai közt!
Szamosközy István
Jogállása: nemes. 1607. november 29. Kolozsvár [F 2 Protocollum Deus ad
auxilium 182-189.].
Requisitor: 1593-1607.
Említések időpontja: 1593 után [Bartoniek, 277.], 1604. február (?) [EOE V.
269-270. p.], 1607. november 29. Kolozsvár [F 2 Protocollum Deus ad
auxilium 182-189.].
Tanulmányai: Heidelberg. 1589. február 2. Patrónusa, Sombory László ítélőmester
fiának, Sándornak kísérőjeként.
Padova. 1591. március 2. Patrónusa, Sombory László ítélőmester fiának, Sándornak kísérőjeként. [Szabó-Tonk, 1992. No. 2559.].
Birtokai: Dobrec? (Zaránd vármegye.). 1607. június 28. [F 1 Liber Regius IV.
Sigismundi Rákóczi fol. 135 v .] 4)
Gyulafehérvár. 1608. [F 2 Deus ad auxilium 147.].
Magyargáld (Fehér megye), elpusztult nemesi háztelek. 1607. november 29.

Előző birtokos: néhai vitézlő kolozsvári Jacobinus János a nagyobb kancellária
titkára. Beiktatás: 1608. február 31. Adomány. [F 2 Protocollum Deus ad
auxilium 182-189.].
Apja:l Szamosközy Literátus István, jegyző Borosjenőn. [F 1 Liber Regius IV.
Sigismundi Rákóczi fol. 135v.]50
Taracközy Ferenc

Jogállása: nemes. 1653. március 28. [F 3 T 13]
Requisitor: 1652-1667.
Említések időpontja: 1652. november 18. [F 3 V 92], 1653. március 28. [F 3 T 13],
1656. szeptember 20. [F 12 XXIII.], 1657. január 2. [F 3 D 44], 1666. január 10.
[F 12 XIV/3], 1666. július 10. [F 2 Protocollum Stephani Böszörményi 8.].
Jegyzőkönyve: F2 Protocollum Francisci Toroczközi 1655. június 3. -1698.[F 2],
Egyéb tisztségei: A debreceni iskola rektora (rector scholae
Debreceniensis).
1630. június 20. [F 2 Protocollum Ambrosii Barkai fol.l60 r .].
A gyulafehérvári kollégium tanára {Ludimoderator collegii Albensis). 1634. április 21. [F 2 Protocollum Deus ad auxilium 143.].
„I. György fejedelem titkos okleveleinek és nyilvános dekrétumainak
őrzője".
1645. március 27. [F 12 XIV/3]
Birtokai: Gyulafehérvár, ház a falakon belül, a Kis-Szász utcában. Szomszédai:
generosus Deli Farkas de Sárd, egregius Szabó másként Kovácsi Miklós. 1630.
június 20. [F 2 Protocollum Ambrosii Barkai, fol. 160r.].
Születése: 1596. április 12. [F 12XIV./3.].
Halála: 1667. február 14. Gyulafehérvár. [F 12 XIV./3.].
Rokona: Taraczközy Péter. 1630. június 20. [F 2 Protocollum Ambrosii Barkai fol.
160r.]

T a r a c k ö z y Péter

Jogállása: nemes.
Requisitor: 1619-1649?

49

1607. j ú n i u s 28. Kolozsvár. Rákóczi Z s i g m o n d f e j e d e l e m a néhai S z a m o s k ö z y Literátus István, Borosjenő város j e g y z ő j e , érdemeiért kapott birtokát, Dobrcc ( Z a r á n d vármegye),

fiának

S z a m o s k ö z y Istvánnak a d o m á n y o z z a (nova d o n a t i o ) . FI Liber R e g i u s IV. fol. 135r. Mivel a
történetíró Szamosközy István származásáról, szüleiről más adatokkal n e m rendelkezem, a z
időpont, a név, a tisztség a z o n b a n arra késztetett, hogy az adatokat, bizonytalanként bár, d e
feltüntessem.
50

Lásd a Dobrcc birtok k a p c s á n mondottakat.

Említések időpontja: 1619. július. [F 3 I 2 = F 3 D 45], 1619. november 16. [F 2
Protocollum Petri Taraczközy 141.]
Jegyzőkönyve: Protocollum Petri Taraczközi 1619. január 5 -1649. február 5. [F2]
Birtokai: Keresed (Kecsed, Kiesed. Ma: Stejeris Cluj j. Románia), nemesi telek és
ház. Szomszédok: néhai nemes Gabos István, Szilágyi Balázs elpusztult háza.
1615. július 6. [Protocollum Magnificat anima mea Dominum 168-170. Fejedelmi megerősítés: 215-218.]
Gyulafehérvár, ház, a falakon belül. Szomszédok. Csehi András, másfelől egy
elpusztult ház. [F 2 Protocollum Joannis Debreczeni 300.]. 1619. július. 12.
Házhely a városfalakon belül, a Kis Szász utcában. 1619. július. 8. [F 3 I 2 = F 3
D 45].
A szőlő nélküli Perek szőlő az Ökrös szőlőhegyen. 1619. október 27. [F 2
Protocollum Petri Taraczközy 87.]
Zákányi Gábor

Jogállása: ?
Requisitor: 1592-?
Említések időpontja: 1592. április 11. [F 12 1/c].
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1586-1592 [Trócsányi, 1980.
197. p.]

A Kolozsmonostori Konvent requisitorai

Balásfy A m b r u s

Jogállása: nemes [F 24 B no 9.].
Requisitor: 1582-1590.
Említések időpontja: 1582. július 25. [F 15 Protocollum Joannis Secundi
1577-1584. fol. 160r.]. 1585. május 19. [F 15 IX. fol. 41 r -42 v .]. 1587. november
7. [F 25], 1587. július 6. [F 15 Liber Regius DD. fol. 114.]. 1590. március 4.
[F 3 S 162.]. 1590. március 11. [F 2 Liber Anonymus fol. 89-90.].
Birtokok: Gyulafehérvár (Fehér vármegye. Alba Carolina, Alba Júlia, Carolinaalba,
Carolopolis, Karlsburg, Belgrád. Ma: Alba Iulia. Alba j. Románia). Szolgáltatásoktól mentesített kőház (domus lapidea exempticia) előző tulajdonos: Lázár István az (udvari) puskás gyalogok századosa (centurio peditum pixidariorum).
Szomszédai: literátus Gyarmati János fűszer számvevő (rationista aromatum) és
Kádas Ferenc. 1590. március 11. [F 2 Liber Anonymus fol. 89-90.]

Kolozsvár, kőház, Széna utca. Szomszéd: Basilius István. 1587. március 11.
[F 15 Protocollum DD fol. 112.].
Apja: literátus Nagy Balázs [F 24 B no 9.].
Testvére: Ferenc, Gergely (utód nélkül elhalt), György, István, János, László (utód
nélkül elhalt) és Katalin.
Gyermeke: Pál (utód nélkül elhalt). [F 24 B no. 9.]
Benkő

Bálint

Jogállása: nemes és Kolozsvár polgára. 1659. május 26. [F 15 Protocollum maius
R fol. 17r,].
Requisitor: 1654-1661.
Említések időpontja: 1654. május 12. [F 17 Cista Kolozs B 58]. 1659. május 26.
[F 15 Protocollum maius R fol. 17r.].
Jegyzőkönyve: Protocollum maius R (Michaelis Szamosközy, Valentini Benkő)
1656-1661. [F 15.]
Felesége: Conradi Barbara, néhai prudens et circumspectus Conradi István és néhai Smelczer Katalin leánya [F 17 Cista Kolozs B 58].
Gyermeke: Katalin. [F 17 Cista Kolozs B 58].
Bibarcfalvi (másként Simon Literáti)

János

Jogállása: nemes. 1606. január 2. [F 139 Hunyad megye. No. 225.]
Requisitor: 1615.
Említések időpontja: 1615. december 15. [F 25].
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1607-1611 [Trócsányi, 1980.
189. p.]. 1609. augusztus 10. [F 15 Protocollum maius N. 374-375.].
Tordai sókamarás. 1611 [Trócsányi, 1980. 189. p.].
Dési és Aknai sóbányák prefektusa. 1613. október 31. [F 2 Protocollum
Magnificat anima mea Dominum 204.], 1616. május 12. [F 15 Protocollum
maius K fol. 24.].
Felesége: Ötvös Anna. 1617. július 6. [F 17 O 5],
C s a n á d y János

Deák'1

Jogállása: ?
Requisitor: 1563-?
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Jakó Zsigmond feltételezését elfogadva az 1545-től működő é s az 1563-ban r c q u i s i t o r n a k felesketett János d e á k személyét a z o n o s n a k tekintettem az 1571 - b e n kinevezett C s a n á d y János
rcquisitorral. Jakó,

1990. 1. 90. p.

Említések időpontja: Felesketés: 1563. június 13. [EOE II. 218. p.Jakó, 1990. I.
90. p.]. Kinevezés: 1571. december. 1. [EOE. II. 506. p.].
Egyéb tisztségei: Kolozsvári jegyző (protonotárius). 1545-1563. [EOE II. 218. p.,
Jakó, 1990.1. 90. p.].
A nagyobb kancellária írnoka. 1559-1569. [Trócsányi, 1980. 189. p.].
Kancelláriai titkár. 1569. [Trócsányi, 1980. 185. p.].
Tizedfőarendátor. 1570. [Trócsányi, 1980. 325. p.].
C s a n á d y Pál
Jogállása: circumspectus 1618. május 24. [F 15 Protocollum maius D 203.]
Requisitor: 1631-1638.
Említések időpontja: 1631. december 8. [F 25]. 1632. február. 14. [F 15
Protocollum maius N. fol. 24r. Melléklet.]
Egyéb tisztségei: Rektor Torockón. 1597-ig. [Szabó-Tonk, 1992. No. 2187],
Rektor Tordán 1598-tól. [Szabó-Tonk, 1992. No. 2187]
Rektor Kolozsváron az unitárius iskolában. 1608-tól. [Szabó-Tonk, 1992.
No. 2187],
Püspök. Dicsőszentmártoni zsinat választja. 1632. szeptember 2. [Szabó-Tonk,
1992. No. 2187],
Orvos. 1629-?. Bethlen Gábor fejedelem betegsége kezelésére hívott orvosok
egyike [Herepei, 1965 I. 266. p.]. I. Rákóczi György fejedelmet is gyógyította.
[Szabó-Tonk, 1992. No. 2187]
Tanulmányai: Kolozsvár és Itália. 1603-1608 orvostudomány is. [Szabó-Tonk,
1992. No. 2187],
Születése: 1572. Kolozsvár. [Szabó-Tonk, 1992. No. 2187].
Halála: 1636. december 3. Kolozsvár. [Enyedi Pálffy István requisitor 1650. március 15-én kelt feljegyzése. F 15 Protocollum május IIIII (V) a pergamen kötés
belső oldalán. Szabó-Tonk, 1992. No. 2187.].
Apja: erszénygyártó Temesvár környékéről [Szabó-Tonk, 1992. No. 2187]
Kászoni József

Jogállása: nemes 1651. június 27. [FI5 Protocollum maius Q. 68r fol.]
Requisitor: 1650-1657?
Említések időpontja: 1650. április 15. [F 15 Protocollum maius Q. fol. 118.]. 1651.
június 27. nobilis [F 15 Protocollum maius Q. fol. 68r.]. 1652. november 24.
[F 15 Protocollum maius Q. fol. 80 v .]. 1653. március 24. [F 15 Protocollum
maius Q. fol. 115r.]. 1655. október 7. [Protocollum maius Q. 125r fol.]. 1655.

március 13. ,,egyik Kolozsmonostori Konventa" [F 15 Protocollum maius Q.
fol. 132r.]. 1657. január 8. [F 15 Protocollum maius Q fol. 158r.].
Jegyzőkönyve: F 15 Protocollum maius Q (Tordai halála után Kászoni József vezeti).
Birtokai: Dés. 1657. január 8. [F 15 Protocollum maius Q fol. 158r.].
Kolozsvári Márton Deák

Jogállása: ?
Requisitor: 1575-1597.
Említések időpontja: 1575. július 25. [EOEII. 562-563. p.]. 1582. július 25. [F 15
Protocollum Joannis Secundi 1577-1584. fol. 160r.j. 1585. július 2. [F 25],
1587. április 10. [F 25]. 1597. április 17. [F 15 Protocollum maius A 369.].
Egyéb tisztségei: Jegyző Kolozsváron. 1575 előtt [EOE II. 562-563. p.]
Adószámvevő. 1594, 1596, 1599 [Trócsányi, 1980. 316. p.].
ítélőmester (protonotarius serenissimiprincipis).
1597. április 17. [F 15 Protocollum maius A 369.]. 1598-1599 [Trócsányi, 1980. 357. p.]
A kisebb kancellária írnoka. 1599 [Trócsányi, 1980. 193. p.].
A nagyobb kancellária írnoka. 1612 [Trócsányi, 1980. 193. p.].
Birtokai: Magyar és Oláh Rőd. (Rediul, Reugyu, Kolozs vármegye. Ma: Rediu
Clujj. Románia) Adomány. 1597. április 17. [FI 5 Protocollum maius A 369.].
Pálffy István, Enyedi

Jogállása: nemes. Év nélkül. Bethlen Gábor nemességet és címert adományoz
enyedi Pálffy Istvánnak a nagyobb kancellária írnokának és esküdt jegyzőjének
iktári Bethlen István, Hunyad és Máramaros örökös főispánja, kormányzó alatt
a nagyobb kancellárián végzett tevékenységéért. Címerleírás: Háromszögletű
kék katonai pajzs mezejében arany korona, amely felett nyitott könyv. A pajzs
jobb sarkában felülről a felhőkből előtűnő hajlított emberi kar írónádat írásra alkalmas méretűre törni és ugyanannak a könyvnek az oldalán ezeket a betűket S P
E S, amelyek egy nevet ábrázolnak, színarannyal lefesteni látszik. A pajzs felett
nyitott katonai sisak, amelyet gyémántokkal és gyöngyökkel megfelelően díszített királyi korona fed, amelyből két emberi kar emelkedik ki, amelyek közül a
jobb írónádat, a bal félig nyitott könyvet szorítani látszik.52 [F 1 Liber Regius
VII. Gabrielis Bethlen 352-353.]
Requisitor: 1628-1667
Említések időpontja: 1628-1667 [Jakó, 1990. I. 145-147. p.] 1630. április 25.
[F25], 1633. április3. [F25], 1638.június29. [F23 Pno. 7], 1638. december 13.
[F 25]. 1640. június 5. [F 25], 1642. március 18. [F 23 Pno. 4], 1643. január 1.
[F 15 Protocollum maius R fol. 16'.] 1643. május 3. [F 25], 1645. január 2.

[F 25], 1647. június 9. [F 25]. 1648. július 1. [F 25]. 1649. december 12. [F25].
1650. március 15. [F 15 Protocollum május IIIII (V) a pergamen kötés belső oldalán.]. 1653. [Herepei, 1965 II. 352. p.]. 1654. május 12. [F 17 Comitatus
Kolozs B 58],
Jegyzőkönyvei: F15 Protocollum II. 1629-1638., III. 1642-1647., IV. 1642-1642.
Pécsváradi 1 - 1 6 . fol. 16-Pálffy, V. 1650-1653., VI. 1654. május 30.-1667.
Egyéb tisztségei: A fejedelem nagyobb kancelláriájában esküdt j e g y z ő . 1624
[Trócsányi, 1980. 194. p. Jakó, 1990.1. 145-147. p.].
A török adó generális perceptora. 1667. [Trócsányi, 1980. 309. p. EOE XIV.
231. p.].
Pécsi János
Jogállása: nemes 1637. február 27. [F 23 P no 7]
Requisitor: 1630-1642.
Említések időpontja: 1630k.-1640k. [Trócsányi, 1980. 194. p.] 1634. március 24.
[F 25], 1637. február 27. [F 23 P no 7]. 1638. június 29. [F 23 P no 7], 1638. április. 28. [F 3 F 92], 1640. június 5. [F25]. 1641. október 28. [F 12 XIV./3.]. 1642.
március 18. [F 23 P no 4],
Jegyzőkönyvei: Protocollum maius M 1630-1641 [F 15],
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1622-1633. [Trócsányi, 1980.
194. p.].
Tanulmányai: „külföld". 1622. november 19. Társával, Dengelegi Péterrel, „a fejedelem deáki" Gyulafehérvárról érkeztek Kolozsvárra és innen indultak külföldre tanulni. [Herepei, 1965 II. 303. p.]
Felesége: Rázmán Anna. 1637. február 27. [F23 P N o . 7], 1642. március 18. [F23
P no 4].
Halála: 1642. július 30. [1650. március 15. enyedi Pálffy István feljegyzése. F 15
Protocollum maius IIII1 (V) a pergamen kötés belső oldalán.].
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Scutum videlicet triangulare caerulei coloris in cuius campo sive area comna aurea est posita
supra quam libellus quidem apertus est locatus est. Dextero autem scuti angulo superne
brachium humánum e nubibus deflexum calamum scriptorium instar scribentis confringere ac
in pagina eiusdem libelli hos caracteres S P E S nomen quis repraesentatur obryso depingere
conspicitur.
Supra scutum galea militaris aperta est posita quam contegit corona sive diadema regium
gemmis atque unionibus decenter exornatum: ex quo itidem duo brachia humana inversim
eminenter dexterum quidem calamum scriptorium sinistrum vero libellum semiapertum
comprimereri visuntur.

Pécsváradi János

Jogállása: ?
Requisitor: 1642-1644.
Említések időpontja: [Trócsányi, 1980. 199. p.]. 1643. január 1. [F 15 Protocollum
maius R fol. 16'.]
Jegyzőkönyve: IV. = Pécsváradi 1-16. fol. 16-Pálffy.
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1639-1641 [Trócsányi, 1980.
199. p.].
Halála: 1644. július 30. [1650. március 15. enyedi Pálffy István feljegyzése. F 15
Protocollum május 111II (V) a pergamen kötés belső oldalán.].
Polgári Mihály

Jogállása: ?
Requisitor: 1575-?
Említések időpontja: Kinevezése: 1575. július 25. [EOE II. 562-563. p.].
Egyéb tisztségei: Pap. 1575. július 25. [EOE II. 562-563. p.].
Rákosi Nagy Boldizsár

Jogállása: nemes 1659. július 7.53 [F 15 Protocollum Balthasaris Rákosi II. fol.
55 v -56 r .]
Requisitor: 1659-1705 előtt.
Említések időpontja: 1659. július 7. [F 15 Protocollum Balthasaris Rákosi II. fol.
55 v -56 r .].
Jegyzőkönyvei: Protocollum Balthasaris Rákosi. I—II. 1663-1670. [F 15], II. A II.
kötet „virtuális", csak a mutatóban létezik, az armalisok és manumissiók kiválasztásával.
Egyéb tisztségei: Tanár Kolozsváron az unitárius kollégiumban. ?-? [Szabó-Tonk,
1992. No. 249.].
Philosophiae et medicinae doctor. 1659. július 7. [FI 5 Protocollum Balthasaris
Rákosi II. fol. 55 v .].
Orvosdoktor. 1655. június 15. [Szabó-Tonk, 1992. No. 249.]
Tanulmányai: Kolozsváron az unitárius kollégiumban és Pádua. 1651. december
22. artesfakultás [Szabó-Tonk, 1992. No. 249.].
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Nemesítése: őt és m i n d k é t n e m ü örököseit. Címere: kék színű katonai pajzs, a m e l y n e k m e z e j é ben fekete lovon kék ruhába öltözött e g c s z alak, jobbjában k i v o n t kardot, baljában k a n t á r t tart.
A pajzson nyílt katonai sisak, amelyben violaszínü fél e m b e r a l a k az ég felé nyúlva, j o b b j á b a n
babérkoszorút, b a l j á b a n pálmát tart, a p a j z s tetején királyi k o r o n a gyémántokkal és g y ö n g y ö k kel. K ü l ö n b ö z ő színű szalagok.

Birtokai: Abrudbánya (Fehér vármegye, Auraria maior, Altenberg, Gross-Schlatten,
Avrud. Ma: Abrud Alba J. Románia), ház. Szomszédai: Maczkó Sándor és Póka
Sámuel [F 15 Protocollum Petri Rákosi III. 614, 617, 665, 687.] 1705 előtt.
Felesége: Szőrös Borbála. 1705 előtt [F 15 Protocollum Petri Rákosi III. 614, 617,
665, 687.]
Gyermekei:
Boldizsár, I l o n a (nemes F o d o r Sámuelné) 1705 előtt [F 15
Protocollum Petri Rákosi III. 614, 617, 665, 687.].
Halála: 1705 előtt [F 15 Protocollum Balthasaris Rákosi III. 614.].
S z a l á n k e m é n i Miklós

Jogállása: nemes. 1590. április 2. [F 15 Protocollum maius A fol. 429.]
Requisitor: 1571-1590.
Említések időpontja: 1571-1590? [Szabó-Tonk, 1992. No. 249.]. Kinevezés:
1571. december 1. Kolozsvár. [EOE. II. 506. p.]. 1575. július 25. [EOE II.
562-563. p.]. 1590. április 2. [F 15 Protocollum maius A fol. 429.].
Egyéb tisztségei: Kolozsvár város jegyzője. 1594. március 20. [F 15 Protocollum
maius A fol. 272.].
Birtokok: Kolozsvár, ház? Kolozsvár utca. 1590. április 9. [F 15 Protocollum
maius A fol. 429.].
Magyarrőd (Rőd, Rediul, Reugyu Kolozs vármegye. Ma: Rediu Cluj j. Románia.) [F 15 Protocollum maius A fol. 298.].
(Nagy) Szopor (Kolozs vármegye. Ma: Soporu de Cimpie Románia), két
halászóhely. 1590. április 9. [F 15 Protocollum maius A fol. 429.].
Apja: néhai Albertprotonotárius. 1590. április 9. [F 15 Protocollum A fol. 429.].
Felesége: Majtényi Anna, később Lippay Péter, a Gyulafehérvári Káptalan
requisitora, felesége lett. 1590. április 9. [F 15 Protocollum A fol. 429.]. 1594.
március 20. [F 15 Protocollum maius A fol. 272.].
Gyermekei: Miklós. 1590. április 9. [F 15 Protocollum A fol. 429.], 1596. február.
25. [F 25], Erzsébet 1590. április 9. [F 15 Protocollum maius A fol. 429.]
circumspectus Kádár, másként Ötvös Mihály felesége 1594. március 20. [F 15
Protocollum maius A fol. 272.].
Halála: 1590. április 9. előtt [F 15 Protocollum maius A fol. 429.].
Szalárdi J á n o s

Jogállása: ?
Requisitor: 1664-1666.
Említések időpontja: 1664-1666. [.Bartoniek, 448. p. Szakály, 1980. 30. p.]
Kinevezése: 1664. április 16. [F 15 Protocollum maius W (Joannis Szalárdi) 1.].

Jegyzőkönyve: Protocollum maius W (Joannis Szalárdi). Évkör: 1664-1671 [F15]
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1633-1638. [Szakály, 1980.21. p.
Trócsányi, 1980. 195. p.].
A fejedelmi levéltár conservatora „fejedelemnek levelére gondviselő belső titkos
deákja". 1634-1636, 1638. [Bartoniek, 448. p. Szakály, 1980. 17. p. Szalárdi
180. p. Trócsányi, 1980. 201. p.]
Kancelláriai titkár (vicesecretárius). 1639-1647. [Trócsányi, 1980. 185. p.
Szakály, 1980. 21-22. p.]
A váradi káptalan requisitora. 1654. június 16. Radnót. [F 1 Liber RegiusXXVI.
Georgii Rákóczi II. fol. 372.]. 16577-1660. [Bartoniek, 448. p. Trócsányi, 1980.
201. p.]
Gyulafehérvári requisitor. 1664-1666. [Bartoniek, 448.] Trócsányi, 1980. 117,
182, 185, 187, 188, 195, 201, 268, 309, 372.
A várőrségek tartására kivetett adó, vöröstornyi harmincad, Szamoson túli országos jövedelmek perceptora. 1665. szeptember. [Trócsányi, 1980. 309. p.].
Partium, Kolozs, Doboka, Belső-Szolnok, megyei országos jövedelmek pénztárnoka. 1666. február. [Bartoniek, 448. p. Trócsányi, 1980. 309. p.].
Birtokai: Szaka (Bihar Ma: Saca.Bihorj. Románia). 1646. július 18. Munkács. [F 1
Liber Regius XXI. Georgii Rákóczi I. 204. fol.].
Tobol (Vizesgyán. Bihar. Ma: Toboliu. Bihor j. Románia).
Körösbesenyő (Kis-, Nagybesenyő. Bihar. Köröstarcsa). 1643. szeptember 2.
Várad. [F 1 Liber Regius XXVI. Georgii Rákóczi II. fol. 372.].
Felesége: Békesy Zsuzsa. 1646. július 18. Munkács [F 1 Liber Regius XXI.
Georgii Rákóczi I fol. 204.] és Komáromi Rebeka 1684. március 23. [F 15
Protocollum Csicsói 201.].
Gyermekei: Leánya a második feleségétől: Mária, annak férje nobilis Horváth István de Sárd [F 15 Protocollum Csicsói 201.].
Halála: 1666. szeptember 18. előtt. [Trócsányi, 1980. 185-186. p.].
Szamosközy Mihály

Jogállása: ?
Requisitor: 1656-1661.
Említések időpontja: 1656-1661 [F 15 Index protocollorum A - O l , I-IIIIII, 0 2 - R
190.].
Jegyzőkönyve: F 15 Protocollum maius R (Michaelis Szamosközy, Valentin Benkő).
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1631-1633 [Trócsányi, 1980.
195. p.]

Szentiványi György

Jogállása: nemes 1599. július 15. [F 15 Protocollum maius A fol. 454.]
Requisitor: 1577-1599.
Említések időpontja: 1577-1595. [Jakó, 1990. I. 145. p.]. 1582. július 25. [F 15
Protocollum Joannis Secundi 1577-1584. fol. 160r.]. 1587. július 6. [F 15 Liber
Regius DD. fol. 114.]. 1590. március 4. [F 3 S 162], 1592. október 28. [F 15
Protocollum maius A fol. 210r.]. 1599. július 15. nemes [F15 Protocollum maius
A fol. 454.],
Jegyzőkönyve: ő készítette a 3-4. kötet F15 Protocollum minus AA 1549-1553.
F 15 Protocollum Isabellae Reginae 1549-1556. birtoknév-mutatóját. [Jakó,
1990. I. 145. p.] A kötetben lévő mutatók.
Birtokai: Kolozsvár, a határokon belül rét a Szamos partján. 1592. október 28.
[F 15 Protocollum maius A fol. 210.]. Atyai kőház és telek, a Szén utcában.
Szomszédai: keletről Gyulay János, nyugatról Nyírő Péter.
Kert, Kis Fazekas utcában. 1599. július 15. [F 15 Protocollum maius A
fol. 454.].
Apja: néhai szentiványi Lakatgyártó János, „aki második János király lakatgyártója volt Fej érv árott. " [F 3 S 162.].
Testvére: Szentiványi, másként Fejérvári István. [F 3 S 162.]. Szentiványi Tamás
[F 15 Protocollum maius A fol. 210.].
Szőllőssy G á b o r

Jogállása: nemes 1657. szeptember 15. [F 15 Protocollum maius Q fol. 155r.]
Requisitor: 1654-?
Említések időpontja: 1654. október 9. [F 17 Comitatus Kolozs S No. 147],
Egyéb tisztségei: Dispensator Kolozsvárott. 1651. március 20. [Herepei, 1965 II.
376. p.].
Kolozsvár város esküdtje. 1654. október 9. [F 17 Comitatus Kolos S No. 147],
Birtokai: Kökényes (Kolozs megye. Kutyijesu,. Ma: Cutis Cluj j. Románia).
Nagyalmás (Kolozs vármegye, Almásu-mare. Ma: Almasu. Salaj j. Románia)
Dezsőfalva utca. Zálogba adja. 1654. október 9. [F 17 Comitatus Kolos S
No. 147]
Pata (Kolozs vármegye. Ma: Pata Cluj j. Románia). 1657. szeptember 15. [F 15
Protocollum maius Q fol. 155r.].
Testvére: Péter, kolozsvári polgár. 1654. október 9. [F 17 Comitatus Kolozs S No.
147],

Szőllőssy István

Jogállása: ?
Requisitor: 1616-1623.
Említések időpontja: 1616. január 7. [F 17 Comitatus Doboka K No. 3]. 1618. július 17. [F 15 Protocollum maius N fol. 24r. Melléklet], 1623. június 28. [F 15
Protocollum maius Q. fol. 80r.].
Jegyzőkönyve: protocollum (Stephani Szőllőssy) maius K 1616-1622. [F 15]
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1610-1614 [Trócsányi, 1980.
196. p.]. 1611. május 7. [F 25], Kolozs vármegye adószedője. 1618. július 17.
[F 15 Protocollum maius N fol. 24r. Melléklet.]
Tolnai M i k l ó s Deák

Jogállása: ?.
Requisitor: 1571 —?
Említések időpontja: Kinevezés: 1571. december. 1. Kolozsvár. [EOE. II. 506. p.].
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1559-1569 [Trócsányi, 1980.
196. p.].
Torday Imre

Jogállása: ?
Requisitor: 1616-1617.
Említések időpontja: 1616. január 7. [F 17 Comitatus Doboka K No. 3.]. 1617. november 7. [F 25].
Egyéb tisztségei: Jegyző. Kolozs vármegye. 1611. március 3. [F 25],
Adószedő. Kolozs vármegye. 1611. október 28. [F 25]
Alszolgabíró Doboka vármegye. 1629. május 24. [F 25]
Torday Péter

Jogállása: ?
Requisitor: 1614-1646.
Említések időpontja: 1614. december 13. [F 15 Protocollum maius E fol. 70'.]
1623. június 28. [F 15 Protocollum maius Q. fol. 80r.]. 1630. április 25. [F 25].
1631. január 25. [F25], 1631. december 8. [F 25], 1633. augusztus 26. [F 25].
1634. március 24. [F25], 1636. július 28. [F 25]. 1638. június 29. [ F 2 3 P N o . 7 ] ,
1640. június 5. [F 25], 1642. március 18. [F 23 P No. 4.]. 1643. december 3.
[F 25], 1644. január 16. [F 25], 1645. január 2. [F 25],

Jegyzőkönyvei: F 15 Protocollum maius L 1627-1631. F 15 Protocollum maius O
(Tordai - Pécsi) 1640. k. F 15 Protocollum maius 0/2. F 15 Protocollum maius
P. F 15 Protocollum maius Q (Tordai, halála után Kászoni József vezeti).
Egyéb tisztségei: A nagyobb kancellária írnoka. 1612 [Trócsányi, 1980. 196. p.]
Adószedő. Kolozsvármegye. 1628.február 12. [F25]. 1636.július28. [F25].
Apja: Kolozsvári Deák János. 1614. december 13. [F 15 Protocollum maius E fol.
70r.].
Anyja: Sombori Judit. 1614. december 13. [F 15 Protocollum maius E fol. 70r.].
Halála: 1646. október 2. [1650. március 15. enyedi Pálffy István feljegyzése. F 15
Protocollum május II111 (V) a pergamen kötés belső oldalán.].

Rövidítésjegyzék

Levéltári

források

A Magyar Országos Levéltár (MOL) anyagában található egységek:
Erdélyi Országos Kormányhatósági
Erdélyi Fejedelmi

Levéltárak

Kancellária

F 1. Libri Regii
A Gyulafehérvári Káptalan Országos

Levéltára

F 2. Protocolla
F 3. Centuriae
F 4. Cista Comitatuum
F 12. Lymbus

A Kolozsmonostori
F
F
F
F

Konvent Országos

15. Protocolla, Libri Regii et Stylionaria
17. Cista Comitatuum
27. Genelogiales
28. Mandata Requisitoria

Levéltára

A Gubernium Transylvanicum

Levéltára

F 139. Cista Diplomatica. 1 jelzetű productionalisok

Családi

Levéltárak

P 311. A Hatfaludy család levéltára

A felhasznált irodalom rövidítésjegyzéke

ACC

Approbata Constitutiones Corpus luris Hungarici. Magyar
Törvénytár. 69. köt. 1540-1848. évi erdélyi törvények. Fordították és utalásokkal ellátták: Dr. Kolosvári Sándor és Dr. Óvári Kelemen. Jegyz. Dr. Márkus Dezső. Bp., 1900. 5-253. p.

Bartoniek

Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. S . a. r. Ritoók Zsigmondné.
Bev. Klaniczay Tibor Bp., 1975.

Beke, 1884.

A Gyulafehérvári Káptalani Levéltárnak czímjegyzéke. A levéltárnak az 1882. évi XXIII. t . cz. alapján a M. kir. Országos
Levéltárba történt felvitele alkalmából készítette Beke Antal
székesegyházi kanonok. Bp., 1884.

Debreceni
jegyzőkönyvek

Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei. 1589-1590.
Az eredeti latin nyelvű szöveget fordította és sajtó alá rendezte:
Balogh István. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1997. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai Sorozatszerkesztő: Radics Kálmán. 27.) - -1591-1592. Debrecen, 1998. (A
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai Sorozatszerkesztő: Radics Kálmán. 30.)

EOE

Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Monumenta comitialia regni
Transylvaniae, 1540-1699. Szerk.: Szilágyi Sándor. I-XXI.
Bp., 1875-1898. (Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar
Történelmi Emlékek. III/b.)

Gyulafehérvári jk

Gyulafehérvár város jegyzőkönyvei. Gyulafehérvár városkönyve. 1588-1674. Gyulafehérvár város törvénykezési jegyzőkönyvei. 1603-1616. Bev., jegyz. Kovács András. Kolozsvár, 1998. (Erdélyi Történelmi Adatok VI. 2.)

Herepei, 1965.

Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I.
Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében.
II. Apáczai és kortársai. Herepei János cikkei. Szerk.: Keserű
Bálint. Készült a Szegedi József Attila Tudományegyetem
Magyar Irodalomtörténeti Intézetében a Magyar Tudományos
Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének támogatásával. Budapest-Szeged, 1965-1966.

Herpay, 1925.

Nemes családok Debreczenben. Összeállította: Dr. Herpay
Gábor vm. főlevéltárnok. Debrecen, 1925.

Imecs

Imecs F. Jákó: A régi Fejérvár fekvése és részei. In: Az Alsó
Fehér vármegyei Történeti Régészeti és Természettudományi
Egylet évkönyvei 14. (1908) 19-33. p.

Jakó, 1958.

Jakó Zsigmond: Instructiuni arhivistice ale oficilor din
Transilvania 1575-1841. Probléma Reorganizarii archivelor
Vechi Din Transilvania. In: Revista Archivelor (1958) I.
34—81. p.

Jakó, 1990.

A K o l o z s m o n o s t o r i K o n v e n t j e g y z ő k ö n y v e i . I—II.
(1289-1556). Kivonatokban közzéteszi és a bevezető tanulmányt írta Jakó Zsigmond. Bp., 1990. (A Magyar Országos
Levéltár kiadványai. Forráskiadványok 17.)

Nagy Iván

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. írta Nagy Iván I-XIII. Pest, 1857-1868.

Papp, 1936.

Papp László: A hiteles helyek története és működése az újkorban. Bp., 1936. Palestra Calasanctiana 14.

Petrichevich

A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és
oklevéltára. Kiadja báró Petrichevich Horváth Emil. A
Petrichevich család általános története. Első rész I. kötet
1069-1526. írta báró Petrichevich Horváth Emil. Bp., 1934. A
Petrichevich család történetének regesztái. Első rész II. kötet.
1069-1942. írta: báró Petrichevich Horváth Emil. Pécs, 1942.

Sándor

Czímerlevelek. Gyűjtötte: Sándor Imre. I—II. fűzet. Kolozsvár,
1910.

Sunkó, 2000.

Sunkó Attila: Adatok az erdélyi fejedelmi udvar szervezetéhez
a Báthory-korban. Sasa János 1585. évi végrendelete. In: Fons
7. (2000) 2. sz. 275-288.

Sunkó, 2001.

Sunkó Attila: A curia militaris működésének nyomai a kora újkori Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben. In: Levéltári Közlemények 71. (2001) 3-64. p.

Sunkó, 2002.

Sunkó Attila: Debreceni János életpályája. A Gyulafehérvári
Káptalan levéltárosának élete, végrendeletének tükrében. Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Fons 9.
(2002) 1-3. sz. 305-343. p.

Sunkó, 2003.

Sunkó Attila: A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori
Konvent Levéltárának működésére vonatkozó iratok. In:
Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Bp.,2003.
75-110. p.

Szabó-Tonk,

1992 Szabó Miklós-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai
újkorban 1521-1700. A bevezetőt írta Tonk Sándor. Szeged,
1992. (Fontes Rerum Scholasticarum IV. Szerk.: Keserű Bálint.)

Szakály, 1980

Szakály Ferenc: Szalárdi János és Siralmas magyar krónikája.
In: Szalárdi 7-60. p.

Szalárdi

Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. S. a. r., a bevezető
tanulmányt és a jegyzeteket írta Szakály Ferenc. A képanyagot
Rózsa György válogatta. A kötetet szakmai szempontból
Makkai László nézte át. A mutatókat Rosonczy Ildikó állította
össze. Bp., 1980. (Bibliotheca Historica.)

Szendrey, 1984.

Szendrey István: Debrecen, a mezőváros. In: Debrecen története 1693-ig. 1. Szerk.: Szendrey István. Debrecen, 1984.
131-311.p.

Szinnyei

Szinney József:
1891-1914.

Magyar írók élete és munkái. 1-14. Bp.,

Trócsányi, 1978.

Trócsányi Zsolt: Rákóczi Zsigmond. Egy dinasztia születése.
In: A Debreceni Déri Múzeum kiadványai LXI: A Debreceni
Déri Múzeum évkönyve. 1978. 57-110. p.

Trócsányi, 1980.

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

Zoványi

Zoványi Jenő: Protestáns Lexikon. I - IV. köt. Bp., é. n.

KENYERES ISTVÁN
A MAGYARORSZÁGI VÉGVÁRAK ÉS A MEZEI HADAK ÉLELMEZÉSI
SZERVEZETÉNEK ARCHONTOLÓGIÁJA A XVI. SZÁZADBAN

Mi a jelentősége a végvárak élelmezési szervezete tisztviselői adattárának közzétételének? Erre több válasz is adható: egyrészt, tudomásom szerint, Pálffy Géza hadbírósági archontológiája 1 után ez az első olyan adattár, amely egy hivatal kapcsán a
végvárrendszer központi és az egyes várak helyi tisztviselőinek adatsorát együttesen közli. Másrészt a végvárak élelmezési tisztviselői részét képezték a korabeli hivatali „elitnek", így szerepük cseppet sem elhanyagolható a korszak társadalomtörténete szempontjából. 2 Számos kapcsolódási pont figyelhető meg más archontológiai adattárakhoz, amelyek tovább bővíthetik a kutatási lehetőségeket. Ezek
közül első helyen említhetjük az egyes végvárak uradalmainak vezető gazdasági
tisztviselőinek névsorait közlő archontológiát, amely jól tükrözi az egyes hivatali
pályák közötti mozgásteret. 3 De szerepelnek jelen adattárban olyan adatok, amelyek a városi archontológiákhoz nyújtanak adalékot és viszont. 4 Hogy a katonai
élelmezés tisztviselői fontos szerepet töltöttek/tölthettek be, azt majd a jelen adattárból is kiinduló újabb kutatásoknak kell tisztázniuk, de eddigi szerény ismereteink is alátámasztják, hogy Benda Kálmán nem ok nélkül vette fel nevezetes,
1607-1608. évi tiszti címtárába a végvárak 'prófuntmestereit'. 5
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Pálffy

Géza:

Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a X V I - X V I I . században.

Győr, 1995.199-259. p. P á l f f y G c z a tette közzé e d d i g a legtöbb, a v é g v á r r e n d s z e r r e vonatkozó archontológiai adattárat ( e z e k felsorolásától t e r j e d e l m i okokból k é n y t e l e n vagyok eltekinteni), a m e l y e k többsége a z o n b a n a központi és v e z e t ő tisztviselőkre v o n a t k o z i k , az egyes végvárak s z i n t j é r e csak az e l ő b b említett archontológia j u t cl.
2

A z élésmesteri karrierekre r ö v i d e n ld.: Kenyeres,

2 0 0 2 . 194-197. p. A s o k esetben analógia-

ként alkalmazható, a k a m a r a i (végvár-) uradalmak tisztviselőinek k a r r i e r j e i r e ld.:
Utasítások 6 8 - 7 9 . p. és Kenyeres,
3

Kenyeres,

Kamarai birtokok 1. köt. 94-108. p.

28 k a m a r a i váruradalom g a z d a s á g i tisztviselőinek (udvarbíró, számvevő, e l l e n ő r stb.) archontológiai alapadatait ld.: Kenyeres,

Utasítások pass. 9 0 kamarai és e g y é b u r a d a l o m több mint

300 tisztviselőjének részletes archontológiai és prozopográfiai adattárát ld.: Kenyeres,

Kama-

rai b i r t o k o k 2. köt. 1 7 7 - 2 9 4 . p .
4

H. Németh,

5

Benda,

Kassa archont.

1972.

FONS XI. (2004) 2. sz. 329-395. p.

329

Jelen közlemény a Fons folyóirat hasábjain 2002-ben megjelent tanulmány függelékeként fogható fel.6 Az elmúlt két évben előkerült néhány olyan adat, amely módosítja az ott leírtakat. Ezek közül a leglényegesebb a kezdeti korszakban működő
Sigmund Wilpacher ideiglenes élelmezési főélésmester tevékenysége, aki lényegében az első ténylegesen működő főélésmester volt, azonban a közel tíz éves, hadtörténeti szempontból igencsak mozgalmas hivatali időszakában tényleges kinevezést
— úgy tűnik — még nem kapott. Tekintettel az ő általa ekkor betöltött fontos szerepre, itt most közlöm a működésére vonatkozó valamennyi előkerült adatot.
Az archontológiai adattár készítésekor elsősorban arra törekedtem, hogy megállapítsam, hogy mely személy mettől meddig töltötte be az adott hivatalt. Prozopográfíai szintű kutatásokat nem végeztem, ennek ellenére az előkerült ilyen jellegű adatokat mind közlöm (elsősorban az adott személy által korábban vagy később
betöltött állásra vonatkozó adatokat). A hivatali időszak kezdőpontjának megállapítása sokszor problematikus, hiszen amennyiben az ügyek rendben, azaz hivatali
ügymenetben folytak — ez úgy a XVI. század 50-60-as éveitől figyelhető meg —
akkor egy élésmester pl. először kapott egy hivatali kinevezést (Bestallung), majd
utasítást, instrukciót (Instruktion, instructio), majd beiktatták a hivatalába, amelyről ugyanekkor reverzálist tartozott adni és biztosíték, kaució lefizetésére kötelezték. Ezek az események általában nem egy napon történtek és nem feltétlenül ilyen
sorrendben követték egymást. Az esetek többségében nem sikerült megállapítani
valamennyi időpontot, sokszor csak a működésre vonatkozó adatokból lehet következtetni. Minden esetben közlöm — amennyiben előkerült — a tisztviselő
bestallungja, hivatali instrukciója és reverzálisa lelőhelyét, valamint a felmentésére, távozására és/vagy halálára vonatkozó adatokat. Az egyes tisztviselők tevékenységére vonatkozó fontosabb információkat is közlöm. Hozzá kell tennem,
hogy az adattár, mint ahogy az minden ehhez hasonló vállalkozás esetében lenni
szokott, nem teljes. A bécsi Kriegsarchiv-ból és a Hofkammerarchiv-ból még bizonyosan kerülnek elő adatok, különösen az előbbi esetében, ahol módszeres kutatásra még nem volt lehetőségem, míg a Hofkammerarchiv-ban a Hoffínanz fondhoz
tartozó Protokollum-kötetek teljes körű feldolgozására nem vállalkozhattam.
Jelen adattár a központi hivatalok tisztviselőivel kezdi, majd az egyes végvárak
betűrendjében sorolja fel a rendelkezésre álló adatokat. Az adattár elsősorban a
XVI. századra koncentrál, de az esetlegesen előkerült XVII. századi adatokat is
közli. A tömörség érdekében több rövidítést voltam kénytelen használni, így vala-
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Kenyeres,

2002. Az a d a t t á r egy korábbi v e r z i ó j a megtalálható a 2 0 0 2 - b e n írt cs 2 0 0 3 - b a n

m e g v é d e t t PhD-disszcrtációmban: Kenyeres,

K a m a r a i birtokok 2. köt. 2 9 6 - 3 2 5 . p.

mennyi tisztviselő a leíró adattári részben neve kezdőbetűjének monogrammjával
szerepel. 7
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Alsó-ausztriai Kamara
beiktatásának dátuma
Bécs
előtt
egyéb életrajzi adatok
I. Ferdinánd magyar király (1526-1564), német—római császár
(1556-1564)
hivatali instrukciójának dátuma
kinevezésének dátuma
körül
I. Miksa magyar király, II. Miksa néven német-római császár
(1564-1576)
Magyar Kamara
Pozsony
Prága
/. Rudolf magyar király 1576—1608, II. Rudolf néven német-római
császár (1576-1612)
rajnai forint
Szepesi Kamara
után
II. Rudolf idején, 1575-től Prágában működő (központi) Udvari
Kamara
Udvari Kamara, 1575-től az ún. Bécsben Hátrahagyott Udvari
Kamara

Itt k ö s z ö n ö m meg F a z e k a s Istvánnak és Sarusi K i s s Bélának az a d a t t á r öszeállításához n y ú j tott segítségét.

I. A v é g v á r a k és a m e z e i h a d a k é l e l m e z é s é n e k k ö z p o n t i tisztviselői

1. Magyarországifőélésmesterek,
élelmezési főbiztosok és helyettesek (Obrister
Proviantmeister/Proviantvenvalter
in Ungam, Verwalter des Obrísten
proviantverwalter/meisteramts
/supremuspraefectus
annonaríae in Hungaria)

1.1. E l ő z m é n y e k : i d e i g l e n e s f ő é l é s m e s t e r e k , k o m á r o m i , t a t a i , g y ő r i
f ő é l é s m e s t e r e k / O b r i s t e r P r o v i a n t v e r w a l t e r in U n g a r n / O b r i s t e r
P r o v i a n t m e i s t e r z u C o m o r n , R a a b und T o t e s ( 1 5 4 3 - 1 5 5 8 )

1543-1552. Sigmund Wilpacher (Wülpacher) ideiglenes
főélésmester (Obrister Proviantverwalter in Ungarn)

magyarországi

Hivatalviselés idejére ld.: SW kérvénye, s.d. 1557. február előtt. „Ich vom
[15]43 biB [15]52 jars der profantambter in Hungern und Subenwürgen
[Siebenbiirgen] schwerlich in grosser mue und arbait, auch geferligkhait
leibs und lebens, traulich gehandlt." ÖStA HKA HFU RN 6. Konv. 1557.
Febr. fol. 5-8.
1547.02-tól. E m l í t i k , mint é l e l m e z é s b e n k ö z r e m ű k ö d ő „obrister
proviantverwalter"-t. ÖStA HKA GBÖ Bd. 61-64.
Kinevezésére ld. 1549.04.03. F - SW „proviantverwalter" r. F kinevezte
SW-t a rebellisek ellen küldött magyarországi hadak „provinatverwalter"-ének, vegyen fel az élelmezésre 2000 Ft-ot a Hofzahlamt-tól. Ha gond
van és nem elég a pénz, forduljon Salm főhadparancsnokhoz, akinek F is írt,
hogy Báthori András huszárjainak 4500 rfl-os fizetésére Pozsony megye
dikáját rendelte, ami abból marad, azt kérje katonai élelmezésre. ÖStA
HKA GBÖ Bd. 63. fol. 94rv.
1549.04.06. F - AAK. SW „Obrister Proviantverwaler in Ungarn" eddig
még sem bestallung-ot sem utasítást nem kapott, kezdjenek tárgyalást vele
és készítsék el a két iratot. ÖStA HKA GBÖ Bd. 63. fol. 97v-98r.
1549-ben egyúttal murányi élésmesterként említve, ld. ott.
1550.01.06.Po. F - SW „proviantverwalter" r. A komáromi katonaság számára a bort a Fugger-ek vöröskői (Pozsony vm.) uradalmából hozassa, amiért ő a Fuggerek udvarbírája (Pfleger) felé 1578 pfund 3 schilling értékben
adós. HKA GBÖ Bd. 64. 299v-300r.
1550.04.13. Utasítás SW-nek, hogy adjon Gesztes várába négy hordó lisztet Török Ferencnek. HKA GBÖ Bd. 66. fol. 94r.

1550.04.16.B. F - A n d r e a s Lindauer bécsi adóhivatalnok r. SW „obrister
proviantmeister" kérésére a [Mo-i] katonaság szükségleteire 15 font
(pfund) khüeffl só kiutalása 241 rfl értékben. HKA GBÖ Bd. 64. 339rv.
1550.04.16.B. F - SW főélésmestemek. A hivatalában lévő vagy bejövő
faggyú átadása a besztercebányai rézmünek, Konritz kamaragróf r. HKA
GBÖ Bd. 64. 340v-341r.
1550.08.25. Augsburg. F - Niklas Gráf zu Salm főhadparancsnok (General
Obrister) r. SW „obrister proviantverwalter in Ungarn" jelentése alapján
tudja, hogy Bartl Pagner komáromi polgár és kereskedő az élésmester tudta
nélkül és F tiltása ellenére titokban a készletéből eladott 289 akó bort, ezért
lecsukták, nézzen utána, hogy Pagner jogosan cselekedett-e, és ha igen,
adja vissza, ha viszont csempészési ügy, akkor a lefoglalt bort adja át
SW-nek. HKA GBÖ Bd. 64. fol. 401rv.
1550.10.04.Augsburg. F — Sigmund Wilpacher főélésmestemek. Korábbi
jelentésére válasz: elrendeli, hogy a Salm parancsára a komáromi vár kapitánya, Anton Sixten részére az éjszakai őrség világítása céljára átadott
faggyúval és gyertyával számoljon el, ezentúl elég őrhelyenként egy fény
(azaz fáklya), jelentsen, hogy a komáromi és tatai élésmesterek hogyan állnak az élelmezéssel. HKA GBÖ Bd. 64. fol. 422v-423v.
1550.10.04. Augsburg. F — S W főélésmestemek. Azon spanyol katonáknak,
akik most Pápáról a Csallóközbe vonultak, a kenyeret ne úgy, mint ahogy
Komáromban elő van írva, 4 bécsi dénárért (pfenigért), hanem csak 3 pf-ért
adja, a veszteséget a számadásban írja jóvá.
HKA GBÖ Bd. 64. 423v.
1550.10.5.Augsburg. F - SW főélésmestemek. Miután F elhatározta, hogy
Szolnokot megerősíti és katonasággal látja el, ezért nevezzen ki oda élelmezési tisztet, a várat jól lássák el, az élelmet oda csak venni lehet, de az friss
legyen. HKA GBÖ Bd. 64. 432rv.
1550.12.10.Augburg. F - SW magyarországi élelmezési mester r. A rossz
„fekete érmék"-kel valló fizetés leállítása, ezzel fizették a komáromi várépítésen dolgozókat, de S W-nél is van 1000 fl, ezt a birodalmi építési fizetőmester (Bauzahlmeister) használta. A szolnoki élelmezési tiszt tb. Pogner
Bertalan által szállított és SW által Komáromban lefoglaltatott de később
visszaadott bor költségei kapcsán 5 fl-ot jóváírhat számadásába. Utasítását
elkészítette az AAK, küldje meg számadásait. Komáromi és tatai katonaság
fizetésekor az élelem levonása tb. FIKA GBÖ Bd. 64. fol. 460r.-462r.
1551.04.27. SW magyarországi főélésmester feladatainak összefoglalása
(„verzaichnus"). A Magyarországra most felvett hadinép élelmezése kap-

csán előírt teendőinek részletezése, a szolgák, mesterek feladataik és fizetésük felsorolása. HKA GBÖ Bd. 67. fol. 116-117v.
1551.05.04. F - SW. Komárom liszttel és marhával való ellátása, az egy
fontnyi marhahúst, amit eddig 6 bécsi dénárért (pfening) adott, azt 5 den-ért
adja, a sót, aminek fontját 8 den-ért adta, ezentúl 7 den-ért adja egész évben
a komáromi katonaságnak. HKA GBÖ Bd. 67. fol. 13Orv.
1551.05.10. F - SW. Érdemeire való tekintettel, különösen a múltkori magyarországi hadjáratban nyújtott szolgálatáért 200 rft jutalmat juttat, amit a
komáromi éléspénzből („profants gelts zu Comorn") vehet el. HKA GBÖ
Bd. 67. fol 138v.
1551.05.10. F SW-t érdemeire való tekintettel 400 rft kegydíjban részesíti
és mentesíti minden elkobzás (confiscation), hatalmaskodás (vollikeiten),
büntetéspénz (peenfallen, contrabanden) megfizetése alól. HKA GBÖ Bd.
67. fol. 138v-139r
1551.05.15. F - SW. Mivel F elrendelte a komáromi őrség mustráját az április l-ig terjedő időszakra. Mivel a katonák nehezményezték, hogy azt az
élelmet is le akarja vonni, amit április l-ig és a tényleges mustra közötti időszakban osztott ki számukra, ezért megparancsolja SW-nek, hogy csak az
április l-ig elfogyasztott élelem értékét vonja le a zsoldösszegből, a többit
majd a következő elszámolás alkalmával. Ezenkívül az uralkodó SW-nek
megparancsolja, hogy azt az egyéb élelempénzt, amivel a katonák tartoznak, adja át a Matthias Fuchs hadi fizetőmester szolgájának, hogy ő azt is a
katonák fizetésére fordíthassa. Fuchsnak parancsba adta, hogy fizessen 4
ezer rft-t a komáromi őrség élelemellátására. HKA GBÖ Bd. 67. fol. 142r.
1551.10.08. F - SW főélésmesternek. A nyáron Budából Komáromba két
török gabonaszállító hajó ment. Ennek kapcsán megparancsolják neki,
hogy amennyiben legközelebb hasonló történne, akkor küldje a hajókat és
személyzetüket a legsürgősebben Bécsbe. A költségeket neki kell állnia.
HKA GBÖ Bd. 67. fol. 335.v-336r.
1551.11.04. F? - AAK. Batthiány Ferenc javaslatot tett a magyarországi tizedek bérlésére és hogy azokat mely helyekhez rendeljék. A javaslat szerint
egy alkalmas személyt kell a legsürgősebben alkalmazni, aki mint őfelsége
élésmestere a megyékben megjelenik és ott az élelmet megvásárolja a várak
részére. Ezért az Udvari Kancellária állítson ki néhány megbízólevelet némely személy és alispán részére, adjanak pénzt azoknak, akik felvásárolnák
a szükséges élelmet. Az AAK ezért a fentiek szerint cselekedjen. Számoltassák el SW-t Komárom és Tata élelmezési számláiról és Alexander
Pumbl-t [Rumbl] vegyék fel helyére. HKA GBÖ Bd. 67. fol. 364rv.

1551. november (?) — 1552. Alexander Pumbl/Rumbl
és tatai élésmester

komáromi

Kinevezését ld. Sigismund Wilpacher ideiglenes főélésmesternél 1551.11.04.
1552.02.11.B. AAK - F. A magyarországi katonai élelmezés tb. Thomas
Prandorffernek [ekkor komáromi udvarbíró] parancs ment ki, tárgyaljon
Mutnoky Mihály esztergomi érseki adminisztrátorral, vagy mivel ő beteg,
ellenőrével Francisci Tamással Komárom és Pozsony ellátáshoz szükséges
gabonáról. Francisci, Prandorffer, Sigismund Wilpacher, Wolfgang Aigner
bécsi (?) élelmezési kasznár („profanntkasstner hie"), Leopold Püchler
AAK számvevőségének alkalmazottja tárgyalnak az erdélyi katonaság ellátása tb. Prandorffer az esztergomi érseki gabonatizedet és a vásárolt gabonát Komárom várába hordja, nem meghat, mennyiséget Pozsonyba visznek, a többi marad Komáromban (a komáromi élésmester (Provianverwalter) Alexander Pumbl). A dunántúli ellátásra az alábbiak szerint történik: Hans Freydenreich bécsi polgárnak adtak ki utasítást és 1000 fl-ot,
Veszprém megyébe küldték ki gabonát venni, aki Thuram [Csoron] Jánossal állapodott meg 1000 muth gabona vételéről. (Bokaschi György veszprémi ispán említése). Sopron megyébe szintén egy (bécsi) polgárt (Anthoni
Rappolt) küldtek ki instrukcióval és 1000 fl-al. ÖStA HKA HFU RN 3.
Konv. 1551. Jan-Febr. fol. 24-31.

1553. Lamprecht Jentsitz komáromi és tatai fő élésmester
[1554-től csak komáromi]
1553. február 27. Említik az AAK levelében, miszerint Wolf Ganser stájerországi, karintiai, krajnai, horvátországi és szlavóniai élésmester utasítása
LJ utasítása alapján készült. ÖStA HKA Inst. No. 105. fol. 2. AAK I. Ferdinándnak, Judenburg, 1553.02.27.

É:
Korábban a hadi fizetőmesternél szolgált.
1551.08.12. Utasítás a komáromi élésmestemek, hogy adjon át 5 ezer forintot a komáromi éléspénzből Lamprecht Janzitsch hadi fizetőmester szolgának a komáromi őrség fizetésére. ÖStA HKA G B Ö Bd. 67. fol. 263r

1553.06. — 1555. Christoph Link ideiglenes
(Oberproviantverwalter)

főélésmester

1553.06.09. F - CL (?). Komárom város községe Szt. Mihálytól Szt. Györgyig mérhet bort, Szt. Györgytől Szt. Mihályig viszont csak az élelmezési
hivatal. ÖStA HKA HFU RN 4. Konv. 1553. Jun. fol. 1.
1554.04.10.Po. F - Leopold Ruesch. CL „unnser Ober Profannt verwalter"
jelentése alapján küldje meg főszámadását az AAK-nak. ÖStA HKA HFU
RN 4. Konv. 1554. Márz-Juni. fol. 29.
1554.04.11. F - CL. Utasítsa Lamprecht Jeneschitz komáromi élelmezési
tisztet, hogy Prandorffer Tamás komáromi udvarbírótól valamennyi gabonát, kb. 1000 mérőnyit vegyen át a tizedgabonából. Uo. fol. 30.
1555.03.04.e. C L - A A K . Komárom borellátása tb. HKA HFU RN 5. Konv.
1555. Márz. fol. 90-91.
1555.05.14. CL „ober proviantverwalter" említése. ÖStA HKA HFU RN 5.
Konv. 1555. Febr. fol. 148.

1556. augusztus 20. (i.) — 1557. augusztus (?). Hans Fün/kirchen
/Fünfkircher
ideiglenes [komáromi, győri és tatai] főélésmester (Verwalter des Obristen
Proviantmeisteramt, Obrister Proviantmeister zu Comorn, Raab und Totes)
Instrukciója: 1556.08.20.B. ÖStA HKA GBÖ 77. fol. 175r-179r. Említi:
Rauscher, 2004. 184. p.
Levelei és kimutatásai: ÖStA HHStA UA AA Fasc. 78. Konv. B. 1556-1557.
s. d.
1557. 02-05. között több levele és kimutatása az Ausztriában vásárolt gabonáról, a Komárom várának vett marhákról, Komárom, Tata ellátásáról.
ÖStA HKA HFU RN 6. Konv. 1557. Jan. fol. 32^10.
1557.01.28. M - F . Több ügyben, többek között lemondásáról, H F egy évre
kapta a hivatalt, tovább nem akar szolgálni, hivatali éve augusztusban jár le.
Uo. fol.65-67.,71. Ugyanitt mellékletben: s.d. suppl. a bécsi Haditanácshoz.
Bejelenti lemondását, elegendő készletet hagy utódjára. Uo. fol. 68.

1 . 2 . M a g y a r o r s z á g i f ő é l é s m e s t e r e k / O b r i s t e r P r o v i a n t m e i s t e r in U n g a r n
(1558-1569)

1558. január 12. — 1565. december (?) Joachim von Schönkirchen
Instrukciója: Miksa főhercegtől Bécs, 1558. január 11. ÖStAKAHKR KI A
I. 2. [Benedikt Pfann utasítása ezen utasítás későbbi átjavításával készült,
ld. ott.].
Kimutatása az 1559. évről: ÖStA KA AFA 1559. Dez. Fasc 12. No. 3.

É:
JSch az alsó-ausztriai kormány tanácsosa (Rat) 1553. 07. 23-tól 1557-ig,
majd alsó-ausztriai helytartó (Statthalter) haláláig, = 1565. Chmel 220. p.
Landmarschall Rauscher, 2004. 137., 139. p.

1565. december 29. (i.) — 1569. január 15. e. Christoph Teufel
Instrukciója: 1565.12.29.Linz. II. Miksa császártól. ÖStA KA HKR K1AI.
1. ill. ÖStA HKA Inst. No. 164. Ismertetése: Kenyeres, 2002. 181-184. p.
Az utasítást említi: Pálffy, 1999. 197-198. p. Feladata volt elsősorban Győr,
Komárom, Szentmárton ellátása.
1567. január 31., Troppa. M-tól kap egy utasítást, amelyben részletesen szabályozza az élésmesterek számadásainak vezetését és benyújtását. Kiadva:
MGSz 7. (1900) 125-127. p.

É:
Az 1540-es évek közepén 7 lóval szolgált apja, Erasmus Teufel nehézlovasai között a győri végvidéken. Pálffy, 1999. 63. p. 1566.04.24. Testvéreivel
(Andreas, Georg) felveszik az alsó-ausztriai Herrenstand-ba. Uo. 261. p.
1 . 3 . M a g y a r o r s z á g i é l e l m e z é s i f ő b i z t o s o k és i d e i g l e n e s f ő b i z t o s o k / O b r i s t e r
P r o v i a n t k o m m i s s a r i n U n g a r n / V e r w a l t e r des O b r i s t e n
Proviantkommissaramtes (1569-1593)

1569. január 1. (k), január 15. (i.) — 1572. február. Hieronimus Beck von
Leopoldstorf magyarországi élelmezési főbiztos
Kinevezése: 1569.01.01. ld. alább.

Instrukciója: 1569.01.15.B. II. Miksa császártól. ÖStA KA HKR K1AI. 3.
és még egy példány: ÖStA HKA VUG 52A. fol. 339-352. HKA Instr. No.
182. Utasítását említi: Pálffy, 1999. 197-198. p.
Reverzálisa: 1569.01.01.B. Benne átírva a M által kiadott bestellbrief
(bestallung) 1569.01.01.B. HKA NÖ Rev. H - 3 0 . fol. 1.
Utasítása szerint illetékességébe az alábbi várak tartoztak: Győr, Komárom, Szentmárton és Tata. Ugyanakkor Kanizsa ellátása is feladata volt ld.:
1572. 05. 28. U K - H B - n e k , jelentsen, hogy kanizsai uradalom bevételeit a
kanizsai kapitány alá rendelni. ÖStA HKA HF Prot. 1572. R Bd. 302. fol.
260.
Lemondása: 1572. február ld. Joachim Rothuet-nél.

É:
1525-ben született. 1544. Padovában tanul. Rauscher, 2004. 139. p.
1555.01.03. kinevezik az AAK tanácsosává, amely posztot 1562-ig tölti be.
Uo. és Chmel 239. p.
1563/64—1568. az UK tanácsosa. Rauscher, 2004. 139., 151. p. 1583-1586.
Ernő fhcg. tanácsosa. Uo. = 1596. nov. 28. Chmel 239. p. Életrajzát ld.:
Margarete Beck: Hieronymus Beck von Leopoldstorf (1525-1596). Eine
kulturgeschichtliche Studie. Ungedr. phil. Diss. Wien, 1973.

1572. március 8. (i.) — 1581. március u. Joachim Rothuet
ideiglen es éleim ezés i főb iztos

magyarországi

Instrukciója: 1572.03.08.B. II. Miksa császártól. Az utasítást JR mint győri
élelmezési tiszt (Proviantverwalter) kapta a magyarországi főélelmezési
biztos hivatalának ideiglenes ellátására (helyettesítésére), mivel Hieronymus Beck lemondott hivataláról 1572. februárjában. ÖStA HKA VUG RN
52A fol. 361-263. Fogalmazvány: fol. 261-263., eredeti tisztázatok:
366-367 és 368-369.
Feladata volt a gyakorlatban: Komárom, Győr, Kanizsa, Tata, Szentmárton
és Csesznek ellátásának szervezése. Vö. pl. UK utasítása JR-nek a fenti várak katonaságának élelemmel való megfelelő ellátására. ÖStA HKA HF
Prot. 1573. RBd. 306. fol. 123.
1576 (?) JR jelentése a komáromi, tatai, győri várak ellátása tb. Mellékletben kimutatás hogy mekkora készletek szükségesek Hamburgban és máshol a 3 vár számára felhalmozni, s.d. ÖStA H K A HFU RN 31. Konv. 1576
April. fol. 256-259.

1577. március-április. Rothuet jelentései és javaslatai Kanizsa várának katasztrófája után a vár ellátásáról. ÖStA HKA R N RN 35 1577. Konv. Mai.
fol. 306-311., 314-317.
1578. május. Részt vesz az ezévi érsekújvári nagyszabású várvizsgálatban.
ÖStA HKA HFU RN 50. Konv. 1586. Dez. fol. 209-263.
1579. augusztus, s.d. JR kimutatása a hamburgi Kastenamt, Komárom,
Győr, Tata, Kanizsa és a „profanndtbefürderer zu Stain" készleteiről. ÖStA
HKA HFU RN 39. Konv. 1579. Aug. fol. 77-79.
1581. január. JR levele a HT-nak Kanizsa ellátásáról. Liszt szállítása
Hamburgból Kanizsára. HKA HFU RN42. Konv. 1581. Jan. fol. 232-236.
1581.03.13. JR jelentése a győri püspöki tizedek bérlete tb. ÖStA HKA
HFU RN 43. Konv. 1581. Márz fol. 118.
É:
1569-től Hieronymus Beck főélésmester ellenőreként tevékenykedett.
1569. okt. 17. ÖStA HKA GBU Bd. 396. fol. 215r.
1572-1573-ban egyúttal győri élelmezési tiszt. Ld. ott.

(1577. Hartman Herr zu Lichtenstein Obrister Proviantkommissar
Unterungarn — nem lett ténylegesen kinevezve)

in Ober- und

II. Rudolf császár utasítása Hartman Herr zu Lichtenstein „Obrister
Profiandtcommissar in Ober- und Unterungarn" számára 1577-es haditanácskozás után. [Megjegyzés a külzeten: „Instruction unnd Bestallung ftir
ainen Obristen Profandt vermug der Gránicz Beratschlagung des 77 Jars
verfasst"] A Drávától Felső-Magyarországig terjed hatásköre, három
Obrister Leutenant (élelmezési-főbiztos-helyettes) tartozik alá: egy a Dráva-Duna, egy a bányavidéki végekre (Pergstetten) és egy a Szepességbe,
vagy más néven Felső-Magyarországra. Valószínűleg soha nem került kiadásra. ÖStA KA HKR KI A I. 5. Még egy példány: ÖStA HKA VUG RN
52B fol. 1027-1046.
É:
HL az alsó-ausztriai kormány tanácsosa 1571—1574. 1585-ben halt meg.
Chmel, 229. p.

1581. augusztus—
főbiztos

1585. július u. Leopold Grafenauer ideiglenes

élelmezési

1581.08.29. - 1582.10.26. LG Proviantkommissár Amtsverwalter kimutatása a magyaróvári uradalomban felvásárolt élelemről és borról. ÖStA
HKA NÖHA RN 4.
1582. 01.06. „Praefectus annonariae"-ként említik. ÖStA HKA GBU Bd.
397. fol. 342. Verwalter uo. fol. 342v.
1582.02.06. „Proviantverwalter in Ungarn"-ként említve. Uo. fol. 35 Ív.
„Supremus annonarius"-ként említik a MK 1583. évi számadásában. MOL
E 554 Fol. Lat. 921.
1583.02.08. Utasítás a győri harmincadosnak LG r. 500 fl a győri „Casten
und Pacchhaus" építésére. ÖStA HKA GBU 402 fol. 29rv.
1585.07.27. LG jelentése az AAK r. a Kőszeghez tartozó „ProviantmühTről. ÖStA HKA HFU RN 48. Konv. 1585. Juli. fol. 69-70.

1587. június 15. (i.) — 1589. november. Caspar Püchler magyarországi
ideiglenes élelmezési főbiztos (Verwalter des Obristen
Proviantkommissaramtes
in Ungarn)
Utasítása Rudolftól: 1587.06.15.B. [02.26-ról javítva], ÖStA HKA VUG
52B fol. 811-827. február 26-i dátummal még egy pld.: HKA Instr. No. 301.
fol. 1-20. még egy datálatlan pld. uo. fol. 23r-42v. Fogalmazvány, az eredeti
verzió sok helyen módosítva. (A végleges tisztázatot 1. Uo. fol. 876-888.). Az
utasítást CP 1588.02.20-án kapta meg.

1589. november 10. e. — 1593. május előtt. Hans Gattermaier
magyarországi ideiglenes élelmezési főbiztos

(Gattenmayr)

Datálatlan wtoz/ás-fogalmazványa Rudolftól: [1589. november 10. előtt]
ÖStA HKA VUG RN 52B fol. 876-888. Eredetileg a Püchlernek, 1587-ben
adott utasítás tisztázata, amelyet kevés helyen, kismértékben módosítottak,
ld. Uo. fol. 811-827. fol. 889v. Bejegyzés szerint 1589. november 10-én
megkapta az egyik példányt Gattermayer.

1.4. M a g y a r o r s z á g i f ő é l é s m e s t e r e k / O b r i s t e r P r o v i a n t m e i s t e r i n U n g a r n
(1593-tól)

1593. május 1. — 1598. március u. Wolfgang Jörger Freiherr
főélésmester

magyarországi

Instrukciója: II. Rudolftól: 1593.05.1 .Pr. Tisztázat. ÖStA HKA VUG RN
52B fol. 1052-1065. és folytatása fol. 1072-1084. Fogalmazvány: uo. fol.
1086—1107 és folytatása fol. 1108-1113. Még egy, némileg javított tisztázat: uo. fol. 1115-1139.
1596.06.k. WJ magyarországi főélésmester jelentése az 1596-os hadjáratra
felvett tábori élelmezési tisztekről és kezességükről, s.d. HKA NÖ Rev.
P-15. fol. 22-28. Uo. több reverzális a WJ által ekkor felvett tisztektől.
1598. 03.7. UK - WJ. Pálffy Miklós „Palanka zu Gran" emelésére robotot
igényel, kéri az UK kenyér kiutalását a robotolók számára. ÖStA HFU RN
65. Konv. 1598. március fol. 27.

1597-1600. Zakarias Geizkofler magyarországi

főélésmester

Instrukciója: s. d. [1600 u. - mivel Kanizsa már nem szerepel az ellátandó
várak között!]. II. Rudolftól ÖStA HKA VUG RN 53. fol. 21-44.
Kinevezése'. 1597. március-április k. folytatnak vele tárgyalásokat Pálffy
Géza: A pápai vár felszabadításának négyszázéves emlékezete 1597-1997.
Pápa, 1997. 152. jegyz.
Lemondása: 1599.03.07, de 1600-ig hivatalban marad.

É:
1589-1603 birodalmi fillérmester (Reichspfennigmeister).
Életrajzát ld.: Müller, Johannes: Die Verdienste Zacharias Geizkofler um
die Beschaffung der Geldmittel für den Türkenkrieg Kaiser Rudolfs II. In:
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 21.
(1900) 251-304. p.; Uő: Zacharias Geizkofler 1560-1617, des heiligen
Römischen Reiches Pfennigmeister und oberster Proviantmeister im
Königreich Ungarn. Baden bei Wien, 1938. (Veröffentlichungen des Wiener Hofkammerarchivs 3.) [élésmesteri tevékenységre uo. 23-26. p.];
Blendinger, Friedrich: Zacharias Geizkofler. In: Lebensbilder aus dem
bayerischen Schwaben. Bd. 8. München, 1961. 163-197. p.

Beosztott hivatalnoka (?): Jákob Püchler a kanizsai végek élésmestere.
Instrukciója: 1598.09.30. ÖStA HFU RN 65. Konv. 1598. Okt. fol. 2 0 - 2 3 .
1598.10.21. JP kinevezésének tb. uo. fol. 18-26.

1601. július 4. (i.) — 1604. július e. Hans Bernhard Fünfkirchen zu
m agyaro rszági főéi és mester

Stainapreum

Utasítása Rudolftól: 1601.07.4.Pr. ÖStA HKA VUG RN 53. fol. 71-118.
Az illetékességébe tartozó várak: Győr, Esztergom, Szentmártonhegy, Komárom, Tata, és a Kanizsával szembevetett - ekkor újonnan kiépülő - végek („und anstatt Canischa die neu angeordnete Frontier wie die Namen
habén so íme hernach bennandt unnd angezaigt werden sollen").
1603.03.23. HBF memorialéja, és hozzá tartozó iratok a katonai élelmezést
illetően. ÖStA HKA HFU RN 76. Konv. 1603. Mai. fol. 540-581.
1604.10.11. UK HBF anticipációinak és adósságainak átadása. ÖStA H K A
HFU RN 86. Konv. 1604. Okt. fol. 205-207.

1604. július 7. (k. és u.) 1605. május (b. ?) — 1607. január (?) Helmhart
magyarországi
főélésmester

Jörger

Utasítása és bestallungja. 1604. 07. 19.: ÖStA HKA HFU RN 85. Kon.
1604. Juli. fol. 383-429. (NöKa „28. Julii 1604")
1605.05.18. II. Rudolf a magyarországi Proviantamt-ról, amelyet Helmhart
Jörger vesz majd át ÖStA HKA HFU RN 88. Konv. 1605. Mai. fol. 216-219.
1605. szept. 28. Jelentés HJ főélésmesterhez (Proviantmeister in Ungarn
und Österreich) ÖStA HKA HFU RN89.Konv. 1605. Sept. fol. 150-155.
1607.01.25.,01.29. Graff Christoff Hohenlohe - HJ főlélésmesterhez. lovasai Morvaországba viteléről. ÖStA HKA HFU RN 92. Konv. 1607. Jan. fol.
113-114.
Helyettese: Hans Siecklfőélésmester-helyettes.
1604. 08.23. II. Mátyás —
MK, Hans Sieckl (Sigkl) „viceprefectus supremii officii annonarii" és a
tárgyalóbiztosok (törökkel) költségeinek kiegyenlítése. ÖStA HKA HFU
RN 85. Konv. 1604. Aug. fol. 410-412.

1606. július — 1607. Christoph Zipfer ideiglenes magyarországi

főélésmester

1606.07.01. Wolf Jobst főélelmezési ellenőr (Gegenhandler) és CZ Verwalter des Obristen Proviantamt jelentése a rácok élelmezése ügyében. ÖStA
HKA HFU RN 91. Konv. 1606. Juli. fol. 6.
1607.04.28.B. CZ Mo-i ideiglenes főélésmester („Ober proviandt ambts
verwalters in Hungern") kötelezvénye Christof Wolzogen Freiherr-nek, az
általa a hadi élelmezésre kölcsönzött 8000 rft-ról. HKA N Ö Rev. H-23.
fol. 1 - 2 .

É:
1596-ban bécsi élésmester. Vö: 1596.06.k. Wolfgang Jörger magyarországi
főélésmester jelentése az 1596-os hadjáratra felvett tábori élelmezési tisztekről és kezességükről, s.d. HKA NÖ Rev. P-15. fol. 22-28.

1613. június 21. Bernhard Griesser ideiglenes magyarországi

főélésmester

Utasítása II. Mátyástól: 1613.06.2l.B. ÖStA HKAInstr. No. 376. Illetékessége: Győr, Szentmártonhegy, Komárom és Tata várak.
Kauciójára ld. 1611. BG főélésmesteri ellenőr („gegenschreiber des obristen proviantmaisteramts") és neje Magdaléna geborne Muschingerin reverzálisa, miszerint az átveendő főélésmesteri hivatalhoz szükséges kaucióért
vagyonukkal felelnek, ill. kezességet vállal még két jogi doktor: dr. Veit
SieBen cs. kir. tanácsos, az A A-i kormányzótanács tagja és Johan Teiibl jogi
dr. H K A NÖ Rev. H-24. fol. 1-2.

É:
1611-1613 (?) főélelmezési ellenőr.

1619. augusztus 2. (k.) — 1620. március. Helfrich von Fürtenburg
magyarországi élelmezési főbiztos

ideiglenes

1619.08.17.B. HF és neje, Anna „umb den Obrist-Proviantverwaltersdienst in Hungarn" reverzálisa, eszerint 1619.08.02. nevezte ki Lipót fhcg.
a hivatalra, kaució gyanánt birtokaival felel. 1619.08.17.B. H K A N Ö Rev.
P-29. fol. 1-2.

1620. március 21. — 1622 (?) Heinrich Cristof Thonrödl Fr. magyarországi és
ausztriai főélésmester (Obrister Proviantmeister in Hungern und Österreich)
Balthasar Copisy (Copisius) „Veldproviantverwalter" és felesége Cecília
reverzálisa hivataláról, miszerint HCT „Obrister Proviantmeister in Hungern und Österreich" nevezte ki, az UK megerősítette, az AAK által kért
intimaciót leteszi, kaució gyanánt birtokai (zálogosítás, ill. jelzálogjog átadása). 1620.03.2l.B. HKA NÖ Rev. P-6. fol. 1-2.

1622. Christoff Eckhstain von Ehrnegg ideiglenes élelmezési főbiztos
Proviantamt Verwalter)

(Obrister

így említve ÖStA HKA NÖ Reverse H-8. fol.3-4. 1622.12.13. [Egy birtokügyletben kiadott reverzálisa. Nem említik]

1639. március (?) — 1645. május. Matthias Braun ideiglenes
élelmezési főbiztos

magyarországi

Említve: 1639.03.7. ÖStA HKA HFU RN 159. Konv. 1639. Márz. fol.
89-101.
1639. okt. Uo. RN 160. Konv. 1639. Okt. fol. 7-12.
1641.04.26. „Oberster Proviantleutnamt" MB Uo. RN 163 Konv. 1641.
April. fol. 35-50.
1645.05.02. MB lemondása. Uo. RN 172. Konv. 1645. Mai. fol. 2 - 6 3 .

2. A magyarországi főélelmezési biztos /főélésmester
ellenőre
(Gegenschreiber des Obristen Proviantkommissar /des
Proviantmeisters)
1565. Siegmund Wülpacher

(Wildpacher?)

Említik Christoph Teuffel főélésmester utasításában, ld. ott.

1569. Joachim

Rothuet

Utasítás a MK-nak: utasítsák Sági Imrét, a pozsonyi érseki ház provizorát,
hogy 2000 rfl-ot az uradalom jövedelméből adjon át Beck főélelmezési biztosnak, v. ellenőrének Joachim Rothuet-nak.
É:
1572-ben győri élelmezési tiszt, egyúttal ideiglenes főbiztos 1581-ig.

1574. június 26. (k) július 7. (i.) — 1577. november 28. előtt. Hans Khunig
Kinevezése: 1574.06.26.B. M - AAK. Az AAK javaslatára kinevezi Hans
Khunig-ot „Gegenschreiber des Obristen Comissariambts"-nak, havi 20 rfl
fizetéssel. ÖStA H K A GBÖ No. 123. fol. 105v-106r.
Bestallungja 1574.07.07.B. II. Miksától, uo. fol. 106r-107r.
Instrukciója: 1574.07. 7.B. Khunig II. Miksától: uo. fol. 107r-108r.
1574.07.07.B. Miksa utasítása Joachim Rothuet ideiglenes élelmezési főbiztosnak HK kinevezéséről. Uo. fol. 108r-v.
1574.07.09.B. HK reverzálisa „umb den gegenschreibers-dienst des
ObristenComisari Ambt in Hungern". Bestellbrief-je átírva B. 1574.07.06-i
dátummal. HKA N Ö Rev.H-28. fol. 1-3.

1578. november 28-tól Matthes Trinnkh
Instrukciója: Matthes Trinnkh „Gegenschreiber des Obristen Profannds
Amt" részére. II. Rudolftól, 1577.11.28.B. ÖStA HKA GBÖ Bd. 123. fol.
289v-290r.
Bestallungja: fol. 290r-291r. ua dátum.
Mátyás fhcg. utasítása J. Rothuet ideiglenes élelmezési főbiztosnak MT kinevezéséről ua. dátum, fol. 291.

1587. június 15. előtt. Sigismund

Wildtpacher

Említve Caspar Püchler ideiglenes főbiztos utasításában.

1587. június 15. — 1596. után Wolff Jobst
Említve Caspar Piichler ideiglenes főbiztos és Wolfgang Jörger főélésmester utasításaiban.

1611-1613 (?) Bernhard

Griesser

Ld. a főélésmestereknél.

3. Horvátországi és szlavóniai főélésmester
(Proviantmeister in Crahaten und Windischland)
1553. március Wolf Ganser stájerországi, karintiai, krajnai ill. horvátországi és
szlavóniai (vend) élésmester
Intrukciója: F nevében: „Instruction wie unnser getreuer lieber Wolf
Ganser, als profanndtmaister unnser dreier Lanndt, Steir, Karnndten, Crain,
auch Crabaten unnd Windischlanndt nun furán solch sein ambt sambt
seinen zuegeordneten personen hanndlen und verrichten solle." S. d. [1553.
március k.] ÖStA HKA Inst. No. 105.

4. Szlavóniai élésmester /Proviantmeister
magister victualium in cottfinibus

in Windischland /
Sclavonicis

1567. április 4. Benedict Pfann (Pfan, Phann)
Instrukciója: Miksától 1567.04.4.Pr. Az utasításnak a fogalmazványa maradt fenn, többszörös javításokkal. Az utasítás eredetileg J. Schönkirchennek szólt, ezt javították át Pfann részére. Mellékletben Miksa két levele a
szlavóniai rendekhez, hogy az új élésmestert segítsék tisztében (egy latin és
egy német nyelvű példány) 1567. április 7. „Benedictus Pfann magister
victualium in confinibus Sclavonicis" ÖStA KA HKR KIA I. 2.

5. Horvátországi élésmester /Proviantmeister

an der kroatischen

1577. július 20-tól Sigmund Mosbacher horvátországi

Grenze

élésmester

Instrukciója: 1577.06.20.B. ÖStA HKA Inst. No. 250.
A z utasítás f o g a l m a z v á n y á t Tomas Naglitsch számára készítették
1577.06.13.B.

6. Magyarországi

tábori élésmesterek és élelmezési

főbiztosok

6.1. Előzmények
1551. LeopoldPüchler ,,magyarországi élésmester" („aufjetziges
in Hungern furgenommener Profandtverwalter" Proviantverwaltér

khriegswesen
in Ungarn)

LP az AAK számvevőségének alkalmazottja, ideiglenes magyarországi katonai élelmezési biztos tervezete ue. hivatal számára az UK részére.
(„Leopold Püchler, Khu. Mt. u. Diener auf der N. O. Camer Puechhalterey
auf Jetziges Khriegswesen In Hungern furgenommene Profandtverwalter")
ÖStA HKA Inst. No. 88. 1551. s. d. fol. 1-10.

1566-1567. Thurzó Ferenc országos élelmezési főbiztos (supremus
nostrae in Hungaria commissarius)

annonae

M utasítása TF r. 1566.08.10.B. MOL E 136 2. köt. fol. 287-295. ill. ÖStA
HKA GBU Bd. 393. fol. 292r-294r.
TF és beosztottai működésére: MOL E 554 Fol. Lat. 832., Fol. Germ. 755.
fol. 2-19.

É:
1534—1557 nyitrai püspök
1548-1556 a MK elnöke
1556-1562. UK tanácsos, elnök
Csuzy János dunáninneni élelmezési

helyettes-biztos

M utasítása CsJ r. 1566.08. ll.B. ÖStA HKA HFU RN 13. Konv. 1565 Aug.
fol. 11-13.; ÖStA GBU Bd. 393. fol. 294v-296v.; MOL E 136 . 2. köt. fol.
344-352.

CsJ működésére: MOL E 554 Fol. Lat. 832. fol. 11-12. M O L E 41 1567.
No. 32.

É:
1568-1570-es évek közepe alországbíró.
Mezölaky Ferenc dunántúli élelmezési

helyettes-biztos

M utasítása MF r. 1566.08.21. Moson alatti tábor. ÖStA H K A HFU RN 13.
Konv. 1565. Aug. fol. 15-18.;ÖStAGBUBd.393.fol.297r-299r.ésMOL
E 136 2. köt. fol. 296-304.

É:
Zalavári apát.
6.2. T á b o r i é l e l m e z é s i f ő b i z t o s o k a 15 é v e s h á b o r ú idején

6.2.1. Rendi tisztviselők
1597. Joó János személynök és gellénfalvai Nagyváthy Ferenc
főfelügyelők

élelmezési

CJH 1597:25. tc. Vö.: Ember, 1946. 279-280. p.
Paczoth Ferenc vagy Dengelegy Miklós és Varasdy (Várady) Gáspár alsóés felső-magyarországi élelmezési felügyelő
Uo.
Tarródy István dunántúli helyettes

felügyelő

Uo.
1599. Varasdy Gáspár felső-magyarországi
CJH 1599:21. tc.
1599. Vizkelety Pál dunáninneni

élésmester

CJH 1599:21. tc.
1599. Csemetey István dunántúli
CJH 1599:21. tc.

élésmester

élésmester

6.2.2. A magyarországi főélésmester tisztviselője
1596. Hans Sick ideiglenes tábori élelmezési

főbiztos

Hans Sick verwalter bei Kay. Proviantamt reverzálisa kauciójáról, erre a hivatalra W. Jörger főélésmester nevezte ki 1596-ra, a szükséges kauciót úgy
teszi le, hogy ő 1592-ben kölcsönzött a tatai élelmezési hivatalnak 1000
rfl-ot 6%-os kamatra, ebből 300 rfl-al még adósak neki, ez ill. birtokai a biztosítéka. B.1596.06.15. H K A NÖ Rev. P-15. fol. 19-20.
HS egyúttal győri élelmezési tiszt. Uo. fol. 37.
7. F e l s ő - m a g y a r o r s z á g i (tábori) élésmesterek / P r o v i a n t m e i s t e r in Z i p s

1564. december—
élésmester

1565. augusztus e. Elias von Ratwitz

felső-magyarországi

1564.12.14. B. M utasítása ER „provantmaister in Zypps" részére. A mozgó
hadak ellátásáért felelős. „Solle er des Teutschen unnd Ungerischen
Khriegsvolkh, so wir in Zypps und anderer orten des obern Crais Cron der
Cron Hungern ausser der ordinary besatzungen alberait underhalten..."
ÖStA KA AFA 12/5.

É:
1565. június e. egyúttal szatmári élésmester
1566-1574. magyaróvári kapitány, mosoni főispán. Kenyeres, Utasítások
391. p.

1565. augusztus 12. — 1567. július 13. Feigel Péter

főélésmester

„Supremus annonarius magister"-ként említik a SzK egyik kimutatásában
(„Provisorum et annonariorum nomina cum administrationibus in arcibus
finitimis ab initio institutae Camerae Scepusiensis.") ÖStA HKA VUG 48.
fol. 1216v.

É:
1550-1551. murányi udvarbíró. Vö.: Sarusi Kiss, 2004.
1557-1559 sárosi udvarbíró Kenyeres, Utasítások 521. p.
1571-1573. a SzK tanácsosa. Szűcs, 1990. 22. p.

1594 — 1595. április 19. e. Tobias Wagner felső-magyarországi
élésmester (Proviantmeister in Zips)

tábori

Instrukciója: R-tól s.d. ÖStA HKA Inst. No. 329. (Az utasítást átdolgozták
utódja, Oswald Stainer részére.)
R bestallungja TW részére, 1594. sm. sd. B. HKA VUG RN 52 B fol. fol.
1199-1200. (A bestallung-ot átdolgozták utódja, Oswald Stainer számára.)

1595. április 17. (i.) április 20. (k.) — 1598. július 17. előtt. Oswald Stainer
felső-magyarországi tábori élésmester
Instrukciója: R-tól OS részére a felső-magyarországi élésmesteri hivatalról
(Profandtmaister in Zips) 1595.04.17.B. H K A VUG RN 52 B fol.
1193-1198. még egy példány: ÖStA HKA Inst. No. 329. (Az eredetileg
Tobias Wagner részére kiadott utasítás átdolgozása.)
Bestallung-ja 1595.04.20.B. Itt „Provianmteister in Zips und Oberungarn"ként jelölik a tisztségét. HKA VUG RN 52 B. fol. 1198.,1201.
Christoph von Teuffenbach zu Mayrhofen hadi tanácsos és felső-magyarországi főkapitány felügyelete alá tartozott.

1598. július 17. (u. és k.) - 1603. május 12. e. Betlenfalvi Feigel Cirják
felső-magyarországi tábori élésmester
Instrukciója: a R által Oswald Stainer részére kiadott utasítást kapta meg
változatlan formában, csak a neveket javították át. 1598.07.17. B. HKA
VUG RN 52 B fol. 1193-1198.
Bestallung-ja 1598.07.17.B. (Oswald Stainer nevét javították át FC nevére.) uo. fol. 1198.,1201.
1603.06.10. UK - MK. FC felső-magyarországi élésmester folyamodik fizetése után (e poszton 4 évet töltött, havi 195 Ft-tal). ÖStA HKA HFU RN
78. Konv. 1603. Juni. fol. 214-225.

1603. május 12. u. Jákob Rattinger felső-magyarországi
élésmester

és erdélyi tábori

1603.05.12. UK - SzK. Értesítés JR kinevezéséről felső-magyarországi tábori élésmesternek (Feldproviantmeister, magister annonae campestrae),
elődje Cyriacus Feigel helyére. ÖStA HKA HFU RN 78. Konv. 1603. mai.
fol. 230-236.
Egyúttal erdélyi élésmester is volt. 1607.03.10. R - Mátyás. JR volt
„Proviantmeister in Siebenbiirgen" supplikál a csúnyi harmincadosságért.
ÖStA HKA HFU RN 92. Konv. 1607. Márz. fol. 35.

É:
JR korábban váradi, majd tokaji élésmester volt.
1604. októberében, mint erdélyi „Obristzehentmeister"-t említik.
1604.10.15. Kolozsvár. ÖStA HKA HFU RN 86. Konv. 1604. Okt. fol.
285-297.
1606. erdélyi hadi fizetőmester. 1606.02.20. JR volt erdélyi fizetőmester
egy évi ellátmányt, ill hátralékos zsoldot kéri. ÖStA HKA HFU RN 90.
Konv. 1606. Febr. fol. 112., fol. 129.

1605. Betlenfalvi Feigel Cirják felső-magyarországi

élésmester

1605.01.4. FC kérése hátralékos zsoldja kiegyenlítésére vagy birtokadományra (Gömör vm-i Rozoschno, Paschház és Teplic egy része) Mellékletben Basta bizonyságlevele 1605.01.4. Eperjes. ÖStA HKA HFU RN 88.
Konv. 1605. Jan. fol. 1-3.
1606.03.11. U K - U K ( P r ) , FC „Obristproviantmeister in Oberungarn" kéri
megtéríteni a tavaly Eperjesnél gabonára adott 2250 ft-t. ÖStA HKA HFU
RN 90. Konv. 1606. Márz. fol. 97.
1607.03.15. U K - U K ( P r ) . Mátyás fhg-nél supplikál FCaz egri püspökség
provizori (adminisztrátori) tiszte után. FC kora ifjúságától szolgált, de különösen néhány éve Felső-Magyarországon és Erdélyben mint élésmester tevékenykedett, nemes, birtokai Szepes megyében fekszenek, a MK és UK is
becsüli őt. ÖStA HKA HFU RN 92. Konv. 1607. Márz. fol. 45-46.
1607.03.22. M - MK. FC „antehax annonae magister in Superiori
Hungaria" számadásainak felülvizsgálata ügyében. ÖStA HKA HFU RN
92. Konv. 1607. Márz. fol. 80-86. uo. fol. 81. FC „obrister Profandtmaister
in Oberhungern" kérvénye több éven át élésmester, majd visszavonul kora

miatt, de egy éve Basta megint felvetette vele a tisztet, fol. 8 2 - 8 3 .
Vicebuchhalter jelentése a felső-magyarországi élésmesteri tiszt felvételéről 1605.

II. A z e g y e s v é g v á r a k é l e l m e z é s i t i s z t j e i

Eger
Elésmester

1583. k. Dávid Gerstner
Emiitik a SzK 1583-ban készült kimutatásában, a SzK 1300 Ft-tal adós
neki. ÖStA HKA HFU RN 52 Konv. 1587. dec. fol. 160r.

1589. Gothard
„Magister annonarus"-ként említve az egri vár 1589-1590. évi számadásában. MOL E 554 Fol. Lat.ll80/f. fol. 182r.
Érsekújvár
Elésmester

1573-1591. Nagy Gábor litterátus
„Magister annonae"-ként említik egy 1573. június 15. - 1574. március 15.
közötti számadásban. MOL E 554 2167 I. No. 1. fol. 44.
Teljes névvel: uo. (No. 2.) fol. 1-35. Zeleméry László adminisztrátor eredeti számadása az 1580. évi gabonabevételekről- és kiadásokról.
Ua. az 1582. évi pénzszámadásban, évi fizetése 32 Ft uo. No. 4. fol. 48r.
Ua. az 1583. évi gabonaszámadásban, uo. II. fol. 190r.
Ua. az 1591. évi gabonaszámadásban, uo. 03. fol. 22r.

1594. Kozma Ferenc
„Magister annonae"-ként említve Hölgy Gáspár adminisztrátor 1594. évi
számadásában M O L E 554 Fol. Lat. 2167. 03. fol. 228v.

1595-1596.

Farkas János

„Magister annonae"-ként említve Hölgy Gáspár adminisztrátor 1596. évi
számadásában M O L E 554 Fol. Lat. 2167. 03. fol. 382v.
É:
1595-ben gabonatáros. „Frumentarius"-ként említve Hölgy Gáspár adminisztrátor 1595. évi számadásában M O L E 554 Fol. Lat. 2167.03. fol. 303r.
1596-ban egyúttal esztergomi aludvarbíró (viceprovisor). Hölgy Gáspár
adminisztrátor 1596. évi számadása. MOL E 554 Fol. Lat. 2167. 03. fol.
383v.

1607-1608.

Bogyó Pál és Józsa Albert

„Profundmester"-ként említi Benda, 1972. 297. p.
Esztergom
Élelmezési tiszt
1597. július Hans Jobst
Említik Hans Dalitsch élelmezési ellenőr („Gegenschreiber des Profiant
Amts") utasításában ld. ott.
HJ korábbi „Proviantmeister zu Graan" kimutatása 1597.07.17. ÖStA
HKA HFU RN 79. Konv. 1603. Aug. fol. 161-164.

1603-1604.

Georg Reutter

Említve: 1604. 08.23. Mátyás - M K levelében, ÖStA HKA HFU RN 85.
Konv. 1604. Aug. fol. 410-412.

1606. 04.. 17. U K - M K . Jelentést kér GR esztergomi „annonarius" és az ottani provizor és polgárok vitájáról (faizás stb.) továbbá arról, hogy Maros most
kihez tartozik. ÖStA HKA HFU RN 77. Konv. 1603. April. fol. 206-207.
A z élelmezési hivatal ellenőre

1597. július 29. - 1599. szeptember 3. előtt. Hans Dallitch (Gegenschreiber
Profantambts Gran)
Instrukciója:

des

1597.07.29.B. HKA VUG RN 52B fol. 1166-1175.

1599. szeptember 3-tól. Johann Lenier (?)
Hans Dalitsch utasítását adták ki számára Bécsben, 1599. szeptember 3-án.
ld. ott.
Fonyód
Elésmester

1575. Diák Mihály
1575.01.08. M - M K . A fonyódi kapitánynak eddig egy gyalogos, DiákMihály adott számot az élelmekről, legyen élésmester és ezért emeljék fel 3
ft-os fizetését 2 ft-al. ÖStA HKA GBU Bd. 399. fol. 8v.
Fülek
Elésmester

1634.02.13. (k.)

GeorgenSiebenburger

1634.03.01 .B. GS és neje Maria Siebenbürgerin geborene Ackhermann reverzálisa „Proviandt verwalter ambt zu Villeckh"-ről. 1634.02.13-án nevezte ki az uralkodó. Minden vagyonukkal kezeskedik esetleges hiányaiért.
ÖStA HKA NÖ Rev. H-25. fol. 1-2.

Győr
Élelmezési tiszt (Proviantverwalter)

1554. Leopold Ruefi
1554. április 10. F parancsa LR „profandt Verwalter zu Raab" r. miszerint
vegyen át a magyaróvári kapitánytól 40 hordó lisztet és 250 akó bort a győri,
szentmártoni és cseszneki katonaság élelmezésére. ÖStA HKA HFU RN 4
Konv. 1554. Marz-Jun. fol. 28.

1560-1562. Gábriel Praun
Említik 1560-1562 közötti számadásainak hiányát (2204 rft 8 kr). I. Miksa
Eck Gráf zu Salm-nak, hogy a fenti hiányt követelje kifizetni és a győri építkezésekre fordítsa. Speier,1570. 07. 12. ÖStA HKA GBU Bd. 396. fol.
326v.

1567. Abraham

Hundsperger

Említi Pál/fy, 1999. 197. p.

1567. Christoph

Rosenberg

Instrukciója:

1572. Joachim

1567. 01. 01. MOL E 136 5. köt. 460-463.

Rothuet

Győri élelmezési tisztként említi M 1572.03.08-i, az élelmezési főbiztosi
hivatal ideiglenes ellátásáról szóló utasításában. Ld. ott.

1573. novembertől (b.) 1576. február

14. (i.) — 1578. u. Jákob Nagl

1573.11.02. Említik, mint új élelmezési tisztet. ÖStA HKA GBU Bd. 397.
fol. 162v.

Instrukciója M-től 1576.02.14.B. ÖStA HKA VUG RN 52A fol.508-523.
1578-ban még ő tölti be aposztot. 1578.02.24.Bécs, R - MK. Annak ellenére, hogy a győri német katonák húspénzét a MK-ból deputálta az uralkodó,
semmit sem fizettek, így JN győri élésmester („prefectus annonae") kénytelen volt 400 Ft-ot két pozsonyi polgártól hitelbe felvenni (Lauser és Muscan
polgároktól), R inti a MK-t, hogy fizessék az ellátmányt, a kölcsönt pedig a
2 pozsonyi polgárnak fizessék meg. ÖStA HKA GBU. Bd. 400. fol. 133.
ÖStA HKA GBU Bd. 400. fol. 133rv.

1590. Elias Mayr
Említik AdamTeigler élelmezési ellenőrutasításában, Bécs, 1590. május 5.
ÖStA HKA VUG RN 52B. fol. 971-978.

1596-1600.

Johann/Hans

Sick

Győri élelmezési tisztként említik: HKA NÖ Rev. P-15. fol. 37.
1604.08.04. U K - M K . J S győri „Proviantmeister" 1600. évi elszámolásában
talált 100 Ft hiány kiegyenlítéséről. ÖStA HFU RN 85. Konv. Aug. fol. 75.

É:
1596-ban egyúttal ideiglenes tábori főélésmester.

1600. december 10. (i.) Simon Zongart (?)
Instrukciója R-tól 1600.12.10. B. ÖStA HKA VUG fol. 49-70

1605. december 19. Georg Reitter
Instrukciója: a győri élelmezési tiszt 1600. évi utasítását kapta meg. ÖStA
HKA VUG RN 53 fol. 49-70.
1605.12.31 .B. GR reverzálisa „umb die Proviantverwalterdienst zu Raab". A
kaució összege 2000 gulden, amit testvére Ludwig Magyaróvárra kölcsönzött, amit aztán átutaltak az esztergomi élelmezési hivatalra, ezt ajánlotta fel
kaució gyanánt. Neje is aláírja, Rosmarina. HKA NÖ Rev. R-9. fol. 1-2.

GR az AAK-nak miszerint a Jörger főélésmester által kért kauciót és esküt
leteszi, s.d. [ 1605.12.30.e.] Uo. fol. 3.

1609-1622.

u. július 14. Hans Heddl

Instrukciója: a győri élelmezési tiszt 1600. évi utasítását kapta meg. ÖStA
HKA VUG RN 53 fol. 49-70.
1622.09.30.Győr. Hans Heddl „wegen noch unerlegten Raittungen und
etwo darin befindete rest" kaució letétele, neje Brigita von Paar (!) is aláírja
az okmányt. HKA NÖ Rev. R-14. fol. 1-2.

1632. május (?) 1633. április 21. (i.) Simon Zanger
Instrukciója: a győri élelmezési tiszt 1600. évi utasítását kapta meg. ÖStA
HKA VUG RN 53 fol. 49-70.
Említve „aulae familiaris et domus annonariae Jaurinensis praefectus"
ÖStA HKA HFU RN 145. Konv. 1632. május fol. 224-228.
A z élelmezési hivatal ellenőre

1590. május 5-től (i.). Adam Teigler Gegenschreiber des Profiantamts
Instrukciója:

Raab

1590.05.05.B. ÖStA HKA VUG RN 52B fol. 971-978.

1607. Hans Teutsch
1607.04.03. Hans Teich „proviantgegenschreiber zu Raab" és neje,
Margarita kötelezvénye a hivatali kaucióra, vagyonukkal felelnek. HKA
NÖ Rev. R-6. fol. 1-2.

1647. Philipp

Schaffler

Instrukciója: 1647.04.26. ÖStA HKA HFU RN 176. Konv. 1647. április
fol. 135-142.

KáUó
Elésmester

1581. március 1. előtt és okt. 1. után. Kaspar Kluegh
Instrukciója 1590 .07. 01. MOL E 554 Fol. Lat. 953. fol. 218r-223v.
Említve: MOL E 554 Fol. Lat. 832. fol. 13-17.
Utána az előbbi utasítása szerint: Georg Fischer, Matthias Vester, Georg
Radonitsch (?), Matthias Schneberger (?), Jacob PreiB.

1598. Stefan Lewei (?)
Kimutatás SLkállói élelmezési tiszttől: 1598. okt. 1 . M O L E 2 1 1 Fasc.4.3.
cs. fol. 206-209.

1598-1599. Matthias

Rhodan

Említve Beregszászy Mihály egri püspöki adminisztrátor 1597-99. évi számadásaiban ÖStA HKA HFU RN 74 Konv. 1602. Sept. fol. 70-87.
Kanizsa
Élelmezési tiszt

1572. január 1. (?) — 1578. július Elias Griming élelmezési tiszt és egyúttal
az udvarbírói hivatal ideiglenes vezetője
EG kimutatása a kanizsai uradalom 1572. évi bevételeiről és kiadásairól.
Kanizsa ÖStA HKA RN 25 Konv. 1573. Dez. fol. 67-69.
1573. június 17. U K - E G „Profanndtverwalter zu Kanisa", miszerint a Zala
vm. dikátorával szemben vezesse ő is a beszedett összegeket. HKA HF
Protokolle 1573 R B d . 306.
1575. december 16. UK - EG kanizsai élelmezési tisztnek, hogy tárgyaljon
Colman Schrot-tal együtt a kiskomári vár kapitányával a az ottani német katonák élelmezési tb. ÖStA HKA HF Prot. Bd. 315. fol. 364. Utasítás
Colman Schrot-nak ugyanezen ügy tb. uo.

1577-ben még ő van.: 1577.01. 1. UK utasítása EG-nek, hogy a vár építéséhez szükséges fát és zsindelyt a kanizsai uradalom jobbágyaitól szerezze be.
ÖStA HKA HF Prot. R. Bd. 336. fol. 1.
Az 1577. márciusi katasztrófa után ő intézi a vár élelmezését. Vö. UK rendelkezései EG-nek, 1577. 03. 23. uo. fol. 85., 1577.03. 30. uo. fol. 91.
1577.04. 02. uo. fol. 96.
1578. 05. 08. UK az AAK-nak, hogy EG-et „Profandt unnd Hofrichter
Ambts verwaltung zu Canisa" bocsássa el és helyére Sigmind Lustaller-t
vegye fel. ÖStA HKA HF Prot. R. Bd. 344. fol. 174.
1578.12.10. U K (Pr.)-UK-nak, hogy Andreas Kielman kapitány jelentsen
a volt udvarbíró és élésmester tevékenységéről. ÖStA HKA HF Prot. R. Bd.
344. fol. 418.

1578. május 8. (k.) július 18. (i.) - 1580. december 12. e.
SigismundLustaller,
élelmezési tiszt és egyúttal az udvarbírói hivatal ideiglenes vezetője (1580.
februárig)
Kinevezésére: 1578.07.01 .B. A A K - Philip Auer „Profandtfúrderer zu Stain
und Pauzahlmaister zu Canischa" r. Utasítják, hogy Elias Griming „Verwalter
des Profandt unnd Hofrichter Amts zu Canischa umb seiner bewissten leibs
schwachait unnd anderer Ursachen" helyére SL „Gegenschreiber des Filial
Dreissigisten zu Carlburg"-ot nevezte ki az uralkodó (máj. 8-án), vegye át és
adja át a hivatalt (Joachim Rothuet „Verwalter des obristen Profandtcommissari Ambt" már tett róla rendelkezést). ÖStA H K A GBÖ No. 123. fol.
366v-367r.
Instrukciója az élelmezési tiszti hivatalra R-tól: 1578.07.18.B. ÖStA HKA
VUG RN 52A fol. 533-543. és GBÖ Bd. 123. fol. 367r-371r.
SL kanizsai élésmester kimutatása 1579. nov. 1-30. ÖStA HKA HFU RN
40 Konv. 1579. Dez. fol. 335-337.

É:
1568-1570. komáromi élésmester ld. ott.
1578-ban az oroszvári fiókharmincad ellenőre.
t 1588.09.23. e. R - E r n ő f h c g . 1588.09.23.Pr. A néhai kanizsai élésmester
Lustaller hiányai és 50 ft-os kegydíja tb. 221 ft hiány, 23 év kamarai szolgálatban. ÖStA GBU Bd. 403. fol. 430.

1580. december 12. (k.) 1581. március 20. (i.) - 1591. január 26. e. f Jeremiás
Fischer, élelmezési tiszt
1580. 09. 13. UK Ernő fhcg-nek az általa a kanizsai élelmezési tiszti állásba
javasolt JF tb. ÖStA HKA HF Prot. R Bd. 362. fol. 225.
1580. 12. 12. UK Ernő fhcg-nek, miszerint Sigmund Lustaller helyére az
uralkodó JF-t (az udvarban szolgát, Hofdiener) nevezte ki kanizsai élelmezési tisztnek. ÖStA HKA HF Prot. R Bd. 362. fol. 323.
R instrukciója
JF „Proviandverwalter zu Canischa" számára, s. d.
[1581.03.20.B.] ÖStA HKA RN 52B fol. 682-687 és 696-700. Datáláshoz
vő.: Uo. fol. 668-680. 1581.03.20.B. A kanizsai élelmezési tiszt instrukciója.
Eredetileg Lustaller instrukciója, amelyet lemásoltak, a tiszt nevét üresen
hagyták, később kihúzták a korábbi dátumot (1578.07.18.) és beírták az új dátumot. A végén két bejegyzés: 1581. február 21. Az AAK nézze át. 1581. február 13. Joahim Rothuet ideiglenes élelmezési főbiztos nézze át és tegye meg
a szükséges javításokat. (Néhány apró javítás van is, de ezek nem érdemiek.)
Az első oldalra, szemmel láthatólag később beírták JF nevét. A fogalmazványon egy bejegyzés, miszerint JF augusztus 17-én megkapta az utasítást.
1581.11.30. Kanizsa. JF „proviantverwalter zu Kanizsa" fizetésjobbítást
kér, korábban udvari szolgálatban, tavaly ide kinevezve havi 25 guldennel,
50-t kér „zwey faendl fuessknecht, ain hundert teutsche reutter gleichsfalss
hundert archibusierpherdt"- ellátása.
1582.02.04. UK véleménye. Összehasonlítások a győri és komáromi helyzettel az ottani élelmezési tisztek fizetése, személyzete (írnok, tolmács
stb.). ÖStA HKA HFU RN 44 Konv. 1582. Febr. fol. 54-59.
1591.01.26.Pr. R - UK. Az elhalálozott JF helyére Ulrich Kentnert nevezte
ki. HFU RN 58 Konv. 1591. Konv. Jan. fol. 55.
É:
1580.12.12. — 1581.11. egyúttal ideiglenes jelleggel kanizsai számvevő és
az udvarbírói hivatal vezetője. Kenyeres, Utasítások 280. p.
1581.07.20. Miksa főherceg JF kanizsai élelmezési tiszt esküvője alkalmából 40-50 ft értékű ajándékot küld. ÖStA HKA HF Prot. R Bd. 368/a. fol.
264.

1591. január. Ulrich Kentner élelmezési tiszt
1591.01.26.Pr. R - U K . Az elhalálozott Jeremiás Fischer helyére UK-t nevezte ki. ÖStA HKA HFU RN 58. Konv. 1591. Konv. Jan. fol. 55.
1591.01.26.Pr. Rudolf - UK? A meghalt kanizsai Proviandtverwalter
Jeremiás Fischer helyének betöltése, utódnak kirendelve Ulrich Kentner
ÖStA H K A HFU RN 58. Kon. 1591 .jan. fol. 55-101.

É:
1589.08-tól 1598-ig egyúttal kanizsai számvevő. Kenyeres,
281. p. Kenyeres, Kamarai birtokok 226. p.

Utasítások

1594. Korongy Benedek élelmezési tiszt
1596.05.28. U K - A A K - n a k , miszerint KB maradjon meg élelmezési tiszti
hivatalában. ÖStA HKA H F Prot. R Bd. 498. fol. 69.
Pincemester

1573-ig. Georg Schaur
1573.02.25.B. M -AAK, Georg Schaur korábbi „Profanndt Kellermesiter
zu Canischa"-t kinevezte komáromi vámosnak. ÖStA HKA GBÖ Bd. 123.
fol. 3r-4r.
1573.03.10. [Miksa cs.] levele Andreas Kielman komáromi főkapitánynak
és Hans Tázgern komáromi udvarbírónak, hogy Georg Schaur-t, aki korábban Kanizsán volt Kellermeister, saját alázatos kérésére kinevezte komáromi vámossá (Mauter zu Comorn) ÖStA HKA VUG RN 52A. fol. 371.

É:
1573-1576. komáromi vámos, t 1576.03.24.e. Kenyeres, Utasítások 311. p.
Kenyeres, Kamarai birtokok 232. p.

Kassa
É l é s m e s t e r , é l e l m e z é s i tiszt ( m a g i s t e r a n n o n a e et v i c t u a l i u m ,
Proviantverwalter)

1553. ?. — 1554. december. Joseph

Seczenrott.

1553.06.16.B. F instrukciója a kassai élésmesternek. „Instructio pro fidele
nostro N. magistro annonae et victualium nostrorum in civitate nostra
Cassoviensi". Eredeti tisztázat. M O L E 136 Irr. 30. t. Militariafol. 380-382.
Kiadva: Kárffy Ödön: A kassai élelmezési biztos utasítása 1553-ból. In:
Történelmi Tár Új. foly. 4. (1903) 471-474. p. Talán Seczenrot utasítása,
mivel a sárosi vár számadáskönyve 1553-ban „provisor
victualium
Cassoviensis"-ként említi. MOL E 554 Fol. Lat. 1314.
1554. december.Kassa. A Kassán található élelmiszerek összeírása.
„Inventarium annonae, et victualium Sacrae Regiae Maiestatis aliarumque
rerum et instrumentorum ad usum et curationem eorundem victualium
pertinentium in civitate Cassoviensi iuxta assignationem per Josephum
Seczenrott, priorem victualium magistrum Emerico Zolthan successori eius
factam, Cassoviae, mense decembri anno domini 1554." MOL E 554. Fol.
lat. 832. fol. 4-8. [Tharnóczy András és Dessewffy János kir. biztosok által
felvett inventárium a kassai fegyver- és élelemkészletről.]
É:
1551-ben sárosi élelmezési ellenőr, ld. ott.
1557-ben újra kassai élésmester.
1557-1571 között Kassa város választott községének tagja. Németh, Kassa
archont.

1554. december 25. (hivatal kezdete), 1555. augusztus 1. (i.) - 1557. február
Zoltán Imre élésmester
1554. decemberében [Karácsonyán] veszi át hivatalát elődjétől. Vö.:
Tharnóczy András és Dessewffy János kir. biztosok által felvett inventárium a kassai fegyver- és élelemkészletről. ÖStA HKA HFU RN 4. Konv.
1554. s.d. fol. 22. és RN 5. Konv. 1555. Febr. fol. 67-68.
Instrukciója: 1555.08.01.Po. M O L E 136 1. köt. 127-132. p.
1556.03.07. Zljelentése a kassai éléstár helyzetéről. MOLE41 1556. No. 23.

Számadása: 1554-1557. MOL E 554 Fol. Lat. 1181. fol. 20-32. Említi: H.
Németh, 1997. 164. p.

1557. Joseph

Seczenrot

1557.02.14. JS jelentése a kassai élésház helyzetéről. M01E41 1557. No. 26.

1563. dec. e. —1564. Georg Zipser / Szepesi Gergely
1563.12.03. F - MK A lemondott kassai élésmester (Gregor (sic!) Czipser
victualium magister) helyére Garaz (!) Mátyás kassai lakost nevezi ki.
Czipser adjon számadást a kassai és murányi hivataláról. ÖStA HKA GBU
Bd. 392. fol. 141.
1564.01.28. Pesthy Ferenc jelentése többek között Zipser Gergely kassai
annonarius lemondásáról. MOL E 41 1564. No. 8.
1564.04.20. GZ jelentése a kassai katonai élelmezés számadásáról és a német zsoldosok ellátásáról. M O L E 41 1564. No. 51.

É:
1555-1558. murányi élésmester. Ld. Sarusi Kiss, 2004.
Kassai polgár. Uo.

1564. jan. 20. — 1569. márc. 9. Garay Mátyás
Hivatali idejére: HKA VUG 48. fol. 1216-1217. (Itt Gaway-ként említik!)
Kinevezését először 1563.12.03-án említik, ld. Georg Zipser-nél.
1564.02.09. GM jelentése a kassai katonai élelmezés helyzetéről. M O L E
41 1564. No. 16.
1564.04. 23. Pesthy Ferenc jelentése Görtschacher Kristóf [erdélyi hadi fizetőmester] számadásáról, a kassai annona tisztviselőinek fizetéséről, megemlíti GM jelenlegi kassai élésmestert és elődjét, Zipser Gergelyt. MOL E
41 1564. No. 53.
1566.03.07. Pesthy Ferenc jelentésének mellékletében Schwendi Lázár levele Garay Mátyáshoz. MOL E 41 1566 - No. 22.
Említi Peter Gannser hadi fizetőmester 1569-es számadásában. ÖStA KA
AFA 1569 13/1.

É:

Garay Máté (!) nevű polgár szerepel 1553-ban Kassa város választott községének tagjai között. Németh, Kassa archont.
1560-1562 kisvárdai élésmester ld. ott.

1569. március 10-től Georg Merczinger
Hivatali ideje: ÖStA HKA VUG 48 fol. 1216-1217.

1572 — 1573. jan. 14. e. f Andreas Haller
AH „sáliger gewesener Profantverwalter" 1572.10.01-15. Franz Hörner
Kriegszahlmeister-től 7129 rft 20 kr 0.5 den. vett fel a katonaság élelmezésére. MOL E 554 Fol. Germ. 755.
1573.01.14.B. Utasítás a SZK-nak. Az elhunyt AH helyére Joannes
Scultetius de Eprejes-t nevezzék ki évi 300 rfl fizetéssel (Hans Schuldháss).
ÖStA HKA GBU Bd. 397. fol. 6r.

É:
1572-1576 között Kassa város választott községének tagja. Németh, Kassa
archont.

1573. február 16 után — 1574. okt. 31.után. Hans Gulden
Hans Gelden (sic!) kassai élésmester 1573.02.16. - 05.15. 9690 mft 11 den
(12112 rft 38 kr 1 den) összeget vett fel a katonaság élelmezésére. MOL E
554 Fol. Germ. 755. C
„Uberschlag. aller profandt so ain ganz jar auf das kriegsvolckh artolerey
unnd all ander offizier personen alhie in Caschaw aufgehet hierin zu sehen.
1574.". HG kimutatása 1573.11.01. - 1574.10.31. MOL E 554 Fol. Germ.
755. fol. 27-29.

É:
1567-1573 között Kassa város választott községének tagja. Németh, Kassa
archont. (Johannes-ként említve.)

1574. március—

1575. július. Johann

Gramet

1574.03.12. UK a SZK-nak, miszerint az elhunyt élelmezési tiszt helyére
engedélyezik JG-t felvételét. ÖStA HKA HF Prot. R Bd. 311. fol. 80.
1575.06.20. UK utasítása a SZK-nak, miszerint JG nem maradhat tovább a
kassai élelmezési tisztben, hanem át kell adnia Hans Salczernak. ÖStA
HKA HF Prot. R Bd. 317. fol. 150.
1575. július 19. UK utasítása a SZK-nak, hogy JG helyére nevezzék ki Hans
Salzert. ÖStA HKA HF Prot. R Bd. 317. fol. 188.

É:
1574.12.04. M utasítása a SZK-nak, hogy JG esküvőjére (Jacob Scipolt néhai sárospataki kapitány özvegyét vette el) egy 50 ft értékű serleget adományozzanak. ÖStA HKA GBU Bd. 398. fol. 189v.
1576-ban tokaji zászlótartó, a tokaji vár részére 50 hordó bort ad el
1576-ban, tokaji szőlőinek termésével részt vesz a felső-magyarországi
borkereskedelemben. H. Németh, 2000. 227. p.

1575. június után — 1576. Salczer János
Kinevezését ld. Johann Gramedt-nél.
1576.10.16. UK utasítja a SZK-t, hogy intse meg a lusta SJ-t. Ua. utasítás az
UK-tól, hogy SJ szorgalmasabban járjon el hivatalában. ÖStA HKA HK
Prot. RBd. 325. fol. 155.

É:
1575 szatmári élésmester ld. ott.
1578-1579. szatmári udvarbíró Kenyeres, Utasítások 563. p.

1582. e. — 1589. u. Lazarus

Hoffmann

1582.01.01.-12.31. közötti számadása: OSzK Kt. Fol. Germ. 246. 82 fol.
1584.01.01.-12.31. közötti számadása: MOL E 263 l . c s . 144 fol.
Kassai annonariusként említve 1589-ben. Nagyváthy Ferenc felső-magyarországi főudvarbíró számadása 1589.07.01.-1592.04.23..MOL E 554 Fol.
Lat. 832. fol. 22-25.
É:
1577. tokaji élésmester, ld. ott.

1596. k, Hans

Sagmeister

Említi: H. Németh, 2004. I. köt. 307. p.

1597-1607. Andreas

Ungnad

Említve Beregszászy Mihály egri püspöki adminisztrátor 1597-99. évi
számadásaiban ÖStA HKA HFU RN 74 Konv. 1602. Sept. fol. 70-87.
1607.02.17. R - M á t y á s fhcg. AU volt kassai élelmezésmester kér máshol
alkalmazást vagy előléptetést, erről kér információt. ÖStA HKA HFU RN
92. Konv. 1607. Febr. fol. 43.

1607-1608. Fáy István
Benda, 1972. 301. p. Benda udvarbírónak nevezi.
Kisvárda
Élelmezési tiszt

1560-1562.

Garay Mátyás

Hivatali ideje: HKA VUG 48 fol. 169.
É:
1564—1569. kassai élésmester ld. ott.
Komárom
Élelmezési tisztek (Proviantverwalter)

1549. Cassian Zeller
1549.08.18.Pr. F - A A K . A komáromi katonaság élelmezése tb. CZ komáromi élelmezési tiszt jelentése alapján, nehézségek: bort hitelbe vett eddig,
most 544 rfl-ot rendel borvásárlásra a hadi fizetőmestertől és az udvari fizetőmestertől, intézkedjenek az ügyben. HKA GBÖ Bd. 63. 217v-218r.

1551-1552. Alexander

Rumbl

Egyúttal tatai élésmester. Ld. a főélésmesteri hivatal előzményeinél.

1552. Cristof Griespaur
Említve 1552 decemberéből, mint komáromi élésmester: ÖStA HKA HFU
RN 5. Konv. 1555. Febr. fol. 148r. és Konv. 1555. Mai. fol. 92., és sajátkezű
levele 1555.02.19. uo. Konv. 1555. marz. fol. 13-14.
1557.02.08.B. A A K - M CG volt komáromi élésmester számadásai és az általa és az 1555.06.18-án Cristof Link Oberproviantverwaltertől átvett
karasiákkal való elszámolás tb. ÖStA HKA HFU RN 6. Konv. 1557. Jan.
fol. 73. Cristof Link levele Griespaur ügyében, s.d., elhunytként említi
Griespaurt. uo. fol. 75-76.

1553. Lamprecht Jeneschitz komáromi és tatai főélésmester, majd
komáromi élésmester

1554-ben

1553-ban Komárom és Tata főélésmestere, ld. a főélésmestereknél.
1554.04.11. F - Christoph Link [főélésmester]. Utasítsa LJ komáromi élelmezési tisztet, hogy Prandorffer Tamás udvarbírótól valamennyi gabonát,
kb. 1000 mérőnyit vegyen át a tizedgabonából. ÖStA H K A HFU RN 4
1554. Konv. Márz-Juni. fol. 30.
1554.08.11. Az AAK LJ-et már mint volt komáromi élelmezési tisztet említi. ÖStA HKA HFU R N 4 1554. Konv. Aug-Okt. fol.49.

1555-1556 Cristof Griespaur (?)
Említve 1555-ben, mint komáromi élésmester: ÖStA H K A HFU RN 5.
Konv. 1555. Mai. fol. 92., és saját kezű levele 1555.02.19. uo. Konv. 1555.
marz. fol. 13-14.
1557.02.08.B. AAK - M CG volt komáromi élésmester számadásai és az általa és az 1555.06.18-án Cristof Link Oberproviantverwaltertől átvett
karasiákkal való elszámolás tb. ÖStA HKA HFU RN 6. Konv. 1557. Jan. fol.
73. Cristof Link levele Griespaur ügyében, s.d., elhunytként említi CG-t. uo.
fol. 75-76.

É:
1552-ben már komáromi élésmester.

1557. Walter Widner
WW s.d. kimutatása a katonaság felé fennálló élelmiszer-tartozások összegéről. ÖStA HKA HFU RN 6. Konv. 1557. Sept. fol. 6 - 9 .

1560. Hans

Schichfinster

Hans Tátzgern komáromi udvarbíró jelentésében említi, mint új élelmezési
tisztet. Vő. F utasítása Joachim Schönkirchen Landmarschall-nak és
főélésmestemek 1560.07.01. ÖStA HKA GBU Bd. 391. fol. 154.

1568-1570. május

SigismundLustaller

M parancsa a MK-nak, miszerint 4000 mFt-ot fizessenek SL komáromi
élelmezési t i s z t n e k az esztergomi érseki b i r t o k o k j ö v e d e l m é b ő l .
1568.12.07.Linz. ÖStA HKA GBU Bd. 395. fol. 372v.
1569.01.09.B. M a MK-nak. A korábbi utasítás alapján az esztergomi érseki
uradalomból kifizetni rendelt 4000 mFt-ot amennyiben még nem fizették ki
SL komáromi élésmesternek, akkor fizessék ki Hieronimus Peckh [Beck]
de Leopoldsdorf élelmezési főbiztosnak. ÖStA HKA GBU Bd. 396. fol.
2v-3r.

1569.01.15.B. M utasítása a komáromi udvarbírónak (itt: burggraf) és élelmezési tisztnek. A Leopold Beck élelmezési főbiztos által a részére a
MK-tól kiutalt 4000 mFt-on a katonaság számára vett borról adjanak nyugtát. ÖStA HKA GBU Bd. 396. fol. 15rv.
1569.09.05. Utasítás az AAK-nak. 33 Muth 3 Metz zab a győri építésre a lovaknak SL komáromi élésmestertől. ÖStA HKA GBU Bd. 396. fol. 172v.
1570.05.16.Pr. M utasítása az AAK-nak, miszerint SL helyére Leopold
Beck élelmezési főbiztos javaslatára Hans Hiersch-t nevezi ki. ÖStA HKA
GBU Bd. 396. fol. 312v-313r.
É:
1578-1580 kanizsai élelmezési tiszt, további életrajzi adatait ld. ott.

1570. május 16. (k.) október 1. (i.) — 1581. Hans Hiersch
1570.05.16.Pr. M utasítása az AAK-nak, miszerint Sigismund Lustaller helyére Leopold Beck főélelmezési biztos javaslatára HH-t, az AAK számvevőségének beosztottját („Diener bei Niederösterreichischer Cammerbuchhalterei") nevezi ki. ÖStA HKA GBU Bd. 396. fol. 312v-313r.
Instrukciója: 1570.10.0l.B. ÖStA KA HKR K1A I. 4.
Folyamatosan említik a komáromi uradalom számadáskönyveiben 1581-ig.

É:
1573-1578. egyúttal ideiglenes udvarbíró. Kenyeres, Utasítások 311. p.

1585. augusztus 27. — 1602. december 31. Hans Volckhardt Widmer (Widmayr)
Instrukciója:
R utasítása HVW komáromi élelmezési tiszt számára.
1585.08.27. Hans Hirsch korábbi élelmezési tiszt utasításának átdolgozása.
Fogalmazvány. ÖStA HKA Inst. No. 292. Uo. feljegyzés a Buchhalter számára, miszerint a mellékelten megküldött utasítás alapján egyezzen meg
HVW-el az új élelmezési tiszttel.
Kauciójára ld. 1585.08.01 .B. Elisabeth Polainin „wittib ein geborne
Widmerin" és Catherina Widmer elismervénye, miszerint abból a 1655 guld.
24. kr-ból, amelyet HVW testvérük és Georg Michel Stizll mostohatestvérük
vett fel rokonuktól (Vetter) Barthlme Miilstedter von Mauern-től 5%-os kamatra, ebből az összegből fejenként 438 g 51 kr-t, összesen 877 g 42 kr magukra vállalnak és ezt az összeget „unnserm freuntlichen lieben brueder
Hansen Volkharten Widmer aufi sonderlicher Schwesterlichen lieb und treue
ubergaben und bewilligt". Ezt az összeget testvérük csak a komáromi élelmezési hivatal betöltéséhez szükséges kaució letételéhez használhatja fel. ÖStA
HKA NÖ Reverse C - l . fol. 5-6.
1585.06.10.B. Elisabeth Pollainin, született Widmer a bécsi sóhivatalnál
lévő apai és anyai követelésükről, ami 800 fl 5%-os kamattal, lemondanak
HVW testvérük, ekkor Hofdiener javára. Uo. fol. 7.
1585.08.01.B. Christoff Teufel Freiherr zu Gundersarff und Pfandinhaber
der Hauptmanschafft Neustatt Mátyás fhcg. kamarásának kötelezvénye,
miszerint HVW komáromi élésmesterségéhez szükséges kaucióból vagy
kezességből 500 rfl-ig ő jótáll. Ha HVW nem az utasításában foglaltak szerint jár el, vagy más okokból hiánya keletkezik, ő fizeti azt 500 rfl erejéig,
ill. örökösei taroznak megfizetni, akár birtokaiból is. Uo. fol. 9.

1585.08.01. Elisabet Pollainin kötelezvénye miszerint testvére, HVW komáromi élésmesterségéhez szükséges kaucióból vagy kezességből 384
rfl-ig ő jótáll. Uo. fol. 11.
Említik egy 1595. évi esztergomi érseki gabonaszámadásban „Joannes
Folkhartn Bydmer curator annonae Comaromiensis". MOL E 554 Fol. Lat.
2167. 03. fol. 296v.
1598.01.10. R a hadi fizetőmesternek, H V W komáromi élésmester számára
utaljon ki 3000 Ft-ot. ÖStA HKA HFU RN 65 Konv. 1598 Jan. fol. 21-22.
1602-ben részt vesz a komáromi uradalom összeírásában, ekkor mint komáromi élelmezési tisztet és a MK tanácsosát említik. Az összeírást ld.
ÖStA HKA VUG 46 fol. 90-103. és M O L E 156 Fasc. 86. No. 10/a. Vö.
még: HVW komáromi élelmezési tiszt és Hans Armbruster pozsonyi főharmincados jelentése a komáromi uradalomról. 1602.07.20.Po. ÖStA HKA
HFU RN 73. Konv. 1602. Mai. fol. 254-259.

É:
1601. Valószínűleg a MK tanácsosa. Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara
tisztviselői a XVII. században. In: Levéltári Közemények 39. (1968) 252. p.
(a továbbiakban: Fallenbüchl, 1968.) „Wittmayer János"ként említi.
1602. MK tanácsosa. Ld.: 1602.dec.31. H V W MK tanácsos elismervénye
(„Röm. Khay. Mt. hungerischer Camerrath zu Prespuerg"). H K A NÖ Rev.
C - l . fol.
1604. a MK tanácsosaként említve. Fallenbüchl, 1968.252. p. „Widmer János Wolcard"-ként említi.
1604.09.18. Tanácsosi minőségében részt vesz Johann Lehner kapitány
trencséni tumultusának kivizsgálásában a váci püspök és Czobor Mihály
biztosok társaként. ÖStA HKA HFU RN 86. Konv. 1604. Sept. fol. 331
1604.11.23. R - HVW MK tanácsos r., információszerzés végett a Felső-Magyarországra küldi, hogy tájékozódjon kamarai ügyekben. ÖStA
HKA HFU RN 87. Konv. 1604. Nov. fol. 196-199., 207.
1605-ben kinevezik az esztergomi érsekség adminisztrátorának Kenyeres,
Kamarai birtokok II. köt. 205. p.
1607. márciusig a Magyar Kamara titkára, majd márciustól kamarai tanácsos. Benda, 1972. 275. p.

1603. január 23. (h.), május 9. (b.), december 22. (i.) — 1617. június 1. e. Georg
Khober
Instrukciója R-tól 1603.12.22.B. ÖStA H K A Inst. No. 349.
Kauciójára és hivatal átvételére ld.: 1602.12.31 .B. Hanns Volkhradt Widmer
MK tanácsos [korábbi komáromi élelmezési tiszt] elismervénye, miszerint
Mátyás fhcg. kinevezte G K zu Khoberspurgot komáromi élelmezési tisztnek
4070 rfl kaució letétele mellett, de ebből GK-nek hiányzik még 2000 rfl, ezért
ő az A A K engedélyével megállapodott vele, hogy 7%-os kamatra meghitelezi neki a pénzt a kaucióra 1603.01.01-től. H K A NÖ Rev. C - l . fol. 17-18.
1603.01.23.B. GK komáromi élelmezési tiszt és felesége, Barbara elismervénye, miszerint a hivatalt Widinertől veszi át, akinek 4000 rfl-os kauciója
volt, ő is eszerint veszi át a hivatalt, kötelezi magát, hogy hiányok esetére és
halála esetén is vagyonával felel. Uo. fol. 19.
1603.05.9. UK-AAK, G K beiktatása komáromi élelmezési tisztnek. ÖStA
HKA HFU RN 78. Konv. 1603. Mai. fol. 194.
1616.02.18.B. GK és felesége, Barbara elismervénye, miszerint amikor Mátyás fhcg. 1603. elején kinevezte GK-t komáromi élelmezési tisztnek, 4077
rfl kezességet tett le, és 1603.01.23-i elismervénye alapján hozzájárult, hogy
hiányok esetén nem csak letartóztathatják, hanem vagyonából foglalhatják
le. Most amennyiben 3 hónapon belül nem adja le az utolsó 3 év számadásait,
akkor az hiánynak bizonyul és megerősíti korábbi reverzálisában adott hozzá
járulását az ellene foganatosítandó szankciókhoz. Uo. fol. 21-22.

É:
1601-ben kanizsai seregírnok (Oberfeldschreiber zu Canischa) NÖ Rev.
C - l . fol. 15.
1607-re egyúttal komáromi udvarbíróként is említik. Benda, 1972.299. p.

1617. 06. 01. (reverzálisa) -1625. március 15. e. Sámuel
Wissmüller/Wissmüllner
Reverzálisa: 1617.06.01.B. SW komáromi élelmezési tiszt reverzálisa,
elődje Khober volt. 4070 gulden a kaució, annyi, mint Khobernak volt. Felesége, Margaréta helyett, aki beteg volt ekkor, Mattheus Judex udvari orvos (Hofmedicus) írja alá. HKA NÖ Rev. C - l 7 . fol. 1-4.

1625. március 15. (k.), 1626. február 2. (i.)

WolffPallan/Páller

1626.02.04. WP komáromi élelmezési tiszt reverzálisa, 1625.03.15. nevezték ki WiBmüller utódjaként, mivel felszólították, hogy tegyen le kezességet 4070 rfl értékben, kaucióként vagyonát adja, í 11. hozzájárul, hogy
lecsukhatják és testi büntetésben is részesülhet hiányok esetén. Instrukciój át az AAK-tól csak 1626.02.02. B. kapta meg, ami szerint fog eljárni. C - 1 5 .
Comorn. B. fol. 1-2.
1626.08.07. WP komáromi élelmezési tiszt saját kezű elismervénye, hogy
átvette a AAK-tól (NÖ Camer Expedition) az instrukcióját. Uo. fol. 3.
1628.07.24.B.WP komáromi élelmezési tiszt 1625.03.15-én kapta m e g az
állást, WiBmüller volt az elődje, leteszi 4070 rfl-os kauciót hiányai esetére,
efelett birtokait köti le. Utasítását az AAK-tól 1626.02.02.B. kapta meg.
HKA NÖ Rev. P-15. fol. 39-40.

1628. november 9. (i.) Phillip Ludwig

Praitschedl

Instrukciója II. Ferdinándtól: 1628.11.09.B. ÖStA HKA Inst. No. 429.
(MOL W 4758)
A z élelmezési hivatal ellenőre

1590. május 16. után Hans

Kholbenhueber

Adam Teigler győri élelmezési hivatali ellenőr utasítását adták ki számára
1590.05.05. után, ld. ott. Vö.: 1590.05.16. Instrukció HK komáromi ellenőr
számára. ÖStA HKA HFU R. Nr. 57. Konv. 1590. május, fol 653/2-9.

1592 Georg Englmayr
1592 05. 12-én kiadták számára Hans Kholenhueber utasítását, ld. ott.

1592. u. Georg Forkh
Hans Kholenhueber utasítását adták ki számára Georg Engelmayr után. ld.
ott.

1625. május 9. (utasítás kelte) Abraham Pruckmayer

(Proviantgegenhandler)

1625.05.13.B. AP („Gegenschreiber des proviantamts zu Comorn",
„Proviantgegenhandler"), reverzálisa, miszerint megkapta instrukcióját az
AAK-tól 1625.05.09., az abban foglaltak szerint fog eljárni (semmi kötelezettségvállalás hiányokért nem szerepel). HKA N Ö Rev. C-16. fol. 1-2.
Élelmezési pincemester (Proviantkellermeister)

1606. szeptember 1. (utasítás kelte) Rudolf Waibl
Instrukciója: 1606.09.01.B. ÖStA HKA Inst. No. 359.
Reverzálisa: 1606. 09.01 RW és felesége, Paulina Waiblin elismervénye
„kellermeisterdlienst zu Comorn"-ról, kezességet vállalt érte Hercules
Gender, aki „diener és registrtor-adjunct bei der N Ö Registratur", és ő is és
felesége, vagyonuk terhére hiányai esetére (kivéve az ellenség, vagy katonaság erőszakoskodása által okozott károk). HKA NÖ Rev. C-2. fol. 1-2.
Vö.: 1606.12.01.B. Hercules Gender diener és registrtor-adjunct bei der
NÖ Registratur reverzálisa, miszerint jótáll Rudolf Waibel Weinmeister zu
Comorn helyett esetleges hiányait. Uo. C-7. fol. 1-2.
Körmend
É l e l m e z é s i tiszt

1604.09. e. Caspar

Khrenpeck

1604.09.07-én volt körmendi „proviantdiner und verwalter"-ként említve.
ÖStA HKA HFU RN 86. Konv. 1604. Sept. fol. 187.
Krasznahorka
É l e l m e z é s i tiszt ( P r o f a n d t v e r w a l t e r )

1572-1574. Albrecht

Salzer

AS 1572.08.0 7. - 1573.08.31. 930 mft 54 den (1163 rft 10 kr 2 d.) összeget
vett fel a katonaság élelmezésére. Ciriaco Pobest számadása Kassa,
Szendrő, Szádvár, Krasznahorka, Patak, Tokaj, Szatmár várak számára ki-

utalt összegekről, 1572.08.01-től 1573.08. 31-ig. MOL E 554 Fol. Germ.
755. fol. 20-26.
1574. 01. 03. AS proviantverwalter levele a SzK r. MOL E 254 1574. Jan.
No. 1.

1579. novemberi,

(i.) Niklas Pach

Instrukciója a SZK-tól 1579.11.01. MOL E 554 Fol. Lat. 953. fol. 139r-140r.
Léva
Élelmezési tiszt

1641. Kovácsi Márton
1641.08.01. KM lévai élelmezési tiszt említése. ÖStA HKA HFU RN 163.
Konv. 1641. Aug.

1668. január 20-tól (i.) Georg Franz Hueber
Instrukciója I. Lipóttól, 1668.01.20.B. ÖStA HKA Instr. No. 535.
Magyaróvár
Élelmezési tiszt

1596. Caspar Khrembz
Wolfgang Jörger főélésmester jelentése az 1596-os hadjáratra felvett tisztekről és kezességükről, s.d. 1596.06.k. Az iratban említi CK „proviantverwalter
zu Hungerischen Altenburg"-ot. HKA NÖ Rev. P-15. fol. 22-28.

1649. Johann Haas
Instrukciója:
fol. 15-24.

1649.04.10. ÖStA HKA HFU 180 Konv. 1649. April.

Murány
Élésmester, élelmezési tiszt

1549. Sigismund

Wilpacher

„Magister victualium arcis Muran"-ként említve az egri vár 1549. évi számadásában. 22 hordó (214 köböl 2 pint) bort küldtek Egerből Murányba.
1549. február 5. - december 16. közötti számadás Dobó István és Rokawy
Sándor által. MOL E 554 Fol. Lat. 2128.1. fol. 36r.

É:
1543-1552. ideiglenes magyarországi főélésmester, ld. ott.

1551. november l.(i.) november 5. (h.) — 1554. szeptember 13. f . Kaspar
Khöler de Sehweydnicz élésmester (curator et dispensator annonae et
victualium)
Instrukciója: 1551. november 1. Pozsony. I. Ferdinándtól. MOL E 136
5. köt. fol. 428r-431r. Kiadva: SarusiKiss, 2002. 215-220. p. Vö.: Ember,
1946. 274-275. p. Vö.: SarusiKiss, 2001. 239. p. SarusiKiss, 2004.
1554.02.12.B. F parancsa KK „Profantmaister zu Murán" r. Dominits Gáspár kapitány (Hauptmann) a vár alatt lévő 13 német gyalogosának ellátása
tb. ÖStA HKA GBU Bd. 389. fol. 5v.

1555-1558.

Szepesi

Gergely

Sarusi Kiss, 2001. 239. p. Sarusi Kiss, 2004.
É:
1563-1564. kassai élésmester ld. ott.
Palota
Élelmezési számvevőtiszt (Proviantschreiber)

1581. november 22-től. Sebastian Hesel
Instrukciója: 1581.11.22. Palota. ÖStA HKA Inst. No. 268. Lényegében
véve az uradalom valamennyi jövedelmének beszedésére kap utasítást.

1582.01.22. Rudolf utasítása Ormándi Péternek, hogy Hagymáskér, Kayas,
Rostass és Kálóz birtokokat a Pálffy Tamás örököseitől vegye át és csatolja
vissza Palotához, és utasítja SH élelmezési tisztet (itt victualium scribae)
hogy a vár szükségleteire adminsztrálja a birtokokat, fol. 346. SH Provaint
verwalter. ÖStA HKA GBU Bd. 397. fol. 344rv.
1582.01.28. R? - Gregoróczy Vince r. Palota élelmezése tb. 3 kila gabona 1
ft-ért adná el Pálffy János, tárgyaljon vele, Gregoróczi szerezzen pénzt a veendő gabonára a dika v. taxa terhére és adja át SH élelmezési tisztnek. ÖStA
HKA GBU Bd. 397. fol. 345v-346r.
1582.02.27. B. Utasítás SH „Proviantschreiber zu Palota" r. Andreas Teuffel
győri kapitány levele alapján, Pálffy János kauciót kér az eladandó gabonára,
fizessen és nyugtát vegyen róla. ÖStA HKA GBU Bd. 397. fol. 368rv.
Pannonhalma
Élelmezési tiszt

1590. Wolf Lenntaller
Fejérkövy István nyitrai püspök és helytartó valamint Georgius Wukowitsch
(Vukowich) székesfehérvári prépost (Probst zu Weisenburg, custos Albensis)
kezességvállalása WL most kinevezett szentmártonhegyi élelmezési tiszt nevében az általa esetlegesen okozandó károkért. (Provianvterwalter zu Sannt
Merttensperg). Dátum: Szentmártonhegy 1590
[kiszakadva]. HKANÖ
Rev. M - l .

1601. Gábriel Menhardt
GM „Proviantdiener auf Standt Merttenperg" kérvénye. ÖStA HKA HFU
RN 71. Konv. 1601. September fol. 260-264.
Pápa
Elésmester

1599.01.3. U K - Zacharias Geizkhofler, Proviantverwalter kinevezése tb.
Pápára (két szolgával egyetemben), továbbá a pápai malom ügyében. ÖStA
HKA HFU RN 65 Konv. 1599. fol. 6-7. (Nincs megnevezve a kinevezendő
tiszt!)

1625-1627. Szeczer György

élésmester

Említve: II. Ferdinánd birtokadománya SzGy számára Igarra (Fejér vm.)
Sopron, 1625.11.24. MOL A 57 Libri regii 7. köt. 477^178. p. és Bécs,
1627.06.28. MOL A 57 7. köt. 671-672. p. MOL E 227 6. köt. 194. p. „rei
annonariae praefectus in praesidio Papa"- ként említve.
Pozsony vár
Élelmezési tiszt
1552. Bartolomeus

Schwartz

1552.08.19. F bestallungja BSch pozsonyi élésmester részére. ÖStA HKA
GBÖ Bd. 65. fol. 562v-563r. Az utasítás BSch az AAK és a „főélésmester"
alá rendeli.

1595. Hans

Koczman/Kunczman

„Curator annonae Posoniensis" néven említve az esztergomi érsekség
1595. évi gabonaszámadásában. MOL E 554 Fol. Lat. 2126. fol. 296v.
Wolfgang Jörger főélésmester jelentése az 1596-os hadjáratra felvett tisztekről és kezességükről, s.d. 1596.06.k. Az iratban említi „Hans Khunzman
proviantbefúrderer zu Pressburg"-ot. HKA NÖ Rev. P-15. fol. 22-28.

1605-1606. Mathias Zeiler
1605.07.04. Mátyás fhcg. - MK, a pozsonyi érseki bort adják át a helyi élelmezési tisztnek, MZ részére. ÖStA HKA HFU RN 89. Konv. 1605. Jul. fol.
13.
1606.12.22. UK - MK, a pozsonyi érseki ház számadásaiban áll, hogy 124
akó bor MZ annonariusnak került átadásra, erről a tételről kér felvilágosítást. ÖStA HKA HFU RN 91. Konv. 1606. Dez. fol. 79.

É:
1599, 1601-1602 tatai élelmezési tiszt, ld. ott.

Sáros
Élésmesterek

1539. Caspar Kembter

(Cembter)

F levele Tomas Lascano helyettes magyarországi főhadparancsnoknak
(Verwalter der Obristen Feldhauptmannschaft in Ungarn) Sáros vár őrségének fizetése és ellátása tb. A levélben F említi Leonhard Österreicher sárosi
várnagyot ( B u r g g r a f zu Schaross) és Caspar C e m b t e r élésmestert
(Proviantmesiter auf Schaross). 1539. febr. 27. ÖStA HKA GBU Bd. 383.
fol. 141.

1550-1557.

(?) Kornman

János

1550-1554. Joannes Kormán v. Kornman „magister victualium Regiae
Maiestatis apud arcem Saros"-ként említve a vár számadáskönyvében. MOL
E 554 Fol. Lat. 1314. Említi még: Illésy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban
In: Hadtörténelmi Közlemények 7. (1894) 66-67. p.

1560. május 7. —július

10. Gothard Sauer

Hivatali ideje: HKA VUG 48 fol. 169.
Élelmezési ellenőr

1551. Joseph Seczenrot élelmezési

ellenőr

JS „contrascriba victualium"-ként említve a sárosi számadáskönyvben.
(1551-ben „provisor allodii"). MOL E 554 Fol. Lat. 1314.
É:
1553-1554., 1557. kassai élésmester, ld. ott.

Sárospatak
Élelmezési tiszt (Proviantverwalter)

1 '572-1573. Michael Prell
MP sárospataki élelmezési tisztként 1572.09.01. - 1573.08.31. között 2963
rft 37 kr 2 d. összeget vett fel a katonaság élelmezésére. Ciriac Pobest számadása Kassa, Szendrő, Szádvár, Krasznahorka, Patak, Tokaj, Szatmár várak
számára kiutalt összegekről 1572. aug. 1-től 1573. aug. 3l-ig.MOL E 554
Fol. Germ. 755. fol. 2 0 - 2 6 .
Szádvár
Élelmezési tiszt

1567. szeptember 26. — 1568. május 29. Georg Sauer
Lazarus von Schwendi főkapitány nevezte ki a vár ostroma után. Kinevezésére és hivatalviselése idejére ld. ÖStA HKA VUG 48 fol. 1218r.
Szatmár
Élelmezési tisztek (élésmester)

1562. Szilágyi Bálint
Hivatali idejére ld.: ÖStA HKA VUG 48. fol. 169.
1563. Szebeni Gál (?)
Hivatali idejére ld.: ÖStA HKA VUG 48. fol. 169.
1565. június e. Elias von Ratwitz
Volt szatmári élésmesterként említik Simon Part 1566.06.0l-jén kelt utasításában. („Elias von Rottwitz vorgewesner unnser profiantmaister zw
Saggmár").
Említik a szatmári uradalom 1572-1573. évi számadásában is: a SzK rendeletére Mészáros Luca bírónak „Elyas Rothetyth" egykori szatmári élésmester

által („magister victualium in Zathmar") felvett borért és élelemért cserébe
150 Ft-ot törlesztett az uradalom. MOL E 554 1711. tsz.

É:
1564-1565 felső-magyarországi élésmester, ld. ott.
1565. június 1. — 1566. január 31. f Johann

Melczer

Hivatali idejére: ÖStA HKA VUG 48. fol. 1217-1218.

É:
t 1566.01.31-én és nem adott számadást. Uo.

1566. február 1. —június

13. f Mattheus

Waldyngh

Hivatali idejére: ÖStA HKA VUG 48. fol. 1217-1218. 1566. júniul3-án
mehalt, számadást nem adott.

1566. június 1. v. 14. (h.) július 1. (i.) — 1567. április 31. Simon Part
Hivatalviselése ideje: ÖStA HKA VUG 48. fol. 1217-1218.
Instrukciója: 1566.07.01. B. M utasítása SP „Profandtverwalter zuZatmar"
r. ÖStA HKA VUG RN 52A. fol. 310-316. és még egy pld. ÖStA HKA
GBU Bd. 393. fol. 267b-273b.

É:
t 1570. augusztusa előtt.

1567. május 1. — 1568. április 31. Sebastian Auer
Hivatalviselése ideje: ÖStA HKA VUG 48. fol. 1217-1218.

1568. május 1. — 1568. augusztus 31. Adam

Sarph/Sarff

Hivatalviselése idejére: ÖStA HKA VUG 48 fol. 1217-1218.
É:
t 1570. augusztusa előtt.

1568. szept. 16. - 1569. dec. 17. Martin

Taubenpruner

Hivatalviselése ideje: ÖStA HKA VUG 48. fol. 1217-1218.
1568.10.30. B. M utasítása a SZK-nak MT kinevezése tb. Kinevezését
Jacob Raminger főkaiptány javasolta. ÖStA HKA GBU Bd. 395. fol. 355v.
1569. december 18. — 1572. előtt Georg Sauer
Hivatalviselése ideje: ÖStA HKA VUG 48. fol. 1217-1218.

É:
Előtte szádvári élésmester, ld. ott.

1572-1573. Pozsgay

Bonaventura

PB s z a t m á r i „ g e w e s e n e r P r o f a n d t v e r w a l t e r " F r a n z H ö r n e r
Kriegszahlmeister-től 1572.09.18. - 1573.07.10. között kiutalt 22167 rft 57
kr 1 d. összegről. MOL E 554 Fol. Germ. 755. fol. 20-26.
Szerepel a szatmári uradalom 1572-1573. évi számadásában. M O L E 554
1711. tsz.
PB 1572.05.28. - 1573.06.31. közötti kimutatása (leadva a kamarának:
1574. 07. 12.) MOL E 264 fol. 124.

1573. július 1-től. Aertes(?)

Neumann

Aertes (?) Neumann „iziger Profandtverwalter" 1573.07.01. - 09.11. között
a katonaság élelmezésére kiutalt 4464 rft 15 kr. összeget vette át. MOL E
554 Fol. Germ. 755. fol. 2 0 - 2 6 .

1575. július Salzer János
Említik Paczoth Zsigmond szatmári udvarbíró utasításában. Kenyeres, Utasítások 577. p.

É:
1576-1577-ben kassai élésmester, ld. ott.
1578-1579. szatmári udvarbíró. Kenyeres, Utasítások 563., 577. p.

1575. július — 1577. február 8. Wolfgang Hildenbrandt

(Hiliprant)

1575. július 19. UK utasítása a SZK-nak, hogy W H nevezzék ki szatmári
élelmezési tisztnek. ÖStA HKA HF Prot. R Bd. 317. fol. 188.
Reverzálisa Wolfgang Hildebranndt aláírással 1575. 08. 04. Kassa. MOL E
264 fol. 126.
Hivatalviselése végére ld. a szatmári uradalom 1576.08.05. - 1577.08.05.
közötti számadása. MOL E 554 1713. tsz.

1577. március 19-től Herceg Kristóf
Vö. a szatmári uradalom 1576.08.05. - 1577.08.05. közötti számadása.
MOL E 554 1713. tsz.

É:
1580.11.16. - 1583.08. után Herceg (Hercog) Kristóf szatmári udvarbíró-helyettes (curator provisoratus). Hivatalviselésére 1581.12.3l-ig ld.
ÖStA HKA HFU RN 45 1582. Konv. Junii. fol. 131-138.

1579. július 27. — 1580. április 15. Georg Wilhelm Igl
GWI „Profandtverwalter zu Zatmar" kimutatása 1579.07.26-tól lemondásáig 1580. 04.15-ig a szatmári német katonaság számára kiadott összegekről. KA AFA Karton 26. 1580/4/2.

1581. március 1. — október 1. Leonhard

Dinger

1579-1582. között szatmári udvarbíró, egyúttal a fenti időszakban élésmester (annonarius, Leonhard Thinger néven) MOL E 554 Fol. Lat. 832. Kenyeres, Utasítások 563. p.

1583. április 13. (i.) Paul Eussert
Instrukciója
164-172.

a SZK-tól 1583.04.13.: MOL E 554 Fol. Lat. 953. fol.

1583. után Georg Pernauer
Eussert utasítását adták ki neki, ld. ott.
1597. Georg Fischer
1597.12.23. Kassa. A SzK levele Georg Fischer (Vischer) szatmári udvarbírónak. GF-t „provisor et annonarius Zatmariensis"-nek titulálják. 6 német
katona húspénze tárgyában. MOL E 211 s. III. t. 8. No. 27. Fol. 42.

É:
„Frumentarius"-ként említve Beregszászy Mihály egri püspöki adminisztrátor 1597-1599. évi számadásaiban ÖStA HKA HFU RN 74 Konv. 1602.
Sept. fol. 70-87.
Talán azonos azzal a Fischer Györggyel, aki 1610-ben újra szatmári udvarbíró lett. Kenyeres, Kamarai birtokok 263. p.
1607-1608. Csinády Gergely
Benda, 1972. 302. p. Prófuntmesterként említi.
Szendrő
Élelmezési tiszt

1562. október 1. — 1563. június 30. Blasius

Wilthumb

Hivatali idejére ld.: ÖStA HKA VUG 48. fol. 169.
1568.09.18. BW volt szendrői „victualium magister" és Mándel Jakab volt
„Proviantdiener" egykori működésük alatt felmerült költségeik megtérítését kérik. MOL E 41 1568. No. 56.
1563. július 1. — 1564. július 31. Georg Schmid
Hivatali idejére ld.: ÖStA HKA VUG 48. fol. 169.
1564. június 11. — 1565. szeptember

30. Michael

Perckstetter/Pergstetter

Hivatali idejére ld.: ÖStA HKA VUG 48. fol. 169.

É:
1567 áprilisában kinevezték szendrői udvarbírónak, de hivatalát valószínűleg nem vette át. Kenyeres, Utasítások 2. köt. 607. p. Kenyeres, Kamarai birtokok 2. köt. 266. p.

1565. augusztus 1. — 1567. augusztus 31. Anton (Antony)

Bertalan

Hivatali idejére ld.: ÖStA HKA VUG 48. fol. 169.

1574. Blasius Wilthumb

másodszor

1574.05.15. UK utasítása a SZK-nak, hogy mivel B W számadásaiban nincs
tartozása, fizettessék ki fizetését. ÖStA HKA HF Prot. Bd. 311. fol. 176.

1586. március 10. (i.) Abraham

Schaffer

Német ny. instrukciója a SZK-tól, 1586. 03. 10.: MOL E 554 Fol. Lat. 953.
fol. 190-197.

1638. Danetius János
1638.11.26. DJ eddigi szendrői „substitutus annonarius" megerősítése.
ÖStA HKA HFU RN 158. Konv. 1638. nov. fol. 91-95.

É:
1638-1639. egyúttal udvarbíró. Kenyeres, Kamarai birtokok 2. köt. 271. p.
Szigetvár
É l e l m e z é s i tiszt ( P r o v i a n t v e r w a l t e r )

1558. február 3-tól (i.) Hans

Freidenreich

Instrukciója: 1558.02.03. ÖStA H K A Inst. No. 135. Az utasításban nem nevezik Provainverwalter-nek, csupán egy meghatározott összegből történő
élelemellátás lebonyolítását kapta feladatul.

1561. Hans Wilhelm Trenninger
HWT „Profantverwalter zu Sziget" kimutatása 1561-ből. „Verzaichnung
der Proffandt so ich Wilhalm Trenninger in meinem Empfanng hab". ÖStA
KA AFA Karton 14. 1561/3/1 ad la.
1561.03.26. Babócsa. A szigeti-babócsai várvizsgáló bizottság jelentése az
uralkodónak, többek között H W T élésmester tevékenységének vizsgálata:
sokat volt távol, sok kárt okozott, elcsapták, legalább 100 tallérral adós, stb.
ÖStA KA AFA Karton 14. 1561/3/1.

1561. október Paul Wagner
„Procurator"-ként említik Zrínyi Miklós szigetvári prefektusi utasításában,
mint olyan személyt, aki felelős az élelmiszer-készletért. Kenyeres, Utasítások 2. köt. 656., 661. p.

É:
Német ajkú. Uo.
Szolnok

1551. Wolff (Wolfgang)

Hailmann/Helmann/Heilman

Élelmezési tiszt és uradalmi számvevő (Proviantverwalter und Rentmeister)
egy személyben.
1551.03.30. B. F utasítása a magyarországi hadbiztosok részére, az új és régi
lovasok kifizetéséről, valamint a német knechtek Szolnokra történő felvételéről. Többek között: WH szolnoki élésmesternek („profand verwalter
daselbst") jelenleg nincs sok feladata, ezért szükségtelen, hogy a szolnoki
építőmesteri és építési írnoki hivatalt egy külön ember lássa el. Ezért megparancsolja, hogy HW lássa el ez építési írnoki feladatokat is. Ha WH mégsem
tudja feladatát így ellátni, akkor jelentsenek Bécsbe, amikor is majd intézkednek egy alkalmas személy Szolnokra küldéséről. ÖStA HKA GBÖ Bd. 66.
fol. 69v-70v.
1551.04.17. F - MK. Az esztergomi érsekség borait Komárom és Szolnok
ellátására rendelték, amit Komáromban kimérnek, pénzt küldenek Szolnok
vár ellátására, ill. küldjenek annyi bort Szolnokra, amennyi a katonaságnak

kell, ezt mérjék ki nekik. Tájékoztatás ue-ről a „Proviantverwalter zu Szolnokénak. ÖStA HKA GBU fol. 199rv.
1551.07.09.B. F - M K . WH „adminsitrator victualium in Zolnok" feladatainak ellátására 8 huszárt rendel. ÖStA HKA HFU RN 3. Konv. 1551. Juli.
fol. 5.
1551.07.12.B. F - Horvátinovics Bertalan szolnoki kapitánynak. WH
„administrator victualium" jelentése alapján tudja, hogy a katonái beavatkoznak az élésmester és tisztjei dolgába, ezt megtiltja. Nagy Péter Ácsi (Aytschi)
nevű birtokát és révátkelőt foglalja Szolnokhoz. ÖStA HKA HFU RN 3
Konv. 1551. Juli. fol. 9-10.
1551.09.29. F — Erasmus Teufl-nak, hogy adjon 1200 rft-ot WH „unnserm
profandtverwalter zum Zolnockh"-nak, marha és egyéb élelem vásárlására.
Mivel Bécsből ebben a veszélyes időben nem tudnak pénzt adni, vegyen fel
a hadi fizetőmester segédjétől. HKA GBÖ Bd. 67. fol. 319v-320r.

É:
1550.06.03. Passbrief WH részére, hogy 500 akó bort minden vám megfizetése mellett Győrbe, illetve a spanyol katonák ellátására Magyarországra
szállítson. GBÖ Bd. 66. fol. 176r.
Szombathely
Élésmester

1606. Johann Fischer (?)
1601.01.31. UK - MK, rendeljenek egy udvarbírót Szombathelyre az odahelyezett vallon zászlóalj ellátása érdekében, erre Szerdahelyi Györgyöt javasolják, ill. „Proviantverwalter"-nak JF-t. ÖStA HKA HFU RN 90. Konv.
1606. Jan. fol. 188-195.
Tata
Élelmezési tiszt

1553. Lamprecht Jentsitz komáromi és tatai élésmester
Ld. Komáromnál.

1558. Niklas

Khranperger

A A K - F. 1558.05.13. N K „proviantverwalter zu Totes" kéri a helyi vámot a
saját hasznára, az amúgy is kicsi. ÖStA HKA HFU RN 7. 1558. Konv.
Mai.fol. 8.,13.

1570. Thomas Peringer
Említve Andreas Schnatterle hadi fizetőmester 1570. évi számadásában.
ÖStA KA Armee Schemata Bd. 9a.

1587. októberig. Thomas Bankher v. Penkher
1587. okt. 20. R - Ernő fhcg. TB élésmester helyére Caspar Rubrecht
(Ruprecht) vették fel. A volt élésmestert „umb seines schedlichen unnd
unordenlichen hausenswillen" elbocsátották (Rudolf erről okt. 3. értesült).
Vizsgálat Penkher számadásairól az AAK-ban. ÖStA HKA GBU Bd. 403.
fol. 318.

1587. okt. után Caspar Ruprecht
Ld. Thomas Bankhernél.

1590. május 15-től. Hans Sick
Instrukciója: R-tól 1590.05.15. B. ÖStA HKA VUG RN 52B. fol. 979-988.

1597. augusztus. Hans

Offenhauser

Említik Wolff Treckhelman ellenőr utasításában, ld. ott.

1599. (?) Matthias Zeiller (?)
Említése: ÖStA HKA VUG 53. fol. 2-9.

1600. (?) Hanschel Epstain (?)
Említése: ÖStA HKA VUG 53. fol.2-9.

1601. július 7. — 1602. március 4. előtt. Matthias Zeiller

másodszor

Instrukciója: R-tól, 1601.07.07. Három példányban, fol. 139v. bejegyzés,
miszerint ezt a példányt kapták meg a tatain kívül az esztergomi, a győri és a
pápai élésmesterek. Az utolsó előtti pont szerint a tatai várat Komáromból
látják el élelemmel, ezt a pontot az ide betett széljegyzet szerint a többinél el
kell hagyni. ÖStA HKA VUG RN 53. fol. 121-172.

1602. március 4. Heinrich Eppstein (?)
Instrukciója: ua. mint fent.

1607. Caspar

Khernbeck

1607.04.10.B. CK „provaiantdiener zum Tottes" és neje az írástudatlan
Barbara reverzálisa hivataláról, kaució: birtokai. HKA NÖ Rev. T - 2 .
fol. 1-2.

É l e l m e z é s i hivatali e l l e n ő r

1597. augusztus 18-tól. Wolff Trekhelman
R instrukciója W T részére, 1597.08.18.B. ÖStA HKA VUG RN 52B. fol.
1179-1185. Az utasításban említve: Hans Offenhauser élelmezési tiszt.
Tisztázat. Még egy másolat név nélkül: ÖStA HKA VUG 53. fol. 2-9.

1599. július 17. (?) Heinrich Bepstein (?)
Wolff Trekhelman utasítását adták ki számára ld. ÖStA HKA VUG 53. fol.
2-9.

1600. február 21. (?) Maches Scheinb (?)
Wolff Trekhelman utasítását adták ki számára ld. ÖStA HKA VUG 53. fol.
2-9.

1604. szeptember

7. (b.) szeptember 22. (i.) Caspar

Khernpeckh

1604. 09.07. Mátyás fhcg. - AAK, CK volt körmendi „proviantdiner und
verwalter" beiktatása, mint tatai élelmezési ellenőr. ÖStA H K A HFU RN
86. Konv. 1604. Sept. fol. 187.
Wolff Trekhelman utasítását adták ki számára ld. ÖStA HKA VUG 53. fol.
2-9.
Kauciójára ld. CK és neje az írástudatlan Barbara reverzálisa hivataláról,
kaució gyanánt birtokait ajánlja fel. 1607.04.10.B. ÖStA H K A NÖ Rev
T-2. fol. 1-2.

É:
Előtte körmendi élelmezési tiszt.
Tokaj
Élelmezési tiszt

1573. Dionisus

Masenberger

Kimutatása 1573-ból. MOL E 264 fol. 122-123.

1574. 09. 27-től Dávid Zerstner
Instrukciója a SzK-tól: M O L E 554 Fol. Lat. 953. fol. 184-189.

1577. Lazarus

Hoffman

Említik Dombrin János tokaji udvarbíró utasításában (ld. ott) fol. 92r.

É:
1582-1589. kassai élésmester, ld. ott.

1578-1590.

Gebhardt Kornhuet, 1581-től egyúttal

udvarbíró

„Annonarius"-ként említik Dianóczy István udvarbíró 1578.03.01. —
1579.02.28. közötti számadásában. MOL E 554 Fol. Lat. 1363. fol.
1764-1866.
Udvarbírói hivatala kezdetére: ÖStA HKA HFU RN 45 1582. Konv. Junii.
fol. 131-138.
Konvenciója mint „provisor et annonarius" a SzK-tól: 1583.02.23. Kassa.
MOL E 554 Fol. Lat. 953. fol. 158-159.
Udvarbírói számadásai: MOL E 554 Fol. Germ. 834. 1. köt. 1586. évi számadás fol. 1-102. 2. köt. 1590. fol. 1-141.

1603. e. Jákob

Rattinger

1603-tól felső-magyarországi tábori élésmester, ld. ott.

1606. Burkhardt

Lorberer

1606.06.10. R - Mátyás fhcg. A volt tokaji élésmester BL kérelméről, aki
kárpótlást kér elszenvedett veszteségeiért 600 tallér formájában. ÖStA
HKA HFU RN 90. Konv. 1606. Juni fol. 43.
Ungvár
Élésmester

1560—1564. Gáspár

litterátus

Hivatalviselés idejére: ÖStA HKA VUG 48. fol. 169.
Visegrád
Élésmester

1541. Cristoph Lehner
1541. jún. 24. Anna királyné Peter Aumann (?) „Verwalter der Hauptmannschaft des Schloss Plintenpurg". A katonaság jobb ellátására kinevezi oda

CL-t „verwaltung der Profanndthandlung im obem Haus zum Plintenburg".
ÖStA HKA GBU Bd. 384. fol 53v-54r.
1542.07.05. Visegrád. CL visegrádi élésmester kimutatása Peter Aumann
kapitánytól átvett élelemről és a visegrádi uradalomhoz tartozó birokokról
és bevételekről. ÖStA HKA HFU RN 1. Konv. 1542. fol. 25-28.
Zengg
É l e l m e z é s i tiszt

1566-1574. Hans Fuchs / Fux
1574. március 22. UK az AAK-nak HF „Proviantverwalter" számadásai tb.
ÖStA HKA HF Prot. R Bd. 311. fol. 107.
A A K - Ernő fhcg. Sigmund v. Puchiamb, Joannes Gieng, Dávid Hag tanácsosok vizsgálata tb. HF zenggi élésmester (Proviantmeister zu Zenng)
számadásainak hiányai tb. kimutatás mellékelve. HF 1566.04.30. 1571.09.30. terjedő számadásait vizsgálták. 1576.02.19. B. ÖStA HKA
HFU RN 33. 1576. Konv. Dez. fol.352-357.

1577. Jeremiás Hösst
1577.02.23. U K utasítása JH-nek, miszerint a zengi és otocsáci katonáknál
lévő hátralékokat szedje be és adjon róluk nyugtát. ÖStA HKA HF Prot. R.
Bd. 336. fol. 56.

É l e l m e z é s i hivatal e l l e n ő r e

1570. Rueppen

Raitgartler

Kinevezése: 1570.01.12. M utasítása az AAK-nak, hogy évi 25 rFt fizetéssel kinevezi RR-t zenggi élelmezési ellenőrnek. ÖStA HKA GBU Bd. 396.
fol. 267v-268r.

Levéltári források

Österreichisches

Staatsarchiv, Wien (= ÖStA)

Finanz- und Hofkammerarchiv,
GBÖ
GBU
HF Prot.
HFU
Instr.
Kontrakte und
Reverse
NÖHA
VUG

Hojkammerachiv

( - HKA)

Gedenkbücher Österreichische (Niederösterreichische) Reihe
Gedenkbücher Ungarische Reihe
Hoffmanz Protokolle
Hoffinanz Ungarn
Instruktionen
NÖ (Niederösterreichische) Reverse und Bürgverschreibungen
Niederösterreichische Herrschaftsakten
Vermischte Ungarische Gegenstánde

Haus-, Hof und Staatsarchiv (= HHStA)
UA AA

Ungarische Aktén Allgemeine Aktén

Kriegsarchiv (- KA)
AFA
Alte Feldakten
Armee Schemata
HKR K1A
Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Hofkriegsrátliches
Kanzleiarchiv

Magyar Országos Levéltár, Budapest (= MOL)
Magyar Kancellária
A 57

Libri Regii

Magyar Kamara
E 41

Levéltára

Regisztratúrája

Litterae ad cameram exaratae

Magyar Kamara
E
E
E
E
E

136
156
211
227
554

Diversae instructiones
Urbaria et conscriptiones
Lymbus
Libri donationum
Városi és kamarai iratok

Szepesi Kamara
E 254
E 263

Archívuma

Levéltára

Raepresentationes, informationes et instantiae
Libri perceptionum et erogationum
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Kt.

(OSzK)

Kézirattár

Irodalom

Benda, 1972

Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára,
1607-1608. In: Levéltári Közlemények 43. (1972) 2. sz.
265-324. p.

Chmel

Chmel, J. : Die regiments-Ráthe des N. österreichischen Regim e n t e s . Von 1 5 2 9 - 1 6 5 7 . Die C a m m e - R á t h e d e r N.
österreichischen Cammer. Von 1539-1606. In: Notizenblatt.
B e i l a g e n zum A r c h í v für K u n d é ö s t e r r e i c h i s c h e r
Geschichtsquellen. 1 (1851) Nr. 14. 212-224. p. Nr. 15.
228-240. p. Nr. 16. 241-251. p. Nr. 17. 263-268. p.

Ember.; 1946

Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp., 1946. (Magyar Országos Levéltár
Kiadványai. III. Hatóság- és hivataltörténet 1.)

H. Németh, 1997

[H.] Németh István: Kassai polgárok és katonák a 16. században. A hadsereg beköltözésével járó társadalmi és közigazgatási jelenségek a felső-magyarországi városok életében a
Mohácsot követő évtizedek során. In: Levéltári Közlemények
68. (1997) 143-198. p.

H. Németh, 2000

H. Németh István: Végvárak, városok, hadseregszállítók. A
felső-magyarországi városszövetség és a védelmi rendszer
1526-1593. In: Történelmi Szemle 42. (2000) 203-243. p.

H. Németh, 2004

H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17.
századi Magyarországon. 1-2. köt. Bp., 2004. (Doktori mestermunkák)

H. Németh,
Kassa archont.

H. Németh István: Kassa város archontológiája. 1500-1700.
Megjelenés alatt a Fons Könyvek sorozatban.

Kenyeres, 2002

Kenyeres István: A végvárak és a mezei hadak élelmezési szervezete a XVI. században. In: Fons 9. (2002) 1-3. sz. 163-202. p.

Kenyeres,
Kenyeres István: A kamarai birtokok igazgatása és gazdálkoKamarai birtokok dása a XVI. században. 1-2. köt. PhD-disszertáció, ELTE
BTK, Bp., 2002.
Kenyeres,
Utasítások

XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbirái és ellenőrei részére. Szerk. és a
bev. tan. írta: Kenyeres István. I—II. köt. Budapest, 2002. (Fons
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SARUSI KISS BÉLA
MURÁNY TISZTSÉGVISELŐI A XVI. SZÁZADBAN 1
Archontológiai

és életrajzi

adattár

A magyar végvárrendszer egyes váraiban szolgálatot teljesítő katonák illetve katonai feladatot ellátó személyek tisztségviselésének újabban egyre több adattára jelenik meg. 2 A XVI. századi végvárak közül 27-nek gazdasági vezetőit (prefektusok,
kapitányok, udvarbírák, ellenőrök és számvevők) veszi számba az a legújabban
megjelent forráskiadvány, amely a végvárak uradalmi vezetőinek kiadott utasításokat közli. 3 Korábban Szabó János Győző Eger főkapitányainak életrajzi adatait
állította össze. 4 A megjelent archontológiák, valamint az ezen a területen remélhe-
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A tanulmány a Magyar Ösztöndíj Bizottság, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Klcbelsberg Kuno ösztöndíjának segítségével készült.
Pálffy Géza tanulmányaiban és könyveiben rendszeresen elkészíti az általa tárgyalt témához/várhoz tartozó tisztviselők archontológiáját. Pálffy Géza: A főkapitányi hadiipari műhely
kiépülése Kassán és nyersanyagellátó forrásai. In: Végvár és környezet. Szcrk.: Pctcrcsák Tivadar-Pető Ernő. Eger, 1995. (Studia Agricnsia 15.) 183-221. p. (A Felső-magyarországi
főhadszcrtámok-hclycttcsck és a kassai hadszertárnokok jegyzéke: uo. 209-210. p.) Uő: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században. Győr, 1995. 342 p.
A Függelék 199-259. p.-ig terjedő részében külön fejezetet szentelt a magyar végvárakban és
a magyarországi katonai igazságszolgáltatásban tevékenykedő személyek archontológiájának.
Uő: Kerületi és végvideki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17.
században. In: Történelmi Szemle 39. (1997) 257-288. p. Az archontológia a 260-266. oldalakon. Uő: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598. Győr,
1999. (A továbbiakban: Pálffy: Győri főkapitányság.) A győri végvidék XVI. századi
archontológiai és életrajzi adattára (1543-1598). uo. 228-268. p. Uő: A törökellenes határvédelmi rendszer fenntartásának költségei a 16. század második felében. In: Végvár és ellátás.
Szcrk.: Bcrccz Mátyás és Pctcrcsák Tivadar. Eger, 2001. (Studia Agricnsia 22.) 183-219. p. A
Magyarországon tevékenykedő különféle hadi fízctőmcstcrck archontológiája (XVI. század).
217. p.
XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és
ellenőrei részére. Szcrk. és a bcv. tan. írta: Kenyeres István. I-II. köt. Bp., 2002. (Fons Könyvek 2.) 916 p. (A továbbiakban Kenyeres, Utasítások.) passim. Az egri vár gazdasági személyzetére ld. még Sugár István: Az egri vár gazdasági, adminisztrációs és katonai szervezete. In:
Agria 29-30. (1993-1994). 67-101. p. (A továbbiakban: Sugár, Az egri vár szervezete.)
Szabó János Győző: Az egri vár főkapitányainak rövid életrajza. In: Az egri vár híradója 17
(1982) 5-33. p

FONS XI. (2004) 2. sz. 397-441. p.
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tőleg még megjelenők, idővel lehetővé teszik, hogy a végvárrendszer személyi állományáról mind teljesebb képet kapjunk. Ennek elsődleges hasznán túl, tudniillik, hogy egy-egy vár tisztviselőinek sorát megismerhetjük, az a haszna, hogy figyelemmel tudjuk kísérni a királyi Magyarország végvárrendszerében szolgálatot
teljesítő katonai és gazdasági tisztviselőknek pályafutását végvárról-végvárra,
végvárból-hivatali pályára (ill. fordítva). Feltérképezhetjük azt a katonai és gazdasági elitet, amelyet a Habsburg központi kormányzat helyezett a XVI. században
kiépülő végvárrendszerbe.
Az alabbi adattár a szorosan vett hivatali tevékenységhez köthető adatokon kívül a személyek tevékenységére, életére vonatkozó minden adatot igyekszik bemutatni. Murány vára esetében ugyanis még a legmagasabb tisztviselők esetében
sem maradtak fenn (ön-)életrajzok vagy ehhez fogható források. A várban szolgálók életét tehát csak az olyan adattárak segítségével lehet követni, amelyek a legkülönfélébb forrásokban elszórt adatokat veszik sorra. Ezzel a módszerrel arra is
választ kaphatunk, hogy a vár tisztviselői tudtak-e, akartak-e továbblépni a vár, a
kamarai adminisztráció vagy a hadi igazgatás területén? A vári szolgálat előtti tevékenységi körből, a várban végzett feladatból, az eltöltött időből és a murányi
szolgálatot követő életútból következtethetünk, hogy milyen szerepe lehetett egy
végvárnak a koraújkori magyar társadalomban. Ezért fontos, hogy az életútra, tevékenységre vonatkozó legkülönbözőbb forrásokban elszórtan fellelhető adatokat
összegyűjtsük.
Természetesen a murányi példa nem általánosítható a magyar végvárrendszer
egészére. A magyar viszonyok között közepes létszámú őrséggel ellátott várban a
XVI. század második felében mindvégig nem magyar származású kapitányok alatt
német őrség szolgált. A további kutatások feladata lehet, hogy hasonló adattárak
összeállításával a kisebb és nagyobb, a magyar illetve a német őrséggel ellátott várak személyzetét megvizsgáljuk.
Az alábbi adattár arra is példát kíván nyújtani, hogy milyen, eddig kevéssé használt forrásegyütteseket lehet egy végvár archontológiájánk összeállításánál használni.

A katonai személyzet feladatai, fizetése és ellátmánya5
A vár kapitányainak katonai feladatairól az uralkodó utasításban rendelkezett. 6 A
murányi kapitányok feladatai közül a fontosabbak: a vár őrzése ill. megvédése az
ellenséges támadásoktól, a várban állomásozó katonaság felügyelete és a vár gazdasági személyzetének szükséges támogatása. Mindezért havi 50 rajnai Ft (= rft)
fizetést kapott, ezen felül az uralkodó fizetett hat könnyűlovast (egyenként havi
3 rft 45 krajcár (= kr) zsolddal), négy drabantot [gyalogos katonát] havi 8 rft és hat
munkást havi 2 rft 30 kr zsolddal, akiket közvetlenül kapitány szolgálata alá rendelt. Ezenkívül még nyolc vend7 puskást alkalmazhatott hírszerzésre, az erdei utak
figyelésére és biztosítására. Nekik havi 2 rft 30 kr a járandóságuk volt.
Dominics kapitány utasítása szerint a várban száz német gyalogos katona,
nyolcvan puskás és húsz alabárdos, három tüzér, három ács, két kovács, két kőfaragó, négy apród, egy őrmester, egy-egy sípos és dobos állt a vár védelmére.
A várban több alkalommal folytattak mustrát, részletes összeírás a katonaság
összetételéről azonban csak 1565-ből maradt fenn.8 Az utasításhoz képest a legnagyobb eltérés az volt, hogy nem 100, hanem csak 80 német gyalogos volt a várban.
A személyzet többi része annyiban tért el, hogy 6 munkás helyett 8, három ács helyett kettő szolgált Murányban. Ugyanakkor az utasítással szemben egyetlen kőfaragó sem volt. (Kőfaragóra a korabeli várakban azért lehetett szükség, hogy az
ágyúk részére lövedéket faragjanak, a vasgolyók elterjedése miatt azonban ezt a
költséges és lassú munkát meg tudták takarítani.) A három tüzér közül egyikük tiizérparancsnokként (magister artellariae) kettő pedig tüzérként (magistri bombardarum) tűnik elénk. A mustra szerint egy profosz („lictor") is szolgált várban.
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Mivel jelen bevezető a terjedelmi korlátok miatt csak a szorosan az archontológiával kapcsolatos áttekintést adhatja meg, sem a mélyebb társadalomtörténeti elemzésre, sem az eseménytörténet részletes ismertetésére nincs mód. Utóbbira lásd korábban megjelent tanulmányomat:
A murányi vár clelemcllátása a XVI. század második felében. In: Studia Agriensia 22.
237-276. p. valamint a murányi udvarbírák kiadott utasításai elé írt bevezetőt: Kenyeres, Utasítások 471-474. p.
A kapitány 1550. március 1-én egy rövidebb felfogadási szerződést (ún. Bestallung), valamint
a feltételek elfogadásáról, egy rcvcrzálist is adott. A források egymás után következnek
Östcrrcichischcs Staatsarchiv (= ÖStA) Finanz- und Hofkammerarchiv, Hofkammcrarchiv (=
HKA) Hoffinanz Ungarn (= HFU) RN 3. Konv. 1550. Márz. fol. 5-12. (Ugyanitt több másolat
és piszkozat.) Mikrofilmen: Magyar Országos Levéltár (= MOL) Filmtár W 1701. sz. Ld.
még: ÖStA HKA Gedenkbüehcr Ungarn (= GBU) No. 387. 1550-1551. fol. 30-33.
A vend kifejezés a korabeli német nyelvben a délszáv etnikumot jelöli.
MichacI Krammcr és Georgio Widmcr kamarai biztosok és Carl Haid mustramcster vizsgálata
Murányban. MOL E 554 Fol. Lat. 1274 fol. 311r-318.v

Herberstein kapitány 1584. évi utasításában ugyanennyi fizetéssel egy steckenknecht-et említenek, amit már foglár értelemben fordíthatunk.
Sajnos a kapitányi utasítások alig szólnak a tisztek pontos feladatairól, rangsorukról. Annyi azonban kiderül, hogy a hadnagyokat a kapitányok választhatták maguknak, (Herbersteinnek a Haditanács jóváhagyását is meg kellett ehhez szereznie). Más
forrásokból az is kiderül, hogy ez a lejjebb szolgáló tisztek esetében is így történt, mivel gyakran rokonaikat helyezték tiszti pozícióba. Hadnagy és zászlós mindenkor
egy-egy szolgált, az utasítás szerint őrmesterből is csak egy szolgált a várban, de
Georg Feicht von Stauffen őrmester (1554-1556) példája azt mutatja, hogy ebből a
posztból több is létezett (a kapitány egy 1554-ben az uralkodóhoz írt levelében 9 az
„első" őrmester helyett Georg Feucht von Stauffen-t kinevezését kérte).
A kapitány alatti rangsor az 1565-ös mustra szerint tehát a következőképpen
alakult: a hadnagy (vicecapitaneus, leitnandt) helyettesítette a kapitányt. Járandósága 30 rft volt, amelyből egy apródját is fizetnie kellett. A hadnagyi pozíció azért
volt kiemelten fontos, mert a murányi gyakorlat az volt, hogy a kapitányok rendszeresen, évente legalább egy-két hónapot, sokszor azonban ennél is többet voltak
távol a vártól.
A hadnagyot követte a zászlós, aki havi 20 rft, az őrmester, aki havi 16 rft fizetést kapott. Bár a zászlós egy apródot is fizetett, a számára megállapított összeg
nagysága jelzi, hogy magasabb rangban állt, mint az őrmester.10 Az 1565-ben készített összeírás nyolc tizedest sorol fel. (Egyikük 8, kettejük 7 és öten 6 rft fizetéssel.) Sajnos azonban a Murányban szolgáló tizedesek közül név szerint csak
néhányat ismerünk. Ezek közül azonban a többség a vár alatti kastélyban szolgált.
A többiek pedig már abban az időszakban szolgáltak, amikor a murányi őrség
összetétele megváltozott és létszáma erősen lecsökkent.
Nem illeszthetőek be pontosan a rangsorba a vár alatti kastélyban szolgáló
tiszt(ek): a vajda valamint a tizedesek. Ennek oka, hogy ott a német őrségtől teljesen elkülönülő más nemzetiségű katonaság (magyarok, délszlávok vagy más szláv
etnikumhoz tartozóak) szolgáltak. Bár katonai feladatuk veszélyesebb volt, eleve
hátrányba szorultak a németekhez képest. így a 10-40 főnek is parancsoló Horváth
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ÖStA HKA HFU RN 5. Konv. Fcbr. Murány, 1554. dcccmbcr 11.
Az őrmestert eredetileg nagyobb mezei seregek melle neveztek ki, hogy a hadjárat során az
őrseget megszervezzek. Richárd Baumann: Landskncchtc. Ihrc Gcschichtc und Kultur vom
spáten Mittclaltcr bis zum DrciBigjáhrigcn Kricg. Miinchcn, 1994. 92. p. A nemet nyelvű forrásokban megjelenő hadnagy „leitnandt", zászlós „fcindrich" cs az őrmester „wachmcister"
kifejezéseket magam is használom, hozzá kell tennem azonban, hogy a korabeli katonaságnál,
illetve a murányi hierarchiában ezek a titulusok mást jelentenek mint a mai katonai szaknyelvben. A tizedes már értelmezhető a mai katonai beosztások szerint.

Mátyás, aki 1565-ben már kb. tizenöt éve szolgálta Murányt, fizetése szerint csak a
hatodik volt, és csak a várban szolgáló tizedeseket előzte meg. A 10 rajnai forintos
fizetés a katonai rangsor 6. helyére teszi őt, a kapitány (50 rft), az alkapitány
(30 rft), a zászlós (20 rft) az őrmester (16 rft) és a lelkész (12) után. Hátrányos és kiszolgáltatott helyzetére jellemző, hogy adataim szerint egyetlen olyan murányi
tiszt volt, aki életét a török elleni harci cselekmény alkalmával vesztette el.

A gazdasági személyzet feladatai, fizetése és ellátmánya
A vár királyi kézre kerülése után, a gazdasági szervezet élére Feigel Péter udvarbíró került, aki 1550-es kinevezésétől, 1551 november 5-i távozásáig, az uradalom
gazdasági szervezetének, személyzetének felügyeletét, a Gömör megyei tizeddel
kapcsolatos teendőket, valamint az élelemellátás napi feladatait látta el.
Mindezért 100 magyar Ft (= mft) fizetést kapott, melyet 25 mft ruhapénz egészített ki. A beosztottai számát illetően utasítása nem biztosított számára nagy teret.
Egyetlen írnokot/számvevőt tarthatott (25 Ft-os fizetéssel), 5 lovas katona tartására évente fejenként 16 mft-ot, 4 gyalogos tartására havonta fejenként 2 mft-ot kapott. Természetbeni ellátmánya meglehetősen jelentős volt, három közepes nagyságú hordó bort, havi egy hordó sört, 2910 kg (100 szepesi köböl) búzát, 5820 kg
zabot, 6 szalonnát és 60 bárányt engedélyezett számára utasítása, ebből azonban el
kellett látnia a felsorolt személyeket is.
Utóda Kristán Balázs udvarbíró már 250 mft fizetést kapott, ez azonban nem jelenti azt, hogy fizetését kétszeresére emelték volna, mivel ebből az összegből, a
gyalogosok kivételével, ugyanazokat a személyeket kellett tartania. A természetbeni ellátmányon annyi változott, hogy nem határozták meg az elfogyasztható, illetve szétosztható élelem mértékét és csak mérsékelt asztaltartást írtak számára elő.
Annyit fogyaszthatott, amennyit később a számadásában el lehet majd fogadni, de
Feigel utasításához képest egy gyalogossal többet tarthatott, akiket azonban nem
tartozott élelmezni. A takarmány ellátmány mértékét szintén nem rögzítették. O, illetve írnoka, összesen 200 pintet tartalmazó kassai hordó bort (= 335,75 liter") kapott. Az 5 gyalogos havi 2 mft-ot kaphatott, amiből magukat kellett élelmezniük.
Kristán utasításában nem sorolják fel részletesen a felügyelete alá tartozó többi
személyt. A kamara csak azt írta elő számára, hogy más munkaerőt is alkalmazhat
— szekereseket, majorosokat és más szolgákat, az építkezésekhez munkásokat és
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Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- cs darabmértékek 1874-ig. Bp., 1991. 591. p.

futárokat —, akik fizetését alacsony szinten kellett tartania és a számadásaiba be
kellett vezetnie. (Ezeket az embereket Feigel udvarbíráskodása alatt is hasonlóan
alkalmazhatták, amit a számadáskötet 12 is bizonyít).
A kamara Feigel távozását követően az élésmesteri és az udvarbírói tevékenységet szétválasztotta és 1551. november elsején Kaspar Khöler személyében élésmestert nevezett ki Murányba. A feladatok szétválasztásának az volt az értelme,
hogy ettől fogva az udvarbírónak kellett az élelmezés alapanyagairól gondoskodnia, olyan összetételben és mennyiségben, ahogyan azt számára az élésmester
meghatározta. Az élésmester az udvarbírótól átvett alapanyagokból a neki beosztott személyzet segítségével az élelmet előállította, raktározta, a meghatározott
személyeknek szétosztotta és ezeket a munkákat pontosan adminisztrálta. Az élésmesteri utasítás lényege az volt, hogy elválassza azokat a feladatokat, amelyek az
élelem beszerzése és kiosztása kapcsán alakultak ki.13 Ez az élésmesteri utasítás
azért is érdekes, mert a későbbi udvarbírói utasítások, illetve a vár számadásainak
tanulsága szerint az 155l-es utasítás alapján működött a murányi élelem ellátási
rendszer a XVI. század folyamán, akkor is, amikor névleg ez a poszt megszűnt.
Az élésmesteri posztnál sem határozták meg pontosan a beosztott személyek
számát és fizetésüket. A poszt első birtokosa Kaspar Khöler, az élelemszétosztás
ellátására két szolgát tarthatott, ezenfelül pékeket, mészárosokat, kocsmárosokat,
de csak megfelelő számban és minél kevesebb fizetéssel. Nekik évente élelmet és
megfelelő fizetést kellett adnia vagy az élelmiszer jövedelmekből havonta kellett
őket kifizetnie. Az élésmester évi száz forint fizetést kapott, melyet az élelemből
befolyt jövedelemből vehetett el, valamint a vár élelméből láthatta el magát és két
szolgáját a szükséges és jogos mértékben.
A gazdasági ügyintézés 1559 júliusáig az udvarbíró kezében összpontosult. Ekkor összevonták a vár kapitányi és udvarbírói tisztét és a kapitányok, Maskó Menyhért és Julius Herberstein a katonai feladataikat részletező instrukciójuk mellé,
külön utasítást kaptak az udvarbírói teendők ellátására. Ezt követően a már korábban is az udvarbírókat segítő írnokok (számvevők), illetve a sáfár végezték a mindennapi gazdaságirányítási illetve élelem-ellátási feladatokat.
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MOL E 554 Fol. Lat 1275. A Magyar Kamara Archívumának Városi cs Kamarai iratok elnevezésű fondjában talált murányi udvarbírói számadás könyvet a továbbiakban csak „számadáskönyv"-ként említem. Ez az 1549-től 1572-ig terjedő időszak összes készpénz- és terménybevételét valamint kiadását tartalmazza és sok, az archontológiánál is használható adatot tartalmaz.
Khöler utasítása kiadva: Sarusi Kiss Béla: Élésmesteri és tizedutasítás a XVI. század második
feléből. In: Fons 10. (2002) 1-3. sz. 203-226. p.

A Maskó részére kiadott első udvarbírói utasítást érdekes módon nem Kristán
utasításból alakították át, hanem Feigel utasításából. Ez az instrukció egyetlen szót
sem ejtett arról, hogy ki végezze a számvevői feladatokat, csupán egyetlen írnokot
tarthatott, aki a számadásokat tartozott vezetni. 14 Az írnok (scriba) tiszte már a legkorábbi időszakban is létezett. írnokként kezdte működését Kaspar Khöler, akit
155 l-ben élésmesternek neveztek ki, de rajta kívül is ismerünk az udvarbíró mellett működő írnokokat, akiket azonban a számadáskönyvben 1549 és 1553 között
procurator bonorum-nak is neveznek, 1554 után vagy literatusnak vagy scribának.
Maskó 1559-es utasításában feltűnő írnok annak ellenére, hogy hogyan nevezték,
az addigi számvevői feladatot látta el. A számadáskönyv kimutatása szerint ezért
kb. ugyannyi fizetést (77,6 mft) kapott, mint Maskó Menyhért második utasításában már számvevőnek nevezett utóda.
A gazdasági személyzet felsorolásának hiánya Maskó első udvarbírói utasításban azért is feltűnő, mert bár kapitányi utasítást korábban biztosan kapott, addig
amíg nem ő látta el az udvarbírói feladatokat, nem állapíthattak meg megfelelő számú személyzetet ennek a feladatnak az ellátására is. A számadáskönyv fizetési rovatából ugyanakkor Maskó első elszámolási ciklusában 1559. július 5-től 1560
július 4-ig feltűnik a teljes gazdasági személyzet. A már említett írnok mellett a sáfár (dispensator), aki évi 48 mft fizetésért tulajdonképpen az élésmesteri feladatokat látta el, két mészáros, egy kulcsár, három pék, egy-egy sörfőző, kádár, lovas és
három gyalogos volt állandó szolgálatban. Emellett időszakosan szekereseket és
pásztorokat is alkalmazott a gazdasági feladatok ellátására, az 1562-es ciklustól
pedig egy vámost is fizettek. A lovast ekkor még nem nevezik nevén, de tudjuk,
hogy őt Emericus Dluhalukának hívták. A vár gazdasági szervezetének átalakítása
mögött nemcsak azt a szándékot vélem felfedezni, hogy a legfőbb irányítás egy
kézbe adásával a hatásköri kérdéseket egyszerűsíteni igyekezett a Magyar Kamara,
hanem azt is, hogy a tisztségek újraosztásával illetve új elnevezésével jelentős
összeget lehetett megtakarítani. Az utolsó udvarbíró Kiszeli Péter ugyanis már évi
300 mft fizetést kapott, amelyből ugyan egy írnokot és öt lovast is el kellett tartania,
de ez az összeg 50 mft-al magasabb mint Kristán Balázs fizetése. Az élésmesteri
tiszt megszüntetését egyértelműen a költség megtakarítással indokolták. Az utolsó
élésmestert Szepesi Gergelyt a várba érkező várvizsgáló bizottság azért bocsátotta
el, mert fizetését akarták megtakarítani. Ideiglenesen — addig, amíg a király meg
nem egyezik egy újonnan kinevezendő kapitánnyal a kapitányi és provizori poszt
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Az utasítás fcnmaradt fogalmazványa illetve másolati példánya éppen ebben a pontban töredékes, az összeg helye az imok fizetésénél üresen maradt.

összevonásáról —, a provizort bízták meg az az élésmesteri feladatok továbbvitelével, kimondva azt, hogy ebben Pathok Mátyás számvevő tartozott őt segíteni. 15
A gazdasági szervezet átalakításával tehát az udvarbíró, az udvarbíró írnoka
(számvevő), az élésmester és írnoka posztok alakultak át illetve szűntek meg. A
felsorolt négy személy helyett ezt követően az írnok-számvevő és a sáfár látta el a
vár gazdasági irányítását. Úgy tűnik azonban, hogy ketten kevésnek bizonyultak a
feladatok ellátására. Ennek tudható be, hogy a már 1556-ban az udvarbíró emberei
közé tartozó Dluhaluka egyre több feladatot kapott és lassan a vár egyik fő gazdasági szervezőjévé vált.
A gazdasági személyzet felsorolásának hiányát Maskó Menyhért 1574-ben kiadott utasítása pótolta. Eszerint a gazdasági személyzet élén elnevezésében ismét
számvevő állt, aki évente 76,08 mft fizetést kapott. Az adattárban is felsorolt forrásokból is kitűnik, hogy ő gyakorlatilag a korábbi udvarbírói feladatokat látta el. Az
alatta tevékenykedő sáfárnak — a korábbi szokásoknak megfelelően — évi
12 mft-os fizetéssel és természetbeni juttatásokkal kellett megelégednie. Nála jóval magasabb fizetést kapott az udvaros (officiálisnak nevezik, ugyanakkor saját
elszámolásaiban udvarosként tűnik elénk), aki évi 25 magyar forintján túl 50 korec
zabot (=31,5 métermázsa) kapott.16 Maskó utódjának, Julius Herbersteinnek az
utasításában is szinte teljesen megegyező személyzet szerepel.
A tisztviselők részére kiadott utasításokból olyan posztokról, személyekről is
tudunk, akiket név szerint nem ismerünk. A kapitányok udvarbírák illetve az élésmesterek saját szolgálatukban is tarthattak katonákat és szolgákat, akiket valószínűleg saját maguk „vehették fel". Abban egyébként nem lehetünk bizonyosak,
hogy ezeket mindig is alkalmazták a vezető tisztviselők, csak annyit tudhatunk,
hogy az ezek részére megállapított természetbeni ellátmányt fel is használták.
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Illóssy János\ Várvizsgálatok 1557-1558-ban. In: Hadtörténeti Közlemények. 7. (1894)
234-235. p. (A továbbiakban: Illéssy, Várvizsgálatok.)
A kádár és a futár 12-12 mFt, Jacobus Slamina, a malmok felügyelője 10 mFt, a mészáros,
12 mFt-ot és egy pár lábbelit kapott, a vár alatti kastélyban levő vámos nem kapott készpénzt
a vártól, de élelmezését a vár oldotta meg. A mészáros havi 6 rFt, pék 5 rFt, két pckszolga
4 - 4 rFt, kocsmáros 6 rFt, sörfőző két szolgájával együtt összesen havi 10 rFt-ot kapott. Két
szekeres heti 75 magyar den-t, egy szekeres heti 50 den-t, nem kaptak ingyen élelmet a marhapásztor évi (8 mFt) és további 16 Ft értékű élelmet kap, a juhpásztort a helyi szokástól függően fizették.

Az adattár

Az alábbi adattár a Murányban szolgálatot teljesítő katonai és polgári személyeket
tartalmazza a vár 1549-es királyi kézre kerülésétől a vár zálogba kerüléséig, de legfeljebb az 1610-es évekig. Az első illetve az utolsó említésen kívül, a beosztás és a
feladat és a fizetésre vonatkozó adatokon túl, minden az éppen végzett feladatra
vonatkozó adatot igyekeztem feltüntetni, de természetesen nem törekedtem az
összes, a személyre vonatkozó adat említésére. A tisztviselők neve mellett feltüntetett évszámok általában csak az első és az utolsó említést mutatják. Ez a legtöbb
esetben azt jelenti, hogy valószínűleg az első említés előtt, illetve az utolsó említés
után is a várban szolgáltak. Amennyiben lehetséges volt igyekeztem a tisztviselők
elő- és utóéletére, esetleg családjára vonatkozó adatokat is összegyűjteni.
A felhasznált forrásokról a bevezetőben általánosságban annyit kell megjegyeznem, hogy a Magyar Országos Levéltárban őrzött források közül a vár
1549-1572-ig terjedő számadáskönyvét és XVI. századból fennmaradt gömöri tizedjegyzékeket teljes körűen átnéztem. A szintén a MOL-ban őrzött Magyar Kamara iratanyagából a Litterae ad Cameram Exaratae (E 41) és a Neo Regestrata
Acta (E 158) fondokat, valamint az Osztrák Állami Levéltárban található Udvari
Kamara jegyzőkönyveit és a Haditanács jegyzőkönyveit (Protokoll köteteket), az
ugyanott fellelhető „Ungarische-,, és „Österreichische Gedenkbücher" sorozatot,
mutatóik alapján. Az Udvari Kamara Hoffmanz Ungarn sorozatát pedig a hozzá
készített levéltári-irattári segédletek segítségével néztem át a XVI. század második felére vonatkozóan.
Az egyéb (a jegyzetekben minden alkalommal jelzett) források mellett pedig
azokat a szakirodalmi említéseket használtam fel, amelyek esetében nem láttam az
eredeti forrást. A murányi tisztviselőkre — legalább is murányi tevékenységük
idejére vonatkozóan — valamennyi általam ismert fontosabb iratsorozatot feldolgoztam.
Az adattárban igyekeztem az eredeti névalakhoz ragaszkodni, amelyhez— lehetőség szerint—, a személyek saját névírását vettem alapul, de mivel ez sokszor
változó, a legtöbb esetben a mai német nyelvalakot használtam. Néhány esetben
(Dominics, Maskó és Feigel) „magyarosítottam", mivel ezeket már a korábbi szakirodalom is magyar formában adta meg.
A prefektus kifejezést akkor használom, ha a kapitányi és az udvarbírói tisztet
egyszerre viseli a vár elöljárója. (Murányban a két tisztet az 1558-as januári vár-

vizsgálatot végzők javaslatára vonják össze, de csak 1559. július 7-től, első udvarbírói számadásától, számíthatjuk teljes körű prefektusként.) 17

K a p i t á n y o k ( 1 5 5 0 - 1 5 5 9 ) és p r e f e k t u s o k ( 1 5 5 9 - 1 6 1 2 )
A z a b e s királyi biztos, a v á r ideiglenes k a p i t á n y a 1549 a u g u s z t u s -

1550

Az 1549. évi ostrom után Niklas Gráf zu Salm magyarországi főhadparancsnok
ideiglenesen spanyol katonákat — Luís de Ordonez kompániáját — vezényelte a
várba, akiknek Bernardo de Áldana volt a parancsnoka. 18 Bernardo de Áldana már
augusztus 25-én azt írta az uralkodónak, hogy ő már eltávozott, a várat összes tartozékával és felszerelésével Azabes királyi biztosnak adta át és átmenetileg otthagyta
Luís de Ordonez kompániáját. A spanyolok még fél évig maradtak a várban (valószínűleg Azabes vagy Luís de Ordonez parancsnoksága alatt).
Az uralkodó 1550. március elsején nevezett ki állandó kapitányt Murányba,
ezért a spanyol katonák felett rendelkező Niklas Salmnak 1550 tavaszán megparancsolta, hogy az ez idáig Murányban lévő spanyol kapitányt és az ott állomásozó
spanyolokat vonja ki, fegyverzetükkel és hadszereikkel, valamint minden egyéb
felszereléssel távozzanak onnan. 19 A várat az új kapitány azonban csak május 9-én
vette át. (Ld. alább.)
Bár Ila Bálint szerint Murány „királyi kapitánya, Salm Miklós" levélben szólította fel az ostrom után a környékről elmenekülteket, hogy térjenek vissza, 20 Salm murányi kapitánysága biztosan félreértés, a hivatkozás pedig nem kereshető vissza.
Dominics Gáspár kapitány 1550-1557

Néhány változat a névírására: Caspar Dominicz, 2 1 Thominith, 2 2 Caspar
Domonitsch 23 illetve Casper Domanitsch. 24 1 5 5 7-ben egy Murányban folytatott
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Köszönettel tartozom Kenyeres Istvánnak, aki adataival számos esetben járult hozzá, hogy ez
az adattár teljesebb legyen.
Korpás Zoltán: Egy zsoldosvezér levelei a XVI. század közepén vívott magyarországi háborúkról. Megjegyzések Bernardo dc Áldana emlékiratához (1548-1552). In: Fons 6. (1999)
1-2 sz. 82-83. p.
ÖStA HKA GBU Bd. 387. 1550-1551. fol. 41r-v. 1550. március 19.
Ila Bálint: Gömör megye. A megye története 1773-ig. I—IV. I. köt. Bp., 1976. (A továbbiakban: Ila, Gömör I.) 235. p.
A podmanini Podmanicky család oklevéltára. Közzétette, családtörténeti bevezetéssel ós jegyzetekkel ellátta Lukinich Imre. I-V. köt. Bp., 1937-1943. (A továbbiakban: Podmanicky oklcvéltár). Itt: II. köt. 1510-1537. Bp., 1939. 477. p.
ÖStA HKA HFU RN 5 Konv. Febr. fol. I32r-135v. Murány, 1554. december 11.

mustra alkalmával horvát nemzetiségűnek nevezte magát, ezért nem alaptalan őseit Dalmáciában keresni. Sajnos azonban a rendelkezésre álló genealógiai szakirodalom nem ad lehetőséget, hogy Dominics horvát őseire biztos adatot találjunk.
Egy hasonló nevű családból, a Dominis-ból ismert Grigorius Dominis, aki
1371—1403-ig Trau püspöke volt, 2 ' utóda Simon Dominis 1422-ben Magyarországra menekült. Siebmacher a dalmát nemesi családok között említ egy Dominis
(Domicic) nemzetségből származó püspököt is, akit Luxemburgi Zsigmond
1433-ban testvérével együtt a birodalmi nemesek közé emelt. A XV. század közepétől az 1530-as évekig semmilyen adatunk sincs a Dominics családra vonatkozóan. Elképzelhető, hogy a család az 1433-as utolsó említés után, a török terjeszkedés
hatására menekült Magyarországra. Az azonban már biztos, hogy Dominics Gáspár a Habsburgok katonai szolgálatába állva kisebb csapatok parancsnokaként
szolgálja a Habsburg házat: 1530-tól Hricsó várának volt parancsnoka, 1533-ban
pedig Katzianer szolgálatában találjuk. 26 Fél évvel később Katzianer egy levelében
kéri az uralkodót, hogy „Dominytz" és száz könnyű lovasa számára, akik Trencsén
vármegyét védnék, valamilyen forrásból kerítsen pénzt.27 Dominics a parancsnoka
annak a 100 könnyű fegyverzetű lovasnak is, akiket Katzianer 1534 elején Trencsén megye védelmére küldött a Podmanickyek ellen. 28 Ferdinánd 1541. áprilisában Bicse várost, tartozékaival együtt adományozta neki, amely birtokosai valójában a Podmanickyek voltak. 29 Az 1540-es évek második felében többször töltött be
hadbiztosi tevékenységet, például Szigetváron. 30 1549 áprilisában a Magyar Kamara megbízásából Zala vánnegye dikátora volt, kamarai biztosként pedig részt
vett Szigetvár számadásainak ellenőrzésében/ 1
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Uo. RN 3. Konv. 1550. Márz. fol. 32v.
J. Siebmacher. Grosscs und allgcmcincs Wappenbuch in cincr ncucn, vollstándig gcordnctcn
und rcich vcrmchrtcn Auflagc. Vicrtcn bandcs, dritte Abtcilung. Der Adcl des Königrcichs
Dalmatien. Bearbaitet vom Carl Georg Fridrich von Rosenfeld. Nürnberg, 1873. 40. p.
Dominis címszó. A családi címer 4 részre osztott, jobb felsőben ezüstözött csillag, alul üres
aranyozott mező. A családot az Arbc szigetén található Arbc nevű helységből eredezteti.
Podmanicky oklcvéltár II. köt. 477. p. Johan Katzianer parancsára a dikátorok 1533. október
28-án Dominicsnak és katonáinak különböző szolgálataiért 80 forintot adtak.
Uo. 484. p. Lőcse, 1534. február 8.
Uo. III. köt. XXV. p.
Uo. LXVI. p. Az adománylcvél: 173-174. p. az l-es lábjegyzetben Dominics 1540-ben:
„aulicus regius".
Pálffy: Győri főkapitányság 61. p.
Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai. Pécs, 1989. 40. p.
Uo.

Dominics ott volt Miirány 1549-es ostrománál. Werner György társaként, mint
Niklas Salm küldötte jelent meg 1549. július 15-én a szepesi megyegyűlésen, ahol
felolvasták Salm kéréseit a megyéhez. 32 (Könnyen elképzelhető, hogy murányi kapitánnyá történő kinevezése összefüggésbe hozható az ostrom köriili szerepvállalásával. Egyébként Salm egy másik követe augusztus 9-én Lőcsére ment, ahol 60
mázsa puskaport kért az ostromhoz. Őt Feigel Péternek hívták, 33 és Dominiccsal
egy időben kapott utasítást a murányi udvarbírói tisztség ellátására.) Dominics kapitányi utasítása 1550. március 1-én Bécsben kelt. A kapitányi beiktatása alkalmával az élelem és a fegyverek összeírásán Dominics pecsétje is megtalálható, amelyen egy széttárt szárnyú madár ágaskodik, fölötte pedig monogramja. 34
Kapitányi utasításával egy időben, a laibachi vámból évi 100 rft jövedelmet is
biztosított az uralkodó.35 Az erről kiállított kiváltságlevél indoklásában ugyanazon
érvek köszöntek vissza, mint kapitányi utasításában: a török és más ellenségek ellen folytatott hadjáratok során már fiatal kora óta bemutatott hűsége. A többletjövedelmet azzal is kiérdemelte, hogy Dominics magára vállalta a murányi kapitányi
tisztet. Bár a bejegyzésben az a kitétel is szerepel, hogy a 100 forintos jövedelmet
csak addig kaphatja, amíg a kapitányi tisztet viseli.
Dominics tisztét majd nyolc éven keresztül látta el, amikor is 1557. április 4-én
parancsot kapott a murányi kapitányság átadására. 36
A kapitányi poszt sok kiadással járt Dominicsnak, elsősorban a katonák zsoldjára kellett kölcsönöznie az uralkodónak. Az elmaradt kapitányi zsoldja és más olyan
elismert kiadásai miatt — melyről Mathias Kammerer hadi fizetőmester kimutatást nyújtott be az uralkodónak—, az Engelhartzell-i jövedelmekből 2667 Ft 29 kr
2 pfeniget biztosított az uralkodó (hét évi kapitányi fizetése 4200 rft összeget tett
ki).37 A kamatokat 1557 március 1-től számolták. Dominics, érdemeire való tekintettel továbbra is élvezhette a laibachi vámból kapott éves jövedelmét, sőt azt 200
Ft-ra emelték. 38
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Országos Széchényi Könyvtár (= OSZK) Kézirattár Foi. Lat. 3117. Türk Dániel krónikája Lőcse város történetéről (1548-1559). 10-14. p.
Uo.
ÖStA HKA HFU RN. 3. Konv 1550. Marz. fol. 24 r-25v. 1550. május 9.
Uo. Gcdcnkbüchcr Österreich (= GBÖ) Band (= Bd.) 66. fol. 6lr-v. Bécs, 1550. március 1.
„Kaspar Dominitsch" murányi kapitány provisionbricf-jc.
ÖStA Kricgsarchiv (= KA) Protokoll (= Prot.) Bd. 140. (1557-1558.) fol. 31 v. 1557. április 4.
ÖStA HKA GBÖ Bd 78. 1557. fol. 155r-v. 1557. október 16.
Uo. fol. 156r. 1557. október 16.

1557 novemberében engedélyt kapott az uralkodótól, hogy az Alsó-Ausztriában található Khumrau várát és uradalmát 39 jelenlegi birtokosának, a zálogösszeg a
kifizetése után, zálogbirtokosként birtokolja, 40 amit végül 1558-ban szerzett meg
az 1558 február 4-én Bécsben kelt vételi szerződés szerint 6000 arany rft (7200 rft)
értékben, élete végéig. 41
A kapitány még 1554-ben az uralkodó vele szembeni adósságának kiegyenlítése, illetve költségeinek fedezése miatt szerette volna elérni, hogy a vár uradalmában található mezővárost, Nagyrőcét adja át számára, 42 ezt azonban nem sikerült
elérnie.
A harcokban és az uralkodó szolgálatában megfáradt Dominics élete kapitányi
tisztének letétele után úgy tűnik nyugvópontra jutott, ugyanis nem sokkal az alsó-ausztriai birtok megszerzése után, 1559 augusztusában megnősült. 43 Esküvőjére meghívta az uralkodót is, aki ugyan ott nem jelent meg, de utasította Mandorffer
udvari fizetőmestert, hogy nevében egy 100 rft értékű aranyozott ezüst edény ajándékot készítessen az iíjú párnak. (Hasonló eseményekkor az adott ajándék értéke
mutatja azt a megbecsülést is, melyet az uralkodó alattvalójának érdemeiért „járt".
Összehasonlításképpen meg kell említenem, hogy amikor az 1584-től Murányban
szolgáló kapitány nagybátyjai 1551 körül házasodtak — bár mindannyian bárói
rangban voltak, Georg Herberstein pedig még Miksa király szűkebb udvartartásához is tartozott — , ugyanekkora értékű nászajándékot kaptak Ferdinándtól.)
Dominics tehát meglehetős megbecsülést vívott ki magának az udvarban. Az immár házas Dominicsot 1560 januárjában Péter nevű testvérével az a kiváltság is
érte, hogy I. Ferdinánd címerjavítást végzett családi címerükön. 44 Az adománylevélből kiderül, hogy a német-római birodalom és a Habsburg-ház iránti, murányi
kapitányként, különösen a pogány török ellen többször is bizonyított szorgalmáért,
hűségéért részesült e kegyben. Sajnos a címerről nem nyerhetünk értesülést.
Dominics nagykorú fiúgyermek hátrahagyása nélkül halt meg, élete munkájával megszerzett vagyonát anyai unokatestvérei Gregoróczy Vince győri vicegenerális 43 és Gregoróczy Péter örökölte. A Bécsben letett végrendeletben rögzített 10
ezer forintos összeg igencsak jelentősnek volt mondható. 46 A Gregoróczy család
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Krumau am Kamp. Zwctl-től keletre, Alsó-Ausztria.
ÖStA HKA GBÖ Bd 78. fol. 188v-189r. Becs, 1557. november 22.
Uo. Bd. 81. 1558-1560 fol. 11-16. A vételi szerződés egy 1569-cs átiratban is szerepel. Uo.
Bd. 110. Bécs, 1569. július 8. fol. 123r-123v.
Uo. HFU RN 5 Konv. Fcbr. Murány, 1554. december 11.
Uo. GBÖ Bd. 80 1558-1560 fol. 26Ír. Bécs, 1559. augusztus 17.
MOL Mikrofilmtár W 4624. tck. (ÖstA HHStA Reichsarchive Rcichsrcgistcrbiichcr Bd. 32.
fol. 33-34.)

azonban nemcsak jelentős összegű készpénzt, hanem a kumraui birtokot is megörökölte. Még 1569. július 13-án adott Gregoróczy Vince reverzálist a birtokról, I.
Miksa engedélye alapján. 47 Ezt a birtokot egyébként Gregoróczy Péter 1601 .január 22-én vette át, aki ekkor szintén reverzális állított ki.
M a s k ó M e n y h é r t 1557. április 4 - 1559. június 2 7 - i g m i n t k a p i t á n y , ezután
1584 január 19-ig mint prefektus (1585 f )

A Maskó név említésével 1428-ban találkozunk először, amikor is Maskó Péter az
alsó-ausztriai Bruck an der Leitha-ban volt birtokos és egy alapítványt hozott létre
maga és nemzettsége részére. 48 Siebmacher genealógiai munkájában említést tesz
egy Christof Maschkoról is, aki 1561-ben a Bécsi erdőknél volt néhány birtok tulajdonosa, de szempontunkból az az érdekes, hogy Maskó Menyhértet is említi,
mint császári tanácsost és murányi kapitányt „kaiserliche Rath und Hauptmann zu
Murau (Steiermark)". Bár ez az egyetlen kézikönyv, amely a Maskó családot említi, mint láthatjuk, Murány Murau-vá változtatásával és ezzel stájerországi kapitánnyá történő „kinevezésével" messze jár az igazságtól. Abban már több igazság
rejlik, hogy 1572-ben a Nieder-Lays-i 49 birtok és néhány Ernstbunn-i jószág tulajdonosaként nevezi meg. Szerencsénkre családi állapotáról is tudósít: első felesége
Rebekka von Sinzendorf, második pedig Elisabeth Maschko volt (leánykori nevét
nem említi).50 Utóbbi frigyből Hans Melchior származott. Siebmacher szerint az
utolsó, aki a Maskó nevet viseli, 1613-ban a bécsi országgyűlésen, mint nemes tűnik fel. Ezt követően részt vett a cseh lázadok összeesküvésében, ezért elítélték és
birtokait elkobozták. Menekülés közben érte a halál. Bár a Siebmacher egyértel-
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Pálffy: Győri főkapitányság 245, 183-184. cs 64. p. Gregoróczy Vince 1552-től győri könnyűlovas kapitány, ahol 25-80 lovas parancsnoka, majd 1580-tól 1592-bcn bekövetkezett haláláig
győri viccgcncrális. Több alkalommal ideiglenes győri végvidéki kapitány volt, 1568-tól pedig (egyetlen horvát illetve magyar közncmcskcnt) az alsó-ausztriai rendek közé is felvették.
Anyja Dominics volt, vallása pedig evangélikus.
MOL Nco Rcgcstrata Acta (= NRA) E 148 Fasc. 42. Nr. 42.
ÖStA HKA Rcvcrsc und Biirgcrvcrschrcibungcn. 4 Karton 4. tétel.
J. Siebmacher: Grosscs und allgcmcincs Wappcnbuch in einer ncucn, vollstándig geordneten
und rcich vermehrten Auflagc. Vicrtcn bandcs, vierte Abtcilung. Nicdcrösstcrrcichischcs
Adcl. Bcarbaitct vom Johann Kirnbaucr von Erzstatt. I. Abtcilung. Nürnberg. 1909. 291. p.
Maschko címszó.
Ma Nicdcrlcis Alsó-Ausztria, a csch határ mentén [Horná (Dolná) Luzicc].
Maskó Menyhért osztrák sógora Hans Victor von Stampp volt, aki 1570-ben a murányi élelmezés ügyében írt levelét adta át a kamarának. HF Prot. 1570. dcccmbcr Bd. 291. fol. 383v.

müen az alsó-ausztriai nemesek közé sorolja, azért az elgondolkodtató, hogy Hans
Melchior részt vett a cseh protestáns felkelésben. Ez arra utal, hogy cseh származású volt.
Maskó Menyhért murányi kapitányi kinevezése előtt Bilg Teiningerrel együtt, a
közeli Végles társkapitánya volt. Véglesi hivatalba lépésének időpontját pontosan
nem ismerjük, de az biztos, hogy 1549 januárjában már ellátta hivatalát. Bár mindkettőjük címe várnagy (Burggraf) volt, Maskó a vár katonai és nem pedig gazdasági feladatait látta el. I. Ferdinánd 1551-ben rendelkezett Maskó Menyhért véglesi
várnagyi fizetésének kiegészítéséről.'1' Rendeletéből megtudjuk, hogy korábban
Maskó kapott egy bestellungot a véglesi várnagyi kinevezéséről, (amelyben a fizetését is rendezte), de ezen felül még évi 40 mft (többlet) fizetést (wartgelts) állapított meg számára, amit elvehetett a véglesi uradalom jövedelmeiből, de várnagyi
elszámolásaiban pontosan fel kellett ezt tüntetnie. Mindenkor, amikor azt a háborús szükség megkövetelte, a várban vagy azon kívül, a hadiszükséglet szerint az
uralkodó parancsára és költségére, ellenkezés nélkül köteles volt megjelenni. Úgy
tűnik Maskó jó katonaként teljesítette uralkodójának parancsát. Részt vett ugyanis
abban a csatában, melyet Erasmus Teuffel vezetésével 1552. augusztus 19-én vívtak a palásti mezőn a török ellen. 52 A vesztett csata után azonban nemcsak a hadvezér, hanem Maskó is fogságba esett. Maskó ekkor 220 forintot kapott — valószínűleg váltságdíjának kifizetésére —, Khristoff Konritz körmöcbányai kamaragróf
és a besztercebányai kormányzótól. Erről egy 1555-ös uralkodói parancsból értesülhetünk, amelyben az uralkodó megparancsolta Konritznak, hogy Maskó kérésének engedve, a fenti összeget engedje el.53 A török fogságból viszonylag gyorsan
szabadult, mert 1553 júliusában már részt vett a korponai cseh és német katonák
mustráján, amit többek között Khristoff Konritz-cal (obrister verwalter des
Khupferhandel in Neuensoll) közösen végzett.^ 4 Maskó Menyhért véglesi kapitányként írta alá a jegyzéket.
1557-ben Murányba kapitánynak, katonai feladatok végzésére nevezték ki. Tudjuk azt is, hogy ezt megelőzően, 1557 januárjában a Murányban folytatott mustra alkalmával, az egyértelműen gazdasági szakember, Wolfgang Hochenwarter besztercebányai rézbánya igazgató mellett ő volt a másik királyi megbízott, akit a murányi mustra elvégzésére kiválasztottak. Arra is van forrásunk, hogy Maskó a bányavi-
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ÖStA HKA GBÖ Bd. 65. 1549-1552. fol. 492v-493r. Bccs, 1551. szeptember 13.
Magyarország története tíz kötetben. 3/1. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Szerk.: R. Várkonyi
Ágnes. Második kiadás. Bp., 1987. 267. p.
ÖStA HKA GBU Bd. 389. fol. 212r-v. és uo Bd. 214. fol. 225r. 1555. december.
ÖStA KA Altc Feldaktcn (= AFA) 7/1. 1553. július 18.

déki török csapatmozgásokról Wolfgang Hochenwarternek jelentést adott." Eszerint egy kéme volt az előző nap Füleken, ahol arról értesült, hogy 1600 török gyalogos és lovas tartózkodik.
Maskó 1557. április elsején kapott bestallungot a murányi kapitányi poszt, 56
1559. június 27-én a murányi udvarbírói teendők ellátására, így tehát prefektusként
szolgált ezt követően. 57
Maskó 1566 februárjában fizetésének kiegyenlítését akarta elérni, amely valószínűleg nem sikerült, mert egy hónappal később arról értesülünk, hogy fel akarta
mondani szolgálatát.^8 Visszavonulását az is megkönnyítette volna, hogy AlsóAusztriában már 1566 előtt saját házzal is rendelkezett.""'9 Bár részben kifizették, de
ezt követően is jelentős adóságokat halmozott fel az uralkodó vele szemben, melyet távozásáig, sőt haláláig nem tudott kifizetni. Ezt 1592. március 23-án az uralkodó is megerősítette, Maskó özvegyével szemben ekkor még 3340 ft 38 kr adóság
állt fenn az Udvari Kamara 1589-ben készített összesítése szerint. 60 Az uralkodó
elismerte az adósságot és ígéretet tett ennek kifizetésére.
Az uralkodó parancsára 1569-ben részt vett Lőcsén a Tieffenbach kapitány parancsnoksága alá gyűlt gyalogosok és lovasok mustráján. 61
Egy leveléből értesülünk arról, hogy parancsot kapott Károly főhercegtől, hogy
a Murány és Breznó közti határvita ügyében május elsején jelenjen meg Pozsonyban kihallgatásra (am verhörtag). Maskó erre válaszul azt írta, hogy mivel a magyar nyelvet és törvényeket nem ismeri, maga helyett mást szándékozik a kamarához küldeni. 62
1582-ben egy nyugtán főkapitánynak nevezi magát: „supremus capitaneus et
provisor Murán". 3 Ennek talán az volt a szerepe, hogy a kastély vajdájától illetve a
Murányhoz tartozó két kisebb palánk, Polunka és Sumjác vezetőjétől megkülönböztesse magát. Haditanácsi vagy kamarai szervek őt nem nevezték főkapitánynak.
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ÖStA HKA HFU RN 5 Konv. 1555. Mai. 1555. február 23. A forrás azért is érdekes, mert cz
az első olyan fennmaradt írás, melyet saját kezével vetett papírra.
Ezt a Dominics részére kiadott bestallung alapján készítettek. ÖStA KA Bcstallungcn No. 37.
ÖStA HKA GBÖ Bd. 83 1558-1563 fol. U3r-v. Bécs, 1559. június 15.
ÖStA HKA Hoffinanz Protokollc (= HF Prot.) Bd. 146. fol. 107v. és 115v.
1 566-ban mentesítést kapott 40 marha Magyarországból való vámmentes szállítására, saját házának szükségleteire. HKA GBU Bd. 393. 1564-1566. Győr, 1566. szeptember 24. fol. 314r.
HKA GBU Bd. 405. fol. 259r-v.
MOL E 554. Fol. Lat. 1275. 537. p.
ÖStA HKA HFU RN 22. Konv. Márz 1571. Murány, 1571. fol. 84r-v.
MOL E 554. Fol. Lat. 1274. Jolsva, 1582. május 25.

Maskó Menyhért hosszú szolgálati évei után, utolsó éveiben inkább tartózkodott ausztriai házában, mint a zordon Murányban. Távolléte alatt fia, Maskó Zsigmond helyettesítette. 64 Maskó Menyhért már 1582-ben szeretett volna lemondani
hivataláról, ezért kérte a Magyar Kamarát, hogy készítse el elszámolásait, valamint
a vár további élelemellátásáról intézkedést kért. 65 A Haditanács ezt követően 1582
májusában engedélyezte, hogy helyettesének fiát alkalmazhatja. 66 Decemberben
elszámolásainak véglegesítését, ő és fia elbocsátását, valamint Murány ellátásának
javítását akarta elérni a Haditanácsnál. 67
Az idős kapitány, már hivatalának letétele után, 1585 januárjában levelet írt a
Haditanácsnak, hogy fia szabadságát — aki ekkor valószínűleg éppen beteg apja
mellett tartózkodott Ausztriában — hosszabbítsák meg.6H Fia március 15-én a Haditanácshoz érkezett kérvényében azonban már apja haláláról értesülünk. 69
1583 decemberében a Haditanács már az új prefektus, Herberstein hivatalba iktatásáról ír,70 erre azonban csak 1584 március 28-án kerülhetett sor, amikor is a vár
leltárát és az uradalom urbáriumát átadóként Maskó Zsigmond írta alá.71
Saját aláírásában mindig „Melchior Maschko". 72
J u l i u s H e r b e r s t e i n p r e f e k t u s 1 5 8 4 - 1 6 0 2 ( 1 5 3 9 - 1 6 0 5 . á p r i l i s 7. B é c s . f )

Maskót a prefektusi tisztségben Julius Herberstein követte.73 Ismerjük a katonai feladatairól kiadott utasítását74 és bestallungját is.75 Utasításában Ernő főherceg „edl,
unser lieber getreuer, Julius íreiherr zue Hörberstain, Neudtperg und Gutenhaag,
erbcamrer und erbtruchláss in Kárndten"-nek nevezi. Aláírása: „Julius freyher zu
herberstain." 76
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ÖSlA KA Prot. Bd. 167. fol. 267r. 1578. augusztus 13.
Uo. Bd. 171. fol. 2l9r. 1582. március 22. fol. 230r. április cs fol. 246v május.
Uo. Bd. 172. 1582. fol. 223r.
Uo. Bd. 171. 1582. fol. 279v cs 302r.
Uo. Bd. 177. fol. 180r. 1585. január 2. A Haditanács azonban csak egy hónapot engedélyezett.
Uo. fol. I99v.
Uo. Bd. 173. 1583. fol. 317r. december 22 és 30 között.
MOL 156 U. ct C. Fase. 24. No. 78 1584. A végen 4 pecsét cs aláírások: „Sigismundus
Maschko, Julius Frcyhcrr zu Herberstain mpp., [olvashatatlan aláírás], Thobias Licchtcnpcrgcr."
Ila Bálint — tévesen — Maczkó Mclichár-nak olvasta. Ila, Gömör I. 311. p.
MOL E 136 5. köt. fol. 295-306. MOL Filmtár 3959. tck. Utasítás Julius ab Herberstein murányi kapitány részérc az udvarbírói teendők ellátásáról. Prága, 1584. január 19.
ÖStA HKA HFU RN 84. Konv. 1604 Mai. fol. 489r-492v.
Uo. Ungarischcs Münz- und Bcrgwcscn. I. 1560. fol. 237r-238r. Fogalmazvány, datálás és
aláírás nélkül (1584).

A Herbersteinneket 1537-ben I. Ferdinánd emelte a bárói rendbe, 1547-től nevezik őket Neidberg és Gutenhag urainak, 1556-ban a család megkapta a Karintiában használható örökös kamarás és asztalnok (Erbkámmerer und ErbtruchseB) címet, melyet a Herberstein család legidősebb tagja viselhetett.77
Amit a Herberstein családnak erről az ágáról tudunk, nem túlságosan sok, és sajnos nem feltétlenül megbízható. 78 Annak ellenére, hogy a Herberstein várát és uradalmát birtokló főágat a szakirodalomból meglehetősen jól ismerjük, a Julius-féle
vonalról alig áll rendelkezésünkre használható irodalom.
Julius a meglehetősen kiterjedt és szerteágazó Herberstein család osztrák, ún. idősebb ágához tartozott.79 Nagyapja Leonard Herberstein, akit az ág alapítójaként említenek, 1465-ben vette el Barbara Lugert, amely házassággal szert tett Grassenend
uradalmára. Négy fia közül Siegmund a legismertebb, aki Habsburg követként
Moszkvában is járt, útjáról útleírást is írt. Legfiatalabb fiú testvére, Wilhelm
Herberstein (1489-1560, Bécs) volt Julius apja. Fiatalságát végig katonáskodta az
osztrák főhercegek szolgálatában. 1511-1515 között Frizlandban szolgált, 1527-ben
I. Ferdinánd római koronázásakor 200 drabant (gyalogos) kapitánya. 1529-ben hősiesen részt vett Bécs védelménél. 1556-ban harcolt annak a csapatnak a tagjaként,
amely Szigetvárat felmentette. Matzent 1551-ben, Obersiberbrunnt 1558-ban vásárolta. A római királyné [Jagelló Anna?] főkamarásnéját (obersten kammerfrau), Regina von Plumenendet vette el. Házasságukból három fiú származott, Dietrich
(1533-1561), Kari (1538-1590), aki Matzen, Protes, Pillichdorf ausztriai és
Greifened stájer uradalmak ura volt, valamint Julius, Würnitz, Obersiberbrunn,
Herrenleich és Treestorf birtokosa. Wilhelm Herberstein az alsó-ausztriai Matzent
1551-ben, Obersiberbrunnt 1579-ben vásárolta meg. A stájerországi Grassenend
uradalma anyai örökségként került birtokába.
Julius idősebb bátyja katona volt, apját elkísérte Szigetvárra. Kari szintén harcolt a török ellen, de ő később inkább hivatalnokként szolgált. 1557-ben követként
küldik a rajnai herceghez. 1575-ben az alsó-ausztriai kormánytanácsban (niederösterreichische Regierungsrath), majd az alsó-ausztriai országgyűlés tanácsosa?,
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MOL E 254 Szepesi Kamara Rcgisztratúrája. Rcprcscntationcs, informationcs ct instantiac.
1587. augusztus No. 7. Murány, 1587. augusztus 27. Levele a szepesi kamarai tanácsosoknak.
Heinrich von Purkarthofer. Die HcrschafYt Herberstein in der Stcicrmark vom Bcginn des 16
Jahrhunderts bis 1628. Graz, 1960. Inauguraldissertation zur Erlaugung der Doktorwürdc der
philosophischcn Fakultát der Kari Franzcns Universitat Graz. Kézirat. 5-6. p.
Johan Kumar: Gcschichtc der Burg und Familic Herberstein. Wien, 1817. Bd. 1-3. Bd. 3.
111-115. p.
Uo. Más szakirodalom szerint a Juliust is magába foglaló ág a fiatalabb (újabb), ághoz tartozott.

végül képviselője? (Verordnete). Karl keresztapja maga a császár, V. Károly volt.
Kari második feleségétől született Adam fia, aki az ág továbbvivője volt, és aki
Julius Herbersteintől Obersiebenbrun uradalmát 1593-ban kapta m e g , háromszor
járt követként Isztambulban.
Herberstein 1602 áprilisában azt írta az Udvari Kamara elnökének, hogy már 36
éve szolgál a kereszténység ősellensége ellen, 80 eszerint 1566 körül, 27 évesen
kezdhetett el katonáskodni.
Wissgril genealógiai m u n k á j a szerint Julius Herberstein kezdetben az osztrák
rendi sereg tagjaként a török ellen harcolt Magyarországon 1567-től és a következő
években, de m á r 1570-ben visszavonult birtokaira. 1587-ben Heiligenberget vásárolta meg. Feleségétől, Eva von Neidentől két g y e r m e k e született, de ők még gyerekkorukban meghaltak. 8 '
Georg v o n Herberstein „Neudtperg und Gutenhag" tanácsos és stájer kormányzó, „Rat und landverweser in Fiirstenthumb Steir", 8 2 1 5 84-ben halt meg. 8 3
1585-ben Kari és Julius von Herberstein közös kérvényben szerették volna az
uralkodónál elérni, hogy „Intzesbach der S c h w e i t z e r h o f ' nevezetű hűbérre, valamint a bécsi Szent Anna utcában történő letelepedésükre, házvásárlásukra engedélyt kapjanak. A kérvényt Ernő főherceghez jutatta el az Udvari Kamara, hogy
arról véleményt nyilvánítson. 84
Murányt 1602-ben vele szemben fennálló adóságok miatt 3 évre Julius Herbersteinnek zálogba adják évi hat ezer ft-ért. 85
Herberstein neve 1598-ban felmerül, mint akit a Haditanácsba kívánnak kinevezni, 86 bár arra már nincs adatunk, hogy állandó vagy ideiglenes jelleggel kapta a
felkérést. A z év folyamán azonban még Bécsbe rendelik, 8 7 majd április 11 -én megérkezik Herberstein válasza a Haditanácshoz, m e l y b e n elfogadja a felkérést. 88
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ÖStA HKA HFU RN 87 Konv. 1604. Dcz. fol. 167r-170v hátlap. S. d. [1602. április].
Franz Karl Wissgril. Schauplatz des landsässigen Nicdcr-Ocstcrrcichischcn Adels vom Herren
und Ritterstande von dem IX. Jahrhundert an, bis auf jetzige Zeiten. 5 Bände. Wien, 1794-1824.
Hcrbcrstcin-ck a 4. kötetben (1800) találhatóak: 249-310. p.
ÖStA KA AFA 1556 5/18. Prága, 1556. május 8. Fogalmazvány, az uralkodó válasza Miksa
főhercegnek. Gcorgra Id. meg: Die Steiermark. Brücke und Bollwerk. Ausstellungskatalog,
Seh loss Herberstein. 1986. 532-533. p.
U o . 554. p.
ÖStA HKA HF Prot. Bd. 397. [Prag] 1585. fol. 256v. 1585. augusztus 20.
Uo. HFU RN. 72. Konv. 1602 Jan. fol. 148r-v. Becs, 1602. január 12.
ÖStA KA Prot. Bd. 201. 1598. január II. fol. Iv. Az uralkodó válasza a Haditanácsnak.
Uo. 1598. április 3. fol. 336v.
Uo. 1598. április II. fol. 337v-338v.

Julius Herberstein Bécsben, 1605. április 7-én halt meg és a Szent Dorottya
templomban helyezték örök nyugalomra.
K a s p a r W a n n e r s z á m v e v ő 1 5 9 9 - 1 6 0 2 , h a d n a g y 1 6 0 2 - 1 6 0 5 k. - ideiglenes k a pitány

Wanner Gáspár számvevőt 1599-ben említik a putnoki tizedkerület tizedszedőjeként. 89 1600-ban „Ränndtschreyber auf Muran"-ként említik. 90 Wannert az uralkodó nevezte ki hadnaggyá, feladata a vár katonai igazgatása volt, miközben Hans
Jakob von Rottal, a várat ekkor birtokló zálogos a szendrői vár főparancsnoka volt.
Akkor nevezhették ki a vár élére, amikor Rottal 1602 áprilisában zálogul kapta a
várat. 1602-ben Herberstein jár el érdekében a Haditanácsnál fizetése ügyében. 91
Wanner hadnagyi kinevezésekor bestallungot kapott, ami sajnos nem maradt
ránk. 92 Hivatalát 1605 körül hagyta el, előtte azonban még császári közbenjárással
'

i '

93

nemesseget kert.
Arra, hogy valóban kapitányként működött, első közvetlen adatunk 1605-ből
származik, amikor a murányi kapitányság elhagyása miatt keletkezett egy irat a
Haditanácsban. 94
G r e g o r Förchwerch k a p i t á n y 1606 előtt -

1613

Förwerchet 1606 júniusában, mint kapitányt említik először, amikor a Haditanácshoz fordult a „meztelen" murányi katonák ellátása érdekében. 9 ' 1612-ben még hivatalában van, ugyanis a Magyar Kamara Prágába írt az uralkodóhoz Förwerch
3104 forintos hitele ügyében, melyet a katonaság élelmezésére adott. 96 1613 júniusában már távozott kapitányi posztjáról. 97
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MOL E 159 Rcgcsta dccimarum. A tizcdjcgyzékeket mikrofilmen lehet kutatni. Az 1550-töl
(9655. tck.) az 1608-ig (9666. tek.) terjedő időszakokban ezért nem folio számra, hanem a tekercseken is jól azonosítható füzetekre hivatkozom. (A továbbiakban: Gömöri tizedjegyzék)
1599/6. fúz.
Uo. 1600/2. füz. fol. 39. Murány, 1600. október 31.
ÖStA KA Prot. Bd. 208. fol. 570v-571v. 1602. március 10. A Haditanács engedélyezi, hogy
Wanner 30 rft havi fizetést kapjon.
Uo. Sondcrrcihe (Bestallungen). A bejegyzést a mutatóban találtam, datálás nclkiil, a szöveg
nem maradt fenn.
KA Prot. Bd. 214. fol. 16r. 1605. augusztus 25.
Uo. fol. 400r-v.
Uo. Bd. 215/2. fol. 544r. 1606. június 20.
ÖStA HKA HF Prot. Bd. 639. Prága, 1612. április 6. 360r.
Fazekas István HFU-ról készített jegyzéke alapján.

Alkapitányok,

hadnagyok

Hilarius Berghofer hadnagy 1553 előtt - 1556 után
Távozási szándékát már 1553 -ban bejelentette, 98 amikor azt kérvényezte, hogy egy
másik helyre nevezzék ki. A kapitány is kérvényezte, hogy beteg hadnagya helyett
mást nevezzen ki az uralkodó. Berghofer ugyanis sokszor szenvedett köszvényes
rohamok miatt, amikor is nem tudott magán segíteni. Ennek ellenére még 1556-ban
is a várban szolgált. 99
Hans Sinzendorf hadnagy (1573) 1574-1582
Első adatunk róla 1573-ból származik, amikor Maskó Menyhért Hans Sinzendorfot hadnaggyá akarta kinevezni, amit 1574 júliusában engedélyeztek is. 100 Maskó
első felesége Rebeka von Sinzendorf volt, így könnyen elképzelhető, hogy Hans és
Rebeka Sinzendorf rokonok voltak. Az 1578-ból fennmaradt nyugtákban rendszeresen „idősebb" Hans Sinzendorf tűnik elénk, ami azt mutatja, hogy fia is a várban
szolgált. 101 Halála valamikor 1582 májusában történhetett, amikor a Haditanács
Sinzendorf halála kapcsán M a s k ó Menyhértnek írt a hadnagyi fizetés tárgyában. 102
Maskó Zsigmond hadnagy (1579-1584)
Maskó Menyhért prefektust az utolsó években Zsigmond fia helyettesítette. Maskó
Zsigmond korábban Nagykállóban szolgált, de 1577-ben Murányból utazott Bécsbe
az Udvari Kamarához. 103 A Haditanács 1578-ban egy válaszlevélben Rueber főkapitányt arról értesítette, hogy Maskó Menyhértet Muránytól való távolléte idején, fia,
Zsigmond, mint hadnagy helyettesíti. 104 Erre valószínűleg azért volt szükség, mert
apja gyakran betegeskedett és ausztriai otthonába vonult vissza. 1583-ban már Zsigmond is azt kérte a Haditanácstól, hogy bocsássák el Murányból. 105 Kívánsága teljesült, mivel december 30-án (a Haditanács jegyzőkönyve szerint), neve Nagykálló

98

ÖStA H K A HFU RN 4. K o n v . J a n - F c b r . fol. 7 8 r - 7 9 v . Murány, 1553. d e c e m b e r 21.

99

Uo. R N 15. Konv. 1567. Okt. [ 1 5 5 6 ] fol. 16r. es 1 7 r - 4 8 v . fol 30v. Hilarius b e r g h o f e r leutnandt
zu M u r á n a u f sich und ain j u n g e n 30 ft.

100

ÖStA K A Prot. Bd. 158. 1573. f o l . 207v. június, az engedély: Bd. 159. 1574. j ú l i u s fol. 222r.
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M O L E 159 Gömöri t i z c d j c g y z c k c k 1578/12. füz.

102

ÖStA K A Prot. Bd. 172. 223r. 1582. május.

103

KA Prot. Bd. 164. 1577. d e c e m b e r 10. fol. 192v.

104

Uo. Bd. 167. 1578. fol. 267r. a u g u s z t u s 13.

tos

Uo. Bd. 173. 1583. fol. 240r. m á j u s 25. es fol. 302v. október.

kapcsán tűnik elénk.106 1583-ban Rueber jelezte a Haditanácsnak, hogy Maskó
Zsigmond Nagykállóba szeretne kapitányi kinevezést kapni. 107 Utolsó hírünk róla
1585 decemberéből származik, ekkor Nagykállóból kérte a Szepesi Kamara tanácsosait, hogy ne csökkentsék a havi négy forintot kitevő húspénzét, és megemlítette, hogy az országban minden főember ennél magasabb összeget kapott ellátmányra. Sajnos a levélben nem találni semmit arról, hogy pontosan milyen beosztásban
milyen feladatot látott el. 108
Gyakorlott és állandósult aláírása: „Sigmund Maschko" a német és „Sigismundus Maschko" a latin nyelvű levelein.
Wilhelm Bolher hadnagy 1590

Létezéséről egyetlen forrásunk Herberstein jelentése a Haditanácshoz. A kapitány
ekkor azt kérte, hogy Örners (?) helyére hadnagynak nevezzék ki Bolhert vagy valaki mást. 109
Heinrich von D a c h r e d e n zászlós, alkapitány 1590-1596

Hans Vurain élelmezési sáfár elszámolását 1590-ben ellenjegyezte mint zászlós
(fenndrich). 110 1596-ban Herberstein bejelentette a Haditanácsnál, hogy Dachreden hadnagy Murányból eltávozott.' 11
Aláírása: „heinrich won dachreden".
P o n g r a t z H a g e n z á s z l ó s , alkapitány 1 5 5 1 - 1 5 7 5 előtt ( 1 5 7 5 f )

Neve 1551 -ben egy cséplési jegyzéken tűnik fel először (pangrac Hagen vexillifer),
de szinte biztos, hogy már a vár királyi kézre kerülése óta Murány ban szolgált.112
Hadnagyi kinevezése a Haditanács 1563-as jegyzőkönyvében szerepel.113 Hägen halála előtti utolsó murányi adat 1573-ból származik. Ebben az évben október 12-én
Gömör megye csetneki kerületét alkapitányként tizedelte.114
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in
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Uo. Bd. 173. 1583. fol. 317v dcccmbcr 30. „Hans Rucbcr und Sigmund Maschko wegen
passirung der haubtmans besoldung zu Calo commandicrt, sonst auch den Hans Osstcrcit."
Uo. Bd. 174. 1583. fol. 270r. dcccmbcr 30.
MOL E 254 Rcpracscntationes, informationcs et instantiac. 1583. november No. 4. Nagykálló,
1585. dcccmbcr 10.
ÖStA KA Prot. 185/2. 1590. fol. 191v. január 24.
Gömöri tizedjegyzék 1590/13/d fűz. fol. 1019. 1590. dcccmbcr 31.
ÖStA KA Prot. Bd. 196. fol. 454r. 1596. május 10.
Gömöri tizedjegyzék 1551/5. fiiz. fol. 146v.
ÖStA KAProt. Bd. 142. 1561-1563. fol. 176r. 1563. június 6.
Gömöri tizedjegyzék 1573/2. fiiz. fol. 192-199.

Hägen Késmárkon halt meg és ott is temették el. 115 Mivel azonban Lőcsén végrendelkezett, a Szepesi Kamara Lőcse városának tanácsától érdeklődött az elhalt
katona iránt. A tanács válasza szerint 1575-ben sebesülése miatt halt meg. Egy
Wildsteiner nevü karintiai nemes törvénytelen gyermeke volt. A gyermekét elhagyó apa, a murányi katonák és Johann Henisch lőcsei polgár egybehangzó véleménye szerint, Hans Katzianer murányi katonái közé tartozott.
Aláírása: „pangratz hagen laytenambt".
Veit Wusenbenz hadnagy 1607
Három társa mellett tanúságot tett a jolsvaiak mentességének ügyében. 1 1 6 Aláírása:
veit wusenbenz leittenandt.

Zászlósok
Matheus Kraus 1560-1563 a kapitány írnoka, 1563-1582 zászlós
Maskó Menyhért rokona („consanguineus") volt. 117 Először az 1559-1560-as elszámolásban tűnik fel a neve, amikor is két szolgálójával Bécsben járt és 102 mft
költségtérítést kapott. Neve mellett tisztség nem szerepel, de a kapitány beosztottjai között első helyen egy írnokot említenek, aki bizonyosan ő lehetett." 8 Bár az
1560—1561-es elszámolásban Michael Kraus neve tűnik fel," 9 szinte bizonyos,
hogy ez elírás, mivel Mathias Kraus a számadáskönyv szerint 1561. november
16-tól 1562. január 11-ig, 1562. május 23-tól július 23-ig és 1563. januárjában hasonló céllal járt Bécsben. 12 " Matthias Kraust, 1563 júniusában zászlóssá nevezik
ki, 121 és az 1563—1564-es elszámolástól kezdve már zászlósként is említik. 122
Ugyanerről írt az Udvari Kamara a hadi fizetőmesternek. 123 Murányi zászlósként

lis

H. Németh

István:

Kassai p o l g á r o k cs katonák a 16. században. (A h a d s e r e g beköltözésével

járó társadalmi és közigazgatási j e l e n s é g e k a f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i városok életében, a Mohácsot k ö v e t ő évtizedek során.) In: LK 68. évf., (1997) 1 - 2 . sz. 143-198. 182. p.
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ÖStA H K A H F U RN. 96. Konv. 1608. Sept. fol. 1 2 8 r - 1 2 9 v . Murány, 1607. a u g u s z t u s 19.
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M O L E 41 Littcrac ad c a m c r a m exaratac. 1560. No. 4. 1560. január 5.

Iis

M O L E 554. Fol. Lat. 1275. 2 8 3 . p.

119

„ D o m i n u s capitancus et M i c h a e l (sic!) Kraus seriba s u u s Vicnnam et P o s o n i u m aliquot

120

Uo. 351. és 371. p.

vicibus a m b u l a t i b u s " Uo. 329. p.
121

KA Prot. Bd. 142. 1561-1563. f o l . 176r. 1563. j ú n i u s 6.
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M O L E 5 5 4 . Fol. Lat. 1275. 3 7 3 . p.

123

ÖStA H F Prot. Bd. 257. 1564. fol. 350v. október.

1565-1580 között többször is dézsmaszedő volt, az 1582. évben több alkalommal,
mint zászlós ellenjegyezte a vár mészárosának nyugtáit. 124
Pongratz Hagen zászlós 1551-1563 (1575f)

1563-tól alkapitány. Pályafutását ld. Ott.
Dávid Curaeus zászlós 1599-1600

1599-ben zászlósként a csetneki kerületet tizedelte.12:1 1600-ban ismét tizedszedő
volt a csetneki és krasznahorkai járásban, Michael Scheiicher tizedessel együtt. 126

Őrmesterek
G e o r g Feicht von S t a u f f e n őrmester 1 5 5 4 - 1 5 5 6

Dominics kapitány egy, 1554-ben az uralkodóhoz írt levelében azt javasolta, hogy
a Murányból távozó első őrmester („Ersten Wachmeister") helyett az uralkodó
Georg Feucht von Stauffen-t nevezze ki. 127 Ebből úgy tűnik, hogy Feucht ezelőtt
már a várban szolgált. Két évvel később őrmesterként 14 rft fizetést kapott, amelyből egy szolgáját is el kellett tartania.128
Hieronimus Rhörer őrmester 1563-1572

Saját aláírásával („Iheronimus Rorer wachtmeister") ellenjegyzi Gregorius Hiiwg
tizedszedő jegyzékét 1563 december 20-án. 129 1566-ban másokkal nyugtát állít ki
a gömöri bor tized beszállításáról, 130 1572-ben pedig őrmesterként ellenjegyzi a
pék elszámolását. 131
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Gömöri tizedjegyzék 1582/11. b.
Uo. 1599/3. füz. fol. 548-565.
Uo. 1600/4. fűz. fol. 118. Murány, 1600.
ÖStA HKA HFU RN 5. Konv. Fcbr. Murány, 1554. dcccmbcr 11.
Uo. RN 15. Konv. 1567 Okt. [1556] fol. 16r-48v.
Gömöri tizedjegyzék 1563/2. fliz. fol. 337r.
MOL E 554. Fol. Lat. 1274. Murány, 1566. október 20.
Gömöri tizedjegyzék 1572/11. fűz. 35. nyugta, fol. 162-163.

Christoff Eckstein 1590

1590-ben saját kezű aláírása és pecsétje („Wachmeister auf Murán") a pincemester
elszámolás mellett. 132
Valentin S c h m i e r e r ő r m e s t e r 1600-1603

Először 1600-ban találkozunk nevével a putnoki kerület gabonatizedjegyzékén. 133
A vár második embere (Kaspar Wanner hadnagy után), aki 16 rft-ot kapott a zsoldjegyzék szerint. 134
Adam Dirnhausen őrmester 1607-1612

1607. augusztus 19-én három murányi katona mellett tanúságot tett a jolsvaiak mentességének ügyében.13:1 1612-ben Szécsi Tamásnak írt a Haditanács, hogy Adam
Dirnhausent bocsássa el és helyére Konrád Treybl őrmestert nevezze ki.136
Konrád T r e y b l őrmester 1 6 1 2 után

Ld. Adam Dirnhausennél.

Tizedesek
Paulus M u r a n s k y tizedes a kastélyban 1580

Gabonatizedjegyzéke a Csetnek völgyről.137
Simon H a r o v s k y tizedes a kastélyban 1580

Gabonatizedjegyzéke Murány és Ratkó völgyről.

138

Martin H e r m á n zsoldos (servitor), tizedes 1 5 9 0 - 1 6 0 7

1590-es bárány tizedjegyzéke Gömör és Putnok kerületről „Martinus Hermán
servitor in Arce Murán". 139 Tíz évvel később „Martin Hermán [...] viceprovisor
132
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Uo. 1590/13/a. fűz. fol. 1015. Murány, 1590. dcccmbcr 31.
Uo. 1600/7. fűz. 84. fol. 198-210.
ÖStA HKA HFU Konv. 1604 Mai fol. 488r-v.
Uo. Konv. 1608. Scpt. fol. 128r-129v. Murány, 1607. augusztus 19.
KA Prot. Bd. 228. 1612. fol. 145r. július 7.
Gömöri tizedjegyzék 1580/2. fűz. fol. 783-797. Murány, 1580. augusztus 31. Tizedes
(decurio) a kastélyban.
Uo. 1580/4. fűz. fol. 819-838. Murány, 1580. dcccmbcr 31.
Uo. 1590/6. fűz. fol. 955-978.

arcis Murán" nyugtája Aszalay János putnoki udvarbírótól átvett krasznahorkai és
a csetneki tizedekről, és ugyanő „vicecapitaneus arcis Murán" ugyanattól ugyanebben az évben bárányokat vett át.140 Az 1603-as mustra jegyzék szerint 10 rft fizetést kapott, és a negyedik helyen szerepelt a rangsorban. 141 Ugyanebben az évben
magyar nyelvű nyugtát adott Hídvégi Mihály ratkói gabonadézsmaszedőnek „En
hermán Marton Romay czyassar eö felsege Murani gyalog tizedes [...] attam
peczietes levelemnek kezem Irassavall." 142 1607 augusztusában három murányi
katona mellett tanúságot tett a jolsvaiak mentességének ügyében. 143 Aláírása:
„Mert hermán gefreyter".
Ambrosius Schenckh tizedes 1599-1604

1599-ből egy tizedjegyzéken szerepel neve először. A vár mustrajegyzéke szerint
1603-ban havi 8 rft-ot kapott, 144 1604-ben pedig egy kérvényt írt alá társaival,
amelyben az Alsó-ausztriai Kamarát kérték a murányi ellátás javítására. 145
Michael Scheücher tizedes 1600

Tizedszedő a csetneki és krasznahorkai járásban, Dávid Kuraeus zászlóssal. 146

Tüzérek, ágyúöntők, puskaművesek

és hadszertárnokok

(1551)

1554-1603

B a r t h o l o m e a s Prayzinger 1554 ágyúöntő

A számadáskönyv 1554. évi elszámolásából megtudjuk, hogy Bartholomeas
Prayzinger (fusor bombardarum) évi 100 rft-os fizetést kapott a vártól, amelyből
ebben az évben 40 magyar forintot vett kézhez.
M a t h i a s Beer hadszertárnok (1551?) 1 5 5 4 - 1 5 6 7

Első, név szerinti említésére a számadáskönyvben 1554-ben kerül sor.147 1 5 5 5 ja-
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Uo. 1600/15. fűz. fol. 279r. Murány, 1600. szeptember 22. cs fol. 280r. 1600. július 23.
ÖStA HKA HFU RN 84 Konv. 1604 Mai fol. 488r-v.
Gömöri tizedjegyzék 1603/3. fúz. fol. 764. Ratkó, 1603. augusztus 22.
ÖStA HKA HFU RN. 96. Konv. 1608. Scpt. fol. 128r-129v. Murány, 1607. augusztus 19.
Uo. RN 84 Konv 1604. Mai fol. 488r-v, S. d.
Uo. RN 82 Konv. 1604. Okt. fol. 294r-299v. Murány, 1604. szeptember 21.
Gömöri tizedjegyzék 1600/4. fűz. fol. 118. Murány, 1600.
MOL MKA E 554 Fol. Lat. 1275. 161. p.

nuárjában jelentést tett az uralkodónak, amiből pályafutását is megismerhetjük. I4S
Hadszertárosunk ugyanis zsoldemelését akart az uralkodónál elérni. Ennek alátámasztására korábbi hűséges szolgálatát hozta fel, melyet Bécs török ostrománál,
Bécsújhelynél, Erdélyben és más helyeken, nem kímélve testi épségét és életét az
uralkodó érdekében tett. Miközben azonban ő ezeket a szolgálatokat tette őfelségének, házát, telkét és hámorát/hutáját? elpusztították („durch pose leiid mein haus,
hoff und pergwerch auf welches Ich all mein vermtigen haab und guet gelegt
verwiest uns niedergerissen worden"). Megjegyzi, hogy miközben ő hosszú ideig,
nagy károkat elszenvedve szolgálta az uralkodót, sem kegydíjat, sem egyéb fizetséget nem kapott. Ezért kéri tehát zsoldjának megemelését, 10 rft összegből ugyanis egy szolgáját is el kell tartania. 1557-ben nyugtáján saját aláírásával „Mathis
Peher zeugwardt zu Murán". 149 A vár 1558-1559. évi számadása szerint Mathias
„Czwigwarth" részére vasat utaltak ki," 0 1561 februárjában szabadságért folyamodott és éves ellátmányt kért.1"'1 1567 decemberében Maskó jelent Beer kérvényéről.152
G e o r g R a n o l d t tüzér, p u s k a m ű v e s

1554-1556

Első név szerinti említése a számadáskönyvben 1554-ben történik.153 1556-ban Ferdinánd utasítja Matthias Fuchs hadi fizetőmestert, hogy fizesse ki Mathias Beer-t és
Georg Raynoldt „puchsenmaister"-t az ott tartózkodó többi katonával együtt." 4
Kristóf tüzér 1554

Egyetlen említése a számadáskönyvben 1554-ben történik. 1 "
Hans Volradt bognár majd fegyverműves 1552-1568

1555 novemberében írt kérvénye szerint már három éve Murányban szolgál a lövegeknél havi 8 forintért, mint segéd és bognár (dienstmann und wagner). Bambergből származott és 1555-ben azt írta, hogy három év alatt még nem volt otthon, így
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ÖStA HKA HFU RN. 5 Konv. 1555 Fcbr. fol. 128r-129v. 1555. február 25.
KA Wiener Hoflaicgsaktcn (=WHKR) 1. Kart. 1557. február No. 63. p. 180-210. Az 1557-cs
murányi mustra anyaga. Bécs, 1555. március 15. fol. 196. és fol. 197. uő uarról, csak 10 forintot. Bécs, 1556. január 16.
MOL MKA E 554. Fol. Lat. 1275. 262. p.
KA Prot. Bd. 142. 1561-1563. fol. 4r. 1561. február.
Uo. Bd. 147. 1567-1568. fol. 70v. 1567. december.
MOL MKA E 554 Fol. Lat. 1275. 161. p.
KA WHKR 1. Kart. 1557. február No. 63. fol. 207. Bécs, 1556. január 6.
MOL MKA E 554 Fol. Lat. 1275. 161. p.

halaszthatatlan dolgait kell intéznie. Ezért egy időre — Dominics kapitányon keresztül — szabadság engedélyezését is kéri az uralkodótól. Ugyanitt még két nyugtája található, illetve egy elismervénye, az egyik Bécsben 1555. november 20-án
átvett 20 forint átvételéről, a másik 1556. március 31-én Bécsben kelt nyugtán ő
már mint volt bognár („gewesene wagner") szerepel, és elismerte, hogy felvett 37
rft 13,5 kr-t, ezzel teljesen ki van elégítve, amit pecsétjével is elismer. Bár az
1556-ban Bécsben keletkezett nyugtákon, illetve kérvényén többször is „egykori"
bognárként említik, 1568-ban bestallungot kapott, ami vagy egyszerűen egy névazonosságot mutat, vagy azt, hogy visszatért Bambergből Murányba. 156 Utóbbi lehetőséget az erősíti, hogy Matthias Beer hadszertárnok nevével utoljára 1567-ben
találkozhatunk, így elképzelhető, hogy az ő helyére került Volradt, addig Beer helyetteseként szolgálhatott.
Benedikt Jáger hadszertárnok 1580-1590

A Haditanács 1580 júliusában írt Maskó Menyhértnek először Jáger „zeugwardt"-tal
kapcsolatban. 157 Egy évvel később Jáger és a murányi puskaműves a Haditanácsnál
kérvényezték, hogy a körmöcbányai alkamara fizessen számukra. 158 Elszámolása
1588-ból 159 és 1590-ből is fennmaradt. 160 Saját kezű aláírása: „Benedict Jáger
Zeugwart".
T h o m a s Páckh hadszetárnok

1603-1607

Az 1603-as mustrajegyzékben hadszertárnokként (zeügwarth) havi 8 rft fizetéssel
vették fel. 161 1607-ben három murányi katona mellett tanúságot tett a jolsvaiak
mentességének ügyében. 162 Sajátkezű aláírása: „Tomas Páckh zuegwart".
M a t h i a s Mitterspacher zsoldos, p u s k a m ű v e s 1 5 7 8 - 1 6 0 3

Neve 1578-ban tűnik elénk először, amikor aláírásával („Maths Mitterspacher")
hitelesítette Georg Úrban azon nyugtáját, melyben elismerte, hogy az általa átadott
14 darab szalonnáért 20,30 mft-ot vett át a kapitánytól. 163 Ekkor még pusztán zsol-
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Másolata: ÖStA KA Bcstallungcn No. 166. Bcstallung für Hanns Volssrath püchscmmcistcr.
1568. március 5.
ÖStA KA. Prot. Bd. 168. fol. 266r. 1580. július 25.
Uo. Bd. 169. fol. 296v. 1581. október 30.
MOL E 105. Copula annorum 1. köt. fol. 4v.
Gömöri tizedjegyzék 1590/13/b. fűz. fol. 1017v. Murány, 1590. dcccmbcr 31.
ÖStA HKA HFU RN 84 Konv. 1604 Mai fol. 488r-v.
Uo. RN. 96. Konv. 1608. Sept. fol. I28r-I29v. Murány, 1607. augusztus 19.
Gömöri tizedjegyzék 1578/12. fűz. 16. nyugta, fol. 38^tl.

dos (miles stipendarius), de 1600-ban a putnoki kerület tizedelésekor már puskamüvesként hitelesít („kriegsdienstman und Püchsenmaister alhie auf Murán"), 164
majd ismét puskamüvesként (Püxenmeister) említik egy mustrajegyzékben, ahol
fizetését nem tüntették fel. 165

A murányi kastély kapitányai

(vajdák)

Horváth Mátyás 1551-1569

Murányban kimutatható két évtizedes jelenléte alatt ugyan egyetlen egyszer sem
nevezik vajdának, de azok a feladatok, melyeket ellátott, leginkább a később általánossá vált vajdai tisztséghez köthetők. Az 1565-ben a vár katonáiról és gazdasági
személyzetéről készült jegyzék szerint: „Matthias Horwath Ungarus qui in castello
est" 10 forintot kapott havi zsoldként. 166 Először 1551 -ben találkozhatunk nevével,
amikor egy cséplési jegyzék mellett tüntetik fel nevét.167 Ezt követően a fennmaradt tizedjegyzékek szerint minden évben végzett tizedszedést. Ez azonban végül
végzetét okozta: 1569-ben a törökök elfogták és kivégezték. 168 Ebben az évben az
általa elkezdett járások jegyzékeinek hitelesítési záradékban az szerepel, hogy miután a török fogságba ejtette és kivégezte, Hans Haufensteiner fejezte be a munkát.
Bizonyos, hogy ő volt a vár alatt szolgálók elöljárója. Ezt nemcsak fizetése és a
kastélyba történő helyezése, hanem az is mutatja, hogy a tizedelés nagyrészt az ő
feladata volt. Azt, hogy már 155 l-ben is Murányban szolgált, valószínűsíti, hogy
Dominics Gáspár familiárisai közül került ki.
Nagy M i h á l y vajda 1 5 7 1 - 1 5 7 5

Az első tizedjegyzéke 1571-ből maradt fenn „Michaelem Nagi Capitaneum
Clientum Castelli Murán" és ugyanott „Michael Nagi capitaneis castelli Murán", 169
1572-ben tizedesként is végzett tizedszedést,170 de ugyanekkor a vár alatti vendek
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Uo. 1600/7. füz. fol. 198-210.
ÖStA HKA HFU RN 84 Konv. 1604 Mai fol. 488r-v.
MOL MKA E 554 Fol. Lat 1274. fol. 313. 1565. március 4.
Gömöri tizedjegyzék 1551/5. fűz. fol. 144-152.
Uo. 1569/6. fűz. fol. 926-933. 1569. november 17.
Uo. 1571/6. fűz. fol. 1052. Nagy Mihály bor tizedjegyzéke Balog és Gcdő kerületből. Murány
1571. október 12.
Uo. 1572/6. fűz. fol. 89. 1572. október 18.

parancsnokaként is megnevezi magát.171 Utolsó fennmaradt jegyzéke 1575-ben
kelt.172
Lakay Péter a gyalogosok prefektusa 1576-1578

Lakay Pétert a gyalogosok prefektusát 1576-ban említik dézsmaszedőként a jegyzékek. 173 1578-ban a kastély alkapitányaként nevezik meg. 174
Tornay Mátyás vajda 1580

Nevét 1580-ban, dézsmaszedőként említik egy tizedjegyzékben. 173
Nagy M á t é 1583

Egyetlen levél maradt fenn, melyben neve feltűnik. 176
Kalauz J á n o s 1591

Gabona tizedjegyzéke a balogi és hajnácskői völgyről: „Ego Johanna Kalainis
Capitaneus in Kastello" 177
H a n s H a u f e n s t e i n e r z s o l d o s , p o l o n k a i v a j d a 1 5 5 5 k. - 1 6 0 9

Neve először 1569. október 12-én bukkan fel azon a gabonatizedjegyzéken, amely
Murány és Ratkó völgyéről készített. 178
A jegyzékeken kezdetben használt a „dienstman" illetve stipendiarius kifejezés
egyértelműen jelzi, hogy alacsony beosztásban volt. Egyedül az 1569-es latin tizedjegyzék használta neve mellett az „egregius" kifejezést. Hősünk neve ezt követően
Magyar Kamaránál készült jegyzékből tűnik elénk ismét, amikor az 1584-1590-ig
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Uo. 1572/11. fűz. 8. nyugta, fol. 131-132. A katonák névsora után hitelesítése: „Ich Nagi
Mihal, ... laytcnambt uber disc zehen und andere Windischc fucssknecht, so under Murán lm
Castcll gchaltcn worden."
Uo. 1575/2. fűz. fol. 299-309.
Uo. 1576/1-3. fűz. fol. 364—405. Balog, Csctnck, Krasznahorka, Gcdő ós Ajnácskő tizedelését
ő vcgcztc.
A balogi kerületről készült jegyzékben „Vicc capitaneus peditum in Castcllo in allodio
Muranicnsi." Gömöri tizedjegyzék 1578/1. fűz. fol. 585. 1578. november 2.
lla Bálinf. A dézsma adminisztrációja. In: Levéltári Közlemények 18-19. (1940-1941).
234-236. p.
Nagy Máté a „gyaloknak hadnagja" levele „Murán alat kastclbcfn]" 1583. június 12. Gömöri
tizedjegyzék. 1583/6a fűz. fol. 547.
Uo. 1591/1. fűz.
Uo. 1569/5. fűz. fol. 908-924.

terjedő időszak tized nyugtáinak számbavételekor egy kimutatást készítettek, 179
amiből megtudjuk, hogy szinte minden évben részt vett a tizedszedésben. Haufensteiner dézsmaszedőként 1599-ben tűnik elénk utoljára, ekkor már ismét zsoldosként. 180
A tizedszedés mellett Haufensteiner már Maskó Menyhért prefektussága alatt jelentős feladatot látott el. Későbbi — alább részletesen tárgyalt — kérvényeiből tudjuk, hogy kb. az 1570-es évek közepétől a Muránytól nem messze található Polunka
falu mellett épített palánkba helyezett vend gyalogosok parancsnoka lett. Állandó tizedszedői megbízatása mellett tehát katonai pályán is emelkedett. Karrierjének elindítója, Maskó Menyhért volt, akinek bizalmasává vált. Távozásakor Maskó nem
feledkezett meg róla, javasolta a Haditanácsnak, hogy javítsanak zsoldján. 181 A közbenjárás hatására a Haditanács megparancsolta Joseph Stinzl mustramesternek,
hogy a következő murányi mustra alkalmával — az új kapitány, Herberstein beleegyezésével —, Haufensteiner zsoldját emelje meg, ugyanakkor hagyja meg eredeti
státuszában. Mielőtt azonban hősünk nyugdíjba vonult volna, még jó néhány érdekes
forrás maradt fenn róla. Az első 1595-ből, amikor az Udvari Kamara jelentést kért a
Magyar Kamarától Haufensteiner („Johannis Haufensteiner hauptmans zu Murán in
der Polunka bey Murán") által kért megerősítés és mentesség ügyében, amit arra a
puszta helyre és telekre kért, melyet Herbersteintől kapott. 182 A kiváltságot ő és felesége kapta meg végül. 183 Kérvényeiből megtudhatjuk, hogy nemcsak a törökök, hanem a Bebekek ellen is harcolt, majd a hozzá beosztott vend drabantok és más
katonák élén a Muránytól nem messze fekvő erődítményben (Polunka) harcolt illetve őfelsége jövedelmeit szedte be. Az ezekért az érdemeiért kapott kiváltságait Hans
Jákob von Rottal, Murány új zálogbirtokosa azonban nem ismerte el. Nyugdíjat is
szeretett volna az uralkodónál elérni, ugyanis a vár katonai parancsnoka, Kaspar
Wanner a vend gyalogosokat elbocsátotta, arra hivatkozva, hogy a vár nem képes
őket fizetni.
A vár mustrajegyzéke szerint Hanns Haufensteiner 1603-ban 7 ft 30 kr fizetéssel szerepelt a vár katonái között. 184 Ez az összeg magasabb, mint bármely más,
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MOL E 105 3. köt. fol. 179r—182r. Pozsony, 1593. szeptember 1. Sajnos ez a jegyzek egyetlen
gömöri tizedszedőnek sem közli beosztását, rangját.
Ambrosius Schcnck tizedes, Hans Haufensteiner és Matthias Fischer zsoldosok gabona kilenced jegyzéke az uradalomról és a Ratkó völgyéről. Két társa mellett csak ő tudott írni. Gömöri
tizedjegyzék. 1599/5. fűz. fol. 576. és 1599/8. fűz. fol. 635.
ÖStA KA Prot. Bd. 175. fol. 199r. 1584. január 21.
ÖStA HKA HF Prot. Bd. 492. fol. 77v. 1595. március 29.
ÖStA HKA HFU RN 79. Konv. 1603. Juli. Pozsony, 1596. március 7.
HKA HFU RN 84 Konv. 1604. Mai. fol. 488r-v. Mustcrrcgistcr.

nem tiszti fokozattal rendelkező katonáé. Bár láttuk, hogy 1599-ben még részt vett
a tizedszedésben, valószínűleg már akkor is inkább írástudása és helyismerete,
mint inkább vitézsége miatt tarthattak szolgálatára igényt. Ezt igazolja egy ugyanebben az évben keletkezett bejegyzés a Haditanácsjegyzőkönyvében: eszerint Isac
Meisler mustramester jelentett arról, hogy Haufensteiner nyugdíjat (provision)
kért a Haditanácstól. 18:1 Meisler, tekintettel a kérvényező 50 éves szolgálatára, azt
javasolta, hogy havi 6 rft-al vegyék fel a murányi mustrajegyzékbe Haufensteinert.
Utolsó hírünk Haufensteinerről 1609 júliusából származik, amikor ellátmánya és
nyugdíja miatt fordult a Haditanácshoz. Meisler mustramester jelentése szerint
Haufensteiner tapasztalt katona (ein erlebter Kriegsman) és 6 forint nyugdíjat javasolt számára. A Haditanács Haufensteiner ellátmánya ügyében az Udvari Kamarának tette át az ügyet, hogy az a körmöcbányai kamara véleményét kérje ki. 186

A kapitány írnokai
J o a c h i m Benedikt a kapitány írnoka 1557

Dominics Gáspár kapitány írnokának a hadi fizetőmester kifizet 7 rft-ot egy számlájára. 187
M a t h e u s Kraus 1 5 6 0 - 1 5 6 3 a kapitány írnoka,

1563-1582-ig zászlós, ld. ott.

Udvarbírák

(1549-1559)

Feigel Péter 1 5 4 9 - 1 5 5 1 (1573f)

A vár első udvarbíráját, valószínűleg még csak ideiglenes jelleggel, Niklas Salm gróf
királyi főhadparancsnok nevezte ki. Erről I. Ferdinánd által Sigmund Wilpacher magyarországi (ideiglenes) főélésmester részére kiadott parancsból értesülhetünk,
amelyben arra utasítja őt, hogy mivel Murány várának gabonára, húsra, zsírra, sóra
van szüksége, ezért a Salm által kinevezett Feigel Péter murányi udvarbíró és élelme-
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KA. Prot. Bd. 210. fol. 763r-v. 1603. szeptember 20.
KA Prot. Bd. 221. fol. 472r. 1609. július 9.
ÖStA KA WHKR 1. Kart. 1557 No. 63. fol. 187.

zési tiszt (Provisor und Profanndtverwalter) részére szállíttassa le a kért élelmet.188 A
kinevezése körüli bizonytalanságot jelzi, hogy a Magyar Kamara 1549 szeptemberében nem tudja, hogy mi is Feigel pontos státusza. Pozsonyból ugyanis azt írták az
Udvari Kamarának, hogy nem rendelkeznek megfelelő információkkal, hogy
Feigel, akit a főkapitány kapitánynak oda rendelt tudja-e, hogy a birtoknak milyen
jövedelmei vannak.189
Feigel korai, utasításának kiadása előtti murányi tevékenységét bizonyítja az is,
hogy a vár számadáskönyvének első elszámolási ciklusa (1549. augusztus 15-től)
az ő nevében készült. Ebből is az következik, hogy a váruradalmat ekkor már ténylegesen Feigel irányíthatta, annak ellenére, hogy csak 1550. április 15-én kapta
meg udvarbírói utasítását. 190
Az uralkodó azzal a szándékkal nevezte ki Feigelt, hogy az ország legjelentősebb vas lelőhelyeit birtokló uradalom gazdasági vezetőjeként szervezze újjá a bányászatot. 191 Kiváló bányászati szakember hírében állott. Elképzelhető, hogy
Stájerországból származott, de lehetett annak a Johannes Feygelnek a rokona is,
aki 1550 táján, mint lőcsei polgár bukkant fel. Feigel nem tudott latinul.192
1551. november 5-ig állt Murány igazgatásának élén. Az Udvari Kamara 1551
októberében már azt írta a Magyar Kamarának, hogy mivel Feigel felváltása már
folyamatban van, egy másik udvarbírót kell kinevezni, aki tisztére alkalmas. 193 Ezt
követően sárosi udvarbíróként (1557-1559) 194 , majd a Szepesi Kamara tanácsosaként (1571. június 25. - 1 5 7 3 . december 4) 195 szolgált.
1564-ben Feigel Péter Kiszeli Péterrel (1557-től 1559-ig murányi udvarbíró)
közösen, részt vett a Murány, Lipcse és Breznóbánya vitás határainak kivizsgálásá-
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ÖStA HKA GBÖ Bd. 63. 1549. fol. 24Ír. 1549. szeptember 4. Ferdinánd Sicgmund Wilpacher
clcsmcstcr rcszcrc.
Uo. HF Prot. Bd. 201. 1549. fol. 177r. szeptember 20 körül.
Kiadva: Kenyeres, Utasítások. 476-480. p.
Feigel tevékenységére: Heckenast Gusztáv: A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában. Bp., 1991. 89-93. p.; Sarusi Kiss Béla: Vasgyártás és vasgazdálkodás
Murányban a XVI. században. In: Fons 4. (1997). 1. sz. 84. p. cs Szűcs Jenő: A Szepesi Kamarai Levéltár 1567-1813. Bp., 1990. 22. cs 42. p.
Szűcs: A Szepesi Kamara 22. p.
ÖStA HKA GBU Bd. 387. 1550-1551. fol. 305r-306v. 1551. október 23.
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Kenyeres,
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Szűcs,

Utasítások. 5 2 1 . p .

Szepesi Kamara. 22. p.

ban. 196 1565. augusztus 12-től 1567. július 13-ig Feigel Péter (tábori) főélésmester
Felső-Magyarországon „Supremus annonarius magister." 197
1573. december 4-én halt meg. 198 Aláírása: „petter feygel".
Kristán Balázs 1551-1554
Sáros vár udvarbírája volt murányi hivatalba lépéséig 1550-től. 199 Feigel után az
első elszámolást az a Kristán Balázs készítette, aki 1551. november 6-tól 1554. december 3 l-ig volt a vár udvarbírája. 200 1. Ferdinánd király 1551. szeptember 19-én
adta ki Kristán Balázs murányi udvarbíró részére szóló hivatali utasítását. 201 Aláírása: „Blasius Cristan". 202
Pelinyi (Pilinyi) Bálint 1555
Először 1542-es datálással Valentinus Pelini-ként említve.203 A számadáskötet szerint Pelinyi 1552-ben Nógrád megye decimátoraként 400 forintot adott a várnak.
1552 előtt Buják várának várnagya és udvarbírája volt testvérével, Gáborral
együtt, majd 1554-ben Egerbe került lovastisztnek. Pelinyi Bálint pontosan egy
évig, 1555. január 1-től december 31-ig jegyzi a vár számadását. Eves fizetése
300 mft volt. Murányi udvarbíráskodása után újra Egerben szolgált, 1557-ben 12,
1558-ban nyolc lovas tisztje, végül a vár udvarbírája lett 1562-63-ban. 204 Esküjét
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ÖStA HKA HF Prot. Bd. 259. 1564. fol. 226v. június 10. „Francisco Thurzo und in simili
Stanislao Turzo. Dass sic Irc dinem Petem Kyssel und Petem Fcygl zu der ubcrbcschaun Irc
strittigen Granitzcn zwischcn die von Priss und der Schlosscn Lipsch und Murán schickcn."
Ld. Kenyeres István közleményét jelen számban.
ÖStA HKA HFU RN 26. Konv. 1574. Jan. Kassa, 1573. december 30. fol. 80r. Révai Ferenc
és Micliacl Sycr?ius jelenti a Magyar Kamarának, hogy „Pctrus Faigclius fráter ct collcga
noster" december 4-én meghalt.
„provisor allodii Rcgiac Maicstatis in oppido Saros"-ként említve Sonncbrodt Gallus
rcgcsztuma a királyi birtokot képező Sáros, valamint a felső-magyarországi részek jövedelmeiről, 1550-1554. MOL E 554 Fol. Lat. 1314. cs Kenyeres, Utasítások 521. p.
Kristán Balázs 1554. december 31-cn készíti cl a várban lévő élelmiszerek leltárát utóda,
Pelinyi Bálint részére. M O L E 156. Fasc. 75. No. 43. fol. I0r-14r. Kristánt Khölcr utasításában Blasius Cristan dc Saros-nak nevezik.
MOL E 136. 8. kötet, fol. 240r-248v. Kiadva: Kenyeres, Utasítások 4 8 0 - 4 9 1 p.
MOL MKA E 554 Fol. Lat. 1274. fol. 327. Pozsony, 1557. április 9. Névírása írásban gyakorlatlan kezet mutat.
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. A Pelényi szócikk utal
Pilinyi-rc.
A Pelinyike-re részletesen Kenyeres István: A kamarai birtokok igazgatása cs gazdálkodása a
XVI. században. Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola Közép- cs kora újkori magyar történeti program.

1562. május 10-én tette le.20' Bár Sugár István szerint csak 1563. július 3 l-ig szolgált, még 1564-ben is Egerben szolgált. 206
Sugár István szerint Fülek eleste után, ahol mindenét elvesztette, Egerbe menekült feleségével és gyermekeivel, ahol 1557-1558-ban mint 12 ill. 8 lovas huszártiszt szolgált. 207 Habsburg hűségét bizonyítja, hogy a Fülek eleste után, az ismét
török pártra állt Bebek György és Bebek Ferenc egyik birtokát, Gömör mezővárost, testvérével Pelinyi Gáborral közösen, megkapta. 208
Sukán Jánossal és Oláhcsászár Miklóssal közösen, főként Gömörben és
Abaújban, de Külső-Szolnokban is szerez birtokot (Sárszeg Sukánnal és Vitéz János egri officiálissal együtt 1561-ben). 209
1558. április 6-án kelt adománylevelével Miksa főherceg Pilinyi Bálintnak adományozta Szegedet 6 évre officiolátusként. Évi 300 Ft adóból 200 Ft-ot azonban az
egri vár pénztárába kellett befizetnie. 210 Egy 1565. évi vizsgálat szerint Zárkándy
özvegyével, Nyáry Krisztinával és több egri lovastiszttel együtt Kecskemét birtokát is maguknak szerezték meg. 211
Pelinyi Bálint, egy Pozsonyban, 1567. július 4-én kelt levél szerint már nem élt.212
Kiszeli Péter 1556-1559
Kiszeli Péter 1556. január 1-től 1559. július 6-ig jegyzi Murány számadásait. Udvarbírósága után 1564-ben a Magyar Kamara Feigel Péterrel közösen kiküldte a
Murány, Lipcse és Besztercebánya vitás határainak kivizsgálására. 213 Nevét 1586.
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Budapest, 2002. (A továbbiakban: Kenyeres, Kamarai birtokok igazgatása.) Még Sugár István: Az egri vár 1594/1595. évi számadása. In: Archívum. A Heves megyei Levéltár Közleményei. Eger, 1975. 5. sz. 9. p. ós Uő.:
Pclyn Bálint provizor esküje (juramcntum)Vcrancsics Antal egri püspöknek. M O L E 136 Irr. 6
t. fol. 112-115. Ismerteti: Sugár, 1993-94. 71. p. Kiadva: Kenyeres, Utasítások 185-190. p.
MOL E 554 Fol. Lat. 2128. VI. fol. 49r.
Sugár István: Bornemissza Gergely deák élete. Studia Agricnsia 4. Eger, 1984. 91. p. és Sugár: Az egri vár gazdasági 75. p.
MOL A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri regii 3. köt. 346. p. Bécs, 1556. május 12.
Sugár. 1993-94. 77-76. p.
Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543-1686). 633. p. In: Szeged története. 1. A kezdetektől 1686-ig. Szerk.: Kristó Gyula. Szeged, 1983. 535-738. p.
Kenyeres István: Az egri várbirtok igazgatása, 1548-1596. In: Megjelenés alatt a Studia
Agricnsia-ban.
MOL E 15. 1567. július 4.
ÖStA HKA HF Prot. Bd. 259. 1564. fol. 226v. június 10.

július 27-én említik egy hitvallásban, mint korábban elhunytat: „... nemkülönben
Szentiványi Annát, néhai Kiszeli Péter özvegyét" 214

Számvevők

1550-1606

Pathok (Patók) Mátyás számvevő 1550-1559
Az 1557-1558-as várvizsgálóbizottság — addig, amíg a király meg nem egyezik
egy újonnan kinevezendő kapitánnyal a kapitányi és az udvarbírói poszt összevonásáról — Kiszeli Péter udvarbírót bízta meg az élésmester által ellátott feladatok
továbbvitelével. Segítségül ehhez Pathok Mátyás számvevőt (rationista) adta.21"'
Róla azt jegyzik le, hogy a várvizsgáló bizottság utasítására (az elbocsátott Szepesi
Gergely élésmester helyett), 1558. február 13-tól 1559. július 6-ig az élelem kiosztását végezte, amiért évi 50 forintot, összesen 70,46 forintot kapott. 216 Bár a bizottságjelentésében az szerepel, hogy a számvevőnek évi 32 forintot szántak, a számadásban 1550-től fogva több esetben is 50 forintot számoltak el éves fizetésére. Murányi tevékenysége után 1560. március 1-től 1562. május 10-ig egri püspöki számvevő, 217 1564-től 1566-ig gyulai számvevő. 218 De mint udvarbíró is ír levelet:
szobránci Pathók Mátyás gyulai udvarbíró (!) levele Kassa város tanácsának. 219
(Pelinyi kassai lakos volt. Mivel Kerecsényi kapitány nem engedte el Gyuláról, 220
könnyen elképzelhető, hogy az ostrom alkalmával vesztette az életét.
Leonard Guth írnok (= számvevő) 1560-1565f
1560-ban tűnik fel először az élelem körül tevékenykedők elszámolásában. 221 Ekkortól többször írnokként említik, az 1562-es elszámolásban pusztán a nevén
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Balassi Bálint cs Dobó Krisztina ügyvcd és hitvallása a szepesi káptalan előtt. 1586. július 27.
In: Balassi Bálint összes versei, Szcp Magyar Comocdiája cs levelezése. A szöv. gond.: Stoll
Béla. Harmadik jav. kiad. Bp„ 1974. 362-365. p.
llléssy, Várvizsgálatok 234-235. p.
MOL E 554. Fol. Lat. 1275. 243. p.
Sugár, 1993-94. 88. p. csak 1560-ból említi. Ld. az egri vár 1560 ós 1561/62. cvi számadásait.
MOL E 554 Fol. Lat. 1180/d. No. 11. és No. 15. Kenyeres, Eger igazgatása. Említve 1560-ból:
Kenyeres, Utasítások 143. p,
Kenyeres, Utasítások 270. p.
Gyula, 1564. június 26. T T 1899. 11. p. Veress, 1938. No. 542. 389. p. (csak említi) valamint
1564. 08. 07. TT 1899. 183. p. cs Veress, 1938. No. 545. 390. p.
Kenyeres, Kamarai birtokok igazgatása. Függelék 220. p.
MOL E 554. Fol. Lat. 1275. 281. p.

„Leonardus"-ként, " az 1564-es elszámolásban „rationista sive scriba". 223 1 5 6 5.
június 12-én halt meg, amikor is „scriba annonae"-nak nevezték. 224
Georg Sorger írnok (=számvevő) 1563-1578
Kiadásaira 15 mft-ot számoltak el, amikor 1563. szeptember 21-én Murányból Pozsonyba utazott.22:1 Ekkor még semmilyen tisztséget nem neveznek meg neve mellett. Leonard számvevő halála (1565. június 12.) után munkáját folytatja és ezért a
számadásból hátralévő 23 napra 6,27 mft-ot vett fel. 1566-ban élelmezési írnoknak
„profandtschreiber auf Murán" ill. „scriba penes annonam" nevezték és 8 rft fizetést
kapott,226 következő elszámolásban „rationista provisoris" (ugyanekkor Clemens
Latschnit „curator annonae"-nak nevezik és havi 5 rft-tkap). 1568-1569-ben is írnok
(scriba), 157l-es várelszámolásban is „scriba annonae", 1572-es részletes elszámolásban nyugtája a 76,8 mft fizetéséről: „Ich Georg Sorger, Rationist bei dem
hofrichter ambt auff Murán" ugyanebben az évben a vár számadáskönyvben:
„Georgius Sorger rationista arcis". Maskó 1574-es utasításában „rationista arcis"
76,8 mft éves fizetéssel. 1578-ban nyugtán, saját aláírásával „Georgius Sorger
praefectus provisoratus arcis Mwran". 227 1 5 7 8. december 4-én Murányban kelt levelében Claudius Rossel szendrői kapitánynak írt a gömöri tized felének Szendrőre
rendelése tárgyában. 228
Margen Soyer számvevő 1586
Az Udvari Kamara jelentést kért a Magyar Kamarától Soyer által az udvarbírói hivataltól kapott havi 10 forintos fizetéséről. 229
Dániel Ygl számvevő 1602-1606
1602-ben kerül Murányba, amikor az új zálogos, Rottal mellé számvevőnek neve-
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Uo. 351. p.
Uo. 391. p.
Uo. 421. p.
Uo. 389. p.
ÖStA HKA HF Prot. 1566. július 16. Bd. 271. fol. 157r. illetve MOL MKA E 554 Fol. Lat.
1275. 389. p.
Uo. Fol. Lat. 1274. Zólyom, 1578. augusztus 6.
M O L E 254 Szepesi Kamara Regisztratúrája. Rcprcscntationcs, informationcs ct instantiac.
No. 27. 1578. dcccmbcr. 4.
ÖStA HKA Prot. Bd. 405. fol. 320r. 1586. szeptember 16.

zik ki a vár költségeinek ellenőrzésére. 1606-ban ellátmányt kért az Udvari Kamarátol.230

Elésmesterek 1551—1603
(1559júniusától élelmezési sáfár)
Kaspar Khöler írnok, élésmester 1551-1554f
Ember Győző szerint a végvárak közül az országban először Murányba nevez ki a
kamara 1551-ben a katonák élelem ellátásával foglalkozó élésmestert. 2 '' 1 Utasításában „.. .curator et dispensator annonae et victualium"-nak nevezik. A hivatalba
lépése alkalmából készített inventárium németül „Casparn Khellner vonn der
Schweynitz Provándtmáister" -nek nevezi, („curator annone' '). 232 Az itt , illetve az
utasításában a neve mellett feltűnő „Schweidnitz", város (a XVI. században), az
azonos nevű hercegség központja Sziléziában, minden bizonnyal innen származott. Khöler már korábban is a várban szolgált, Feigel Péter mellett ő látta el az írnoki teendőket. 233 Khöler 1554. szeptember 3-án halt meg hideglelésben? („cum
febris pestilens"). 234
Mivel az 1550-es udvarbírói utasítás nem említ élésmesteri posztot, biztosak
lehetünk abban, hogy Kaspar Köler kinevezéséig nem létezett önálló élésmesteri
tisztség a várban. A vár számadáskötetében, az 1550-155l-es elszámolásokban
Sigmund Wilpacher neve több esetben is előfordul, mint aki az élelemellátás körüli
feladatokat végezte, sőt élésmesternek nevezik.23> Az egri vár 1549. február 5. december 16. közötti számadásában kifejezetten murányi élésmesternek nevezik:
„magister victualium arcis Murán". 236 Wilpacher valójában olyan országos élés230
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ÖStA HKA HKA Prot. Bd. 590. 1606. augusztus 31. fol. 558v.
Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás törtenete Mohácstól a török kiűzésig. Bp.,
1946. 274-275. p. Valójában Köhlcrnck maradt fenn lcgkorábbról utasítása, de tudunk már az
1530-as évekből élésmcstcrekct. A név szerint ismert elsők: 1539-ből Caspar Cembter Sárosban, 1541-ben Christoph Lchncr Visegrádon, 1549-ből Cassian Zeller Komáromban. Ld. Kenyeres;, Kamarai birtokok igazgatása. Függelék.
MOL U. et C. E 156 Fasc. 75 No. 43/3. 1551. november 5.
Uo. E 41 1551. No. 107. Wcrncr György levele.
Erről Wcrncr György 1554. szeptember 12-én kelt leveléből értesülünk. M O L M K A E 554
Városi és Kamarai iratok. Fol. Lat. 1274. A betegség a környéken pusztított, és m á r a várba is
bejutott.
MOL E 554 Fol. Lat, 1275. 4. é s 5. p.
Uo. Fol. Lat. 2128. I. fol. 36r. Ekkor 22 hordó (214 köböl 2 pint) bort küldtek Egerből
Murányba.

mesteri tisztet viselt, amely az ekkor már Habsburg kézen lévő várak (Győr, Komárom, Pápa stb.) valamint a mezei hadseregek ellátását végezte.
Komolyabban számolhatunk egy Olmützből származó Adam Puechwalder
nevű személlyel, neve azonban csak egy parancsból maradt ránk, semmilyen más
bizonyítékunk nincs arra, hogy valóban betöltötte hivatalát.237
Szepesi Gergely élésmester 1554-1558
Utóda Szepesi Gergely lett, akit élésmesterként 1555-ben említenek először, az
1556-os és 1557-es elszámolásban is többször említik. 238 Kassáról tekintélyes családból származott „honesta família Cassoviae natus", magyar és német nyelvben
jártas volt, de sem latinul, sem szlávul nem tudott. 239 Werner György úgy ítélte
meg, hogy alkalmasnak tűnik a feladatra. Ugyanazt az utasítást kapta mint Khöler.
Az 1558. február 6-án a várba érkező várvizsgáló bizottság elbocsátotta. A számadáskönyv szerint bérét 1558. február 13-ig fizették. 240
Ezt követően Kassára került, ahol ismét csak élésmesterként szolgált, 1563-ban bekövetkezett lemondásáig. 241
Clemens Lazny élésmester 1564-1582
A számadáskönyvben 1563-1564-ben dispensator-ként említik, 242 1567-ben
„curator annonae", 24, 1570-72-ben ismét „dispensator". 1578-ban és 1582-ben
élelmezési sáfár „profandschaffer", aláírása: Clement Latschny. 244
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ÖStA H K A HF Prot. Bd. 201. 1549. fol. 207v. október vege. Christoph von Konritz jelzi,
hogy Feigel mellé a főhadparancsnok élésmestert rendelt Murányra, Adam Puechwalder von
Olomuntzen személyében.
MOL E 554 Fol. Lat. 1275. 201. p. (1556.)
MOL E 41 1555. No. 14. 1555. február 28.
Uo. MKA E 554 Fol. Lat. 1275. 245. p.
ÖStA H K A GBU Bd. 392. 1562-1564. fol. 141. 1563. dccmbcr3. Ferdinánd a lemondott kassai élésmester (victualium magister, Grcgor (sic!) Czipser) helyére Garay Mátyás kassai lakost
nevezi ki. A Magyar Kamarának megparancsolta, hogy a kassai és murányi hivataláról is adjon számadást.
MOL M K A E 554 Fol. Lat. 1275. 391. p.
482. p .
Lconard Ziplingcr mészáros nyugtája a vágásokból származó zsírról, amelyet Clemens
Latschni élelmezési sáfárnak adott át. Gömöri tizedjegyzék 11. fűz. 11. nyugta. Murány, 1582.
december 31. fol. 137. (A nyugta tévesen került az 1572-cs elszámolások közé.)
Uo.

Matthias Khöller élelmezési sáfár 1590-1603
1590-ben leltárt készített a kiadott tizedborokról (Profiandtschaffers auff Murán).24:1
Neve az 1603 körül készült murányi zsoldjegyzékében tűnik fel utoljára.246

Az udvarbíró írnokai, a vár prokurátorai

1549-1563

Miklós literátus „procurator bonorum arcis" 1549-1551
A számadáskönyv 1551. november 6-tól 1551. december 31-ig tartó ciklusában
úgy említik, hogy a korábbi udvarbíró, Feigel Péter maradt adósa a fizetésével,
ezért a Magyar Kamara parancsára Rimaszécs és Harmacz tizedéből kiutalnak számára bizonyos mennyiségű búzát és tavaszit. 247 Valószínűleg Feigel-lel együtt távozott, de az biztos, hogy 1551. november 5 után már nem állt a vár szolgálatában.
Horkay György „procurator bonorum arcis" 1552-1553
Nevét először 1552-ben említik, amikor fizetésként 20 korec búzát kapott,248 a következő ciklusban már csak annyit említenek, hogy a „procurator bonorum"-nak
20 korec búza járt. 249
Mátyás írnok (literátus) 1553-1556
1554-ben Pozsonyba, majd Nagyszombatba megy, hogy Gömör és Kishont tizedelszámolását a kamaránál rendezze. 250 Nem bizonyos, de valószínű, hogy Kristán
udvarbíró távozása után is a várban maradt. Kiszeli Péter udvarbíró a Magyar Kamarának írt levelében ugyanis említett egy Mátyás írnokot (hominem proprium
Matthiam litteratum), akit Murány élelemellátása miatt Bécsbe küldött.
Bálint írnok (literátus) 1556
1556 március 24-én 15 mft-ot adtak részére azért, hogy Boniczra? és Nyitrára menjen el Thurzó Ferenchez, majd onnan Bécsbe az uralkodóhoz, hogy pénzt kérjen a
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Gömöri tizedjegyzék 1590/13. a füz. fol. 1015-1016.
ÖStA HKA HFU Konv. 1604 Mai fol. 488r-v.
MOL MKA E 554 Fol. Lat. 1275. 42. p.
Uo. 62. p.
U O . 91. p .
Uo. 159. p.
Uo. E 41 1556. No. 71. Murány, 1556. december 8.

vár szükségleteire és azért, hogy a Bebek által a sörfőzőkben ejtett károkról beszámoljon. 252

Udvarosok, officiálisok

1556-1592

Emericus Dluhaluka udvaros 15567-1592 előtt
Első, nem teljesen biztos adatunk szerint már 1556-ban is szolgálatban volt. Ekkor
egy Imre nevü gyalogost említenek az útiköltség elszámolásban, aki március 13-án,
valamint április 6-án kétszer is Besztercebányán járt árpát, majd sörfőzőüstöt vásárolni. 253 Ez az említés valószínűleg azért is rá vonatkozhat, mert már ekkor is a később rendszeresen ellátott feladatot, az élelembeszerzést végezte. Teljes nevén az
1563-1564-es elszámolásban említik először, amikor is három alkalommal járt Lőcsén illetve Késmárkon, ahol komlót és halat vásárolt.2"14 Az 1565-ös mustra szerint
havi 25 mft fizetést kapott, azonban ezt szerette volna az uralkodóval felemeltetni,
vagy azt szerette volna elérni, hogy a „Graniczá"-n található, a törökök (rablók) miatt
lakatlan házát, amely Thurzó Szaniszló birtokához tartozik, az uralkodó mentesítse a
robot alól.255 1 5 67-ben a prefektus asztalánál étkezett.256 Herberstein utasításában
officiálisnak nevezik, és továbbra is csak 25 mft fizetést kapott. Később Herberstein
Dluhaluka részére ellátmányt akart kieszközölni, mivel az „rendkívül hasznos" ember. 257
Szerepe a vár élelemellátásában és gazdasági ügyeinek vitelében volt meghatározó. A vár alatti kastélyból felügyelte az uradalom majorságát és a vasműveket.
Valószínűleg ő szerezte be az ott tartózkodó katonák élelmét is. A számadáskönyv
sohasem nevezi meg tisztét, csak az 1578-as és az 1590-es években nevezik udvarosnak. 258
Neve sok változatban fordul elő, az 1590-es tizedjegyzék szerint Emeritschko
Dluhaluka. Afféle mindenes volt, aki a vasbányászattól az élelembeszerzéséig
mindenhez értett. Személye azért érdekes, mert a vár „törzsgárdájához" tartozott.
A környékről származhatott, — ezt a közeli szláv helységnévből kialakult neve
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Uo. E 554 Szalay gyűjtemény 1727. tétel. fol. 22.
Uo. fol. 998.
Uo. Fol. Lat. 1275. 390. p.
Fol. Lat. 1274 fol. 316r. Talán a Murányi uradalommal határos Szcpes megyei Grenic község.
Uo. Fol. Lat. 1275. 482. p.
ÖStA KA Prot. Bd. 175. 198v. 1584. január 16.
Gömöri tizedjegyzék. 1578/12. fűz. 7. nyugta.

mutatja —, és ezért is lehetett az ő feladata a vasbevételek ellenőrzése, mivel a helyi vastermelési szokásokat ismerte. (1572, 1578 és 1590-es évek vaselszámolása
is fennmaradt). Dluhaluka nem tudott írni, az általa kiállított nyugtákat pecsétjével
hitelesítette.
Brezovszky János a vár officiálisa, jolsvai udvaros, murányi vámos 1578-1591
Neve 1578-ban tűnik elénk, amikor tizedjegyzékét Mathias Kraus hitelesíti és
„Joannes Brezovszky"-ként írja alá,2:19 de ugyanebből az évből fennmaradt egy
nyugtája is, amelyet mint a kastélyban szolgáló vámos adott ki a vámon beszedett
sóról. 260 1580-ban „Johannes Bryzer" jolsvai officiális az uradalom négy falvának
(Miglész, Schywetic, Priehrazan!, Teplica) kilencedéről jegyzéket készített, melyet
lepecsételt, de nem írt alá.261 15 8 2-ben „Joaan Briser dworsky inn der Eltsch".262
Magyar nyelvű levele Sóri Pál tizedszedőhöz 1583-ban, aláírásával: „János
Bryzoy". 261 A tizedszedés kapcsán kelt levelet Murányban datálta. Csakúgy mint
egy másik, Nagy Máté nevében írt levelét egy héttel később.264 Úgy tűnik, hogy a
jolsvai udvarosi elnevezés ellenére leginkább Murányban tevékenykedett, ahol a
vámszedés is feladatai közé tartozott. 1590-ben és 1591 -ben is murányi vámos. 265
Paul Muransky udvaros 1592
1592-ben a tizedbárányok tizedelését és jegyzékét készítette el. „Dworsky in arce
Murán." 266 Lehet, hogy az 1580-ban a kastély tizedeseként nevezett Paul Muransky,
aki ekkor tizedszedő, ugyanő.
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Uo. 1578/2. fűz. fol. 586-599. Mathcus Kraus zászlós gabonatizedjegyzéke Csctnck cs Krasznahorka kerületről (districtus). 1578. okóber 12.
Uo. 1578/12. fűz. 33. nyugta.
Uo. 1580/12. fűz. Murány, 1580. dcccmbcr 31.
UO.
Uo. 1583/6/b fűz. fol. 548.
Uo. I583/6/a fűz. fol. 547.
Uo. 1590/3. fűz. fol. 863-874. gabonatizcdjcgyzckc a csetneki járásról. 1591/10. fűz. jegyzéke a
méztizcdről Csctnck és Krasznahorka völgyéről: „teloniator ct servitor in castcllo Murancnsi".
Uo. 1592/4. fűz. fol. 206.

Vámosok

1563-1591

Sauspka vámos 1563-1564
Nem lehet tudni melyik vámnál szolgált, csak azt, hogy 12 mft fizetést kapott. 267
Marko Schultis sumjáci vámos 1572
Nyugtája az 1572-es sumjáci vámbevételekről maradt fenn. 268 A pénzt a prefektusnak adta át, a nyugtát Cyprianus Fried pecsételte és ellenjegyezte, mivel nem tudott
írni és pecséttel sem rendelkezett, „ich [Schultis] wedr schreiben noch lesen khan,
auch khain aigen petschafft und handt schrifft hierunter gestelt".
Christoff Emerischko murányi vámos 1572
Nyugtája az 1572-es sumjáci vámbevételekről, 269 de a nyugtát Cyprianus Fried pecsételte és ellenjegyezte, mivel Emerischko nem tudott írni és olvasni.
Skultéti Péter sumjáci vámos 1578
Nyugtája az 1578-as év sumjáci vámon beszedett összegről a tizedelszámolások
között. 270 Mivel írni nem tudott és pecséttel sem rendelkezett, Klement Latschny
hitelesítette nyugtáját.
Brezovszky János murányi vámos 1578-1591
Ld. fenn.

Lelkészek, szuperintendensek

1565—1596

Ambrosius Kröll lelkész 1565-1566
Egy Murányban 1565-ben készült jegyzék szerint, a vár őrsége mellett egy lelkész
(„concionator") is szolgált, havi 12 rft fizetésért. 271 Ekkor azonban még nincs bizonyíték arra, hogy ez az állás valóban betöltésre került, és arra sincs, hogy a várban
templom vagy kápolna működött volna. Az első ismert lelkész Ambrosius Kröll
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M O L E 554. Fol. Lat. 1275. 392. p.
Gömöri tizedjegyzék 1572/11. füz. 32. nyugta, fol. 158. Murány, 1572. december 31.
Uo. 1572/11. fűz. 33. nyugta, fol. 159. Murány, 1572. december 31.
Uo. 1578/12. fűz. 1. nyugta.
M O L E 554 Fol. Lat. 1274 311r-3!8v.

volt, akit a murányi német őrség lelkészeként tüntettek fel. Könyveit és tárgyait a
vár szekeresei szállították a Szepességből Murányba. 272 1 5 6 5-66-os elszámolástól
kezdve a templomba többször is viaszt adtak.273
Cyprianus Fried lelkész szuperintendens 1569-1578
1569-ben elkíséri LeonardZiplinger mészárost Lőcsére, marhát vásárolni, 274 majd
nyugtát ellenjegyez 1572-ben. Saját kezű aláírása: „Cyprianus Fried predicant auf
Murán", 27 ' ugyanekkor a Haditanács rendeletére 20 forint kegydíjat kapott. 276 A
murányi német őrség lelkésze, valamint a murány völgyi (Murányhoz tartozó?) lelkészek és hívek szuperintendense, amely minőségében hitvallást készített. 277 Fried
hitvallásának pontos keletkezési ideje nem ismert, de az biztos, hogy Kröll után került hivatalba (1566 június után), és még Maskó Menyhért prefektusi idejében —
tehát Maskó utolsó, jórészt betegséggel töltött időszaka, kb. 1582 előtt — szolgált
Murányban. Mivel Fried nevével 1578-ban találkozunk utoljára, 278 feltételezhetjük, hogy a Murány völgyi testvérek hitvallása ez előtt születhetett. A Rimanovianus által összeállított hitvallás a Fried által összeállítottat vette alapul, de azt lényegesen kibővítette és átírta. Fried tevékenységének kezdetét korábban Tomásik
tévesen datálta 1560-ra, állításának azt a részét, mely szerint a lelkész Olmiitzből
származott, adataink sem igazolni, sem cáfolni nem tudják. 279 Saját kezű aláírása:
„Cypryanus fried".
Reinhard Márton lelkész, szuperintendens 1589-1594
Selmecbányán született és 1612-ben Hodrusbányán halt meg.280 Hazai tanulmányai után 1584. augusztus 22-től három évig Wittenbergben tanult. Ezt követően
segédtanárként Selmecbányán majd 1589-ben Zólyomban szolgált mint német
pap. „Innen Murány várába került tábori papnak s ebbeli minőségében [kiemelés
tőlem - SKB.] élén állott a murányvidéki superintendentiának." 1594-ben Bélabányára ment lelkésznek, majd 1595-ben Selmecbányára másodpapnak. 1602-től ha-
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Uo. Fol. L a t . 1275. 479. p .
441. p.
Uo. 536. p.
Gömöri tizedjegyzék 1572/11. tliz. 24. és 26. nyugta, fol. 150 és 152.
ÖStA HKA HF Prot. Bd. 300. 1572. fol. 287v.
OSZK Kézirattár Quart. Lat. 1169 fol. 92.
Gömöri tizedjegyzék 1578/12-20. füz. fol. 727.
Tomásik, Sámuel: Das Murányer Schloss. Pest, 1882. 26. p.
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. jav. és böv. kiad. Szerk.:
Dr. Ladányi Sándor. Bp., 1977. „Reinhard Márton" szócikk.
Uo.

láláig Hodrusbányán lelkészkedett. Oratiuncula de peccato originis címen egy vallási müvet adott ki 1587-ben Wittenbergben.
Johannes Rimanovianus 1594-1596
Murány várának lelkésze, Murány vidékének/völgyének, valamint Kishontnak szuperintendense „concionator Muraniensis et senior vallis Kishont et Muraniensis". 281
Hitvallása 1596. január 14-én kelt.
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OSZK Kézirattár Quart. Lat 1169. fol. 98.
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM, lehetőleg WinWord 2.0-ás vagy 6.0-ás verzióban) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani, mellékelve egy példányban a kinyomtatott kéziratot is.
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek.
3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti
előfordulásának kivételével — római számmal tüntessék fel.
4. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat
kérünk (csak a szerző nevet kurziváljuk, az összeállítókét és a címet nem!).
5. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük (kb. 45 000 „n").
Hivatkozások elkészítése a Fonsban megjelenő dolgozatokhoz
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a kiadvány

Fons, 2. (1995) 2. sz. 259-267.
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a) Szerző(-k): Cím. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe,
kötet száma)
b) A háromnál több szerző által írt mü címe. Szerk.: Neve. Kiad. száma. Köt. száma.
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A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet
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b) A tanulmány szerzője (szerzői): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet címe.
Szerk.: Neve. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe,
kötet száma)
e) A folyóiratcikk szerzője: A cikk címe. In: A folyóirat címe, Évfolyam arab számmal. (Év) sz.[= szám] Hivatkozott hely p. (vagy terjedelem -tói -ig p.)
A jegyzetekben alkalmazott rövidítések: Bp., köt., bőv.,jav., átdolg., kiad., s. a. r.,
vö., uő., uo., i. m., I. [= lásd], jz. vagy jegyz.
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DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA
EGY GAZDASÁGI SZAKEMBER A XVII. SZÁZADBÓL:
DEBRECZENI TAMÁS ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE
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Lukinich Imre keresdi báró Bethlen Ferencről, Bethlen Gábor és I. Rákóczi
György udvari fő emberéről, 1908-ban publikált tanulmányában a következőket
írja: „ ... a történetírásnak nemcsak az úgynevezett nagy emberek életét kell figyelmére méltatnia, kiket az utókor is emleget, hanem azokét is, kiknek emléke feledésbe merült ugyan, korukban azonban számottevő tényezők voltak politikai, társadalmi és egyházi téren.
Tegyük hozzá az előbbiekhez: továbbá gazdasági téren.
Debreczeni Tamás (1570-1650) ugyanis a maga korában mindenki által elismert
birtokirányító, gazdasági szakember volt, az akkori idők számottevő alakja.
Olyan nagy formátumú személyiségeket szolgált hosszú, több nemzedéket átölelő élete során, ami már önmagában véve is kivételessé és érdekessé teszi személyét. Szervitora három nagy fejedelemnek: Bocskainak, Bethlennek, Rákóczinak.
Bocskai Istvánnak katonája volt, Bethlen Gábornak fejedelmi prefektusa és főárendátora, I. Rákóczi Györgynek pataki prefektusa. Bethlen előtt a Szepesi Kamara, majd Thurzó György nádor szolgálatában állt. Ezeknek a nagy embereknek számos elképzelését ő váltotta valóra.
Élete utolsó három évtizedében a legnagyobb birtokokat irányította. Úgy gondoljuk, mindenre figyelmet fordító okos gondviselése, a birtokirányításban, gazdálkodásban mutatkozó kivételes tehetsége szerencsésen találkozott urai, köztük
különösen Bethlen Gábor és Rákóczi György gazdálkodó habitusával.
Szervitorként rendkívüli pályát futott be. Hasonlót, mint pl. a XVI. században
Nagyváthy Ferenc, aki kancelláriai jegyzőként kezdte pályafutását és a felső-magyarországi főudvarbíróságig vitte, 3 vagy Paczóth János, aki tokaji udvarbíró volt
pályája elején és karrierjét a Szepesi Kamara elnökeként fejezte be. De említhetnénk Prandorffer Tamást vagy a Debreczenihez hasonlóan katonaként kezdő
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Jelen tanulmány a 2003/2004. tanévben elkészített ELTE BTK (Budapest) történelem szakos
szakdolgozatom rövidített és átdolgozott változata.
Lukinich Imre: Keresdi báró Bethlen Ferenc. 1601-1653. In: Századok 42. (1908) 10. fiiz.
904. p.
Gecsényi Lajos: Egy kamarai tisztviselő a XVI. században. Nagyváthy Ferenc. In: Turul 72.
(1999) 3 - 4 . sz. 77-83. p.
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Csutor Jánost, 4 és nem utolsó sorban azt a Klobusiczky Andrást, aki követi m a j d őt
pataki prefektusságában.
Ezeknek a kiemelkedő szervitoroknak a tevékenysége mutatja meg a leginkább,
hogy ezek a szakemberek milyen fontos, sőt sokszor döntő szerepet játszottak a politikai és gazdasági élet irányításában, sőt gyakorta formálásában is. Debreczeni
Tamás életének bemutatásával egy szervitori pályaképet próbálunk felvázolni.
Életrajzában bemutatjuk azt a hivatalnoki pályafutást, amit előbb másokéhoz hasonlítottunk, de ami mellett azért le kell szögeznünk: az egyrészt jellegében, másrészt munkássága hosszúságát (ill. eredményességét) tekintve is egyértelműen egy
kivételes tehetségű és munkabírású ember kivételes karrierje. Pályaképén túl főként azt vázoljuk fel, hogy mi volt a feladata egy korabeli jószágkormányzónak ill.
voltaképpen neki magának. Ezt pataki működésének tükrében láttatjuk. Teljes képet e tanulmány keretein belül nem adhatunk, de arra teszünk egy szerény kísérletet, hogy felvillantsuk egy XVII. századi jeles ökonómusunk személyét és kivételes teljesítményét.
Debreczeni Tamás nevével számos kötetben és tanulmányban találkozhatunk.
Ezeknek túlnyomó része pataki prefektussága alatti munkásságára vonatkozik. A
történeti irodalomban először, már halála után alig egy évtizeddel (1663-ban) fölbukkan személye, Szalárdi János „Siralmas magyar krónikája" lapjain. Szalárdi,
aki talán személyesen is ismerte Debreczenit, krónikájában több helyen is megemlíti, elismerően ír munkásságáról.' Debreczeni nevét aztán az 1870-es évektől Szilágyi Sándor jeles Rákóczi-kutató történészünk összefoglaló munkáiban és forrásközléseiben lelhetjük fel. Szilágyi előbb Lorántffy Zsuzsannáról (1875), majd I.
Rákóczi Györgyről (1893) szóló monografikus müvében ír Debreczeni Tamásról, 6
utóbbiban erőteljesebben kiemelve jelentőségét. Szilágyi Sándor, egyik legnagyobb forrásközlő történészünk, sok száz levelet közölt a Rákóczi-család levéltárából, ezek közül jó néhány olyat, ami Debreczeni Tamáshoz szól, vagy amit ő írt
urának, úrnőjének, valamint olyan leveleket, amiben őt megemlítik. Utóbbiak közül talán legjelentősebb forrásközlés a Protestáns Egyház- és Iskolai Lap 1875-ös
évfolyamában jelent meg. 7 Szilágyi itt I. Rákóczi György Tolnai István sárospataki
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Kenyeres István: Kamarai uradalmak igazgatása a XVI. században. In: XVI. századi kamarai
utasítások. 1. köt. Szerk.: Kenyeres István. Bp., 2002. (Fons Könyvek 2.) 68-71. p.
Szalárdi János: Siralmas magyar krónikája. Bp., 1980. 200., 202. p.
Szilágyi Sándor: Lorántffy Zsuzsanna. In: Uő: Rajzok és tanulmányok. 1. köt. Bp., 1875.
257-351. p.; Szilágyi Sándor: I. Rákóczi György 1593-1648. Bp., 1893. (A továbbiakban:
Szilágyi, 1893.)
I. Rákóczi György fejedelem levelezése Tolnai István sárospataki pappal. Közli: Szilágyi Sándor. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 18. (1875) 27-30., 33-35., 37-38., 4 3 , 46. sz.

pappal való 1637-es levelezését publikálta, amelyből egy Tolnai közvetítésével lebonyolított. Rákóczi és Debreczeni között folyó tárgyalásról szerezhetünk tudomást. A tárgyalás arról szólt, Debreczeni további szolgálatát milyen feltételekkel
ill. mennyiért vállalja. Szilágyi ezen kívül a Magyar Történelmi Tárban és a Történeti Tárban, az Erdélyi Országgyűlési Emlékekben 8 (stb.) közölt Debreczenivel az
említett módokon kapcsolatba hozható leveleket. Rajta kívül később aztán többen
is publikáltak— általában egy-két— Debreczeni-levelet, melyeket fölösleges lenne felsorolni. Makkai László az 1950-es években több olyan kötetet írt, melyben
megemlékezik Debreczeni munkásságáról. I. Rákóczi György korához és egyben
Debreczeni Tamás működéséhez az egyik legalapvetőbb az „1. Rákóczi György
birtokainak gazdasági iratai (1631-1648) " c. munkája, 9 mely Debreczeni életéről
is számos új adatot közölt. Debreczeni Tamás pataki működéséről jeles építészünk,
Détshy Mihály írta a legtöbbet. Ő a teljességre törekedve az 1970-es évek elejétől
kezdve publikálta azon tanulmányait, melyekben feldolgozta a sárospataki vár (és
környezete) építéstörténetét. Tulajdonképpen ezeket a résztanulmányokat foglalta
össze, gyúrta eggyé és egészítette ki a 2002-ben megjelentetett „ Sárospatak vára "
c. monográfiájában. 10 A munkából kiderül, hogy Détshy már, ami a pataki építkezésekre vonatkozik, feldolgozta Debreczeni levelezését, mind a Rákóczi-család levéltárában (MOL E 190) található leveleket, mind pedig a kamarai missilisek
(MOL E 204) között fellelhetőeket. Az említett Détshy-kötet egyik alfejezete:
,,Pataki építkezések Debreczeni Tamás prefektus idejében ".
Debreczeniről ez idáig egyetlen olyan közlés jelent meg, amely egyedül rá vonatkozik: Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium főigazgatója kiadásában Debreczeni Tamásnak a kollégium levéltárában található végrendelete, ill.
annak valamelyest romlott későbbi másolata „Debreczeni Tamás végrendelete"
címmel." A forrás elé a teológus szerző egy három oldalas bevezető elemzést írt,
amely a végrendeletet teológiai szempontból vizsgálja.
Debreczeni életének és munkásságának megismeréséhez meglehetősen nagy
számú levéltári forrás áll rendelkezésünkre. Az alábbiakban, minthogy tanulmányunk főként pataki prefektusságát vizsgálná, az erre a korszakra vonatkozó forrásokat vesszük számba. Debreczeni pataki működésére a leggazdagabb forrásanya-
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Erdélyi Országgyűlési Emlékek. 8., 10. köt. Szerk.: Szilágyi Sándor. Bp., 1882., 1884. E forrásokat jelen dolgozatunkban nem használtuk fel.
Makkai László: I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. Bp., 1954.
Détshy Mihály: Sárospatak vára. Sárospatak, 2002.
Dienes Dénes: Debreczeni Tamás végrendelete. In: Egyháztörténeti Szemle 2. (2001) 1. sz.
143-156. p.

got a Rákóczi-család levéltárában, a Magyar Országos Levéltárban találjuk
(E 190).12 Ennek több állagában és tételében fellelhető Debreczenivel kapcsolatos
irat. Az Archívum familiae Rákóczi azért a leggazdagabb és legfontosabb forrásbázisa a Debreczeni-kutatásnak, mert ebben található pataki prefektusként (1632 és
1650 között) írt leveleinek zöme, azaz I. Rákóczi Györgyhöz írt jelentéseinek túlnyomó hányada és a neki szóló hivatalos leveleknek szinte mindegyike. 13 Jelenlegi
számításaink szerint ez a Rákóczi-család missiles-sorozatában 1143 db levelet jelent (mely kb. 2300 oldalt tesz ki). E hatalmas levelezésnek majd egynegyedét,
pontosan 278 db (összesen 538 oldalnyi) Debreczeni Tamás által írt vagy neki szóló levelet dolgoztunk fel eddigi kutatásaink során, melyek pataki működésének
kezdeti időszakáról, az 1632 és 1635 közötti évekről nyújtanak képet. Ebből több
mint a felét, 138-at írt Debreczeni I. Rákóczi Györgynek, melyekben majdnem
mindig megemlíti, hogy ura leveleit mikor és kitől kapta kézhez. Kiderül, hogy
1633 és 1635 között — legalábbis a fennmaradt levelei szerint — a fejedelem több
mint 134 levelet írt neki. 14 Jól mutatja, hogy ennél több is lehetett, hogy a Rákóczi -család levéltárában erre a rövid időszakra 7 db olyan levél található (összesen),
melyek egyike sem szerepel az említett 134 levél között. Hol lehetnek ezek a levelek? Amellett, hogy e kérdésre egyelőre nem tudjuk a választ, egyet leszögezhetünk: a kamarai missilisek között nincsenek. Itt (az E 204-ben) található a Debreczeni-levelezés második legnagyobb forrásanyaga: 196 levél (413 oldalon).1"'
Debreczeni Tamás által I. Rákóczi Györgynek és Lorántffy Zsuzsannának írt levelek között mindössze 5 db kelt 1634-ben és 1635-ben (1632-ben és 1633-ban egy
sem). A kamarai missiles-sorozatból ezeket dolgoztuk fel, de mellettük még több
más levelet is felhasználtunk dolgozatunkban.
Debreczeni Tamás levelezése a Magyar Kamara Archívumának említett két
fondjában (ld. MOL E 190, E 204) összesen kb. 2700 oldalon 1339 levelet számlál.
Úgy, hogy azokból néhány kivételével hiányoznak a fejedelem és a fejedelemasszony hozzá írt levelei, amelyek feltehetően még további több száz levéllel gyarapítanák ezt az így is nagynak számító levelezést. Ennek nagyságára (további)
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Magyar Országos Levéltár (= MOL) Magyar Kamara Archívuma (= MKA) E 190 Archívum
familiae Rákóczi (= AFR).
Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna Debrcczcnihcz írt leveleit kivéve igaz, hogy szinte
mindegyike a neki írt leveleknek az AFR missilisei között található.
Több levelében csak azt írja, hogy „kegyelmes parancsolatit alázatosan értettem", és nem
említi, hogy mikor és hány levelet kapott, de van olyan levél is, melyben nem írja meg pontosan, hogy hány levelet kapott meg, csak azt, hogy többet (ld. AFR 1037., 1330. sz.).
MOL MKA E 204 Missiles. (A továbbiakban: Miss.)

fényt vet, a Debreczeni Tamás halála után leveleiről és a birtokok iratairól utódja,
Klobusiczky András által készíttetett összeírás (1650. aug. 19.).16 E szerint Debreczeni után 44 csomó levél maradt a pataki levéltárban, melyből 25 csomónyit tett
ki az öreg Rákóczi Györggyel, 16 csomót a Lorántffy Zsuzsannával és 3 csomót ifjabb Rákóczi Györggyel folytatott levelezése. Azt nem tudjuk, hogy az egyes csomókban, amelyek kicsik és nagyok voltak, mennyi levél lehetett. Mindenesetre
Debreczeninek egykori teljes levelezését — a fentiek alapján — mintegy kétezres
nagyságrendűre becsülhetjük. Ez a szám még inkább valós, ha nem feledjük el rögzíteni azt, hogy a Debreczeni által írt levelek közül is jónéhány eltűnhetett: megsemmisült, vagy előttünk ismeretlen hcly(ek)en lappang. Példának okáért az
1633-es évből a februártól májusig terjedő időszak, valamint a decemberi, tehát 5
hónapnyi levelezése hiányzik, az 1634-ből származók közül pedig a július-augusztusiak és a november-decemberiek (4 hónap) nincsenek meg, míg az 1635-ben kelt
saját kezűleg írt levelei közül a január-februári és a május-júniusi, azaz ugyancsak
4 hónapnyi hiányzik. Tehát a vizsgált 36 hónapból 13 hónap a hiátus.
Debreczeni hivatali levelezésével ellentétben családi ill. magánlevelezését nem
ismerjük. Feltárása további kutatások feladata lehet. Minden bizonnyal ezeket a
kutatásokat a leányágon leszármazó egyes családok fennmaradt levéltári anyagaiban kell elkezdeni. Tudjuk pl., hogy vejéhez, Máriássy Ferenchez írt levelei
1647-ben 3 csomót tettek ki.17 Ezeket egyelőre nem találtuk meg a Máriássy-család
levéltárában (ld. MOL P 491), de találtunk egy érdekes levelet, amelyet Debreczeni ükunokája, Barkóczy Zsigmond írt 1716. április 29-én Körtvélyesen sógorának,
Máriássy Miklósnak (Debreczeni dédunokájának), melyben azt írja, hogy Debreczeni Tamás leveleit elhozza Eperjesről és elküldi neki. 18 A kérdés az, hogy vajon
ezek Debreczeni Máriássy Ferenchez írt levelei-e, vagy más családi levelekről van
itt szó?
A kéziratos források közül — talán mint legértékesebbet — ki kell még emelnünk az ugyancsak a Magyar Országos Levéltárban őrzött Dessewffy családi levéltár egyik tételét, melyben a királydaróci Debreczeni-család iratai vannak, köztük
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AFR 5882. sz. címc: Consignatio
seu Regestcitio Literarum, Partialium,
Regestorum,
Extractuum
Inventariorum
ad sub Praefecíura
Generosos
quondam Domini
Thornae
Debreczeni... Dcbrcczcni Tamás pataki prefektus 1638 augusztusáig folyó levelezéséhez ld.
még: Egyetemi Könyvtár Kézirattára. G104/a Reg. Aeta Rákócziana. Regestrum
literarum
Thornae Debreczeni.
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Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy cs. levéltára. Lőcse, 1917. 141. p. (ld. Máriássy Ferenc
javainak 1647. szept. 16-án felvett jegyzéke.)
MOL P 491 Máriássy cs. Ivt. 12. cs. fasc. X. 42. fol.
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Debreczeni Tamás 1645-ből származó (számos életrajzi adatot tartalmazó) végrendelete. 19
A felhasznált levéltári forrásokat a Magyar Országos Levéltáron kívül az Egyetemi Könyvtárban, a Sárospataki Református Kollégium levéltárában, Zemplén
vármegye levéltárában Sátoraljaújhelyen, és kis részben Kolozsvárt és Gyulafehérvárt kutattuk.
Debreczeni Tamás pataki prefektusi működését túlnyomó részben a Rákóczi-család levéltára missilis-anyagának, azon belül is alapvetően Debreczeninek I. Rákóczi
Györgyhöz írt jelentéseinek feldolgozásával kívánjuk bemutatni. Kutatásaink jelenlegi állása szerint arra vállalkozhatunk csupán, hogy pataki tevékenységének kezdeti
éveit foglaljuk össze, ez alapján képet adva arról, hogyan és miként irányította
Debreczeni Tamás I. Rákóczi György és felesége magyarországi birtokait.
Jelen tanulmányunk keretei között eltekintettünk az egyébként fontos anyagnak
számító Urbaria et Conscriptiones (MOL E 156) Rákóczi-birtokokra vonatkozó
anyagának feltárásától és elemzésétől, továbbá idő hiányában nem volt alkalmunk
kutatni a Neoregestrata Acta irataiban (MOL E 148), csakúgy, mint a Rákóczi-Trautson levéltárban (MOL E 197) sem. Egyelőre még nem kutattuk át a Debreczeni életére nézve fontos Nyíregyházán és Kolozsváron található Szatmár vármegyei iratokat.
A feltárt és a következő években feltárandó levéltári forrásokat majd Debreczeni Tamás pataki prefektusi működésének teljes időszakát bemutató későbbi
munkánkban szeretnénk felhasználni és behatóbban elemezni.

Debreczeni Tamás élete és működése
(1570-1650)
Debreczeni Tamás 1570. december 9-én született a Szatmár vármegyei Királydaróczon, 20 kamarai (királyi) birtokon."1 Szüleinek nevét nem ismerjük. Vezetékneve
arról árulkodik, hogy családja valamikor Debrecenből származott el. de hogy mi-
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MOL P 88 Dcsscwffy cs. lvt. 15. cs. 34. t. A királydaróci Dcbrcczcni-család iratai. 10-15. fol.
(régi jelzet: No. 18.) Debreczeni Thumás testamentoma. (A továbbiakban: Végrendelet.)
Végrendelet 1. p. „Én Debreczeny Tamás születtem ez világra Darócon 1570 esztendő 9
decembris." Tanulmányunkban a magyar nyelvű kéziratos forrásokból vett idézeteket modern
átírásban közöljük.
M O L e 158 Conscriptiones portarum. LV. Szatmár. Regcsta et Conscriptiones portarum
Comitatus Zathmariensis (1567-1648). 1172. p. Mikrofilm: 1666. d.

kor, arra nézve nincs adatunk. Magyarország nemes családjai között Nagy Ivánnál
négy Debreczeni nevezetűt találhatunk, 22 csakúgy, mint Áldásy Antal „A Magyar
Nemzeti Múzeum Könyvtárának címereslevelei" c. sorozatában.2"1 Ennél perszejóval
több nemes Debreczeni-család élt a történeti Magyarországon. A Siebmacher-féle
Wappenbuchban pl. tíz, ezt a nevet viselő nemesi család található (címereik ábrázolásával együtt). 24 Kempelen Béla pedig több mint két tucat nemes Debreczeni-családról közöl adatokat.23 Ezek sem tartalmazzák azonban az összes ilyen nevű nemesi
családot, de a királydaróci Debreczeni-família mindegyik említett műben szerepel.
Nagy Iván ír a legtöbbet róluk. O a királydaróczi Debreczenieket Szatmár vm. „régebbi" nemesi családai közé sorolja, — hibásan összekötve azt az Anjou-korban virágzó, ámde 1404-ben (férfiágon) kihalt azonos nevű főúri családdal. 26
Debreczeni Tamás születésekor családja még nem rendelkezett nemeslevéllel.
Azaz nemtelen, de nem tudjuk, hogy szülei valójában milyen jogállásúak — édesapja talán kamarai jobbágy vagy valamilyen mesterséget űző szabad ember lehetett.
1645-ben írt végrendeletében csupán homályos utalásokat tesz szüleire: „az én szüleimnek gyarló vérektől lőttem "21 — írja, és megemlíti, hogy szegényektől az eredetnél és „tizenegy, kettő vagy tizenhárom esztendeig való feltartásnál" többet nem
kapott. Az utánuk maradt kevés örökséget a legfiatalabbik fiú, István örökölte.2s
Debreczeni tehát 11 és 13 éves kora között hagyta ott a szülői házat, de arról
hová ment sem végrendeletében, sem fennmaradt leveleiben nem ír. Talán a szülőfalujához közel fekvő Szatmár várában vagy más végvárban, esetleg egy földesúri
udvarban nőtt fel. Kérdés, hogy hol és mit tanult a későbbi buzgó levélíró? Csak
egy-két levelében érinti közvetve ezt a kérdést. 1635. október 7-én I. Rákóczi
Györgynek írt levelében „deáktalan " embernek mondja magát, 29 egy öt évvel későbbi, 1640. november 2-i levélben pedig ezt olvashatjuk tőle: „Én Logicat soha
nem hallgattam, nem tanultam...
Mégis rendelkezhetett valamelyes deákos mű22
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A'agy Iván: Magyarország családai czimcrckkcl és nemzedékrendi táblákkal. 3. köt. Pest,
1858. 262-263. p.; pótköt. Pest, 1868. 188. p.
Aldúsy Antal\ A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címcrcslcvelci. 2. köt. Bp., 1923.
207. p.; 3. köt. Bp., 1937. 93. p., 356. p.; 4. köt. Bp., 1938. 67-68. p.
Siebmacher, Johann: Wappenbuch der Adél von Ungarn. 1. köt. Nürnberg, 1893. 127-128. p.;
pótköt. Nürnberg, 1894. 38. p.; erdélyi köt. Nürnberg. 1898. 144. p.
Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 3. köt. Bp., 1912. 270-272. p.
Nagy /.: i.m. 262. p.; Komáromy András: Dózsa nádor és a Dcbreczcni-család. In: Turul 9.
(1891) 77. p.
Végrendelet 2. p.
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veltséggel, amely közismert lehetett, legalábbis a hozzá írt levelek és a neki szóló
ismert dedikációk erről tanúskodnak. Mind Milotai István, mind Iratosi T. János
müve ajánlásában Debreczenit ,,Deák"-nak titulálja, Tolnai P. Ferenc pedig a
Literátus kifejezést kacsolja a nevéhez.'11 Debreczeni Literátus Tamásként szerepel
Bethlen Gábor 1625. szeptember 13-án Váradon, a kolozsvári református diákoknak kiállított oklevelében is. 3- A fejértói jobbágyok 1633. november 21-én kelt levelüket is „Debreczeni Thamás Deáknak" címzik, 33 miként Bogdáni János ,1633.
június 27-én írt levelében/ 4
Eletének első harmadában azonban szinte bizonyosan nem a tollforgatással, hanem a kardforgatással keresi mindennapi kenyerét. 1600-ban hadnagyként találkozunk nevével Kolozsvár város törvénykezési jegyzőkönyvében. Nem közvetlenül
róla írnak, hanem a Szilágyi István házában történt tűzvész kapcsán tudjuk meg,
hogy Debreczeni Tamás hadnagy a házban szállásolt, akinek értékeit a lángok közül nagyrészt sikerült kimenteni, de a sátra és a szekere a tűz martalékává vált/ 3 Tehát katona lett és egészen a hadnagyságig vitte. Nem tudjuk viszont, hogy kinek a
szolgálatában állt. Valószínűleg nem királyéban, hanem valamelyik nagybirtokos
magánkatonájaként forgatta fegyverét. Kolozsvári tartózkodásából arra is következtethetnénk, hogy az erdélyi fejedelem katonája volt, de lehet az is, hogy előttünk ismeretlen ura megbízásából utazott Erdélybe. Elképzelhető, hogy ura a nagy
bihari és szatmári birtokokkal rendelkező Bocskai István volt. Az viszont kétségtelen, hogy az erdélyi fejedelemmé választott főúr vezette szabadságharcot serege
egyik kapitányaként küzdötte végig."6 Ekkor már harmincas éveiben járó tapasztalt
katona lehetett, aki — feltételezésünk szerint — részt vett a tizenöt éves háború
küzdelmeiben is.
1606-ban a bécsi (jún. 23.) és a zsitvatoroki (nov. 11.) békével véget ért a háború
és bár katonára továbbra is szükség volt, Debreczeni úgy döntött — ahogy ma mondanánk — életét a gazdasági szférában folytatja. Szatmári udvarbíró (provisor)
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Régi magyarországi nyomtatványok. Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. (A továbbiakban: RMNY) 2. köt. Bp., 1983. 1132; 1683. sz.; Szabó Károly-Hellebrant
Árpád: Régi magyar könyvtár. (A továbbiakban: RMK) 3. köt. Bp., 1986. 1225. sz.
MOL FI Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára. Libri regii. 15. köt. 61. fol.
A F R 1 1 5 9 . sz.
A F R 1 1 1 5 . sz.
Kolozsvári Állami Levéltár Kolozsvár város törvénykezési jegyzökönyve. VI/1. 451. p. (Mikrofilm: 192. d.)
Nagy László: Hajdúvitézek. Bp., 1986. 228. p.

lett/ 7 azaz a Szepesi Kamara tisztviselőjenként királyi szolgálatba állt. Milyen
előzményei voltak ennek, nem tudjuk. Azt viszont valószínűnek tartjuk, hogy szűkebb pátriájában, Szatmár vármegyében ekkorra már széleskörű kapcsolatokra tehetett szert. Katonai pályáján elismertséget, és ami még fontosabb, tekintélyes
pártfogókat szerezhetett. Köztük lehetett Hoffmann György, a Szepesi Kamara titkára és tanácsosa, későbbi helyettes elnöke, mint azt több Hoffmannak írt levele is
sejtetni engedi/ 8 Állandó lakóhelye már ebben az időben Szatmár városa, feltehetően házasságkötése óta rendelkezett itt házzal.
Debreczeni Tamás 1600. május 19-én nősült meg39. Feleségével, Tarjányi Margittal 39 évig élt boldog házasságban. Az első néhány évben katonaéletének köszönhetően gyakran és hosszú ideig volt távol otthonától, amiről egy 1633-as I.
Rákóczi Györgynek írt levelében így emlékezik: „ ifjú ember koromban is nem egyszer voltfeleségemetfél esztendeig nem láttam. "40 A házasságból tíz fiú és négy leány, azaz összesen tizennégy gyermeke született. Közülük azonban csak öt: Fruzsina és Judit nevü leányai, valamint János, György és Zsigmond nevű fiai érték
meg a felnőttkort. Többi gyermekét még kiskorukban — mint végrendeletében
írja: „ az Úristen 0 Szent Felsége 8, 9, 5,3,5 — két esztendős korokban elvette tőlünk az halál által".41 Egyik gyermekéről sem tudjuk, hogy mikor született, de
annyi bizonyos, hogy amikor a szatmári kamarai uradalom irányítója lett, fizetéséből immáron több gyermekét is el kellett tartania. Nagyon érdekes, hogy gyermekei keresztszülősége révén kikkel került rokoni kapcsolatba. Fáy Istvánt, Fekete
Jánost, Pathay Sámuelt és Rőthy Orbánt nevezi későbbi leveleiben komájának, 42
azokat, akikkel majd 1632-től együtt dolgozik Rákóczi György szolgálatában.
Debreczeni Tamás az udvarbírói tisztséget — emlékezete szerint— 1606-tól viselte,4'' de első ismert provisori jelentése 1608. szeptember 17-én kelt.44 Szatmár
vára fontos végvár, a magyar végvárrendszer legkeletibb pontja, uradalmának irá-
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Debreczeni Tamás szatmári működésére ld.: Borbús Emese: A szatmári vár 17. század eleji
gazdálkodása a provisori missilisek alapján. In: Végvár és ellátás. Szerk.: Pctercsák Tivadar és
Bcrecz Mátyás. Eger, 2001. (Studia Agricnsia, 22.) 221-235. p , különösen: 223. p.
M O L E 254 Szepesi Kamara Archívuma Repraesentationcs, informationcs et instantiac (= E
254). 1611. febr-No. 2., máj-No. 16. stb.
Végrendelet 1. p.
AFR 1065. sz.
Végrendelet 4. p. Debreczeni Tamás gyermekei kb. 1601 és 1620 között születhettek. Jelenleg
csak a felnőtt kort megértek neveit ismerjük.
AFR 1281. sz.; Miss. 1634. IV. 9. DT-RGy.; AFR 1261. sz.; AFR 1338. sz.
Végrendelet 1. p.
Miss. 1608. IX. 17.

nyitása ezért is járt nagy felelősséggel. Lelkiismeretesen és eredményesen viselhette ezt a nehéz tisztet, amit jól mutat, hogy II. Mátyás király 1609. július 22-én
Bécsben neki, feleségének Tarjányi Margitnak és testvérének, Debreczeni Mihálynak nemességet és címert adományozott. 4 ^ A nemességre minden bizonnyal a Szepesi Kamara vezetése terjesztette fel. Armálisa a következőképpen írja le címerét:
Az álló katonai pajzs (mezeje) kék színű, melynek alját hármas zöld kis hegy foglalja el. E felett vörhenyes (arany)sárga színű, nyitott szájú, kinyújtott nyelvű és
kétágú, felfelé meredő farkú egész, (lábain) álló, a pajzs jobb oldala felé forduló
oroszlán látható, mely elülső kinyújtott bal lábában aranyalmát, azon kereszttel
tart, magasba emelt jobbjában pedig vörös fényű arany csillag között tündöklő kivont kard látszik villogni. A pajzs tetején a zárt katonai sisakot középen egy királyi
koronás arany griffmadár ékesíti, mely mindkét lábában kivont kardot tart. A sisak
felső részéből vagy csúcsáról sallangok vagy szalagok futnak le, aranysárga és kék
az egyik, vörös és (ezüst)fehér színűek a másik oldalon, illően díszítve a pajzsot. A
nemeslevelet Szatmár vármegye 1610. március 24-én Csengeren tartott közgyűlésén hirdették ki.4(1
Szatmáron a legnagyobb nehézséget, miként más végvárak esetében is, a katonaság fizetése jelentette. Debreczeni nem egy esetben saját vagyonából kölcsönzött a kamarának, amit aztán több-kevesebb sikerrel próbált visszaszerezni. 1609
januárjában pl. úgy, hogy kérvényezte a harmincadosi tisztséget is az udvarbírói
mellé. 47 De a kamara nem támogatta elképzelését. A provisori tiszt számára egyre
terhesebbé vált, kérte személyesen (Kassán) és levélben is, hogy keressenek a helyébe más gondviselőt, mert -mint írja: „én a fizetés miatt sok adósságba ejtettem
eddig is magamat".4* A kamara 990 Ft 56 dénárral tartozott neki, 49 ami jól mutatja,
hogy már az 1600-as évekre nem kis vagyonra tett szert. Debreczeninek évek múlva sem tudtak fizetni, úgyhogy végül ő azzal is elégedett lett volna, ha készpénz helyett szamostelki és udvari jobbágyokkal elégítik ki.30
Debreczeni valamikor október végén, november első napjaiban adta át tisztségét általa kiszemelt és ajánlott utódjának, Fisser György szatmári harmincados-
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Aldásy Antal. A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának czímcreslevclei 1200-1868. Bp.,
1904. 103. p.
Uo. Aldásy a nemeslevél egy XIX. századi, akkor Szilágy vm. levéltárában őrzött másolatát
közli (uo. 104. p.), szó szr.int annak is csak a címcrlcírását. Ld. az Függelékben.
MOL E 254 1609. jan-No. 1.
Uo. 1609. ápr-No. 1.
Uo. 1613. jan-No. 35.
Uo. 1613. febr-No. 14., 17.

nak.31 Lemondását követően nem sokáig foglalkozhatott csupán saját ügyeivel,
hiszen egy előnyös, mondhatni visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az ország első
közjogi méltóságától, Thurzó György nádortól: legyen tokaji uradalmának prefektusa."2 Ez a felkérés is azt bizonyítja, hogy Szatmáron jó munkát végzett, amivel
felkeltette Thurzó György figyelmét. Debreczeni 161 l-ben a nádor szolgálatába
lépett. (A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint 1611 februárjában még
nem, májusban viszont már Tokajban működött.) 33 Tokaj néhány éve volt csak
Thurzó kezében. 1607-ben zálogosította el neki Rudolf császár 71590 Ft-ért.34
Debreczeninek fontos lehetett, hogy nem került nagyon messze Szatmártól, ahol
megtartotta házát, és éppen ekkortájt 1610-1 l-ben vette zálogba Zoltán Józsa
Batiz falubeli „ öt ház jobbágyból álló " porcióját." Tokajban is szerzett magának
házat, amit élete végéig fenntartott, és amit halála után aztán György fia örökölt. 36
Pataki prefektusságának idejéből (1639. dec. 29.) maradt fenn tokaji házának inventáriuma, amit Balogh János kulcsár készített.37 Ebből az okmányból úgy tűnik,
hogy tokaji házát és földjeit György fia irányítja. Az inventáriumon is ott áll az ő
aláírása nagybátyjával, Debreczeni Mihállyal, az inventáló kulcsárral és talán az írnokként jelen lévő Szalárdi Miklóssal.
Nem tudjuk persze, hogy jó két évtizeddel korábban, tokaji prefektusként ebben
a házban lakott-e, de azt valószínűsíthetjük, hogy ezidőtájt vehette vagy építhette.
Az udvarházat és a hozzá tartozó gazdasági épületeket, az udvart és a kertet boronából rótt és zsindellyel fedett palánk vette körül. Nagy, kétfelé nyíló kapun lehetett
kocsival, illetve szekérrel behajtani, vagy a mellette lévő kis ajtón bemenni. Magába a házba, annak tornácából nyílt a zöldre festett ajtó, ezen belépve a három ablakkal rendelkező nagyobbik, fogadószobába (ún. nagy házba) juthattunk, amiben
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Uo. 1609. dcc-No. 2., 1610. jan-No. 2.; 1610. nov-No. 2.: Fisser 1610 november 4-én szerepel
először udvarbíróként, (vö.: Borbás E.: i. m. 223. p.)
Dcbrcczcni Tamás szatmári provisorként szerepel egy olyan 1610. május 31-én, Szatmáron
kelt iratban, melyet gr. Thurzó György írt alá. (MOL E 211 Lymbus. 3. cs. 452. fol.) A
Szatmáron járó nádor, lehetséges, hogy ekkor kérte fel Dcbrcczcnit a tokaji prefektusságra,
vagy júniusban, amikor Sárospatakon a szatmári katonák fizetéséről tárgyaltak, dc az is elképzelhető, hogy csak provisori tisztéből való távozása után.
MOL E 254 1611. febr-No. 2., máj-No. 8. (Ld. még: Végrendelet 1. p.)
Csorba Csaba: Várak a Hegyalján. Bp., 1980. 109. p.
AFR 1303. sz. (1634.1.17.), 1400. sz. (1634.IX.9.)
Végrendelet 7-8. p.
AFR 38. d. 1. t. 36. sz. 240-250. fol. Címe: „Nemzetes Király Daróczy Debreczeni
Thamás
Uramnak az Erdélyi Fejedelem, O Nagysága Magyarországi Praej'ectusának, Tokai házainal
lévő és tartozó javainak Balogh János kulcsár kezeben való Inventálása es mellé adatot Brevis
Urbáriuma 1639. die 29 decembris. "

volt öt db. fogas, egy asztal (szőnyegestől), két padszék, két karosszék, két ún.
egyes szék, nagy örömünkre egy rostélyos karimájú pohárszék, egy ún. gyalog
padszék és persze egy mázas kályhás kemence. A nagy szobából nyílt a kétablakos
belső kis szoba (ún. belső kis ház), ahol szintén állt asztal és szék, de itt volt az ágy
(paplanostól) és ebben a szobában — minden bizonnyal a falon függve — voltak az
értékes (és kevésbé értékes) fegyverek., úgymint pl.: három aranyozott szablya,
egy ezüstözött hegyestőr, pallos, ezüstözött lószerszámok, valamint puskák, kardok, harci csákány, tegez nyilakkal, egy paraszttőr stb. A házban volt még egy ún.
első rekesztés és egy ún. belső rekesztés. Az előbbiben pl. egy mázas kemencét,
míg az utóbbiban pl. búzát, kását, sót, mitöbb egy tonna zsindely szeget (!) tároltak.
Az ún. asszonyház két ablakos, szúnyoghálóval. A ház összes ablakán vasrostély
volt. Kiilön „sütő háza" is volt Debreczeniéknek. A tornácos udvarházhoz tartozott még egy ún. hátulsó, kétablakos öreg ház (azaz nagy szoba). Itt volt a konyha,
benne egy jó kemence egy tálassal, 14 db. óntányérral (stb.). A ház alatti pincében
káposztát tartottak. Az ún. külső pincében ezidőtájt 20 hordó bor volt. Külön borház is tartozott az udvarházhoz, ahol 1639-ben 30 hordó óbort, 6 köböl lisztet és 45
köböl rozsot tároltak. Érdekesség, hogy a borház tornácában egy kaloda állt. A szekérszínben egy szekeret és Debreczeni Györgynek öt lovát írták össze, és egy 200
köblös abrakkal teli szúszékot. Az udvarházhoz ezeken kívül még vincellérház, kapásház, asztalos ház és kovács ház tartozott, és persze még a nagy udvar és egy lugas kert. Debreczeni Tamásnak az inventárium után írt rövid urbárium szerint
Tokajon 16 jobbágya volt és a következő majorsági szőlőket birtokolta: Kócsag,
Barát, Csiszár, Bornemisza, Ladány, Óvári, Bartus, Tóth. 38
Debreczeni ezek közül Óvári nevű szőlőjét valamikor 1639 és 1645 között elveszthette, mert a végrendeletében már nem szerepel. De volt ezen kívül más szőlő
is, amit megszerzett, pl. Szegedi Mihály által neki elzálogosított Bencze nevű szőlő, amit aztán a zálogosító árvái visszaszereztek tőle.39 Tokaji szőlői közül legkorábban talán a Kócsag nevűt szerezte meg, ezt már — egy határbejárás tanúsága
szerint— 1617-ben birtokolta. 60
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Uo.
Borsod-Abaúj-Zcmpicn Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára (= BAZ m. Lvt.
SFLvt.) V. 42. Tokaj város tanácsának iratai. 97. köt. Szerződések, cgycsségck, örökbevallási
jegyzőkönyvek. 1625-1636. 1086. fol.
A tokaji uradalom 1640. szept. 1-i urbáriumában olvashatjuk, hogy a „majorsági szöllök közül
a Kozak-szöllöt Thurzó György Debreczeni Tamásnak...adta."
(ld. Makkai: i. m. 374. p.
Makkainál hibásan szerepel a szőlő neve Kozáknak.) E szerint valamikor 1611 és 1616 között
jutott e szőlőbirtok Debreczeni kezére.

1617. március 30-án egy határbejárással állapították meg Tarcal mezőváros Tokajjal való határait. Ezen részt vett, mint tokaji prefektus, Debreczeni Tamás is. Mikor már nagy részén túl voltak, ebédidőre járván Debreczeni meghívta a határbejárás résztvevőit ebédre. A jegyzőkönyv ezt az ebédet, amit szellemesen egybekötöttek a 28. határpont megállapításával, így írja le: „Jutottunk ezentúl egy cserfa
alá, holott Debreczeny Thomás Uram tokai praefectus az szerencsi tisztartót,
Szikszay Mátyás Uramat, és Nánási Györgyöt több jó akaróival együtt ebéden
megvendégelte, és ugyan ott egy üres bütykös korsót fenékkel állatván, egy szürke
követ tett Nánási Uram reá, elástanakés földhányást hattunk a korsón afa tövében,
ugyanott [ahol] Praefectus Uram két szolgáját megverték... " Debreczeni Kócsag
nevű szőlője Tokaj és Tarcal határán terült el, ezért olvashatunk róla e jegyzőkönyvben a következőképpen: „Mentünk innét az Lőrinc deák, és Debreczenyi
Tomás Urunk Kócsag nevű szőlejének feliben, és ott a víz-árok partjain egy kő rakást hattunk földdel együtt, az mely kőrakás mégyen alá az határ az Lőrinc deák
Décsi Jánosné és Debreczenyi Tomás Uram szőlőjök között való víz-árkon, mind a
szőlők végéig. "61 A tokaji Kócsag-szőlő zálogjogon való birtoklásában Brandenburgi Katalin erdélyi fejedelemasszony 1630. július 1-én, Gyulafehérváron kiállított oklevelében erősítette meg Debreczenit. 62
Tokaj földesura, Thurzó György nádor az említett határbejárás idején már nem
élt. Fia, Thurzó Imre naplóbejegyzése szerint 1616. december 24-én „Nagy Karácsony estén, fertály híjján tíz órakor" hunyt el Trencsén vármegyében fekvő biccsei
kastélyában.65 Debreczeni továbbra is tokaji prefektusként szolgált, immár a nádor
özvegyének, Czobor Erzsébetnek és fiának, Thurzó Imrének. Czobor Erzsébet is elégedett lehetett szolgálataival, amit jól mutat, hogy neki adományozta a tokaji uradalomhoz tartozó Szabolcs vármegyei Vid és Téglás falvakban fekvő birtokrészeket.
Ezek birtoklásában Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, majd Brandenburgi Katalin fejedelemasszony megerősítette, utóbbi Gyulafehérváron, 1630. május 4-én kiállított
oklevelében. 64 Zálogjogon bírt vidi és téglási porcióit 1633. júliusában adta el I. Rákóczi Györgynek. 6 '
Debreczeni Tamás tokaji prefektusságától kezdve (kimutathatóan) a peregrinus
diákok egyik jeles pártfogója volt. Tornai R Ferenc marburgi tanuló 1618-ban aján61
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BAZ m. Lvt. SFLvt. V. 37. Tarcal város tanácsának iratai. 5. d. 46. sz. A jegyzőkönyv
1695-ből, 1781-ből és 1785-ből származó másolatai.
MOL F 1 Libri regii. 18. köt. 706-707. fol. Itt Kolczagh és Kolchiagh formákban szerepel.
MOL Mikrofilmtár C 882. d. Thurzó Imre naplója (3. p.).
MOL F 1 Libri regii. 19. köt. 64-65. p.
AFR 1044. sz. (1633.VI.28.), 1050. sz. (1633.VII.17.) Ura számára c birtokokat Rőthy Orbán
foglalta el, vette át 1633. július 10. és 12. között.

lotta neki egyik munkáját, Tornai P. Gáspár 1628-ban, Leidenben megjelent disputációját dedikálta neki. 66 Az egyházat pártoló és segítő intézkedései közismertek
voltak, ennek bizonyságaként hozhatjuk fel Milotai (Nyilas) Istvánt, aki 1617-ben
Debrecenben napvilágot látott „Az mennyei tudomány szerint való irtovány... "
című könyvét Debreczeninek dedikálta, mint „Az Isten Anyaszentegyházának kegyes patrónusának".67 Később, 1637-ben, már pataki prefektus, amikor a puritánus Iratosi T. János „Az ember életének boldogul való igazgatásának módjáról"
című Perkins-fordítását ajánlotta neki. 6s Végül, de nem utolsósorban Fröhlich Dávid európai hírű természettudósunk egy 1644-ben kiadott öröknaptárát ajánlotta
Debreczeni Tamásnak, mint patrónusának. 69
1618-ban kitört Csehországban az a Habsburg-ellenes felkelés, amellyel kezdetét vette a nagy harmincéves háború, aminek első szakasza érintette Tokajt és személyében Debreczenit is. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ugyanis a cseh rendekkel való kapcsolatfelvétel és a török szultántól kapott engedélyt követően megindult az új uralkodó, II. Ferdinánd ellen. Debreczeni ura, Thurzó Imre is csatlakozott
hozzá, ami többek között a stratégiailag fontos helyen fekvő Tokaj vára szempontjából lehetett lényeges Bethlen számára. Debreczeni Tamás 1619 augusztusában
részt vett Füzy István és mások mellett a királyi Magyarországon folyó toborzás
irányításában. 0 Lehetséges, hogy már ekkor személyes ismeretségbe került későbbi urával, a hadjárat előkészítésében fő szerepet játszó I. Rákóczi Györggyel. Bethlen Rákóczinak szeptember 3-án részletes memóriáiét küldött, melyben elsorolta a
teendőket. Ezek közé tartozott értesíteni Thurzó Imrét, hogy tokaji prefektusa, azaz
Debreczeni, minél több hajót gyűjtsön össze az erdélyi hadsereg átszállítására.
Szeptember 5-én Bethlen Egri Istvánnal üzent Abaffy Miklós tokaji kapitánynak,
hogy a Tiszán Tokajnál készítsen hajóhidat, hogy a hadak átkelhessenek, végül
azonban Bethlen nem Tokajnál, hanem Kenézlőnél kelt át a Tiszán szeptember
17-én.71 Arról nincsen adatunk, hogy Debreczeni Tamás akármi módon részese lett
volna a hadjárat további eseményeinek. Annyi bizonyos, hogy Abaffy Miklós to-
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RMK III. 1225., 1426. Tornai R Fcrcnc művének egyetlen ismert példánya a Sárospataki Református Kollégium Oroszországba elhurcolt könyvei között van (Dicnes Dénes főigazgató
szíves közlése).
RMK I. 474 — R M N Y 1134.
R M K I. 670 — RMNY 1683.
R M N Y 2047.
Nagy László: Adalékok Bethlen Gábor honvédelmi politikájához uralkodásának első éveiben
(1613-1619). In: Hadtörténeti Közlemények. Ú j f. 9. (1962) 1. sz. 141. sz. (vö. Uő.: Hajdúvitézek. 209. p.)
Csorba Cs.: i. m. 116. p.

kaji várkapitány részt vett a felvidéki harcokban. (Ő volt az, aki a Sáros vármegyei
Szebennél 1619. december 4-én szétszórta Homonnai Drugeth György csapatait.)
Debreczeninek a kapitány távollétében minden bizonnyal Tokajban kellett helytállnia. Ura, Thurzó Imre a hadjárat egyik legjelentősebb szereplője lett. Az 1621.
október 11-én Nikolsburgban megkezdődött béketárgyalásokon Bethlen tárgyaló
biztosait ő vezette. Néhány nappal később, október 19-én azonban meghalt. A békét december 31-én kötötték meg. A nikolsburgi béke Debreczeni életét is alapvetően meghatározta, befolyásolta, hiszen azzal, hogy Bethlen megkapta a hét felső-magyarországi vármegyét (Szatmárt, Szabolcsot, Ugocsát, Bereget, Zemplént,
Borsodot és Abaújt), az erdélyi fejedelem alattvalója lett, mitöbb mivel több jelentős uradalom (pl. a munkácsi, ecsedi) mellett a tokaji is Bethlen kezére jutott,
1622-ben már a nagy fejedelmet kellett urának tekintenie.
Bethlen Gábor olyannyira számított szolgálataira, hogy kinevezte fejedelmi
prefektussá és erdélyi tizedfőarendátorrá. 72 Debreczeni Tamás nem örült a nagy
megtiszteltetésnek (és a tulajdonképpeni karrierbeli feljebb emelkedésnek):
„Hadiam ezt el [ti. a tokaji prefektusságot] akaratom ellen, mert az Fejedelem vitt
el onnét Erdélyben Anno 1622. "-írja végrendeletében. Ehhez még hozzáteszi:
,,Lőttem Erdélyi Praefectus kedvem ellen. 1623. " 7 j Nyilván egyrészt megszerette
Tokajt, másrészt nem akart távol kerülni szűkebb pátriájától és birtokaitól. De nem
mondhatott nemet, családjával Erdélybe, Gyulafehérvárra kellett költöznie.
Debreczeni 1623 elején vette át az erdélyi fejedelmi birtokok irányítását, beleértve a Partiumban és a hét vármegyében fekvőket is. Két fennmaradt, 1623. márciusi Bethlen Gábornak írt jelentése a fejedelmi birtokok állapotának megkezdett
felmeréséről szól. Megtudjuk, hogy először a kővári uradalmat, majd a szamosújvárit járta be, utóbb Radnótra, Marosújvárra, Enyedre, Balázsfalvára és Gyulafehérvárra, valamint Vicére, Bábolnára, Dévára és Hunyadra ment. 4 Érdekes, hogy
például a tokaji uradalom élére, amely fejedelmi birtokként alá tartozik, nem neveznek ki prefektust. Az uradalom ügyeit közvetlenül az udvarbíró (provisor) irányítja, de maga a tokaji prefektus, úgy tűnik, továbbra is Debreczeni, amit alátámaszthat Bethlen Gábornak 1628. szeptember 19-én Ecsed várában, Zombori
Péter tarcali lakosnak kiállított oklevele, melyben ő a fejedelmi jószágok tokaji és
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Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata. 1540-1690. Bp., 1980. 325-326. p.
Végrendelet 1. p. (vö.: AFR 1443., 1485. sz.)
MOL F 12 Lymbus. IV/4/23. sz. 1623.111.23., 25. sz. 1623.III.28. A Bethlen alatti gazdálkodás
menetére, gyakorlatára ld. AFR. 1340. sz. DT-RGy.

erdélyi prefektusaként szerepel. 75 Debreczeni Tamás erdélyi tisztségviselésének
gazdaságtörténeti jelentőségén túl, kormányzattörténeti jelentősége is van, hiszen
bár már 1591 -bői van nyom a fejedelmi prefektusi tisztre, ő az első, akit név szerint
ismerünk, és valószínűleg nem túlzunk, hogyha kijelentjük, hogy minden bizonnyal alatta épül ki, telik meg tartalommal a prefektusság szervezete ill. intézménye. Kormányzattörténeti jelentősége emellett abban áll, hogy Debreczeni viseli
egyúttal a tizedfőarendatori (tizedfőbérlői) tisztséget is, az erdélyi fejedelemség
történetében egyébként egyedülálló módon, hiszen sem előtte, sem utána senki
sem viseli egyszerre e két országos (kincstári) főtisztséget. Az ő távozása után a
prefektusok vicearendatorként felelnek a tizedügyekért, a főarendatori tisztséget
pedig előtte és utána is szinte mindig egy erdélyi főúr viseli.76
A gazdaságirányítás egy kézben történő összefogásában jól látható Bethlen Gábor fejedelem központosító politikája. Ennek végrehajtója és megtestesítője volt
Debreczeni, akit a kincstári jogok és jövedelmek szigorú érvényesítése miatt az erdélyi urak nagy része gyűlölt. 77 A fejedelem viszont elégedett volt vele, amit birtokadományokkal is kimutatott. A Maros menti Radnót várában 1625. július 12-én
kiállított adománylevelében megerősítette Debreczeni Tamást és feleségét, Tarjányi Margitot, valamint gyermekeiket a Szatmár vármegyei Ombod és Amac falvak
(zálogjogú) birtoklásában. 78 Ezeket ugyanis Debreczeni már korábban zálogba
vette, mert azokat már 1623. március 23-án, a fejedelemhez írt levelében birtokaként említi, 79 Bethlen ezen adománya II. Ferdinánd király Bécsújhelyen, 1625. augusztus 25-én kiadott oklevelével nyert végső megerősítést. 80 Bethlen Gábortól
legnagyobb donációját 1626. augusztus 26-án kapta Gyulafehérváron, amikor is a
fejedelem örökjogon neki és feleségének adományozta a szintén Szatmárban fekvő
Pálfalvát, Remetét és Vasvárit.81 Ezt II. Ferdinánd Bécsben 1627. január 25-én kiállított oklevelével erősítette meg. 8- Végül egy 1630-ban, az idegen kézre került
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MOL FI Libri rcgii. 18. k. 42. fol. Dcbrcczeni nevéhez itt hozzáteszik a tokajit: „Thomas
Debreczeni alias Tokár.
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MOL F 12 Lymbus. IV/4/23, sz.
MOL A 57 Magyar Kancellária Levéltára. Libri regii. 7. köt. 414. p. (vö.: MOL E 227 Magyar
Kamara Archívuma. Libri donatiomm. 1. köt. 75. p.)
MOL F 1 Libri regii. 14. köt. 14v-15v. fol.
MOL A 57 Libri regii. 7. köt. 638-640. p. (vö.: MOL E 227 6. köt, 178. p.)

szatmári várbirtokokról készült jegyzékből értesülünk arról, hogy a fejedelem
Apácafalvát (10 jobbággyal) Debreczeninek „conferálta". 8j
Fejedelmi prefektussága alatt tehát tovább gyarapítja birtokait, és minden bizonnyal ingó vagyonában is gazdagodik. (Címereket és zászlót ebben az időben
készíttet magának. 84 ) Bár az erdélyi urak nemigen szívlelik, Debreczeni az udvarban fontos kapcsolatokra tesz szert, pl. közelebbi — talán baráti — kapcsolatba kerül keresdi Bethlen Ferenccel, aki ekkor (kb. 1625-től) udvari főasztalnok, majd
főudvarmester, vagy Kemény Jánossal, a későbbi fejedelemmel, legalábbis erre
utal 1645-ös végrendelete. 83
Jelen munkában nem célunk bemutatni Debreczeni Tamás erdélyi prefektusi
működését, csupán megjegyeznénk, hogy személye a gazdaság Bethlen alatti fejlődésében döntő szerepet játszhatott, amint szintén fontosnak tartjuk megemlíteni,
hogy az 1620-as években prefektusként ő irányította tulajdonképpen a gyulafehérvári fejedelmi palota építkezéseit is.86 Egy 1635-ös I. Rákóczi Györgynek írt levelében a következőket írja a Bethlen alatti építkezésekről: „Az szegény idvezült
fejedelem épöleteiben, hogy sok és nagy fogyatkozások vannak, egyéb nem hozta,
hanem az hamar való építés, minden épöletekkel felette igen sietett szegény. "%1
Debreczeni — tisztségének (is) köszönhetően — Bethlen Gábor bizalmi emberei közé tartozott, amit jól mutat, hogy nemcsak szorosan hatáskörébe tartozó feladatokkal, hanem igazán bizalminak tekinthetőkkel is megbízta őt a fejedelem,
mint amilyen volt pl. a Szombathelyi Márton hűtlenségi ügyében való nyomozás
(Mikó Ferenccel együtt). 88
Bethlen Gábor fejedelem 1629. november 15-én halt meg. Végrendeletére Debreczeni jegyezte fel: „Szegény Fejedelem testamentuma",89 Bethlen halála után
néhány hónapig még Brandenburgi Katalin szolgálatában állt, mert 1630. január
28-án a fejedelemasszony megbízásából fejedelmi prefektusként és tizedfőarenda-
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Végrendelet 10-11. p. Debreczeni Tamás 1645-ös végrendeletében írja, hogy 20 évvel korábban, tehát 1625-ben készíttette őket.
Végrendelet 9. p.
Bibliotcca Documcntara „Batthyaneum" Alba-Iulia. Az Erdélyi Káptalan Levéltára. 1259. sz.
(DT-BG 1629.IX.13.), 1261. sz. (DT-BG 1629.XI.6.); AFR 1471. sz. (DT-RGy 1635.VII.22.).
AFR 1471. sz.
Az öreg Toldalagi Mihálynak az öreg Rákóczi György fejedelem tanácsának és Marosszék főkapitányának emlékezetül hagyott írása. In: Bethlen Gábor krónikásai. Összeáll.: Makkai
László. Bp., 1980. 153. p.
AFR 1966. sz.

torként oklevelet állított ki Gyulafehérvárott, 90 ahol három nappal korábban összeült az országgyűlés. Ekkor temették el a fejedelmet és minden bizonnyal a rendek
ekkor érték el, hogy távozzon tisztségéből. Utódja vicearendatora, Szárazi Mátyás
lett. Nem tudjuk, mikor hagyta el Erdélyt, talán 1630. februárjában tért haza, hogy
ott legyen Szatmár vármegye február 28-án tartott közgyűlésén, ahol őt a hét felső-magyarországi vármegye átadását ill. visszacsatolását végző (megyei) biztosok
közé választották. 91 Március 30-ra a feladatot elvégezték, Debreczeni ezek után —
ha ugyan egyáltalán személyesen részt vett benne — feltehetően egy kis időre
visszatért Gyulafehérvárra, hogy személyesen érje el a fejedelemasszonynál a már
említett vidi és téglási porcióiban (máj. 4.), majd Tokajon lévő Kócsag szőlőjében
(júl. 1.) való megerősítését.
Debreczeni Tamás életének következő két évéről jóformán semmit sem tudunk.
Egy 1634-es levelében utal arra, hogy 1631-ben már szatmári birtokain gazdálkodik.92
Nem élhette azonban sokáig a birtokos nemesek hétköznapi életét, mert 1632.
szeptember 1 -tői I. Rákóczi György magyarországi birtokainak prefektusa lett. Újra
költöznie kellett az immár 62 éves Debreczeninek, mégpedig a Zemplén vármegyei
Sárospatakra. Itt a ma is álló, későbbi trinitárius kolostorban lakott. 9j Családja úgy
tűnik, nem tartott vele, felesége és immár felnőtt gyermekei Pálfalván maradtak.
Debreczeni bokros teendői miatt csak ritkán tudott hazalátogatni, inkább instrukciókat adva, felesége által irányította szatmári birtokait. Felesége 1639-ben bekövetkezett halála után 1640. április elsején Pálfalván tartózkodva úgy rendelkezett, hogy
pálfalvi udvarházához tartozó birtokait a továbbiakban legidősebb fia, Debreczeni
János irányítsa. Debreczeni Tamás részletes rendelkezést tett, rögzítve, hogy a birtokain már meglévő terményekből miből mennyit ad fiának és kikötve, hogy a „mindennemű proventusról akármiből, és akármi névvel nevezhetők lennének, igaz ratiot,
regestrumot tartson, s az mikor én kívánom, számot adjon, melyjövedelmekfele, éppen mindenekből, maga s szolgái tartására övé legyen, az fele penig ez után adminisztrálandó jövedelemnek 1 április kezdvén, én számomra
tartassék"94
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Debreczeni hosszas és igen megbecsült tisztviselői pályája folyamán jelentős
vagyont gyűjtött össze. Szatmár vármegyei nemesként főként itt voltak birtokai, de
Zemplén, Szabolcs és Bereg vármegyékben is rendelkezett birtokokkal. Szatmár
vármegyében Pálfalvát, Remetét, (Batiz)Vasvárit örökjogon, amaci, ombodi és
szentmártoni porcióit zálogjogon birtokolta (mint egyébként az összes többi ingatlan vagyonát). Birtokrésze volt szülőfalujában, Királydarócon is,93 továbbá háza és
szőlői Szatmáron. Zemplénben ill. a Hegyalján a már említett tokaj i házán és szőlőin kívül, Tolcsván és Tállyán is rendelkezett házzal és (Patkó, Dosza, Fekete, Hasznos és Hetény nevű) szőlőkkel, melyeket I. Rákóczi György adott neki,96 és egy
részbirtokkal a Sárospatak közelében fekvő Kisdobronyban. Bereg vármegyében
Nagydobrony nevű falut birtokolta, Szabolcs vármegyében pedig Viden és Tégláson kívül Encsencsen volt egy porciója. 97 Ennek a tekintélyes középbirtoknak a
központja a pálfalvi udvarház volt.
Azt, hogy Debreczeni ingó vagyona is jelentős lehetett, tokaji házának ismertetett 1639-es inventáriuma sejtetni engedi. Pálfalvi udvarháza és szatmári háza sokkal gazdagabban lehettek berendezve, de sajnos mindezidáig ezek inventáriumát
nem találtuk. Mégis Debreczeni Tamás gazdagságát illetően néhány adalékkal még
szolgálhatunk. Végrendeletében említi a következőt: „Res mobilisimből: szőnyegekből, paplanokból, arany s ezüst marhákból még csak óntálakból is kiadtam szegény édes leányaim részeket". Ugyancsak végrendeletében írja, hogy leányai kiházasítása után az egyiknek 3600 Ft-ot, a másiknak 5000 Ft-ot adott birtokvásárlásra,
mi több 3000 Ft-ot hagyott három leányunokájának és hagyott készpénzt Mihály
öccsére és inasára is.9f> Gazdagságáról árulkodik az a három fennmaradt tárgyi emlék, két pohár és egy bross, amely személyéhez köthető. Az egyik pohár, amelyet
ma a sárospataki Rákóczi Múzeum őriz, 1638-ban készült, a hitelesítő jegy tanúsága szerint Sárospatakon. 99 A másik pohár Fruzsina leányának készült, mégpedig
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Magyar Nemzeti Múzeum. Lelt. sz.: Poc. Jank. 4. A pohár leírása a következő: ezüst pohár,
melynek kívül-belül aranyozott szája körül vésett levéldísz, felfelé szélesedő hengeres testén
poncolt, cápás díszítés, elől vésett koszorúban a család címere (kardot tartó griff)
DEBRECZENI THAMAS 1638. körirattal. Mérete: 6,3x10,6 cm. (A tárgy leírását a leíró kartonról vettem.) E pohár jelenleg a sárospataki vármúzeum Rákócziak dicső kora c. állandó történeti kiállításának I. termében tekinthető meg.

1622-ben Kolozsváron. 100 Az aranyozott ezüst bross, melybe (babérkoszorúban)
ugyancsak a család címerét vésték, 1627-ben szintén neki készítették. 101
Debreczeni magas fizetést kaphatott mindenhol, azonban csupán ezáltal nem
szerezhetett volna ilyen nagy vagyont. De ő urai vagyona mellett a sajátjával is jól
sáfárkodott. Tisztségviselésén kívül saját majorgazdálkodást és kiterjedt kereskedést folytatott. 102 Nagyrészt az ezekből nyert pénzből vette és fejlesztette majd
minden jószágát.
Debreczeni Tamás e nagy vagyonát végül egyetlen életben maradt fia, György
örökölte. Mint említettük tizennégy gyermeke született Tarjányi Margittól, és közülük csak öt: János, György, Zsigmond, Fruzsina és Judit élte meg a felnőttkort.
Legidősebb fiáról, Jánosról alig tudunk valamit. János, testvérével, Györggyel a
Keresztúri Pál vezette híres gyulafehérvári kollégiumban tanult. 103 Arról már írtunk, hogy édesanyja halála után ő vette át a családi birtokok — legalábbis a központi szatmári birtokok — irányítását. Ekkor már nős ember volt: 1638. június
15-én Szatmáron feleségül vette, szentmártoni Farkas Zsófiát, Fruzsina nővérének
mostohalányát. A menyegző egyébként — mint az a Debreczeni Tamás által
Melith Péternek küldött esküvői meghívóból kiderül — az előző év november
1 l-re volt kitűzve, de akkor elmaradt, mivel az apósjelölt sógornak, Farkas Istvánnak a pozsonyi országgyűlésen kellett részt vennie. 104 A házasságból egy fiú született, akiről azonban csupán annyit tudunk, hogy „kicsiny" korában meghalt. 103
Debreczeni János 1645. június 22-én hunyt el Pálfalván. 10íl Édesapja I. Rákóczi
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Magyar Nemzeti Múzeum. Lelt. sz.: Poc. Jank. 38. A minden bizonnyal Debreczeni Tamás által megrendelt ezüst pohár, kivül-bclül aranyozott, felfele és az alsó sáv kivételével gyapjas díszítés borítja. Elől vésett, a babérkoszorúban levő családi címer körirata: DEBRECZENI
FRUSINA 1622. Mérete: 9x12,3 cm. (A tárgy leírását a leíró kartonról vettem.) E pohár is a
sárospataki vármúzeum állandó kiállításán látható.
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1868. 42. p.
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190 3. t. 12. sz. Dcbrcczcni Tamás konvenciója (15-19. fol.) 18. fol.: „Anno 1638 die 28 May
Makovicai udvarbíró Sárosi Márton urammal csináltattam az fiam Debrcczcni János lakodalmára iveg poharakat..."
Végrendelet 5. p.
Uo. Lehetséges, hogy a nagy 1645-ös felső-magyarországi pestisben halt meg.

Györgynek 1645. július 5-én Pálfalván írt leveléből tudjuk, hogy július 2-án temették el Szatmáron. 107
A középső fiúról, Györgyről tudjuk a legtöbbet. Az előbb említett sógor, Farkas
István 1634. szeptember 24-én Szatmárról írt Debreczeni Tamásnak szóló levelében vele kapcsolatban a következőt ajánlja apósának: „ ...nekem tetszenék hogy
Debreczeni Györgyöt az Karclinálhoz kellene inasnak szerezni, mivel bornemisza
és jó erkölcsű szelíd, ott jó állapatja, hitele és becsületi lenne, kegyelmednek és
mindnyájunknak az Ura által szolgálhatna, Primas Hungáriáé lévén egy szóval,
kettővel, nagy dolgokat mind őfelsége előtt, mind másutt véghez vihetne. Erre mentől hamarább gondot kellene kegyelmednek viselni. " Majd hozzáteszi még: „Akár
a Kardinálhoz, akár Kancellár Uramhoz, ahová kegyelmednek is inkább tetszenék,
el kellene mentől hamarább szerezni. " 108 Érdekes, hogy (az ellenreformáció
klasszikus korszakában) felvetődhetett: a protestáns erdélyi fejedelem protestáns
főemberének fia a magyarországi katolikus egyház prímásának, az esztergomi érseknek a szolgálatába lépjen. Debreczeni vejének felvetése semmi estre sem lehetett kósza ötlet, a fent idézett levélrészlet megfogalmazásból kitűnik, hogy annak
reális esélye volt. Nem tudjuk, vajon tényleg megprópálta-e Debreczeni fiát Pázmány Péterhez beajánlani, de az biztos, hogy majd egy évvel az előbb idézett levél
után azzal a kéréssel fordul urához, I. Rákóczi Györgyhöz, engedélyezze, hogy középső fia Bethlen István udvarában szolgálhasson. Az 1635. augusztus 23-án kelt
levélben a következőket olvashatjuk: „Egy fiam ... mintegy 11 esztendős korában
igen hosszas betegségben esék, majd egy esztendeigfeküvék, életre fordulását senki soha nem remélhette, minden nap és órán csak halálát vártuk, mindazáltal az Úristen sok nyomorusági után megtartó életét, de elméjében annyira megfogyatkozék, hogy immár grammatikában lévén, éppen mindeneket elfelejtett, úgy annyira
ismég az Ábécén kezte tanulását, de ugyan nem tanulhata semmi haszonra valót,
most is nincsen memóriája szegénynek, igen igen hamar elfelejt mindeneket, nem
arra való, hogy valamely oly udvarban tudna szolgálni, de mégis szintén csak házamnál nem tartanám, hogy valamit kívül házamon is láthatna, ha Nagyságodnak
ellene nem találnék cselekedni az Bethlen István Uram udvarába adnám, közel lévén házamhoz, ha valami nyavalyája történnék is, kitől Isten oltalmazza, mégis
gondját viselhetné az anyja, mert elméjében most is nem jó egészséges, félő ismég
meg ne bántodjék, hogy ha penig Nagyságodnak ellene lehetne házamnál tartom
csak nyavalyást. " 109 A fejedelem válaszát nem ismerjük, de ha igenlő lett volna és
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A F R 1280. sz.
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A F R 1478. sz.

Debreczeni György beállt volna Bethlen István szolgálatába, akkor sem maradhatott sokáig a következő esztendő eseményei, azaz Bethlen Rákóczi elleni lázadása
miatt. Legközelebb, 1639-ben Györgyöt — mint fentebb írtuk — már Tokajban találjuk, valószínűleg itt lakik, és ő irányítja, ill. felügyeli édesapja itteni birtokait.
1642-ben már házas ember. Felesége özv. Szikszay Pálné szül. Ványay Ilona. 110
Az ő halála után másodszor is megházasodik: (az ugocsai nemesi családból származó) Göde Juditot veszi nőül. Második felesége korábban már kétszer megözvegyült: első férje Torday János, a második Anarcsy György volt." 1 Debreczeni
Györgynek két fia születik: Gábris (Gábor) és Ferenc (1645-ben), akik közül csak
utóbbi, második házasságából származó gyermeke éli meg a felnőttkort.112 1650-ben
édesapja halálát követően, mint egyetlen fiúörökös, ő örökli a családi vagyont. A
birtokokat tovább gyarapítja pl. a Szatmár vármegyében fekvő lázári és homoki jószágokkal. 1659-ben végrendelkezik felesége és egyetlen fiúörököse, Ferenc számára. 1 " Utolsó róla ismert adatunk egyben jelzi egyébként ismeretlen karrierje
csúcsát: 1662-ben Szatmár vármegye alispánja. 114
Debreczeni Tamás harmadik, egyben legfiatalabb fiáról, Zsigmondról, idősebb
bátyjához hasonlóan keveset tudunk. Vele kapcsolatosan úgy is fogalmazhatnánk,
hogy haláláról sokkal többet tudunk, mint életéről. Debreczeni Zsigmond a pataki
iskola tanulója volt. Itt, mint osztálytársa, együtt nevelkedett a későbbi II. Rákóczi
György fejedelemmel. 1 " Ifjúkorát tehát Sárospatakon, apja közelében töltötte,
majd megházasodott és született egy fia, aki azonban még kis korában meghalt. 116
Úgy tűnik, Debreczeni Zsigmond feleségével édesapja Bereg vármegyében fekvő
nagydobronyi birtokán élt és gazdálkodott. Felesége 1645. szeptemberében valószínűleg a nagy pestisben halt meg. Chernel György Sárospatakról, 1645. szeptember 22-én I. Rákóczi Györgynek írt levelében a következőképpen említi halálát:
„ ...Praefectus Uram is ma mene Dobronban, szegény menye, Debreczeni Zsigmondné testét, hogy idehozza temetni, ismerte Asszonyunk Őnagysága azt az emberséges, jó erkölcsű menyecskét... " Chernel ebben a levelében így ír a pestisről:
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MOL O 66 Leleszi konvent mutatója. 1642.
AZT 1898. 94. p.; RL B/15 Daróczy-gyüjtcmény. Daróczy család. Debreczeni György halála
után negyedszer is megházasodik: Sulyok Ferenchez megy hozzá.
Végrendelet 5., 10. p.; AZT 1898. 94-95. p. Dcbrcczeni Gábrisról nem tudjuk, hogy édesapja
melyik házasságából született.
AZT 1898. 94. p .
Nagy /.: i. m. 263. p.
Szilágyi Sándor. Lorántffy Zsuzsanna. In: Uő: Rajzok és tanulmányok. 1. köt. Bp., 1875.
289. p.; Gervers-Molnár Vera: Sárospataki síremlékek. Bp., 1983. 61-62. p.
Végrendelet 5. p.

„sokpestist értein, de ilyet soha nem. 1 Debreczeni Zsigmond október elsején,
vasárnap temette el feleségét, majd két nappal később, október 3-án követte őt a sírba. Édesapja másnap a következőket írja a fejedlemhez címzett levelében: „Szegény Debreczeni Zsigmond fiam minthogy vasárnap agyan felesége temetésén
megbetegedék, el kelle hagynom hétfőn és noha kedden haza siettem, de csak úgy
érkeztem, egy tukmon szülés alatt elvötte az Úristen azt is töllem, én sem vagyok részeden az Úristennek látogatásiban, csak O szent felsége adja a békességes tűrésnek, szenvedésnek lelkét, legyen az ő szent akaratja. 18 Debreczeni Tamás Zsigmond fiát a sárospataki református (a mai katolikus) templomba temette el, minden
bizonnyal felesége mellé. A templom kutatásakor előkerült a temetésére készült és
a sírjába helyezett festett halotti zászlaja. Az 52x42 cm nagyságú selyem zászló közepén ovális mezőben teljesen elmosódott címere áll. Keretezésének feliratából
ennyi olvasható: D[o]M[inu]S SIGIMUNDUS DE KIRÁLYDARÓC QUIOBIIT
D . . . OCTOBRIS... AETATI SUAE. 119
Debreczeni Tamás idősebbik leánya, Fruzsina (Eufrozina) szentmártoni Farkas
István Szatmár vármegyei nemeshez ment férjhez, 120 aki 1635 és 1640 között szatmári alispán volt.121 Menyegzőjüket Szatmáron tartották 1627. május 31-én." 2 Ez
alkalomra készülhetett Fruzsina számára a fent leírt aranyozott ezüst bross. Házasságukból három leány született: Mária, Erzsébet, Judit. Debreczeni 1645-ös végrendeletéből tudjuk, hogy Fruzsina lánya házasságakor birtokvételre 3600 Ft-ot
adott férjének, aki a pénzből meg is vette Lónyai Zsigmond borhidi részbirtokát.
Debreczeni Fruzsina édesapja ismert végrendelkezése időpontjában már nem élt.
Három leányának nagyapjuk összesen 3000 Ft örökséget hagyott."' Az örökség
végül is kétfelé oszlott, mert a legidősebb leány, Farkas Mária felnőtt kora előtt elhunyt. Farkas Erzsébet Paxi László felesége lett, majd ennek halála után Barkóczy
Jánoshoz ment feleségül. Első házasságából két leánya született: Judit (Becsky
Györgyné) és Klára (Holló Zsigmondné), második házasságából pedig egy fia,
Barkóczy Ferenc, akitől a Barkóczy-család bárói vonala származott. Debreczeni
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AFR 4159. sz.
AFR 4150. sz.; Végrendelet 5. p.
Gervers-Molnár Vera: i. m. 61. p. Debreczeni Zsigmond 1977-ben restaurált halotti zászlaját a
sárospataki Rákóczi Múzeum őrzi (Lelt. sz.: 77.522).
Végrendelet 5. p.; AZT 1898. 96. p.
Künstlerné Virág Éva: Szatmár vm. közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 1635-1640. II/1.
Nyíregyháza, 1997.
MOL P 707 Zichy es. zsélyi lvt. fasc. 13. nr. 162. (vö.: RL B/15 Daróczy-gyűjtcmény.
Debreczeni család.)
V é g r e n d e l e t 5. p.

Fruzsina harmadik leánya, Judit először Újhelyi Istvánhoz ment feleségül, majd
férje halálát követően másodszor Dessewffy Jánossal kötött házasságot. Neki az
első házasságából egy fiú (Ferenc) és két leány (Erzsébet és Mária), a másodikból
pedig két leánya (Judit és Klára) született. 124
Debreczeni Tamás Judit leánya márkusfalvi Máriássy Ferenchez, Rákóczi Pál árváinak későbbi prefektusához ment férjhez. 123 1631-ben már házasok voltak, amit
egy tárgyi emlék bizonyít, egy aranyozott ezüst paténa, amelyet Debreczeni Judit és
férje, Máriássy Ferenc adományozott abban az évben a berzétei református templomnak (talán a házasságkötés alkalmából?). A paténa közepén a Debreczeni-címer
látható, sisakdíszének két oldalán D I monogrammal. 126 (Debreczeni egyik levelében Máriássyt „jó fiam... Uram"-ndk nevezi. 1-7 ) Házasságukból egy fiú született:
Ferenc, akire anyai nagyapja 5000 Ft-ot hagyott. Debreczeni Judit valamikor 1645
előtt halt meg. 128 líj. Máriássy Ferencnek és feleségének, Gehőczy Évának két fia
(Miklós és Gábor), és két leánya volt (Éva és Klára). 129
Debreczeni Tamásnak két öccse volt: Debreczeni Mihály és Daróczy István.
Mihály nevű öccsének ő szerzett nemességet, amikor is saját nemeslevelébe belefoglaltatta felesége neve mellett az övét is. Végrendeletében elég elmarasztalóan ír
róla, többek között ezeket: „promoveúltam volna is örömest jó tisztekre, mikor az
Úristen nekem módot adott volna abban, de semmiképpen nem fogadta szómat az
édes öcsém, sőt még magamnál is, fizetésemért nem akart szolgálni, fő helyekre
kommendáltam, jó akaró uraim által, mind az mi kegyelmes Urunkhoz Uraságában és gróf Bethlen Uramhoz Őnagyságához is gubernátorságában, hozzá építvén
három lóval, mindennel, köntössel is, de mindenektül csak elment búcsúvétlen,
hogy látta, hogy elő nem vehetem, kértem azon, ha másutt nem lakhatik, hogy ne
gyalázatoskodjék miatta, lakjék házamnál, két lóra fizetése jár míg élek és él, vagy
valamelyik jószágomnak vagy udvarházamnak viselje gondját, jobb ő nevekedjék
belőle, de nem kellett az édes öcsémnek semmi jó akaratom, csak lovat is 13mat
attam 0 kegyelmének egyszer is másszor is szerszámostól, azon kívül köntössel tartottam esztendőről esztendőre ez mai napig, mert mostan is pálfalvi házamtól hordos borok, verőcliszna, búzája és minden esztendőben egy egy végkarasiája jár. Az
minemű állapotomban forgattam, akarván házassága után is előrevinni, örömest
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AZT 1898. 96. p .
Turul 12. (1894) 90. p.; MOL E 190 AFR 5. t.
A paténa jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításának 7. termében tekinthető meg.
AFR 1338. sz. (DT-RGy 1634.III.8.)
Végrendelet 5. p.
Turul uo.; MOL P 491 3. cs. 1. t. Genealógiák.

megházasítottam volna jó helyekre, de azt sem akarta én általam, hanem erdélyi
prefektusságomban házasult meg hívem nélkül egy kurva nemzetből, olykor adta
híremmé, mikor immár meg is esküdtek volt... " Debreczeni azonban — mint írja
ezután is segített neki, pl. felesége zálogban lévő birtokát ő váltotta ki. Végrendeletében 200 Ft-ot hagyott öccsére és ezen kívül életfogytiglan biztosította számára
a fent említett ellátást. Debreczeni Mihálynak egy leányáról esik említés, akinek
viszont még nevét sem ismerjük. 130
Debreczeni Tamás másik öccsét Daróczy Istvánnak hívták. Neve után felmerül
a gondolat, hogy esetleg féltestvérek lettek volna, de ezt cáfolja Debreczeni erre
vonatkozó, végrendletében található egyértelmű megfogalmazása: ,, Daróczy István Uram öcsémmel egy Atyánk, Anyánk volt".11' N e m tudjuk mikor született, csak
azt, hogy 1621-ben még ifjú legény volt.132 Ebből arra következtethetünk, hogy
1600 körül születhetett, amiből viszont az következik, hogy idősebbik bátyja kb.
30 évvel volt nála idősebb! Érdekes, ill. feltűnő az is, hogy Debreczeni Tamás által
szerzett nemeslevelében nem szerepel a neve, a tőle származó királydaróci Daróczy-család 1708-ból ismert címere viszont kísértetiesen hasonlít az armálisban
leírt családi címerre, amennyiben abban kék mezőben zöld dombon ragadozásra
kész arany griff áll, jobbjában kardot tartva.1""1 Debreczeni a szüleik után maradt
szerény örökséget 1621 -ben (amikor Thurzó Imre halálának híre Szatmárra ért)
adta át öccsének.' 34 Egyik 1650-ben írt leveléből azt is megtudjuk, hogy testvérét
különböző udvarokban neveltette. 1 ° Daróczy István Dengeleghy Katalint vette feleségül. (Vele alapította meg a királydaróci Daróczy-családot.) Debreczeni Klobusiczky András és Zákány András mellett őt bízta meg végrendeletének végrehajtásával. Exekutori feladatának még eleget tehetett, de nem sokkal élte túl nagy hírű
bátyját, 1651 -ben halt meg.1JÓ
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Végrendelet 6 - 7 . p. Debreczeni Mihály leányát mi abban a Vadas Sámuclné Debreczeni Annában sejtjük, akinek több irata is a királydaróci Dcbrcczcni-család Dcsscwffy cs. levéltárában
található okmányai között szerepel (MOL P 88 15. cs. 34. t.).
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Végrendelet 6. p.
Nemesi Évkönyv 2. (1924) Szerk.: királydaróci Daróczy Zoltán. 13. p., 1924. 68. p. Neves gcnealógusunk Dcbrcczcni Tamás öccsének egycncsági leszármazottja.
Végrendelet 6. p. Valószínűleg 1621 december végén, vagy 1622 januárjában.
AFR 5655. sz. (DT-LZs 1650.11:22.)
Nemesi Évkönyv 2. (1924) 68. p.; Végrendelet 10. p.
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Debreczeni Tamás pataki prefektusi működésének kezdeti évei
(1632-1635)
Kinevezése
Debreczeni Tamásnak — mint már életrajzában említettük — 1630-ban távoznia
kellett erdélyi tisztségéből, de a kor egyik legkiválóbb szakembere nem sokáig volt
„munkanélküli", mert két évvel később a fejedelmi prefektussággal közel egyenértékű állást kapott az új erdélyi fejedelemtől, I. Rákóczi Györgytől.
Rákóczi magyarországi birtokai jószágkormányzójának kérte fel Debreczenit,
aki először „ elégtelenségére " és „ egészségtelenségére " hivatkozva megpróbálta a
megbízást elhárítani. A fejedelem azonban ragaszkodott személyéhez, és az ekkor
pálfalvi birtokán gazdálkodó Debreczeni végül is 1632. augusztus 18-án kelt levelében igent mondott a felkérésre, mégpedig a következő szavakkal: „ ...hogy az
Nagyságod elméje irása szerint nyughassék meg...az Nagyságodszolgálatjára
elmegyek, azmint Pathay Sámuel Uram által erről Nagyságodnak bővebben izentem
szóval.
Mit üzenhetett komájával Debreczeni leendő urának? Valószínűleg azt,
hogy milyen feltételekkel vállalja a tisztséget, és hogy mikor tudja megkezdeni
szolgálatát.
A megegyezést követően Rákóczi levelet intézett udvarbíráihoz, melyben felszólította őket az új prefektus iránti engedelmességre. Közülük lednicei udvarbíráját, Réz Andrást így tájékoztatta döntéséről: „Jól tudhatja hűséged, hogy az elmúlt
Pünkösd havában Czernell György hivünk bejövén hozzánk, és kévánván, hogy a
prefektusságnak terhes tisztitől kegyelmesen felszabadítanánk... Azért nemzetes
Debreczeni Tamás hívünket rendeltük odaki való minden jószágunknak
prefektusává, authoritást adván nekiprefektusságához
illendő minden rendbeli dispozícióra,
kinek prefektuss ágában való bemenetele leszen 3tia Septembris, rezidenciája pedig Patakon. "138
A Debreczeni Tamást pataki prefektussá kinevező hivatalos iratot a fejedelem
Gyulafehérváron, 1632. szeptember elején adta ki, mely a kinevezés tényén kívül
Debreczeni kérésére kimondta, hogy „sem magunk, sem semminemű maradékaink
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AFR 875. sz.
AFR 877. sz. (Megjelent: Okiratok I. Rákóczi György uralkodása történetéhez. Közli: Szilágyi
Sándor. In.: Történelmi Tár 1899. 590. p. A továbbiakban: Okiratok.) Chernel György tehát
1632 májusában kérte prefektusi tisztéből való felmentését, ami után hamarosan megkezdődhettek a tárgyalások Dcbrcczenivcl, a levelezések mellett szóbeli üzenetek útján, úgy tűnik elsősorban Pathay Sámuelen keresztül, aki Rákóczi titkára volt czidőtájt.

arról az prefektus s ágról magától, sem utána feleségétől, gyermekeitől, semminemű maradékaitól számot nem veszünk és nem vesznek. Sőt az idebé való erdélyi
prefektussága dolgából isplenarie absolváljuk [teljesen felmentjük], és ha ki híveink közül jövendőben azért akarná búsítani, mindenek ellen megoltalmazni ígérjük. " 139 Debreczeni kinevezéséhez a király is beleegyezését adta.140 így lett ,,az
erdélyi fejedelem őfelsége magyarországi minden várainak, jószáginak fő gondviselője és Sárospatak várában helytartója " — mint ahogy azt maga egy későbbi (az
egri pasának írt) levelének aláírásaként megfogalmazta. 141
Debreczeni 1632. szeptember 9-én, csütörtökön érkezett meg Sárospatakra, tehát majd egy héttel később, mint azt ura Réz Andrásnak jelezte. Érkezése másnapján, azaz szeptember 10-én iktatta be őt tisztségébe Ibrányi Mihály (a későbbi
váradi kapitány).142 A fejedelem a vártól északnyugatra (a várkapu előtt) nem sokkal korábban elkészült épületben ajánlott fel szállást: „Szállása kegyelmednek pataki belső városunkban ott legyen, az hol legjobbnak és legalkalmatosbnak itéli
lenni, akár Egriné házában, kit mi is alkalmatosnak Ítéltünk, akár pedig az újonnan
épült istállók felett való új házainkban valahol kegyelmednek tetszik."14' Debreczeni az utóbbi javaslatot fogadta el. 1633. június 20-án a következőket írja Rákóczinak: „Istállókat kellene csináltatnom, mert csak egy istálló is nincsen itt ezen
az kő istállón kívől, mellyen felől lakom... "144
Debreczeni Tamás prefektusi szolgálataiért tekintélyes fizetést kapott, a legnagyobbat Rákóczi magyarországi szervitorai közül. (Még Chernel György is egy
nagyságrenddel kevesebbet keresett.) Fizetéséről 1635. szeptember elsejével induló konvenciója ad tételes kimutatást, mely szerint az éves szinten 800 Ft-ra rúgott,
és amelynek az egyik felét készpénzben, a másikat természetben vehette föl. Vegyük sorba, hogy konvenciója szerint mi is járt neki a készpénzen túl. Először is járt

139
140

141
142
143
144

M O L P 66 Brctzcnhcim cs. lvt. 204. cs. fol. 18. (vö.: Végrendelet I. p.) A kinevező irat szövegét ld. a Függelékben.
Egy datálatlan levelében írja: „...én kegyelmes uram, koronás királyom őfelsége
diplomája
szerint való kegyelmes annuentiájából az erdélyi fejedelem őnagysága ittkin való jószáginak...gondját kell viselnem..."
(Ld. Sárospataki Református Kollégium Levéltára. Dókus-gyüjtcmény. KII. III. 2. fasc. 8. nro. 217.)
AFR 1205. sz. (megjelent: Szilágyi, 1893. 293. p.)
AFR 879. sz. (1632. szept. 11.)
Détshy Mihály: A sárospataki egykori trinitárius kolostor építéstörténctc. In: A Hermán Ottó
Múzeum Évkönyve. X X . Miskolc, 1983. 74. p.
AFR 1043. sz. Dcbrcczcni Tamás háza halála után számtartó ház és terményraktár lett, majd
1694-től trinitárius kolostorrá építették át (Détshy, 1983. 74-75. p.). A ház ma is áll, jelenleg a
vármúzeumé. 2002-2003-ban újították fel.

neki évente 200 köböl búza, ugyanannyi zab, 16 hordó bor, a ruházatára 100 Ft, annak csináltatására 16 Ft, külön tételként említve a rókabőr bélés 27 Ft értékben.
Ezen kívül kapott még 16 disznót, 25 öl szénát és lovának 150 köböl abrakot. Külön
járt neki az „ asztalára "50 köböl búza, húsz tehén 150 Ft értékben, hal 32 Ft-ért és 15
hordó bor, negyven bárány (25 Ft), tyúkok és ludak 50 Ft értékig, 15 disznó, valamint
100 icce vaj és ugyanannyi méz, 3 köböl lencse, 3 köböl szilva, száz kősó és végül 14
köböl köles. Debreczeni konvenciójának e tételes listáján jól látható, hogy a 400 forintnyi természetben fölvehető fizetés mellett bőven kapott még annyi terményt,
hogy az elegendő legyen neki, szolgáinak és persze vendégeinek.143 (A fizetésen kívül, általában év elején, a főtisztviselők ajándékot is kaptak.146)
Debreczeni tehát 1632. szeptember 10-én elfoglalta tisztségét, de eredetileg úgy
tervezte, hogy nem marad sokáig Patakon, mint az 1633. június 4-én pálfalvi birtokáról Rákóczinak írt leveléből kiderül, 1633. végén be szerette volna fejezni a Rákóczi-birtokokon való munkálkodását, de a fejedelem kérésére aztán beleegyezett
abba, hogy még a következő évben (1634-ben) is folytatja szolgálatát. 147 1 63 4-ben
aztán megállapodtak a továbbiakról, de ez sem jelentett egy végső megegyezést. 14S
Olyannyira nem, hogy Debreczeni 1635 márciusában azt tervezte, hogy szeptember elsejével (mikor szolgálati éve lejár) elhagyja Sárospatakot. A tárgyalásokat
maradásáról 1. Rákóczi György megbízásából Tolnai István sárospataki pap folytatta, kimutathatóan 1635 elejétől. 149 Tolnai úgy gondolta az is eredmény, ha rá tudja venni arra a prefektust, hogy karácsonyig maradjon. 1635. március 29-én elkeseredetten írja: „ énnekem nincsen semmi reménységem felőle, hogy én őkegyelmével
végezhessek, de mindazonáltal az én tisztemben eljárok. " b ( l Néhány nappal később Sárospatakra érkezett a fejedelemasszony Debreczeni feleségének küldött
ajándéka: egy pohár, bársony és tíz arany.131 Nyilván ez az ajándék is (a meggyőzés
eszközeként) a maradás irányába kívánta billenteni Debreczeni Tamás ebbéli döntését.
1635. május 26-i levelében Tolnai arról tájékoztatja a fejedelmet, hogy a prefektusné azt mondta, mikor vele beszélt, hogy ha férje egészsége megengedi, nem
lesz az ellen, hogy még a következő hivatali évét is betöltse. Tolnai megpróbálta
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MOL E 190 3. t. 12. sz. 15. fol. Dcbrcczcni Tamás konvenciója.
AFR 1037., 1433., 1436. sz.
AFR 1037. sz.
Szilágyi, 1893. 293. p.
AFR 1432. sz. Tolnai István-I. Rákóczi György (1635. III. 2.)
AFR 1444. sz. TI-RGy.
AFR 1447. sz. TI-RGy. (1635. IV. 9.)

meggyőzni Debreczenit, hogy telepedjék le Patakon, ahonnan gond nélkül irányíthatja birtokait. Szerinte, ha ez sikerülne, még legalább két-három évig lehetne rá
számítani a prefektusságban. Debreczeni azonban ekkor még nem kötötte le magát
véglegesen, a számára felajánlott házat, melyet korábban egy Pető nevezetű familiáris lakott, sem fogadta el. 1 " De tovább viselte tisztségét 1636-ban és tovább folytak a tárgyalások ill. alkudozások. 1636 decemberében ott tartottak, hogy megállapodtak: Debreczeni a karácsonyi ünnepek után írásban elküldi feltételeit Rákóczinak. l5J A tárgyalások menetéről innentől kezdve folyamatosan értesülünk.
Tolnai 1637. február 17-én kelt, a fejedelemhez szóló leveléből tudjuk meg,
hogy Debreczeni Tamás miként viszonyult a számára készített 7 pontos szerződéstervezethez. Debreczeni ennek nagy részével egyetértett, de városbeli házával kapcsolatosan azt kívánta, hogy örökjogon kapja meg a házat, ne csak 1500 Ft-ban
inscribálva, mint ahogy Rákóczi ajánlotta. Tolnai azt ajánlotta, hogy adja nagyobb
összegbe a házat Debreczeninek, mert a felajánlott pénz tényleg kevés, ugyanakkor az volt a véleménye, hogy örökbe semmiképpen ne adja oda neki. A pontokba
szedett fassionalissal egybe volt foglalva Debreczeni konvenciója is. Tolnai ezzel
kapcsolatosan ellenvéleménnyel élt, ti. hogy a prefektus fizetését 800 Ft-ról 600-ra
szállította le, mert — mint fent említett levelében írja: „ Nagyságod egynehány példából tudhatja, csak az én emiékezetömre is, mely igen nehezen szenvedik az nagy
elmék az kisebbséget". Azt ajánlja tehát Rákóczinak, hogy adja meg Debreczeninek az „ elvett" 200 Ft-ot is. Végül Tolnai így írja le véleményét: „Én nekem eleitiil
fogva úgy tetszett, hogy Debreczeni uramnak életéig az prefektusoknak ujabbujabb állatásáról való gondját le tegye, mind Nagyságodnak hasznosabb, mind ez
jószágnak könnyebb leszen. "I:>4
Tolnai március elején már azt jelezte urának, hogy Debreczeni bele fog egyezni
abba, hogy nem örök adományban kapja pataki házát, hanem (immáron) 2000 forintban.15" Március 22-én írt leveléből aztán az derül ki, hogy van még probléma,
mert Debreczeni az általa kívánt szőlő dolgában hajthatatlan. Ezzel kapcsolatosan
felhívta Rákóczi figyelmét arra, hogy prefektusának „ az Tolcsvai hegyen való szőlő szerzéshez igen nagy kedve vagyon ". De mint hozzátette, jelenleg jó és eladó
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I. Rákóczy György fejedelem levelezése Tolnai István sárospataki pappal. Közli: Szilágyi
Sándor. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 18. (1875) 27. sz. 869-871. p. (A továbbiakban:
PEIL 1875.)
PEIL 1875. 28. sz. 905-906. p.

szőlőről nincsen tudomása. (Ugyanakkor megemlítette a tolcsvai Patkó nevű szőlőt.)136 A szőlő ügyében úgy tűnik sokáig nem sikerült megállapodni, mert még április végén is ez volt a tárgyalások bezárásának fő akadálya." Sőt a tárgyalások
május végéig sem hozták meg a végső megegyezést. Debreczeni Tamás kitartott
követelései mellett, jól tudva, hogy a fejedelemnek szüksége van rá. Rákóczi Tolnainak 1637. május 30-án Désről írt levelében a következő aggodalmának adott
hangot: „Ami az Debreczeni uram dolgát illeti, bizony azon nem keveset csodálkozunk miért nem akar ű kegyelme contentus lenni az mi kegyelmességünkkel, talán
ugyan azért cselekedi ű kegyelme, hogy megválhassék tőlünk... " A káté-szerű levélből megtudjuk, hogy a Debreczeni számára (2000 Ft összegben) adott házat
csak az ő és felesége halála után válthatja ki Rákóczi, ill. utódai. Ehhez hozzátette a
fejedelem, hogy amennyiben Debreczeni enged a szőlő dolgában, kibővítené a ház
birtoklását élethossziglan, Debreczeni egyik fiára is. Jóváhagyta, hogy prefektusa
háza építéséhez saját jobbágyaival annyi fát, követ és meszet hordjon, ill. vigyen el
tőle, amennyire szüksége lesz. I. Rákóczi György levele nagy részében a szőlő körüli nehézségekről ír. Megtudjuk, hogy Debreczeni korábban kijelentette, hogy az
1637-es esztendőnél tovább nem lesz prefektus, ha a szóban forgó tolcsvai Patkó
nevű szőlőt Rákóczi nem teszi számára (cum consensu regis) örökletessé. (A szőlő,
amely ősi Rákóczi-birtok volt, zálogban volt.) Rákóczi — véglegesnek szánt döntése szerint — felajánlotta Debreczeninek, hogy a szőlőt, ha nem is örökbe, de neki
és feleségének, valamint három fiának adja életük végéig, sőt felhatalmazta Tolnait, hogy a tárgyalások folyamán, ha kell, elmehessen odáig, hogy azt leányaira is kiterjeszthesse. Ugyanakkor nem felejtette el megjegyezni: „bizony, ha mi az őkegyelme állapotjában volnánk, jövendőre is gondolnánk, s gyermekeinknek inkább
jóakarókat szereznénk." (Tolnai a tárgyalások folyamán ezt is felhasználhatta,
mint érvet Debreczeni meggyőzésére.) Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy a
nem éppen bőkezűségéről híres Rákóczi valóban kimondta volna a végső szót az
ügyben, levele utóiratában a következőképpen rendelkezett: „ha im ez felső resolutionkkal contentus nem akarna lenni, egyik fiát válassza el, annak fiú ágra örökbe adjuk, az leány ágának legyen inscriptioban, hapenig defectusa lenne is mindkét ágon, az summában annak hagyhassa kinek akarja, erre contentust is hozatunk
őfelségétől. "1:>8 Tolnai István június 9-én válaszolt Rákóczi ismertetett levelére,
melynek lényege az volt, hogy el próbálja érni a megegyezést, mégpedig a post-
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scriptumban foglaltak felvezetése nélkül, márcsak azért is, mert azzal teljes mértékben nem ért egyet. 1 ' 9 Június 26-i levelében aztán már arról számolt be urának,
hogy elérte, hogy Debreczeni lemondjon az örökjogon való donációról és beleegyezzen abba, hogy a szőlőt magán és feleségén kívül fiai és leányai számára is
inscribálják. 160
Debreczeni Tamás július elején immár az összes feltételt elfogadta. Ezt követően a végül is 6 pontos egyezség alapján kiállított donációt Rákóczi július 9-én küldte el Gyulafehérvárról. 161 A tárgyalás (Tolnai közvetítésével) a fejedelem és Debreczeni között jó két évig tartott, de hosszas alkudozás után eredményesen zárult: a
67. évében járó Debreczeni Tamás életfogytiglan lekötötte magát a Rákóczi-család
szolgálatára. A megállapodással mindkét fél jól járt. Rákóczi keresve sem találhatott volna jobb és alkalmasabb embert birtokai irányítására. Debreczeni pedig a
tolcsvai Patkó szőlő, Nagydobrony és sárospataki házának megszerzésével tovább
növelte vagyonát.
Sárospatakon belső-városi házába (ahol addig is lakott) a megegyezés után
majd egy évvel, 1638. június 28-án iktatták be, melyet — mint fentebb, a tárgyalások kapcsán említettük — I. Rákóczi György 2000 Ft értékben adományozott neki,
és aminek javítására még 500 Ft-ot, 50 öl követ és elegendő meszet is kapott. 162
Debreczeni Tamás még ezt követően is többször kérte Rákóczitól (öregségére
és betegségére hivatkozva), hogy mentse fel őt tisztségéből, 163 de végül is kitöltötte
1637-ben rögzített szolgálati idejét, hiszen egészen 1650-ben bekövetkezett haláláig viselte a prefektusság nagy és nehéz feladatát.
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PEIL 1875. 30. sz. 971-972. p.
PEIL 1875. 33. sz. 1064. p„ 34. sz. 1095-1096. p.
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Források és regeszták Sárospatak település- és építéstörténetéhez XVI-XVII. századi protocollumokban. Közli: Román János. Sárospatak, 1965. 43^14. p.
Pl. már 1639-ben: „Magam dolga felöl való kegyelmes resolutióját Nagyságodnak
alázatosan
értem, s noha én alázatos könyörgésim által kívántam Nagyságodtól, ez én tőlen erőtlen,
elmétlen embertől elviselhetetlen nehéz terhes tisztemnek elhagyását, mindazonáltal az Nagyságod akaratjának kell megállani, nincsen is semmi módom tudom búcsúzásomban, ha könyörgésem által nem nyerhetem szabadulásomat nagyságodtól, bizony-bizony jobbat
kommendálhatnék magamnál Nagyságodnak csak Nagyságod adna hitelt beszédemnek és könyörölne
rajtam, de úgy kell lenni, mint Nagyságod akarja, csak f á j szívem azon, hogy napról napra
nem foghatok szolgálni Nagyságtoknak úgy, azmint kellene. " (ld. Miss. DT-RGy. 1639.V.7.)

Hatásköre és feladatai
Debreczeni Tamás 1632. szeptember elsejével I. Rákóczi György (és felesége Lorántffy Zsuzsanna) Tiszán innen és túl lévő birtokainak prefektusa lett. 164 Hatásköre területileg tehát kiterjedt ura mindazon birtokára, melyet már dolgozatunkban,
annak a Rákóczi-család birtokairól szóló részében megemlítettünk. Bár a fejedelem öccsének, Rákóczi Pál országbírónak nem ő irányította birtokait, de azokra
mégis nagy befolyással volt. Rákóczi Pállal, ill. tisztviselőivel úgy tűnik, a kisebb
súrlódásokat leszámítva jó munkakapcsolatot ápolt. 163 Az országbíró 1636-ban bekövetkezett halála után pedig árvái jogainak fenntartásával, tulajdonképpen az
összes Rákóczi-birtok az ő igazgatása alá került Lednicétől Székelyhídig, pontosabban fogalmazva: az összes, a legnagyobb uradalom, az 1636-ban megszerzett
Munkács kivételével, amit 1645. április 25-én bekövetkezett haláláig Balling János főkapitány irányított. 166 Balling halála után aztán a munkácsi uradalom irányítását is átvette. 167 Ezzel és a tokaji, majd az ecsedi uradalmak megszerzésével élete
utolsó éveire már valóban óriássá duzzadt jószágkormányzósága.
Debreczeni, mintpraefectus bonorum az alája tartozó birtokokon távollevő ura
teljhatalmú helyettesének számított. Ez egyúttal azt jelentette, hogy ő csak urának
tartozott engedelmességgel. Debreczeni Rákóczi nevében rendelkezhetett a birtokok ügyeiben. Mindezt maga a fejedelem lednicei udvarbírájának írt (és fentebb
már idézett) levelében a következőképpen fogalmazta meg: ,, ...úgy becsülje, mint
magunk személyét, becsületünkre, előmenetelünkre és hasznunkra nézendő minden
dolgokban, parancsolatjához alkalmaztassa hűséged magát, mintha szintén magunk parancsolnánk. " 168 Debreczeni hatásköre szerint — természetesen ura instrukcióit követve — utasításokat adott ki az alá rendelt udvarbíróknak és rajtuk
keresztül az alsóbb rangú uradalmi tisztviselőknek, számtartóknak, sáfároknak,
kulcsároknak, kasznároknak stb. Természetesen számon is kérte az utasítások pon-
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Ez titulusában, I. Rákóczi György egyik neki írt levelének címzésén így jelenik meg: „Generoso Thomae Debreczeni de Király Darocza, bonorum nostrorum Cis, et Vltra Tibiscanorum
Prciej'ecto..." (ld. AFR 1620. sz.; vö.: Szalárdi J.: i. m. 200. p.)
AFR 886. sz. (Megjelent: Okiratok. 637. p.), 1406., 1442., 1446. sz. Rákóczi Pál leveleiben
barátjaként szólítja meg Dcbrcczcnit. Felsővadász, bár közös birtoka volt a két Rákóczi testvérnek, azt — a források szerint — Debreczeni irányította már 1636 előtt is.
Lehoczky Tivadar: Adatok a Balling, Berthóthy és Leövcy családról. In: Turul 17. (1899)
83. p.; AFR 1502. sz.
Lehoczky Tivadar: Történeti kalászatok. IV. Újabb adatok Munkács vára történetéhez. In: Századok I. (1867) 3. fűz. 289. p.; Miss. DT-LZs. 1647. VIII. 25.
AFR 877. sz.

tos végrehajtását és személyesen felügyelte (legalábbis a pataki uradalomban ill. a
Hegyalján) a különböző mezőgazdasági munkák rendes végzését — különösen
nagy figyelmet szentelve a borászatra —, valamint az építkezéseket vagy pl. az
ágyúöntés folyamatát. Az uradalmak állapotáról összeírásokat készíttetett: urbáriumokat, inventáriumokat, extractusokat (stb.). Ezeket aztán ellenőrizve beküldte
Rákóczinak. Debreczeni feladata volt a kereskedelem irányítása is. 0 gondoskodott megbízottja(i) útján a fejedelem és a fejedelemasszony által kért áruk beszerzéséről, ami általában lengyel piacokról, főként Krakkóból történt. Emellett ő
irányította a Rákóczi-birtokokon termő bor és a külön eladásra hizlalt disznók, juhok, marhák értékesítését.
Debreczeni prefektusként földesura jogait védte és a nevében egyúttal gyakorolta is azokat. Ő hívta össze az úriszéket (bíráskodási joggal), 169 valamint elfogathatta és börtönbe vethette az engedetlen jobbágyokat és gonosztevőket. 170 Az ő
feladata volt a szökött jobbágyok és katonák felkutattatása is. 111 Ő képviselte urát a
vármegyei ügyekben, 172 bár a megyegyűléseken legtöbbször nem ő, hanem (a prefektusságban elődje) Chernel György jelent meg. 17j Chernel végezte Magyarországon Rákóczi diplomáciai ügyeit, ő volt, aki az országgyűléseken képviselte.
Debreczeni jó viszonyt ápolt elődjével, és a források arról tanúskodnak, hogy jól
tudtak együtt dolgozni. 174
A birtok ügyeiben Debreczeni tárgyalt, levelezett a királyi tisztviselőkkel vagy
a törökkel, nevezetesen az egri pasával. De ő vezette a Brandenburgi Katalinnal és
megbízottjaival folytatott tárgyalásokat is a fejedelemasszony kifizetése (végkielégítése) ügyében, és döntő szerepe volt abban, hogy ezek a tárgyalások 1636 áprilisában eredményesen zárultak. A fejedelemasszonynak járó javak kiszolgáltatására I. Rákóczi Györgyöt az 1633-as eperjesi egyezmény (8. cikkelye) kötelezte.
Ez azért volt fontos ügy, mert tulajdonképpen ez volt a feltétele annak, hogy Rákóczi Munkácsot de jare is megszerezze. 173
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A katonafogadás is feladatai közé tartozott, 176 sőt miután barátját, Rőthy Orbán
pataki főkapitányt Rákóczi 1634 elején Kővárra helyezte, ő vette át a vár katonai
irányítását is. Debreczeni ez ellen a következőképpen tiltakozott: „ Sárospatakon kapitány nélkül Nagyságod nem lehet, Reöti Uramnak amoveálása énnekem nem tetszett, kegyelmesen Nagyságod megbocsássa, kiváltképpen, ha valami zűrzavar idő
következnék ..., egy ember ez két gondviselésre elégtelen akárki is, s nemhogy én, immár megfogyatkozott öreg ember... " 17/ A fejedelemnek azonban nem volt a pataki
főkapitányságra embere, és minden bizonnyal úgy gondolta, hogy a főkapitányi teendőket sokat tapasztalt prefektusa is el tudja látni (már csak azért is, mert nem valószínű, hogy Debreczeni hadi jártassága feledésbe merült volna).178 A következő évek
aztán bebizonyították, hogy a vár és a hozzá tartozó terület védelmének feladatait is
nagyszerűen irányítja. Szervező, azon belül hadszervező tehetségét talán legjobban
az 1644-es (majd az 1645-ös) nagy hadjárat előkészítése során mutatta meg, mint a
felvidéki ill. a magyarországi szervező-munka fő irányítója.179
Debreczeni felügyelte a sárospataki tárházban őrzött levéltárat is. Regestráltatta
pl. elődje Chernel György iratait, majd a regestrumot beküldte urának. 180 Tolnai
István egyik Rákóczinak írt levelében elismeréssel írt Debreczeninek a levéltárról
való gondoskodásáról. 181
Debreczeni Tamás Rákóczinak valóban mintegy „helytartója" működött Magyarországon, aki tisztségénél és tapasztalatainál (és koránál) fogva tanácsadója is
volt a fejedelemnek. Nem kinevezett tanácsadó ill. tanácsos volt Debreczeni, hanem
olyasvalaki, aki leveleiben és jelentéseiben egyenesen és őszintén megírta véleményét a gazdasági ügyeken kívül politikai ügyekben is. Pl. Zólyomi Dávid elítélése
után a következőket írta a fejedelemnek: „Zólyomi Uram jutalmát vötte cselekedetének, így szegény íti meg az Úristen a felfuvalkodott embereket, tanulhat más is rajta,
ott benn ennek ugyan kellett szükségképpen [megtörténni] in exemplum. "182 Egy másik levélből való sommás véleménye (a 30 éves háború kapcsán): „ ...ha ilyen hatalmas hadakat fordítanának a török ellen is, mint egymás ellen viselnek, de soha meg
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nem állanak úgyis, hogy persecutiot ne viselnének. " 1Sj Talán Rákóczi előzetes kérésére a megtartandó erdélyi országgyűlés helyéül ő 1633. augusztus 7-én írt levelében
a következőt tanácsolja: „Az országgyűlésre az korcsomára nézve Fej érvárat volna
jó, de ha az ország Medgyesen vagy Kolozsvárt kivánjafaveálni, kell annyiban az országnak. "184 Az országgyűlést levele után két héttel Gyulafehérváron nyitották meg.
A feldolgozott levelek arról tanúskodnak, hogy a fejedelem nem egy esetben kikérte
Debreczeni tanácsát ill. véleményét pl. a kezdeti években erdélyi ügyekben, persze
néhány esetben nem értett azokkal egyet. Egy ilyenről eképpen értesülünk: „lbrányi
Mihály Uramtól írt levelemben és őkegyelme által való izenetemben, ha miben Nagyságodat megbántottam (az mint az írásból ismerem) alázatosan könyörgök, kegyelmesen megbocsássa, hogy méltán érdemeljen abban való Nagyságod neheztelését
magam is ismerem, noha én az Nagyságod javára s nem máséra vigyáznék inkább az
én csekély elmém szerént, de nem tanácsadás volna az én dolgom, hanem szántás-vettetés, kapáitatás, kaszálás etc. Soha Nagyságodat többé eféle dologgal meg
nem háborítom. "' 8 í De persze továbbra is adott tanácsokat Rákóczinak — úgy gondoljuk, nem tévedünk, ha megállapítjuk: ez benne volt Debreczeni habitusában. Lelkiismeretes ember volt, aki jól akarta szolgálni kenyéradóját. Ezért, ha valamivel
nem értett egyet, azt megmondta, megírta, de mindig ura „javára " kívánta megfogalmazni tanácsait és javaslatait. Ezeket sok esetben nem direkt módon tette, hanem
pl. úgy, hogy megírta hogyan is volt ez és az Bethlen Gábor alatt, hogyan cselekedett
a „szegény idvezült fejedelem " ebben vagy abban az ügyben. PL. a töröknek járó
adóval kapcsolatosan megírta Rákóczinak, hogy Bethlen mindig időben befizette (a
határidőre ő is tegyen így) és a „ maga képére vert aranyat az portára soha nem küldött, ha másott kellett azokat elváltatni is. 86 Debreczeni Tamás ezekben a „visszaemlékezésekben" bátran és őszintén jelezte, hogy Bethlen szerinte mit csinált jól és
miben mutatkozott meg „emberi gyarlósága.
így próbált meg urára hatni. És
azokkal a világos gondolatokkal, melyeket a jó fejedelemről számos Rákóczihoz intézett levelében megfogalmazott, az egyikben pl. merész őszinteséggel a következőképpen: „ ...bizony akarnám, mikor az pénz az tárházban gyűlhetne, kegyelmesen
Nagyságod megbocsásson, soha nem tudják azfejedelmek mely felölfuval az szél (kitől Isten oltalmazzon), jó az pénz, ha vagyon, ellenségét is barátjává teheti vele,
híveit hűséges szolgálatjokban megtarthatja. Néha embernek nem hogy könyvre kel-
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lene, de jószágra, köves marháira nem talál pénzt. Egy ideig én azt szeretném, ha
szükséges volna is, az mi nélkül el lehetne, lenne, Isten oly időt hozván elő, hogy
securus lehetne minden felöl ember, akkor mindent szerezhetne az készpénzen ember. Azfejedelmeknek magolva, s maradékokra is kell gondot viselni, de birodalomra, országára, nemzetére, az penig mind az vagyonnal lehetne jobban, mindazonáltal Nagyságod kegyelmessége, s, hogy erről így merészeltem írni alázatosan könyörgök kegyelmesen megbocsássa. "1:ss I. Rákóczi György úgy tűnik, megbocsátotta ezt
lelkiismeretesen és jól szolgáló öreg prefektusának, és alighanem valamelyes hatást
tényleg gyakoroltak rá Debreczeni tanácsai.
Debreczeni Tamás 1632 szeptemberében egy nehéz, forrongó időszak után vette át I. Rákóczi György birtokainak irányítását, hiszen az előző évben Esterházy
Miklós nádor sereggel támadt a Rákóczi-birtokokra, és ha támadása nem is járt
eredménnyel, a birtokok pusztításával nagy kárt okozott. A következő évben tovább folytatódott a prédálás: a Kovács Péter és Barkóczy László által császári megbízásból toborzott zsoldosok sanyargatták a vidéket (Borsod, Abaúj és Zemplén
vármegyék területeit). 189 Továbbá még a hivatalba lépése előtt csak hónapokkal
korábban véget ért Császár Péter vezette parasztfelkelés is okozott károkat. Nem
csoda hát, hogy Chernel György belefáradt a prefektusságba, és (mint fentebb említettük) 1632 májusában kérte tisztségéből való felmentését.
A Rákóczi-birtokok állapotáról Debreczeni másfél évvel működése megkezdése után a következő lesújtó képet adta I. Rákóczi Györgynek írt egyik levelében:
„Az mit ez idő alatt az sok mulatságban mind egyöt másutt, az jószágnak ereje
szerént építhetek, semmit abban el nem mulatok, mert mindenöt, ahol láttam, valóban volna szükség az építésre. Én nem tudom mit miveltek előtte, hogy mindenöt
ennyi pusztaságot hcittak, kinek én soha még mását nem láttam vala, Makovicát
még nem láttam, mert arra való szabadságom dolgaimtól nem lehetett, de úgy hallom oly rút, romlott puszta az vára, főképpen az Iudex Curiae [ti. Rákóczi Pál]
Uram Őnagysága részéről, mintha ura sem volna. Ónod olyan romlott és csak zsindely nélkül össze nem omlott, veszett. Szerencsen is még az kastélyban is sok kár
esett csak az eső miatt. Szép temploma is igen nagy kárral vagyon, majorházai inkább mind puszták, kertjei, barom aklai, pajtái, asztagos kertje egymásra veszett.
Úgy hallom Felsővadász is, noha annak elég erdei vannak és voltak, olyan puszta,
maga látja Nagyságod az urbáriumokból. Minden ik udvarbírónak szép jószág keze
alatt, Ónodhoz imitt-amott 351 jobbágy connumeráltatott, úgy vagyon hódoltság,
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de ha mindazok csak 100 házjobbágy gyanánt lehetnének is, mégis hasznát kellene
venni épöletekben is aprónként. Ha kaszálás érkezik, ez szegény orosz kaszál, mind
ott s mind Szerecsen, ha malomgátat csinálunk az vadászi, csetneki jószágot hajtatom oda. Csak az mely jó csűrt Nagyságod maga csináltatott volt, minden dereka
fel állatva lévén csak szarufázás és fedés kellett volna immár hozzá, úgy hagyták elveszni, rothadni. Tavaly én is eleget solicitáltam Imre Uramat [ti. Szentpéteri Imre
felsővadászi udvarbírót], sőt mind szekerekkel, gyalog fejszés emberekkel segítettem az vadászi jobbágyból is, de ugyan nem vihetem végben, mely nekem igen kicsiny dolognak tetszenék, ha szép renddel az jószágot csak annak idején tudnák az
építésre forgatni. Építeni nem tudnak vagy nem akarnak, számot adni is nem akarnak, Vadászhoz connumeráltcitott 228 ház jobbágy, Csetnekhez 302, még mind
csak az bírák szabadosok bemondása szerént, Szerencshez 226, egyik sem tudja
semmi hasznát ennyi embernek venni. Minden bántódás nélkül az jobbágyoknak
esztendőnként építhettek volna ugyan szépen, és így mindeneket elveszni nem hagytak volna, az jobbágyot is lassan-lassan szolgálathoz szoktathatták volna, mert
hogy az jobbágy, kinek ingyen kell szolgálni, de még az fizetett ember is úgy szolgál, az mint szoktatják. Az embereknek még magok dolgában is sokaknak az időszak hiában való elmulatására, az hivalkodásra vagyon nagyobb hajlandóságok,
mint az munkára. Immár most mind csak puszta, ha derekason akar építtetni ember, szokatlan is lévén hozzá a jobbágy, költség is sok megyen reá, mind maga
Nagyságod az költséget m egsokalja, s m in cl azjószág m egs Hlyed, m ert n ern szoktatták hozzá, ha penig lassan-lassan építget, úgyis sok esztendeig épségre nem hozhatja. Én mindazáltal az én kicsiny erőm és elégségem szerént azom leszek hiában
az időt el ne mulassam, mind építésből, vigyázásból és az helyeknek éléssel való
megrakásából. Az jó katona az jó lovon mutathatja meg magát, de ha olyra ültetik,
kit alig-alig verhet elébb-elébb alatta, akármint igyekezik is maga, de ugyan csak
ott marad. Ha olyan udvarbiráim volnának, mint Erdélyben, csak eddig is megmutathattam volna, hogy az Nagyságod cipóját hiában ez két esztendő alatt nem öttem
volna meg az gondviselésből. " 19 ° Debreczeni tehát leírta betegséget, majd közölte
annak fő okát: a Rákóczi-jószágok krónikus szakemberhiányban szenvednek.
Prefektusságának kezdeti éveiben különösen sokat panaszkodott leveleiben az
uradalmi személyzet — főként azudvarbírák — alkalmatlanságáról (éshiányossá-
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gáról) 191 , de miután ura ezen érdemben nem tudott segíteni neki (ugyanis Erdélyben is szakemberhiány volt 19 "), a probléma egyetlen megoldásaként elkezdte keresni azokat az ifjakat, akiket alkalmasnak vélt uradalmi tisztségek betöltésére a
szükséges gyakorló és tanuló idő letöltése után. Fő célja elsősorban udvarbírák kinevelése volt. Debreczeni véleménye az volt, hogy ,,az kipenig nem tanul az tiszthez, csak úgy állatják a tisztre, nem tehet az nagy hasznot alkalmas ideig is. "193
Debreczeni Tamás által kitanított tisztviselő volt Szikszai István, tolcsvai kisnemes, akit egy évig viceudvarbíróként maga mellé vett, majd mikor letelt a „szakmai
gyakorlat", szerencsi udvarbíró lett.194 Sári Mátyásból, Kun László Szatmár vármegyei birtokos szolgájából ugyancsak udvarbírót faragott, mégpedig sárospatakit. 19 ' Gönci András -— akit Rákóczi 1636-ban ónodi udvarbíróvá nevezett ki —
szintén hozzájárt „iskolába". 196 Debreczeni rajtuk kívül még számos uradalmi
tisztviselőt kinevelt, a legjelentősebb és legjobb tanítvány mind közül utódja, Klobusiczky András volt. 197
Az uradalmi tisztviselők személyére Debreczeni tett javaslatot, melyet Rákóczinak kellett jóváhagynia, annak konvenciójával és instrukciójával együtt. (A dolgozatunkban tárgyalt éveket vizsgálva leszögezhetjük, hogy I. Rákóczi György
pataki prefektusa minden ezirányú javaslatát elfogadta.)
Rákóczi ugyan növelte pataki prefektusa hatáskörét (ti. elődjéhez, Cherneléhez
képest), de a magyarországi birtokai fölötti főfelügyeletet, mint fejedelem is fenntartotta magának. A kortársak nem véletlenül nevezték őt „ béres gazdának",19S hi191
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szen tevékenyen részt vett uradalmai irányításában. Szilágyi Sándor így jellemezte
Rákóczi és Debreczeni (munka)kapcsolatát: „Két sajátságos rokonszellem találkozott..., kik éppen azért a legjobban ki is jöttek egymással. " m
Debreczeni Tamás utasításokat adva irányította I. Rákóczi György birtokait,
azaz az udvarbírókhoz írt levelekben elrendelte, hogy mit és mikorra kell végrehajtani. Ok pedig jelentéssel tartoztak neki. Debreczeni Sárospatakon lakott, a várban
és a városban, illetőleg a sárospataki uradalomban, valamint a Hegyalján folyó
gazdálkodást személyesen irányította.
Debreczeni egy évben egyszer vagy kétszer hazalátogatott Pálfalvára otthoni
ügyeit elintézni (mint fentebb írtuk, birtokait távollétében felesége irányította). Általában egy vagy két hétig tartottak ezek a távollétek. Ilyenkor elegendő instrukcióval látta el az alá tartozó uradalmi személyzetet. 1633-ban pl. május végén és június
elején tartózkodott birtokán. Ekkor, mint Rákóczinak írta: „Patakon csak tizenötödnapig való instrukcióval hagytam az dolgot." 200 1635 nyarán pedig, mikor újfent Pálfalvára ment, megtudjuk, hogy konkrétan a pataki, a szerencsi és ónodi udvarbíráknak adott távollétére instrukciót, 201 amiből az is jól látszik, hogy ezek az
uradalmak (tehát a sárospataki, szerencsi és ónodi) álltak leginkább közvetlen irányítása alatt.
Működéséről és az uradalmak állapotáról jelentéseknek számító leveleiben
rendszeresen beszámolt a fejedelemnek. Ezekben a levelekben Debreczeni a birtokok legapróbb történéseiről is említést tett és ezekben írta meg javaslatait és indítványait is. A fejedelem pedig minden levelére válaszolt, ha elfelejtette, akkor Debreczeni figyelmeztette, hogy várja már a választ. -0 " Jelentéseivel ill. leveleivel
együtt, azokhoz csatolva gyakran beküldte a neki szóló leveleket is.2ÜJ Mikor beteg
volt, leveleit általában (diktálás után) más jegyezte le."04 Úgy tűnik egy vagy két
naponta írt Rákóczinak, de volt nap, mikor két levelet is megfogalmazott, 203 ha az
első levél megírása után pl. érkezett még valami fontos hír vagy pedig a levele meg-
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hamarosan Munkácsra akarta küldeni, megengedte Dcbrcczeninek, hogy még addig otthon,
birtokán maradjon, dc mint kötelességtudó ember azt így utasította vissza: „Nagyságod dolgainak hátramaradásával ebben nem kedvezhetek most magamnak, ez jövő szeredán, ha ez Úristen azt engedi érnem, ismét megindulok és Patakra megyek... "
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AFR 1468. sz.
AFR 1368., 1493. sz.
AFR 1307., 1506. sz.
Pl. Miss. 1639.III.3.
Pl. AFR 1295-1296. sz.
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írását követően érkezett fejedelmi levélre is még gyorsan válaszolni akart. Az Erdélybe írt leveleken kívül természetesen udvarbíráinak is állandóan válaszolnia
kellett, úgyhogy csak e szerteágazó hivatali levelezés is eléggé próbára tehette
Debreczeni munkabírását. Kivételes teherbírását bizonyítja, hogy sok-sok teendője mellett ennyi levelet megírt saját kezűleg, méghozzá nem egyszer hajnali 4-5
órakor vagy késő este. 206
Patak mintegy információs központja is volt Rákóczinak, a legtöbb magyarországi (és külföldi ill. hódoltsági) történésről a fejedelem innen, főként Debreczeni
Tamás leveleiből értesülhetett. 207 De „visszafelé" is: az erdélyi hírek általában
szintén Patakról keltek szárnyra. 208 Debreczeni ugyanakkor mindig figyelmeztette
urát, ha valami hamis (ártani akaró) hír terjedt el.209 Figyelmeztette akkor is a fejedelmet, mikor megtudta, hogy Kovács Péter egyik hadnagya (aki Zólyomi Péter
szolgája volt) Erdélybe ment, mégpedig tudomása szerint kémkedni. 210
Debreczeni az információáramoltatás keretében I. Rákóczi György magyarországi postahálózatát is kezében tartotta. Patak postaközpontnak számított."11 Minden levél, amit a fejedelemnek küldtek vagy amit a fejedelem írt, Debreczeni kezén
ment keresztül."1" Debreczeni, ha szükségesnek vélte, fel is bonthatta tisztviselőtársai (pl. Chernel György) leveleit," 1 ' de akár még a fejedelemnek címzett leveleket is feltörhette."14 (Ez utóbbi jól mutatja kivételes hatáskörét.) Rákóczi levelei
általában Váradon keresztüljutottak el Patakra és innen mentek aztán a címzettekhez. Debreczenitől a posta legtöbbször Sárosra ment, ahonnan ha kellett, továbbküldték a közeli Makovicára (Zboróra) és a legtávolabbi birtokra, Lednicére. A
Pozsonyba vagy Bécsbe menő levelek Lednicén, azaz Réz András kezén átjutottak
el címzettjükhöz. Erdély felé is ez az útirány működött. A postát Patakról is leg-
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AFR 1056., 1513. sz.; 1491., 1528. sz. Arról, hogy a levelezés mennyire megerőltető volt számára, így írt: „ ...én nekem, erőtlen vén embernek csak az mindeneknek árúnként való választétel is igen-igen nagy tereli..." (AFR 1391. sz. Ld. még: AFR 1436. sz.: „...bizony elég
nehezen vagyok seriba nélkül... ")
Pl. AFR 1058., 1332, 1343., 1406., 1459, 1 4 8 5 , 1488, 1503. sz. Debreczeni sokszor csak a
szóbeszédről tud beszámolni Rákóczinak, de ha konkrét dolgot említ, mindig megírja a forrását is.
Pl. AFR 1463, 1520, 1532. sz.
Pl. AFR 1410, 1433. sz.
AFR 1400. sz.
AFR 1075. sz.
Pl. AFR 1050, 1052, 1294, 1296. sz.
AFR 1467. sz. Dcbrcczcni Esterházy nádor Chcmclhcz írt levelét bontotta fel, hogy azt lemásolva elküldhesse Rákóczinak.
AFR 1476, 1484. sz.

többször Váradon (és Kőváron) keresztül küldték be a fejedelemhez. 13 A leveleket
általában az ún. címeres posta vagy téglási, pocsaji hajdúk és váradi katonák vitték-hozták. 216
Debreczeni, mint fentebb említettük, 1637-ben élete végéig lekötötte magát a Rákóczi-család szolgálatára, 21 ' és valóban ő haláláig szolgált, — I. Rákóczi György
után feleségét, Lorántffy Zsuzsannát — mint a család magyarországi birtokainak Patakon székelő prefektusa. 1650-ben, immár 80. életévében járva is dolgozott, bár
egyre gyengébben. Leveleit pl. már nem maga írta saját kezűleg. Egyik-másik aláíráson látszik, hogy rossz állapotban volt. 2I S Köszvénye kínozta, ami már 1629. óta
okozott neki fájdalmakat. 219 Utolsó előtti ismert, Lorántffy Zsuzsnnának szóló levelében így írt állapotáról: „Az én kicsiny fordult könny ebbiilésecském úgy ítélem a
márciust érezvén, újonnan sokkal nehezebben jőve reám tegnap az áruló rossz köszvény, talán az Úristen immár elhozza az idvességes órát, az melyet bizony valóban kívánnék, ez rossz nyavalyákból való kiszabadulása után. "22° Két hét múlva, 1650.
március 18-án éjfél után 2 órakor, pataki házában jött el számára az „idvességes"
ora.
Debreczeni Tamás prefektussága a magyarországi Rákóczi-birtokok életében
és fejlesztésében egy új és virágzó korszakot jelentett, melynek kovásza a tehetségen és tapasztalaton kívül a Rákóczi György és a közte lévő jó együttműködés volt.
Rákóczi ez esetben is jól választott. Szilágyi Sándor írja róla, hogy „szerencséjének és sikereinek egyik titka abban rejlett, hogy embereit kitűnően meg tudta vál asztam.
Debreczeni sikeréhez, eredményes működéséhez a már említetteken kívül hozzájárult az is, hogy állomáshelyein ill. tisztségeiben megfelelően hosszú időt tölthetett, Patakon ugye majd 18 évet. Tehát minden esetben nem csak elkezdhetett
valamit, hanem alkalma nyílt a befejezésre is.
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AFR 1108., 1236., 1275., 1323., 1332., 1338. sz. A lcvélvivőknek nagyon kellett vigyázniuk,
hogy az ellenség cl ne kapja őket. 1632 októberében pl. Rákóczi 3 postáját is elfogták Esterházy nádor emberei (ld. AFR 9563. sz.). Ezért különösen Sáros és Lcdnicc között pl. nagy elővigyázatossággal a hegyeken át, éjszaka vittek a postát (ld. AFR 1108. sz.) és általában ruhába
varrva (pl. AFR 1322. sz.).
AFR 1329., 1340. sz.
Makkai L.\ i. m. 668. p.
AFR 5649., 5655-56., 5658., 5660. sz.
AFR 1044. sz.
AFR 5658. sz.
Sárospataki Református Kollégium Levéltára SD I.4./TI.4. Szenátusi jegyzőkönyvek. 3. köt.
(1642-1717) 425. p.
Szilágyi, 1893. 294. p.

Az életének több mint felét birtokirányítóként töltő Debreczenit már saját korában általános elismerés övezte. Iratosi János nagytoronyai prédkátor 1637-ben megjelent művének dedikációjában így ír erről: „ Tetszik pediglen énnékem böcsületes
Uram, hog}> ez íráskát kegyelmednek dedikálnám, mivel tudom, az jó emlékezeti
Bethlen Gábornak, Erdélynek dicsiretes fejedelmének, mely nagy hűséggel és haszonnal szolgált légyen kegyelmed. És ez mostani kegyelmes Urunknak is, a Tekéntetes és Nagyságos Rákóczi Györgynek. Erdélynek sok szép virtusokkal tündöklő fejedelmének etc. Magyarországi jószágiban levő praefectusságát, minden értelmes
emberek itileti szerint igen dicsiretesen viseli. Patak várát, városát, több örökös házaival egyetemben igen nagy szorgalmatossággal építteti. "22j Szalárdi János több
mint két évtizeddel később, már Debreczeni halála után a következőképpen méltatja
őt ill. munkásságát: „ ... apatakipraefectus, Debreczeni Tamás, ki Bethlen fejedelemnek is erdélyipraefectusa lévén, híres-neves, ismeretes jó oeconomus, becsületes, hű
ember... " Nem sokkal alább pedig: „Magyarországi jószágok..., melyeknek jövedelmek csak a pataki tárházba menének és Debreczeni Tamás praefecturája alatt
nagy szorgalmatos oeconomia, majorkodtatás által igazgatnának... "224

Utószó

Az előszóban idézett Lukinich-féle gondolat nyomán (is) adódik a kérdés: Elfelejtette-e őt az utókor? A válasz: egyértelmű nem. Bár valljuk meg a kérdés nem
könnyű. Ha tíz embert megkérdeznénk, ki volt az a Debreczeni Tamás, valószínűleg tízből tíz ember azt válaszolná, hogy nem tudja. De feltehetően ez lenne az eredmény akkor is, ha pl. Thurzó György nádorral kapcsolatosan tennénk fel ezt a
kérdést.
Először is a korszak kutatóinak nagyobbik hányada biztosan meg tudná mondani — legalább távirati rövidséggel — ki volt ő. Mindenesetre a legfrissebb szakirodalomban is találkozhatunk a nevével. Sőt — mutatva, hogy mennyire jelentős volt
személye a korszak történetében—a szélesebb rétegek által forgatott kötetekben is
felbukkan a neve. Például Magyarország történeti kronológiájának 2. kötetében,
ahol a következőt olvashatjuk róla: „1632. augusztus 23. I. Rákóczi György ma-
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Iratosi T. János: Az ember eletenek boldogul
(RMK I. 670. — R M N Y 1683.)
Szalárdi J.: i. m. 200., 202. p.

való igazgatasanak

modgyárol. Löcsc, 1637

gyarországi birtokain megkezdi működését a kor legkiválóbbnak tekintett mezőgazdaságiszakembere,
Debreczeni Tamás (1649-ig)
Ennél is jobban bizonyítja a fenti válasz jogosságát, hogy Debreczeni nevével találkozhat (majd) minden
másodikos gimnazista a Walter Mária-féle történelem tankönyvben. A tankönyvíró az I. Rákóczi Györgyről szóló részben következőképpen említi: „Belső hatalma megerősítésére elsősorban birtokait növelte. (A kor legkiválóbb
mezőgazdasági szakemberét, Debreczeni Tamást alkalmazta irányításukra.) "~~6 De hogy nem
felejtette el őt az utókor, arra bizonyítékul szolgálhat e tanulmány is.

Függelék 22
1.

Debreczeni Tamás nemeslevele
Bécs, 1609. július 22.
II Mátyás király Debreczeny Tamásnak, feleségének Tarjány Annának
és testvérének Debreczeny Mihálynak nemességet és címert adományoz
Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, cuius fundum trijugis viridis
monticulus occupat, supra quem integer fúlvus leo ore hianti, lingua exerta caudaque
bifurcata erecta dispositis pedibus inque dextrum scuti latus conversus stare,
anterioribus vero levő protenso pomum aureum cruce desuper conspicuum tenere,
dextro autem elevato inter duas rutilantes aureas stellas clavam candidam vibrare
conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam regio diademate
aureum g r y p h u m , ambobus p e d i b u s ensem n u d u m tenentem, m e d i o t e n u s
producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis hinc
lutei et coelestini, illinc rubri et albi colorum in scuti oram defluentibus, illudque
decenter adomantibus.
(Ld.: Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának czímereslevelei.
1200-1868. Bp., 1904. 103. p)
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Magyarország történeti kronológiája. Főszerk.: Benda Kálmán. 2. köt. 1526-1848. B p , 1983.
460. p.
Walter Mária: Történelem a gimnázium II. osztálya számára. 8. jav. kiad. B p , 1992. 267. p.
Az alább közlendő forrásokat — az első kivételével — a forrásközlésben általánosan használt
ill. közismert rövidítések jelzés nélküli feloldásával betűhíven közöljük.

2.
Debreczeni Tamast pataki prefektussa kinevezo irat
Gyulafehervar, 1632. szeptember I.

Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transil[va]niae, partium regni Hungariae
Dominus et Siculorum Comes. etc. Damus pro memoria, quibus expedit uniuersorum. 228 Hogy miuel My, az oda ki valo minden ioszagink Praefecturaianak - - 9
tiztit, Nemzetes Debreczeni Thamas hiuimknek szamadatlanul conferaltuk 230 , az
mint megis izentiik volt; Erre nezue tenore praesentium, assecuralliuk 2 ' 1 arrol,
keuansaga szerint, sub verbo nostro Principali, 212 hogi sem magunk, sem semminemii maradekink, arrol az Praefectussagrol, magatul, sem utana, felesegeteol,
giennekitol, semminemu maradekitol szamot nem vesziink es nem vesznek: Seot
az idebe valo Erdeli Praefectussaga dolgabolis, plenarie absolualliuk 233 , es ha ki
hiueink keozziil iouendoben azert akarna busitani, mindenek ellen meg oltalmazni
igeriuk: Annakfelette ha az mi szolgalatiinkra valo allasa, s maga adasa miatt,
megneuezett Debreczeni Thamas hiviink, vagi ioszagaban vagi marhaiaban meg
karosodnek, arrolis assecuraliuk, h o g y plenarie contentaltattiuk. 2 , 4 H a r u m
nostrarum vigore testimonio literarum mediante. Datum Albae Iuliae. die prima
Septembris Anno Millesimo sextuagesimo trigesimo secundo. 233
G[regorius] Rakoci
m[anu] p[ropri]a" j6
Samuel Pathay Secr[etariu]s~" 7
m[anu] p[ropri]a
MOL P 66 Bretzenheim cs. leveltdra. 204. cs.fol. 18.
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Rákoci György Isten kegyelméből Erdély fejedelme, a Magyar Királyság Részeinek ura és a
székelyek ispánja stb. Adjuk emlékezetül mindenkinek, akit illet.
Jószágkormányzatának.
Adtuk.
Személyesen biztosítjuk állandóan.
Fejedelmi szavunkkal.
Teljesen fölmentjük.
Teljesen megtartjuk abban.
Ezeknek rcdelctünkkel elejét véve kelt, Gyulafehérváron az 1632. szeptember elsején.
Saját kezűleg.
Titkár.

3.
Debreczeni Tamás pataki prefektus végrendelete
Sárospatak, 1645. november 29-december 18.
Testamentar[ia] Dispositio2"lS die 29 novembris A[nn]o 1645. 2,9
En Debreczeny Thamas szulettem ez Vilagra Daroczon 240 1 5 7 0 esz:
9 decembris.
Hazasultam megh 19 May Anno 1600.
Lőttem Szakmari Udvarbiro. Anno 1606.
Hadtam el az Udvarbirosagot. Anno 1610.
Lőttem Thokay Praefectus. Anno 1611.241
Hadtam ezt el akaratom ellen mert az Fejedelem vitt el onnét Erdély,,
„ben Anno 1622.
Lőttem Erdeli Praefectus kedvem ellen. 1623.
Hadtam eztis el szegeny Fejedelem megh halvan. Anno 1630."4"
Lőttem Pataki Praefectus. Anno 1632. 1 septembris.

Meditatio Mortis 243
Minden keresztyen embernek tudni kel, s enis tudom hogy az embereknek minden
nyavalyai egy egy keővete az halainak, ez Vilaghbul való ki mulasokra; az nagy Ur
Isten penigh az emberi nemzetseghtól az eó Vegh orajat helyet es modgyat annira el
titkolta hogy soha azt senkinek megh nem jelentette, Enis azért erezven testemben,
elmemben, s minden erzekensegimben az idő es sok nyavalyak miat való fogyatkozasimat nem akarok czak ugy ez Vilaghbul ki menni mint az kik ez elet utan semmit nem remenlenek, hanem az keresztyeni boldogh remenseget előtte viselven, jo
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Végrendelet.
Debreczeni Tamás pataki prefektus e napon kezdte írni a végrendeletét..
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Királydaróc: falu az egykori Szatmár vármegyében (ma: Romániában Craidorolt).
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Thurzó György nádor, m a j d Thurzó Imre tokaji prefektusa volt.
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Bethlen G á b o r fejedelem 1629. november 15-cn halt m e g Gyulafehérváron. Debreczeni nem
sokkal ezután, 1630 j a n u á r j á b a n távozott tisztségéből.
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E l m é l k e d é s a halálról.

lelki ismerettel való keszűlettel gyermekim. Attyamfiai es minden ez világon
tovób elo felebaratim kezzíil akarok amaz en őrökké való hazamban illen hitben es
remenseghben altal menni.
Nem tartom az Emberi nemzetseghnek feőkeppen az keresztyeneknek allapattyokat az Vak szerencsetűi függeni hanem vallom es hiszem, hogy az egy igaz
terempteő Isten ki atya Fiu Szent Lelek teremptette ez Világot minden benne
valókkal. Eő adot engemetis ez vilaghra, nevelt, táplált eltetet, es az eő igaz ismeretire jutatot Szent Leieknek vilagositasa es munkálkodássá altal, eőrizet oltalmazot,
tellyes eletemben kiért legyen eőrőkke aldando az eő szent neve, Es noha az en
szüleimnek gyarló verektúl lőttem, es szűlettettem, minden romlandoságh ala
vettetet ember vagyok, ismeremis az en szamtalan sok büneómet, fogyatkozasimat
mellyek szüntelenül szemeim eleőt foroghnak ennekem mindazonaltal azoktol
megh nem rettenek, mert tellyes bizodalommal hiszem es vallom, hogy ha mind ez
Vilagh bűneit egyedül en cselekettem volnais peonitentia"4^ tartasa utanmind felül
mullya az Istennek irgalmassaga, az en Christus[om]nak keresztfan ki ontot czak
leghkissebbik verenek czeppeis arra elegh az en bineimnek el torlesere.
Illyen igaz ismeretben leven azért, az en kegyelmes Istenemnek es Attyamnak
bizvast eo nagy batorsaggal ajanlom lelkemet az Ur Istennek az eo szent kezebe,
testemet penigh oly remenseggel adom az niugodalomra az eo Attyanak az földnek
hogy az utolso napon fel tamad dicsosegessen es lelkemmel edgyesolven az en kegyelmes itellő biramnak job keze felől alatvan az eorok eletnek birasara az tőb
hívekkel es szentekkel bevitesem. Amen.

Wilaghi dolgaim
Mendeneknek előtte ez világi dolgaimban, az en kegyelmes Uram eö Nagysagat
Rákóczy Geőrgy Uramat eö Nagysagat Isten kegyeimétűi Erdély Orszaghnak Fejedelmet, Magyar Országh reszelnek Urat es szekellyeknek Fő Ispannyat Nekem
kegyelmes Uramat; az en kegyelmes Aszszonyomat Lorantffi Susanna Asszont
megh nevezet Erdély Orszaghanak fejedelem Aszszonyat nekem kegyelmes Aszonyomat igen alazatossan kerem: ha az en vensegemben, erőtlenseghre jutót allapatomat, Tizen három esztendők alat terhes tiszt viseletemben szolgalatomban mi
fogyatkozasim lőttenek volna kegyeimessen megh boczassak, es szanszandekkal
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Bűnbánat.

való czelekedetemnek ne tulajdonitczak, mert az en raitam bizot tisztemben es
szolgalatomban hiven es igazan jo lelki ismerettel szolgaltam es az menire lehetet
Istenes utakon egyesek romlássá nelkűl, joszaginak jeővedelmeket kar es
fogyatkozas nélkül beszolgáltattam igazan. Keónyórgók azért alazatossan az en
hű, jámbor es nem haszontalan szolgalatomról megh emlekezven, az en szegeny fiamat Debreczeni Georgyőt vegyek kegyelmes oltalmokba mivel immár az az marada szegeny közzülők, hogy ennek peldajaval töb hasznos szolgakis keőtelezhessek magokat az eö Nagysaganak szolgalattyara.
Eo Nagysagoknak en keörulottem sem ladaimban sem hazamban seminemű levelei ninczenek az joszaghrul való levelek Kluboseczki Uram - 4 ' kezeben vadnak,
az mellyek penigh tisztemben estenek mind eo kegyelmenek adtam. Az Miszilis levelek mindenni esztendő forgassi alattis valameni jőt mind az szállásomon ket
almariomban vadnak be rakva tudgya Kluboseczky Uram es keorűlettem lakó deákok. Valamikor eo Nagysaga akarja eleo vetetheti es oda rakhattya a hova kegyeimessen akarja. Nem szükségh azért se hazamat se ladamat peczetleni, halalom utan
való gyalazatomra. Kjert alazatossan keónyergők eo Nagysagoknak ollyan dologh
ne essek halaom utan.

De Proprijs Acquisitis Bonis. -46
Az en velem való sok jókat kegyelmes Istenem es Attyam, az eo ingyen való
kegyelmessegetul minden erdemem felet világi eletünkben, szegen üdvezűlt edes
felesegemmel faratczaginkra, munkáinkra kegyeimessen aldasat nyújtván, keves
világi jokkalis latogatot vala bennúnkőt, mellyekrül ennekelőtte egynehány esztendőkkel dispositiot is tettem vala közőttők, ugy mint Fiaim es Leanim keözőt. De
mivel az Ur Isten az en bűneimért az eo igaz itelletibiil ab Anno 1639 Felesegemet,
két hazas Leanimat, ket Fiamat, Debreczeny Jánost és Sigmondot el szólította minden magh nelkűl, es csak az egy Fiamat Debreczeny Geőrgyőt hagya szemeim előt
megh, egy fiaczkajaval Gabrissal. Elobbeni Testamentar[ia] Dispositiomat változtatnom kelleték, es ujobban disponalnom. 247 Jóllehet talam meltan, sem magamat
evvel, sem az dispositioim olvasoit nem kellene faraztanom, mert mind az Istennek

245

Klobusiczky András (7-1656) birtokos nemes, a Rákóeziak familiárisa. Az 1640-cs években
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Saját szerzett javaimról.
Rendelkeznem.

igassaga, mind az Termeszszet es Országh Teorvenye azt dictallyak, hogy mind az
Eősrül állok mind az aequisitumokrul 248 allo akar mi nevel nevezendő jók az
Attyakrol Anyákról az eo sajat gyermekeknek maradgyanak es szallyanak per
gradus 249 de mivel Attyamfiai és Onokaimis vadnak megh mostan, hogy azokis
mindenik szabados dispositiomat erezek kicziny aequisitumombul, es eggik az
masikat megh ne gyűlőllye erte, s veszekedessek se legyen. Mivel nekem, sem az
üdvezűlt felesegemnek semmi anticumok, 230 sem joszagh, sem eörőkségh sem
semmi res mobilisink 231 nem vala, hanem az nagy kegyelmű Isten magunknak atta
volt az mi keves vagyon. Azon keveset javaimbul illyen keppen disponalok, kire
hogy az Ur Isten kegyelmes consensussat 2 ' 2 nyuieza alazatos keönyorgessem altal
kerem es kivanom eo Szent Felsegetúl.
Megh aldot vala eó Szent felsege engemetis üdvezűlt felesegemmel, tőb áldási
keőzőt magzatokkalis, mert tiz fiunk es negy leányunk volt, mellyek kőzzűl het fiamat ket leanimat az Ur Isten eő Szent Felsege ,8.9.5,3, 5 —ket esztendős korokban
el vette tűlünk az halai altal, ket leanimat Frusinat es Judithot, s három fiunkat
engette vala annire nevelni hogy hazassagokat es gyermekeket ertem az ket
Leanyomnak Leani, es fia marattanak, kik most is élnek Nemzetes Farkas István
Uram (szegeny edes Frusina Leanyomnak) három Leanya Es Nemzetes Marjassi
Ferencz Uram Judith Leanyomnak egy fiaczkaja Marjassi Ferencz, magok az szegeny Leanim megh holtanak, Fiamnakis mind az haromnak Janosnak Georgynek
Sigmondnak voltanak fiai, de elseőben Debreczeny Janosnak fiaczkaja kicziny
koraban megh holt, hasonlo keppen Debreczeny Sigmondnakis fiaczkaja s az utan
ez jelen való boldoghtalan 1645 esztendőben, Debreczeny János 22 Juny megh
hala Palfalvan, 233 Debreczeny Sigmond is ezen esztendőben 3 octobris Sárospatakon. Es igy czak Debreczeny Georgy marada fiaval Gabrissal az Ur Istennek
Szent akarattyaigh. Szegeny megh nevezet Leanimat tiszteszegessen kihazasitottam, az kit Szegeny Frusina Leanyomnak joszagh venni adtam Nemzetes Farkas
István Uram kezehez három ezer hatszaz forintot idest 3600 mellyen eo kegyelme vőttis joszagot az Tekintetes es Nagysagos Lonyai Sigmond Uram Borhidi
portiojat. Es im mostis hagyok három ezer forintot idest 3000 azoknak az három

248

Szerzett j a v a i m b ó l .

249

Itt: n e m z e d é k r ő l nemzedékre.

250

Ősi birtokok.

251

Ingóság.

252

Itt: beleegyezés.

253

Szatmárpálfalva: falu az egykori Szatmár vármegyében ( m a : Romániában Pulesti).

Unokaimnak Marianak Eőrzebetnek es Judithnak, ugy hogy ha Isten elteti eöket
mindeniknek ezer forintot ha penigh czak edgik maradna mégis az edgiknekis
mind az 3000 forintot Debreczeny Geőrgy az en holtom utan fel esztendővel eppen
meghadgya. Ha Isten Nemzetes Farkas István Uramat eletben megh tartya akkor eo
kegyelme kezeben authentia Personak praesentiajaval quietantiat 2 3 4 veven
magaert eo kegyelmetűi, ha penigh eó kegyelme nem eine (kit Isten eltávoztasson)
Farkas Marianak avagy az kinek Isten eőtet paranzolya, mert tudom hogy neki kel
az ket Eőczenek (sic!) ha elnek gongyokat viselni Attyok halala utan.
Az másik Leanyomnakis tisztesseges ki hazasitassa utan joszagh venni (mivel
az mi kicziny Joszagoczkam volt, azt az fiamtul leanyomnak nem adhattam) attam
eót ezer forintot idest f[lorenos] 5000 ez egy fiaczkaja maradvan szegeny
Debreczeny Judithnak eleghegesnek itiltem lenni Marjassi Ferencz Unokamnak az
oda maradót Paraplei numeres [?] őtt ezer forintot, de ha az gyermek megh halna
Res mobolisimbul Szeónyegekbul, Paplanokbul, Arany s Ezüst marhakbul megh
czak On talakbulis ki adtam szegeny edes Leanimnak reszeket
Darhoczy István Uramnak Eőczemnek az mi maradót volt Attyarul es szegeny
Anyankrul megh iffiu legeny koraban mikor Turzo Imre halala233 szállót Szakmarra, megh adtam eo kegyelmenek tudgya eo kegyelme.
Debreczeny Mihály Eoczem Urammalis semmi osztozo marham ninczen, noha
Attyank Anyánk egy volt, de en onnat Szegenyektűl az eredetnel (es tizen egy kettő
vagy tizen három esztendeighvalo fel tartasnal [többet nem vettem], 23 hanem jámbor szolgalatom utan kellet osztan a magam vensegeigh elnem, eőtetis tudgya az jo
Eőczem ennek Leányát elegge intettem adgyon tisztesseges szolgalatot eleiben
mert szegeny legyeny különben dolgaban s ez világi eleteben elő nem mehet, promouealtamis 237 volnais eörőmest j o tisztekre mikor az Ur Isten nekem modot adott
volna abban, de semmikeppen nem fogada szómat az edes Eoczem, seőt megh
magamnalis, fizetesemért nem akart szolgálni, feő helyekre commendaltam 238 jo
akaró uraim altal, mind az mi kegyelmes Urunkhozis Urasagaban es Groff Bethlen239 Uramhoz eó Nagysagahoz is Gubernatorsagaban, hozza epitven három loval, mindennel keőntőszelis de mindenektül czak el ment buczu vetlen, hogy latta
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Hiteles személy jelenlétével nyugtát.
Thurzó Imre 1621. október 19-én halt meg Nikolsburgban.
Ezt a másoló valószínűleg kihagyta.
Előléptet.
Ajánlottam.
Idős Bethlen István.

hogy elő nem vehetem, kertem azon ha masut nem lakhatik, hogy ne gyalazatoskodgyek miatta lakjék hazamnal ket lora fizetese jár migh elek es ell vagy valamellik Joszagomnak vagy Udvarhazamnak visellye gongyat, job eő nevekedgyek
belőle, de nem kellet az edes Eőczemnek semmi jo akaratom, czak Lovatis 13mat
attam eó kegyelmenek eczer is maszszoris szerszamostul, azon kivúl kőntessel tartottam esztendőrűl esztendőre ez mai napigh, mert mostannis Palffalvi hazamtul
hordos borok; Vereo diszna, buzaja es minden esztendőben egy egy vegh karasiaja 260 jár, Az minemű állapotomban forgattam, akarvan hazassaga utannis elo
vinni, eörömest megh hazasitottam volna jo helyekre, de azt sem akarta en altalam
hanem Erdeli Praefectussagomban hazasult megh hirem nélkül egy kurva nemzetbűi, olykor adta hiremme, mikor immár mégis esküttek volt, azért sem vethettem ell, noha nagy vetek volt hanem magat köntössel mátkáját akkeppen minden
köntössel kit utanna kellet vinni el keszitettem, minden elest es bort az mi kellet
attam, ugy boczatottam ki lakodalomnak vegben vitelere, hanem szaz es egy néhány forintokon valtottam ki jegyesse Zalogban levő jószágát, az en Istenem az mit
ennekem adot az jo Eőczemet taplaltam segitettem halalom utannis hagyok neki
ket szaz forintot, kit temetessem utan Debreczeny Geőrgy mindgyarast megh adgyon nekie, effelet migh el az jo Eőczem az rendelt Provisio 261 megh járjon.
NB. Ezt haszontalan irast czak azért kelletek irnom, az kik eő dolgát nem ertettek,
ne tegyenek az emberek Íteletet felőlem, hogy egy test vér leven velem illyen
alazatos allapatban maradott eő kegyelme, es hogy en nem promorealtam volna.
Halalom es temetessem utan Debreczeny Geőrgy Fiam, szolgaimat es szolgaloimat, elegendőkeppen mindeneket megh elegitczen, Varkony Mihalynak az
Inasnak mivel engemet az eő tehetczege szerint ej el es nappal szolgait adgyon
Debreczeny Georgy Eőtven forintot es egy gyermek lovat az Menesbűl jót;
Ezen kivűl edes Fiam Debreczeny Geőrgy mindeneknek Aequisitumimot akar
mi nevel nevezendók legyenek azok, Joszagh, ereőkseghek, Udvarhazak, es egyeb
res mobilisseket teneked hagyom mindenestül, es te utannad az te maradekidnak ad
utrunque sexum262 valamigh te élsz es te maradekid élnek, addigh mas Attyafiakra
az en Aequisitumimbul marat es való javaim en dispositioim ellen ne szalhasson;
Illyen Conditioval 263 azért hogy minden mivel ennekem minden Joszagim es
eöróksegim czak summaban 264 vadnak es nem eőrőkők Paálfalvan kivűl, migh az

260

Posztófajta.

261

Ellátás.

262

M i n d k é t ágon.
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Feltétellel.
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Pénzen.

te gyermekid mostaniak es Isten aldasabul az utan lejendók duralnak" D az Fiu agh
birja, migh az Fiu agh nem deficialna -66 addigh az leány ágh ne bírhassa, czak
kihazasittaszek tisztessegessen, ha penigh az fiu ágh deficialna az leány agra
szallyon, de azokis fel oszthassak egy mas kőzőt de el se adhaszak, hanem ha
melliket ki valtyak az arat vagy rajta levő summát egy erant oszszak fel magok kőzőt; hogy ha penigh teneked maradekidnak (mivel halandó az ember:) mind halalotok lenne, az Palffalvi Udvarhaz Ombodj Amaczj az Szent Martoni 267 portio ha
addigh ki nem vallyak eőket, immediate -68 szallyon Farkas István Uram három
leanyira szegeny Debreczeni Frusina Leanyomtul valókra, minden nemű hasznaival es az Szakmari hegyen levő szőlleimmel.
Az Szakmari hazam penigh in eo Casu269 kit Isten tavoztaszon ell, hogy Debreczeny Geőrgy mind ket agon deficialna, maradgyon es szállón Batizi Vasvari270
portiommal Debreczeni Mihály Eőczemre, es maradékira az summaigh, kit megh
mutat az levele, ha penigh szegeny Eőczem addigh megh halna, arra való maradeki
nem lennenek azokis szallonak felleb megh emlitet Onokaimra Nemzetes Farkas
István Leanira,
Daroczy István Uram Eoczemmel egy Attyank Anyánk volt, es noha eő kegyemenek en nalam semmie nem maradót, mert az mi kicziny Attyai keresmenyeben
Annya halala utan nalam maradót, mert az mind megh attam eo kegyelmenek, az
mint errűl oda fellyeb irtam, mindazonaltal eó kegyelme en nekem gyermeksegemtűl foghva igaz, tőkelletes es tőlem halogato engedelmes Attyamfia volt,
szolgaltis valamiben kellet, ha Debreczeny Geőrgy mind az ket agon deficialna kit
Isten tavoztasson Thokay hazamat ket darab szeőlőmmel ugy mint Koczogh Barat
vagy Kanducz, Szeszar 2, ' Ladanl Bornemisza allya szeőlőt Thot Földes Bartus eő
kegyeimere es maradékira szallyonak az Enczenczl 272 portiommal, seőt ha az onokaimnak Farkas Marianak Eőrsebethnek es Judithnak maghtalanol holtok teortennek (kit az Isten tavoztasson) Palfalvi Udvarhazis minden hozza tartózó Josza-
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Encsencs: falu az egykori Szabolcs vármegyében.

gival valamint szegeny Unokaimnak hattam Daroczy István Uramra, es mind ket
agon levő maradékira szallyanak.
Ittem: 273 Ugyan abban az Casusban ha Debreczeny Geőrgy es mind ket agon
levő maradeka deficialna (kit Isten tavoztasson) Az Tolczvay hazam es minden
szeólő eórőksegem az Tolczvay hegyen azzal az igassaggal szallyon es maradgyon
szegeny üdvezült Debreczeny Judith Leanyomtol való Marjassi Ferencz Uram
fiara iffiabbik Marjassi Ferencre, Leveleis annak cum Exemptio[ne] 274 teőb leveleim közt vadnak, mely megh adaszek.
Ittem in eo Casu Sáros Pataki varosban való hazam ket Ezer forintigh mert anni
inscriptioban27D vagyon es az kis Pataki Majorom kit eőrőkben szerzettem szallyon
Vereőczj Ferencz"76 Uramra immediate es az eo kegyelme maradékira vagy Legatariussaira 277 az summaigh az felseo haz.
Ittem Fiam gianant való jo akaró Uramra iffiabbik Klubosiczki András Uramra
es minden maradékira (in eo Casu) Nagy Dobrony egeszen in Comitatu de Beregh 278 es Kis Dobrony portiom valamint birtam florenos 8600. Es affélét valamit
epitek vagy penzen veszek az Capitalis summaval edgyűt, tempore redemptionis" 79
hogy eő Nagysagok mikor ki valtyak simul et semel deponallyak.~M) Epitettem
Udvarhazatis Majorhazat Istalokat Szekerszint es jo Csűrt mely epületeim extudaltatik ad florenos 400. Kerem azért az en jo akaró fiam Uramat Klubosiczki
András Uramat emlekezzek megh az eo kegyelmehez eleitűi foghva viselt es mutatott jo akaratomrol, es hogy az Ur Isten mind maganak minden dolgaiban szerenczes boldogh elo menetelt adgyon s mind edes gyermekinek örvendetes boldogh nevekedest, seót holta utannis jo gondviselőjüknek az en szegeny Debreczeny Geőrgy fiamat ne hadgya, oktassa tanitcza es oltalmazza.
Mint hogy penigh akar mikoris de kivalkeppen az mostani űdőben mégh az
megh ért elméjű Expertus es industriosus 281 embereknek is felette szükséges az jo
tanacz, segitczegh es oltalom, az sok gonos Lelki ismeretű emberek ellen, menivel
inkab az fele iffiaknak mint Debreczeni Geőrgy, elmemben forogh az kihez

273
274

Ezen kívül.
Kiváltságával.

275

Szerződésben.

276

Veréezi S. Ferenc (1607-1660) 1644-től sárospataki lelkész.

277

Örököseire.

278

Bereg vármegyében.

279
280

A kiváltás idejéig.
Egyszer s mindenkorra kiváltságától fosszák meg.

281

Tapasztalt és szorgalmas.

ennekem világi eletemben az emberek kőzzűl Isten utan azoknak gonduiselesek
segitczegek oltalma ala commendalom szegeny fiamat Debreczeni Geőrgyőt, mindenek felet penigh az en kegyelmes Uramat es Asszonyomat) es Rákóczy Sigmond
Uramat es Nagysagokat igen alazatossan kerem, seöt ugyan az elo Istenre
kenszerittem [n]oha arra se magam sem fiam meltok nem vagyunk, ugyan mindazonáltal eo Nagysagok termeszet szerint való kegyelmessegeket tarczak megh
szegeny fiamat, megh tekintuen azt hogy eo Nagysagokat en ez esztendők alatt,
jámborul es hasznosson is igyekeztem szolgálni, eletemetis az eo Nagysagok
szolgalattyaban veghezem. Eo Nagysagok utan Tekintetes Nemzetes Kemeny
János Uramat, Bethlen Ferencz Uramat, Keresztúri Pal Uramat, Nemzetes
Chernelhazy Chernel Geőrgy Uamat, es Balint Uramat, Zakany András es
iffiabbik Kluboseczki András Uramat Nemzetes Farkas István, Daroczy István
Nemethi János, Kis Thamas Baji István Szerenczi István Fekete János es Vereczi
Ferencz Uramekat, kerem az hol es miben kivantatik, j o tanaczokkal, igazgatasokkal, segitczegekkel, oltalmazzak, segitczegh [sic!] es igazgassak, hogy az Ur
Isten az eo kegyelmek holtok utan való maradekjoknakis jo gondviselosejeket
oltalmokat rendellyen es adgyon.
Vegezetre penigh mint hogy mostan az mi bűneinkért az Urnák sebessen egő es
mindeneket tuz modon egetheő emesztó haragjaban az mely Nemzetben az Dógh
halai esik keveset hagy bennek, avagy mind el horgya, az mint hogy csak az mi
felyunkbennis elegh példa vagyon effele, ha az Umak akarattya es kegyelme hogy
szegeny fiamat Debreczeny Georgyőt el szolitana (es mostan elo ket fiaczkajat
avagy annak edgiket megh hadgya) kit az Ur Isten az eő Nagy irgalmassagaért
tavoztasson, de ha ugyan ugy akarna eo Szent Felsege legyen az eó Szent akarattya,
abban azért az keserves Casusban Kluboseczki András Uramat ugyan az Istenre es
Lelke űdvessegere kenszeritem fiat, vegye kegyes gondviselese ala Daroczi István
Urammal eoczemmel edgyüt s tarczak s nevellyek az arvakat, minden Joszagim
kezekhez veven, nevellyek tanitczak az mikor miczoda tanitasok kivantatik
Joszagokbul es annak jűvedelmebűl taplallyak eöket edukallyak 282 az Istennek
nevenek dicziretire mindenek felet, migh az perfecta aetast 28j el nem erik kezekben
se boczassak joszagokat, azt elerven penigh ereszszek kezebe Gabrisnak vagy az
masiknak, az mellik az üdot eri, vagy ha mind kettő erne, mind kettőnek ha penigh
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Neveljek.
Felnőttkort.

azokis megh halnanak az joszagh mindenkeppen szallyon ugy mindenikre az mint
felleb oda megh irtam.
Testamentumnak Exeturotijs 284 [sic!] Nemzetes Zakany András 283 , Kluboseczki András es Daroczi István Uramnak Legyenek.
Utolszor eztis nem akarom felejteni. Ha az en velem sok jókat tött kegyelmes Istenem az eo beolcz itiletibűl, tőb sok kegyelmes ream való gondviselessi kőzőt ugy
rendeli hogy it Patakon tegyem le ez Világi eletemnek veget. Jo akaróim felebaratim, fiaim es jámbor szolgaim gondviselesek alat temetessem semmi pompaval ne legyen, hanem mennel nagyobb alazatossaggal czendessen Attyafiakon
kivul semmi idegen kulseő fő embereket ne faraszszanak converallyanak, valami
Cziffra es Uj Zászlót es Czimereket ne czinallyanak koporsomra ezüst szeget ne
veressenek, Oratiokat ne proclamaltassanak, 286 vagyon nekem Zászlóm Szimplex,
magamhoz illendő kit vagyon 20 esztendeje hogy czinaltattam Czimerek [i]s vadnak ugyan akkor czinaltak azokra czak az diest es annust287 kel iratni. Semmi
Epidaphiumot se Írjanak hanem czak az Nevemet, időmet es az mikor halalom
leszen, Czak azon kerem az Praedicator Uramat az ki praedicalani fogh az Templomban mivel Tisztviseleő ember voltam, mely miat sokan az mint akartak volna
magamis az mint kivantam es szerettem volna, nem ugy jarhattam el dolgomban
kellett vetenemis sokaknak az Tiszt miatt, [m]indenekert azért szómmal eő kegyelme megkövessen. Kivanom szivem szerint az Ur Isten e[n] utannam ennek az
Nemzete[s] helynek es kiterjedet Joszaghnak igazgatasara job alkalmato[sb] es eő
kegyelmenek kedveskedob embert [a]dgyon, igazgatasara, dirigálására, noha en
magam sem [es]merem azt magamban, hogy senkit igassagaban szanszandekkal
megh bantottam volna.

Ezek utan:
Legyen es maradgyon őrőkke az Urnák szer[etet]e, jo kedve, kegyelme raitatok
edes fiam, es mind ez Világon [t]őb elő felebaratim Attyamfíai, igazgasson vezerellyen segitczen Szent Leikenek ereje altal az eő akarattyanak paranczolatjanak el
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kovetesere megh tartasara, hogy kegyes eletet es boldogh ki mulast nierhessek eő
Szent Felsegetűl. Amen.
Actum in S. Patak die 18 decembris Anno 1645.
Költ ezen Testamentum Zakany András
Klüboszizki András, Ferenczi István
Daroczi István, Vereczi Ferencz
Baji János, Fekete János
Chernel Balint, es Baji István
Uramek kezek irasi es peczetek alat
MOL P 88 Dessewffy
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cs. levéltára.

manu propria~ ss

15. cs. 34. t.

A végrendelet itt közölt példánya egykorú másolat ipar), nem Debreczeni Tamás saját kézírásával készült. E példány Debreczeni Fruzsina három lánya (Erzsébet, Judit, Mária) számára
készülhetett — melyet kiskorúak lévén, apjuk, szentmártoni Farkas István kaphatott kézhez —
majd a három lány közül Judithoz került, aki első férje halála után cserncki és tarkői
Dessewffy Jánoshoz ment feleségül. így, ezen az úton került a végrendelet a Dcsscwffy-család
iratai közé. Ennek az 1645-ös végrendeletnek fennmaradt egy későbbi, írásképét tekintve feltehetően még a XVII. században készült, enyhén romlott másolata. Az egyszerű kópia, mely
nincs hitelesítve,megállapíthatóan két kéz munkája. A végrendelet ez utóbbi változatát ma a
Sárospataki Református Kollégium Levéltára ún. Dókus-gyüjtcményc őrzi (SL VII/4. fasc.
32., nro. 843.). Közlése: Dienes D.: i. m.

CSEPREGI ZOLTÁN
D O K U M E N T U M O K A 475 ÉVES BAZINI VÉRVÁD TÖRTÉNETÉHEZ

Bevezetés: Koraújkori magyarországi vérvádak
és XIX. századi visszhangjuk

Hogy a vérvádperek jegyzőkönyvei, ill. az ezekkel kapcsolatos tanúvallomások és
tudósítások egymással irodalmi függésben vannak, arra már Hermann L. Strack 1
(1848-1922) és Eötvös Károly (1842-1916) is figyelmeztettek: nem a vádlott zsidók követnek azonos mintát, hanem az őket vádló keresztények. Míg a m o d e m
korban már a sajtó gondoskodott a földrajzilag és kulturálisan akár távoli esetek
harmonizálásáról, addig a premodern viszonyok között az inkvizítorok szakmai
felkészültsége és a rendelkezésükre álló szakirodalom nemzetközisége szavatolta
az ügyekről kialakított egységes képet. 2 Véleményem szerint tárgyilagosan fogalmazza meg ezt a hatástörténeti felismerést Will-Erich Peuckert egyébként sokat bírált szócikke: „[Tridentben] a XV. században pontosan megállapítható, hogy a vérvádat zsidóellenes prédikációk előzik meg, s a vád már ezekben a prédikációkban
felbukkan... [1889 óta] látható, hogy a vádak időben és térben a boroszlói esetből
gyűrűznek." 3 Beszédesen árulkodik erről a jelenségről egy 1535-ös kútmérgezési
vád: bár a mérgezésnek semmi jele, de mivel a zsidók köztudomásúlag kutat szoktak mérgezni, és itt is vannak zsidók, ezért ténynek tekintik, hogy a kutak m e g vannak mérgezve. 4
A hagyományból „kilógó" motívumok, melyek mind a törvényszéki bizonyításban, mind a történeti forráskritikában súlyosabban eshetnének latba, inkább zavarokat okoznak. így a bazini eset unikuma, hogy az áldozat vérét tollszárral, vagy
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Strack, Hermann L.: Der Blutabcrglaube in der Menschheit, Blutmordc und Blutritus.
Zugleich eine Antwort auf die Hcrausfordcrung des „Osscrvatorc Cattolico". 4. neubcarb.
Aufl. München, 1892. (Schriften des Institutum Judaicum in Berlin, 14).
Treue, Wolfgang: Der Trientcr JudenprozcG. Voraussetzungcn - Abláufc - Auswirkungcn
(1475-1588). Hannover, 1996. (Forschungcn zur Geschichtc der Judcn. Abhandlungen, 4).
Peuckert, Will-Erich: An. ,Ritualmord'. In: Handwörtcrbuch des dcutschen Aberglaubens. Bd.
7. Bcrlin/Lcipzig, 1935/1936. 727-739., 728. c.
Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a reformáció és a zsidóság
kapcsolatának kérdéséhez. Bp., 2004. (a továbbiakban Csepregi, 2004.) 136. p. (nr. 16).

FONS XI. (2004) 3. sz. 503-546. p.

503

szalmaszállal szívták volna ki a tettesek, igen hamar összemosódik azzal a - következmények nélküli - brandenburgi vérváddal, melyben tüszúrásokkal végeztek
volna ki hét gyermeket. A valószínűleg a XVII. századra datálható tévedést mind
az 1509 és 1529 évszámok hasonlósága, mind a magyarországi helynév ismeretlen
volta elősegíthette.
Az az elképzelés, hogy a zsidók gyermekeknek vérét veszik, s azt kultikus célra
használják, ugyan az ókori Egyiptomig visszavezethető," a keresztény Európában
mégsem tekinthet vissza nagy múltra, mindössze a keresztes háborúkkal egyidős.
Rendszeres kifejtésével a zsidóból lett ferences Alphonsus de Spina ( t 1496) polemikus művében találkozunk (Fortalitium fidei), melynek már a XV. században sok
kiadása jelent meg nyomtatásban, s az inkvizíció kézikönyvévé vált. A hit erődjének harmadik könyvében sorolja fel a szerző a zsidóknak a keresztények ellen elkövetett 17 kegyetlenségét, többek között az uzsorát, a kutak megmérgezését, rituális
gyermekgyilkosságokat, azt, hogy orvosként teszik el láb alól pácienseiket, s végül
hogy naponta imádkoznak az egyház és a keresztény fejedelmek pusztulásáért.'1 Itt
adja elő Mt 27,24-25-re hivatkozva, hogy a zsidó férfiak Krisztus halála óta vérfolyásban szenvednek, melyet egy félreértés folytán keresztény vérrel igyekeznek
csillapítani, pedig ezt egyedül Krisztus vére, azaz a bűnbánat és megtérés gyógyítja. Ennek az állítólagos körülménynek Alphonsus számára az a gyakorlati jelentősége, hogy a keresztséget csak színleg felvevő zsidók (az inkvizíciónak oly nagy
munkát okozó marranusok) a vérfolyás megfigyelésével könnyen lelephezhetők. 7
Elsősorban a zsidók „ 17 kegyetlenségére" áll, hogy az ismert esetek egymással irodalmi függésben vannak, a kicsikart tanúvallomásoknak több közük van korábbi
perek jegyzőkönyveihez vagy a kihallgatok rendelkezésére álló szakirodalomhoz,
mint az aktuális körülményekhez. Az Alphonsus által katalogizált motívumok a
XX. századig nyomon követhetők, s csak ritkán vegyülnek velük új elemek (mint
pl. a baziniak fent említett különös tollszára).
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Vö. Csepregi Zoltán: „Ellenségei minden embernek" (IThessz 2,15). A pogány antijudaizmus
illetve antikrisztianizmus érvrendszerének továbbélése a keresztény antijudaizmusban. In: Tanítványok. Szerk.: Fabiny Tamás. Bp., 1996. 107-112. p.
1459 körül íródott, először 1471-ben látott napvilágot Strassburgban, a következő kiadást
használom: Fortalicium fidei contra iudeos saraccnos aliosque christianac fidei inimicos.
Anton Kobcrgcr: Nürnberg, 1494. G W 1578. OSzK Inc. 221. A mű elterjedtségét jelzi a hazánkban számon tartott számos példány! Liber III. Considcratio VII. De crudclitatc iudeorum
erga eristianos quarum sunt XVII. (s6b-t6a fol.).
Scptima crudclitas: i. m. s8a fol. Forrásként Alphonsus közvetve (Thomas de Cantimpré:
Bonum universale de apibus xxx. fejezetét idézve) hivatkozik a tévesen Augustinusnak tulajdonított „in crucc muncrc" kezdetű sermóra.

A kölni konvertita Johannes Pfefferkorn (1469-1523), akinek igen nagy hitele
volt a konzervatív körökben, kétségbeesetten igyekezett cáfolni a zsidó férfiak vérzéséről és a rituális célú gyermekgyilkosságokról való híreszteléseket: „Szájról
szájra terjed a keresztények között, hogy a zsidóknak nagy szükségük van keresztény vérre gyógyszerként: ezért ölnek meg keresztény gyermekeket; ráadásul valami rút betegségben is szenvednek. Kedves keresztények, ne adjatok hitelt ezeknek
a szóbeszédeknek, mivel mind a Szentírás, mind a természeti törvény, mind a józan
ész megcáfolja őket. Ebben az esetben ezért meg kell védenem, és föl kell mentenem a zsidókat egyetlen megjegyzéssel. Valószínűleg akadtak és talán ezután is
lesznek zsidók, akik titokban keresztény gyermekeket gyilkolnak, ám nem a vérre
való rászorultságukból, hanem gyűlöletből, s a keresztények iránti bosszúvágyból.
[...] Messze kerüljétek tehát ezt a nevetséges, hazug és (ha szembenéztek a valósággal) nekünk keresztényeknek nem kis szégyenünkre szolgáló szóbeszédet!" 8
Az Alphonsus által rendszerezett ismeretek ennek ellenére a műveletlen körökön túl is evidenciává lettek, legalábbis így idézi őket Johann Eck (1486-1543) a
témának szentelt monografikus könyvében. 9 Alphonsuson kívül Eck felhasználja
még Johannes Stamler polemikus művét, 10 az 1510-es brandenburgi ostyagyalázási per és vérvád jegyzőkönyve alapján kiadott röpiratot, 11 mindezt vegyíti részben a
patrisztikus tekintélyektől vett, részben pedig saját bibliamagyarázataival. Ezekkel a rágalmakkal egy reformátori teológus nézett szembe, akit nagy valószínűséggel Andreas Osianderrel 12 (1498—1552) azonosíthatunk.
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Spcculum adhortationis Judaicc ad Christum. Colonic, [Martin von Werden,] 1507.
Verzeichnis der im deutschen Sprachbercieh erschicnenen Drueke des 16. Jahrhunderts. 1-22.
Stuttgart, 1983-1995. (a továbbiakban VD 16.) P 2302. OSzK Inc. 1171(5). D l a - b fol.
Ains Juden büechlins vcrlcgung: darin ain Christ / gantzer Christcnhait zu schmach / will cs
gcschche den Juden unrecht in bczichtigung der Christen kinder mordt ... Hicrin findst auch
vil histori / was übcls und biicbcrey die Juden in allém tcütschcn land / und andem
Künigreichen gcstift habén. Gcdruckt zu Ingoldstat, durch Alexander Weissenhom, 1541. VD
16. E 383. OSzK Ant. 3771(2). (a továbbiakban: Vcrlcgung) J4a-Klb fol.
Dialógus dc diversarum gcncium scctis ct mundi religionibus. Auguste, per Erhardum Oglin ct
Icorgium Nadler, 1508. VD 16. S 8527. OSzK Ant. 545.
Vö. Josel von Roshcim emlékirata nr. 5: Kracauer, Isidor (cd.): Rabbi Joselmann dc Rosheim.
In: Rcvue des études juives, 16. (1888) 84-105. p. (a továbiakban Kracauer, 1888.) 96. p. A kortárs röpirat szövegét (modem fordítással) közli Oberman, Heiko A.: Wurzcln des
Antiscmitismus. Christenangst und Judenplagc im Zcitalter von Humanismus und Rcformation.
Berlin, 1981. 129-133, 197-200. p.
Hogy Osiandcr lehetett-e az alább idézendő szakvélemény szerzője, vö. Hciglei; Brigitte: Die
Christen und die „Judenfrage": a m Beispiel der Schriftcn Osiandcrs und Ecks zum
Ritualmordvorwurf. Diss. Frankfurt, 1991. Erlangen, 1992. (Erlangcr Studicn, 97). (a továbbiakban Hagler, 1992.) 28-38. p.

Ahogy korábban az 1510-es brandenburgi ostyagyalázásról, úgy a bazini gyermekgyilkosságról is egy jól informált, illusztrált röpiratból értesülhettek a kortársak.1"1 E szerint 1529. május 6-án, áldozócsütörtökön eltűnt Bazinból, a Pozsony
megyei mezővárosból a kilenc éves Hánsel Meylinger. Holttestére 12-én bukkantak, s még aznap fogságba vetették a zsidó lakosokat. Másnap ejtették meg a halottszemlét a környező városok (Pozsony, Nagyszombat, Modor, Szene) esküdtjeinek
bevonásával. A gyanúsítottak kihallgatását - a pünkösdi ünnepek miatt - csak
18-án kedden kezdték meg, s 21 -én pénteken már meg is égették az egész zsidó közösséget, mintegy 30 férfit, nőt és gyermeket. Josel von Rosheim (1478-1554) emlékirata 14 tévesen ostyagyalázást említ, s az áldozatok számát 36-ra teszi. Hogy a
Morva folyó menti Marchegg községből nála itt Morvaország lett, az a kiadó,
Isidor Kracauer hibája, melynek több kutató, így Selma Stern és J. Friedrich
Battenberg is áldozatul esik.13
Átmenetileg zárjuk ki forrásaink közül ezt az igen informatív, ám funkciójánál
fogva tendenciózus röpiratot, s nézzük, hogyan rekonstruálhatók az események a
nagyrészt a Magyar Zsidó Oklevéltár köteteiben közreadott missilisekből és iratokból. Már május 15-én levélben fordul Nádasdy Tamás budai várnagy Nagyszombat városához, figyelmeztetve őket, nehogy a Bazinban kicsikart tanúvallomások alapján illetékességüket túllépve ítélkezni merészeljenek ottani zsidók fölött. A vallatás ekkor ugyan még nem kezdődött meg, de Mendel (Jakab?) zsidóprefektus felhívta Nádasdy figyelmét az ügy várható továbbgyűrűzésére. 16 Ugyan13
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Ain erschroekcnlich geschicht und Mordt / so von den Judcn: zu Pösing / ain Marckht / in
Hungern gelegen: an aincm Ncünjárigcn Knáblin beganngen / wie sy das jámcrlich gemartert /
geslagen / gestochcn / geschnitten / und ermördt habén: Darumb dann bis in die Drcyssig
judcn / mann und weybs personen / umb ir miBhanndlung / auf Freytag nach Pfingstcn / den
XXI. tag May des M.D, und XXIX. Jars / verprennt worden scind. VD 16. E 3831; kiadása:
Monumcnta Hungáriáé Judaica. Magyar-zsidó oklevéltár. Szerk.: Friss Ármin et alii. 1-18.
Bp. 1903-1980. (a továbbiakban MHJ) 1, 404-411. p. (nr. 329). Magyar fordítása: Ballagi
Aladár. Zsidó-égetés Magyarországon 1529-ben. In: Vasárnapi Újság, 29. (1882) 637-640. p.
Ld. alább I.
Josel von Rosheim emlékirata nr. 13 (Kracauer, 1888. 90, 98. p.).
Stern, Selma: Josel von Rosheim, Befehlshabcr der Judcnschaft im Hciligcn Römíschcn Reich
Dcutschcr Nation. Stuttgart, 1959. Rcpr. München, 1973. (a továbbiakban Stern, 1959.) 73. p.;
Battenberg, J. Friedrich: Art. 'Rosheim'. In: Thcologische Realenzyklopadic 29, 424-427. p.;
uő.: Das Europáische Zeitaltcr der Judcn. Zur Entwicklung einer Minderheit in der
nichtjüdischen Umwelt Europas. 1. Von den Anfángcn bis 1650. Darmstadt. 1990. (a továbbiakban Battenberg, 1990.) 186. p.; uő.: Josel von Rosheim, Befehlshabcr der deutschcn
Judenheit, und die kaiscrliche Gcrichtsbarkcit. In: „Zur Erhaltung guter Ordnung." Fcstschrift
Wolfgang Sellcrt. Köln/Weimar/Wien, 2000. 183-224, 193. p.
MHJ 10, 85. p. (nr. 47) = MHJ 1, 412. p. (nr. 331).

ezt a figyelmeztetést megismétli ugyancsak Budáról két nappal később Báthori István nádor is. 17 A kihallgatások megkezdésének időpontját és a jelenlévő pozsonyi
esküdtek nevét a röpirattól független, elfogulatlan források is megerősítik, nevezetesen az esküdtek útiköltség-elszámolásai Pozsony város számadáskönyvében. 18
Az uralkodó csak a május 21-i kivégzés után, a magyar kamarai tanácsosok május
24-én Budáról keltezett leveléből értesült joghatóságának megsértéséről, 19 ilyen eljárási tempó mellett képtelen volt ugyan eredménnyel beavatkozni az eseményekbe,
ám a bazini grófok törvénykezésének jogszerűségét a bűnügy vagyonjogi következményei miatt mindenképp sietett kétségbe vonni. Május 27-én Linzből egyszerre
fordult a grófokhoz, Nádasdyhoz, a budai helytartótanácshoz és Székesfehérvár városához (ez a helyi szál csak innen ismert) kifejezve a történtek miatti rosszallását s
bejelentve a kamara igényét mind a kivégzett, mind az életben maradt zsidók vagyonára.20 A magyar kamara be sem várva a király intézkedését június 5-én Sibrik Osvát
személyében vizsgálóbiztost küldött a visszaélések helyszíneire.21
A bazini ügy szálai - az „eredményes" vallatásnak köszönhetően - Nagyszombat és Székesfehérvár után elérik Alsó-Ausztriát is. Ferdinánd június 2-án bízza
meg Niclas von Salm helytartót, terelje jogszerű mederbe az ott elfogott zsidók kihallgatását és felelősségre vonását. 22 A budai prefektuscsalád tagja, Mendel József
június 10-én kelt levele szerint Linzben igyekszik interveniálni, 25 s ennek a közbenjárásnak a dokumentuma a zsidók küldötteinek keltezetlen kérvénye. 24 Az uralkodó erre június 16-án ismételten megparancsolja az alsó-ausztriai helytartóságnak, vonja magához a bazini vallomások alapján elfogott marcheggi Jakab ügyének vizsgálatát, minthogy „minden zsidó a mi kamarai birtokunk", s mellékeli a
megvádolt zsidónak felteendő kérdéseket is. 25 Természetesen pénzügyileg volt
Ferdinánd király érdekelt abban, hogy a zsidók fölötti kizárólagos joghatóságát féltékenyen őrizze. Nem tudni bizonyosan, sikerült-e rátennie a kezét a bazini zsidók
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M H J 8, 163 p. (nr. 180) = MHJ 1, 440 p. (nr. 357).
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M H J 8, 162. p. (nr. 179).
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M H J 8, 163-164. p. (nr. 181).
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Ld. alább II-VI.
M H J 8, 164. p. (nr. 182); M H J 8, 165. p. (nr. 183) = Egyháztörténeti emlékek a magyarországi
hitújítás korából. Szerk.: Bunyitay Vince, R a p a i c s Raymund, Karácsonyi János. 1. Bp., 1902.
465. p. (nr. 469). Vö. t o v á b b á MHJ 8, 1 6 5 - 1 6 6 . p. (nr. 184).
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Ld. alább VII.
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Ld. alább VIII.
Ld. alább IX. A Wolftól származó datálás (Becs, 1529. június 12.) megalapozatlan. Kérdéses,
h o g y Joscl von Roshcim játszott-c közvetlen szerepet ezen beadvány létrejöttében.
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Ld. alább X-X/A.

vagyonára, vagy az a helybeli földesuraknál maradt. A dokumentumokból csupán
annyi derül ki, hogy a magyarországi és alsó-ausztriai hatóságok erélyes fellépése
Nagyszombatbán és Marcheggben megakadályozta a további kivégzéseket és vagyonelkobzásokat. A bazini per koncepciójában kulcsszerepet játszó, korábban
Pozsonyból elűzött, ekkor marcheggi Nassl / Nessl még évekkel később is háborítatlanul vesz részt kölcsönügyletekben. 26
Gerson Wolf (1823-1892) állítólagos bécsi levéltári forrásokra hivatkozva
olyan változatot terjesztett el a zsidó szakirodalomban, hogy a fiút elbújtatták, és az
eljárásban nem is leltek holttestre," 7 de ez bármilyen hatásos is, kétségkívül a képzelet szüleménye. Már az a körülmény is gyanút kelthet bennünk, hogy Wolf éppen
ennek a perdöntő dokumentumnak a közlését tekintette feleslegesnek. A Wolfnál
szereplő német személynevet (Esslein Ausch) hiába is keresnénk az áldozatok
fennmaradt héber névsorában. 28 Példa nélkül való volna az is, hogy corpus delicti
hiányában folytassanak le bűnvádi eljárást. A nagy port fölvert 1510-es brandenburgi vérvád, akárcsak a nagyszombati zsidók felelősségre vonása a bazini vallomások szerint általuk 1525-ben elkövetett rituális gyilkosságért, éppen azért zárult
ítélet nélkül, mert nem volt bűnjellel bizonyítható, pusztán kínzással kicsikart vallomásokon alapult.
E szenzációs felfedezés első magyar ismertetője, Acsády Ignác történészhez
illő óvatossággal zárja cikkét: „Csakugyan megfelel-e ez az előadás az aktáknak,
azt nem kutatom. Az akták megvannak, hozzájuk férhet bárki, a ki a dolog iránt ér-
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MHJ 8, 169-172, 179. p. (nr. 189, 191, 201); MHJ 1, 421-422. p. (nr. 338).
Wolf, Gferson]: Historische Skizzcn aus Ocstcrreich-Ungarn. Wien, 1883. (a továbbiakban
Wolf, 1883.) 296-297. p. Ugyanígy a Magyar Zsidó Lexikon. Bp, 1929. 97. p.; Stern, 1959.
72. p.; Encyclopacdia Judaica. 13. Jerusalcm, 1971. 352-353. p.; Battenberg, 1990. 185. p.;
Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai
történetéből. B p , 1995. 40. p. Kivételesen nem vették át ezt a verziót: Simon Dubnow.
Wcltgcschichtc des jüdischcn Volkes. Von seincn Uranfángen bis zur Gcgenwart. Bd. VI. Dic
Geschichte des jüdischcn Volkes in der Neuzcit. Das XVI. und dic erste Hálftc des XVII.
Jahrhunderts. Berlin, 1927. 263. p.; Scheiber, Alexander [Sándor]-. Juden und Christcn in
Ungam bis 1526. In: Kirche und Synagogc. Handbuch zur Geschichte von Christen und
Juden. Darstellung mit Quellén. Szerk. Rengstorf, K.H. - Kortzflcisch, S. von. 2. Stuttgart,
1970. 559-568, 566. p. és Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Bp, 1992.
24. p , bár az utóbbi könyvben a Zeke Gyula által összeállított kronológia már ismét Wolf ötletét követi (310. p.).
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Kaufmann, Dávid: Dic Mártyrer des Pösingcr Autodafés von 1529. In: Monatsschrift für
Geschichte und Wisscnschaft des Judentums (a továbbiakban MGWJ), 38. N.F. 2. (1894)
426-429. p.; Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. A
középkori magyar zsidóság könyvkultúrája. B p , 1969. 55-56. p.; MHJ 18, 6-9. p.

deklődik."" A Wolfot követő Selma Stem érezte az előadás ellentmondásait, s
szükségét látta megjegyezni, hogy a „valós" tényállás (a bűncselekmény állítólagos hiánya) a kortársak előtt mindvégig rejtve m a r a d t / 0 Brigitte Hágler megtalálta
végül a Wolf által használt és hivatkozott aktát, de az a röpirattal összhangban valóságnak tekinti a halálesetet.31 Az immár leleplezettnek tekinthető történetírói hamisítást egyértelműen aktuális cél, az akkoriban az érdeklődés középpontjába került tiszaeszlári vérvád cáfolatának szándéka motiválta, s nem is hiába, hisz a nyíregyházi törvényszék előtt elmondott híres védőbeszédében Eötvös Károly már fel
is használta a Wolf blöffje által nyújtott segítséget.
Érdemes kitérni Wolf közleményeinek kronológiájára, hogy napnál világosabb
legyen a szándékos megtévesztés. Wolf 1860-ban kutatott az akkori pénzügyminisztérium levéltárában, s eredményeit azon frissiben meg is jelentette. 3 " Ugyan ez az
első változat is hemzseg a félreolvasásoktól és önkényes kiegészítésektől, melyek
még a Wolf teljesítményét elismerő kortársakat is (Alfréd Francis Pribram, 33
Bemhard Wachstein 34 ) rendesen óvatos megnyilatkozásokra indították, amennyiben
filológiai precizitása került szóba, ám Wolf egyelőre annyira nem rugaszkodik el a
forrásoktól, hogy a gyennekgyilkosság megtörténtét megkérdőjelezné. Igaz, a nagy
karrier előtt álló Esslein Ausch alakja már itt megszületik az „ettlich a u f f ' szavak deformációjaként, de az eltűnt gyereket bújtató öregasszony figurájára még nincs szükség. Hasonló keretek között marad a forrásközlés 1876-os megismétlése is."
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Acsády Ignác: A bazini vérvád. In: Szombati Újság, 1. (1882) 324. p.
Stern, 1959. 72. p.
Hágler 1992. 214. p. 26. jz.
Wolf, Gerson: Ein Bild aus dem Mittclaltcr. In: Jahrbuch flir dic israelitischen
Cultus-Gemcindcn in Ungarn und seinen chcmaligcn Ncbcnlándcm. 1. Arad, 1860/61.
263-273. p. (a továbbiakban Wolf 1860.)
Pribram, Alfréd Francis: Urkunden und Aktén zur Gcschichtc der Juden in Wien. Erstc
Abtcilung, allgcmciner Tcil 1526-1847 (1849). I. Wicn/Lcipzig, 1918. (Quellén und
Forschungen zur Gcschichtc der Juden in Dcutsch-Österrcich, 8/1). „Das bei Wolf, G, [...]
abgcdrucktc Judcnschutzmandat Ferdinánd I. d. d. 1529 Mai 28, das in kcinem Archivc
aufzufindcn war, wurde, weil dessen Authcntizitát nicht zwcifcllos fcstgcstcllt werden konnte,
hicr nicht wiedergegeben." (1. p.)
Wachstein, Bemhard: Bibliographie der Schriften Gerson Wolfs. In: Zcitschrift flir Gcschichtc
der Juden in der Tschcchoslowakei, 1. (1930/31) 17-36. p. „Scinc archivalischcn Mittcilungcn
sind wohl gröBtcntcils durch die Urkundcnwerkc von Pribram [...] und Bondy-Dworsky [...],
dic auch sorgfáltigcrc Tcxte bieten, viclfach übcrholt. [...] Hiczu kommt der Umstand, daB
manchc von ihm gcschcnc Urkunden jetzt nicht aufzufindcn sind." (17. p.)
Wolf Gerson: Gcschichtc der Juden in Wien (1156-1876). Wien, 1876. Reprint: Wien, 1974.
(a továbbiakban Wolf 1876.)

A tiszaeszlári eset 1882. május 23-24-én kapott először nyilvánosságot Ónody
Géza és Istóczy Győző alsóházi felszólalásában, melyről május 25-én tudósítottak
először a hazai és a külföldi lapok. Wolf pedig június első napjaiban tette közzé egyidejűleg több német nyelvű újságban (így az Augsburger Allgemeine Zeitung június
4-i számában is) fent ismertetett meghökkentő tézisét, melyet nyomban (s máig hatóan) felkapott a megvádolt zsidók ártatlanságát hirdető sajtó. Wolf 1883-ban megjelent tanulmánygyűjteményébe is természetesen ez utóbbi változat került bele/ 6
Wolf koncepciója a liberális sajtó tiszaeszlári stratégiájával összhangban a következő elemekből építkezik: 1. A vérvád középkori babona, melyből az azzal manipulálok közvetlen anyagi hasznot húznak. 2. Az állítólagos áldozatok utóbb
többnyire sértetlenül előkerülnek. 3. A való tényállás előbb-utóbb fényre derül, s a
hamis vádlók sem kerülhetik el büntetésüket. 4. Az ártatlanok leghívebb védelmezője maga az igazságos uralkodó. Bármilyen anakronisztikusan alkalmazható is ez
a XVI. századra, tartalmaz részigazságokat. A Wolf által kiadott levelek (összhangban Andreas Osiander alább ismertetendő véleményével) mindenképpen bizonyítják a per gazdasági indítékait (a hitelezők eltüntetése, vagyonuk elkobzása)."' Ferdinánd személyes érdekeltségét és utasításait viszont, melyeket Salm
grófnak küldött a vizsgálat folytatásával kapcsolatban, már fentebb érintettem. A
legcsekélyebb kétely sem merült fel benne a Bazinban kínvallatással kicsikart tanúvallomások megbízhatóságával kapcsolatban: a zsidók által elkövetett rituális
gyermekgyilkosságot kész ténynek tekintette (X/A).
Amilyen tisztán elválasztható egymástól Wolf elbeszélésében a megalapozott
állítás és a képzelgés, a tévedés és a tudatos megtévesztés ott, ahol fellelhető az általa használt levéltári anyag, annyira rejtélyes a bécsi történésznek egy további idevágó forrásközlése, melyről elvbarátai sem tudták mire vélni, hamisítvány-e, s ha
igen, mely részében. Ferdinánd 1529. május 28-i oltalomleveléről van szó, jS mely
olyan szépen alátámasztja Wolf elképzeléseit, hogy ha nem volna, ki kellene találni, vagy ha csak a keltezése lenne más, át kellene datálni... Ez az irat tartalmát tekintve a levegőben lóg, se utódja, se boldog őse, s mégis akkor adta volna ki az
uralkodó, mikor az első hírt kapta a bazini máglyáról. Míg azonban a többi kiadott
dokumentum esetében egyszerű összeolvasás fényt deríthet az átugrott bekezdésekre, hibásan feloldott rövidítésekre, önkényesen hozzátoldott keltezésekre, a
kérdéses privilégiumot egyelőre nincs mivel egybevetni.
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Wolf, 1883. 295-299. p.
Utánközlcs: MHJ 1, 413-416. p. (nr. 333). = IX.
Wolf, 1876. 252-254. p.; MHJ 1, 402-404. p. (nr. 328). Vö. Pribram idézett (33. jz.) véleményét.

Osiandemek a nem sokkal az események után papírra vetett szakvéleménye' 9
20 pontban bizonyítja a vérvádak megalapozatlanságát (elsősorban az Ószövetség
rituális előírásaiból, de utalva az ilyen vádakat tiltó pápai és császári rendeletekre
is). IV. Ince pápa, majd őt követve X. Gergely, továbbá II. Frigyes császár, végül
pedig III. Frigyes - a regensburgi vérvád kapcsán - tiltotta meg a gyermekgyilkosságokkal való hamis vádaskodást. 40 A nürnbergi reformátor ezt követően a röpirat
alapján további 12 pontban mutatja ki a bazini eljárás gyengeségeit, végül 7 lehetőséget fogalmaz meg a valódi tettes személyének a kiderítésére. Eszmefuttatását
szigorúan magánvéleménynek tekinti, s a számunkra ismeretlen címzettet felszólítja annak bizalmas kezelésére.
Osiander szakvéleménye világosan elkülöníti az Izráel-kérdés jogi és teológiai
kezelését: „Ezen okok és körülmények késztettek engem, [...] még mielőtt eljutott
volna hozzám ez az új hír a baziniakról, hogy szemernyit se higgyek ennek a rágalomnak és gyanakvásnak, hanem mindig szilárdan és rendíthetetlenül meg legyek
győződve, hogy ebben az esetben a zsidókkal történik jogtalanság, jóllehet más bűneikkel valószínűleg kiérdemelték, hogy Isten ilyen szerencsétlenséget küld rájuk.
Ennek megítélése azonban egyedül Istenre tartozik, bízzuk mi is őrá." - summázza
gondolatmenetét. 41
Osiander irata egy másik vérvád kapcsán látott nyomdafestéket, s lett közismert. 1540 tavaszán egy gyermek holttestére bukkannak a weissenburgi erdőben.
Moritz von Hutten püspök Eichstáttbe viteti a tetemet és megidézi a környék zsidóit, de az istenítélet nem hozza a kívánt eredményt. 42 Ekkor jelennek meg ketten, s
ártatlanságuk igazolásául átadnak egy iratot, a fent ismertetett szakvéleményt. A
valószínűleg nürnbergi nyomtatvány kiadójának személyét nem ismerjük. A könyvet a püspök Johann Ecknek adja át, aki részletes bírálatot ír róla. Ecknek semmi
bizonyítéka nincs Osiander szerzőségére, csak abban biztos, hogy a művet egy lu-
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Vajon igaz cs hihető-e, hogy a zsidók a keresztények gyermekeit titkon megölik és vérükkel
élnek. Fordítása: Csepregi, 2004. 98-117. p. (nr. 7).
Vö. Zcitschrift für die Geschichtc der deutschen Juden 1. (1886) 142-143. p.; Stern, Moritz:
Die Pápstlichen Bulién über die Blutbeschuldigung. 2. Aufl. München, 1900. 10-21. p.;
Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christcn und Juden. Darstellung mit
Quellen. Szerk. Rengstorf, K. H. - Kortzfleisch, S. von. 1. Stuttgart, 1968. 265-267. p. (nr.
54-56); Battenberg, 1990. 101-109. p.
Csepregi, 2004. 110. p. (nr. 7).
Vö. Joscl von Rosheim emlékiratai nr. 24 (Kracauer, 1888. 93, 100. p.).

theránus írta. 43 Eck talán nem annyira a téma miatt csapott le a „zsidókönyvre", hanem inkább az alkalmon kapott, hogy régi ellenfelét, az evangélikus Osiandert
kompromittálja mint Judenvater-t és zsidó pénzzel megvesztegetett prókátort 44
Ha már szóba került, milyen nagy szerepet játszott a bazini eset Osiander és Eck
teológiai összetűzésében, nem mehetünk el amellett a hatástörténeti érdekesség
mellett sem, hogy a történetből mint kuriózumból előbb a tipikusan német evangélikus csodakatalógusok (mint Jobus Finceliusé 43 ) táplálkoztak, majd Andreas
Hondorff 46 és Zacharias Bachmann 47 exemplumgyüjteményei kínálták prédikációk számára illusztrációul hol az első, hol az ötödik parancsolathoz, végül - a
horrorirodalomban tett kitérő után 48 - révbe ért az újkori antiszemita szerzők ősforrásánál, Johann Andreas Eisenmenger kézikönyvénél. 49 A hagyomány katolikus
szála nem annyira a zsidókra, mint feltételezet áldozatukra, Hans Mey lingerre koncentrál, akinek a többi sorstársához hasonlóan helyet biztosít a szentek galériájában. 50 Ez az elágazódás aztán gondoskodott róla, hogy Bazin minden későbbi, a
zsidók gonosztetteit regisztráló dilettáns összeállításba legalább duplán kerüljön
bele: a nácik számára is majdan szellemi muníciót szállító Theodor Fritschnek az
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Vö. Eck: Verlcgung D4a: „Jó, legyen Hosander vagy egy másik lutheránus tevtanító." Johann
Agricola es Andreas Musculus sem támasztják alá 1552-ben semmivel, hogy az általuk
diffamálni kívánt Osiandert tekintik a kérdéses irat szerzőjének: Grüntlichc Anzeigung was
die Theologen des Churfürstenthumbs der Marék zu Brandcnburgk von der christlichen
Evangelischen Lehr haltén / lerhen unnd bekunnen. Auch warinne Andreas Osiander wider
solche Lehr unrecht lerhet wclchs auch in dicsem Buch aus Hciligcr schrifft / nottürfftiglich
gcstrafft / und widerleget wird. Franckfordt an der Oder, Eichhorn, 1552. VD 16. M 7154.
OSzK Ant. 2487. 03b fol.: „Hasonlóan röpiratában is, melyben igen mentegeti a zsidókat,
hogy ezek misztériumaikhoz és titkos dolgaikhoz semmi keresztény vért nem igényelnek."
Vö. Csepregi, 2004. 168-169. p. (nr. 34).
Verlegung B3a: „ungelerter wáscher", D3b: „unselig mitt gelt crkaufftdcr judcnfürsprcch",
El a: „juden vertádinger", R l b : „find ich dich da du judenvater".
Fincelius, Jobus: Wundcrzcichcn. Wahrhafftigc Bcschreibung und gründlich vcrzcichnus
schrecklichcr Wundcrzcichcn und geschichten, die von dem Jar an M.D.XVII. bis auff jetzigcs
Jar M.D.LVI. gcschchen und ergangen sind nach der Jarzal. 3 Tcilc. Frankfurt/Main, 1566-67.
VD 16. F 1108-1110. II. D7r-E 1 v fol.
Hondorff, Andreas: Promptuarium excmplorum. Lcipzig, 1568. VD 16. H 4729; uő: Theatrum
historicum. Frankfurt/Main, 1575. VD 16. H 4747. 75. fol.
[Bachmann] Rivander, Zacharias: Der Ander Theil Promptuarii Excmplorum. Frankfurt/Main,
1581. VD 16. B 44. fol 248v-249r.
Ziegler, Heinrich Anselm von: Táglichcr Schauplatz. Frankfurt, 1695. 588. p.
Eisenmenger, Johann Andreas: Entdccktcs Judenthum. H. n., „1700." [Frankfurt/Main, 1711].
222-223. p.
Bolland, Johannes: Acta sanctorum. Paris-Bruxclles, 1863-1931. II. Apr. 835-836. p.

átlagnál pedánsabb felsorolásában pl. egyszer mint „1509. Pösing", másszor meg
„1520. Biring" kerül elő.51
A XIX. század filoszemita versus antiszemita sajtóvitáiban sokszor az egyik oldal
látta el akaratlanul ellenfeleit érvekkel. Még Tiszaeszlár előtt Némethy Ferenc azzal
a szándékai tette közzé a bazini röpirat (I) Nagyszombaton őrzött kéziratának (T) német szövegét, hogy a Prefiburger Zeitung olvasóit meggyőzze a vérvád megalapozatlanságáról.32 Másfél évvel később Ballagi Aladár hasonlóan nemes, ám a tiszaeszlári
hecckampányban eleve elhibázottnak, sőt károsnak bizonyuló felbuzdulásból készítette el ugyanezen szöveg nyomtatott változatának (A) magyar fordítását a Vasárnapi
Újság széles közönsége számára, s mi történik: egy évre rá Onody Géza az egyik szöveget máig olvasott sikerkönyve magyar, 53 a másikat német 34 változatához használja
fel. Ónody neves és névtelen munkatársainak Némethy és Ballagi előmunkálatai nélkül filológiailag nem lett volna megközelíthető, így narratívájukba nem lett volna beépíthető a bazini történet mint Tiszaeszlár előzménye.
A nagyközönséget tájékoztató röpirat hiányában lényegesen kevesebbet tudni a
XVI. század másik jelentős hazai vérvádjáról, a nagyszombatiról, így ez az utókorra sem gyakorolhatott jelentős hatást, leszámítva azt, hogy a zsidókat „örökre",
azaz majd három évszázadra kiűzték Nagyszombat városából. A nagyszombati városi levéltár Judaica c. aktája, ill. az ez alapján kiadott dokumentumok segítségével
ismerhetjük meg az eseményeket. Az ügy hátterében nem annyira az egy emberöltővel korábbi, Bonfini által is megörökített vallomásokat találjuk, mint inkább a
zsidók kiűzésének 1526-os soproni és pozsonyi mintáját, valamint azt, hogy mind a
bazini vádlottak, mindaGalgócon 1538-ban kivégzett, állítólagos gyermekgyilkos
Jakab a nagyszombati zsidókra is terhelő vallomást tettek. Mivel a nagyszombati
zsidóknak a bazini jegyzőkönyvben szereplő 1525-ös bűntettéhez hasonlóan az állítólag 1536-ban elkövetett rituális gyilkosság sem volt bűnjellel bizonyítható, a
pusztán kínzással kicsikart vallomás alapján nem született ítélet. Amikor a bazini
recept nem vált be, a város az uralkodóhoz fordult, hogy más szabad királyi váro-
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[Fritsch, Theoclor:] Dic Juden und das Christcnblut. Gcschichtliche Bcitrágc zur Fragc des
jüdischcn Blutrituals. Lcipzig, 1892. 13-14. p.
Némethy, Franz: Vcrbrennung von 30 Juden in Bösíng. In: PrcBburger Zeitung, 1 17. (1881) 57.
sz. 1-3. p. (február 27.); = Die Neuzcit, 28. (1888) 190-191, 210-211, 219-220, 363-365. p.
Onody Géza: Tisza-Eszlár a múltban cs jelenben. A zsidókról általában. - Zsidó mysteriumok.
- Rituális gyilkosságok és véráldozatok. - A tisza-cszlári eset. Bp, 1883.
Onody, Géza von: Tisza-Eszlár, in der Vergangenheit und Gegenwart. Ucbcr die Juden im
Allgemcincn. Jüdische Glaubcns-Mystcrien. Rituclle Mordthaten und Blutopfcr. Der
Tisza-Eszlarer Fali. Autorisiertc Übersctzung aus dem Ungarischen von Georg von
Marczianyi. B p , 1883.

sokhoz hasonlóan szabadítsa meg őket is a zsidó lakosoktól. Ferdinánd a Sopronban és Pozsonyban bevált feltételekkel (a zsidók adójának átvállalása) járul hozzá
kiűzésükhöz."
A magyarországi eseteknek a szomszédos cseh királyságban, Sziléziában is
akad párhuzama. 1535-ben Brandenburgi György jágerndorfi hercegségében (ma
Krnov, Csehország) volt a bazinihoz hasonló vádaskodás, de a zsidó vádlott itt nem
egy gyermek megölését ismerte be a kínpadon, hanem hogy a tartomány összes
asszonyának életére tört. 36 A történet abban is hasonlít a brandenburgihoz és a
bazinihoz, hogy a tartomány összes zsidó lakosát elfogták mint cinkost, s a „tettes"
megégetése után az ő sorsukról kellett dönteni. A pernek ugyanis olyan varázslás a
tárgya, melybe állítólag minden sziléziai zsidó férfi be van avatva, s a máglyahalálra ítélt fő vádlott vallomásában explicite megfogalmazódik a zsidók közveszélyes
gonoszsága: „.. .továbbá figyelmeztetett, hogy minden zsidó gazfickó és csirkefogó, akikben nem lehet megbízni, és ha egyiküknek egy kereszténnyel akad dolga,
legyen az vásárlás, eladás, pénz vagy bármi, mindenféle huncutsággal becsapják a
keresztényeket, ráadásul naponta imádkoznak a keresztények ellen." 37
A vádlottak érdekében többen is közbenjártak, s I. Zsigmond lengyel király egy
ismeretlen kancellistájának érvelése igen emlékeztet az Osiander-féle álláspontra:
„Szokásba jött ugyanis, hogy a keresztények gyűlöletének kitett zsidókat ártatlanul
vádolják és kegyetlenül bánnak velük, éppen úgy, ahogy a történetírók tanúsága szerint a pogányok jártak el régen a keresztényekkel szemben. Mert akkor a keresztények nyakába varrták a gyennekgyilkosságokat, majd ugyanúgy hurcolták őket a
vesztőhelyre, mint most a zsidókat."38 Sziléziában a kiélezett gazdasági versengés is
befolyásolta a zsidókhoz való viszonyulást. 39 A jágerndorfi eljárással kapcsolatban
Jacob von Salza boroszlói püspök igyekezett a leginkább a zsidók Sziléziából való
kitiltását elérni.60 A bűncselekmény valódiságában különben nem kételkedő György
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MHJ 1, 432-441. p. (nr. 351-358); MHJ 5, 180-182. p. (nr. 366); MHJ 8, 194-205. p.
(nr. 218-229).
Josel von Rosheim emlékirataiban (nr. 18. Kracauer, 1888. 91, 99. p.) tévedésből vérvádról ír.
Csepregi, 2004. 121-127, 126 p. (nr. 12).
Uo. 135. p. (nr. 15).
Ld. Jágerndorf városa György örgrófnak. 1534. március 12. Staatsarchiv Nürnberg,
Brandenburgcr Literalien (= StAN BL) 1244:3. fol.; Lcobschütz városa György örgrófnak.
1535. október 20. (Csepregi, 2004. 136. p. nr. 16) és 1537. november 2. StAN BL 1244:8-9,
29. fol.; az oppelni hercegség városai György örgrófnak. 1538. április 2. StAN BL
1244:32-37. fol.
Pollak, Max\ Datcn zur Einwanderung ungarischer und polnischcr Judcn nach Schlcsicn. In:
MGWJ, 39. (1895) 559-562. p.

őrgróf azonban ansbachi tanácsosaira hallgatva óvadék ellenében szabadon bocsátotta a fogoly zsidókat, s visszahelyezte őket korábbi jogaikba, 61 holott korábban
még teljes kiűzésüket latolgatta.62 A jágerndorfi zsidók kiűzésére végül csak az őrgróf halálának évében, 1543-ban egy újabb vérváddal kapcsolatban került sor. 63
III. Pál pápa 1540. május 12-i bullájában hívta fel a magyar, cseh és lengyel püspököket az ilyen rágalmak elleni fellépésre: „Valóban visszatetszéssel értesültünk az
ama vidékeken tartózkodó összes zsidók panaszából, hogy mintegy néhány év óta
bizonyos városi urak, egynémely közönség és más hatalmasok, kik azon vidékeken
laknak, féltékenykedő és - mint mondják - halálos ellenségei a zsidóknak; gyűlölettől és irigységtől, vagy ami valószínűbbnek látszik, kapzsiságtól elvakítva, hogy a
zsidók vagyonát valamely tetszetős ürügy alatt megkaparinthassák, hamissággal rájuk fogják, hogy kis gyermekeket megölnek, azok vérét megisszák, és hogy még más
különböző és több efféle szörnyű, főkép nevezett vallásunk ellen irányuló bűntettet
követnek el; ekkép törekvésük, hogy az együgyű keresztények indulatát felizgassák
ellenük, minek az a következménye, hogy gyakorta nemcsak vagyonuktól, hanem
még életüktől is jogtalanul megfosztják őket."64 A breve fogalmazványából kitűnik,
hogy a pápát az 1536-os nagyszombati („inoppidodetirna"), az 1535-ös leobschützi
(„in oppido de libsiz") és a csehországi budweisi („in oppido budiuiz") vérvádak indították annak kiadására. 63 A birodalomban pedig V. Károly császár erősíti meg III.
Frigyes rendeletét (Speyer, 1544. április 3.): „hogy ezután senki, bármilyen rendű
volna is, zsidókat ne vessen ezért fogságba, ne kínozzon vagy vallasson, ne végezzen
ki elégséges bizonyíték vagy hitelt érdemlő tanúk vallomása vagy tettenérés hiányában, hanem ha ilyen panasz vagy feljelentés érkezne, azt előbb a római császárhoz
mint a birodalomban élő zsidóság legfőbb bírájához juttassa el, és tőle várjon intézkedést." 66 De még Bél Mátyás is hitelesnek tekinti a nagyszombati (1493) és bazini

61
62
63
64

65
66

Uo. 137-138. p. (nr. 17).
Vö. StAN BL 1244:12-16. fol. (György cl nem küldött levele Hans Jordannak 1535. november 22.).
Troska, Ferdinánd: Gcschichtc der Stadt Leobschütz. Lcobschütz, 1892. 65. p.
Bondy, Gottlieb: Zur Gcschichtc der Juden in Böhmcn, Máhrcn und Schlcsicn von 906 bis
1620. I. 906-1576. Prag, 1906. 327-329. p. (nr. 453); fordítás: Büchler Sándor: A szentszék
és a magyar zsidók a XVI. században. In: Emlékkönyv Bloch Mózes tiszteletére. Bp., 1905.
171-179. p. (a továbbiakban Büchler, 1905.) 178-179. p.
Büchler 1905. 176. p. Kérdés, hogy az 1506-os budweisi vérvádról vagy annak egy újabb kiadásáról lchctctt-c szó.
Bresslau, Harry: Aus Strassburger Judcnakten. Zur Gcschichtc Josels von Roshcim. In:
Zeitschrift fúr dic Gcschichtc der Juden in Dcutschland, 5. (1892) 307-334, 325. p.;
Feilchenfeld, Ludwig: Rabbi Josel von Rosheim. Ein Bcitrag zur Gcschichtc der Juden in
Dcutschland im Reformationszeitalter. Strassburg, 1898. 58kk. p.

(1529) tanúvallomásokat, bár ezeket cáfoló szerzőket is idéz.67 Magyarországon az
1790:38. tc. országgyűlési vitájában végül Osianderéhez hasonló érvelés alapján
lépnek fel a zsidók elűzése ellen. 68

A bazini vérvád vázlatos historiográfiája 1903-ig (a MHJ megjelenéséig)
I. bécsi kézirat (W)
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Frank 190171
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Az íráskép sajátosságaira az átírás nincs tekintettel: a kerek és a hosszú s között pl.
nem tesz különbséget. Az u és v, valamint i és j betűket általában hangértékük szerint alkalmazom, a latinban azonban az i használatát egységesítem. Az eredetihez
híven őrzöm meg viszont a B, w és y betűk használatát. A ligatúrákat és összevonásokat feloldom, a triviális rövidítéseket ellenben megtartom. Az egybe- és különírásnál az eredeti írásmódot őrzöm meg. A két nyomtatvány címleírásától eltekintve a központozást normalizálom, és a nagybetűk használatát egységesítem. A
nagybetűs írást így csak a tulajdonnévként használt szavakban, ill. mondat elején
tartom meg, azaz a német köznevek is kisbetűvel szerepelnek. A föléírt e-t a németben két ponttal adom vissza (Umlaut: ö ü á). A pusztán helyesírási változatokat a
kritikai apparátus általában nem jelzi.
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transposuit, transposuerunt

[!]
[?]

nyilvánvaló elírás

[...]

olvashatatlan részlet, lacuna

< >

kihúzott részlet

[]

kiadói jelzés, hipotetikus kiegészítés

EFG

Eure Fürstliche Gnade

EKM

Eure Königliche Majestät

MGH

Mein Gnädiger Herr

Wolf, 1860.

Wolf, Gerson: Ein Bild aus dem Mittelalter. Jahrbuch für die
israelitischen C u l t u s - G e m e i n d e n in Ungarn und seinen
ehemaligen Nebenländern. 1. Arad 1860/61. 263-273. p.
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Wolf, Gerson: Geschichte der Juden in Wien (1 156-1876).
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A már ismert szövegek újraközlésének

kérdéséhez

Az I. dokumentum esetében nem az 1903-as forrásközlés hiányosságai, hanem az a
körülmény indokolja az újbóli megjelentetést, hogy a két kéziratos változat szövege terjedelmesebb, néhány részletnél pontosabb, dikciója természetesebb, s még
nem viseli magán a korábbi kiadásban alapul vett röpirat tudatos megszerkesztésének nyomait.
A IX-X/A dokumentumok újraközlése viszont nem új szövegváltozatok figyelembevételén alapul, hanem azon a sajnálatos körülményen, hogy Gerson Wolf kiadásai értelemzavaró kihagyásokat, téves olvasatokat és ötletszerű kiegészítéseket
tartalmaznak, amivel Wolf kortársai ugyan tisztában voltak, viszont a Friss Ármin általi újranyomás (néhány nyilvánvaló hiba kijavítása mellett) ismét rangot és tudományos tekintélyt adott ezeknek az enyhén szólva megbízhatatlan forrásközléseknek.

I.

A bazini grófok röpirata a zsidók vallomásával

T

1529. Inquisitio contra Iudaeos Bazinienses et Tyrnaviens. Sub Francisco et
Volffgango comitibus de Bazin et Sz. György certi inquilini Gregorii Mailingers
filiolus Ioannes in 9. aetatis suae anno per Bazinien. Iudaeos allectus in celario
attrocissime martyrisatus, percussus, cultris transfossus, manibus et pedibus
praescissis venulis, capite securi conquassato, virgulare virili et testiculis
abscissis, multisque vulneribus confossus, atrocissime interfectus et extra
civitatem denso dumeto iniectus est, tandem per certam vetulam inventus domui
parentum relatus per domínium et magistratus inspectus est, expost convocatis
per duos senatores Posonio, Tyrnavia, Módra et Szenczio confesso crimine per
Iudaeos omnes ad 30 vivi combusti sunt usque ad 8 vei 9 annorum iuvenes, qui
baptizati sunt et educati per Christianos. Item fassi sunt, quod Tyrnavia ante 4
annos Iudaei unum Christianum pariformiter martyrisatum et interfectum in fimo
evexérint extra civitatem. N. I.
Registr[and]um asserv[and]um
Item wyr habén geben an daB ober thor zu [?] ladn
Stútny okresny archív Trnava, Judaica
(1529-1752)
Magyar Országos Levéltár, X 4512, Mf. C 356:106-117
[1529]
sorrend: [1-17]

filmkocka:

Másolat:

W Urgicht der juden von Posing
Hofkammerarchiv Wien, NÖ, HA, J 15:7-12. Másolat: [1529]
sorrend: [l-l 7]
A

Ain erschrockenlich geschicht und Mordt, so von den Juden zu Pösing, ain
Marckht in Hungern gelegen: an ainem Neünjárigen Knáblin beganngen, wie
sy das jámerlich gemarttert, geslagen, gestochen, geschnitten, und ermördt
habén: Darumb dann bis in die Dreyssigjuden, mann und weybs personen, umb
ir miBhanndlung, aufFreytag nach Pfingsten, den XXI. tag May, des M. D. und
XXIX. Jars, verprennt worden seind. [Wien: Johann Singriener, 1529] 4°
A4-B2 [6] + két fametszet
VD 16. E 3831
Országos Széchényi Könyvtár, Röpl. nr. 95
Budapesti Egyetemi Könyvtár, Ga 14050

Österreichische Nationalbibliothek,
Bibliothek Wiesinger, A 34500
Cf. MHJ1. (1903) 404-411. p.
sorrend: [1, 17, 2-14]

40.0.35

E

Ein erschrockenlich geschieht und Mordt, ßo von den Juden zu Pösing (ain
Marckt in Hungarn gelegen) an einem Neunjärigen Knäblein begangen, wie sie
das jämerlich gemarttert, geschlagen, gestochen, geschnitten, und ermordt
haben: Darumb dann biß in die dreissigk Jüden, Mann vnd Weibs personen,
umb yhr mißhandlung, auff Freitag nach Pfingsten, den. XXI. tag May, des. M.
D. vnd. XXIX. jars, verprennt worden seind. [H. n., 1529-1559?] 4° A4 [4] +
egy fametszet
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, 4° De 2750
Sächsische Landesbibliothek Dresden, Hist. Hung. 610(28)
Universitätsbibliothek München, 4° Jus 4937(8)
Facsimile: Stock, Richard Wilhelm: Die Judenfrage durch fünf Jahrhunderte.
Nürnberg, 1939. 125-132. p.
sorrend: [1, 17, 2-14]

F

Monumenta Hungáriáé Judaica. Magyar-zsidó oklevéltár. I. 1092—1539.
Szerk.:. Friss Ármin. Bp., 1903. 404-411. p. (nr. 329).
sorrend: [1, 17, 2—14]

N Némethy, Franz: Verbrennung von 30 Juden in Bösing. In: Preßburger Zeitung,
117. (1881) 57. sz. 1-3. p. (február 27.); = Die Neuzeit, 28. (1888) 190-191,
210-211, 219-220, 363-365. p.
sorrend: [1-17]
r é s Wőrizte meg a szöveg eredeti szerkezetét és legteljesebb változatát, igaz, hogy
épp a megbízhatóbb r-ből egy lap, azaz két oldal sajnos hiányzik (N, azaz Némethy
Ferenc 19. századi közlése Tszövegét még hiánytalanul vehette figyelembe, jóllehet néhány részletet csak összefoglalóan ismertet!). Erre a hiányra kiadói jelzés
hívja fel a figyelmet. Noha a főszövegben T-t vettem alapul, a fent jelzett szakaszban W-1 voltam kénytelen követni (csupán itt jelezve az apparátusban a r változatát
megőrző Nérdemi eltéréseit). E nem más, mint/1-nak egy helyesírását tekintve kissé későbbi, s nyelvjárásilag-földrajzilag valamivel északabbi utánnyomása. F néhány kisebb hibával A szövegét igyekszik nyújtani.

[1] Item 7 9 am tag Götz auffurt 80 im tausent fünfhundert und neunundzwanzigistn
jar ist zu Pösing, ain markhtt in Hungern, so den wolgebornen, grosmächtigen 81
hernn hern Frantzn und Wolffgang 82 gebruedern" graffen zu Sant Georgen* 4 und
Pösing etc. zugehörig 83 , ain knäbl mit namen Hainsei 86 in dem neuntn jar seines
alters verlorn wordn, welliches Gregor Mayllingers 87 aines mitwoner daselbst
khint gewesen, so 88 aber durch vleissig suechen der burger unnd inwoner daselbst
das khnäbl 89 unter den judnn, so do wonhafft 9 0 gewest 91 , gesuecht, auch sunst an
alln 92 andern9"1 orttn und endn nach gefragt 9 4 , auff etlich tag verlorn blibn. Weichs
khnäbl 9 3 widerumb an mitboch 96 nach Götz auffurts tag 97 zwischen sybn unnd acht
ur 9 8 vor mittag ausserhalb bestimbts markts in ainer dikhen torn hekhen mit
gebundenn heintln in ainen pfaittl 99 auff seinen angesicht ligunt durch götlich
schikhung ain alts weyb an ungefär 100 gefunden hat101, weliches sy den gericht und
märck menig daßelbst fllrbracht unnd angezaigt. Darauff solichs khindt gen Pösing
in marck in seines vattern hauß todt mit vill wunden, 102 Stichen und schlegen
getragen wordn, darein die geschwörnn purger unnd gemain daselbst emstlich
gesehen, darauff weyslich gehandeltt unnd von stundan K b dy gantz judischaytt

79

W, E om. A, Epraem.

80
81

Gotz...] ^ G o t z a u f f c r t s tag E der himclfart Christi
A, E om.

82

W Wolff

83
84
85

W, A gcbrucdcr
W Sand Jorgcn A, E S. Jörgen F Sanct Jörgcn
W zuegchorundt A zugchocrenn

86

W Hánsl A Hoennscl E HanBcl

87
88

W Meydingcr
A, E praem. und

89

W kindlcn

90

W notturftig

91
92

T om.
E vil

93

T om.

94

T tr. gefragt nach

95

W kindt

F o r m und gestallt ains mcsscrs, damit sy das khinndt gcmarttcrt habcn.

96

W mitichen

97

Gotz...] E der himelfart Christi

98

acht ur] W achten

99

E hembdlcin

íoo

an...] W angever A, E o n g e f á r

101

A, E om.

102
103

T butidén
E stuncl

jung und altt, so do zumall 104 wonhafft gewesen, bezichtigt unnd gefankhlich von
wegn des khints angenomen, behaltn unnd bewart. 103 Darauff 106 an phintztag 107
den 1 0 8 achtistn tag verschinen, wie solichs beschehen, die obbemeltn 1 0 9
wollgebornen hern hern Frantz 110 unnd Wolffgang 111 gebnieder graffen 112 etc. die
zwo freystet in Hungern, naimlich Bresburg und Tyrnaw," J auch daneben dy114
zwen marckht nentlich 113 Warberg 116 und Moder ersuecht 117 , begert unnd erfodert,
als das begangn tibi und mortt, so an den khnäbl 118 beschehen, zubesichtn 119 unnd
schauen, ~ und wo das " von nöttn sein woltt, " darumb zeugnuß zugebn. Hieer
über auß bemelttn zwayen freystettn auß yeder stat sunderlich zwen rats
geschwome, nemlich von Presburg Mert Semler unnd Sigmundt Goldner, von
Tyrna A n d r e H ö f f l m a i r u n d 1 2 ' Hanß K h o s c h u t t , der g l e i c h e n von den
vorgedachten 1 " 4 märkhtn, nemlich von Warberg zwen geschworne, als Mert
Behaim unnd 1 " 3 Nicolaisch Schuester und vonn Moder Wolffgang Schneider,
Ambrosi Mayr unnd Wolffgang 126 Hautzingner 127 etc.,128 auff ersuechen 129 mer b 0

104

A, E add.

los

behaltn...] f f und behalten

daselbst

106

£ dornach

107

£ domstag

los

T d e m W des

109

W, A, E o b g e m e l t e n

110

W, E F r a n t z e n

111

W, A, E W o l f g a n g c n

112

gebrueder...] W tr.

113

W D i e r a a A Tirna, £ Tierna

114

W om.

115

iW, A, E om.

116

W Wartpcrg A, E Wordperg

117

Jfbcsuccht

us

W kind

119

A, E b e s i c h t i g e n

120

IFbcschaucn

121

fV

122

A wärd E würd

CS

123

W om.

124

von...] W von gedachten

125

W om.

126

A Wolffgangen

127

W K a u t z i n g e r A Hautzingar £ Hautzingcr

128

W, A om.

129

7" a n s u e c h u n g

130

T om.

bemeltter der Ll1 zwayer hern und graffn 1 J~ zu Pösing erschinen sein, daselbst in das
knäbll fúrgetragen ist wordn, 133 welliches sy notturfftigklich 1 "' 4 besieht 1 " und
beschautt an allen seinen leyb vill stich,1 j6 wundn unnd schleg lj7 befundn und
gesehen, 1 38 als auff seinen heindtlen alle s e i n e l j 9 äderll abgestochen, des
gleychen 1 4 0 a u f f seinen f u e s l e n und 1 4 1 leib dy ädern z u s c h n i t t n 1 4 2 und
zerstochen, 14j und 144 sein maindlich glidll143 abgeschnittn, des gleychn 146 sein
hödll herauß 14 ' geschnitn, [T 107 vége] seinn hals und genäkh zustochen, 148 den
köpf eingeslagen, 149 das ales am höchsten zuerparmen gewest. Nach solich des
kindts sew l3 ° dy 131 vorgenanten 132 stet und märkht nit anders vermerkht 133 noch
erkenen haben mugen, dan fur ain 1 " 4 judische arbeit und von den juden beschehen
und verpracht sey, 133 solichs136 dy vorgedachten 137 beschehen 138 und gefangen
judn zu stundan, wie sy139 geburd, notturftigclich mit strenger frag sametlich

131

T, E om.

132

A, E add. ctc.

133
134
135

ist...] A, E tr.
T notturfftigk
E besichtiget

136

W om.
Worn.
T gesechen

137
138
140
141

W om.
W dergleichen
W, E add. gantzen

139

142

A, E zerschnitten

143
144
145

T zustochen
W auch
W add. auch

146

W, A, E dergleichen

147
148
149

ff aus
A, E zerstochen
den...] E sein hewpt gar zerschlagen

150

solich...] A, E solcher bcschaw d e s khindts

151
152

A, E praem. sy
A, E vorgemelten

153
154

A vermerckhen E vormercken
A, E om.

155

A, E sein

156

A, E über solhes

157

A, E verdachten

158

A, E bctzichten

159

A sich E sichs

angezogen worden sein, sy, dy j u d n , selbenmals an strenge' 6 " frag all in
sonderhait 161 auch162 der missetat und morts lc " noch ander sach164 nichts bekent
haben. Allsdann über solichs die 16 " zwo stet und zwen märkht w i d e r u m b
angezogen, auch ans fueter am eritag in phingstfeirtagn die obbemelten zwo stet
und märkht widerumb 166 zum andern mal aufbeger, 167 erfodern egemelter hernn 168
grafen von Sand16'' Jorgen und Pösing etc. erschinen, das 170 dan abermal der 1 ' 1
gantz bezieht judischait mit ernst17" und strenger frag fur gewend und gefragt
worden, haben sy 17j ainheligclich 1 4 bekent und verjehen in maß und gestalt, wie
hernach voligt und begriffen ist. 17d
[2] Anno 176 Domini 177 tausent fünfhundert und XXVIIIIten 178 am eritag 179
abend im phingstfeirtagen hat David1'"0 graf Wölfl judn von 181 Pösing an strenger
frag bekent, wie182 am freitag nach Götz aufferts tag 18j her 184 in die sinagog der
18 ^
186
•
•
187
judn daselbst zu Pösing kumen sein, ' daselbst u auf dem tisch in der synagog

160

A, E strennger

161

A, E i n s o n n d e r s

162

A, E d u r c h a u ß

163

W morkhts

164

A, E s a c h c n

165

F Olli.

166

a n g e z o g e n . . . ] A, E

167
168

A, E add. und
A, E add. und

169

A, E S. F Sanct

no
171

A, E da
A, E die

172

A, E ernnstlicher

173

A, E add.

174

A, E ainhellig

175

A add. ctc.

176

A, E praem.

177

anno...] E om.

178

A i m M . D.

179

E dinstag

ISO

A, E add. ain jud

om.

alle

Der juden bekhantnüs.
I.

E i m t h a u s e n t f u n f f h u n d e r t und n e u n u n d z w e n t z i g i s t e m j a r

181

W ö l f l . . . ] A, E W o l f f g a n n g e n zu

182

A, E add. er

183

Götz...] E der h i m e l f a r t Christi

184

A, E om. N er
A, E sey
A, E, N da

185
186

geschribn gestanden: Es hab ain man ain kind, wo ers mit im wel haben,188 sol er
ins189 zuversten geben. Dergleichen sein sy mit wortten190 an in kumen. Hat er in 191
geantwort: Ich bin nit daher 192 gewest und wil mit der19"3 Sachen nichts zuschaffen
haben, aber ich habs 194 wol verstanden, das sy solichs gethan haben. In der 1 9 '
gefánkhnus, auch ausserhalb, ee sy gefangen sein196 worden, sein 197 an in kumen
die judn, Samol und David Saiffenmacher, 198 auch der Michel jud haben an in
begert: Lieber David, du siechst 199 das geschrey, so zwischen 200 den cristen ist des
ONT

909

kindts halben, und man läst unns aus der zieht" " nit, wir pitten dich, dieweil du
so ain gnädigen hernn an graf Wollfen hast, handl, damit20 ' sein g.~04 das alt weib,
203
die das kind gefunden hat, auch des wagner knecht,907des solich kind ist gewesen,90S?
annemb und mit in so streng laß handien," ob sy" durch die martter die sach"
209
bekenten,
so wurden wir erledigt und solltestu
gleich seinen genaden
dreissigkh
910
911
919
oder" viertzig golden oder noch mer" zu geben zuesag. " Solichs hat
obgemelter 211 David den gedachten [T 108 eleje] judn untter ire augn zu sagen
187

W sinago

iss
189
190

E halten
A, E CS
dergleichen...] A, E mit dergleichen wortten scind sy

191
192

A, E, N om.

193
194

A, E disen
E hab

195
196

A, E, N om.

197

A add. auch

A, E, N dahaim

in der] E item im

198

W, N Saifmachcr

199
200

E hörest
E unter

201
202

A, E om.
E verdacht

203

E doch mit

204

A, E add. das man

205
206

A, E seines maisters g e w e s e n ist
laß...] A, E hanndle N handln laß

207
208

E add. sich
die sach] E zu solcher that

209

W, N solcstu

210

A, E om.

211

golden...] A, E, N oder hundert gulden

212

A, E, Anzusagen

213

A, E, jVobbemelter

verwilligt, 214 auch auff sein letzte hinfart genomen unnd darauff zu sterben 21 '
wie 216 ain frumer jud, das sy solichs, wie herab vernomen, gethan habn. 217
[3] Item an demselben 21 ' abent hat bekhent Jacob Schwertfeger jud an strenger
frag, 219 wie er die selbig220 zeytt, do das khint ist verlorn221 wordn, nicht an haim
ist222 gewesen, des er sich an dy judn unnd christn läst, aber am freytag nach Götz
auffurts tag 2 2 j habn sich di judn alle versamelt in der 224 sinagog, im und Jacob 22 '
judn des Colman" 26 brueder auß der sinagog zu zwaymalln geschafft. 227 Also sey er
wider 228 an sein arbayt gangen, und 229 so er da haim in des David judn haus hatt
gearbayt,2"10 ist yetz231 bemeltter 2j2 Jacob khomen und hat 2jj sich 2 ' 4 hinter dy tüer
auff ain daikhn gelegt sprechent: Lieber gesell, schau, was habn dy judn angefangn.
Do hat er im wider gefragt: Lieber, was ist gescheen. Antbort in obgedachter Jacob
des Colman" brueder: Der" Samuel und David Saiffenmacher
habn das
khindt getödt in des Michel judn hauß im kheler. Aber des selben2^8 freytag hat 2j9

214

zu...] W tr. verwilligt zusagn A verwilligt E gesagt

215

zu...] W, E gestorben

216

217

A, E als
T add. etc.

218

T den selbigen A, E d e m

219

W tr. an strenger frag J a c o b Schwertfcger jud

220

W dicselb

221
222

E tr.
E om.

223

Götz...] E der himclfart Christi

224

E die

225

W Jacobn

226
227

E Kolmans
W g e r u e f t E getriben

228

W widerumb

229

T om.

230

hatt...] W gearbait A, E tr. g e a r b a i t hat

231

A im E zu y h m

232

W, A gemclter

233
234

E om.
W om.

235

E Kolmans

236

A, E om.

237
238

T Saiffmacher
W denselben A an d c m s c l b i g e n E am selben

239

E add. m a n

das verlorn khindt gesuecht, da sein dy~ hietz gemelt zwen" Jacob judn bey
einander gelegn, hat Jacob des Colman 242 brueder an den Schwertfeger judn begert:
Lieber gesel, die sach sieht mich nicht woll an, wir welln uns dar von machen. Hat
im Schwertfeger jud geantwurt: Ich bin der sach"'" unschuldig, ich hab auch ain
genaidigen hern unnd wais nindert244 hin zuziechen. 243 Weyter hat246 auch bekhent
der" 7 Schwertfeger jud, weyll 248 alle judn in der249 gefainkhnus bey dem Michel
Schneider, irn judn richter gelegen sein, das sich hietz bemelte 230 Samuel, David
Saiffenmacher 231 und Michel jud vor alln andern judn habn lassn hörn: Liebn
brueder, wir wissen, das wir dy erstn drey muessen sein an der 232 marter, wier welln
unß reissn und rekhn lassen 233 und nichts bekennen, 2 3 4 damit wert ir alle
erlediget. -33 Darauff habn sy sich alle zu sambt verpundn unnd geschwornn, das
khainer auff den andern nichts sagn und bekhennen soll. Alle obbemeltte 236
bekhantnuß des Jacob Schwertfeger 2 3 judn hat er auff sein letzte hinefart
genomen.
[4] Item am mitwochf 38 nach phingstn hat zu Sandt Georgen im geschloß der
Jacob des Colman brueder an strenger239 frag nichts wellen 260 bekhennen, allain

240
241
242

W, A, E om.
Tzwcnbcmclt
E Colmans

243

T sachn

244

E nicrgent

245

E zufliehen

246

A, E add. er

247

E add.

248

E dieweil

249

E dem

selbig

250

W obbemelt

251

T Saiffermacher

252

A, E die

253

reissn...] b l a s s e n r i c h t e n u n d reckhcn A, E tr. lassen reyssen u n d r c c k h c n

254

T bekhenne

255

W d e r lcdigt A, E ledig

256

W h i c r a b gemelter A, E h e r ü b e r

257

E Schwcrdtfegcrs

258

am...] W am mitichen A, E mitwochcn

259
260

A, E seiner strengen
T belln

das er hat gesagt: 1 er sey khainjud vonPösing, er wer des willens gewessen, haim
zu ziechen zu seinen weib unnd khindt."62
[5] Item David Saiffmacher jud hat 26j bekhent an strenger frag, wie der Michel
jud das khindt in sein hauß gebracht hab, da hab" 64 er inn und""6' den Samuel, auch
andre alle266 judn darzue erfodert, 267 und das khintt habn sy all in des Michel judn
kheller gemartert, das bluet von dem khindt also bey dem Michel judn gelassen,
Weytter hat bemelter David" Saiffermacher" bekhent, wie den nagstn antlaß
tag 270 fier jar vergangen, weyll er noch zu Tirnaw wonhafft gewesen, im bey
naichtlicher weyll ain totter gemarteter christ auff sein wagn an sein 271 willn und
wissen gelegtt unnd mit mist verdekht gewesen. Zum morgn habn im dy judn
979

973

974

Schiamen" ~ und Colman bevolchen, er sol" solichen" mist aus fuern, das hab er
gethann. Aber im sey unwissen gewesen, das der tod cörper oder leychnam
dorauff 273 gelegen sey. Unnd so er aber den cörper in abladn des mist erfundn, 276 ist
977
97R
97Q
9R0
er erschrokhen." Und als paldt er 1 in dy stat" komen, hat in" der khlain Veitl
90j
.
989
jud von Tyrna gesagt, wie den selbigen" tag der Ysaac jud Segedy " genandt zu

261

hat...] W, A, E tr.

262

E kindcrn

263
264

E add. erstlich
E das

265

W orn.

266

A, E tr. all anndcr

267

auch...] W tr. dartzue erfodert a u c h all ander j u d n

268

A, E om.
W add. j u d

269
270

antlaß..] E grünen dornstag

271

A, E om.

272

W » g s c h l a g e n « Schlahncn

273
274

T om.
A, E den

275

E darinn

276

W d e r f u n d e n E gefunden

277

W der schroklien

278

W om.
A, E add. ist
A, E om.

279
280

281

W, E d e n s e l b e n

282

A, E S o g e d y

zvvayen tischen judn in seinen haus zu gast gehabtt mit grossen^8"1 geschray, do
selbn im keller seines284 haus der Christ gemarttert wordn ist.
[6] Item am phintztag 283 darnach hatt auch bemelter David Saiffenmacher 286 jud
an der strengen 287 fragbekhent und gesagt: wan sy das khindt gestochen haben, das
sy sollichs288 bluet mit feder kielen und rörlen289 auß dem khindt gesaugt habn.290
901

909

[7] Item am mitboch" mer hat bekhent"" an strenger frag der Michl jud, wie er
an Götz auffurts tag-9"1 das khindt in sein haus gelokht hab, und 294 als dan sollich
khindt verhaltten, den Samuel unnd David Saiffenmacher,29;> auch alln andern judn
zu khunt gethan, habn sy296 das selbig khindtt alle mitainander gemarttert und hab
ime Michel
907 • jud den erstn schlag
• mit
9QR einer hakhen an das haubt gebn und als dan
900 hat
yeder jud ain weyll das khindt" gestochen unnd ain weyll gehalttn, und" das
pluet hab er, 300 Michel, bey im 301 gehalten. 302 Nachmals hab er das tot khint auff 303
ain stall verhalttn j04 und ann der erigtag nacht 303 mit gebundn hentln hinauß306
hinter der Hafner gassen in ain dorn Schachen,307 darbey etlich nusbaumb steen,308
283

A, E om.

284

W im sein

285

E dornstag

286

T S a i f f m a c h e r W tr. A, E om.

287

A, E g e s t r e n g e n

288

W das

289

A, E r h o r

290

A, E om.

291
292

W mitichen E mitwochen
mer...] E h a t weyttcr bekant

293

Götz...] E t a g der himelfart Christi

294

IV, A, E om.

295
296

T Saiffmacher
W hat

297

W in der

298

ain...] A, E tr.

299

A, E om.

300

hab er] A, E hat

301

bey im] A

302

und das...] T om. A behalten

om.

303

E in

304

A add. u n d m i t ror verdeckht E u n d mit rhor bcdcckt

305

der...] A e r i c h t a g zu nacht E d i n s t a g zu nacht

306

F hinauf

307

A stachen E h e c k e n

getragen und gelegt, do dan 309 zum tayll etlich judn a u f f der schkart 110 sein
gestanden,' 1 1 unnd das bluet darnach in dy sinagog getragknn, darob sy J ' 2 groß
frolockhen 3 1 j gehabt habn/' 1 4 Auch hat er bekhent, wie 313 Jacob des Zecho judn ,1(l
sun auß bevelch aller j u d n das bluet gen Marchekh gefüert unnd den schilhentn
Lebl 317 uberantwort soll 318 haben. 319
[8] Item Jacob des Z e c h o j 2 0 s u n j 2 1 bekhent, er h a b ' 2 2 auß bevelhe der
judischait J ~ J das bluet den schilhentn LebeF 2 4 uberantwort, darumbmen 323 hab ine
Lebel jud ain guldn zu vertrinkhen j 2 6 geschenkht/ 2 7 Er bekhent auch, das er bey
•390

-nn

der marter des khints sey
gewesen und das khint helffen " hinauß in dy
dorn
staudn tragen,
und sagt, ~ das etlich judn auff der schkart sein gestandn.

308

W sein

309

W, A, E om.

310

Upstart

311
312

W, A, E tr. standen sein
W, A, E add. ain

313

T frolokhung

314

A, E om.
W add. den

315
316
317

des...] W judn des Z s c h e c h o A, E des Tseheeho juden F des Tschcchs juden
W Leblen und Nästl j u d n A, E Locblc und Nästl

318
319

Wsolt
A, E zu überantworten

320
321
322

A, E add. hat

323

der...] A, E aller j u d e n

324

A, E add. juden

325

A, E om.

W Zschecho juden A, E Tseheeho juden F Tschcchs juden
W add. auch

326

zu...] W zum trinkhen

327

A, E geben

328
330

IV, A, E om.
A, E om.
E om.

331
332

A, E helffen thun
A, E auch gesagt

333

W, A, E tr.

329

[9] Item am mitwoch 3 ' 4 hat der judn"" mesner Ysaac genant bekhent, das er dar
bey sey j36 gewesen und das khind helffenn martern, unnd im sey auch wissunt, das
den Jacob judn des Zecho 337 sun auß bevelch der judn des khints bluet, sey3 , s
bevolchen 339 wordn, gen Marchekh zufuern. Und zaigt an, das dy judn das j4 °
christn bluet müessen haben, damit"141 besthreychen sy '42 dy tempel hern yere
finger zu iemn hochzeytlichen tagen.
[10] Item mitboch mer 343 hat Samuel jud, den man sonst Schmölerle j 4 4 nendt/ 4 3
an strenger" 46 frag bekhent, er hab auch das khint hellfen martern mit"47 sambt
andern judn. Und~,4s zaigtt an, das dy judn das christn bluet muessen habn/ 4 9 damit
bestreychen dy furnementtisten 3M) judn ire finger zu iem J3 ' hochzeytlichen vesten,
und nendt solich judn'1"2 in hebraysch konam, 333 dy den" 4 segen sprechen, auch auf
hebreysch 1 " pensche1"6 genant.
[11] Item Wölffei jud Tphora' 3 7 genant bekhent, wie imdyjudnn den mort unnd
tott des kints angezaigt habn, des hab"°8 er sich hoch beschwärt und bekhomert
334

W mitichcn mer A mitwochen mer E mitwochen

335
336
337

W jud
A, E om.
W Z s c h c c h o A, E Tschccho F Tschcchs

338
339

A SO
E tr. bevolhen scy

340
341

E der
E praem.

342
343
344

W, A, E om.
mitboch mer] W mer am mitichcn A, E am m i t w o c h e n mer
W Schmal A Smoldcrl E Schmöldcrl

345
346
347

A, E haisst
A, E der strengen
E om.

348

A, E om.

349

A, E tr. muessen christcnpluet haben

350

W vorncmblichcsten A, E furnemisten

351
352

W om.
ire finger...] W ire finger zu hochzeitlichen festen, und wirt nant solich j u d A, E om.

353
354

W k a n a m A cholman E c o l m a n
E da

355

auf...] A, E om.

356
357

W pcrscht A, E pcischa
W Pharan A, E Pfora F P f o r e

358

F deshalb

denn

sprechent: Es339 habt nit woll gehaindeltt. Darauff in dy judn geantwort: Eß sey
schon 360 gescheen, dorff 361 sy j 6 2 nit bekomern. Uber solichs sey j 6 j er haim gangen,
anJtl4 tisch gesessen*6' unnd 366 denn gantzn tag gewaindt.
[12] Item Wölffei jud der Tröstlen j67 aydn~l68 bekhent an strenger frag, das er
dem khint ain stich in das genäckh hab g e b n / 6 9 unnd sagt auch, wie dy judn
samentlich des selbn' 7 0 khints pluet ainen judn J ? 1 mit namen Ysaaklr 72 von
Freystat j 7 3 bey Tirna ligent mitgetayltt habn, wie j74 er am zug herauß von j 7 3
"*T6 * 377
*
*
*
378
379
Märhern gewesen" ist,
das er solich bluet gen Tirna mit im
fuern soll.
[13] Item Liephart 380 jud hat
bekhent an strenger frag, das er bey des khints todt
TO]
unnd marter nit gewesen sey,
gethan haben.

359
360

E yr
A, E om.

361

d a r f f s A, E dürff

362

A, E sich

363

A, E ist
W add. ain A zu d e m E z u m

364

aber im sey guet wissen, das sie, ~ dy judn, solichs

365

A, E praem.

366

A, E om.

nider

367

W des Nästlin A, E der Trostlcr F der Tratler

368

W add. hat A, E orden

369
370

hab...] W tr. A gegeben
A, E dcssclbigen

371
372

W om.
W add. j u d

373

von...] W vom Freistätl A, E von der Freystatt

374

E do
E aus

375
376

W geriten

377

A, E om.

378

gen...] A, E tr.

379

A, E wöll

380

W L e o p o l d E Leiphart

381

A, E ist
A, E om.

382

[14] Item Szecho j 8 j Jacob jud hat bekhänt unnd gesagt an strenger frag, das er
bey des kints tott unnd marter' 8 4 nicht gewesen sey, jS3 aber trag jM ' gar387 guet
wissen, das solichs von den judn beschehen ist. 388
[15] Unnd sagt auch weytter, wie in der marter wochen vergangen fier jar ain
christ zu Tirnaw von den judn gemartert sey wordn, aber er sey nicht darbey
gewesen, unnd trag des auch 389 nicht änderst wissen, dan wie es j 9 ü im der Jacob
Sayffmacher jud und Schimon jud gesagt habn, das inen391 der Ysaac jud Segedy
genant darvor von Trensch herauß geschribn hab, das sy darnach gedächtn das
sy' 94 im christen bluet zu wegen bringen.
[16] Item am phintztag abend' 9 5 hat zu Pösing der Jacob jud des Colman
brueder,396 wie er zum drittn mall mitt strenger frag an zogen wordn/ 9 7 bekhent,
das er des guet wissen hab, 398 das dy judn das kint gemartert etc. 399
[17] Item nach hierab vermerkhtn unnd vernomen 400 urgichten 401 bemeltter
juden sein sy 402 an freytag nach phingstn anno ut supra403 zu Pösing fur recht

383
384

W Tschccho A, E Tschcch
unnd...] A, E om.

385
386

A, E ist

387

A, E om.

388

beschehcn ist] A, E geschehen scy E add. Lob u n d ehre sey Gott in der höhe.

389
390

unnd...] W auch trag er des

W, A, E add. des

W om.

391
392

W om.

W\m

393
394

Trensch...] W Trentzschncr a u s
hab, das ...] W hat und

395

W praem. zu

396
397

jud...] W des Colman juden brueder
W antzaigen werden

398

W trag

399

W haben

400

E vomomen

401

Tvergichtn

402

W om.
W etc.

403

gefriert und gesteltt wordn, so dann405 offt gedachter 406 zwayr hern unnd graffen
etc. irer genadn zwayer märckht von Sandt Georgen unnd Pösing die geschwornen
richter unnd burger recht 4 0 7 gesessen an offnen blatz, do 408 auch neben in 409
gesessen ob gemelt 410 z w o freystet unnd d e r 4 " zwayer marckht verordnet
geschworn lewt als41"" des zu zeugen,4 13 sunst auch414 vill ander erber lewtt, so
umbstender 4 ' 3 von der Neysß, 4 U l Olumitz, Wien, unnd auß 417 andern stettn,
märcktn und 418 dörffern 419 in dy etlich tausent menschen, 420 hierumbmer 421 in
offenn rechtn ir422 urgicht verlesen42" wordn, 424 unnd423 nach verlesner 426 urgicht
durch den richter dy judischait gefragt worden ist,4" ' ob den also sey, wie sy 428
bekhent unnd dy4"9 urgicht auß weyst, des dy judischayt also einhelliger4"" stimb
vor dem rechtn und vor aller menikhlichn umbstender 431 geschrien und gesagt:
dem sey also, wie dan dy 4 j " verjähung inheltt. Darauff recht unnd urtaill gefeltt

404

T do

405

T dem

406
407
408
409
410
411

offt...] W obgcdachtcr
A, E praem. zu
W der
A, E zu
IV, A, E obbcmclt
W om.

412

W aller

413
414

des...] A, E das zu aincr gezeugknuss E add. u n d
W tr.

415
416

W u m b stendn E u m b s t e n d i g A, E add. als
W add. auch

417
418

PF auch
W tr. A, E om.

419
420
421

E add. biß
W person E add. und
W, A, E hierüber

422

F in

423
424

E vorlesen
A, E add. ist

425

W om.

426

urgicht verlesen...] F om. E vorlcßner

427
428

T sein
F om.

429

W om.

430

E praem.

431
432

W umbsteer
W om.

mit

gangen unnd gesprochen, mit dem fewer dy gantz judischaitt, so da selbst jung und
altt zuvertilgn etc. 411 Doch nach ergangn urtayll habnn die vill gedachtn
wollgeborne hern unnd graffen von Sant Georgen und Pözing etc. 4j4 dy jungen
jüdischen4"'3 khinder, so unter acht unnd zehen jar altt, begnadt, welliche khint4 ' 6 dy
christen unter 4j7 sich genomen und 4jS außgetaylt unnd getaufft. 439 Aber dy alttn
judn, man, 440 weyb, khnabn unnd 441 diern442 in dy dreigsig hinauß für den marckt
zu Pösing 443 , auff ain weyttn platz gefurt wordn, 444 auff ain fewer gesetzt unnd 441 zu
i
446
pulver verprent.

II.
I. Ferdinánd a magyar helytartótanácsnak
Linz, 1529. május 27.

Hofkammerarchiv

Wien, NÖ, HA, J 15:13.

Fogalmazvány.

Ferdinandus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. infans Hispaniarum, archidux
Austrie etc.
Reverendissime ac reverendi in Christo patres, spectabilis et magnifici fideles
nobis syncere dilecti. Ex supplicatione Iudeorum accepimus ultra calamitatem a
comitibus Bozyn et de Sancto Georgio acceptam, quod nobis plurimum displicuit,
undique eis periculum imminere tam intra quam extra civitates et oppida. Nos vero

433

W om.

434

W om.

435

j u n g e n . . . ] T gantz j u d i s c h a i t d e r

436

W, E kinder

437

E zu

438

E om.

439

W add.

worden

440

W add.

und

441

W, A, E om.

442

A dicrnlcin E medelcin b i ß

443

W gefurt

444

W om.

445

W om.

446

A add. Gott welle sich u n n s e r aller erbarmen, a m e n .

pati nolentes, ut eisdem indebite iniusteque ac preter viam iuris a quopiam vis aliqua
inferatur, iccirco fidelitati vestre mandamus firmiter, ut eosdem, ubique in isto regno
nostro existentes et commorantes, contra quoscumque illegittimos impetitores tueri,
protegere et defendere ac indempniter conservare et manutenere módis omnibus
debeatis nostra in persona et authoritate presentibus vobis concessa et iustitia
mediante, secus non facturi. Datum in civitate nostra Lyntz in festő [ 13v]
sacratissimi coiporis Christi anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo nono.
Reverendissimo ac reverendis in Christo patribus, spectabili et magnificis
locuintenenti ac ceteris consilianis regni nostri Hungarie fidelibus nobis syncere
dilectis.

III.
I. Ferdinánd Székesfehérvár városának
Linz, 1529. május 27.

Hofkammerarchiv

Wien, NÖ, HA, J15:14r.

Fogalmazvány.

Ferdinandus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. infans Flispaniarum, archidux
Austrie etc.
Fidelibus nostris prudentibus et circumspectis iudici, iuratis ceterisque civibus et toti
senatui civitatis nostre Albe Regalis salutem et gratiam. Intelleximus nonnullos esse,
qui diversis figmentis Iudeos nostras in ista civitate nostra commorantes tam in rebus
quam in personis opprimere vellent. Nolentes itaque ipsos indebite iniusteque ac
preter viam iuris per quempiam turbari, molestari opprimique permittere fidelitati
vestre harum serie sub pena capitis et amissionis omnium bonorum vestrorum
mandamus finnissime, ne Iudeis ipsis vim aliquam inferre vel aliter ipsos molestare,
simul damnificare audeatis, sed si qui cum eisdem agere habent, iure mediante coram
iudicibus ipsorum ordinariis more alias consueto requirere eos debeant, quibus
iustitia non deerit. Secus pena sub premissa facere non ausuri presentibus prelectis
exhibenti restitutis. Datum in civitate nostra Lyntz in festo corporis Christi anno
eiusdem MDXXIX.

IV.
I. Ferdinánd Nádasdy Tamásnak
Linz, 1529. május 27.

Hofkammerarchiv

Wien, NO, HA, J 15:15.

Fogalmazvány.

Ferdinandus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. infans Hispaniarum, archidux
Austrie etc.
Fideli nostro magnifico Thome de Nadasd castellano arcis nostre Budensis ac
consiliario nostro salutem et gratiam. Ultra eam calamitatem, que his proximis
diebus per comites de Bozyn et de Sancto Georgio tam repente subditis Iudeis nostris
utriusque sexus absque etatis discrimine illata est, intelligimus passim in omnibus
civitatibus, oppidis, suburbiis, villis et aliis quibuslibet locis tam magistratus et
officiales quam alios etiam plébános christianos Iudeis, qui apud ipsos supersunt,
minari, graviter eos molestare, damnificare ac quibusvis iniuriis ita afficere, ut
absque singulari protectione nostra se aut res suas salvas diutius conservare posse
desperent, ad nos itaque indies auxilium nostrum imploraturi concurrunt. Quorum
supplicatione exaudita pati nolumus, ut iidem preter ius et iustitiam de cetero a
quaquam aliquo modo opprimantur. Mandamus iccirco fidelitati tue hamm serie
fírmissime et sub gravi indignationis nostre pena, ut eosdem Iudeos, [15v] ubivis in
isto regno nostro existentes contra quoscumque impetitores illegittimos tueri,
defenderi ac indempnes conservare et manutenere módis omnibus debeas nostre
maiestatis in persona et authoritate presentibus tibi in hac parte attributa et iustitia
median[te], secus pena sub premissa ne fec[e]ris presentibus perlectis exhibenti
restitutis. Dátum in civitate nostra Lyntz in festő sacratissimi corporis Christi anno
eiusdem millesimo quingentesimo vigesimo nono.

V.
I. Ferdinánd Szentgyörgyi és Bazini Ferenc és Farkas grófoknak
Linz, [1529. május 21.\

Hofkammerarchiv

Wien, NO, HA, J 15:17.

Fogalmazvány.

Ferdinandus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc., infans Hispaniarum,
archidux Austrie etc.
Fidelibus nostris spectabilibus et magniftcis Francisco et Wolfgango comitibus de
Bozyn et Sancto Georgio salutem et gratiam. Ex querulis Iudeorum intelleximus
certum numerum eorum Ín isto oppido nostro Bozin commorantium absque ullo
discrimine sexuum his diebus proximis contra voluntatem et prohibitionem
locumtenentis nostri combustum per vos esse eorundemque res et bona direpta, que
res non potuit nobis vehementer non displicuisse, maximé cum tantum numerum
hominum in populatione regni contra prohibitionem locumtenentis nostri sineque
nostro scitu nostraque voluntate quacumque etiam magna causa facere ausi sitis,
quod nos obaudire nolentes mandamus fidelitati vestre harum serie sub pena
gravissime indignationis nostre firmissime, ut interea dum negotium hoc inter vos
et Iudeos coram locumtenente et consiliariis nostris, quibus superinde scripsimus
rem debitam, ab oppressione reliquorum Iudeorum omnium vos abstinere resque et
bona ac [17v] pecunias omnes tam interemptorum quam vivorum per vos ablatas
integre absque ullo defectu conservare debeatis, secus pena sub premissa facere
non ausuri presentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum in civitate nostra Lyntz.

VI.
I. Ferdinánd a magyar helytartótanácsnak
Linz, 1529. május 27.

Hofkammerarchiv

Wien, NO, HA, J 15:18.

Fogalmazvány.

Ferdinandus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. infans Hispaniarum, archidux
Austrie etc.

Reverendissime ac reverendi, spectabilis ac magnifici fideles nobis syncere dilecti,
accepimus non sine animi nostri molestia Iudeos plures, viros simul et mulieres his
diebus per dominos comites, comites de Bozyn et de Sancto Georgio contra
voluntatem et prohibitionem vestram ac absque nostro scitu etpermissione nostra
conbustos esse, res et bona eorum direpta, quod nos silentio pertransire nolentes
mandavimus eisdem, ut interea dum per vos hoc negotium cognoscetur, reliquos
Iudeos, qui supersunt, in personis simul rebus eorum opprimere non audeant,
resque ablatas et pecunias integre conservent. Iccirco fidelitati vestre mandamus
firmiter, ut visis presentibus vocatis partibus predictis personaliter ad unum
brevissimum et certum terminum vestri in presentiam auditisque utrarumque
partium propositionibus et responsis, quicquid in hoc a vobis cognitum fuerit,
nobis quamprimum litteris vestris ad unguem clare et fideliter significare debeatis.
A nobis ulteriorem [18v] eiusdem negotii deliberationem expectaturi, secus non
facturi. Dátum in civitate nostra Lyntz in festő sacratissimi corporis Christi anno
Domini millesimo quingentesimo vigesimo nono.
Reverendissimo ac reverendis in Christo patribus, spectabili et m a g n i f i c i s
locumtenenti ac ceteris consiliariis regni nostri Hungarie fidelibus nobis syncere
dilectis.

VII.
I. Ferdinánd Niclas von Salm alsó-ausztriai helytartónak?
Linz, 1529. június 2.

Hofkammerarchiv

Wien, NÖ, HA, J 15:16.

Másolat.

Ferdinandus Dei gratia rex Hungarie et Boemie etc. ínfans Hispaniarum, archidux
Austrie etc.
Spectabilis et magnifice fidelis nobis dilecte, accepta supplicatione lamentabili
Iudeorum super afflictione e o r u m , qua illos diebus superioribus affecistis,
mandaveramus vobis quatinus infra nostram clariorem in re ipsa informationem a
molestatione ceterorum Iudeorum supersederetis, nunc tamen est nobis poiTecta
supplicatio n o m i n e cuiusdam I a c o b i Iudei in possessione M y n s t h e n s d o r f f
conmorantis, quem una cum uxore et pueris suis captum haberetis rebusque et
bonis eius universis privatum, cogere adhuc velletis, ut XL fi. Hungar. daret,

alioquin propter eorum demerita [?], prout ex litteris vestris deprehenditur,
concremari volentes, unde nonpotuit nobis non displicere mandata nostra apud vos
minus adverti, cum vero noxam vel innocentiam ipsorum Iudeorum, quibus ea
meruerint, velimus intelligere, ideo vobis presentibus mandamus seriose quatinus
infra nostram ulteriorem informationem ipsum Iacobum Iudeum et eius familiam
ceterosque Iudeos in rebus vel persona vel alio quovis impedimento preter nostram
voluntatem vel informationem afficere nequaquam debeatis detentosque prefatos a
captivitate libertati restituatis, secus non facturi. Datum in civitate nostra Lyntz
feria quarta proxima ante octavam corporis Christi anno eiusdem millesimo
quingentesimo vigesimo nono.

VIII.
Joseph Mendel Georg von Brandenburgnak
Linz, 1529. június 10.

Staatsarchiv Nürnberg Brandenburger Liter alien 1123:14; Magyar Országos Levéltár XI460, Mf. 9427. Regeszta: MHJ V/1. (1959) 173. p. (nr. 348). Eredeti.
Durchleuchtiger, hochgebornner fürst, gnadeiger herr, mein gantz gehorsam,
willig dinst seien EFG alzeit von mir gehorsamlich berait und bevor. Gnedigister,
ich fueg EFG zu wissen, das ich am dunerstag vor pfmgsten gen Wien khumen bin,
den ich hab denn herrn Durso nit zu Lintz gefunden. Als ich gen Wien khumen bin,
do ist der Mati diack vier wochen fur mein gestorben an franzosen. Da hab ich mich
van stundan aufgehoben am ersten tag van pfmgsten und bin gefarn hinab gen
Ofen. Do bin ich am andern tag von pfmgsten frue da gewesen, da hab ich gefunden
das volckh in grossen schrecken und forcht des durcken halben. Da hab ich nichts
minder gehandelt mit herrn Duerso, als auß mier selbst dem 2dren Juli. Nun ist es
ime als zu der zeit nit eingangen, sunder das er mirs hat weit hien geschlagen zu der
zeit. Ursach, gnadeiger herr, eher leest jezunder [zuni?] das bischthumb Zerob umb
zwantzig thausent gulden, das wirt er seinem vettern geben und do sagen, es drag
ime alle jar zehen thausent hungerisch gulden, das hat er mir in einer gehaim fur
gehalten. Aber gegen mier sagt eher, er wolt gern all seine guter umb ain grosse
summa wolfeyler geben, als sy werdt sein zu der zeit syt, dan Got der almechtig
gab, das ain besserr zeit wurd, so wolt er sich gegen EFG treulich lassen finden.

Do zaigt man mier an zu der selbigen zeit, der herr Prini Peter leg auf herrn
Loschanci guet zum Sicschosch, da hab ich mich auf und bin in willen[st] gewesen
zu ime zufaren, und wie ich hinüber kham gen Best, da war ain solches fliehen vor
dem thurcken, das das khint in muter bauch vertzagt, wen die durcken waren nur
drei meil von Best und haben gebrent und weggefurt in maß, das gantz Hunger lant
durch ainander get. Der Prini Peter, der wer gern wider in Siben bürgen, aber als vil
als ich in gehaim verstee, so wil in die lanschaft und der Turigali nit eyne lassen.
Darumb, genedigister herr, hab ich zu disser zeit mein mue, cost und zerung
vergebens angelegt. Aber EFG seie ungetzweifelt, an mier sol khain abgang sein
mit leib und mein klainen guet zu nacht undt tag.
Das landt Hungern, das wirt gar verderbt, erstlich ist der Catzianer im lande und
hat den Humani Ferens all seine dorffer verprent, der weyda ist zum Lippa, und was
gen seit der Theiß ist, als sein, und hat neulich den Loschnatz zwei thausent gulden
verprent. Nun khumpt ain khuntschaft über die ander, das der laidig thurckis thiran
mit aim grossen volck zu Weissenburg ist und sol schon ain brück über das wasser
geschlagen. Inmassen, gnediger herr, das alle menschen vertzagt haben. Die
ungern schicken ain botschaft nach der andern nach ku. mt. Zu Ofen ist der groß
graf und die raith khamer, der Thuerso ist zu Schenta, die ku. mt., die wiert auf Sant
Jehans tag zu Regespurg sein, da sol wider ain außschus des reichtags werden, und
van Regenspurg sol er gen Behemischen Budentz weiß, da sol er ain landtag haben
mit Behaim, Merhem und Schlesia. Her Lek, her Foitiach van Perenpani, herr
cantzler vam Neuen hauß, die herrn van Schwia, der Wartenburger und sunst ettlich
herrn auß der raitkamer und vam adel und steten, auch die sein jetzo hie gewesen
und ziehen morgen all weg, haben sich hie nit khunden vergleichen etc.
Genedister herr, ich bin wider herr gen Lintz khomen van wegen ainer bösen
handlung, die die graven von Posing wider die irige juden gehandelt haben. Der
schatzmaister, der ist nit hie gewesen, sunder erst nechten spat khumen und heut
wider zwo meil van hinnen zogen, aber van stundan, so es fueg wuert haben, wil ich
mit ime handeln etc.
Ich hab disse wochen EFG ain schreiben gethon mit des Wilhelm Besseneren
diener, der hat mier zugesagt, eher wolt in dem wengken in sein hant natwurten.
Der graf van Salm, der ist vor zwaien tagen khumen, der sol obrister felthauptman
werden, Got schick alle ding zum besten. EFG bit ich mit aller underthanigkait, wol
meiner genedigisten frawen mein underthanig, willig dinst antzaigen. Damit wil
ich mich E F G myt allen u n d e r t h a n i g k h a i t bevolhen haben als meinem

genedigisten herrn. Der almechtig Got geb EFG langleben und glucksalig
regirung. Datum Lintz am zeheten tag Junii im XXVIIII. etc. jar.
EFG
underthanigister, gehorsamer
Joseph Mendljudt
[Külzeten:] Dem durchleuchtigenn, hochgebornen fursten und herrn, herrn Jorgen
marggraven zu Brandenburg, zu Stetin, Pomern, der cassuben und wenden hertzog,
zu Ratwa [!] und G e g e r n d o r f f [!] in der Schlesia hertzog, burggrave zu
Nuremburgkh und fürst zu Riga [!], meinem genedigisten herrn.
[Megjegyzés:] Joseph Mendl jud seiner hanndlung halben inn MGH sach, die guter
inn Hungern zuverkaufen.

IX.
Zsidó küldöttek I. Ferdinándnak
[Linz, 1529 júniusa]

Hofkammerarchiv Wien, NÖ, HA, J 15:20-21. Eredeti.
Megjelent: Wolf, 1860. 268-271. p.; Wolf, 1876. 254-256.
413-416. p. (nr. 333).

p.; MHJ 1. (1903)

Durchleuchtigister, großmechtigister khunig, genedigister herr. EKM haben wir
armen juden angetzaigt den grossen gewalt und frevel, so die gravenn von Bosing
wider Got, eher und recht, wider alle pillicheit gehandelt, one EKM willen, wissen
und zugeben ubereilt, das jar genumen und verderbt, thirannisch gehandelt, sy mit
grossen marter unerparmklich genot, getzwungen, das ettlich auff ine hat muesen
sagen, was gemelte graven wollen. Sy haben zu solcher irrer tyrannischen
handlung gewunen die jhenigen, so den juden wider wertig und gehessig und
zuthun schuldig sein, nemblich Preßburger, Thurmer und dergleichen, so die juden
verdriben, ire heuser genomen und zuthun schuldig sein, und die gemelte juden in
ubung gewesen, dasselbig von jenen zubrengen, haben sy mit solcher muntz muntz
[!] betzalt. Die armen gefangen juden sein auch genot und gemartert worden, das sy
haben müssen sagen und bekhennen auf zwen juden zu Marchegk, so gemelter

graven ein merkgliche suma gelts zuthun schuldig sein, und under den zwen haben,
und der ain j u d zu Marcheckh auss vergunst der obrigkait, auf graff Wolffen auf
gehalten nach lands prauch, hat die handlung alle bewegt, sie haben auch khain
rechte ursach gehapt, die armen juden mit solcher marter peinlich zufragen, sunder
sein über sy gefallen, ain khint bei ine gesucht in iren heusern, anber nichts
gefunden, nichts desterweniger nach ainem zichtiger geschickt, das irig genumen,
das khint finden lassen auf dem veldt, welches neun j are [20v] alt gewesen, das sy
dan wol gewist haben zufmden derselben, dz khindt gefunden, auch die jehenigen,
so sy betzicht, nichts peinlich wie billich gefragt, sy haben sich auch hören lassen,
das wissenlich ist die juden bekhenen oder nit, so wellen sy sie brennen lassen, wie
sy laider Got unparmig gethan, haben die gleich sowol gebrent, die nit bekhent, als
die bekhent und ertliche weiber, die zum thail schwanger, damit sy dz guet als
behalten und ire thirannische handlung nit an tag khomen sol. Damit EKM
abnemen mag, wie solche handlung zugeth und worauf angefangen, sopalt die
gemelten graven die armen j u d e n gefangen, haben sy von stundan dem wolgebom
herrn Niclasen graven von Salm geschriben, er hab den juden auch zu Marcheck, so
auch thail daran haben, ehe er sy nie gefragt hat, den eher hat wol gewust, woruaf er
sy fragen werde, sy haben auch auf gemelten graven von Salm billich begern nit
wollen den juden endtgegen stellen lassen, wie recht ist und lassen yezunder
allenthalben ain unförmlich, unnatturlich, ungegrunt bekhantnus schriftlich
außgen, damit sie sich mainen zu beschonen und die juden zu verunglumpffen,
weil wir armen juden den der Sachen und dergleichen unschuldig, sich zum
merrern und dickem mal befunden bey EKM vorfordem, kayser Friderich und
khaiser Maximilian hochloblicher gedechtnus Zeiten, auch in E K M loblichen cron
Behaim, dz man uns in solchem und dergleichen unnrecht thuet und sich also
besunders wie sich EKM erkhunden mögen bey den jhenigen, so bey [21 r]
gemelten E K M vorfordern gewesen und darinnen ergrint auch bey EKM recht, so
in der loblichen cron Behaim yetzunt alhie damit EKM befinden, ob unns armen
billich beschicht, auch bey allen gedaufften j u d e n und sunst schriftgelerten, wo
man solchs findt oder notturfftig sei. Hierauff bitten lauter umb Gottes almechtigen
willen E K M wier armen elenden, wol gegen gemelten graven von Posing ier bosz,
thiranische, unredliche, verächtliche handlung gegen in wes [?] furnemen, wie
EKM wol zuthun haben und wissen. Unnd den armen gefangen juden, so zu
Marcheck gefangen liget, auf der gemelten j u d e n bekhantnus, so sy auf ine haben
muessen bekhennen, weil eher derselbig judt ist, der auf die gemelten graven von
Posing aufgehalten, wie oben angetzaigt, auß der gefengknus schaffen. Mit dem
erpieten vor EKM zu recht und verhör khume lassn oder wo E K M hien verschaff
aller pillicheit gewarten nach laut unser freihaiten, so wir von EKM, vorfordem

kayser Friderich und kaiser Maximilian hochloblicher gedechtnus und nach laut
der mandat, so EKM jungst auß hat lassen geen, wo not sein wil, soll solches
genugsam verpurgt werden, dz er vor EKM recht und aller pillicheit gewarten. Das
wollen u m b EKM wier arme gehorsam und underthanigklich zuverdienen
geflissen sein. Bitten gnedig und furderlich abfertigung.
EKM
arme unterthanige
gehorsame
gesante der judischeit
[21 v] [Megjegyzés:] Suplication der judischeit ad regem.

X.
I. Ferdinánd az alsó-ausztriai helytartóságnak
Linz, 1529. június 16.

Hofkammerarchiv
Wien, NÖ, HA, J 15:19. Eredeti, sajátkezű aláírással.
Megjelent: Wolf, 1860. 271-272. p.; MHJ1. (1903) 418-419. p. (nr. 335).
Ferdinand von Gots gnaden zu Hungern unnd Behaim etc. khunig, infant in
Hispanien, ertzhertzog zu Österreich, hertzog zu Burgundy etc.
Edl, e r s a m , gelert, lieb getrewen, wir s e n n d e n euch hierinnbeslossen ain
suplication, so uns die gesanndten g e m a i n e r unser j u d i s c h e i t in u n n s e r m
ertzhertzogthumb Österreich under der Ennss ewrer Verwaltung furbracht und
uberantwort, darinn sy uns under andern antzeigen, diemuetigelich ersuchen und
bitten, ainen gefanngen juden, so zu Marchegg gefanngen ligt, darauf annder j u d e n
(mit denen graf Wolf von Pösing gehanndlt) bekennt muessen, aus fenngkhnuss zu
schaffen, wie ir nach lenngs sambt der juden erpieten, so sy in solcher suplication
seinthalben thuen, clerlicher verneinen werdet. Daraufhaben wir yetzo alhie mit
dem edlen unnserm lieben getrewen, Niclasen, dem elltern graven zu Salm,
unnserm rat, chamrer und ubersten veldthaubtman der nider-österreichischen
lannde berurts gefanngen juden halben gehanndelt, welcher seinen phleger zu
Marchegg schreibt und bevilht, euch denselben juden zu unnsern hannden zu

uberantworten, solhen [!] graf Niclasen brief wir euch hieneben zueschicken.
Dieweil nu benanter jud sambt g e m a i n e r judischeit unnser chamerguet ist,
emphelhen wir euch demnach mit ernnst unnd wellen, daz ir ine von bemelten
phleger von Marcheckh sambt underricht seiner verhanndlung, unnd w a r u m b er in
gefenngkhnuss komen ist, zu unnsern hannden annemen und gen Wienn pringen,
unnd alßdann ferrner, was recht ist, gegen gedachtem gefanngen juden furnemen
lasset, daran beschiecht unnser ernstliche maynung. Geben in unnser statt Lyntz
den XVIten tag Juny anno etc. in XXVIIIIten, unnserer reiche im dritten.
Ferdinandus
Ad mandatum Ferdinandi primi, domini regis in conss.
[...] Wising m. p.
[19v] [Külzeten:] Den edlen, ersamen, gelerten und unsern lieben getrewen u.
unserm stathalter regennten und reten unsers regiments der niderösterreichischen
lannde.

XIA.
[I. Ferdinánd az alsó-ausztriai helytartóságnak]
[Linz, 1529. június 16.|

Hofkammer archív Wien, NÖ, HA,
Megjelent: Wolf, 1860. 272-273.
A főszöveg a 22. lapon található,
ettől eltérő olvasatait, redukcióit
ben) az apparátus
tartalmazza.

J 15:6r-v, 22r. Fogalmazványok.
p.; MHJ1. (1903) 419-420. p. (nr. 336).
korábbinak tekintett változatot követi, s a 6. lap
(a többször módosított sorszámozással
egyetem-

Erstlich den judn zu fragen, w i e er mit namen haist.
Zum andern, wie er hye hier der jud zu Marchekh 4 4 7 in di fanknuß khomen
und auß was Ursachen.

447

der jud... ] 6: om.

Zum dritten, ob er vor mals zu Marchek peinlich gefragkt sey worden und
auss was Ursachen 448
Zum fiern, was er an der martr oder sonnst bekhent oder was gemudt bey
ime befunden sey.449
Zum funfftn, ob er nach4M) dar auff verhört, was er an der martr verjehen.4:11
7
8
9 452

10453
II454
12455
13

456

+ 64:>7
14

Zum sechst, ob er den Jacob judn des Schekhn sun khen oder khent hab.
Zum sibenden, wan er inn amb naylihisten gesehen und wue.
Zum achtn, ob er im von der judischait zu Bosing etwas zue gepracht und
was.
Zum neuntn, ob er im nicht ain pluet von Posing zuepracht und was er im zu
tringgelt geben.
Zum zehenden, ob er im nicht ain gulden zu tringelt geben.
Zum aydlfftn, was er mit dem crist pluet gethan und zu wo ers und dy andern
judn prauchen.
Zum zwelfftn, ob er das pluet den andern juden mit getailt und wem mit
namen, das ers benennen thue.
Zum dreizehenden, ob ime wissend sey von der thatt, so dy judn zu Posing
mitt dem Hansl des Gregor Meydingers sun von Posing beganngen.
Zum fierzehenden, ob er den Nastl 4 ^ judn khen, und ob er, der Nastl 439 jud,
das pluett, so ob bemelter Jacob jud des Schechn sun von Posing gepracht,
auch genomen, und was er dar mit gethan.
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6: c kcrdcs kihúzva
oder was... ] 6: om. 6: c kcrdcs kihúzva
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6: noch
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6: c kcrdcs kihúzva
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6: Naßl

459

6: Naßl

SARUSI KISS BÉLA
MURÁNYI KATONAI UTASÍTÁSOK A XVI. SZÁZADBÓL

A végvárrendszer egyes végváraiban szolgáló udvarbírák utasításai a kamarai
szervek iratanyagaiban nagy számmal maradtak az utókorra. 1 Ezekben az utasításokban — mégha gyakran olyanok részére adták, akik kapitányi posztot is elláttak
— , nem, vagy alig szerepelnek a katonai feladataikra vonatkozó előírások, mivel
azokat külön utasításban rögzítették. A z egyes várak élén a katonai feladatokkal
megbízott kapitányok részére külön kiadott utasítások ugyanakkor alig maradtak
fenn. A bécsi hadi levéltár (Kriegsarchiv) XVI. századi iratsorozata ugyanis erősen
töredékes, és csak egy másolati kötet tartalmaz viszonylag jelentős mennyiségben,
erre az időszakra vonatkozó bestallungot és utasítást." Éppen ezért nagyon fontos
minden hasonló forrás számbavétele és közlése.
Murány 1549. augusztus 15-től a század folyamán végig királyi kézen volt. 3
1550-ben 1. Ferdinánd Dominics Gáspárt kapitánnyá nevezte ki, aki 1557 márciusáig látta el hivatalát. Utóda Maskó Menyhért volt, akit 1559. június 27-én udvarbírónak is kinevezték, ezzel egyesítették a két tisztet. Maskót mindkét tisztségében
1584-ben Julius Herberstein követte. Hadászati szerepének csökkenése miatt
Murány várát és uradalmát 1602. március 8-án Julius von Herberstein kapta zálogba, akivel mint a vár utolsó királyi prefektusával szemben, jelentős tartozást halmozott fel az uralkodó. 4
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a korszakban működő három
murányi kapitány felfogadási szerződése (Bestallung), illetve Dominics Gáspár és
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XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái cs
ellenőrei részére. Szerk. és a bev. tan. írta: Kenyeres István. I—II. köt. Bp., 2002. (A továbbiakban: Kenyeres, Utasítások.
Österrcichisches Staatsarchiv (= ÖStA) Kriegsarchiv (= KA) Sondcrrcihc des Wiener
Hofkriegsrates, Bcstallungcn (= Bcstallungen).
Jelen bevezető csak az utasításokkal kapcsolatos áttekintésre szorítkozik. A vár és az uradalom
történetérc röviden lásd: a murányi prefektusok, így Maskó Menyhért és Julius Herberstein
1559-es, 1574-cs illetve 1584-cs, az udvarbírói teendőkről szóló kiadott utasításai elé írt bevezetőt: Kenyeres, Utasítások 471^474. p.
A murányi kapitányok életrajzi adattárát lásd: Sarusi Kiss Béla: Murány tisztségviselői a XVI.
században. In: Fons 11. (2004) 2. sz. 397-441. p. (A továbbiakban: Sarusi Kiss, Murányi tisztviselők.)

FONS XI. (2004) 3. sz. 547-571. p.

547

Julius Herberstein kapitányi utasítása is fennmaradt. Mindhármukat akkor nevezték ki kapitánnyá, amikor a végvárrendszerben illetve irányításában kisebb-nagyobb átalakulásra került sor, így figyelemmel kísérhetjük, hogy Murányt hogyan
érintették a végvárrendszer katonai szervezetének változásai.
A murányi udvarbírói utasítások jól elkülönültek a kapitányi utasításoktól,
azokban katonai feladatra vonatkozó részeket alig, rendészeti feladatokat pedig
csak kismértékben lehet találni. Feigel Péter udvarbíró utasításának 7., illetve 8.
pontja az uradalom határainak védelméről szólva csak utal a kapitány fegyveres
erejének felhasználására, azzal a kiegészítéssel, hogy ha erre saját ereje nem elegendő, igénybe veheti a kapitány segítségét.3 Feigel fegyveres ereje minimális
volt, 5 lovas ill. 4 gyalogos katona állt rendelkezésére. Kristán Balázs udvarbíró
utasításában a gonosztevőkkel szembeni fellépésnél (15. és 16. pont) és azok őrzésénél vehette igénybe a kapitány erejét. 6 Valószínűleg a két tisztség különállása
esetén ebből is viták származhattak, mivel a kapitány számára gondot jelenthetett
az udvarbíró fegyveres kísérettel történő ellátása.
Murányban 1551-1558 között egy külön poszt létezett a vár élelmezési feladatainak irányítására. A tisztség első betöltőjének Kaspar Khöler élésmesternek is
előírták a kapitánnyal való együttműködést, a zsoldfizetés illetve a vár élelem tartalékainak felhalmozása esetén.' Különös, hogy bár már az első kapitányi utasításban is hivatkoznak az élésmesteri tisztre, azt csak Feigel Péter udvarbíró távozása
után hozták létre.
A két tisztség egyesítése után Maskó két, valamint Herberstein egy udvarbírói
utasításában a rendelkezésére bocsátott személyek között már nem találhatóak
fegyveresek, amely nyilvánvalóan annak következménye, hogy a kapitányi tisztet
is ellátó prefektus részére ez már nem volt szükséges. Utasításaikban rendészeti
feladataikat sem említik, amelyek ellátása evidensen, a kapitányi utasítás tartalmazott intézkedéseket. Mindkét prefektus udvarbírói instrukciója ezért csak utal a kapitányi utasításra (2. pont).
Az utasítások kiadása és az új prefektus beiktatása összetett eljárás volt.
Herberstein hivatalkezdésének ezzel kapcsolatos iratanyaga — fogalmazványokban — a Haditanács iratsorozatában bestallungja mellett maradt fenn. 8 Miután
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Kenyeres, Utasítások 478-479. p.
Uo. 486-487. p.
Kaspar Khöler murányi élésmester, valamint a gömöri tizedszedők részére kiadott utasítás:
Sarusi Kiss Béla: Élésmesteri és tizedutasítás a XVI. század második feléből. In: Fons 9.
(2002) 1-3. sz. 203-226. p. Jelen forrásközlést az is indokolta, hogy így teljessé válik a murányi tisztviselőknek kiadott, jelenleg ismert utasítás jellegű források megjelentetése.
ÖStA KA Bestallungen No. 346.

Herberstein 1584. január 10-én aláírta reverzálisát, Ernő főherceg január 17-én kiadott az összes murányi katonának (a hadnagynak, zászlósnak, a parancsnokoknak
valamint az összes német és magyar katonának) egy parancsot, miszerint Maskó
Menyhért helyére Herbersteint nevezte ki. A katonák teljes engedelmességgel tartoztak neki a vár védelme, vagy más fegyveres események alkalmával úgy, ahogyan azt nekik bővebben az „artikelbrief'-j ükben meghagyták. 9 Eközben, egy január 14-én kelt fogalmazvány szerint, az új murányi kapitány beiktatásáról és a katonák fizetéséről utasítást adott a főherceg az udvari kamarai tanácsosok részére is,
amiből kiderül, hogy Herberstein-nek már megparancsolták, hogy [január] 25-től
hivatalát köteles átvenni. A vár igazgatását, a bevételek kezelését és a készletek átadását illetően a főherceg biztosokat küldött ki, akik Herbersteinnek, az uradalom
határait is be kellett mutatniuk. Mindezek mellett a biztosoknak egy kimutatást
kellett készíteniük, amiben azt a 65 katonát írták össze, akik a következő szemle alkalmával fizetést kaphattak. Ezt a jegyzéket Stynzl [fizetőmesternek] kellett átadni. (Herberstein utasításában ugyanis nem került meghatározásra a várban szolgáló
katonák száma és összetétele, hanem csak erre, a fizetőmester által összeállított
jegyzékre utaltak.)
Joggal feltételezhetjük, hogy azok a pontok, amelyek a bestallungokban és az
utasításokban is előfordulnak azt jelentik, hogy azokat kiemelten fontosnak tartották. Érdemes tehát ezeket sorra venni:
- a felettesi rend szabályozása,
- a várba engedett idegenek kezelése,
- a murányi katonák várból való kimaradása,
- illetve a kapitányok saját eltávozása a várból
szerepelt mindkét iratban.
Közösek a bestallungok és az utasítások azon pontjai is, melyek Dominicsot (és
valószínűleg Maskót) az udvarbíróval való jó kapcsolattartásra is utasították. A
bestallung és a kapitányi utasítás között jelentős eltérés, hogy a bestallungban csak
a közvetlenül a kapitány szolgálatára adott 24 fős katonai személyzetet sorolták fel.
Herberstein 1584-ben kiadott utasításában a Haditanács illetve a „jelenlegi vagy a
jövőbeni bányavidéki főkapitány"-ra való utalás, már az átalakuló végvári szervezetet tükrözi. A Haditanács, mint a hadigazgatás központi kormányszerve 1556-ban
jött létre. Arra nincs biztos magyarázat, hogy Maskó bestallung)ában miért nem rögzítették, hogy a Haditanács Maskó Menyhért felettes szerve is. Ennek valószínűleg
az lehetett az oka, hogy az utasítás kiadásakor még csak négy hónap telt el a Hadita-
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Az artikclbricfrc való utalás: Ö S t A K A Prot. Bd. 140. fol. 3Ív. 1557. április. Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a X V I - X V I I . században. Győr, 1995. 51. p.

nács megalakulásától. A bányavidéki főkapitányság 1557-ben még nem létezett végleges formájában, annak szervezete csak az 1570-es évek elején rögzült.
1557-ben a murányi őrség katonái részére a Haditanács külön ítélkezési rendszert vezetett be: részükre ún. „Artiekelbrief' került kibocsátásra. Sajnos ez nem
maradt az utókorra, ezért is rendkívül érdekesek a Herberstein részére kiadott utasítás azon pontjai melyek a várban folytatott ítélkezésre vonatkoznak. (6. és 7. pontok). Az utasítás rögzíti, hogy ez alapján kell a katonákkal szemben eljárnia.
Herberstein lehetőséget kapott arra, hogy belátása szerint a létszámot csökkentse ill. növelje. (A tisztek esetében ugyanakkor a felettes szervek véleményét is kérnie kellett.) Az elbocsátás okairól és módjáról is részletes szabályokat írtak elő
számára. Csak német katonákat vehet fel az eltávozók helyére és a zsolddal nem élhet vissza. A két utasítás közötti különbségek közé tartozik az is, hogy Herbersteinnek előírták hat bányász/munkás állandó zsoldban tartását és munkájukkal a
kastély falainak )avítását. A foglyul ejtett törököket egyszerűen kellett élelmeznie.
Abból a kevés fennmaradt bestallungból/utasításból, amely ránk maradt érdemes Christoff Görtschacher trencséni kapitány reverzálisát és bestallungját a most
közölt forrásokkal összehasonlítani. 10 A trencséni kapitány részére kiadott reverzálisban Görtschacher elismerte, hogy a várat átvette és ígéretet tett, hogy úgy őrzi
meg, ahogyan azt neki a bestallungban előírták. A bestallung szerint az uralkodó
számára mindenkor gondoskodnia kellett a vár megőrzéséről, a neki átadott leltár
szerint köteles volt mindent megőrizni. Egy hadban jártas és alkalmas helyettest állíthatott maga mellé, akinek azonban az uralkodó számára is meg kellett felelnie. A
helyettes ugyanúgy tartozott felesküdni minden előírás teljesítésére, mint a kapitány. Semelyik tisztet vagy közönséges zsoldost sem bocsáthatta el vagy vehette fel
az uralkodó vagy a főhadparancsnok tudta nélkül. A vár kapuit csak alkalmas időben tarthatta nyitva, máskor csak nagy szükség esetén. Feladatai ellátására állandó
őrséget biztosítottak, akik egyharmada minden éjjel köteles volt őrséget adni.
Görtschacher a b e s t a l l u n g z á r a d é k á b a n esküt tett N i k l a s Gráf zu S a l m
főhadparancsnoknak a fentiek betartására és arra, hogy biztosítékul jelenlegi és jövőbeni minden vagyonát felajánlja.
A trencséni bestallung sok olyan pontot tartalmazott, amelyek a murányi kapitányok utasításaiban is szerepeltek: ilyen például, a katonák elbocsátásának módját
szabályozó, a helyettes kiválasztására vagy az őrségre vonatkozó kitétel. A két
bestallung közötti egyezések elsősorban a formai jegyekben, az eskü és a záradék
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ÖStA KA Altc Feldakten (= AFA) 1549. Jan. Fasc. I. No. 1. Trcncscn. 1549 január 30.
Christoff Görtschacher eredeti reverzálisa Trcncscn vár átváteléről, illetve ezzel egybe foglalva a bestallung is.

tartalmában illetve a felettes személy, Niklas Gráf zu Salm főhadparancsnok
(1546-1550) megnevezésében van. Összességében tehát megállapítható, hogy a
Görtschacher részére kiadott bestallung/reverzális egyben utasítása is volt, külön
utasítást pedig nem kapott. Ezt erősíti, hogy — mindhárom murányi bestallunggal
ellentétben —, az iratban arról nincs szó, hogy Görtschacher külön utasítást kapott
volna.
A Dominics Gáspár murányi kapitány részére adott bestallung és utasítás kiadására a Görtschacher részére adott bestallung/reverzális után több mint egy év után
került sor. Ennek ellenére sok lényegi eltérést nem találunk a kettő között. A különbségek leginkább abból adódnak, hogy a murányi utasítások bővebbek, ebből
adódóan részletesebbek is. Dominics bestallungja meghatározza a kapitány fizetését, az őrség létszámát és pontos tagolását, utasításában pedig az eltérések a katonákra vonatkozó általános rendszabályokkal kapcsolatosak. Maskó Menyhért bestallungjában csak a személyére vonatkozó eltéréseket változtatták meg, valamint
ellátmányán változtattak. (Ebből következik, hogy Maskó utasításának szövege
valószínűleg ugyanaz volt mint elődjéé.)
A trencséni bestallung és a murányi bestallungok-utasítások közötti egyezések
azt mutatják, hogy Niklas Gráf zu Salm-nak jelentős szerepe lehetett azok megfogalmazásában. Salm ugyanis ebben az időben a végvárrendszer egészében és az
egyes végvárakban olyan szervező tevékenységet folytatott, amely a végvárak
mindennapi működését alapvetően meghatározta." Mindezek jól tükröződnek
ezekben a forrásokban. Ez azt is jelentette, hogy azokba a várakba, ahol nem magyar kapitányok és nem csak magyar őrség került, modernebb, a nyugati zsoldos
katonaságnak inkább megfelelő irányítást szervezhetett.
Murányban már az 155 l-es évtől kezdve jelentős hadszertár működött, illetve a
magyar végvárak közül elsőként ágyút is készítettek a várban. Ezért a kapitányi
utasítások után a Bambergből származó Hans Volradt murányi fegyvermestemek 12
a fegyvermesteri és a bognári feladatainak ellátásáról kiadott bestallungját is közlöm, ezzel példázva azt, hogy alacsonyabb beosztású személyek is kaphattak bestallungot. Sajnos Volradt utasítása nem maradt fenn (valószínűleg ilyet nem is kapott). A bestallung konkrét tevékenységéről pusztán annyit említ, hogy ahová az
csak szükséges, fegyvereket és tüzérségi felszereléseket kell készítenie. Ami érdekesebb, hogy az egri fegyvermesterrel szemben, neki a hadszertáros feladatait is el
kellett látnia.
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Niklas Gráf zu Salm királyi főhadparancsnok működésére részletesebben: Pálffy Géza: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598. Győr, 1999. 65-72. p.
Személyére részletesen: Sarusi Kiss, Murányi tisztviselők 423—424 p.

Hangsúlyoznom kell, hogy a közölt kapitányi utasításokra jellemző az, ami
minden „utasítás-szerű" forrásra vonatkozik. Ezekből a kívánatos illetve az ideális
helyzet ismerhető meg. Kutatásaim során sok esetben találkoztam azzal, hogy az
udvarbírói vagy a katonai utasítás előírásait be nem tartva cselekedtek az utasítást
kapó tisztviselők. Sok esetben pedig arról van szó, hogy olyan feladatokat is ellátott, amelyekről az utasítások szót sem ejtenek.

A közlés elvei1
A könnyebb hivatkozás és visszakereshetőség érdekében [...]-ben szereplő sorszámokkal láttam el a pontokat.
Herberstein utasításának és bestallungjának csak a lényegesebb, tartalmi eltéréseit közlöm a regesztában és lábjegyzetben. A főszövegben kurzivált részek mindig
valamilyen eltérésre utalnak:
- amennyiben nem található a kurzivált szövegrész végén jegyzet, akkor az
azt jelenti, hogy a variáns-szövegben ez a rész nem szerepel (hiány),
- amennyiben j egyzet található a kurzivált szövegrész végén, akkor a variáns
szöveg eltérését közlöm a jegyzetben. A variáns szöveget betűjel jelzi. Két
szövegvariáns képlete:
a) A Dominics féle utasításban nem szereplő, ám a Herbersteinnél többletet jelentő szöveget lábjegyzetbe tettem Pl. 1 H többlete: ...
b) A Dominics utasításában többletet képező, ám a Herberstein utasításában
nem szereplő szöveget kurziváltam. Teljes pontok hiányzására lábjegyzetben hívom fel a figyelmet.
Csak a tartalmi változásokat közlöm. Amennyiben a variáns-szövegben
több egymást követő pont is eltérő tartalommal szerepelt, akkor ezeket teljes egészükben lábjegyzetben szövegvariánsként közlöm, ekkor a pontokat
kis betűvel jelölöm pl. [a.].
A regeszták készítésénél a tömörségre törekedtem és igyekeztem minden
német nyelvű kifejezést magyarra fordítani.
A forrás szöveghűen került átírásra, a szövegben előforduló valamennyi
hangalak megtartásával. A források szövegeiben alkalmazott rövidítéseket
minden esetben feloldottam.

13

A közlés módszere megegyezik a XVI. századi uradalmi utasítások közlésénél alkalmazottakkal. Kenyeres, Utasítások 88-89. p.

A közölt források lelőhelyei

Dominics Gáspár utasításából tudomásom szerint egyetlen eredeti példány sem
maradt fenn. Jelen forrást az Österreichisches Staatsarchiv Finanz- und Hofkammerachiv-ban őrzött példány alapján közlöm.14 (A közlésben azért ezt a példányt
választottam, mert az általam ismertek közül ez a legegységesebb.) Az ugyanitt őrzött Gedenkbuch sorozatban is fellelhető a közölt teljes iratsorozat. 13 A német
nyelvű bestallung egy nagyon rossz állapotú példánya a Kriegsarchivban található, 16 míg az utasítás latin nyelvű verziója a Magyar Kamara iratanyagai között is
fellelhető. 1 ' Maskó Menyhért bestallungja a Kriegsarchivban maradt fenn. l s
Herberstein utasítása egy véletlennek köszönhetően ismét csak az Udvari Kamara
Hoffmanz Ungarn sorozatából került elő,19 reverzálisa a Kriegsarchivban, bestellungja az Udvari Kamara „bányászati" sorozatában maradt ránk.20 Hanns Volradt
fegyvermüves bestallungja a Haditanács levéltárban maradt fenn. -1
Az utasítások összeolvasását Kenyeres István és Nagy Sándor, a Udvari Kamara tanácsosainak és személyzetének azonosítását Peter Rauscher barátaimnak köszönhetem.
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ÖStA Finanz- und Hofkammerarchiv, Hofkammcrarchiv (= HKA) Hoffmanz Ungarn (= HFU)
RN 3. Konv. 1550. Márz fol. 5r 12r. Ugyanitt még különböző példányok: bestallungja fol.
lr-2r. 1550. március 1. német nyelvű fogalmazvány, fol. 3rv. 1550. március 2. fol. 4.
rcvelzális, fol. 13r— 16v. utasítás.
ÖStA HKA Gedenkbücher Ungarn (= GBU) Bd. 387. 1550-1551. fol. 30-33.
KA AFA 1557. Kart. 12. 1557. I. Jan. Fasc 1. No. 1.
Magyar Országos Levéltár (= M O L ) Magyar Kamara Archívuma Divcrsac instructiones E
136. 4. köt. fol. 709-712. (Mikrofilmtár 3358 tck.)
ÖStA KA Bestallungen No. 3 7 , 1557. ÖStA KA Aktén des Wiener Hofkricgsratcs (= HKR)
ÖStA HKA HFU RN 84. Konv. 1604. Mai. fol. 489r-492v. A „véletlen szerencséhez" persze
hozzátartozik, hogy MOL bécsi levéltári delegátusa, Fazekas István jelenleg már a XVII. század első évtizedeinél tart a HFU-hoz készített segédletével. Herberstein unikális utasításának
fennmaradása is mutatja, hogy ennek a munkának a folytatása olyan iratok előkerüléséhez vezethet, amelyek az iratcsatolások miatt a korábbi időszakok eseményeire vonatkoznak.
ÖStA KA Bestallungen No. 346. és a fogalmazvány: ÖStA HKA Ungarischcs Münz-, und
Bcrgwcscn. 1. Faszikel fol. 237r-238r. datálás és aláírás nélkül. [1584 január],
ÖStA KA Bestallungen No. 166.

1.

Dominics Gáspár murányi kapitány reverzálisa és bestallungja 22
Bécs, 1550. március 1.

Dominics Gáspár, őfelsége murányi kapitánya elismeri, hogy Murány várát kapitányi irányítása alá átvette, kötelezi magát ugyanakkor, hogy mind a várat, mindaz
abban tartózkodó őrséget az uralkodó és örökösei hasznára kormányozza és megőrzi, az alábbi bestallung és utasítás szerint.
[l.j Elismerve Dominics Gáspár alkalmasságát, melyet ő már fiatal kora óta a
hadjáratokban őfelsége ellenségei ellen tanúsított, őt murányi kapitánnyá nevezi ki.
[2.] Havi zsoldja — a mai naptól, hónaponként 30 napot számolva —, 50 rft23;
hat könnyűlovast tarthat — mindegyik havi 3 rft 45 kr24 zsoldot kaphat —, nyolc
vend puskást tarthat h írszerzésre az erdei utak figyelésére és biztosítására, akiknek
havi 2 rft 30 kr a járandósága; négy drabant havi 8 rft, hat munkás pedig havi 2 rft
30 kr zsoldot kap. [H: egy írnok és egy trombitás 6-6, a hat munkást a vár, a sörfőző, az őrház és a fegyvertár tisztántartására alkalmazhatja, továbbá egy foglárt
(steckkenknecht) havi 4 rft-ért.j
[3.j Számára és az alatta szolgálóknak a szükséges mennyiségű fát, lovának tartására egy évre száz csöbör zabot, a széna szükségleteire és a konyhai szolgálók
tartására 30 rft engedélyeznek. [M és H: 800 csöbör zabot is kapj
[4.] Mint murányi kapitány köteles a nagyon fontos helyen fekvő várat minden
veszélytől, ellenségtől és kártól megvédeni, éjjel, nappal megőrizni.
[5.] Köteles figyelemmel lennie azokra [az idegenekreJ akiket a vár szükségletei
miatt a vár területére beengednek, nehogy ebből kár származzék. Azok a katonák,
akiket ő felügyel, csak indokolt esetben mehetnek ki a várból, de akkor sem több
időre mint két-három napra. Maga is, beosztottaival köteles mindig a várban tartózkodni, onnan csak gróf Niklas Salm főkapitány engedélyével legfeljebb két nap22

A bcstallungot Maskó Menyhért részérc is kiadták, szinte teljesen megeggyező formában. Erről egy fogalmazvány maradt fenn, amelyet a Dominics részérc kiadott bcstallungból készítettek úgy, hogy áthúzással és beszúrással javították azt a néhány eltérést, amely eltérés volt a
Maskó féle bestallungban. Ennek jelzete: KA Bestallungcn No. 37. A bcstallungot harmadik
alkalommal is kiadták ezúttal Julius Herberstcin részérc is: HKA Ungarísches Münz-, und
Bcrgwesen. 1. Fasz. fol. 237r-238r. Herberstcin bcstallungja. Fogalmazvány, (másolat). Datálás, aláírás nélkül. Ennek eltéréseit „H" után jelölöm.

23

Rajnai forint. 1 rajnai aranyforint a XVI. sz. közepéig = 60 krajcár = 240 bécsi dénár, ezt követően 60 krajcár értékű számítási pénz.
Krajcár.
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ra távozhat, azért hogy a vár mindig biztonságban legyen. [M és H: a jelenlegi
vagy a jövőbeni főkapitányok és a Haditanács engedélyével lehet távol a vártól]
[6.] Hasonlóképpen, ha a valami sérelem éri, akkor az uralkodót, a főkapitányt
[H: a Haditanácsot, a jelenlegi vagy a jövőbeni bányavidéki főkapitányt] értesíteni kell, és az ő utasításaik alapján kell cselekednie. Az udvarbíróval, akit Murány
bevételeinek kezelésére most vagy a jövőben kineveznek, jó kapcsolatban kell lennie, és minden segítséget számára meg kall adnia, ami a vár veszélyeztetése nélkül
még megadható. [H: ez a mondat hiányzik.] Azonkívül is mindent meg kell tennie,
ami egy jó kapitánynak kötelessége, és amit neki az alábbi utasításban bővebben
előírnak, és amelyre az uralkodónak megesküszik.

[Reverzális]

Ich Caspar Dominitsch des allerdurchleuchtigisten
großmechtigisten
Fürsten
unnd herrn Ferdinanden Römischen zu Hungern unnd Behaim etc. khunigen
ertzhertzogen zu Österreich hertzogen zu Burgunndi etc. Marggraven zu Marhern
etc. meines allergenedigisten herrn25 haubtman auf Muran.
Beken nachdem hochgedachte Khunigliche Maiestät etc. mich zu derselben
haubtman auf berüert seiner Maiestät schloß Muran in Hungern gelegen gnedigist an
unnd aufgenumben auch derhalben bestallung unnd instruction, wie unnd
wasmassen ich solch Schloss Muran in zeit meiner innhabung in gueter behuet unnd
verwarunng halten, auch sonnst in all annder weg mit seiner Maiestät diennstleuten
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M: Mclchior Maschkho Römischc Khüniglichc Majestät. H: Juliuss freyher von Herberstein
Ncupcrg und Gucttcnhag crbcamcrcr und crbtruchsäß in Kärndtcn bekhenne hiemit öffentlich
und thuc khundtncmgleich (sie), als der durchlcuchtig hochgeborn fürst (und her, kihúzva)
Emst Erzherzog zu ostereich meinigisten herrn, (mich, kihúzva) in nahmen der khunigliche
majestät meines allcrgencdigist herrn mich zu Ircr khunigliche majestät, haubtman auf Muran
genedigist bestölt und angenuhmen haben und mir hicrumb ein gemeßne Instruction und
bestallung und dero fürstlichen sigöl und handschrifft heut dato verferttige anhendigen lassen.
Das dcnoch Ircr khunigliche majestät hin, widerumb ich bey meinen adeligen wahren treuen
und glauben an gcschworn Agd?statt zugesagt und versprochen hab, allem dem so in
derselben mir angehendigen instruction und bestallung geschrieben steet, nach meinem besten
verstanden und vermühen getreulich und aufrichtiglich noch zukliumen und zu ...gichcn, wie
ich dan solches versprich und zusag in kraft dieses reversbriefs mit meinem handschrifft und
petschafft bekrefftig alle gwardc und argliist? aussgcschlosscn. Geben Wien den (noch der
bestallung).

daselbst, seiner Maiestät derselben erben unnd nachkumben zu nutz unnd guetem
handien solle etc. aufrichten, verferttigen unnd zuestellen lassen, welche bestallung
unnd instruction von wort zu wort also lauten.

[Bestallung]

Wir Ferdinand von Gottes genaden römischer auch zu Hunngern unnd Behaim
etc.. khunig, infannt in Hispanien ertzhertzog zu Osterreich, herzog zu Burgunndi,
Steyr, Kerndten, Crain unnd Wirtemberg etc. grave zu Tyroll etc.2b
[1.] Bekennen, das Wir unnsern getreuen lieben Casparn Dominitsch27,
in
ansehunng seiner schikhlikhait, kriegßerfarenhait auch redlichen getreuen vleissigen
unnd aufrichtigen 28 diennst so er Unns~9 von jugennt auf in vill gefärlichen unnd
sorgfeltigen kriegßzugen, wider unnsere30 feinndt unnd widerwertigen, zu unnserm
gnedigisten wolgefallen erzaigt unnd bewisen hat, unnd fumemlich aus d e m
sonndem gnedigen vertrauen, so^1 Wir in sein person setzen, zu unnserm haubtman
unnsers schloss Muran flirgenumben unnd bestellt.
[2.] Unnd derhalben auf sein person unnd zu seiner leibß besoldunng monatlich,
unnd für jedes monath dressig tag unnd von heut dato anzuraiten funnffzig gulden
reinisch,2, auf sechtzig33 geringe pherdt, jedes des monats drey gulden reinisch
funff unnd vierzig kreutzer, item mer auf acht windisch puxenschutzen so Wir
insounderhait aufhalltunng gewisser khunndtschafft besichtigunng und
durchgeeung der waldt, sicherunng der w e g unnd strassen verordnet. Jedem des
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M : Maximilian.
m : Mclchiorn Maschko, h : Juliusscn vom Hcrbcrstain etc. freyherrn.
H l . pontja innentől: gemuts, und bisshcro crzaigtcn dienst, fümemblich aber aussdem
sundem vortrauen, so wir nach Ircr Maiestät etc. in sein person setzen zuc Irer Majestät etc.
haubtman des schloß Muran in Hungern flirgcnomben und bestallt.
m : der Römische Königliche Majestät unsern genädigisten liebsten herrn und Vettern.
m : Ircr Kumglichc Majestät. Ezt követően a Maskó féle bestallungban következetesen, megfelelően egyeztetve ez szerepel az Unns illetve az unser helyett, ezért a továbbiakban nem tüntetem fel.
m beszúrása: wir nach.
Maskó utasításában a „gülden rheinisch" kihúzva, majd felé írva: „gulden".
m : sehss. A hatvan könnyűlovast csak ebben a másolatban említik. A másik másolatban (uo.
fol. 17rv.) illetve a későbbről fenmaradt zsoldos összeírásokból egyértelmű, hogy nem hatvan
(„sechtzig") hanem hat („sechs") volt a közvetlenül a kapitány alá rendelt lovasok száma.

monats zween gulden reinisch dreissig kreutzer, auf vier trabannten jeden
monatlich acht gulden reinisch, mer auf sechs personen, so zu allerlai arbeit im
schloß gebraucht sollen werden. Jeder des monats zwen gulden dreissig
khreitzer.' 4
[3.] Item mer auf sich und seine unndergebne diennstleut die notturfft holtz, unnd
dan beschließlich gedachtem haubtman ain jar auf unnderhaltung seinerpherdt ain ^
hunndert zuber habern unnd die notturfft hey unnd noch aus allerlay Unns
zuestenndigen khuchl diennstenjärlich so vill alls dreissig gulden werdtungen sein, 36
gnedigclich zuegesagt unnd bewilligt haben.
[4.] Demnach solle gedachter Caspar Dominitsclv 7 alls unnser haubtman im
schloß Muran, nachdem Unns unnsern khunigreichen unnd lannden daran hoch
unnd vill gelegen, in sonnderlicher huet unnd verwarunng hallten, dasselb vor
allerlai geferlikait, es sey vor der feinndt, uberfall, feur oder annderer verreterei
unnd meuterei, mit vleissiger notturfftiger wacht unnd sorg, bey tag unnd nacht,
fürsehen, unnd sonderlichen verhueten.
[5.] Das durch die personen, welliche der notturfft nach einzulassen, nit
umbgangen werden mügen, darauf er dann sein guet aufsehen haben solle, khain
nachtaill enntstee. Das auch den Knechten on gnuegsam ursach, die unnser
haubtman jederzeit von inen vernemben solle, unnd auf ain mall nit über zween, oder
drey, hinaus für das schloß zugeen, nit zuegelassen. Er auch selbst, mit seiner person,
on sononder unnsers ,s Generallobristen Veldthaubtman des edlen unnsers lieben
getreuen Niclasen Grafen zu Sallm unnd Neunburg am Yn etc. erlaubnus, es were
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h : auf ein schreibcr 6, auf ein trometer 6, und auf 6 arbaiter, di beim zueg, prew und
wachhaus, auch zue seuberung des schloss, und aller fürfallcndcn notturfft gebraucht werden,
auf jeden dess monats 2f 30 K. den gulden zue 15 patzen oder 60 kreuzer Item ainen stcckhcn
knccht monatlich 4 ft laut des musterregistcr, gncdiglich zuegesagt und bewilligt haben. Széljegyzetben: dieser ...halben so ad marginem anuatim ausser dass habens der Imc billich
abkürzt wider, haben die herren Hoffcamcr Räte unbcschwär In gutachten den K. K.

3d

m és h : acht. A Dominies részére kiadott bcstallung másolatában is 100 köböl zab szerepel.
Maskó biztosan megkapta a 800 köbölnyi zabot. Erről a királyi biztosok 1558-ban tett jelentéséből tudunk. A biztosok egyébkent nehezményezték ezt, mivel aránytalannak vélték, hogy
nagyobb legyen a kapitány lovainak zab ellátmánya mint a vár összes, tizedből származó zab
jövedelme. Illésy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 233-234. p. In: Hadtörénelmi Közlemények 7. (1894) 57-95.; 216-241. p.
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M és h többlete: mugen alles reinisch zu fűnfzchcn patzen oder sechzigcn kreutzen.
A Maskó részére készült fogalmazványból elfelejtették Dominies nevét kihúzni.
M többlete: Irer Majestät oder derselben jetzigen oder künftigen. h többlete, változata: Ircr
Majestät oder dess kaisers uns zugeordneten hof Kriegs Rats.

dann Unns so hoch unnd vil daran gelegen, über zwo nacht aus dem Schloß khainnes
wegs lige, sonnder dasselb jeder zeit in gueter sicherhait woll verspert halte.
[6.] Dergleichen das er unnser haubtman wann ime hierüber in solcher seiner
haubtmanschafft irrunngen unnd beschwarungen fürfuellen, nach Unns auf
gedachten unnsern generali obristen veldthaubtman j9 sein aufsehen haben, unnd
von ime in sollchen fürfallunnden e[h]ehafften beschaidt nemben, unnd solchem
gehorsamlich geleben unnd nachkhumben, auch mit unserm hofrichter, den Wir über
die einkhumben bemelts schloß Muran yetzo oder khwmfftigelich furnemben unnd
setzen werden, guete corresponndentz halten, ime auch sonnst sovill er on nachtaill
unnd gefer des Schloss fueglich thuen mag, alle hilff unnd jürderunng erzaigen,40
unnd alles annders thuen unnd hanndien, das ain getreuer haubtman seinem hemn
zuthuen schuldig unnd phlichtig, wie ime dann das insonnders in seiner habunnden
instruction mit mererm innhallt aufgeladen41 (sie!) unnd eingepunden ist, unnd er
sich sollches zuvolziehen, gegen unns verschriben, auch darumben gelobt unnd
geschwom hat, gnedigclich unnd ungeferlich mit urkunndt ditz brieffs.
Geben in unnser statt Wienn, am ersten tag Marty anno etc. Im funnfzigisten
unnserer reiche des romischen,
im zwainzigisten
unnd der anndern im
vierunndzwainzigisten.42
Ferdinand. Ad mandatum domini regis proprium.
Philip Pretzner, Melchior von Hobergg, Jacob Landsidl. Regestrata Eustachius
Dunant,43
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H: gedachten hof Kriegs Rat, und dorten auf den yetzigen und sonstigen Crais haubtman der
pergstedt Granitzen, wer der jeder zeit sein wirdet.
Az udvarbíróra vonatkozó dőlt betűs rész csak Dominies és Maskó bestallungjában szerepel.
Erre lásd a bevezetőt.
m : aufgelegt. Az „aufgeladen" a Maskó féle fogalmazványban áthúzva.
m : Geben ist zu Wien den ersten Aprill anno LVII. Copi Melchior Maschkho Bestallung per
Verwaltung des Schloss Muran.
Philipp Brcuncr/Bräuncr stájer családból származó udvari kamarai tanácsos, az Udvari Kamara elnöke az 1550-es években. Melchior von Hohberg, udvari kamarai tanácsos 1546-1558.
Jakob Landsidl, az Udvari Kamara titkára (Hofkammersekretär) 1544-1560. Eustachius
Dunant az Udvari Kamara írnoka: (Hofkammerkanzleischreibcr).

2.

Dominics Gáspár részére Murány katonai feladatainak ellátására kiadott
utasítás és reverzális
Bécs, 1550, március l. 4 4

Ferdinánd német római császár és magyar király utasítása Dominics Gáspár murányi kapitány részére [H: Ernő főherceg utasítása Julius Herberstein karintiai
kamarás és asztalnok részére, melyet ő császári felsége nevében adott ki] a vár
megőrzésére és megvédésére.
[1.] A magyar királyságban nagyon fontos helyen fekvő Murányi mindenkor
tartozik megvédeni az ellenségtől, minden kártételtől, tűztől és összeesküvéstől.
[2.] A várat őfelsége és utódai számára meg kell őriznie addig, ameddig azt neki
előírják olyan állapotban, ahogyan azt a vár leltára szerint átvette. A várat csak
annak adhatja át, akinek azt az uralkodó megparancsolja. Köteles az uralkodó illetve a főhadparancsnok [H másképp: a Haditanács illetve a jelenlegi vagy a jövőbeni bányavidéki főkapitány] parancsait betartani és végrehajtani.
[3. ] Egy alkalmas, hadban jártas és az uralkodónak is tetsző, helyettest választhat magának, [H másképp: Miután eddig ott mindig egy külön helyettest tartott az
uralkodó, Herberstein is nevezzen ki egyet az uralkodó tudtával, aki a kapitány távolléte esetén] őt a jelen utasítás minden előírásának megfelelően helyettesíti. Ha
a helyettes meghal, vagy el akar távozik, akkor az uralkodó tudta nélkül mást nem
választhat ki.
[4.] Száz német gyalogos katonát, (nyolcvan puskást, húsz alabárdost), három
tüzért, három ácsot, két kovácsot, két kőfaragót, négy apródot, egy őrmestert, sípost és dobost kell a vár védelmére alkalmazni, akiknek az uralkodóra kell felesküdniük és a kapitánynak tartoznak
engedelmességgel.
[H 4. pontja: Ahogy azt neki a mostani vagy a következő mustra alkalmával engedélyezik, a várat katonasággal lássa el. A katonaságról egy jegyzéket kap,
amelyben a tüzérszemélyzet és a mesteremberek is benne foglaltatnak. Ezek esküdjenek fel az uralkodóra. A kapitány köteles mindent az uralkodó előírásainak és a
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Az utasítás a fol. 7r-12r. között található. Az utasítást — jelentős eltérésekkel — Julius von
Herberstein is megkapta. ÖStA HKA HFU RN 84. Konv. 1604. Mai. fol. 489r^J92v. Hátoldalán: herrn Juliassen freyherr zu hörberstain instruction. B (= Wanner Gáspár kapitány 1603.
évi levelének „b" jelű melléklete). Az eltéréseket a „H:" után tüntettem fel.

hadi szükségleteknek megfelelően ellátni, ha a létszámot csökkenteni vagy növelni
akarja, akkor az uralkodót illetve a főherceget előtte értesíteni köteles. A létszám
csökkentését vagy növelését úgy teheti meg, hogy az a vár minden időben való megvédésére elegendő legyen.
[5.J A kapitánynak ügyelnie kell, hogy helyettesnek és az őrmesternek [H másképp: és más parancsnokoknak] beosztott katonák, mindig engedelmesek legyenek
feletteseiknek.
[6.] A katonák egyharmadának minden éjjel őrségen kell lennie; közöttük minden lázadást és zendülést megkell akadályoznia. A katonák becsületesen tartoznak
szolgálni és [H: ahogyan arra az artikelbriefúkben megesküdtek, és amelyben arról részletesen szó van] békésen és egyetértésben kell lenniük.
[H 6/a: Mivel negyven darabont, illetve vend gyalogos a vár alatti kastélyban
szolgál, ezekkel a katonákkal biztosítania kell az utak, erdők biztonságát és a martalócok adóztatásának és támadásainak elhárítását, továbbá a vár (természetbeni)
jövedelmeinek beszállítását, ezzel a vár élelemellátását, a falvak hódoltatását valamint minden, az uralkodó számára fontos szükségletet. Mindezeket úgy kell ellátnia, hogy a kastélyban mindig legyen elegendő őrség a védelemre.]
[7.] Köteles, az istenkáromlást és a mulatozást, amely két bűn, ennél a [német SKB megj.] nemzetnél [H: a katonáknál] több mint kívánatos mértékű, és amely
erősen gyökeret vert, és minden ebből könnyen létrejövő gyalázatos dolgot, a katonáktól teljesen távol tartani és őket attól megóvni. Ha valamelyikük ezt mégsem
tartaná be, azokat lehetőség szerint győzze meg. Ha ez nem lenne elegendő, akkor
azokat a föhadparancsnokkal való egyeztetés után büntesse meg.
[H többlete: Különösen minden olyan esetben, amikor valaki az Artikelbrief ellen cselekszik, akkor annak helyettesénél és parancsnokánáljogi
eljárás lefolytatásával, cselekedetének megfelelő büntetést adni, vagy ha a bűncselekmény oly
súlyos, akkor a további eljárás miatt forduljon a főherceghez.]
[H 7/a: Ha pedig valaki vagy valakik az ellenséggel tárgyalásokba bocsátkoznak árulás céljából vagy más őfelsége elleni gyanús dolgokat tesznek, köteles azt a
legalaposabban felderíteni majd elfogni, és teljes szigorral megbüntetni, ezt követően őfelségét, a főherceget, vagy [a bányavidéki] kerületi főhadparancsnokot értesíteni, és az arról való döntést tőlük megvárni köteles.]
[8.] A kapitány sem egyetlen tisztet, sem a katonákat, nem bocsáthat el, csak az
uralkodó vagy a főhadparancsnok
tudomásával.
[H: A katonák felvételét és elbocsátását saját hatáskörében teheti meg. Ha
azonban valamely tiszt alkalmatlan és nem teljesíti kötelességét, a főherceg, az
uralkodó vagy a Haditanács tudomásával bocsáthatja el.]

[9.] Ha azonban egyikük esküje ellen tenne, vagy különösen ha alkalmatlan lenne a rábízott feladat ellátására, akkor zárja őt fogságba, és a leggyorsabban értesítse a fő hadparancsnokot és várja meg annak döntését.
[H másképp: A kapitány engedélyezheti, hogy ha valamely német gyalogos két
rendes mustra vagy fizetés között, házasságkötés vagy más jelentős ok miatt, különösen ha az őfelségének nem okoz kárt, és a további szolgálata alkalmatlan lenne,
eltávozzon. Ekkor egy negyedévről vagy egy hónapról elszámolást kell készíteni.
Ezt küldje meg a Haditanácsnak, ahol az elbocsátást és a számla kiegyenlítését
megvizsgálják és a továbbiakról az utasításokat a kapitánynak megadják. A katonák váltásánál és cseréjénél a következő mustráig — amennyire csak lehetséges —-,
olyan nemzetiségű katonát vegyen fel amilyen az eltávozó volt. Saját hasznára és
előnyére nem alkalmazhat katonát. Sok véghelyen ugyanis már megtörtént, hogy a
limitációban rögzített számnál kevesebb katonát alkalmaztak.
[10.] A napi őrséget különös figyelemmel kísérje, állítson egyfegyveres őrt a kapuhoz, akinél az őrsége végéig mindig ott kell lennie a kapukulcsnak. A gyanús személyeket nem engedheti be a várba.
[11] Ha a várba parasztot, vagy más idegent beengednek a kapitány parancsára hivatkozva, akkor az őrségből egy fegyveres embert adjanak kíséretéül, aki az
adott helyre, majd visszakíséri. Idegen emberek semmi esetre sem járhatnak kíséret
nélkül illetve fegyverrel a várban, akkor sem ha őket az uralkodó küldi. Ha valakit
valamilyen szükség miatt a várba engednek, akkor fel kell szólítani, hogyfegyvereit
hagyja a kapunál.
[12] Ha tűz üt ki, vagy más veszély fenyegeti a várat, figyeljen arra, hogy a katonák a harangozást vagy más vészjelet hallvafegyvereikkel a megfelelő helyen minél hamarabb gyülekezzenek össze; ha valamelyik katona mégis a szálláson marad
és a tűzoltásban nem vesz részt, ezt ne hagyja annyiban, azonnal zárja őt börtönbe
és a főhadparancsnok rendelkezése szerint büntesse meg.
[13] A kapitánynak különös figyelmet kell fordítania, hogy a vár kapui időben
legyenek zárva, különösen éjszaka. Az őrségváltást pedig mindig síppal és dobbal
kell jelezni.
[14] Amennyiben a veszélyes idők elmúlnak, mindenki térjen pihenőre. A kapitánynak ügyelnie kell arra, hogy a katonák a pihenő időben ne mulatozzanak, verekedjenek és ne játszanak
szerencsejátékot.
[15.] A kapitány engedélye nélkül a katonák semmilyen idegen személyt nem vihetnek a várba, és nem tartózkodhatnak a váron kívül, különösen éjszaka.
[16] Különleges esetben a kapitány adhat legfeljebb 2-3 napi távollétre engedélyt. A kapitány pedig a főhadparancsnok [H: a főherceg vagy a Haditanács] engedélyével távozhat legfeljebb két éjszakára a várból.

[17.] Az egyik toronyba egy toronyőrt kell állítani, akinek a lakása is ott legyen.
Ha lovast vagy gyalogost lát, fújjon riadót, vagy doboljon. Van egy másik torony is,
ahová szintén őrt kell állítani és hasonló esetben ott egy haranggal kelljelezni. [H
többlete: a várban található, vagy a jövőben odarendelt fegyverek és hadszerek
megőrzéséről gondoskodjon. Az időjárás vagy másféle viszontagságoktól fa vagy
más eszközökkel óvja meg azokat.J
[ 18.] Az élelmet a várban, az udvarbíró vagy az élésmester meghatározott értékben adjon a katonáknak. Amikor a katonák zsoldot kapnak, gondoskodnia kell,
hogy az élelem árát vonják le abból. A kapitánynak ügyelnie kell arra, hogy a katonák élelmezésében rosszhiszeműség ne történjen.
[19.J A kapitány nem engedheti, hogy a katonák nyíltan [kétes erkölcsű] szolgálónőket tartsanak, ha azok mégis megteszik, házasságkötésre kell őket bírnia. [H
többlete: Miután a várban hat bányász/munkás állandó zsoldban szolgál, gondoskodjon arról, hogy azok a ,,füstén "-ek romlását a veszélyes helyeken kijavítsák,
azért hogy a várat jobban biztosítsák. A falakat, amennyire azt a költségek megengedik, magasítsák meg. A foglyul ejtett törököket egyszerűen élelmezze.]
[20.] Hogyha a kapitányságot érintő bármilyen ügyben olyan gond kerül elő,
amelyet nem tud megoldani, vagy valamilyen parancsot módosítatni szeretne, akkor az uralkodóhoz vagy a főhadparancsnokhoz
[H: az uralkodóhoz, a főherceghez, a Haditanácshoz vagy a bányavidéki főhadparancsnokhoz]
forduljon és
fogadja el az útmutatást ezekben az ügyekben.
A mostani, vagy a későbbi udvarbíróval, akit az uralkodó a vár bevételeinek kezelésére nevez ki, és aki a vár alatti kastélyban lakik, jó kapcsolatot tartson, engedje meg, hogy ő illetve 2—3 vagy több szolgája szükség esetén a várba menjen, neki
minden segítséget megadjon, ami a vár veszélyeztetése nélkül még megadható.
Mindent tegyen meg, ami egy becsületes és megbízható kapitány az uralkodójával szemben köteles megtenni és amire esküje kötelezi [H többlete: amiről ő egy reverzálist is adott].
Mindezek biztosítására a kapitány minden jelenlegi ésjövőbeni
vagyonávalfelel.
[Az utasítás után következő záradékban Dominics kezességet vállal, hogy a
bestallungban és az utasításban foglaltak biztosítására minden vagyona szolgál biztosítékul, mely kijelentését pecsétjével is megerősít, és felkéri Julius von Hardegg-et,
hogy aláírásával szintén erősítse meg a fentieket. ]

Ferdinand von Gottes genaden, Romischer auch zu Hunngern unnd Behaime
etc. kliunig etc.43
Instruction auff unsern getreuen lieben Casparn Dominitsch, unnsern haubtman
auff unnserm schloß Muran, was derselb46 in behuet unnd verwarung desselben
schloß unnd all annder weg mit unsern diennstleuten, unnd sonnst Unns unnd
unnsern erben unnd nachkhumben zu nutz unnd guetem jeder zeit handien unnd
thuen solle.
[1.] Erstlich dieweill Unns41 und unnsern khunigreichen 4s unnd lannden an dem
schloß Muran so hoch unnd vill gelegen, solle der haubtman dasselbig insonderlicher
huet unnd verwarunng halten 9, vor allerlai geferlikait, es sey vor der vheinndt
uberfall, verreterey, meuterrei unnd feuers gefer mit vleissiger wacht unnd sorg, bey
tag unnd nacht verhueten unnd verwaren.
[2.] Er solle auch bemelts schloß Unns unnd nach unnsern abganng, das Gott
gnedigchlich lanng verhueten welle, unnsern erben30 innenhallten, unnd zu was zeit
Wir das begeren, oder wem Wir es verschaffen unnd bevelchen, on ainiche irrunng,
verhinderunng oder ausflucht, wie die namen haben, oder erdacht werden möchten,
khaine ausgenumben, in maß unnd gestallt, mit aller zue unnd eingehörunng, wie
ime solches innhallt aines 3 ' inventari, eingeanndtwurt worden, 32 aber sonnst
niemannds abtreten, unnd nach Unns, solle er auch auf unns er Generallöbristen
veldthaubtmcur' in allen gebuerlichen dinngen sein, aufsehen haben.

45

H: Emst von Gottes genaden, ertzhertzog zu Österreich, herzog zu Burgundi u n d grave zu
Tyrol 1.

46

H: was der cdl, unser lieber getreuer, Julius freiherr zuc Hörberstain, N c u d t p c r g und
Gutenhaag, erbcamrcr und crbtruchsäss in Kärndtcn, den Wir in namen der Römische
Khayscrlichc Majestät unsers genedigisten geliebten herrn und bruders, zu dero haubtman des
schloß Muran besteh und a n g e n o m e n .

47

H: Ircr Khayserlichc Majestät. Mivel az utasításban végig a többes szám első s z e m é l y helyett
többes szám harmadik személyben fogalmaz, ezért a továbbiakban eltekintek e n n e k jelölésétől. Az eltérésnek az az oka, hogy az utasítást nem az uralkodó, hanem az uralkodó nevében a
főherceg adta ki.

48

H többlete: Fürstcntumb.

49
50

H: haben.
H többlete: und rechtmessigen zu guettem getreulich.

51
52

H többlete: ordenlichcn.
A Dominies hivatalba lépésekor készült leltár: ÖStA H H S t A FHKA HFU R N 3. Konv 1550.
März fol. 2 4 r - f o l 32v. 1550. m á j u s 9. A z élelem és a fegyverek összeírása. Hcrberstein hivatalba lépésekor készült leltár: M O L E 156 U. et C. Fasc. 24. No. 78. 1584.

53

H: als dem Ir Kayserlichc Mayestät dass gränitzwesen uns ist anbcvolchcn. u n n d dann auf den
uns zuegeordneten Kayscrlichen h o f f k r i e g s rath, und den yetzigen und k u n f f t i g e n Craiß
haubtman auf die Pcrgstöttcrischcn Gränitz.

[3.] Nachdem Wir ime auch ainen leytinanndt aufzunemben
gnedigist
bewilligt,34 solle e r " ain sollche taugennliche kriegßerfame erliche person 36 , unnd
attain ain sollche so Unns darzue gefallen wirdt. Zu sollchem furnemen die nach
ime, unnd sonnderlichen, wo inndert Gott, über ine gebieten wurde, eben die articl
unnd punncten, 37 alls obsteet, unnd ime dem haubtman auferlegt, zehallten
schuldig, phlichtig auch darumben gelobt unnd geschworen sein solle. Es solle
auch gedachter haubtman ob schon beruerter leytinanndt mit todt abgiennge, oder
lennger in dem diennst nicht beleiben wolte, khainen anndern on sounder unser
vorwissen anzenemben nicht38 macht haben.
[4.] Verrer bewillegen Wir"9 zu besetzunng, des mer bemelten schloß hunndert
Teutsch khnecht, nemlichen achtzig puchs ens chutzen, die übrigen mit h ellep arten,
mer drei puchsenmaister, darunnder auch drei zimerleuth, zwen Schmidt, zwen
stainmetzen, vier knappen, ain wachtmaister, pfeiffer unnd drumelschlager, welche
Unns gelobt unnd geschworn, irem fur gesetzten haubtman, alle gepurliche
gehörsamb zulaissten.60
[5.] Demnach solle der haubtman mit allem ernnst darob halten, damit die
knecht nach ime seinem leytinanndt unnd dem wachtmaister61 mit gehorsamer
reverenntz, jederzeit begegnen.
[6.] Der dritt thaill62 alle nacht wachen, alle zwitracht unnd meutterei bey inen
ganntz ausgeschlossen, unnd wie fmmben, ehrlichen khriegßleuthen zuesteet, auch
die gelegenhait, des ortts woll erfordert, fridlich unnd ainig 63 miteinannder leben M
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63

H: Unnd nachdem bisshero yderzeit ain sonderer leitenant alda gehalten worden.
H többlete: von herberstain auf.
H többlete: bedacht sein, Uns dieselb benenen, unnd alzeit so o f f t es die notturfft erfordert mit
unnsern vorwissen furnemen.
H többlete: so in dieser Instruction begriffen.
H többlete: aignes willens oder gefallcns anzunemen.
H többlete: anstatt der Khayserlichc Majestät.
H többlete: wie dieselb an jetzgist unnd in negster musterung verlassen werden, ime auch
hirüber ain ordenlich register und vcrzaichnus zugcstelt werden soll, der zeit verbleiben
zulassen, darunder dann auch die artolorey persohnen und werch leüth cingeraitt und begriffen,
und der Kayserliche Maycstät geschworen, auch ime als irem fürgesetzten haubtman in allen
gepiilirlichen Sachen und irer Maycstät und des kriegswösens notturften, allen gebürlichen
gehorsamb zulaisten, schuldig sein sollen. Doch solle der Kayserliche Mayestät und Unns bevor,
und zu derselben gefallen stehen, solche anzall zu mindem, oder zumehren, nach dem sich die
leiiffer zaigen und es yder zeit des hauses notturfft erfordern wirdet.
H: den anderen bevclchs haben gepührliche ehr unnd gehorsamb laisten.
H többlete: der knecht.
H többlete: gelebt werde, wie dann solches inen irer pflicht nach gebiierth, unnd der articuls
briefs darauf sy geschworen, mehrers in sich helt und ausweist.

[7.] Der haubtman solle auch, das unchristlich Gottes lestem, unnd die fullerei
(Völlerei), vvellche zway laster, bey diser nation mer dan
zunblicheingewurtzelt,
auch aller unnrat daraus, leichtlichen enntsteen möchte, bey den khnechten
ernnstlich abstellen unnd verhueten, unnd ob sich ettlich darüber unzimblich halten
wurden, dieselben nach gelegenhait,
ires verprechenns,
auch der herrn
Generallöbristen, beschaidt darumben straffen 66
[8.] Der haubtmann solle nicht macht haben ainichen bevelchsman oder
gemainen khnecht, für sich selbst zuerlauben, sonnder solle jeder zeit sollches, mit
unnserm vorwissen oder aines Generallöbristen veldthaubtmans beschehen. 6 7
[9.] So aber ainer sich wider seinen aidt, oder sonnst, so unngeburlich, das er in
beruerten diennst zu halten nicht teuglich, noch dienstlich ware, solle er umb sein
versprechen gefenckhnus, unnd dem Generallobrisen sein versprechen förderlich
angezaigt, unnd in solchem seines beschciidts erwart unncl gelebt werden,68

64

H többlete: [a.] U n d nachdem a u c h vierzig trabantten oder windischc knccht herinden im
castcll under d e m schloss undcrhalten werden, solle er haubtman dieselben zu Sicherung der
strassen unnd wälder, unnd verhiiettung der martaloßen straiff und cinfall, item zu cinbringung
des schloss einkhommen, und desselben proviantierung, auch huldigung der dörffer, und zu
allen anderen der Kayscrlichc M a y c s t ä t notturfften halten und geprauchen, doch darunter
solche discretion brauchen, damit d e n n o c h dassclb Casstcl nit gantz und gar cntblöst, sonnder
stättigs mit notturfstiger wacht v e r s e h e n scy.

65
66

H: den Kricgsleüth starkh.
H: oder sonnst in all ander weg, w i d e r den articuls brief handien wurden, solle er dieselben in
bei sein des leutenants und der b c v c l c h s lcüth, auf vorgehundte rechtliche erkantnus, nach
gclcgcnhcit ircs vcrbrcchens darumb straffen, oder da der casus wichtig und hoch sträfflich an
uns zu verrer Verordnung und einsehen gelangen lassen. D a sich auch aincr oder mehr mit
Corespondentz, verrättcrey oder in ander weg gegen der Kayscrlichc Maycstät feinden
einlassen, und verdächtig machen w u r d e . Nachdem oder demselben solle er haubtman auf
vorgehundte gnuegsambc erkiindigung, mit allem ernst und vlciss greiffen, auch wol
vcrwarlich enthalten, unnd dann die Kayscrlichc Maycstät, Uns, oder dem Craiähaubtman
aldorttcn disfals unsaumblichcn bcrichtcn, und darüber bcschaidts gewarten.

67

H: Was dann die aufnembung und u r l a u b u n g der knccht belangt, solle der h a u b t m a n für sich
selbst und o h n e vorwissen der Khayscrlichc Maycstät, unser, oder des Khaiscrlichen
Khricgsraths, die bcvclchs leuth nit urlaubcn, sonnder da aincr sich ungebührlich und seiner
phlicht zuwider, verhalten oder sonst untauglich sein wurde, die urlaubung desselben mit der
Kayscrlichc Maycstät, unsern, oder d e s Khricgsraths vorwissen zuethuen schuldig sein.

68

H: Da aber z w i s c h e n den ordcnlichcn musstcr und zallungs zeiten etliche g e m a i n c Tcutschc
knccht ircr chchafftcn, oder anderer erhcblichcn Ursachen halber, abzuziehen begern, oder
sonst schadloä u n d zu der Kayscrlichc Maycstät diensten untauglich sein wurden, soll er alle
quattember oder monat, wie es die n o t t u r f f t erfordern wirdet, dieselben verzaichnctc zuhanden
des Kriegraths übcrschickhcn, da w i r d e t der ablaß und ersetzung halber, alá dann vcrcrc
notturft verordnet und er dessen crindcrt werden. Sonstcn soll die Veränderung und wcxscl der

[10.] Nicht destweniger solle auch gedachter haubtman, auf die tagvvacht, sein
sonderliche guete achtung haben, unnd insonderhait, an unnderlag, ain Rhot mit
ihren wehren bey dem thor haben. Derselben rottmaister, oder ain annder an seiner
stat, den schlussel des thors, albeg bey sich, biß sein wacht aus, ist, tragen solle.
Damit nicht inndert werdechtlich personen, eingelassen werden.
[11.] Unnd wo sach ware das etwo paurn, oder sonst frembde personen,
eingelassen, unnd auf des haubtmans bevelch für ine khumben sollten, so solle
albeg ainer von der tagwacht, von dem thor mit seiner wehr, in ainen weg, alls den
anndem hinein in das schloß unnd widerumben zu dem thor belaiten unnd khains
wegs gestatten, ainiche frembde person freyen gang ins schloß zuhaben. Man solle
auch kainen menschen, er sey dan sonnderlich von Unns, dahin gesannt, unnd sonst
niemandt ausgenumben, mit seiner wehr, in das schloß lassen. Sonnder so offt ainer
khumbt der von Pillikait69 wegen, in das schloß gelassen solle werden dem
haubtman ansagen, unnd alß dann demselben sein wehr sy sey wie sy well vor dem
thor beleiben lassen™
[12.] Ob sich dann begebe, welches Gott lenng verhueten welle, dass ain
prunnst 71 in dem schloß auß khembe, oder sonnst annder geferlikhait zuetruegen,
solle der haubtman sein vleissig achtunng haben, damit die khnecht mit ihrem
wehren, von stundan an auf die gewöndlichen orth, so baldt sy den Glokhenstraich,
oder ain sonnder warzaichen, des inen derhalben geben solle werden hören,
zusammen lauften, unnd ob etlich darunnder wären, die solches versanmen, unnd
in iren losamentern frefenlichen (sic)72 beleiben, noch auch die prunnst retten, oder
in annder weg unnserer notturfft nach, nicht gebrauchen lassen wurden. Die solle
der haubtman von stunnden in venkhnusem ziehen unnd volgunnds nach 7 ,
einphangenem des generali öbristen beschaidt straffen lassen.

kriecht, was nation die sein, sovil m ü g l i c h , durch imee h a u b t m a n sonderlich z w i s c h e n den
ordcnlichcn musstcr u n d zallungs zeiten verhüctt und abgestält werden. Das b c s c h i c c h t aber
nit darumben, dass ainig mistrauen u n d v e r d a c h t aignes n u t z e s u n d vorttcls in ingesetzt werde,
sonder dass bissherr an etlichen ortten vil unordnung h i c r u n d e r fürgcloffcn und die limitation
an allen gränitzen also angestellt unnd publicirt worden.
69

H : von Notturfft.

70

H : in Verwaltung halten.

71

A

prunst,

a

brunft,

brunst,

brand

(=tüz)

alakra

vezethető

vissza.

Matthias

Lexer:

Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Zwanzigste, überarbeitete Auflage. 27. p. Leipzig,
1932. Dominies latin nyelvre átirt utasításában: incendium. M O L E 136. 4. köt. ( 3 3 5 8 . tek.)
72

Értsd: frcicntlich.

73

H többlete: sein u n d der bcvclchs leuth, erkantnuss.

[13.J Verrer solle der haubtman sein vleissige achtunng haben, das die porten
des schloß, zu gueter unnd gewandlicher unnd an sonder benente zeit, auf unnd
zuegeschlossen unnd sonnderlich nachtlicher, weill an' 4 sonnder unnser notturfft
nicht geöffnet, das auch nach besetzter wacht zu wellcher man jeder zeit, mit
pfeiffen unnd drumel, auch widerumb davon gehen, unnd abwechßlen solle.
[14.] Darzue alle pranndtstat gelescht werde yederman zu seiner rhue ganngen,
unnd in gueter warnung sey, unnd über benente zeit khain zecher, pankathierer" 3
unnd spiller darüber gedulden.
[15.] Das auch kain kriegßman an [=ohne] sein des haubtmans bewilligunng,
ainige person, in das schloß nicht fuere. Es soll auch khain knecht ausserhalb des
haubtmans zuelassen, aus dem schloß hinaus nicht gehn. Vill weniger über nacht
daraus beleiben.
[16.] Der haubtman solle auch inen an ' 6 sonder ursach, unnd nur über zween
oder drei 77 , hinaus erlauben, wie dann auch der haubtman, on sonder der generali
öbristen 78 erlaubnus. Es were dann Unns so hoch unnd vill daran gelegen, über zwo
nacht, aus dem schloß khainnß wegs ligen solle etc.79
[17.] Dar auch ain thurner dahin verordnet wirdet, ieder zeit sein wonung im
thurn habe, unnd alß offt er ainen zu ross oder fueß ftirraisen siehet, blase, unnd aus
ainer trumeten ain warzeichen gebe, unnd dan ain ander turner neben ime imselben,
oder ainem andern thuern, tag unnd nacht sey, auch obgemelter massen, an ain
glocken nach gelegenhait anschlahen solle. s0
[ 18.] Dieprobanndt im schloß, so die knecht nemben, die sollen inen von unsern
N. etc. hofrichter oder profandt Verwalter, in ainem zimlichen werdt, erfolgen unnd
gegeben, doch wann inen den Knechten, ain bezallung beschiecht, das inen dieselb
an irer geburlichen besoldunngwiderumben abgezogen, unnd solle der haubtman,
hefftig darüber hallten lassen, damit derselben profánt, von den khnechten khain
muetwillen erzaigt werde.

74

H: ohne.

75

H: pamkhetierer.

76

H: o h n e .

77

H többlete: zugleich.

78

H: unnser, oder des Khricgsrath.

79

H többlete: da aber aines oder mehr ehehafften, y c so gross wären, m a g er haubtman mit der
erlaubnus auch gcbürlichc beschaidcnheit brauchen.

80

H többlete: Gleichfalls solle er auf dass gcschütz und munition so die Kayscrlichc Mayestät
yetzo im schloss daselbst haben, oder künfftiglich hinein verordnen wurden, sein vlessig guet
achtung geben, und in guter Verwahrung halten lassen, unnd mit holtz und ander notturfft
solchc fiirsehung thuen, d a m i t es vom wetter oder sonnst in ander weg, nit schadhafft werde.

[19.] Der haubtman solle nit gedulden, das die knecht offen ledig dienerin
hallten, sonnder welliche deren nit geraten, sollen ehrweiber haben. 81
[20.] Ob dann ime dem haubtman 82 in solcher seiner haubtmanschafft, etwo
irrunng unnd beschwerunngen furfuellen, die er fur sich selbst nicht wenden
khunte, noch seinem habunden bevelch nach rechtificiern möchte, 83 solle er nach
Uns auch unnsern generali öbristen veldthaubtman,84 alweg sein aufsehen haben,
von ime in sollchen furfallunnden Ehehafften 8 3 beschaidt nemben, demselben
gehorsamlich geleben unnd nachkumben. Auch mit gegenwärtigem
unnd
khunftigem unnsern hofrichter, so Wir über des schloß einkhumben
dasselb
unnsernn bestem nutz nach zu regieren, setzen werden, unnd in dem Castell unnder
dem Schloß, sein wonung haben wirdet, jeder zeit guete correspondentz halten, ime
vergönnen (viszonoz, megfizet), das er sein behaltnus im schloss haben, auch zu
seiner notturfft, mit ainer person zwo oder drei aufs maist, darauff er aber als
obsteet guet aufsehen haben lassen solle, zu gelegner zeit geen muge, ime auch
sonnst so vill er one nachtail unnd gever des schloß, fueglich thuen mag, alle hilf
unndfurderunng erzaigen, unnd sonnst alles anders thuen, unnd hanndien, das ain
getreuer haubtman seinem herrn zuthuen schuldig unnd phlichtig ist. Inmassen er
unns des gelobt unnd geschworn hat.86 Bey verpindung sein, des haubtmans Ehr
trauen unnd glauben, auch verlierunng aller seiner gueter ligunnd unnd varunder,
so er yetzo hat, oder khunnfftigclich uberkummen mag wie er dann, sollchs mit
seinem aid, den erderhalben Unns unnd unnsern General öbristen veldthaubtman,
zethuen schuldig bestatten, unnd sich umb dises alles notturfftiglich
unnd
gnuegsam verschreiben und verobligieren solle.

81

H többlete: Nachdem auch stättigs scchs pergheuer daselbst in der Kayserliche Mayestät
besoldung underhalten werden, soll er die fürnemblich zuc abstüessung dess filstens (sie) an
den gefchrlichsten orthen des schloss anstellen und prauchcn, damit dass hauss vor dem
absteigen und stürmen desto pesser gesichert sey, unnd auch der uncosten, so sonnsten auf
erhöhung der maueren („Murán" kihúzva) auflauffen wurde, ersparth werde.
[a.] Von den gefangnen Türckhcn die dann des hauses gclcgcnheit leichtlichen erlehrnen und
ausnemen khünnen, ist sich, wann sy hernach ledig gelassen werden, nit wenig gefahr
zubesorgen. Da soll er nun hierinen gewarsame bcschaidcnheit brauchen, damit denselben nit
also frey und Ires gefallens hin und wider zugchen zuegen sie! lassen, dieselben auch yeder
zeit wol verwahrlich gehalten unnd auch disfals nachtl und schaden verhüet werden.

82
83
84

H többlete: sonsten.
H többlete: in demselben.
H: der Kayserliche Mayestät auf Unns den Kaiserlichen
Craißhaubtman aldorten.
H többlete: und Irungen.
H többlete: und sich durch ain sondern revers vcrobligiert hat.

85
86

Khriegs

rath und

dem

[21.] Daran thuet villgedachter Dominitsch

unnsern enmstlichen

willen unná

87

mainung.
Geben in unnser stat Wienn am ersten tag Marty anno etc. im funfzigisten
unnserer reiche des Romischen im zwainzigisten wind der anndern im vier und
zwainzigisten.
Ferdinand. Ad mandatum domini regis proprium.
Philip Preyner, Melchior von Hobergg, Jacob Lanndsidl. Registrata Eustachius
Dumant.
[ Z á r a d é k és k e z e s s é g v á l l a l á s
1 5 5 0 . m á r c i u s 2.]

Das darauf hochgedachter
Khunigliche
Majestät derselben erben unnd
nachkumben kunigen in Hunngern, ich bei meinen eren, trauen unnd glauben, auch
verlierunng aller meiner gueter ligunnder unnd varunnder.
So ich jetzo hab unnd khunnfftigclich uberkhumen mag nichtß ausgenomben,
zuegesagt unnd versprochen hab, zuesag unnd versprich auch hiemit wissenntlich,
in crafft ditz Briefs, also das ich alles das, so mir sein Khönigliche Majestät in
bemelter instruction unnd bestallunng, auflegt auch ainem eerlichen unnd
getreuen haubtman und dienen wo II zuesteet unnd geburt in allen punncten unnd
articln gehorsamblich nachkumben geleben unnd volziehen auch nichts darwider
in khainen weg thuen oder handien soll noch will an geverde.
Des zu warem urkhunndt, hab ich disen revers brief mit meinem aignen
pedtschadt verferttigt und zu merer gezeuknus der Sachen den Wolgebornen her
herrn Juliussen Graven zu Hardegg, Glatz unnd im Machlanndt, meinen gnedigen
herrn etc. mit vleiß erpeten.
Das sein gnadt derselben innsigl auch hiefur gedruckht hat. Doch seinen
gnaden, derselben erben unnd innsigl anschaden.
Beschehen am andern tag des moncidts Marty. Im
funffzehenhunndert
funffzigigisten (sie) jare.
87

H : An diesen allen bcschicht vilgcdachtcr ircr Kayscrlichc Maycstät und unser gnedigen willen
und mainung. Geben in der Statt Wien den zehenden tag January. Anno vier und achtzigisten.
Emst. Ad mandatum domini archiducis proprium: David Ungnad mp. H? Mikhart? mp.
David Undnad von Wcisscnwolf und Sonnegg báró, a Haditanács elnöke 1584-1599 között.
Regele,

Oskar: Der österreichische Hofkriegsrat 1556-1548. Wien, 1949. 73. p. Az aláírások

eredetiek.

3.
B e s t a l l u n g N. egri f e g y v e r m e s t e r n e k feladatainak

ellátásáról.

Bécs, 1568. február.
[Hans Volradt m u r á n y i f e g y v e r m e s t e r n e k a fegyvermesteri és a bognári
f e l a d a t a i n a k e l l á t á s á r ó l . 1 5 6 8 . m á r c i u s 5.] N N

[1.] Miksa [császár] jelen sorokkal kinevezi N-t Eger várának fegyvermesterévé.
Köteles engedelmeskedni az uralkodónak, a Haditanácsnak, a legfőbb fegyvermesternek és tanácsosának Frantz von Poppendorfnak és Forgács Simon egri főkapitánynak vagy utódjaiknak. [V: Murányba kinevezi Hans Volradtot, ahol
kapitánya Maskó Menyhért lesz.]
[2.] Tartozik mindenkor az ö utasításaikat teljesíteni, semmilyen parancsot
vagy kellemetlenséget, amely vízen, földön, táborban és ostromkor neki kiadnak,
nem tagadhat meg, ahová az csak szükséges, fegyvereket és tüzérségi felszereléseket kell készítenie. Cselekedjen az uralkodó hasznára, amelyre esküdni is köteles.
[3.J Mindezekért visszahívásáig havonta 30 nappal számolva 8 rajnai forintot
kap 1567 november elsejétől az egri jövedelmekből a főkapitánytól. [V: Havi 12
rajnai forintot kap a Haditanácstól 1568február 15-től, amelyért köteles a hadszertár bognár teendőit is ellátni.]
[1.] Wir Maximilian Bekhenen hiemit öffentlich und thuen khundt aller
meiniglich des wir unser getreuen N.89 zu unser püchsenmeister in unser vessten
Erla90 auf unser wolgefalln angenumen und bestelt haben, wissentlich und in Crafft
diß brieffs also und der gestallt, das er unns treulich dienen, und nach uns unnd
unsern verordndten hofkriegsräthen, auf unsern Rath und obristen zeugmeister
unserer Khiinigreich, Fürstenthumben und Lande, und getreuren lieben Frantzen
von Poppendarf (sie!), oder wer der jeder zeit sein wurdet, auch unsern obristen zu

88

A z utasítást eredetileg egy ismeretlen egri f c g y v c r m c s t e r n e k adták ki. A H a d i t a n á c s iratai között m e g ő r z ö t t példányon az egri tüzérre vonatkozó részeket kihúzták és v a g y széljegyzetben,
vagy a sorok fölé írva egészítették ki a szöveget a murányi fegyvermester számára.
V: Bestallung fúr Hansen Volssradt puchsenmaister auf Murán als p ü c h s c n m e i s t e r dd. 15
február 1568 [kihúzva: in simili] w o n b e y ihren condition deren neben der Püchsenmeisterey
auch der w a g n e r handwcrckh versehen solle. Ö S t A K A Bestallungen N o . 166.

89

V: H a n s e n Volsradt

90

V: M u r a n .

Erla Simon Forgach>], oder den wir zu ainem obristen dahin verordnen werden91,
sein vleissig aufsehen haben,
[2.] Iren bevelch unnd beschaiden yeder zeit förderlich nachkhinnen? syh?,
auch? wider alle unsere widerwerttige niemandts ausgenumen, auf wasser und land
auch in Vheldt unnd besatzungen, wohin sein begert wurdet, mit schiiessen,
feuerwerch machen, und in all ander weg willigehlich und gehorsamlich prauchen
lassen und allenthalben unsern nutz unnd frumen fürdern, den schaden aber
whamen und wenden, und sonst alles anders thuen soll, was ain getreuer dienner
und puchsenmaister, seinen herrn zethuen schuldig ist, unnd er unns desthalben
angelobt und geschworen hat.
[3.] Darüber haben wir Ime monatlich, biß auf unter widerrueffen, und edes
monath besonder alerzeit 30 tag für ain monath, [bis auf unser]... zuraiten S 9 j f
reinisch den gulden zu fünfzehen Patzen oder 60 kreuzer gerechnet aus unsern
einkhomen daselbst landt unsers derwegen an obgedachten unsern obristen zu erla
auf/sgingen bevelchs94 von dem ersten93 tag November96 nächst verschienen []isten Jars anzuraichen 97 volgen und bezallen zulassen bewilligt, und zuegesagt 98
gnediglich unnd on geverdn,
Mit urkundt ditz brieffs, Geben Wien den [...] 5 februarii" anno 68 isten.

91

V a sor fölött: haubtman daselbst Melchior Maschko.

92

V: wen wir khünftiglich zu ainem haubtman dahin verordnen machen.

93
94

V: 12.
V: Kricgszalabt.

95
96

V: 15.
V: február.

97

Innen V többlete: neben anderen unsem kricgslcuth daselbst gegen seinen gcpürlichen quittung.

98

Innen V többlete: doch der gcstaldt Er neben der piichscnmcistcrci
handtwerkh in zeghauß versehen solle.

99

V: Martii.

auch des w a g n e r
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