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KEGLEVICH KRISTÓF
A SZEPESI APÁTSÁG TÖRTÉNETE AZ ÁRPÁD- ÉS AZ ANJOU-KORBAN
(1223-1387)'

1. A monostor története
1.1. Bevezetés és historiográfia
A szepesi vagy savniki ciszterci apátság Szepes vármegye délnyugati részén, a
Hernád völgyében, szinte közvetlenül a folyó partján volt található, ott, ahol az
egyesült Primóc és Ganóc csermelyek beletorkollnak a Hernádba. Természeti
adottságai megfeleltek a ciszterci rend eszményeinek; a tengerszint felett 570 méterrel fekvő apátságot mind északról, mind délről kb. 1000 méteres hegyek vették
körül. Utóbbiak az Alacsony-Tátra keleti, illetve a Gömör-Szepesi-érchegység
északi vonulatait jelentik. Szepes megye a legkésőbb kialakult vármegyék közé
tartozik, a XIII. század első felében még ritkán lakottnak számított," a ciszterciek
tehát nekik megfelelő, elhagyatott helyre érkezhettek. A szepesi apátság 1223. évi
alapításától kezdve a XVI. századig működött ciszterci rendházként; utolsó valódi
apátja, Roszen Mihály 1 542-ben hunyt el. Ekkor Hieronym Lasky szállta meg; ezután a monostor birtokai sohasem kerültek vissza a rendhez. Emléke apáti címben
élt csak tovább, 1850-től két néven, mint savniki és mint szepesi címzetes apátság
is.J A XVII. század elején akkori birtokosa, Thököly István az apátság köveiből
kastélyt építtetett, ez ma is látható Savnik (Spissky Stiavnik) község mellett.
Az apátság 1223 óta több különböző néven szerepelt; az Anjou-kor végéig a
külföldi és a magyar források is szinte kizárólag szepesiként (ingadozó helyesírással: de Spys, de Syps, de Cyps, de Scips, de Scepus, de Scypus, Scepusiensis etc.)
említik, 1348-ban és 1353-ban monasterium B. M. V. de villa Compositi néven hal-
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Ez a tanulmány az ELTE BTK történelem szakán 2005/06-os tanévben elkészített szakdolgozatom szerkesztett változata. Ezúton köszönöm meg témavezetőm, Körmendi Tamás tanársegéd (ELTE BTK) segítőkész szakmai irányítását, valamint Hervay F. Levente O.Cist. zirci
alperjel atya és opponensem, Bertcnyi Iván egyetemi tanár (ELTE BTK) segítségét.
Kristó, 1988. 393-395. p., Zsoldos, 2001.
Az alapvető adatokra Id. Deáky, 1937. 5-23. p., Repertórium 172-176. p.

FONS XIV. (2007) 1. sz. 3-58. p.

3

Ilink róla, 1398-tól savniki (in Schevnek, de Schebnik, de Savnik, iuxta Sewnik, de
Chewnik, etc.) apátságként is előfordul, ez a név a XV. században vált gyakorivá.4
A szepesi apátság történetével elsőként Wagner Károly foglalkozott tudományos
igénnyel, aki 1774 és 1778 között megjelent Analecta Scepusii sacri etprofani című
forráskiadó és történetíró müvében megjelentetett néhány, az apátság történetével
kapcsolatos oklevelet és — számos hibával — közölte az apátok névsorát. O tisztázta
azt is, hogy csak egy ciszterci konvent létezett a Szepességben.3 Fuxhoffer Dámján
és Czinár Mór Monasteriologiae regni Hungáriáé libri duo című munkájában a
savniki apátság történetével kapcsolatos legfontosabb források mellett az újkorig
nyúló történeti összefoglaló is olvasható. A savniki mellett egy magyar-lengyel illetékességű B. Mariae Virginis de Candelis apátságot is ismertetnek.6 Rupp Jakab hasonló jellegű, Magyarország helyrajzi története című könyve ugyanezeket az adatokat közli. 7 Új forrásokat az ugyanebben az időben, a XIX. század második felében
megjelenő magyar okmánytárak, továbbá Leopoldus Janauschek a ciszterci monostorjegyzékek felhasználásával készült Originum Cisterciensium]a és Josephus-Maria Canivez: Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis című művében
közreadott generális káptalani statútumok jelentettek. A XX. század első felében két
monográfia készült a szepesi apátságról: 1927-ben Ján Vencko Dejiny stiavnického
opátstva na Spisije és 1937-ben Deáky Honór, A savniki apátság története című kötete. Fekete Nagy Antal a savniki apátság birtokaival foglalkozott,8 az ő adatait vette át
Deáky is. 1984-ben jelent meg Hervay Ferenc Levente Repertórium históriáim
Ordinis Cisterciensis in Hungaria című szintézise, melyben a szepesi apátságra vo-
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A szepesi apátság különböző nevei megtévesztették a kérdés első kutatóját, Pázmány Pétert, aki
1629-ben megjelent Acta et decreta synodi diocesani Strigoniensis celebrate Tyrnaviae c. müvében {Appendix II.) öt szepességi ciszterci apátságot tartott nyilván: Abbatia B. M. V. de Schavnik,
B. M. V. de Candelis, B. M. V. in Scepoitsio, de Casa Nova, Nova Abbatia inter Hungáriám et
Poloniam. (Deáky, 1937. 9. p.) Fuxhoffer-Czinár II. 83-88. p. szerint csak kettő ilyen létezett.
Ezt annak ellenére állították a XIX. század közepén, hogy Wagner Károly már 1778-ban leírta:
mind az öt ugyanaz. Wagner még nem foglalkozott a de villa Compositi elnevezéssel, de ez sem
jelenthet egy a savnikitói különböző szepességi ciszterci apátságot (Ld. később, Káposztafalvánál!). Wagner, 1774-1778. III. 151-152. p. A de Candelis apátság, mely Ludimir mellett feküdt,
és amelynek létét egy — nem eredeti — 1232. évi lengyel adat bizonyítja, Fuxhoffer-Czinúr II.
83-84. p. szerint nem a szepesi, hanem a szczyrzyci apátsággal azonos. Deáky, 1937. 8-10. p.
okleveles adattal alá nem támasztott véleménye szerint ez Savnikra vonatkozik. A szczyrzyci
monostor nem a Szcpességben, hanem Lengyelországban feküdt.
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Wagner, 1774-1778. III. 151-162. p.
Fuxhoffer—Czinár II. 83-88. p.
Rupp, 1870-1876. II. 237-242. p.
Fekete Nagy, 1934. 79-83. p.

natkozó minden akkor ismert adat szerepel, röviden szó esik benne a monostor hiteleshelyi tevékenységéről és birtokairól is.9
A szepesi apátságról szóló szlovák nyelvű (legfontosabb) irodalom két műre terjed ki: Jan Vencko 1927-ben megjelent monográfiájára és Michal Slivka Cisterciti na
Slovensku című tanulmányára.
Jelen dolgozat anyaggyűjtése, bár ezt nem hangsúlyozza mindig külön, nagymértékben támaszkodik Deáky könyvére és Hervay Repertóriumára. Nóvuma az időközben napvilágot látott újabb oklevélkiadások, regeszták (.Regesta diplomatica nec
non epistolaria Slovaciae, Anjou-kori Oklevéltár) és a citeaux-i nagykáptalan statútumainak feldolgozása, néhány korábbi adat kijavítása, a birtokokra vonatkozó valamennyi forrás összegyűjtése és a hiteleshelyi tevékenység részletesebb vizsgálata. A
szepesi apátságra vonatkozó késő középkori okleveles anyag ma sincs teljesen kiadva, ez további kutatásokat tesz majd szükségessé.

1.2. Az alapítás
A történeti irodalomban kétféle információt olvashatunk a szepesi monostor alapítására vonatkozóan. Régente királyi apátságnak tartották, aminek alapítója Kálmán szlavón herceg, IV. Béla öccse lett volna; újabb vélemények szerint magánmonostor, amit Ampod fia Dénes tárnokmester alapított.10
Két adat vonatkozik közvetlenül az alapításra. Az egyik a citeaux-i generális káptalan 1223. évi statútuma: eszerint a magyar király tárnokmesterének új apátság alapítására vonatkozó kérelmét meghallgatták, kiküldik a lengyel Suleyów és
Koprzywnica apátjait, hogy menjenek el a kijelölt helyre és a tárnokmesterhez; aki
ha betartja, amit ígért, konventet hozathat a szintén lengyelországi Wachockból." A
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Repertórium 172-180. p.
Kálmán herceg: Békefi, 1898-1902. I. 32. p., Fekete Nagy, 1934. 79. p„ Deáky, 1937. 7. p.
Divald, 1905-1907. I. 19. p. meg azt is tudni véli, hogy Kálmán „a szerencsétlen végű Gertrúd
királyné üdvösségére" alapította 1216-ban (!). Ampod fia Dénes: Solymosi, 1984. 240. p.,
Koszta, 1993. 119. p., Hervay, 1994. 140. p.; a tárnokmester indította alapítást Kálmán vitte
végbe: Janauschek, 1877. 226. p., Repertórium 172. p. II. András neve is fölvetődött: Wagner,
1774-1778. III. 151. p., Vencko, 1927. 23. p., Slivka, 1991. 101-102. p. Slivka II. Andrásnak
az alapításban játszott szerepét első felesége, Gertrúd testvérének, bambergi Eckbcrt püspöknek szepességi birtokaival hozza összefüggésbe. II. András kétségtelenül vonzódott a ciszterci
rend felé, hiszen Gertrúdot a pilisi monostorba temettette, maga pedig az egresit választotta. A
föltétclczclt alapítók személyére ld. Deáky, 1937. 7. p. 9. jz.
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Petitio domini camerarii regis Hungáriáé de construenda abbatia exauditui; et
abbati de Sylo et de Copurnice, qui eant ad locuin et ad camerariwn regis, et si

committitur
impleverint,

másik adat IV. Béla 1260. augusztus 14-i oklevele, melyben saját régi, Kálmán herceg hozzájárulásával tett adománylevelét újítja meg. (Az ajándékozott birtok jelentős méretű.) Ebből első olvasásra az tűnik ki, hogy a szepesi apátságot IV. Béla
alapította Kálmán beleegyezésével. 12 A Szepesség a XIII. század elején hercegi javadalomként Kálmán birtokában volt, l j tehát ő kellett hogy létesítse a monostort,
függetlenül attól, hogy az oklevelet a nagyobb hitelesség kedvéért a királyi kancelláriával állíttatta ki. IV. Béla évtizedekkel később alaptalanul tulajdonítja magának
az akkor már föltehetően királyi kegyuraság alatt álló monostor alapítását.
A Szepesség földrajzi adottságaiból következően sokáig gyéren lakott volt,
Szepes vármegye későn, a tatárjárást követően alakult ki. Ez a ciszterciek számára
előnyös volt, hiszen könnyen kaphattak a rend alapítói és a generális káptalan elvárásainak megfelelő nagy kiterjedésű, érintetlen földbirtokot. A történész viszont
sajnálja, mert emiatt kevés adat áll rendelkezésére. A terület tehát, mint fentebb
említettük, Kálmán hercegé volt. A továbbiakban amellett érvelünk majd, hogy
Ampod fia Dénesnek is volt köze a Szepességhez és a szepesi apátsághoz.
A generális káptalan statútumát ugyanis hitelesnek kell elfogadnunk. Ha a káptalannak voltak értesülései a magyar monostorok alapításáról, akkor ezek az információk mindig pontosak voltak. A 18 magyar ciszterci apátság alapítói 7 esetben
szerepelnek a statútumok között, 11 esetben nem (ezen monostorok első említése
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quodpromisit, habeantpotestatem
mittendi conventum de domo de Camina. SC II. 1223/29. sz.;
1934-ben adták ki. A cameraríus (kincstartó) csak a tárnokmester (magister cubiculariorum) lehet. A magyarországi latinságban később általánosan használatos magister tavernicorum elnevezése 1214-ben fordul elő először, a terminus a távoli Franciaországban 1223-ban még képlékeny
lehetett. A XIII. században Magyarországon nem létezett más gazdasági jellegű főméltóság.
Suleyów (Sylo), Koprzywnica (Copurnice / Cicim Provincia), Wqchock {Camina) lengyel ciszterci apátságok, az első a gnieznói főegyházmegyében, a második kettő a krakkói egyházmegyében feküdt. Bár Szepes neve a statútum szövegében nem olvasható, ez csak rá vonatkozhatik,
más ciszterci monostor nem alapult ekkor az országban.
Privilégium nostrwn super collátione terrae..., quam quidem terram de consensu
carissimi
fratris nostri Colomanni Regis... contuleramus.... CDES II. 452-453. p; Vencko, 1927. 315. p.;
CD IV/3. 21. p. (Nem tartalmazza a határjárást.); RA 1239. sz. Az oklevél V. István 1271. IX.
20-i átírásában maradt fenn, ami Szcntpétcry szerint valószínűleg hamisítvány, dc tartalmilag
hiteles. RA 2109. sz. Fekete Nagy Antal az átíró oklevelet XV. századi hamisítványnak tartja,
ami egy perben használt másolat volt, és miután az eredeti elveszett, a pecsét ráfüggcsztésével
akartak neki autentikus jelleget kölcsönözni. Fekete Nagy, 1934. 80. p.
A legkorábbi adat Kálmán birtoklására 1229-ből való: ekkor Don és Mátyás testvéreket erősítette meg Tamásfalva birtoklásában. ÁUO VI. 477. p. (Az oklevél címében tévesen 1220 szerepel.) Erzsébet idősebb királyné egy 1279. évi oklevelében olvassuk: Colomanni regis..., qui
dum viveret, terram Scepits possederat usque ad vitám suam cum pleno iure. CD V/2. 582. p.
Ld. erre Fekete Nagy, 1934. 52-53. p.

sokkal későbbi alapításuknál). 14 A hét eset kiegészíthető egy nyolcadikkal, mert a
pornói apátság inkorporációja két lépésben történt. Fönnmaradt további öt alapításra vonatkozó kérelem, ami nem valósult meg. Ez az 1205 (Toplica alapításának
kérelme) és 1277 (a kapornaki bencés apátság inkorporációjának terve) közti 13
adat a következő (zárójelben a végül meg nem valósult alapítások tervezett helye és
kérelmezőjük neve):1'1
monostor
neve

alapítás
éve

alapító a generális káptalan
szövegezésében

alapító

Toplica

1208

rex Ungariae (1205)

II. András

Pornó (1)

1219

dominus Stephanus filius Stephani

Csépán fia István

Szepes

1223

camerarius regis Hungáriáé

Gotó

1232

archiepiscopus Golossensis

Csák nb. Ugrin

Pornó (2)

1234

dominus Praenestinus electus (1233)

Pecorari Jakab

Pétervárad

1234

primogenitns regis Hungáriáé

Béla herceg

Bélháromkút

1234

dominus Agriensis episcopus

Kilit egri püspök

palatínus Ungariae

(Tomaj nb. Dénes)

1259

dominus rex Ungariae

(IV. Béla)

1266

ducissa Galitiae

(IV. Béla leánya, Anna)

Ábrahám

1270

comes palatínus

Mojs nádor

(Tihany)

1271

rex Hungáriáé

(V. István)

(Kapornak)

1277

dominus episcopus Vesprimisensis

(Kőszegi Péter)

(Dénesvölgy) 1239

Látható, hogy a magyar király, nádor, a praenestei, az egri és a veszprémi püspök, a kalocsai érsek mint világi és egyházi méltóságok, valamint a trónörökös, a
hajdani halicsi herceg özvegye és Csépán fia István mint magánszemély milyen
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A nagykáptalani határozatokból megtudhatjuk meg Borsmonostorról, hogy a generális káptalan beleegyezése nclkül alapították; Zágráb esetében is foglalkozik statútum az alapítással, de
egyik szövegben sem szerepel az alapító személye.
A táblázat a Repertórium alapján készült. Az idézett adatok: 181. p. (Toplica), 154. p. (Pornó),
172. p. (Szepes), 101. p. (Gotó), 133. p. (Pétervárad), 53. p. (Bélháromkút), 121. p. (Déncsvölgy), 41. p. (1259, 1266 és Tihany), 47. p. (Ábrahám), 42. p. (Kapornak).

pontosan vannak megnevezve, csak a latin Chepani torzult Stephani-ra. A további
11 apátság alapítására vonatkozóan nincsenek adatok a generális káptalan statútumai között, így nem mondanak ellent a más forrásból származó ismereteinknek A
statútumok a 7 megvalósult alapítás esetében megbízhatónak és pontosnak bizonyultak, így a szepesi alapítással kapcsolatosnak is hitelesnek kell lennie. A tárnokmester szerepet f átszőtt a fundációban. Elképzelhető lenne, hogy csak királya, II.
András követeként szerepelt volna, ennek azonban ellentmond az, hogy 1208-ban,
1259-ben és 1271-ben a generális káptalan a királyt nevezte meg, amikor II. András, IV. Béla és V. István személyes kérelmévelfoglalkozott. A többi királyi alapítású magyar ciszterci apátság alapításakor sem működött közre kőzve- títő, igaz, itt a
király neve vagy a királyi méltóság említése sem őrződött meg a statútumokban.
Mindezek alapján leszögezhetjük, hogy a szepesi monostor alapítója Ampocl fia
Dénes. Motivációja az imitatio regni lehetett, ez nem volt idegen a kortól, bár a világi főurak ritkán alapítottak ciszterci monostort. 16
Lássuk ezek után a tárnokmester és a Szepesség kapcsolatát! Ampod fia Dénes17
1216-ban szepesi ispán volt. lh Ezelőtt és ezután egészen 1254-ig csak 1224/25-re
van biztos információ a szepesi ispánról (Gyula). 1202-ben szerepel egy Tamás szepesi ispánként, ám ez téves adat. 1254-től többször hallunk Detre szepesi ispánról;
egy 1256. évi említésből kikövetkeztethető, hogy 1254 előtt működnie kellett egy
Arnold szepesi ispánnak is. 1248-ból ismert egy Henrik nevű alispán. 1262 után sűrűsödnek a szepesi ispánokra és alispánokra vonatkozó adatok.19 Látható, hogy a
számunkra fontos 1216-i adat körül nagy űr tátong. Ampod fia Dénes tárnokmestersége (1216-1222, majd rövid megszakítással 1224-ig) mellett 1216-tól 1219-ig és
1226-ban újvári, 1220 és 1222 között pedig bácsi ispán is volt.20 Az 1216. évi oklevél
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A rend nehezen tudta összeegyeztetni elveit, monostorainak szabadságát a nemzetségi monostor intézményével; a potenciális alapítók szemében sem lehettek népszerűek az ő igényeikkel
szemben merev, rugalmatlan ciszterciek. Repertórium 21. p., Solymosi, 1984. 239-240. p.
Életére ld. Wertner, 1895., Petrovics, 1994.
II. András egy oklevelének méltóságsorában szerepel Dcnes tárnokmester szepesi ispán. CD
III/l. 178. p., RA 308. sz. Wertner, 1897-1898. III. 108. p. szerint az adat óvatossággal kezelendő, Fekete Nagy-, 1934. 351. p. és Kristó, 1988. 393. p. 476. jz. hitelesként fogadja cl. Ampod fia
Dénes szepesi ispánságát Zsoldos, 2001. 25. p. Kálmán halicsi ispánságával magyarázza; Szepes
megye mintegy hátországul szolgált Kálmán számára, clcn a király hü emberével.
A szepesi ispánokra ld. Wertner, 1897-1898. III. 108-109. p., Fekete Nagy, 1934. 351-354. p.;
az alispánokra pedig Fekete Nagy, 1934. 355-361. p.
Ld. erre Wertner, 1897-1898. I. 439-442. p. (Abaújvár), 442-447. p. (Bács). E két vármegye
Szcpcsnél sokkal jobban adatolt. RA 371. sz. szerint Ampod fia Dénes 1221-ben barsi ispán is
volt, ezt azonban se Wertner, 1897-1898. 453. p., se Petrovics, 1994. nem említi. (Nem is cáfolja.) Előbbi azonban hozza Simon barsi ispánt ugyancsak 1221-ben.

egy szatmári birtok adományozásának megerősítéséről szól, nem világos tehát, hogy
Ampod fia Dénes miért pont akkor használta Szepes vármegye ispáni címét és később miért nem.
Teljességgel még Ampod fia Dénes szepességi birtokossága sem zárható ki. Ennek a feltevésnek ugyan nincs írásos alapja, ám megfontolandó, hogy egyetlen
olyan oklevél sem ismert, amelyben Ampod fia Dénes birtokot kapna a királytól,
holott köztudottan II. András „új intézkedéseinek" egyik legfőbb haszonélvezője
volt. Elvileg elképzelhető, hogy a Szepességben is kapott birtokot. Ezzel függhet
össze az a furcsa tény is, hogy az apátság birtokainak törzsállományába tartozó
Savnik és Vidernik be van ékelve a lándzsásfal vak közé és megszakítja azoknak
összefüggő sorozatát.21 Ennek oka ismeretlen, de az adat talán amellett szól, hogy
ez a két falu nem a király, illetve Kálmán herceg alá tartozott, mint a többi.
Ugyanakkor kétségbevonhatatlan, hogy a szepesi monostor kegyura a későbbiek
során a király lett. Az 1260-i oklevélen kívül ezt bizonyítja mindenekelőtt a Nagy Lajos által 1347-ben adományozott bírósági exemptio;22 az uralkodó ebben a kiváltságban nyilván csak a saját monostorát részesíthette. XI. Gergely pápa egy 1374. évi
leveléből is az következik, hogy Nagy Lajos a maga jogának tartotta a szepesi apát
kinevezését — éppen ez ellen tiltakozott a pápa az esztergomi és a kalocsai érseknél.23 Nagy Lajos alatt tehát a szepesi apátság biztosan királyi kegyuraság alatt állott,
IV. Béla fent említett kiváltságoló oklevele szerint már 1260 előtt királyivá minősült
át. Erre a jelenségre, hogy ti. egy magánkegyuraság alatt álló monostor királyivá válik, több példát ismerünk a XIII. századi magyar történelemből:
1) A borsmonostori ciszterci apátságot Miskolc (Bors) nembeli Domonkos bán
alapította 1190 körül. Fia, Bors ispán, mivel nem voltak fiai, 1225-ben felajánlotta a monostort II. András királynak, aki el is fogadta azt. Bors ispán
123 l-ben inkább sógorának, Hontpázmány nembeli Sebesnek adta az apátságot. Később Lőrinc étekfogómester lett a kegyúr; IV. Béla 1268-ban, majd IV.
László 1275-ben neki adományozta a patronátust. Az apátság tehát Bors eredeti szándékának megfelelően mégiscsak királyi kézbe került; kegyuraságát a
mindenkori uralkodó a fenti eseteken kívül is többször eladományozta. 24
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Fekete Nagy, 1934. 57. p.
CD IX/1. 478. p.
Nostis enim, quocl memoratus Rex ius praesentancli abbatem monasterii sancte Marié de
Scepus ordinis Cisterciensis Strigoniensis diocesis, et in similibus ius habere non potest. V M S
II. 144. p.
Repertórium 63-67. p.

2) A leleszi premontrei prépostságot Boleszló váci püspök (1188-1212) alapította. IV. Béla 1252-i oklevele szerint a monostort Boleszló II. András engedélyével alapította, de kegyuraságáról a király javára lemondott. A kegyuraságot ezért IV. Béla ugyanekkor Miklós fia András ispánnak adta. A rendházat IV. László 1290-ben ismét eladományozta. 23
3) Ugyanígy a sági premontrei prépostság, amelyet Hontpázmány nembeli
Márton bán alapított 1238 előtt, felszentelésének pillanatától királyi monostor lett; a fundátor fölajánlotta a személyesen jelen lévő IV. Bélának."6
4) II. András 1208-ban adott engedélyt Győr nembeli Pót, Csépán és Mór fia István ispánoknak, hogy Lébényben bencés apátságot alapítsanak. 1263-ban
azonban IV. Béla a kegyuraságot, amit korábban Lőrinc étekfogómesternek
juttatott, visszaadta Győr nembeli Konrádnak. 27
A fenti példák mind abból a korból valók, amikor feltételezésünk szerint a szepesi apátság is királyi patronátus alá került. Különösen a borsmonostori — ciszterci — analógia tűnik meggyőzőnek. Elvileg az is elképzelhető, hogy IV. Béla a
szepesi apátságot magánmonostorként dotálta, ám ez igen valószínűtlen. IV. Béla
nem királyi alapítású monostoroknak is juttatott adományokat, így például
1264-ben a türjei és 1266-ban a sági premontrei rendházaknak — előbbinek részben csereként —, de ezek sokkal kisebbek, mint a szepesi.28 A nem királyi monostorok királyi dotációja nem volt jellemző. Nem lehet biztosan tudni, hogy az 1260.
évi privilegiális oklevélben szereplő birtok megegyezik-e az eredeti adománnyal.
Lehet, hogy IV. Béla kiegészítette a Dénes tárnokmestertől származó birtokot, de
az is lehet, hogy az eredetileg is igen nagy volt.
Következtetésként mindebből azt vonhatj uk le, hogy az alapító Ampod fia Dénes,
de a monostor még az 1260. augusztus 14-i oklevél kibocsátása előtt királyi kegyuraság alá került, esetleg IV. Béla birtokvisszavételi politikájával összefüggésben és
Kálmán herceg közreműködésével. Az alapítás maga gyorsan lezajlott, az 1223. évi
generális káptalan határozta el, és Szepes (abbatia Sanctae Mariae in Scips) még
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Körmendi, 2001-2002. 46. p.
CD IV/3. 433. p., RA 1586. sz.
Hervay, 2 001. 499-5 00. p.
Tiiijc: Körmendi, 2002. 8 - 9 . p. Ság a tatárjárás után ismét a Hontpázmány nem kegyurasága alá
került, 1268-tól királynéi monostor. A Hontpázmány nembeliek 1272-ben megpróbálták visszaszerezni a kegyuraságot, 1298 körül pedig földúlták a monostort. Körmendi, 2002. 19. p.

1223-ban bekerült a ciszterci monostorok jegyzékébe." J Ez minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a fundáció 1223-ban történt.30 Az alapító szerzetesek lengyelek
voltak, a krakkói egyházmegyében lévő W^chockból érkeztek. Szepes Wachock
révén a ciszterci rend morimondi ágához 1 ' tartozott. A w^chocki és a szepesi konvent későbbi kapcsolatának közvetlen emléke nem maradt. Áttételesen utal erre a
citeaux-i generális káptalan egy 1449. évi statútuma, mely a káptalan akaratával
szembeszegülő wachocki apátról szól. A statútum emiatt a következő nagykáptalan elé idézi a krakkói egyházmegye és Nagy-Lengyelország összes apátját, valamint a szepesi apátot."1" Lehetséges, hogy a Szepes ekkor már nem a wachocki,
hanem a morimondi apátság alá tartozott. (Ld. később!) A szepesi monostort a Boldogságos Szűz Máriának szentelték.""

1.3. Az első évtizedek
A generális káptalan 1237-ben elrendelte, hogy a szepesi {de Syps) monostor költözzék át egy Luchance nevű helyre. A végrehajtással a morimondi apátot bízta meg.34
Luchanche feltehetően a mai Lucsivna (Lucivná), ami Savniktól kb. 20 kilométerre,
Poprádtól nyugatra fekszik/ 3 A tervbe vett helyváltoztatás nem történt meg.
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Repertórium 172. p. A generális káptalan statútumaiban és a monostorjegyzekekben is dokumentált magyarországi ciszterci alapítások többsége — a renden kívül álló egyén által történt
alapítás és a szerzctcscsoport megtelepedése — 2 - 3 éves folyamat volt. (Éppen az előbbi két
adatból következően.)
A mást állító hagyományok fölsorolását ld. Janauschek, 1877. 226. p., Deúky, 1937. 6. p.
Citcaux első négy fíliája: La Fcrté, Pontigny, Clairvaux és Morimond fontos szerepet játszott a
rend kormányzásában. Ez a négy apát vizitálta Cíteaux-t. A négy apátság filíációja, vagyis a
belőlük közvetlenül vagy közvetve leszármazott monostorok összessége jelenti a ciszterci
rend négy ágát.
SC IV. 1449/85. sz.
A XIX. század második felében bukkant föl a történeti irodalomban az a nczet, miszerint a
templom búcsúja Mária születése, vagyis Kisboldogasszony lett volna. Fitxhoffer-Czinár
II.
83. p., Rupp, 1870-1876. 237. p., Ortvay, 1891-1892. I. 57. p. Az érvelés alapja az, hogy a
savniki templom ma Kísboldogasszonynak van szentelve. Miután azonban erre egyetlen középkori forrás sem utal, valószínűbb, hogy a középkorban Nagyboldogasszony, Mária mennybevétele volt a címünnep, mint a ciszterci monostorokban Európa-szerte mindenhol. A monostor pusztulása után több száz evvel épült falusi templomra nem feltétlenül hagyományozódott
át változatlanul a titulus.
SC II. 1237/54. sz.
Repertórium 172. A tervezett új helyszínen vámszedőhely működött. Slivka,

1991. 102. p.

A szepesi apátság életképes volt, 1240-ben két tervezett alapítással is kapcsolatba
került. A generális káptalan ekkor teljesítette a magyar királynak a veszprémi apácakolostor inkorporációjára vonatkozó kérelmét és a körülmények megítélésére a
szentgotthárdi és a vértesszentkereszti apátot küldte ki. Úgy határozott, hogy az új
alapítás Szepes (Syps) filiája legyen.1'1 A veszprémvölgyi rendházba ciszterci apácák
költöztek; az 1240-es dátumot csak az előbbi forrás támogatja. A veszprémvölgyi
apácák és Szepes későbbi kapcsolatának semmilyen jele nincsen/ 7
Ugyancsak 1240-ben bízta meg a generális káptalan a szepesi (de Cyps) apátságot
azzal, hogy küldjön konventet az újonnan alapítandó dénesvölgyi apátságba. Ha nem
tudna, küldjön Morimond, ez esetben viszont Dénesvölgy Morimond filiája legyen.
A helyzetet a kerci és a vértesszentkereszti apátnak kellett megvizsgálnia."8 Egy
1239. évi statútumból tudjuk, hogy az alapító Tomaj nembeli Dénes nádor
(1235-1241) lett volna, de terve nem valósult meg. Valószínűleg azért nem, mert a
nádor a muhi csatában (1241. április 11-én) életét vesztette. A Tusagarnak, illetve
Vallis Dionysiimk nevezett hely pontosan nem lokalizálható, talán a Losonctól
északnyugatra lévő Tugár folyóhoz és faluhoz van köze/ 9 A szepesi monostor létszáma tehát elegendő mértékben gyarapodott ahhoz, hogy fii iát alapítson: ez elvileg
legalább a létszám megduplázódását jelenti. (Szabályosan 12 ciszterci szerzetes kellett egy új apátság alapításához.)
A tatárjárás a Szepességet sem kerülte el, a szepesi szászok a hagyomány szerint
Menedékszirtre (Lapis refugii) menekültek, amely ekkor kapta nevét.41' Menedékszirt, ahol 1299-ben karthauzi monostor alapult, kb. öt kilométerre esik a szepesi
apátságtól, így minden bizonnyal a ciszterciek is itt húzódtak meg, hiszen a Hernád
völgyében fekvő rendházuk sokkal nehezebben lett volna védhető. Albert szepesi
apát 1260-ban kérte a királytól birtokainak megerősítését, mivel korábbi adománylevelei elégtek. A szepesi apátságot elpusztító tűzvész időpontja nem határozható meg
teljes biztonsággal, de a királyi oklevélben valószínűleg nem a tatárjárás okozta károkról van szó, mivel szövege nem említi a tatárokat és majdnem 20 évvel később
kelt.41
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SC II. 1240/62. sz.
Eldönthetetlen, hogy a rendházat közvetlenül 1240 előtt görög vagy benccs apácák lakták-e.
Veszprémvölgyre ld. Repertórium 192-193. p.
SC II. 1240/63. sz.
SC II. 1239/26. sz., Repertórium 4 0 - 4 1 , 121. p.
Fekete Nagy, 1934. 86. p.
Kiadásait ld. fentebb. Deáky, 1937. 10. p. ismeretlen oknál fogva a második leégést 1256
körűire teszi.

A szepesi apát renden belüli fontos szerepét mutatja, hogy 1248-ban ismét egy
alapítási ügyben működött közre. A ciszterci generális káptalant 1249/50-ben foglalkoztatta a biharszentjánosi apátság inkorporációja. A statútumokban Körös-parti Keresztelő Szt. János-apátságnak nevezett szentjánosi monostor megvizsgálásával 1249-ben a szepesi (cleSeips) és a szczyrzyci apátokat bízta meg. Az új alapítás, Koprzywnica (Copivinc; a krakkói egyházmegyében) filiája lett.42 1250-ben a
morimondi apát vagy alkalmas emberei is kiküldettek a szentjánosi alapítás ügyében. 43
A szepesi apátságra vonatkozó első magyar okleveles adat 1248-ból való, ekkor
a szepesi apát egy birtok eladásánál működött közre szomszédként mint tanú. 44
1254-ben a szepesi apát megbízást kapott IV. Ince pápától (1243-1254) a sárospataki domonkos priorral és a szepesi préposttal, valamint a pápa küldöttjével,
Ubaldus szubdiakónussal és káplánnal együtt, hogy teremtsenek rendet az egri
egyházmegye plébánosainak a püspök és a káptalan elleni perében, mely a jövedelmek elosztásáról folyt. A pápai oklevelét, amely inti az egri püspököt, hogy ne
zaklassa az egyházmegyéjében lévő papokat, Vilmos szepesi apát és János szepesi
prépost 1328-ban felhasználta Telegdi Csanád ellen.41'

1.4. Az Arpád-kor vége: fokozódó

aktivitás

A XIII. század második feléből már lényegesen több adatunk van a szepesi ciszterci rendházról. Ekkor működött két első név szerint is ismert apátja, Albert
(1256-1267) és I. János (1286-1310). Ekkor foglalták írásba a monostor alapvető
privilégiumait. Kibontakozott az apátság szepesi illetékességű hiteleshelyi tevé-
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SC II. 1249/28. sz. Szczyrzyc (de Luiduiner)', Lengyelországban, a krakkói egyházmegyében
fekszik, Koprzywnica (Copivinc) ugyancsak. A statútum nem rendeli Szcnljánost Szepes alá,
mint ahogyan Györffy, 1963-1999. I. 668. p. állítja.
SC 1250/36. sz. A Bihar vármegyében fekvő szentjánosi bcnccs apátságot 1215 előtt alapította
a Hontpázmány nem Keresztelő Szt. János tiszteletére. 1249-1250 Citcaux-ban a ciszterciekhez való átvételéről döntöttek, de soha nem került rá a rend monostorjegyzékeire. Az esetleges
ciszterci jelenlétre utaló utolsó adat 1259-ből származik, ekkor Szentjánost a generális káptalan Koprzywnica helyett a morvaországi Plasy alá rendelte. SC II. 1259/36. sz. 1294-ben apátját említik, aki valószínűleg bencés. 1334-ben a rendház biztosan bencés. (Bihar)szcntjánosra
összefoglalóan ld. F. Romhányi, 2000. 63. p., Györffy, 1963-1999. I. 667-668. p.
HO VIII. 53. p„ RA 873. sz.
A pápai oklevél 1328. évi átirata: M E S III. 195. sz., AOkl X. 447. sz. Ld. még IV. Sándor
pápa (1254-1261) 1255. évi ítélctlcvclét: ÁUO VII. 390-392. p.

kenysége. Két esetben, 1286-ban és 1293-ban kapcsolatba került a szepesi káptalan saját belső ügyeivel is.
Ahogyan már említettük, Albert apát 1260. augusztus 14-én megújíttatta Kálmán herceg a monostornak szóló, de elégett adománylevelét. Az apátság birtokai
jókora egybefüggő tömböt képeztek Szepes megye délnyugati sarkában, nagyobbrészt a Gömör-Szepesi-érchegység — gyakorlatilag ma is lakatlan — ide eső részét
ölelték föl. A privilégiumot V. István 1271-ben megerősítette. 46
A szepesi ciszterciek másik fontos kiváltságukat 1294-ben kapták Jakab szepesi
püspöktől. Megszerezték tőle Savnik, Vidernik, Toplica és Alcnó falvak tizedeit és
minden természetbeni jövedelmét. Az apátság ellenszolgáltatásként évi 20 szepesi
súly 47 szerinti ezüstmárkát tartozott fizetni: tízet Szt. Jakab ünnepén (július 25.), tízet pedig Szt. Mihályén (szeptember 29.). A püspök minden jogáról lemondott a
fent említett (és a jövőben alapítandó) falvakban (a tizedekről is).48 A monostor birtokigazgatására vonatkozó első adat 1264. évi, ekkor Albert apát Sztojánfalva községet soltészságba adta Hilbrandnak. 49
Az 1250-es évektől az okleveles anyagban egyre gyakrabban jelenik meg a szepesi apát. A monostor 1262 előtt már hiteleshelyi tevékenységet is folytatott."11
1256-ban Detrik szepesi ispánnal együtt Albert apát iktatta be birtokába Jordán ispánt, 31 1267-ben pedig Mihály zólyomi és szepesi ispánnal együtt liptói Bogo-
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Vencko, 1927. 317. p. (méltóságsorral), CD V/l. 128-129. p. (anélkül). Fejér az átírt 1260-i
oklevélre 1270-cskent hivatkozik. RA 2109. sz.
Bogdán István metrológiai monográfiájában a szepesi fontot „még kérdőjelesen sem tételezte", mert feltételezése szerint a font szokott nagyságánál sokkal kisebb volt, és nem ismerte
egyetlen előfordulását sem. Bogdán, 1991. 448. p. Ezen dolgozat okleveles anyagában négyszer is szerepel a szepesi súly, a szepesi pondus; elsőként az itt hivatkozott diplomában: bis
decem marcas argenti ponderis Scepcensis. CD Vl/1. 330. p. További előfordulások: 1264:
HO VI. 125. p., illetve CD Vl/1. 338. p.; 1315: CD VIII/1. 583. p.; 1326: CD VIII/3. 161. p. =
CD VI1I/5. 172. p., SS II. 66. p. A szepesi pondus tehát a XIII. és a XIV. században valóban
használt mértek volt.
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CD VI/1. 330-331. p. Jakab szepesi prépostot (1284-1301) III. András 1293-ban püspöki
méltóságra emelte. Mind ő, mind Nagy Lajos megpróbálta a szepesi prepostságot püspökséggé tenni. Ortvay, 1891-1892. I. 55. p. Deúky, 1937. 12. p. ismeretlen oknál fogva az oklevélben említett fenti négy faluén kívül Sunyava és Grénie tizedeiről is beszél. Grenic tizedei
1294-ben valóban a szepesi apátságé voltak, de nem Jakab adományaként. A legkorábban
1321-ben említett Sunyava pedig nem is a szepesi apátságé volt. (Ld. lentebb!)
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HO VI. 125-126. p., CD VI/1. 338-339. p.
Mihály szepesi ispán 1262-i oklevele utal Adalbcrtus (helyesen: Albcrtus) szepesi apát levelére. 1309. IV. 15-i átírásban RS 1. 632. sz.
CD IV/2. 381. p„ RA 1105. sz.
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mért. 1 Albert apát 1257-ben egy birtokper ítéletét hagyta jóvá a szepesi szász
gróffal.3" 1263-ban egy másik biitokperben Albert apát oklevele is bizonyító erővel
bírt. 54 1 269-től 1274 -ig négyszer találkozunk Bagamér ispán újonnan szerzett birtokával — egy erdővel —, ezzel szomszédos volt a szepesi apát földje.33 1275-ben a
szepesi apát bíróként szerepelt egy örökösödési ügyben. Itt személyesen is érdekelt
lehetett, mert a szóban forgó birtok határos volt az övével. 56 Egy 1286 -i oklevélben,
mely a szepesi prépost és káptalan közti viszályt simította el, a szepesi apát az ítélet
végrehajtását volt hivatott ellenőrizni: Ipoly lektornak előtte (és a jemniki plébános
előtt) kellett egy márkát fizetnie a prépost számára.37 1289-ben a lomnici bíró oklevelét tanúként János apát — Jakab szepesi préposttal együtt — pecsétjével erősítette
meg. 3S 1293-ban a Jakab szepesi püspök és a káptalan megkapta III. Andrástól a Poprád folyó és a Lőcsei-hegység (középkori neve Szemenye) 39 közti erdőséget, a határjárás elvégzését a ciszterciek kapták feladatul.60 1295-ben a szepesi apát Jakab
szepesi püspök és káposztafalvi Hench birtokügyében bocsátott ki oklevelet. 61
1300-ban a szepesi apát és a sztefanita magiszter is beleegyezett abba, hogy Jordán
ispán Vitkfalva nevű birtokán kápolnát alapítson.62
1291-ben János apát egy telket adományozott Pacusius udvarbírájuknak Apatavics faluban a monostor önfeláldozó védelméért.63 Pacusius súlyosan és maradandóan megsebesült. Jakab szepesi püspök azt mondja említett tizedeket adományozó
1294-i oklevelében, hogy a ciszterciek minden emberi vigasz híján vannak. 64 1290
körül valamilyen súlyos támadás érte tehát a monostort, amiről nem tudunk többet az
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RA 1559. sz. (Kiadás is itt.) Szcntpctcry szerint hamisítvány.
CD IV/2. 441. p.
RA 1349. sz. (Kiadás is itt.)
RA 1618. sz. (1269. X. 25.), 2371. sz. (1273. V. 27.), 2500. sz. (1274. V. 12.); C D V/2. 180. p.
(1274).
RS I. 536. sz. (1308. I. 19-i átiratról.)
MES II. 188. sz.
Á U O I X . 517. p.
Fekete Nagy, 1934. 37. p.
CD VI/1. 251-254., RA 3932. sz. A prépostot 1312-ben ismét beiktatták az erdő birtoklásába.
SS III. 3-4. p.
Rcgcszta: CD VI/1. 398. p.
CD VI/2. 269. p.
HOVII. 218. p.
CD VI/1. 330-331. p.

1291 -i diploma közlésénél, hogy az apátság irigyei, vetélytársai (aemuli) követték el.
A dolog a XIII. század végi Magyarország zilált állapotának kétségtelen jele. 6 "
A XIII. század vége birtokpereket is hozott a szepesi apátság számára. Hét választott bíró hozott ítéletet János apát és konventje, valamint soltésze, sztojáni
Hilbrand ügyében. A soltész grénici és kubaki jogairól folyó vitát kompromisszumos megoldás zárta le. 66 1 29 8-ban a szepesi apátnak az 1267-ben (délnyugati)
szomszédjává vált Bagamér ispán fiaival, Miklóssal és Boddal lehetett pere; a két
fél birtoka között meghúzandó határról a szepesi káptalan oklevele intézkedett. 67
A citeaux-i generális káptalan 1281-ben engedélyezte a szepesi apátnak, hogy távol maradjon a káptalantól. ( ' s A generális káptalan 1297-ben a szepesi apátság fölötti
gyámkodást a morimondi apátra bízta, hogy ő gondoskodjék (szepesi) apátról. 69 A
statútumból nem derül ki, hogy egyszeri alkalomról van szó, vagy Szepes Morimond
leányapátsága lett. Lehet, hogy Szepes Morimond alá került; emellett szól, hogy
1397-ben a morimondi apát szerint a szepesi monostor közvetlenül alá volt vetve a
morimondinak. 70 1399-ben a szepesi rendházból az ottani méltatlan életmód miatt
eltávozott Lőrinc testvér a morimondi apáthoz, mint feljebbvalójához fordult. 71 Ez
utóbbi adat a filiáció szempontjából nem egyértelmű, hiszen Szepes Wqchock alatt is
a morimondi ághoz tartozott, Lőrinc tehát ebben az esetben is fordulhatott a
morimondi apáthoz. 1449-ben Szepest W^chock ügyében idézték meg a nagykáptalanra. A kérdés eldönthetetlen; tudjuk azonban, hogy a generális káptalan az atyaapátsági jogot csak kivételesen súlyos vétségek esetén vette el.

1.5. A fénykor
A királyi hatalom megerősödésével és az ország belső rendjének helyreálltával párhuzamosan élte fénykorát a szepesi apátság. Ekkor, 1290 és 1330 között volt legélénkebb hiteleshelyi tevékenysége, birtokain telepítések folytak: pl. 1320-ban a tervezett Hencfalváé. A környéken terjedt az eredetileg ciszterci gyakorlatot jelentő
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Deáky, 1937. 11-12. p. A Szepesség Aba Amádé hatalmi övezetébe tartozott. Amadé 1311-ben
halt meg. Fiait Károly Róbert az 1312. VI. 15-i rozgonyi csatában győzte le. 1317-ben ismét fellázadtak, ezután földönfutókká lettek.
CD VI/1. 332-335. p.
LTR 40. p , CD VI/2. 174-175. p.
SC 1281/58. sz.
SC 1297/6. sz.
nobis [abbati Morimundensi] inmediate sabiectus. Az 1397. évi levél átirata: SC 1411/32. sz.
SC 1399/14. sz.

grénici és kubaki jog. A történetírás szerint a hazai ciszterci rend egésze ekkor már túl
volt virágkorán (1 180-1280)7" — a fönnmaradt szepesi adatok fáziskésést mutatnak. A korszak apátjai: I. János (1286-1310), S. (1312), II. János (1314-1320), I.
Vilmos (1326-1328), III. János (1330-1331), II. Vilmos (1346-1347).
1302 februárjában a Pozsonyban tartózkodó Niccoló Boccasini ostiai és velletri
püspök, VIII. Bonifác pápa követe (a későbbi XI. Benedek pápa) utasította a szepesi apátot, hogy közösítse ki Felicián (Filicianus) fia Miklós esztergomi kanonokot
és segítőit, mert elfoglalta és bitorolja a szepesi prépostság javait. 7j A kanonok
Boccasini egy korábbi levelével indokolta tettét. Májusban Boccasini megismételte az excommunikációt, egyben — másodszor — megidézte Miklóst Pozsonyba.
Az idézést a szepesi apát adta tudtul, az idézés átadásának napját meg kellett üzennie a legátusnak. (Miklós kanonoknak az ezt követő 15 napon belül kellett megjelennie Boccasini előtt.)74
Az Árpád-ház kihalását követő zavaros időszak elhúzódása miatt V. Kelemen
pápa 1308 tavaszán újabb legátust küldött Károly Róbert segítése érdekében,
Gentilis de Monteílorum bíborost. Gentilisnek a szepesi apátság (cibate di Scintci
Maria di Zippisi) is fizetettprocuratiót, ahogyan ezt a bíboros számadáskönyve bizonyítja. A szepesi apát 1308-ban egy ismeretlen célú megbízatást is kapott a legátustól.75
1312-ben Károly Róbert, Pál szepesi prépost kérésére megparancsolta S. szepesi apátnak, hogy az 1293-ban a káptalannak adományozott erdő határjárására — a
királyi megbízotthoz, budai Lászlóhoz csatlakozva — küldje ki hites emberét, és
iktassa be a prépostot. Az apát relatiója szerint az erdő bejárása megtörtént; az ellentmondókat a király elé idézte. 76 Ugyanezen ügy folyományaként Csák nembeli
János országbíró (1311-1314) 1313-ban kérte a szepesi apátot, hogy tanúságtételével erősítse meg a királyi ember idézéseit. Az apátnak meg kellett írnia az idézés
időpontját és a megidézettek nevét. 77 Ez a relatio nem maradt meg. Ezek az idők
több-kevésbé még az Amadé-fiak tartományuraságának jegyében teltek.
Az apátságnak 1326-ban pere volt Popráddal Alcnó adóival kapcsolatban, a fogadott bírák hozta ítélet szerint az alcnói jobbágyok a monostoron kívül Poprádnak
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Solymosi, 1984. 241. p.
MES II. 537. sz., AOkl I. 181. sz.
MES II. 544. sz., AOkl I. 223. sz.
MV 1/2. 424. p.
SS III. 3 - 4 . p., AOkl III. 295. sz., 297. sz.
RS I. 1143. sz. (kiadás), AOkl III. 624. sz.

is fizettek. /8 János apát a biztonság kedvéért még ugyanazon év novemberében átíratta Jakab szepesi püspöknek a négy falu tizedeire vonatkozó adománylevelét. 79
I. Vilmos apát és János szepesi prépost 1328-ban közösen léptek föl az egri püspök,
Telegdi Csanád (1322-1330) ellen. IV. Ince pápa régi levelére hivatkozva figyelmeztették a püspököt, hogy az egyházmegyéjében illetékes plébánosokkal és vikáriusokkal igyekezzék békés úton megegyezni, és ne zaklassa őket, még akkor sem,
ha perben áll velük. 80 Érdekes, hogy az esztergomi főegyházmegyében fekvő szepesi prépostság és apátság tiltakoztak az egri püspök önkényessége ellen; Telegdi
Csanádról tudjuk, hogy többször, határozottan föllépett egyházmegyéje jogainak
érdekében.
Körülbelül 20 évvel később, 1346-ban ismét per folyt a szepesi káptalan és az
apátság között Marcelvára birtoklásáért. A döntést Nagymartom Pál országbíró
(1328-1349) hozta meg Visegrádon. Az apát meghatalmazottakat küldött. Az ítélet szerint Marcelvára János prépost haláláig a cisztercieké lett.81
1347-ben Vilmos apát pápai megbízatást teljesített. VI. Kelemen pápa
(1342-1352) 1345-ben bíróvá és szentszéki delegátussá nevezte ki, ennek értelmében a miechówi prépostsággal perlekedő János krakkói püspököt a szepesi káptalanba, maga elé idézte 1347. Szt. György ünnepének másnapjára (április 25.).8~ VI.
Kelemen pápa felkérésére Szigfrid garamszentbenedeki és András visegrádi bencés apátok elrendelték, hogy a szepesi ciszterci apát, a menedékszirti karthauzi apát
és jó néhány szepesi plébános gyűljenek össze 1349 januárjában a szepesi káptalannál a szepesi székesegyház építésének ügyében. 8, VI. Ince pápa (1352-1362)
1353-ban bélai János esztergomi egyházmegyés klerikusnak esztergomi benefíciumot adományozott, beiktatását a szepesi apátra, ajászói prépostra és egy avignoni
klerikusra hagyta. 84
Nagy Lajos 1347-ben bírósági exemptiót adományozott a szepesi apátságnak,
az apát valamennyi népe és nemese (serviense) minden bírósági ügyében ítélkezhetett. Följebbviteli fórum a királyi jelenlét bírósága lett.8^
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CD VIII/3. 160-161. p. = CD VIII/5. 172-173. p„ SS II. 66-68. p. (A 68. oldalon a kelet
1326. IV. 29. helyett 1326. V. 6.) AOkl X. 159. sz.
CD VII1/3. 139-140. p., AOkl X. 447. sz.
MES III. 195. sz., AOkl XII. 221. sz.
Vencko, 1927. 323-324. p.
Vencko, 1927. 325. p.
CD IX/1. 580-582. p.
Regeszta: ÁJdásy, 1894-1895. II. 60. p., 99. sz.
CD IX/1. 478-479. p. (Ugyanez az oklevél 1348. X. 25-i téves dátummal: CD IX/7. 73-75. p.)

Nagy Lajos, aki más ciszterci monostorok ügyeivel is foglakozott már, 86 a rendi
élet általános hanyatlása miatt — ami, mint látni fogjuk, Szepest ekkor még nem
érintette — a generális káptalanhoz fordult. Ez az erényes hírben álló Seifried von
Waldstein reini apát személyében vizitátort küldött Magyarországra. Seifried az általa személyesen fölkeresett nyolc és hallomásból megismert három magyarországi apátság közül a szepesiről írta a legkedvezőbb jelentést Nagy Lajosnak. Beszámolójának hangulata komor, mert a legtöbb monostor lehangoló állapotban volt.
Szepesbe érve azonban az apátot tisztes életű és az erkölcsöt tisztelő férfinak találta, akinek 12 fogadalmas szerzetese volt, és aki a monostort mind lelkiekben, mind
anyagiakban a rend szokásainak megfelelően vezette. A vizitátor elrendelte, hogy
a monostor lehetőségeinek megfelelően az apát 18 szerzetest tartson, ezt az ügyet
kiemelten Nagy Lajos figyelmébe ajánlotta. A szepesi monostor évi jövedelme 90
márkát, azaz 245 forintot tett ki. A szepesin kívül csak a péterváradi és a kerci konvent számlált 12 tagnál többet. 87
A szepesi apátság szerzeteseinek társadalmi és nyelvi hovatartozására nem vonatkozik konkrét adat. Régebbi nézet szerint a magyar ciszterci monostorok hazai
utánpótlása mérsékelt volt, inkább külföldi rendházak feleslegéből tartották fenn
magukat.88 Valójában még hozzávetőlegesen sem határozható meg a hazai és a külföldi utánpótlás aránya.89 Seifried von Waldstein 1357-ben a királyon keresztül javasolta a konventeknek, hogy magyarokat és nem magyarokat is fogadjanak tagjaik közé.90 A Szepesség nyelvileg különösen kevert volt, magyarok, szászok és
szlávok éltek együtt. A ciszterci monostorba minden bizonnyal innen érkeztek belépni vágyók, mert lengyel anyaapátságával, Wqchockkal való kapcsolatának csupán egyetlen halvány nyoma van; valószínűtlen, hogy onnan küldtek volna szerzeteseket. (Az alapító konvent tagjai persze minden bizonnyal lengyelek voltak.)
1260-ban a szepesi monostor birtokainak határjelei felerészben szláv nyelvi elne-
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Például 1347-bcn saját bíráskodása alá vonta a szentgotthárdi monostort, ugyancsak 1347-ben
védelmébe vette a gotói apátot, a borsmonostori szerzetesek 1353-ban protektort választhattak
maguknak. Repertórium 161, 1 0 1 , 68. p.
A Szcpcsről szóló jelentés: Békeji, 1898-1902. I. 255. p. Seifried von Waldstein küldetéséről
részletesen ld. Békeji, 1898-1902. I. 69-76. p.
Repertórium 24. p. Koszta, 1993. 125-126. p. a XIII. század elejétől a francia befolyással
szemben Hciligcnkrcuz szerepét hangsúlyozza.
Solymosi, 1984. 241. p.
Békeji, 1898-1902. I. 257. p. Békeji, 1898-1902. I. 74. p. a vizitátornak ebből a rendelkezéséből egyenesen azt a következtetést vonja lc, hogy a középkorban „mily magyarok" voltak a
ciszterciek: hazafias indítékból nem akartak másokat fölvenni. Ezért volt szükség Seifried rendelkezésére.

vezések voltak. Falui közül a legtöbb neve szláv eredetű (Savnik, Vidernik, Kubák,
Toplica, Kravján, Lucsivna), de van németesen csengő (Alcnó, Vikárdfalva, Hencfalva) is. A birtokokon nagyobb tömegű szlávság élt.91 Az apátok és a szerzetesek
neve nem hordoz információt származásukra nézve, mivel azt beöltözésükkor kapták. Ezek a meggondolások, ha gyengén is, de a szláv többségre látszanak utalni a
konvent személyzetében. Természetesen itt nem mondhatunk biztosat.
A monostor belső életének leírásakor is csak általánosságokat ismételhetünk. A
nem túl nagy létszámú, maximum 10-15 főből álló konvent fő feladata a divimim
officium, a zsolozsma végzése volt. Ez hét nappali és egy éjszakai imaórából állt,
ezek éneklése mellett a szerzetesek naponta miséztek is. Ezenkívül birtokigazgatási és (nem túl jelentős) hiteleshelyi feladataikkal törődtek. A rend eredeti szelleme
kétkezi munka végzését is megkövetelte — a kései Árpád- és az Anjou-korban ez
egyre inkább elsikkadt.
Bizonyos fokú lelkipásztorkodásra utalhat egy 1294. évi adat, amely szerint
Grénic és Kubák falvak tizedei az apátságot illetik, ennek fejében az apátságnak
kell pappal ellátnia a falvakat. 92 A ciszterciek valószínűleg inkább egy világi papot
bíztak meg ezzel a feladattal. 1398-ban a szepesi kommendátor révén egy sor környékbeli falu temploma búcsút nyert. 9J Ez is a ciszterciek pasztorációs tevékenységére utal. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a Hernád menti falvak — mai formájukban barokk — templomai a középkorban bírtak-e ciszterci építészeti jegyekkel.
Ha igen, ez egy újabb érv lenne a lelkipásztorkodás mellett. 94

1.6. A hanyatlás

kezdete

A kései Anjou-kor a szepesi apátság vonatkozásában adatokban lényegesen szegényebb, mint a megelőző periódusok. A monasztikus rendekhez tartozó monostorok, főleg a kisebbek, ekkor már egyre nehezebben tudták fönntartani magukat.
Személyi állományuk apadt, apát helyett sokszor kommendátor kormányozta őket
(vagy még az sem), hiteleshelyi funkciójuk sem volt már meg. Ebből a korszakból
név szerint csak IV. János szepesi apát (1367-1369) ismert.
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Fekete Nagy, 1934. 57. p., 80-83. p. A helynevek etimológiáját Id. A monostor birtokai c. fejezclbcn!
CD VI/1. 334. p.
Repertórium 175-176. p.; ZsO I. 5407. sz.
Slivka, 1991. 103-104. p.

1357-ben, mint láttuk, a magyar ciszterci monostorok többsége már válságba
jutott, a szepesi akkor még tartotta magát. Miután hiteleshelyi tevékenységet csak
kis mértékben folytatott — az 1350-es évekből egyetlen oklevele sem ismert —
Nagy Lajos 1351. és 1353. évi reformjai nem rengették meg alapjaiban létezését.
Sokkal inkább a monasztikus rendeknek már a század eleje óta kedvezőtlen korszellem éreztette lassan, de biztosan a hatását. A magyar ciszterci apátságok megreformálására irányuló mindkét próbálkozás (1357, Seifried von Waldstein vizitációja Nagy Lajos kezdeményezésére, Mátyás 1478/80-i kísérlete) eredménytelen
maradt.
Nagy Lajos 1364-ben új kettőspecsétjével megerősítette a szepesi apátság
konkrétan meg nem nevezett kiváltságait, melyek régi pecsétjeikkel érvényüket
veszítették volna.93 1367-ben a szepesi káptalan mind ezt, mind az 1364. évi kiváltságoló oklevelet átírta János apát kérésére. 96
1368-ban V. Orbán pápa (1362-1370) megbízta Péter szepesi prépostot, hogy
járjon el János szepesi apát ügyében. Utóbbi ugyanis szepesi Jakabbal, aki a gyilkosságtól sem riadt vissza, kifosztatta betlenfalvi Jánost és Betlenfalvát. A pápai
oklevél szerint János apát Jakab fiaival, Miklóssal és Jánossal is zaklattatta az előbbieket; parázna életet élt, szeretőket tartott; eltékozolta a monostor vagyonát. V.
Orbán utasította a prépostot, hogy ha a vádak igaznak bizonyulnak, tegye le János
apátot, és nevezzen ki utódjául egy alkalmas személyt a ciszterci rendből.97 Ugyanez a János apát jámbor oldaláról mutatkozik meg egy 1369. évi oklevélben: a ciszterci generális káptalannal egyetértésben Jakab mesternek, feleségének és gyermekeinek a ciszterci rend és különösen a szepesi monostor iránti kegyes érzületük miatt, meghallgatva kérésüket, a morimondi apát beleegyezésével a rend minden lelki
javában való teljes részesedést adományozza. 98
János apát letételéről nem tudunk többet. 1374-ben XI. Gergely pápa
(1370-1378) Nagy Lajosnak (utóbbi) leányai és a francia király, V. (Bölcs) Károly
(1364—1380) fiai között kötendő házasság ügyében írt levelében megjegyzi, hogy a
szepesi apátság élén már alkalmas (ydoneus) személy áll. Megemlíti azt is, hogy a
szepesihez hasonló ügyek az ország prelátusainak hatáskörébe tartoznak, akik majd
tájékoztatják a királyt ezekről.99 Ezen ügyek mibenlétére a pápa ugyanaznap kelt, a
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két magyar érseknek címzett leveléből derül fény. Ebben XI. Gergely hangsúlyozva
saját jogát a reservaíióra, figyelmezteti a két főpapot az egyházi jogokat bitorolni
igyekvő Nagy Lajos ambícióira. Külön megemlíti a szepesi apátságot, mint aminek
betöltésére a királynak nincsen joga. 100 Ez az oklevél fentebb már említtetett mint a
XIV. századi királyi kegyuraság bizonyítéka; az apáti szék „alkalmas" betöltéséről
Nagy Lajos is gondoskodni akart.

1.7. Régészet
1870 körül a savniki kastély közelében még láthatóak voltak a monostor kváderkövekből összerótt falainak maradványai, 101 bár építőanyagának zömét már a XVII.
században elhordták Thököly István parancsára, hogy kastélyt építsenek belőle. A
négytornyú, késő reneszánsz kastély 1619-ben készült el. 1669-ben nyugati oldalához egy kápolnát toldottak, 1834-ben felújították, 1929-ben pedig kibővítették.
Savniktól 2 kilométerre keletre található, ma internátusként működik.
A kastélytól keletre körülbelül 200 méterre egy magtár áll, e körül vannak az
apátság javarészt föld alatt lévő romjai. Ásatási eredményeket még nem publikáltak. 1985-ben geofizikai kutatást végeztek, amely „valószínűsítette" a ciszterci
alapok földben létét. A geofizikai mérések nyomán fölvázolt alaprajz azonban egyáltalán nem hasonlít egy ciszterci monostoréra, se a templom, se a kerengő nem ismerhető föl rajta. 102 Michal Slivka ugyanezen kutatás alapján tudni véli, hogy a
hajdani, 31,6 x 11 méteres főhajó pontosan a mai magtár helyén állt. A publikált
alaprajzból ez nem következik. A szepesi apátság anyamonostora, Wachock építészetileg tökéletesen megfelelt a ciszterci ideáltervnek.10'1 Ugyanígy a földrajzilag
legközelebb lévő Bélháromkút is. Ezek alapján föltételezhetjük, hogy a szepesi
apát- ság temploma is háromhajósnak épült kereszthajóval, szentélye egyenesen
záródott, tornya nem volt. A többi épület a szokott ciszterci rendben a kerengő körül állt. Ennél többet pillanatnyilag nem mondhatunk. 104

100
101
102
103
104

VMS II. 144. p.
A romok XVIII. századi állapotára ld.: Divald, 1905-1907. 19. p , 1870 körül: Rupp,
1870-1876. II. 237. p. Ma: Repertórium 276. p. 6 8 - 6 9 . képek.
Tirpák, 1994. 306-307. p.
Slivka, 1991. 104. p. Hivatkozott forrása: Szlovák Tudományos Akadémia Akadémiai Intézetének Levéltára, Nyitra, 11463/86. sz. Wachock alaprajza ugyanitt: Slivka, 1991. 105. p.
2006-tól egy régészekből és egyetemistákból álló önkéntes csoport végez ásatásokat a magtár
déli falánál Igor Plavka vezetésével, Alica Chovanová, Marcel Savel, Michal Slivka közreműködésével. Köszönöm Vida Beáta közlését.

A magtár környékén egy-két évtizede még az egykori apátságból származó faragott kövek voltak láthatóak. Időközben F. Javorsky és M. Slivka megmentették
ezeket. Ornamentális, illetve akantuszleveles díszítésük jellegzetesen ciszterci. 103

2. A monostor birtokai
2.1.

Általánosságok

A szepesi apátság birtokai egy összefüggő tömböt képeztek a Hernád forrásvidékén:
a Szepesség délnyugati, a Magas- és az Alacsony-Tátra keleti és a Gömör— Szepesi-érchegység északi részén. Határait IV. Béla 1260. augusztus 14-i adománylevele
írja le.106 Mai földrajzi fogalmakkal a következőképpen határolhatjuk körül a birtokot: a Magas-Tátra Csorba-tó környéki csúcsaitól a Poprád mentén a jelenlegi Poprád keleti részéig, innen egy nyugati irányú hurokkal Káposztafalváig, Savnik és
Vidernik érintése után délre a Sólyom-patakig, nyugatra a Buchvald-hegyen át az
Uplaz-hegyig, majd északra a Poprád folyón át vissza a Magas-Tátra déli nyúlványaiig terjedt az apátság földje, mintegy 250-300 km". A monostor épülete a birtok keleti szélén feküdt; az a rész volt a Szepesség felől a legkönnyebben megközelíthető. A
birtokegyüttes túlnyomórészt erdőből állt, termőföld csak északi részén, a Hernád
felső folyásánál volt.
A Szepességben a XIII. század első felében még elég gazdátlan, illetve királyi
kézen lévő birtok volt ahhoz, hogy a ciszterciek ilyen nagy és egybefüggő birtokot
kaphassanak; összefüggött ez a terület benépesítésének és fölvirágoztatásának
szándékával. 107 Említettük már, hogy IV. Béla oklevele V. István 1271. szeptember
20-i átiratában formailag hamis, de tartalmilag hiteles, aminek egyik bizonyítéka
éppen az, hogy a benne megjelölt birtoknak semelyik részét sem vitatták el soha a
szepesi apátságtól. A határjelek is olyanok, amelyek egyéb XIII. századi határlevelekben is előfordulnak. 1()S A szepesi apátságnak a későbbiekben új földterületeket
nemigen adományoztak.
A birtokon fekvő falvak egy része — pl. azok, amelyek tizede 1294-ben a cisztercieké lett—öregebb, feltételezhetően egyidős az alapítással. A falvak többségét
azonban soltészek által az apátság telepítette. Sztojánfalva, Kubák némely solté-
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szét név szerint is ismerjük, 1347-ben Lucsivna és Rozsnyó falvakban soltészság
volt. A soltész a telepítés lebonyolításáért felelős megbízott földesúri megbízott
volt (és nem a faluközösség önkormányzati szervezetének képviselője). O szedte
be a földesúri jövedelmeket, a bíráskodásban is szerepet játszott. Ennek fejében a
birtokossal való megegyezésnek megfelelően telkeket kapott; kiváltságokat nyert
az iparűzési tevékenységekben: öve lett a malom, sörfőzde, mészárszék, kenyérsütés joga; részesült az adóból is. Nem mindegyik soltészi kezdeményezés fejlődött
faluvá, például Poszo erdőben a leendő Hencfalva nem. 109
A monostor birtokaira vonatkozó szinte kizárólagos forráscsoport az okleveles
corpus. Az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék a Szepességre vonatkozóan nem túlzottan informatív. A szepesi apátság falvainak egyikét sem említi, csak magát az
apátságot, amely 10 szepesi márkát fizetett. Jól használható viszont az apátság birtoklistájának összeállításához András spalatói érsek 1398. évi búcsúengedélye a
szepesi monostorhoz közeli templomok számára. A kiváltságot László knini
(tinini) püspök, a szepesi apátság kommendátora eszközölte ki.11(1 Az oklevél jellegéből úgy tűnik, hogy a teljesség igényével sorolja föl az 1398-ban a monostor birtokain fekvő falvakat. Szövegében nem szerepel, hogy csak az apátság falvai
részesülnének a kiváltságban. így néhány egyéb falvat is megemlít, közöttük 4
olyat, amelyik igazolhatóan nem a cisztercieké volt. 15 falu szerepel benne:
ebből 10 más forrásból igazolhatóan az apátság tulajdona volt: Savnik,
Grénic, Kubák, Vikárdfalva, Vidernik, Lucsivna, Mengusz, Toplica,
Risinalcznow (Alcnó), Sztojánfalva;
- 1 település valószínűsíthetően: Kravján;
- 4 biztosan nem: Sunyava, villa Comperti, Farkasfalva, Rókusz.
Tehát az első 11 falu tartozott az apátsághoz. A továbbiakban — Savnik kivételével — az első említés megszabta időrendi sonendben tárgyaljuk a birtokokra vonatkozó forrásanyagot, a 11 falvat három továbbival és egy birtoktesttel (Sólyomkő)
kiegészítve. Végül azok a települések következnek, melyek nem az apátságé voltak,
a szakirodalom (egy része) mégis odasorolja őket.
A szepesi, később savniki apátság birtokaihoz tartozott Primfalva (1411-től) és
Striz (első említése: 1421), ezek tárgyalása azonban kívül esik az általunk vizsgált
korszakon.
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2.2. A birtokon fekvő

falvak
2.2.1. Savnik

Savnik (Spissky Stiavnik) ma is fönnáll a ciszterci monostor helye mellé épült kastélytól 2 kilométerre. A Hernád két partján fekszik, ahol az két ágra szakad. Neve
szláv eredetű, a stava (nedv, lé) és a stiav (sóska) szavakkal rokonítható. 111
Bár első, 1238-i említése nem beszél a szepesi apátsággal való kapcsolatáról,
mint birtokközpont nyilvánvalóan régebbi, sőt, a legrégebbi a monostor birtokai
között, lehet, hogy idősebb a monostornál. Magyarországon a ciszterciek nem ide-
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genkedtek úgy a lakott helyek mellé való településtől, mint ahogy azt a rend eredeti
eszménye megkívánta volna. 1238-ban IV. Béla, miután befejezte az általa fölöslegesnek ítélt adományok visszaszedését, megerősítette a johannita rend magyarországi jövedelmeit és birtokait, többek között Odúm földjét Savnik (kis)vár (castrum de
Savnik) kivételével.112 Savnik valószínűleg azért nem lehetett a johannitáké, mert
már a cisztercieké volt.
1260 előtt valószínűleg a rendházzal együtt feldúlták. Következő említése
1294-ből való, ekkor a szepesi püspök adományaként (Schavnik néven) tizedei
Vidernik, Toplica és Alcnó tizedeivel együtt a szepesi apátsághoz kerültek. A falvakban a bíráskodás joga is az apáté lett.1 l j Ugyancsak 1294-ben szerepel Scevnuk
néven egy határleírásban. 114
Az Anjou-kor végéig többször nem fordul elő az okleveles anyagban. Temploma 1398-ban (in Schevnek) Szűz Máriának volt szentelve. Savnik ma álló temploma, bár alapjaiban XIV. századi, látható középkori jegyeket nem őriz. Búcsúja
Kisboldogasszony napján van.

2.2.2. Sztojánfalva
Sztojánfalva a legelső a szepesi apátság néven nevezett birtokai közül. A mai Poprád Sztrázs városrészének (Poprád - Stráze) területén feküdt.113 Albert szepesi apát
1264-ben átengedett szepesszombati (szentgyörgyhegyi) Hilbrandnak egy örökbirtokot Sztojánfalva (villa Stoyani) faluban, ami ekkor már önálló névvel bírt.
Hilbrand földjére telepeseket hozhatott és bíráskodhatott fölöttük, azaz soltészi hivatalt kapott. Fölötte az apát bíráskodott. Mindezért évenként Pünkösd napján két
szepesi súly szerinti ezüstmárkát tartozott fizetni, más adónak nem vettetett alá.
Ezeket a rendelkezéseket két különböző oklevélben is olvashatjuk; a szepesi apát
által kibocsátott oklevél dispositióyknak tartalma és gyakorlatilag szövege is megegyezik a szepesi káptalan 1264. évi levelének közlésével. 116 Vélhetően Hilbrand
nagyobb biztonságban érezte magát úgy, hogy egy külső tekintély is írásba foglalta
a szerződés feltételeit. Ugyanezért íratta át sztojáni Hilbrand fia, Miklós ispán az
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oklevelet 1294-ben a szepesi káptalannal. 117 Érdekes, hogy 1294. március 20-án
sztojáni Hilbrandról is van adatunk 118 —perben állt János apáttal —, tehát minden
bizonnyal 1294-ben halt meg, az első oklevél kibocsátása után, de a másodiké előtt.
1307-ben Hilbrand két fia, Konrád és (a fentebb említett) Miklós ismét átíratta az
1264. évi oklevelet a szepesi apáttal. 119
Sztojáni (ideStoianis) Hilbrand 1292-ben közvetítőként és tanúként játszott szerepet Gotsalk mateóci falunagy és felkai Frolingus adásvételében. 120 Sztojánfalva birtokosairól viszonylag sok adat áll rendelkezésünkre. Eredményesen soltészkodtak,
mert az oklevelekből fokozatos gazdagodásuk olvasható ki. Az imént említett 1294.
március 20-i ítélettel Hilbrand jogokat szerzett magának Grénicben és Kubakban.
1294 előtt vásárolta meg Gnaynik/Gnaynge birtokot.1"1 131 l-ben sztojáni Jakab intézkedett egy kassai malom ügyében. 122 Az első Hilbrand fia, sztojáni Miklós ispán
1315-ben és 1324-ben megerősíttette apja gnayniíá vásárlásánakjogszerűségét. 12j Ő
Hilbrand unokája is lehetne, de 1294 óta, Hilbrand halála évétől, amikor Hilbrand fia
még fiatal lehetett, csak 22 év telt el. így ugyanarról a Miklósról van szó az 1310-es
években is, akivel 1294-ben találkoztunk. Ugyanő 1316. április 22-én 14 márkáért
nyolc holdnyi szántóföldet vett. Az adásvételnél rokona, sztojáni Hilbrand is jelen
volt. (A nevek öröklődtek.) A megvásárolt birtok Szepesszombattal és Popráddal
volt határos.1"4 1317-ben a család tagjai egymás között üzleteltek, sztojáni Cuntz fia
Hilbrand sztojáni Miklós ispánnak adott el egy birtokot 70 ezüstmárkáért.12"
1318-ban egy határleírás kapcsán hallunk Sztoján fia Miklós Tamási (Thomcisy,
ma Szepestamásfalva) nevü birtokáról. 126 Ugyanebben az esztendőben per támadt
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Tamási miatt, amit Sztoján fia Miklós, János lőcsei és a csütörtökhelyi bíró nem
akartak átadni új tulajdonosainak, hanem több alkalommal hatalmaskodva kiűzték
őket onnan. Az ügyben Károly Róbert rendelt el vizsgálatot. A viszály két évig húzódott; végül 1320-ban sztojáni Miklós és János lőcsi bíró lemondtak Tamásiról. 127
Egy — a per során keletkezett — oklevél azonosítja Sztojánfalvát Ganainikkel és
Tamásival. Az író, a szepesi káptalan scriptora szerint az általa Sztojánfalvaként
(villa Stoian) ismert földet Miklós Ganainiknek, Simon fiai pedig Tamásinak
(Thamasy) nevezik. 1-8 Gnaynik a sztojániak jogszerűen megvásárolt birtoka volt.
1321-ben két sztojáni, Hilbrand és Illés egy a szepesi apátság birtokaitól délnyugatra fekvő Murányhoz tartozó földet vásárolt benépesítésre, saját grénici birtokukjogának megfelelően. 12 J 1326-ban sztojáni Miklós ispán fogadott bíró volt a
poprádiak és a szepesi apátság Alcnó ügyét illető perében.1" 0 A sztojániak javaik
legelső darabját, sztojánfalvi örökbirtokukat telekkel, szántókkal, rétekkel és más
haszonvételekkel együtt 1328-ban eladták szepesszombati Jánosnak 80 márkáért.
Az adásvételhez a család számos tagja hozzájárult. 1 '' 1 1340-ben sztojánfalvi Hank
nádori emberként kapott megbízást egy birtokperben a határ kimérésében, feladatát el is végezte. lj2
1328-ig a sztojániak vélhetően egyazon családhoz tartoztak, az 1264-ben szereplő Hilbrand leszármazottai voltak. Rokonságuk meglehetősen kiterjedt volt. A szepesi apátság birtokainak középső részeinek soltészei voltak, hozzájuk tartozott
Sztojánfalva, Grénic, Kubák, Gnaynik, egy Szepesszombattal és Popráddal határos
föld, Tamási, egy murányi birtok. Jó gazdák voltak, javadalmaik száma egyre gyarapodott. Még megbízójukkal, az apáttal szemben is eredményesen pereltek (1294). A
család növekvő társadalmi presztízsét mutatja, hogy sztojáni Miklós 1314-ben monostort alapított: szepesszombati Guerlahussal és Svábfalva Menyhért nevű plébánosával együtt a Magas-Tátra tövében birtokot adományozott az akkor létrehozott
stólai bencés perjelség számára.1 ,J Az Árpád-kori gyakorlattal szemben a XIV. században már nem csak a király és az arisztokraták voltak olyan társadalmi és anyagi
helyzetben, hogy monostort alapíthassanak; ezt egy soltész is megtehette.
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AOkl V. 254. sz., 255. sz., 256. sz., 805. sz.
AOkl V. 527. sz.
AOkm I. 644. p., AOkl VI. 391. sz.
CD VIII/3. 160. p.
SS III. 6-7. p. (Hibásan 1328. V. 18-i dátummal.), AOkl XII. 254. sz.; Vencko, 1927. 323. p,
AOkl XII. 512. sz.
AOkl XXIV. 609. sz., 665. sz.
MES II. 793. sz., AOkl III. 850. sz.

Sztojánfalva, ami 1328-tól egy másik családé lett, 1385-re a Görgeyekhez került.'' 4 1411-ben Zsigmond parancsára Szepesszombaté lett, Savnik kárpótlásul
Primfalvát kapta meg.' 33 Sztojánfalva temploma Szt. Antal hitvallónak volt szentelve (1398).

2.2.3. Toplica
Toplica ma is létezik, Szepestapolca (Spisská Teplica) néven Poprádtól 2 kilométerre, nyugatra található. Neve szláv eredetű, hévizet jelent. 136 Első említése
1280-as, 1,7 tizedeit 1294-ben a szepesi apátság kapta meg (Thoplicza). 1398-ban
Toplicát {Toplica) a szepesi monostor falvai között találjuk, temploma a Szentlélek
tiszteletére épült. l j 8

2.2.4. Apatavics

(Opatouich)

1291 -ben (I.) János szepesi apát — a monostor önfeláldozó védelméért — egy minden egyházi és világi adótól mentes telket adományozott Pacusius udvarbírájának
ville Opatouich (valószínű névrekonstrukcióval: * Apatavics / *Opatovics faluban).
Apataviccsal sehol máshol nem találkozunk, csak akkor, amikor ezt az oklevelet
ugyanezen Pacusius kérésére (II.) János apát 1314-ben átírta.1 j 9 1398-ban nem szerepel, addig minden bizonnyal elpusztult.
1291-ben határozottan falunak nevezték. Apatavics fekvése azonosítatlan. A
szó jelentése Apátfalva (szlovákul Opatovce) lehet; Michal Slivka Savnikkal azonosítja. 140 Ez nem valószínű, minthogy Savnik már 1238-ban és 1294-ben kétszer
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Fekete Nagy, 1934. 208. p. A z oklevelet, mint a Rhédey-oklevéltár részét, a Magyar Nemzeti
Múzeumban őrizték; a II. világháború során elpusztult. Ugyanígy járt a Bcrzcviczy-lcvéltár is
(Toplica 1280. évi említésével; ld. Fekete Nagy, 1934. 82. p.). Ezeket a diplomákat Fekete
Nagy Antal utalásaiból ismerjük.
SS II. 166-167. p., ZsO III. 592. sz.
Etimológiája Tapolcáéval azonos: Kiss, 1988. II. 655., 663. p.
Fekete Nagy, 1934. 82. p.
Egy 1328-i oklevél — CD VIII/5. 184. p., AOkl XII. 60., 157. sz. — tanulsága szerint Szepes
megyében létezett egy másik Toplica (Toplicza) is. Ez azonban a középkorban Teplicska néven
ismert Hcniádtapolcával (Tcplicka nad Honiádom) azonos. Csánki, 1890-1913. I . 268. p. Ez a
Tcplicska nem keverendő a szepesi apátság Toplicájával.
HO VII. 217-218. p.; RS I. 1217. sz., AOkl III. 780. sz.
Slivka, 1991. 103. p.

is mai nevén szerepel. Az 1291 -i oklevelet ráadásul éppen a szepesi apátság adta ki,
ami tudhatta, mi Savnik bevett neve.
Lehetséges, hogy egy 1326. évi oklevél kimondatlanul is Apatavicsról tudósít.
Ebben Vilmos apát hűséges szolgálataiért birtokcserét hajtott végre viderniki
Packuczcal, aki valamely előző apát által adományozott, hegyen fekvő földje helyett
másikat kapott Vidernik közelében. 141 Ez a Packucz azonos lehet a fentebb szereplő,
hasonló nevű Pacusiusszal. Pacusius Apatavicshoz kötődik (1291, 1314). Packucz
1326-ban megnevezetlen helyen lévő, Vilmos apát elődjétől kapott birtok helyett
Viderniken kapott földet. Nem kizárt tehát, hogy Packucz Viderniket megelőző birtoka Apatavics volt, ami a forrásokban csak 129l-ben és 1314-ben szerepel. Ez a feltevés azt is megmagyarázza, miért néptelenedett el a XIV. század végére.

2.2.5. Vidernik
Vidernik, utolsó magyar nevén Védfalu (ma Vydmík) Savniktól keletre 3,5 kilométerre fekszik. Neve szláv, „vidrás hely"-et jelent. 14- Először 1294-ben hallunk
róla, amikor tizedei meghatározott cenzus fejében a szepesi apátságé lettek
(Vydernik). 1326-ban Vilmos szepesi apát videmiki (de Wedrenick) Packuczcal
birtokcserét hajtott végre, Packucz az apátság kúriája és viderniki (Vedrenich) jobbágyainak földje között fekvő földet kapott. (Ld. fentebb!) Vidernik (Vydernek)
temploma Szt. Simon és Júdás Tádé apostoloknak volt szentelve (1398).

2.2.6. Alcnó
Alcnó az alább bemutatott 1326. évi oklevélből következően Poprád és Savnik között feküdt, a terepadottságokból következően Poprádhoz közelebb. Mára elenyészett. Neve német eredetű. 14 ''
1294-ben Alcnó (Alchno) tizedeit a szepesi apátság kapta meg. 1326-ban per folyt
a szepesi apát és Poprád városa között Alcnó (Alzenow) miatt. A perben fölkélt bírák
hoztak ítéletet, a konvent részéről két soltésze, sztojáni Miklós és kubaki Menyhért
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AOkm II. 239. p., AOkl X. 131. sz.
Védfalu: Kiss, 1988. II. 746. p.
Kiss, 1988. 1. 367-368. p. Alzcnau alsó-frankföldi hclyscg. A középkorban egy másik Alcnó
is létezclt a Szcpcsségbcn, ami Dctrcfalva (Olcnava) néven ma is létezik. Csánki az alábbi
1326-i adatot Erdöfalvára (Lesná) vonatkoztatja, Olenója pedig Dctrefalvával azonos. Csánki,
1890-1913. I. 257., 264. p.

valamint a daróci kommendátor, Guido testvér, Poprád részéről pedig Echardus
millenbachi plébános, Gyula ispán és János lőcsei bíró. A döntés szerint a monostor
alcnói jobbágyai évente Szt. Márton ünnepén (november 11.) három szepesi súly
szerinti fertő ezüstöt fizettek a poprádi népnek. Ha elmulasztották volna, a poprádiak
az apátság képviselőjével egyetértésben behajthatták az összeget. Ha a fizetés elmulasztása miatt a poprádiakat kár érte, az apátnak kényszerítenie kellett az alcnóiakat a
kártérítés megfizetésére. Végül ha a poprádiak erőszakoskodtak volna, kárt okozva
az apátságnak és jobbágyainak, a rendelkezések érvényüket v e s z t e t t é k . 1 3 9 8 - b a n
Risinalcznow néven szerepel, templomának védőszentje Szt. Dorottya volt. Hervay
szerint a husziták 1436-i pusztítása után egyesült Toplicával.14"1

2.2.7. Grénic
A legtöbbször Kubakkal együtt említett Grénic a Hernád partja közelében fekszik
öt kilométerrel följebb, mint az apátság épületének helye; utolsó magyar neve
Szepesvéghely volt (ma Hranovnica). Nevének értelme: határ.146
Először 1294-ben fordul elő, ekkor János szepesi apát állapodott meg sztojáni
Hilbranddal Grénic (Granigh) és Kubák ügyében. Hét választott bíró hozott ítéletet:
Hilbrand Grénic és Kubák falvakban 120-120 hold földet kapott, továbbá megkapta
mindkét falu malmait, sörfőzdéit, halastavait (piscina), és egy halászóhelyet
(piscatorici). Minden jövedelem 1/3-a az övé, 2/3-a az apátságé lett. Ha a monostort
előkelőség látogatta meg, a két falura eső kiadás Hilbrandot terhelte. A bírságjövedelem is 1/3-2/3 arányban oszlott meg. Sztojáni Hilbrand csak az apát megbízottjának
jelenlétében bíráskodhatott. A tizedek az apátságnak ítéltettek; ennek fejében az
apátságnak kellett pappal ellátnia a falvakat. Hilbrand birtokainak határai leírása
után az oklevél még leszögezi, hogy a két falu közt fekvő erdő a falvaké igényük szerint, a többi az apátságé. Az ítéletet még keletkezésének évében kétszer átírták. 14.
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SS II. 66-67. p. (sztojáni Miklós ispán helyett tévesen Richaldus szerepel a szövegben),
67-68. p„ CD VIII/3. 160-161. p„ CD VIII/5. 172-173. p , MES III. 64 65. p. (1325. IV. 29-i
kelettel), AOkl X. 159, 161. sz.
Repertórium 178. p.
Fekete Nagy, 1934. 81. p. a falu nevének eredetét a kézenfekvőnek tűnő német (Grcnzc) helyett szlávnak (granica) tekinti. Az eredetileg valóban szláv szó a németbe való átvételének
időpontja bizonytalan. (X-XIII. század.) Szepesvéghely: Kiss, 1988. II. 570. p.
CD VI/1. 332-335. p.; CD VI/1. 335-336. p.; Vencko, 1927. 319-321. p , CD VI/2. 232-233. p.
(Utóbbi hibásan 1299-rc keltezve.)

1320-ban János apát 60 szabad telket adományozott Menyhértnek, Hilbrandnak
és Illésnek a Poszo erdőben telepítés céljából az alábbi feltételek mellett: a telepített faluban 17 év múlva a grénici (Grcmicz / Grcinigh) és a kubaki jognak kellett
életbe lépnie, addig lakosai teljes adómentességet élvezhettek.14" A grénici (de ...
Greniz) jog szerint adták bérbe Murányhoz tartozó, leírt határok közötti földjüket
Rátold nembeli néhai Roland nádor fiai sztojáni Hilbrand ispán fiainak, Hilbrand
és Illés ispánoknak benépesítésre. 149
Az 1294., az 1320. és az 1321. évi diplomából rekonstruálható, hogy miben állt a
grénici jog, mely az 1321 -i oklevél tanúsága szerint fogalommá vált a környéken.1"0
A soltészhoz tartoztak saját földjén (1294: 120 hold, 1320: három szabad telek, 1321:
két szabad telek) kívül a malmok, a sörfőzde és a halastavak ill. halászóhelyek (1294,
1321), övé volt a faluból befolyó jövedelem 1/3-a (1294,1321). Korlátozott bíráskodási joga volt (1294: az apát megbízottjának jelenlétében, 1321: kisebb ügyekben
szabadon, komolyabb ügyekben 1/3 részben). A birtokosnak járt a jövedelmek 2/3-a
(1294), vagy előre meghatározott összeget, évi 12 márkát kapott (1320). A falvak
egyéb ügyeiben is 2/3-os súllyal rendelkezett. Ha a birtokos az apátság volt, övé lett a
tized (1294), ill. a tizedek 2/3-a (1320). A falvak szabadon használhatták az erdőket
(1294,1321), ezenkívül 1320-ban az alábbi kedvezményeket kapták: csak a gabonából kellett tizedet fizetniük, a tized 1 /3-a a falu templomáé lett; a telkek mellé 15 szőlővessző járt, megkapták a malom felének használati jogát.
1328-ban grénici (de Greniz) Hilbrand ispán fia, sztojánfalvi Conczemanus és
felesége, Kinga, gyermekeik beleegyezésével eladták sztojánfalvi örökbirtokukat
minden tartozékával együtt szepesszombati Jánosnak 80 márkáért. (Ld. fentebb!)
Az 1398. évi oklevél tanúsága szerint temploma {in Grenecz) Mária Magdolna tiszteletére volt szentelve.

2.2.5. Kubák
Kubák (Kubács), utolsó hivatalos magyar nevén Hernádfalu (ma Spisské Bystré) a
Hernád jobb partján fekszik, 5 kilométerrel nyugatra (feljebb) Grénictől és 10 kilométerrel az apátság helyétől, a savniki kastélytól.
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CD VIII/2 267-269. p., Vencko, 1927. 321. p., AOkl V. 983. sz. Az erdő neve Poszo / Puzzov /
Borzov.
AOkm I. 643-645. p., AOkl VI. 391. sz.
1423-ban Grcnic kapcsán ciszterci jogról (iiis scicri orclinis Cisteciensis) hallunk. CD X/6.
537. p.

1294-ben tűnik fel először (Kcibach /Kobach /Kubach) Gréniccel együtt János
apát és sztojáni Hilbrand fentebb ismertetett kimenetelű perében. 1320-ban is
Grénic oldalán szerepel (Cubak / Cubac) a grénici-kubaki jog említése kapcsán.
1326-ban a szepesi apátság és Poprád Alcnó miatt folyó perében az apátság Menyhért (Menhardus) nevű kubaki (de Kubach) soltésze is fogott bíró volt. 1328-ban a
birtokát eladó sztojánfalvi Conczemanus rokonaként szerepel ugyanez a kubaki
(de Cubach) Menyhért ispán. Kubák (Levbach) temploma az 1398-i búcsúlevélben
Szt. Mihály-patrocínium.

2.2.9. Sólyomkő
A grénici jog kapcsán említett 1320. évi oklevélben olvasható az a két rendelkezés is,
hogy a létesítendő falu csak akkor irthat erdőt, ha a 60 telek benépesült, ehhez kapcsolódva pedig, hogy a már kiirtott sólyomkői földet (terra de Falestien /Falistien) a
szepesi apátság magának tartja vissza.1"1 Ez az adat azt bizonyítja, hogy Sólyomkő
1320-ban a szepesi apátság birtoka volt.1"2
Sólyomkő (*Falkenstein) nem tartozott a ciszterci birtokok törzsállományához,
mert korábban dokumentálhatóan más tulajdonában volt: a Golcha havas és a
Berzetére vezető út közti szepesi birtokot 1294-ben ajándékozta III. András
Szörcsöki Illésnek.1'1'1 Illés új birtokának felét még 1294-ben eladta,1"14 a másik felén lévő Sólyomkőt (villa Falkenstein) 1310-ben a menedékkövi karthauziaknak
ajándékozta. 1 ' 1 A középkorból egyéb adat nem ismert róla. 1 ' 6
Sólyomkő 1310-ben a karthauziaké volt, 10 évvel később valamiképpen a ciszterciekhez került. A birtokcseréről, vásárlásról vagy adományozásról nem tudunk
semmit. Sólyomkő az apátság birtoka déli határának közelében feküdt. A mai Hol-
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Insuper addimus, quod terra de Falestien iam extirpata nobis pro nostris usibus remanebit.
CD VIIL/2. 267-269. p. AOkl V. 983. sz. szerint az előbb idézett mondat azt jelenti, hogy „viszont a már kiirtott Falcstien földből [mindenki] részesedjék."
Fekete Nagy, 1934. 83-84. p., Deáky, 1937. 39. p. Egy Falstint Csánki, 1890-1913. I. 257. p.
is hoz kérdőjelesen (1471. évi adat), de máshová, Ofalutól északnyugatra, Szepes megye északi határának közepére helyezi.
CD VI/1. 304-306. p., RA 3991. sz. (Ez utóbbi szerint az oklevél gyanús.)
HO VI. 409-410. p.
CD VIII/1. 389. p.
1243-ban szerepel a térségben egy Sólyomkő (Solyomkeo), de ez nem lehet azonos a fenti Sólyomkővel — a Holló-sziklával —, mert Pelsőc és Rozsnyó környékén feküdt. CD IV/1.
287-294. p., RA 744. sz. Solyomkeo lokalizálásához Id. Ila, 1944-1976. III. 176-178. p.

ló-szikla (Havrania Skala) nevű heggyel azonos, 137 amely Sztracenától (Stratená) 2
kilométerre északra található. A rendkívül meredek hegyen nem lehetett település.
Sólyomkő nem falu volt, inkább birtoktest — érthető, hogy az 1398. évi búcsúkat
engedélyező kiváltságlevélből hiányzik —; értékét erdőségei adták.

2.2.10. Lucsivna
Lucsivna először 1321-ben fordul elő, amikor Sunyava Bagomér fia János testvér
végakaratának megfelelően a menedékkövi karthauziak birtokába került. 138
Sunyava határleírásában szerepel Lucsivna (Lutzina). 1347-ben határában soltészság volt, ekkor területe még nem volt teljesen betelepítve. 1 ' 9 1382-ben Luchyna
vámszedő hely. 160 1 3 9 8-ban Luchwaként szerepel, temploma Szt. Péter és
Pál-patrocínium volt. 1544-ben, egy hadiadó beszedése céljából összeállított listán
egyértelműen a savniki apátsághoz tartozóként szerepel (Lwchywna). Mai neve is
Lucsivna (Lucivná), a szó szláv eredetű.161

2.2.11. Marcelvára
Az épülőfélben lévő Marcelvárát IV. Béla 1269-ben a szepesi káptalannak adományozta azzal a kéréssel, hogy fejezze be.162 IV. László 1278-ban megerősítette az
adományt (castrumMarcelli vocati).]bj Egy 1346. évi ítéletlevélből kiderül, hogy a
szepesi apátság igényt tartott Marcelvárára (castrum Marcelvára, Marceletvára),
mert per folyt az apátság és a káptalan között. A ciszterciek követelésének jogalapja ismeretlen. János szepesi prépost nevében Demeter kanonok jelent meg megbízottaival Visegrádon, Pál országbírónál, Vilmos apát nevében pedig István fia
János és más meghatalmazottak. János prépost öregsége és betegsége miatt lemondott Marcelváráról és a hozzá tartozó birtokokról az apát javára, azonban János
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Fekete Nagy, 1934. 84. p.
MES III. 8. sz., AOkl VI. 248., 249. sz.
Fekete Nagy, 1934. 82. p„ Körmendy
1974. 330-331. p. (Kiadatlan forrásuk: Dl. 63680.)
Csánki, 1890-1913. I. 262. p.
Kiss, 1988. II. 53. p.
CD IV/2. 64-65. p., RA 933. sz. Ezek keltezését — 1250. X. 7. — RA 2903. sz. javítja 1269.
X. 7-re.
CD V/2. 441. p., RA 2903. sz.

prépost halála vagy más benefíciumba távozása esetén utódja visszakövetelhette
Marcelvárát a monostortól. 164
Marcelvára a Káposztafalva feletti Zelená Hora magaslaton feküdt. 163 A középkorból más említése nem ismert. 1398-ban sem szerepel, így akkor már nem az
apátságé volt. 1346 után hamar visszakerülhetett a káptalanhoz.

2.2.12. Rozsnyó
Rozsnyó (.Roznou) kizárólag 1347-ben szerepel, Lucsivnával együtt tűnik föl mint
soltészság. Fekete Nagy kérdőjelesen közli. Lehet, hogy köze van az 1398-i
Risinalcznow helynévhez; ez esetben Alcnó másik neve lenne, vagy összeolvadt a
két település.

2.2.13.

Vikárdfalva

Vikárdfalva vagy Vikartóc ma Hernádfőként (Vikartovce) ismert, az apátság birtokainak keleti részén, a Hernád legfelsőbb szakaszának partján, az Alacsony-Tátra
hegyei között fekszik. Neve a német Wichard személynévből származik. 166 Egy bizonytalan, minden bizonnyal félrenézés eredményeként született adat szerint a
szakirodalom már 1283-ban létezőként tartja nyilván. 167 Az első hiteles adat
1398-as, ekkor Vikárdfalva {villa Wykardi) Szt. Márton tiszteletére szentelt temploma az apátság kommendátora, Farkasfalvi László révén búcsút nyert András
spalatói érsektől. A templom és a falu feltételezhetően korábbi 1398-nál, az Anjou-korban már fenn kellett állnia. Csulai János szepesi apát 1513. évi oklevele szerint biztosan a monostor birtoka volt (Wykarthy). ]6S
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Vencko, 1927. 323-324. p.
Fekete Nagy, 1934. 86. p.
Csánki, 1890-1913.1. 269. p. ós Deúky, 1937. 40. p. Vikartócot használ, Repertórium 179. p. a
latin név hívebb fordításaként Vikárdfalvát. Az etimológia: Kiss, 1988. I. 588. p. (Hernádfő).
Deúky, 1937. 40. p. hivatkozás nélkül említi az 1283-as évszámot, Csánki, 1890-1913. I. 269. p.
Wagner, 1774-1778. III. 155. p-t jelöli meg 1283-i adata forrásaként, ahol az 1398. évi búcsúkról van szó. A Csánki és Dcáky által közölt Vikardi, illetve Vykardi névalakok is arra utalnak,
hogy az 1398. évi oklevélből — villa Wykardi — származnak.
Vencko, 1927. 330. p.

2.2.14.

Mengusz

Mengusz (Mengus) temploma Szt. Tamás apostol tiszteletére volt szentelve
1398-ban. A középkorból más említése nem ismeretes, 1544-ben Mengwz néven a
savniki apátság javai között található.169 Ma is fennáll Menguszfalva (Mengusovce)
néven a Magas-Tátra tövében, az apátság hajdani birtokainak északi részén.

2.2.15. Kravján
Kravján a mai Erzsébetházával (Kravany) azonos. Első előfordulása 1398 (Crawcin),
temploma már ekkor is Szt. Erzsébet tiszteletére volt szentelve. 1436-ban hallunk
még róla Toplica határjárása kapcsán {villa Michaelis, cilio nomine Krawen).1 70
Nincs forrás, amely egyenesen megnevezné birtokosát. Az apátság földjén helyezkedett el, így logikus a következtetés, hogy az apátságé volt, még ha erre külön adat
nem utal is. A szepesi apátság birtokai közül Kravján alakult ki legkésőbb, amikor az
irtás nyugat felé haladva már a liptói határig terjedt.171

2.3. A szepesi apátsággal tévesen kapcsolatba hozott falvak
András spalatói püspök 1398-i búcsúkat adományozó oklevelében az eddig fölsorolt
falvak közül Apatavics, Sólyomkő, Marcelvára és Rozsnyó (?) hiányoznak.
Apatavics addigra elpusztult, Sólyomkő nem volt falu, Marcelvára pedig csak futó
kalandként lehetett a szepesi apátság birtoka. Az 1398-i listán szerepel a Késmárktól
délre fekvő Farkasfalva {villa Farkasii), aminek azon túl, hogy földrajzilag közel
volt Savnikhoz, más köze nem volt a ciszterci apátsághoz. Ugyanígy a Szepesbélától
nyugatra eső Rókusz {Ruchus), bár búcsút nyert 1398-ban, sem volt a szepesi apátság
birtoka. 172 Sunyava és villa Comperti templomai is kiváltságot nyertek 1398-ban.
(Ld. alább!) Georg Bohus késmárki professzor XX. századi müve szerint a savniki
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EE IV. 337. p.
Vencko, 1927. 329. p.
Fekete Nagy, 1934. 8 1 - 8 2 . p.
Farkasfalva: Fekete Nagy, 1934. 196-198. p. Rókusz: 223-224. p. Farkasfalvi Lászlónak, a
szepesi apátság apátjának, majd kommendátorának (1390-1412) családja réven lehetett érdekeltsége Rókuszban. Erre utal a szepesi káptalan egy 1408. évi oklevele, amiből kiderül, hogy
1408 előtt Farkasfalvi Jakab fia Miklós fia Egyed részbirtokos volt Rókuszban. ZsO II/2.
5957. sz.

cisztercieknek Lőcsén is volt egy házuk, amit később Széchényi György esztergomi
érsek (1685-1695) az egri jezsuiták kollégiumának adományozott; Bohus azonban
nem hivatkozik forrásra. 17j
A továbbiakban három olyan faluról esik szó, amelyeket tévesen hoznak kapcsolatba a szepesi apátsággal. Hencfalva végül nem alakult ki az előzményét jelentő soltészságból. Sunyava és Káposztafalva {villa Compositi) nem az apátság
birtoka volt, utóbbi két alkalommal mégis nevét kölcsönözte a monostornak.
Hencfalva nevével először 1320-ban találkozunk, amikor János szepesi apát három soltésznak 60 szabad telket adományozott Poszo erdőben, hogy telepítsék be.
17 évig különféle kedvezmények voltak érvényben. Az oklevél szövege szerint a
17 év leteltével a telepítőknek 12 márkát kell fizetniük Hencfalváért (villa Hench)
és haszonvételeiért, és Hench tizedeinek Grénic egyházához kell tartozniuk. 174 A
történeti földrajz ez alapján beszél Hencfalvárói mint 1320-ban létező településről. 175 Inkább arra kell gondolnunk, hogy az 1320-ban megkezdett telepítés eredményeként létrejövő falu neve lett volna az oklevélben lefektetett program szerint
Hencfalva, ám a falu nem jött létre. Hencfalva ugyanis más forrásban nem fordul
elő, az 1398-ban búcsúban részesülő templomok listáján sem szerepel. Fekete
Nagy Antal szerint az 1421-ben Gréniccel és Kubakkal együtt feltűnő I langendorf
„azonos lehet" Hencfalvával; ha ez így van, akkor neve alapján német irtás. Valószínűbb, hogy Hencfalva nem létezett.
Sunyava (Schönau), hivatalos magyar nevén Szépfalu (ma Vysná / Nizná
Sunava) a szepesi apátság földjeinek nyugati határa közelében feküdt. Mivel nem a
ciszterciek birtokolták, valószínűbb, hogy a határon kívül. 176 Területét 1269-ben
királyi adományként Bagamér ispán kapta meg, 1321 -ben a menedékkövi karthauziak tulajdonába került. Az oklevél szövegében világosan szerepel, hogy a szepesi
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Bohus, 1919. 170. p.
CD VIII/2. 268. p„ AOkl V. 983. sz.
Fekete Nagy, 1934. 81. p., Deáky, 1937. 41—42. p. A Cscmki, 1890-1913. I. 259. p. közölte
Henezfalva (egyetlen említése 1464-ből) a Szepesolaszi melletti Hinczócz, későbbi nevén
Szepesnádasd.
Deáky, 1937. 33. p. és Repertórium 179. p. térképei a határon belülre helyezik, Fekete Nag)',
1934. 82. p. azt írja, hogy „tulajdonképpen már nem a szepesi apátságnak 1260-ban megerősített birtokain, hanem a liptói Bagomemak 1269-ben adományozott területen alakul ki és a
Szent-Ivány családnak Szepes megyébe átnyúló, régebben Liptó vármegyéhez tartozó birtokainak volt a része"; ennek ellenére A savniki apátság birtokai c. fejezetben tárgyalja. Slivka,
1991. 103. p. térképe a középkorban külön létezőként nem dokumentálható Alsó- és Felsősunyavát egy huszárvágással és indoklás nélkül a birtokhatár két oldalára teszi.

apát földjein kívül, a határ külső részén fekszik. 177 1398-ban Szt. Simon és Júdás
Tádé apostolok tiszteletére szentelt templomáról hallunk (Schovna).
1398-ban olvashatunk villa ComperthöX és Szt. Lőrinc-templomáról. Villa
Comperti Káposztafalvával (ma Hrabusice) azonos, minthogy a káposztafalvi templom védőszentje is Szt. Lőrinc, és nincsen messze a szepesi apátság helyszínétől (4
kilométer). Mindig is a szászok kezén volt. A villa Comperti név a villa Compositiböl
torzulhatott, Káposztafalvát 1279-ben és 1298-ban is így említik.I7!s A szepesi apátságot 1348-ban monasterium Beatae Mariae Virginis de villa Compositimk nevezi
Szigfrid garamszentbenedeki és András visegrádi bencés apátok oklevele," 4
1353-ban pedig ecclesiae Beatae Virginis de Scepus ele villa-compositinak VI. Ince
pápa (1352-1362) levele.180 Valószínűleg azért fémjelezte a két apát és a pápa a szepesi apátságot Káposztafalva nevével, mert idegenek lévén nem ismerték a helyi viszonyokat, és a monostorhoz földrajzilag nagyon közel eső, Savniknál és a monostor
többi soltészfalvánál jelentősebb települést a birtokhoz tartozónak vélték.

2.4. A szepesi apátság

jövedelmei

Szepes is, mint minden magyarországi ciszterci apátság, jövedelmeit elsősorban
jobbágyfalvak adójából, tizedbevételekből nyerte — más monostorok kereskedelemből és vámbevételekből is —, a saját munkára épülő, majorságok (grangiák)
köré szervezett gazdaságnak nincsen nyoma. 181 A falvakat soltészek igazgatták.
Előfordult, hogy az apátság perben állt soltészával, mint például 1294-ben sztojáni
Hilbranddal, de hűséges szolgálóról is tanúskodik egy-egy oklevél, például
videmiki Packuczról 1326-ban. 129l-ben és 1306-ban Apatavics esetében udvarbíráról (comes curialis) hallunk.
Évi 20 szepesi súly szerinti ezüstmárka ellenében Savnik, Vidernik, Toplica és
Alcnó tizedeit Jakab szepesi püspök 1294. évi adományaképpen bírta a monostor a
jövőben alapítandó falvak tizedeivel együtt. A szepesi apátság vám- és révjövedelmeiről nem maradt említés.
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1269: RA 1618. sz. 1321: CD VIII/2. 311. p., AOkl VI. 2 4 8 - 2 4 9 . sz. Németh, 1998. 264. p. is
kijelenti az 1321. évi forrást idézve, hogy Sunyava karthauzi tulajdon volt.
CD V/2. 602. p„ CD VI/2. 168. p., Fekete Nagy, 1934. 8 4 - 8 5 . p.
CD IX/1. 580-582. p.
Áldásy, 1894-1895. II. 60. p., 99. sz.
Koszta, 1993. 122-124. p. Slivka, 1991. 103. p. Apatavicsot grangiának tekinti, Kubák határában is feltételez egy grangiát; forrásra nem hivatkozik. Szepes fent említett lőcsei háza utalhat
a ciszterciek kereskedelemben való részvételére.

Az 1308 és 1311 között legátusként Magyarországon tartózkodó Gentilis bíborosnak a szepesi ciszterciek 13 09-ben és 1310-ben 20-22 márkát fizettekprocuratio
címén. (1310-ben kétszer is — lehet, hogy két részletben; másodszor készpénzben.)
A procuratio a bíboros követségének és udvartartása költségeinek fedezésére fizetett
adó volt. Az összehasonlítás kedvéért: 1309-ben és 1310-ben a szepesi plébániák
(együttesen) 150 márkát fizettek. A magyar ciszterci rendházak közül csak
Pétervárad fizetett procuratio t 1308-ban és Pilis kétszer 1308-ban Szepes adójához
hasonló nagyságrendben. KS~
Az 1332-1337 között szedett pápai tizedekbe a szepesi apátság falvaival együtt
10 szepesi márkát fizetett, ez átszámítva 8 budai márkát és 32 garast jelentett. Az
adót befizető testvér, Tódor neve megőrződött a tizedlajstromokon. 183
1357-ben, Seifried von Waldstein reini apát vizitációjakor a szepesi monostor
évi jövedelme 90 márkát, azaz 245 forintot tett ki. Összehasonlításként: a pilisi
apátság éves jövedelme 600 forint volt, a pásztóié 140 forint, a cikádorié 102 márka, a péterváradié 1340 forint, a pozsegaié (gotóié) fél évre 98 forint (36 márka). A
többi apátságról nincs adatunk. Szepes tehát jövedelem szempontjából a középmezőnybe tartozott. Érdekes módon a generális káptalanok költségeire nem fizetett, holott Seifried von Waldstein erre a többi általa vizitált apátságban gyűjtött
pénzt, és 1358-ban Cíteaux-ban be is fizette. 184
A szepesi apátnak, mint 100 arany forintnál többre becsült évi jövedelmű birtok
tulajdonosának, beiktatásakor commune servitiumot kellett fizetnie Rómának; felét a
pápa, felét abíborosi konzisztórium kapta (ezért commime). Értéke az adományozott
javadalom évi jövedelmének kb. 1/3-a volt. A szepesi apát 150 aranyforintot fizetett;
1395-ből konkrét adat bizonyítja, hogy László titeli és várnai püspök, a szepesi apátság kommendátora ennyi pénzt adott a Szentszéknek.183 A magyar ciszterci apátok
közül csak a toplicai volt még 100 aranyforint fizetésére kötelezve. Az esztergomi érsek 2000 arany forintot tartozott fizetni, a bakonybéli bencés apát 50-et, a garamszentbenedeki 200-at, a pannonhalmi 250-et, a somogyvári 150-et. A szepesi monostor tehát a pápai servitiumlistán a legelőkelőbb bencés apátságoknak megfelelő
súllyal szerepel.186

182
183
184
185

186

A szepesi apátságra: M V 1/2. 43CM31, 433., 4 3 6 , 437, 446. p; a szepesi káptalanra: 4 2 6 ,
430. p.; Péterváradra: 419. p; Pilisre: 4 2 2 , 424. p.
M V 1/1. 226. p. A Szepcsségre vonatkozó adatok: MV 1/1. 226. p , 231. p.
Békeji, 1898-1902. I. 7 1 - 7 5 , 254-257. p. Repertórium 26. p. kissé eltérő értékeket számít.
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Lukcsics, 1908. 11-12. p. (Toplica), 5. p. (Esztergom), 9. p. (bencések).

3. Hiteleshelyi tevékenység
3.1.

Általánosságok

A ciszterci monostorok nem folytattak rendszeres hiteleshelyi tevékenységet, csak
alkalmilag adtak ki okleveleket. Ennek elvi oka a ciszterci lelkiség monasztikus, a
társadalomtól elzárkózó jellege. Gyakorlati szempontból pedig a rend kései elterjedése és az a tény, hogy a ciszterci konventeknek 1335-ig nem lehetett pecsétjük,
tette lehetetlenné a hiteleshellyé válást. A magyarországi ciszterci rendházak közül
Borsmonostor; Pilis, Szepes, Toplica és Zirc okleveleiből 20-30 maradt meg,
Cikádor okleveleiből kb. 10. A többi apátság 1 - 2 oklevéllel képviselteti magát.187
Az alábbiakban a szepesi apátság által az Árpád- és az Anjou-korban kibocsátott okleveleket vizsgáljuk meg. Természetesen csak azokat, amelyek valamilyen
formában fönnmaradtak. Korszakhatárnak 1351, illetve 1353 is tekinthető. 1351 és
1387 között a szepesi monostor csupán egyetlen oklevelet adott ki (1369-ben).
Hiteleshelyi tevékenysége a XIII. század második felében kezdődött. Első oklevelei— 1262 előtt, 1263 előtt, 1278 előtt — említésből ismertek. Az első teljes szövegében fennmaradt, ráadásul eredeti oklevél 1264-ből való. Az oklevéladó tevékenység az 1290-1330 közötti évtizedekben volta legintenzívebb, ekkor átlagosan
kétévenként született egy diploma. A vizsgált korszakban (1223-1387) 27 oklevélről és további 4 említéséről, összesen tehát 31 oklevélről van tudomásunk. Az
1390-es években és a XV. század első felében még néhány oklevél született.1"'"
A szepesi ciszterci apátság a fent említett okokon kívül azért sem válhatott jelentős hiteleshellyé, mert földrajzilag nagyon közel volt a szepesi Szt. Márton-prépostság, a Felvidék egyik legjelentősebb hiteleshelye. A monostornak csak elvétve
„jutottak" írásba foglalandó ügyek. Megrendelőként a legfontosabb ügyfél maga a
szepesi prépostság volt, amely saját ügyeiben sokszor idegen oklevélkiadóhoz fordult. A két egyházi testület viszonya ambivalens volt; előfordult, hogy együttműködtek, mint 1328-ban az egri püspök ellen, de perükről is van adat (1346). A
szepesi apátság a prépostság felkérésein kívül alkalmilag birtok- és örökösödési
ügyekben, illetve királyi parancsra is állított ki oklevelet. Területi szempontból
mindegyik oklevél a Szepességhez tartozik. A Szepességen belül egyenletesen
oszlanak el, nem mondhatjuk, hogy a monostorhoz közelebb fekvő falvakból
gyakrabban került volna ki ügyfél. A 31 oklevélből 6 a szepesi apátság saját ügyét
tárgyalja, ezek szigorú értelemben véve nem tartoznak a hiteleshelyi tevékenység-
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Solymosi, 1984. 242. és 245. p.
Ezeket ld. Repertórium 177. p.

hez. Diplomatikai szempontból azonban értékes adatokat szolgáltatnak a konvent
által kiállított oklevelek külső és belső jegyeinek vizsgálatához, ezért ezeket is tárgyaljuk. Ha közhitelűnek nem nevezhetjük is őket, valamelyes bizonyító erővel
bírtak, hiszen előfordult, hogy az ügyfél kérésére maga a szepesi apátság írta át
őket. A jogbiztosításon túl a monostori nyilvántartásban is lehetett szerepük.

3.2. Az oklevelek tartalmi

csoportosítása

A hiteleshelyi oklevéladás során született oklevél tartalma szerint háromféle lehet:
bevallás (fassio), jelentés (relatio) vagy átirat (transsumptum). A szepesi apát, illetve konvent intitulatiója alatt kiadott okleveleket e három csoportra osztva tárgyaljuk. 189
A szepesi apátság fennmaradt okleveleinek zömét (12 darabot) afassiók teszik ki.
Mindegyiket személyes kérés útján állították ki. A bevallást tevők egyszer sem igazolták személyazonosságukat. Erre valószínűleg nem volt szükség, mert szepesiek
lévén a konvent tagjai ismerhették őket. (De utalhat ez a hiteleshely perifériális, dilettánsjellegére is.) A három legkorábbi oklevél (1262,1263. augusztus 29. előtt, 1278.
szeptember 28. előtt) említésből ismert, szepességi birtokperekben használták őket
föl.190 A szepesi apát előtt tett bevallások zöme kisebb értékű — 20 hold, egy erdő,
évi egy ezüstmárka—, szepességi birtokokat érintő adásvétel.191 Két érdekesebb oklevél akad: 1310-ben a szepesi káptalan afeletti folháborodásában, hogy Pál prépost
a kanonokok tudta és beleegyezése nélkül adta el Szepessümeg 25 ezüstmárkát érő
tizedét, (I.) János szepesi apáttal állíttatott ki oklevelet; 192 133 1 -ben pedig (III.) János
apát tanúsította, hogy a szepesi prépostság lectora, Kristóf gyilkosság áldozata lett.
Az oklevél a néven nevezett gyilkosok elleni vádiratnak tekinthető. 19j
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A szepesi konvent hitclcshelyi tevékenysége jelen bemutatásának módszertani előzményei:
Kosztci, 1998., Kurecskó, 2000. A tárgyalás sorrendjének mikéntjén kívül a hitclcshelyi oklevelek három csoportra osztásában is e munkákat követjük, mert a trcinssumptumok keletkezésének
részletesebb vizsgálatát teszi lehetővé. Szentpétery, 1930. 131. p. csak jhssiói és relatiót különböztet meg, a transsumptiimokai ezekhez sorolta bc, a szerint, hogy közvetlenül a felek kérésérc,
vagy a királynak, ill. más hatóságnak a rendeletére állította-c ki a hitclcshcly az átiratot.
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Saját ügyben bocsátotta ki a szepesi apátság első teljes szövegében, sőt teljes valójában fennmaradt oklevelét 1264-ben. (Ez tehát nem a szó szoros értelmében vett
hiteleshelyi tevékenység eredménye.) Ebben szepesszombati Hilbrandnak adományozott soltészságot a későbbi Sztojánfalvában. Ezenkívül még három alkalommal foglalta írásba a szepesi apát saját adományát. 194 Két ízben adott ki oklevelet
saját perében, igaz, mindkét esetben külső, független tekintély is állított ki ítéletlevelet. 195 1328-ban egy, a szepesi apátság földjein fekvő birtok adásvételének ügyében bocsátott ki oklevelet: Sztojánfalva cserélt gazdát.196 1369-ben János ciszterci
apát különös témában szövegeztetett oklevelet: a ciszterci generális káptalan beleegyezésével Jakab mestert, feleségét és gyermekeit a rend és különösen a szepesi
monostor iránti kegyes érzületük miatt a rend minden lelki javában való teljes részesedéssel ajándékozta meg. 197 Ebből a nyolc esetből az oklevélnyerők négyszer
— a két említett perben, sztojáni Hilbrand 1264-i soltészságának ügyében és Sztojánfalva 1328. évi eladásakor — egy külső, semleges féllel is kiállíttatták az oklevelet. A szepesi apátság és a szepesi káptalan 1264. évi diplomájának tartalma teljesen azonos, a dispositiók szinte szó szerint megegyeznek. A szepesi káptalan
oklevelének szövegezése igényesebb. 198 A szepesi apátság írnoka erről másolhatta
sajátját. A két ítéletlevél két-két példányának rendelkezése ugyanaz, a szövegezés
kissé eltér, például, a tanúként említett személyek névsorában van különbség.
A szepesi apát a fentieken kívül olyan társadalmi ügyekben is közreműködött,
amelyek nem tekinthetőek hiteleshelyinek'. 199
A hiteleshelyi diplomák második nagy csoportját, a relatiókat (jelentéseket) a
szepesi apátság oklevelei közül csupán négy képviseli. A jelentések és a bevallások
aránya pont fordított a megszokottnak, hiszen az ország egész területén összesen
több relatiót ismerünk, mintfassiói. Ez a ciszterciek csekély hiteleshelyi affinitásával hozható összefüggésbe, a világi hatóságok csak ritkán kérték föl bírósági eljá-
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Dl. 40058., Df. 243704., Dl. 2022., Df. 244312.
Dl. 9718. (A szepesi káptalan oklevele: CD VI/1. 335-336. p.), Df. 280297. (Gyula szász ispán diplomája: CD VIII/3. 160-161. p.)
Df. 280298.
Dl. 83321.
A szepesi káptalan 1264-i oklevele. CD VI/1. 338-339. p. (1294. évi átiratban.)
1 2 5 7-ben egy szepesi birtokper lezárásakor Albert apát is tanúskodott. CD IV/2. 440-441. p.
Lodomér esztergomi érsek 1286. II. 9-i ítélctlcvcle szerint a szepesi káptalan olvasókanonokjának a szepesi apát előtt kellett fizetnie egy márkát prépostjának. M E S II. 188. sz. 1289-ben
Rycolphus lomnici bíró birtokadományozó oklevelét a szepesi préposttal együtt János apát is
megerősítette pecsétjével. Á U O IX. 516-517. p. Ez a három ügy Repertórium 176. p. szerint
hitclcshclyi. Valójában nem tekinthetőek annak.

rásban való közreműködésre. A négy oklevélből kettő határjáró, mindkettő a szepesi káptalan III. András ajándékozta, a Poprád folyó és a Szemenye (mai nevén
Lőcsei-hegység) között fekvő birtokával kapcsolatos. 1293-ban, az ajándékozás
előtt kellett a ciszterci konvent emberének megjárnia az erdő határait. A terepen
végzett munka és a lejegyzés között egy-két hét telhetett el.20" 1312-ben — a tartományúri hatalom korának alkonyán — Károly Róbert parancsa szerint ugyanennek
az erdőnek a határjárását kellett elvégeznie a szepesi apátság embereinek, újfent királyi küldöttel együtt. János országbírónak 1313-ban meg kellett kérnie a szepesi
apátot, hogy tanúságtételével erősítse meg az idézést, mivel a király színe elé idézett ellentmondók nem jelentek meg. 201 Figyelmeztető levelében 1328-ban (I.)
Vilmos szepesi apát és János szepesi prépost IV. Ince átírt oklevelére hivatkozva
megintette Telegdi Csanád egri püspököt, és a papjaival való békés együttműködésre szólították föl.202 1347-ben (II.) Vilmos apát VI. Kelemen pápától kapott
szentszéki bírói és delegátusi minőségében a szepesi káptalan elé idézte János
krakkói püspököt. 20 " A szepesi apát más esetekben is teljesített pápai megbízást.
A szepesi monostor 1387 előtti 31 ismert okleveléből hét — az imént említett,
egy pápai levelet taktikus okokból átíró, 1328-i figyelmeztető oklevéllel együtt
nyolc — átíró. Négy esetben szepesi birtokok adományozását vagy megvételét igazoló oklevelet, 204 három esetben pedig saját ügyben kiadott diplomát írt át a szepesi
apát.20" Az átírási kérelmek oka változatos: perek, rossz közbiztonság, az utódok
szüleik kiváltságainak megerősítését illető vágya. Zömük az 1300-as évek első évtizedében keletkezett; ez a tény nyilván összefügg az országban akkortájt uralkodó
rendezetlen viszonyokkal. Például 1302-ben András ispán az utak különböző veszélyeire való hivatkozással íratta át II. Andrástól és IV. Bélától kapott adománylevelét.206 Ez az időszak, amit egyébként is a hiteleshelyi tevékenység viszonylagos
intenzitása jellemez, I. János apátságára (1286-1310) esik. Lehetséges, hogy a tartományúri rendszer jelentette anarchikus helyzet mellett az ő személyisége is közrejátszott a társadalmi aktivitás fokozódásában.
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Dl. 71258. (És további tíz 1293-i árirat.)
Df. 272446.; János országbíró 1313. XI. 1-i vizsgálati levele: RS I. 1143. sz.
Df. 248981. Az oklevél az apát és a prépost közös intitulatiójávai született, két pecsét van rajta, így a ciszterciek oklcvélkíadó, hitclcshclyi tevékenységéhez soroljuk.
Vencko, 1927. 325. p.
Dl. 40277., Dl. 68768., Df. 264160., Df. 258828. = Df. 272929. (Mindkettő másolat.)
Dl. 9718., Dl. 60961., Df. 243704.
Dl. 68768.

3.3. Külső

ismertetőjegyek

Az oklevelek nem különösebben díszítettek, gótikus folyóírással írtak. Kettő hátán
olvasható középkori feljegyzés. Az egyik az 1312. évi Károly Róbertnek szóló jelentés, amelynek hátán az inseriptio kibővített megismétléseként a címzés olvasható. A másik a szepesi káptalan lektorának meggyilkolásáról szóló 1331. évi;
ennek külsején azt olvashatjuk, hogy az oklevél az elkövetők elleni tanúságtétel.
Több oklevél külsején újkori feljegyzés van.
Az oklevelek megerősítése pecséttel történt, a fennmaradt eredeti oklevelek közül egyet sem chirografáltak, nem utalnak erre a corroborcitiók sem. A ciszterci pecséthasználat eltért a többi rendétől, mert a cíteaux-i előírások értelmében csak az
apátoknak lehetett pecsétjük, ezen pásztorbotos (papi) a l a k n a k — az apát alakjának — kellett lennie. Egy apát csak egy pecsétet bírhatott. 207 XII. Benedek pápa
(1334—1342), maga is ciszterci szerzetes, 1335-ben előírta, hogy a ciszterci konventeknek is pecsétet kell használniuk, az apátok pecsétjein pedig nevüknek is szerepelnie kell.208 A konventi pecsétnek Szűz Máriát kellett ábrázolnia. A ciszterciek
kettős pecséthasználata tehát későn, 1335 után kezdődött. A szepesi apátság pecsétjeinek zöme elveszett, helyük a legtöbb oklevélen kivehető. Az első fennmaradt pecsét 1264-es. 1314-ből ismert egy töredékes pecsét, amely egy bal kezét
teste előtt tartó egyházi férfiút ábrázol. Köriratából///LV/// vehető ki.209 1 3 2 6. április 10. 1328-ban Vilmos apát és a konvent is ráfüggesztette pecsétjét az oklevélre.
Előbbin az apát látható, utóbbin két egymás mellé helyezett gótikus fülkében egy
angyal és a Boldogságos Szűz van. Körirata: S I G I L L U M C O N V E N T U S
GLORIOSE VIRGINIS DE SCEPUS. 210
Az előbbiek alapján a szepesi apátság nem követte teljes mértékben a rendi előírásokat, hiszen 1335 előtt is volt konventi pecsétje. Igaz, ez nem volt közhitelű, így
valódi kettős pecséthasználatról nem beszélhetünk. Az 1326. és 1328. évi fönnmaradt két-két pecséten kívül ezt bizonyítja több korábbi oklevél corroborcitiója is. -11
Az 1312. május 25-i oklevélen is két pecsét nyoma látható. A konvent pecsétjét va-
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Repertórium 25-26. p., Solymosi,
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S C III. 411., 415. p.; Repertórium 25. p.

1984. 2 4 2 - 2 4 3 . , 248-250. p.
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RS I. 1217. sz.
SS III. 7. p. Deáky, 1937. 46. p.; a 46. és 47. p. közti táblán az oklevél fényképe a két pecséttel
együtt.
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Ld. pl. az 1294. XII. 20-i oklevél corroborcitióját:
nostri necnon sigilli conventus

nostri appensione

quae... ad perpetuum

conjirmamus.

szerepel: 1306, 1320, 1326. IV. 29, 1328, 1329. VI. 13. után.

firmitatem

M á s estekben duplex

sigilli
sigillum

lószínüleg azért függesztették az oklevelekre az apáté mellé, hogy több pénzt kérhessenek értük.

3.4. Belső

ismertetőjegyek

Az oklevelek belső szerkezetének vizsgálatakor is nehéz általános érvényű megállapításokat tenni a vizsgált oklevelek csekély száma miatt. Korszakolás nemigen
lehetséges: az oklevél-kiállítás módja végig változatlan volt, ebben az értelemben a
kezdetektől szilárdnak tekinthető. Képlékeny maradt viszont a formakincs; nem
állandósult, sok egyedi megoldással találkozunk. A mindenkori írnokot az adott
oklevél megkívánta helyzethez való alkalmazkodás jellemezte. A királynak címzett okleveleket igényesebben fogalmazta, mint egy egyszerű szepességi bevallást.
Az oklevelek szokott módon három fő részből állnak: a bevezető részből (protocollum), a tárgyalásból (contextus) és a befejező részből (eschatocolluin).
A pwtocollum legtöbbször az intitulatió^al, az oklevéladó nevének és címének
kinyilvánításával kezdődik. A néven nevezett apát és a konvent szinte mindig együtt
szerepel az intitulatióban. A rendház (ecclesia, monasterium) titulusa (Beata Maria
Virgo; sokszor más formában) és földrajzi holléte (szepesi) rendszerint feltűnik. A
rendi hovatartozást 1328/30-tól elejétől jelölték rendszeresen (a középkor végéig),
ezt korábban csupán egyetlen alkalommal, 1286-ban tették meg. Az apát neve mellett gyakran a dictus alázatossági formula (formula humilitatis) áll. Klasszikusan
nem számít alázatossági formulának az, ha az apát magát testvérnek (fráter) nevezi.
Végső soron ez is egyfajta alázatosság, hiszen az apátnak Szent Benedek regulája értelmében az atya megszólítás jár. A szepesi apát (általában abbas) sokszor fráter.
1312. május 25-én, a királynak küldött jelentésben az apát káplánjai (ejus capellani)
is szerepelnek; nem lehet pontosan tudni, hogy a monostor lakóinak melyik rétegéről
van itt szó.21" 1328-ban Vilmos apát és János szepesi prépost közös intitulatió alatt írtak Telegdi Csanád egri püspöknek. 21 ' 1347-ben Vilmos apát az intitulatióban hangsúlyozta pápai megbízatását (judex ad infrascripta a sede apostolica specialiter
delegátus).214
Az inscriptio a szepesi monostor okleveleiben ritka. A négy jelentésből a két királynak szólót értelemszerűen neki címezték. Ebben a két oklevélben, valamint az
egri püspöknek címzettben az inscriptio megelőzi az intitulatióX. Az 1347. évi, a
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Df. 272446.
Df. 248981.
Vencko, 1927. 325. p.

krakkói püspök idézése tárgyában írt negyedik jelentés a krakkói káptalan éneklőkanonokjának és vicedékánjának, valamint Krakkó plébánosainak van címezve. A
bevallások közül egyetlenegy tartalmaz intitulatiót, ez általános. 213
A protocollumoX elvileg a salutatio zárja le, a szepesi ciszterciek azonban az
intitulatió hoz hasonlóan a salutatióv al is csak kivételes esetben, a relatió k írásakor
éltek. Az 1293. évi, III. Andrásnak szóló relatióban a korszak tipikus salutatiója ol91 f>
917
915?
91Q
vasható: orationes in Dominor
1312-ben, - 1328-ban" kétszer is és 1347-ben"
egyedi megoldásokkal találkozunk.
A tárgyalásnak, az oklevelek második fő részének elején az arenga állhat. Ez a
formula az oklevél tárgyának írásba foglalásának elvi okát hivatott kinyilvánítani.
A szepesi apátság oklevelei közül háromban található arenga, mind a feledés veszélyét hozza föl indokként. Az 1297-i és az 1320-i oklevél az arengával kezdődik, 220 1294-ben helye a szokásos.2"1 A három arengaból kettő az 1290-es évekből
származik.
A contextus a notificatiówal (másként: promuIga//óval) folytatódik. Szinte mindegyik oklevelünknek van notificatiója, még ha csak egy szó is: noveritis.222 Sokféle
változatából a significamus quibus expedit universis (változatos szórenddel), a
damus pro memória és a notum fieri volumus universis a leggyakoribb; a memoriae
commendantes ritka, mindössze egyszer fordul elő.223 Kidolgozottabb típus is előfordul, például: ad universorúm notitiam tani praesentium, quam futuwrum harum
serie volumus pervemre.~24 A szepesi monostor notificatiói mindig általánosak.
A narratio minden előzményt magába foglal, amely az oklevél kiadásához vezetett. A legtöbb esetben megtaláljuk, néha azonban elmarad. 223 Általános jellege
miatt szövegezése sokféle lehet; többnyire szimbolikus, azt fejezi ki, hogy az oklevél kiállítását (átírását) kérő a konvent elé járult. Átíró oklevelek esetében az egész
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Df. 280298. (1328)
Dl. 71258.
Vencko, 1927. 325. p.
Vencko, 1927. 325. p.
Vencko, 1927. 325. p.
HO VII. 266. p„ Dl. 2022.
Dl. 9718.
Df. 272446., Vencko, 1927. 325. p. Mindkét oklevél relatió, ezért viszonylag ünnepélyes,
notificatiójuk azonban rövid a címzett konkrét személye miatt.
Dl. 9718.
Df. 264139.
Nincsen narratio: Dl. 40058., Dl. 60961.

átírás narratiónak minősül, minthogy az átírt oklevél előtti és utáni mondatok az
átírás létrejöttével kapcsolatosak.
A dispositiÖk a jogi ügyletek különbözősége miatt szintén változatosak. Az oklevél legfontosabb elemeként a lényegi mondanivalót jelentik. Esetenként formula
pertinentiarum társul hozzájuk, amely felsorolja az adományozott birtok tartozékait. 226 A szepesi apátság egyéb záradékkal (clausula) sohasem látta el okleveleit,
hasonlóképpen hiányzik a contextus következő egysége, a sanctio is.
A contextus így a corroboratióval fejeződik be. Az oklevelek megerősítésének
módja mindig a megpecsételés volt. A szepesi ciszterciek többször dupla pecséttel
pecsételtek. (Ld. fentebb!) Előfordul olyan bevallás, aminek szövegében nincsen
corroboratio,227 de általában azért volt. A négy jelentés közül egy tartalmaz
corroboratiót.228 A szepesi monostor legkedveltebb formulája az in cuius rei
testimonium kezdetű lett, amely különböző változatokban összesen tizenkétszer fordul elő a 27 teljes szövegében megmaradt oklevélben. A corroboratiók általánosak,
csupán az 1264-i adja meg, hogy az oklevél Hilbrandnak és örököseinek szól.229
Az oklevelek belső szerkezetének harmadik nagy egységéből, az eschatocollumbóX a szepesi apátság diplomáiban kizárólag a datatio található meg, ennek
formái viszont igen változatosak. A legkorábbi oklevelekben csak évmegjelölés
van. Az első napi keltezéssel ellátott oklevél az 1293. május 31-i, Károly Róbertnek szóló jelentés. A XIV. század második évtizedétől az oklevelek többsége napi
keltezésű, de továbbra is előfordulnak csak évszámot tartalmazó datatiók. Az évet
szinte mindig az anno Domini formulával adták meg. 230 A napjelölés leggyakrabban (a 14 esetből 9-szer) az egyházi év ünnepeinek segítségével történt, kétszer a
mise introitusával.2"1 A szepesi apátság háromszor használt római naptár szerinti
keltezést (ebből egyszer közösen a szentek ünnepével), egyszer pedig a hónap nap-
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Dl. 9 7 1 8 , Dl. 2022.
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Df. 272690.
Vencko, 1927. 325. p.
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Dl. 40058.
Két kivétel: anno
272185.).

231

Érdekes módon mindkétszer húsvét második vasárnapjának kczdőénckét használták: Dátum
anno Domini M" CCC° XXVI", quinta feria post dominicam, qua cantatur Miserícordia
Domini
(1326. IV. 1 0 , Df. 244312.); Dátum Lutsche, anno Domini M" CCC XXVIIf, tertia feria post
dominicum diem, quo cantatur Miserícordia Domini (1328. IV. 1 9 , Df. 248981.). Bár kézenfekvőnek látszik, az 1328. évi keltezést valószínűleg nem az 1326-iról másolták, hiszen a szövegezés eltérő (idominica, dies dominicus). Ezenkívül az 1328. évi oklevelet nem a monostorban,
hanem Lőcsén állították ki.

dominicae

incarnationis

(Df. 258828.), anno incanuitionis

eiusdem

(Df.

jainak sorszámával jelölték a dátumot: Dátum vigesimo die intrante mense Mártii.
Ez a forma valószínűleg a consuetudo Bononiensis hibás alkalmazásával jött létre,
amit a szepesi scriptor látott valahol, de nem értett.2'1" Az oklevél kiállításának helyszínét egyetlen esetben tüntették föl, akkor, amikor ez nem a monostorban, hanem
Lőcsén történt. 2jj Az oklevelek végén megszokott dátum per manus-formulát, mely
a kiállítás személyes felelősét, a lectort nevezi meg, a szepesi apátság mellőzte.
Egyetlen esetben fordul elő; innét tudjuk, hogy 1306-ban a monostornak volt egy
Domoslay nevű szerzetese. Ugyanebben az oklevélben tanúk is szerepelnek: Benedek, a nemesek ispánja és Iuanus, az apátság udvarispánja. Érdekes módon az 1306.
évi oklevél teljesen hétköznapi, egy 1295-i diploma pert követő átírása. Nem lehet
tudni, hogy miért pont ebben neveztetnek meg a lector és a tanúk.234
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a szepesi apátság hiteleshelyi működése nem volt országos jelentőségű. Inkább a töipekonventek és a ciszterci monostorok oklevélkiadó tevékenységének összehasonlító vizsgálatakor lehet érdekes.
Fő megbízója a szepesi prépostság volt, ami saját ügyeiben nem állíthatott ki okleveleket. A szepesi apátság hiteleshelyi gyakorlata 1351-ig nem szilárdult meg teljesen, nem alakultak ki állandó formulák. Ezt nem is várhatnók el, hiszen átlagosan
2 - 3 évenként bocsátott ki egy oklevelet, így minden egyes ilyen munkát alkalminak tekinthetett. Valószínűleg külső minták és saját korábbi oklevelei alapján dolgozott; például biztosra vehető, hogy az 1297. évi birtokeladó diplomát az 1291.
évi adománylevél felhasználásával készítették. 233 Az oklevelek szövegezése az országos gyakorlathoz képest egyszerűbb.

4. Összefoglalás
A szepesi ciszterci apátságot Ampod fia Dénes tárnokmester alapította 1223-ban,
később — 1260 előtt — királyi kegyuraság alá került. Atyaapátsága a lengyelor232

Dl. 9718. A napi kelet a nap sorszámával: mense martiis
BononiensisszcY. die duodecimo mense exeunte Martio. Az intrans
ben fölösleges.

die vigesimo,
consuetudo
szó használata az első eset-
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Df. 248981.
Df. 264160.
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A corroboratio (1291: Et ne aliquci dubietas et calumpnia oriatur, de premissis
presentem
puginum nostri sigilli robore in hiiius rei testimoniwn confirmamus\
1297: Et ne aliqita dubietas
aut calumpnia oriatur, de premissis sigillum nostrum in huiiis rei testimonium apponi et adiungi
fecimus huie seripto.) és a datatio megadásának módja (1291: Dátum anno Domini M° CC
nonagesimo primo; 1297: Dátum anno Domini Af CC nonagesimo
septimo.) szinte teljesen
megegyezik. 1291: Df. 243704., 1297: H O VII. 266. p.

szági Wachock volt, amely a rend morimondi ágához tartozott. 1297-től Szepes
közvetlenül Morimond alá került. A monostor első évtizedeire vonatkozóan főleg
rendi forrásokat ismerünk, ezek új (tervezett) ciszterci alapításokkal kapcsolatosak. A szepesi apátság a XIII. század második felétől a hazai okleveles anyagban is
egyre gyakrabban fordul elő. A fennmaradt adatok tükrében fénykorát 1290 és
1330 között élte. Seifried von Waldstein reini apát 1357. évi vizitációjakor a magyarciszterci rendházak közül a szepesiről festette a legkedvezőbb képet, a hanyatlás ezután kezdődött. A XIV. század végétől az apátságot — a hozzá legközelebb
eső faluról — egyre gyakrabban nevezték savnikinak. A XV. századból a fokozódó
elnéptelenedés és a husziták jelentette válság miatt kevesebb az adat. Az utolsó
ciszterci apát, Roszen Mihály 1542-ben halt meg.
Az apátság egy összefüggő tömböt képző birtoka a Szepesség délnyugati részén
feküdt. Zömmel hegyvidéki volt, erdőségekből állt. A területet a ciszterciek az alapítástól fogva birtokolták, a későbbiekben új adományokat nem kaptak. Bevételük
a földjeiken fekvő falvak egy részének tizedeiből és soltészaik adójából származott. Gazdaságuk nem grangiákon alapult (mint a nyugat-európai ciszterci rendházaké), hanem soltészségeken. A birtokon összesen 15 — a XV. századi adatokkal
együtt 17 — faluról van tudomásunk.
A monostor társadalmi szerepvállalása ciszterci voltához illően szerény volt.
Hozzájárult ehhez az is, hogy egész fennállása során a szepesi káptalan árnyékában
létezett. A szepesi apát ritkán ugyan, de teljesített királyi és pápai megbízásokat. A
vizsgált korszak hiteleshelyi okleveleiből 27 darab maradt fenn. Ezek egyszerű kivitelűek, mind szepességi ügyekkel kapcsolatosak. Közöttük sokkal több a fassio,
mint a relatio.
A szepesi apátság épülete Savnik (Spissky Stiavnik) községtől 2 kilométerre keletre, a Hernád bal partján állt. Köveiböl 1619-ben kastély épült. Ennek közvetlen
közelében, pontosan az apátság helyén ma egy magtár található. Régészeti feltárása még nem történt meg.

5. Függelék
5.1. Personalia

(1223-1387)
1. Apátok
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Albert
névtelen
I. János

124 8,236 1 24 9,237 1250,238 1 2 54, 239 1 2 5 5 240
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12 86,253 1 2 89, 254 1 291,255 1 2 9 3 (névtelenül),256 1294, 257 1294 (névtelenül),258 1294,259 1295 (névtelenül), 260 1297,261 1298 (névtelenül),262
1300 (névtelenül), 263 1300,264 1302 (névtelenül),265 1302 (névtele-
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HO VIII. 53. p.

237
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240
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SC 1249/28. sz.
SC 1250/36. sz.
M E S III. 195. sz.
Á U O VII. 391. p.
C D IV/2. 381. p.

242
243
244

C D IV/2. 441. p.
C D IV/3. 21. p., Vencko, 1927. 315. p.
RS I. 632. sz.
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RA 1349. sz.
C D VI/1. 338. p., HO VI. 125. p.
RA 1559. sz.
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RA 1618. sz.
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C D V / l . 128. p., Vencko, 1927. 317. p.
RS I. 536. sz.
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SC 1281/58. sz.
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CD V/3. 331. p.
Á U O IX. 517. p.
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CD VI/1. 251. p.
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C D VI/1. 332. p.
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C D VI/1. 330. p„ Vencko, 1927. 318. p.
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Vencko, 1927. 319. p. ( C D VI/2. 232. p. tcvcs keltezéssel.)
C D VI/1. 398. p.

261
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HO VII. 266. p.
LTR 40. p„ CD Vl/2. 175. p.
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C D VI/2. 269. p.

264

H O VIII. 415. p.

Stephanus 273
II. János
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III. János
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268
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275

276
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MES II. 537. sz.
MES II. 544. sz.
RS I. 174. sz.
RS I. 444. sz.
RS I. 527. sz.
MV 1/2. 424., 431., 433., 437., 446. p.
RS I. 720. sz.
RS 1. 828. sz.
Az oklevélben 5 olvasható. Vencko, 1927. 45. és 79. p. zárójelesen, indoklás nélkül a Szerafin
nevet hozza. Ha a Repertórium alapján megvizsgáljuk a magyarországi, 1400 előtti, S betűvel
kezdődő nevű ciszterci apátokat, a következőt találjuk: a 13 névből hét Stephanus (53,8%),
három (23,1%) más S kezdőbetűs (Sighardus, Simon, Salic), három (23,1%) pedig csak rövidítve ismert: S. A magyar ciszterciek körében az István ezek szerint igen kedvelt névnek számított. Statisztikai alapon tehát az a legvalószínűbb, hogy az 1312-ben említett szepesi apát is
István volt.
SS III. 3. p.
RS I. 1217. sz. Ebből az oklevélből tudjuk, hogy II. János nem azonos I. Jánossal, mert előbbi
utóbbi 1291. évi (átírt) oklevelét domini abbatis Iohannis felicis recordationisnak nevezi. Érdekes, hogy I. János halálának termimis post quemje, 1310 után négy évvel volt egy másik János nevű szerzetes a monostorban, hiszen a monasztikus közösségekben általában nincsen két
azonos nevű személy. Minthogy (II.) Jánosból apát lett, valószínűleg nem 1310 után lépett be
a szepesi apátságba, mert így — akár valós, akár rendi életkorát tekintve — túl fiatal lett volna. Nagyobb az esélye annak, hogy egy másik monostorból érkezett. (Egyik utódja, 111. János
migrációja dokumentált, ld. 1346-nál!)
CD VIII/1. 583. p.
CD VIII/2. 267. p., Vencko, 1927. 321. p.
AOkm II. 239. p.
SS II. 66. p.
MES III. 195. sz.
Vencko, 1927. 322. p.
AOkl XIII. 300. sz.
SS II. 79. p.
CD V1II/3. 554. p.
III. Jánosról tudható, hogy nem szepesi apátként halt meg, hanem 1346 előtt nem sokkal valamely más apátságba került át. 1346-ban ugyanis ezt írja Pál országbíró ítélctlcvelében: a per a
szepesi prépost és inter religiosum virum fratrem Joannem abbatem et conventum
monasterii
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Beatae Virginis de Scepus ipsoqite fratre Joanne abbate in alterius ecclesiae
abbatiam
trcinslato inter fratrem Vyllermum modernum abbatem ejusdem ecclesiae et suuin conventum
folyt. Vencko, 1927. 323-324. p.
Vencko, 1927. 323. p.
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SZŐCS TIBOR
A 14. SZÁZADI KRÓNIKASZERKESZTMÉNY INTERPOLÁCIÓI
ÉS 11. SZÁZADI OKLEVELEINK

1. A krónika interpolációi
A magyarok krónikáját napjainkig több kódex is megőrizte számunkra, de alapos
vizsgálatok után kiderült, hogy ezek tulajdonképpen egyetlen nagy szöveghagyományt tartalmaznak, amely hol bővebben, hol rövidebben, vagy egyenesen kivonatolva maradt ránk. A nem kivonatolt állományt éppen az alapján szokás két nagy
krónikacsaládba sorolni, hogy a ránk maradt szöveg mennyire tárgyal részletesen
bizonyos— 11., ill. 12. századi — eseményeket. Ez alapján beszélhetünk a bővebb
Képes Krónika családjáról, és ezt a szövegtöbbletet nem tartalmazó Budai Krónika
családjáról. 1 Ezzel a témával részletesen foglalkozott Domanovszky Sándor, és az
ő munkái alapján ezt a szövegtöbbletet interpolációknak nevezzük (az interpolációt mi most abban a szűkebb értelmében használjuk, amikor konkrétan a Képes
Krónika-család szövegtöbbletétjelenti a Budai Krónika-családdal szemben).
Ezen szövegtöbblet (interpolációk) hitelességét a magyar kutatók általában nem
vitatták. Toldy Ferenc, a Képes Krónika első kiadója egy 1868-as munkájában nem
tartotta hiteltelennek azokat („egy kikerekített népies nagy epos világos kivonata" —
ti. az interpolációk is).J Marczali Henrik szerint is hitelesek az ott előforduló információk, bár ő csak II. Géza idejére tette az első „királykrónika" megszületését, azelőtt csak kisebb feljegyzésekkel számolt. Ám a betoldásokról a véleménye az, hogy
„gyakran oklevelileg is biztosított tényekből indul ki... Más események előadásának
hitelessége idegen kútfőkben talál támaszt... Látjuk tehát; ezen bővítések történeti
becsüek. Analógia utján a legtöbb elfogadható, ha más egykorú forrás nem is támo-
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A krónikaszövegek egymáshoz való viszonya ennél természetesen bonyolultabb, de ennek
részletes taglalása most nem tartozik a tárgyunkhoz. Mérvadó szövegkiadásuk: SRH I.
239-505. p. A továbbiakban az itt közölt fejezetszámokat használjuk.
Domanovszky ezirányú munkásságára legfőképpen: Domanovszky,
1912. és JJő, 1902.
Toldy, 1868. 381. p. Bár Toldy ebben a munkájában nem hasonlítja össze a krónikacsaládokat,
így különösebben nem is foglalkozik az interpolációkkal.
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gatja hitelességüket." Pauler Gyula pedig egyenesen kiállt amellett, hogy ezek valós történeti eseményeket takarnak: „Egykorú írót sejtet az, hogy jól van értesülve
azokról a dolgokról, melyekről másfelől is van tudomásunk, tehát az ellenőrzés lehetséges... Az, hogy az elbeszélésben előforduló személyek... oklevelekben említtetnek: szintén hitelessége mellett szól, ámbár még nem bizonyítaná egykorúságát,
de az egykorúság mellett szól a mód, melylyel ezekről és más szereplő személyekről
beszél", és hogy a szereplők nincsenek jellemezve, ezt csak egy „naiv egykorú" írhatta, „ki a jövőre nem gondol". ' Domanovszky Sándor volt az a történész, aki először foglalkozott behatóbban ezekkel a betoldásokkal, egy teljes tanulmányt is szentelt a témának német nyelven, illetve egy majdnem teljeset magyarul is. O szintén a
hitelesség mellett szállt síkra, fő érve neki is az interpolációk és a korai okleveles
anyag közti összefüggés volt.6 Emellett idézett más, külföldi forrásokat is, ahol szintén történeti párhuzamokat lehet találni, és ez szintén a hitelesség mellett szól szerinte. Emellett Paulerhez hasonlóan kitért az eleven előadásmódra is („Csodálatos a
kései interpolatiók eleven előadása és tudósításuk részletessége.").' így összegzett:
„szervesen összefüggők e betoldások" és „e betoldásokat egy szerves egész töredékeinek kell tartanunk... Kétségtelen tehát, hogy itt az interpolatiók egy külön, mint
már előbb kifejtettem, egységes műből kerültek ki." Lényegében ugyanezeket az érveket hozta fel 1912-ben készült tanulmányában is, miszerint Vojtech és Márton felbukkannak a tihanyi alapítólevélben, és III. Henrik császár Pozsonyt ostromló
flottájának az elsüllyesztése szerepel Aventinusnál és az Altaichi évkönyvben is.8
Más szereplők is felbukkannak okleveleinkben, emellett ahogyan Salamon IV. Henrik császárt kérleli, hogy segítse vissza a trónra, az egyezik Lampertus Hersfeldensis
leírásával (ez utóbbi két érvet Paulertől vette át), az Igfan erdő mint helynév Anonymusnál is felbukkan stb.9 Azon véleményén, hogy ti. az interpolációk hitelesnek és
egykorúnak tekinthetők, később sem változtatott.
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Marczali, 1880. 58-59. p.
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Pauler, 1899. II. 600-615. p„ 606-607. p.
Domanovszky, 1902. 741-752. p., 810-831. p. Az okleveles párhuzamokat ld. uo. 746-747. p.
Uo. 750. p.
Uo. 750. p., 810. p., 815. p.; i 11 _ Domanovszky, 1912. 781. p. Egyébkent Domanovszky itt is,
és a Budai Krónika c. tanulmányában is (742. p.) elkövette azt a hibát, hogy a pannonhalmi
oklevelet említi a tihanyi helyett („kommen Vojtech und Márton aucli in der Stifungurkundc
der Abtei St. Martin vor", tehát Vojtech és Márton a Szent Márton apátság alapítólevelében tűnik fel, amely a pannonhalmi apátságot jelenti, a tihanyi Szent Ányos tiszteletére volt szentelve, és e két fenti személy természetesen ott bukkan fel). A kritikai szövegkiadásban már
javította ezt a tévedését, ld. Szentpétery, 1923.-87 I. 347. p.

9

Domanovszky,

1912. 782. p.

A későbbi magyar kutatás tulajdonképpen a Domanovszky által kijelölt úton haladt tovább, Hóman Bálint elmélete érdemben nem tért el a fentiektől ezen kérdést illetően, illetve szerinte az 1051 és 1091 közé eső interpolációk a Gesta Ladislai
Regisie vezethetők vissza.10 Horváth János is Domanovszky érvelése alapján jutott
oda, hogy az interpolációk valós eseményeket írnak le, Négyessy Lászlóval vitatkozva azt állította, hogy ezek nem egy korábbi epikus műnek a részei, de kétségkívül
eredetiek." Gerics József— ugyanúgy, mint a fentebb idézett történészek, Domanovszky után — ugyan nem foglalkozott külön tanulmányban az interpolációkkal,
ele magáévá tette Domanovszky érvelését, és azt hosszan méltatta.12 Kristó Gyula és
Makk Ferenc több müvében is bírálta az interpolációk bizonyos részeinek a hitelességét, illetve nem tartotta elfogadhatónak Marczali és utána sok más történész azon
módszerét, hogy az ellenőrizhető részek hitelessége kapcsán a nem ellenőrizhető részekre is kiterjesszék automatikusan a hitelesség látszatát.' 1 Ennek ellenére az alapkoncepciót, tehát hogy az interpolációk valós történéseket fedhetnek, ők sem
kérdőjelezték meg: „a kutatás nyilvánvalóvá tette, hogy az ún. interpolációk túlnyomó része egykorú vagy közeikorú keletkezésű a leírt eseményekkel" 14 — írták éppen
abban a tanulmányban, amelyikben bírálták az interpolációkban leírt események feltétlen történetiségét. Kristó véleménye nem változott a későbbiekben sem: „E szerző
[ti. a Képes Krónika-család kompilátorának] érdeme, hogy beillesztette munkájába
(illetve a dolog lényegét illetően visszatette a helyükre) azon, a 11. század utolsó harmadára és a 12. század első felére vonatkozó híradásokat, amelyek az első 14. századi krónikaredakcióból hiányoztak (mert onnan valami kivonatolás révén kiestek), és
különböző korú régi feljegyzésekből származtak. Ezzel felbecsülhetetlen értékű szövegeket mentett meg az enyészettől." 1 ' Györffy György szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy későbbi beszúrásokkal tarkított az eredeti, 11-12. századi krónikás
szövegállomány, ám azt alapjaiban ő sem tekintette hiteltelennek,16 mint ahogyan
nem kérdőjelezte meg az interpolációk történeti hitelességét Szovák Kornél sem.17
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Hóman, 1925. 77. p.
Horváth, 1954. 315-320. p.
Gerics, 1995a. 9. p.
Kristó, 1972. 203. p.
Uo. 199. p.
Kristó, 2002a. 87. p.
Györffy, 1993a. 403. p. ill. 405. p. A tanulmány m a j d n e m ugyanolyan szövegezéssel megtalálható még: Györffy 1993b 196. p. ill. 199. p.
Szovák, 1999. 750. p., 752. p.; Szovák, 2004. 52. p.

2. Az interpolációk hitelességét vitató elméietek
Már a 19. századtól kezdve akadtak olyan kutatók is, akik nem fogadták el az interpolációk történetiségét. A 19. század folyamán ezt a vonalat csak az osztrák, illetve
a német kutatás képviselte: Raimund Friedrich Kaindl egy 1898-as munkájában
meseszerűnek (scigenhaft) minősítette az ott szereplőket, Konrád Schünemann pedig ugyan elismerte a közelkorúságukat, de azt szintén tagadta, hogy az interpolációk valós eseményeket takarnának. 18
Magyarországon több történész is felvetette, hogy nem létezett 11. századi
ősgeszta, így az interpolációk sem lehetnek az eseményekkel megközelítőleg egykorúak. Már említettük Marczali Henrik véleményét, amely szerint az első komoly
krónika csak II. Géza idején jött volna létre, ám mégis tett egy engedményt a szövegtöbblet elismerése terén: korábbi feljegyzések létezhettek, azokat felhasználta
a 12. század közepén alkotó krónikás.19 Madzsar Imre szintén II. Géza-korinak tartotta az ősgesztát, arra hivatkozva, hogy a szöveg a Koppány elleni hadjárattól egészen II. Géza oroszországi hadjáratáig olyan egységes szövegtömb, melyben kifejezésbeli azonosságok találhatók. 20 Elméletét Hóman Bálint, Domanovszky Sándor, valamint Horváth János is bírálta.21 A keletkezési időponttal kapcsolatos legszélsőségesebb nézeteket Erdélyi László vallotta, aki szerint Kézai Simon volt
„Krónikáink atyja" (mint ez Erdélyi műve címében is szerepel), és őelőtte egyáltalán nem is létezett az ismert szövegállomány. 22 Erdélyi elméletét Gerics József
meggyőző bírálatban részesítette.~J
A Szerbiában élő történészprofesszor, Rokay Péter szintén azzal a felfogással
állt elő, hogy nem létezett 11. századi ősgeszta, és ezáltal a benne foglalt interpolációk sem lehetnek hitelesek. Az elméletét érintőlegesen közli egy 1990-ben megjelent müvében, mely Salamonról, illetve annak feltételezett pólai sírhelyéről szól. 24
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Kaincll, 1898. 489. p. Idczi: Domanovszky, 1912. 772. p.; Schünemann, 1923. 140-143. p. Idézi: Rokay, 1999. 12-13. p.
Ld. 4. sz. lábjegyzet. Á m Marczali szerint ezek a feljegyzések nem lehettek jelentősek, mert
amikor tanulmánya 91. oldalán közölt egy szerinte helyes leszármazási fát krónikáinkról, akkor az 1150-cs évekre helyezett II. Géza-kori „Királyok Krónikáját" helyezte a legelejére.
Madzsar, 1926.
Hóman, 1931 225-232.; Domanovszky, 1933 163-184. p.; Horváth, 1954. 280-282. p.
Erdélyi, 1933 (Két évvel később Farkas László, Erdélyi tanítványa erre alapozva írta m e g a
doktori értekezését, ő is osztva ezt a véleményt.)
Gerics, 1961 239-246. p.
Rokay, 1990 60-66. p. Kristó Gyula a könyv recenziójában egyetlen mondat erejéig tért ki az
oklevelek hitelességét érintő kitekintésre: „Nagyon érdekes mindaz, amit a legkorábbi m a -

Részletesen az 1999-ben megjelent tanulmánykötetéből kapunk felvilágosítást elképzeléséről. 23 Az alábbiakban Rokay elméletét ezen utóbbi munkája alapján vizsgáljuk meg.
Rokay az áttekintést a 11. századi interpolációkkal kezdi. Tagadja, hogy pusztán
csak az okleveles anyag és a szövegállományban előforduló nevek összefüggései
alapján bizonyítékot lehetne teremteni a szövegtöbblet hitelességére nézve. 26 Szerinte ugyanis a mondott párhuzamokat tartalmazó 11. századi oklevelek között nincsen kétségtelenül hiteles. A tihanyi oklevél esetében is gyanakszik, mert több
kutató is talált benne vakart, illetve későbbi részeket, és „I. András két példányban
fennmaradt tihanyi oklevelének egyikét a Györffy György vezetése alatt álló munkacsoport által kiadott legrégibb magyarországi oklevelek gyűjteményében... vakart, de hiteles, a másikat viszont egyértelműen hamis oklevélnek minősítik." 27
Gyanúsnak tartja az 1061-i zselicszentjakabi oklevelet (mert többszörösen interpolált, és a rekonstruált eredetiben nem szerepel Ata nádor neve, amely a névpárhuzamot kínálná) és a százdi apátság 1067. évi oklevelét is (merthogy minden vélemény
szerint interpolált). Az 1075-ben kiadott garamszentbenedeki alapítólevélben szereplő Frank püspök is felbukkan egy krónikainterpolációban, de szintén nem kielégítő párhuzam szerinte, egyrészt mert ezt az oklevelet is betoldásokkal terheltnek
minősítik, másrészt ez a név szerepel a Chronicon SanctiHuberti
Andaginensisben
is (és „Pauler Gyula és Domanovszky Sándor mégsem jutott arra a gondolatra,
hogy Frank püspök neve a garamszentbenedeki oklevélbe és — ami számunkra pillanatnyilag még jelentősebb — az interpolációkba innen lett átvéve"). 28
Pauler és Domanovszky egyéb érveit sem tartja meggyőzőnek, az eleven elbeszélési mód önmagában kevés („ha pusztán a stílus elevenségéből lehetne következtetni egy irodalmi mű által elbeszélt események korabeliségére, akkor Arany
János Buda halála című alkotásának Attila, Toldyjának pedig Nagy Lajos korában
kellett volna íródnia"29), és a más forrásokban található párhuzam sem elég, mert
„az elbeszélő források szerzői kiagyalt mondanivalóikat is valós adatokból szerkesztik meg." 3 0

gyarországi oklevelek (a tihanyi, a zsclieszentjakabi, a százdi, a szávaszentdemeteri, a
garamszentbenedeki) hitelességéről, illetve interpolált voltáról mond [ti. Rokay]." Ld.: Kristó,
1992 661. p.
25
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Ld.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

Rokay, 1999. 7-105. p. Az alábbia Az alábbi
7 - 1 1 . p.
9. p.
10-11. p.
12. p.
13. p.

Ezek után Rokay rámutat arra, hogy nem minden esetben pontosak az interpolációk híradásai, sőt számtalan helyen durva kronológiai tévedések bukkannak fel
bennük, a 11. és a 12. századi betoldások között is vannak olyanok, melyek semmiképpen nem lehetnek kortárs szerző művei. j l
A szövegek szétválasztásakor nagy hangsúlyt fektet arra az először egyébként
Kristó által megállapított tényre, hogy a Salamon és Géza-László ellentétét leíró
fejezetekben a krónika hol csak egy duxot említ (ebben az esetben ez Gézát takarja), hol pedig kettőt (kiterjesztve a címet Géza testvérére is). Az interpolációk mindig csak egy duxról beszélnek, viszont a Budai Krónika-család (kivonatolt) szövegezésében váltakozva jelenik meg az egyes és a többes szám. Rokay megpróbálja
az eredeti törzsszöveget rekonstruálni a krónikának abban a részében, ahol a dux ok
egyáltalán említve vannak, vagyis a 97-124. krónikafejezetekben. Először is kiiktatja az interpolációkat (hisz, mint ezt ő korábban leszögezte, nem lehetnek egykorúak és hitelesek), aztán más részeket is; olyanokat, amelyeket korábbi történészek
tartottak oda nem illőnek. Ilyenek pl. a Bátor Oposról szóló szakaszok, bizonyos
részek Lászlóról, illetve néhány olyan beszúrás, mely mások szerint megszakítja
az elbeszélés lineáris menetét, ezért nem odaillő. A megmaradt szöveget ezek után
aszerint választja ketté, hogy ott dux vagy duces szerepel, azaz csak Gézát tekintik
abban hercegnek, vagy Gézát és Lászlót is. A szövegrészek elkülönítése nem mindig a fejezetek alapján történik, hiszen többször is előfordul az, hogy egy fejezeten
belül is váltakozik az egyes és a többés szám. Rokay csoportosításából kitűnik,
hogy ha az egy dux ot említő szövegeket egyszerűen egymás mellé tesszük, akkor
azok maguk is értelmes és folytatólagos szövegrésszé állnak össze, melyek Salamon és Géza herceg viszályát beszélik el, sokszor szinte csak tőmondatokban/ 12
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a dux—duces szétválasztás eléggé önkényesen
történt, és azért adtak csak összefüggő szöveget a dux ot tartalmazó részek, mert
Rokay eleve úgy vágta szét a szövegállományt, hogy azok összefüggő szöveget alkossanak.
Már Kristó Gyula is az egy dux ot említő részeket tartotta az eredetibbnek, és mivel azok állnak össze folyamatos szöveggé, ezért Rokay valószínűsíti, hogy az volt
az eredeti állomány. Ezekben még az is feltűnő, hogy Lászlót nemcsak hogy nem
címzi hercegnek, hanem egyenesen kisebbíti a szerepét; elképzelhető, hogy szán-
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Uo. 15-18. p.
Minderre ld. Rokay, 1999. 19-31. p. A krónikaszöveg ezen négy csoportba osztása (egy dux,
két dux, mások által kiiktatott szöveg, Képes Krónika-család interpolációi), és mindezen szövegek párhuzamos közlése uo. 32-71. p.

dékosan, mert az író nem tartotta méltónak egy (leendő) szenthez, hogy viszályokban vegyen részt. JJ
Ezek után Rokay kísérletet tesz arra, hogy ennek a „korábbi" résznek a keletkezési idejét hozzávetőlegesen meghatározhassa. Több példát is hoz arra, hogy semmiképpen sem lehetett kortárs szerző müve: ahhoz túl sok benne a kronológiai és
terminológiai tévedés. A 97. fejezetben Salamon az ő soceréhez menekül, IV. Henrikhez, aki visszasegíti az ő generét a trónra. Hagyományos fordítások szerint a
socer apóst, a gener vöt jelent, viszont IV. Henrik, mint tudjuk, nem apósa, hanem
sógora volt Salamonnak. A krónikás itt tehát tévedett, ráadásul a szót más fejezetekben is hasonló értelemben használja. Rokay felveti azt a magyarázatot, hogy IV.
Henriket összetévesztették az apjával, akit szintén Henriknek neveztek, és rá már
érvényes ez a rokonsági fokjelölés. Ez viszont későbbi szerzőre vall.' 4 Ráadásul a
101. fejezetben szereplő 13 éves béke egy olyan torzítás, amelyet még senkinek
nem sikerült kellőképpen megmagyarázni azok közül, akik a 11. századra helyezik
az ősgesztát, tehát ez a mozzanat is későbbi szerzőre vall.33
A törzsszöveg rekonstruálásakor Rokay a 124. fejezetig a dux-duces ellentétpárokra építve halad. Viszont ebben a fejezetben Gézát királlyá koronázzák, így ez a
módszer érvényét veszti, Rokay pedig más filológiai eljárással igyekszik kiszűrni a
szerinte oda nem illő elemeket. Gerics és Kristó megállapításai alapján kiemel olyan
legitimista, vagyis a törvényes öröklési rendet pártoló, és idoneista, vagyis az uralkodói alkalmasságot előtérbe helyező részeket a Szent László uralmát tárgyaló fejezetek esetében, melyek biztosan későbbi betoldások. Ugyancsak kiemeli a 131. fejezet
Szent László legendájából származó részleteit is. j6 Ezek után részletesen kitér a Salamon és családja sírhelyével, és Kálmán kori felbukkanásával kapcsolatos részek
elemzésére, melyek szerinte valamikor 1270-72 és 1332-33 közt kerültek be a törzsszövegbe. Végül kihagyja Kálmán apuliai hadjáratát tartalmazó részt is, amelyet
még Mályusz Elemér iktatott k i / 7 Innen egészen a 168. fejezetig, II. Géza haláláig
terjed a szöveg (eddig tartanak a Képes Krónika-család interpolációi, szövegeitéré -
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Rokay, 1999. 72-74. p.
Uo. 74-78. p.
Uo. 78-79. p.
Megjegyezzük: Kristó és Gerics az említett részeket egy Kálmán-kori gcsztához viszonyítva
tekintette bctoldottnak, mert szerintük bizonyos elemek a 12. század második felének politikai
gondolkodását tükrözik. Viszont Rokay elmélete szerint az alapszöveg is a 12. század második
felében, vagy még később keletkezett, tehát akkor már az így kiszűrt részek egy „eredeti" szövegben sem lennének anakronisztikusak.
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Rokay, 1999. 91-97. p.

sek és minimális többletek persze ezután is vannak, de nem olyan nagyszabásúak
mint előtte), és az interpolációkon kívül más részeket már nem zár ki.
A 97. fejezet előtt még néhány fejezetet visszalépve (és az oda nem illő részeket
kihagyva) Rokay közöl egy összefüggő és értelmileg helyes szöveget, mely szerinte az eredeti szerkesztésben lehetett benne. Ezzel megközelítőleg rekonstruálta a
91-168. fejezet közti szövegállományt/ 8
Rokay Péter egész elméletének rövid összefoglalásaként hadd idézzük saját magát: „Úgy véljük sikerült tovább csökkenteni a Képes Krónika szövegtöbbletének, az
ún. interpolációknak, mint a XI. századra vonatkozó forrásnak, csupán Domanovszky Sándor tekintélyén alapuló, egyébként azonban soha semmivel sem igazolt
és így meg nem érdemelt hitelét. Elhagyva az interpolációkat, a más kutatók által kiiktatott szövegrészeket, valamint azokat, melyek két herceget említenek, kísérletet
tettünk az azoknál régebbi krónikaszöveg helyreállítására. Ehhez viszonyítva amazokat, véleményünk szerint utólagos betoldásnak kell tekinteni. Mindezek a részek a
Képes Krónikában nyerték el ma ismert egybeszerkesztett alakjukat. ,,j9

3. A korai oklevelek hitelessége, és a bennük említett személyek
történetisége
Mint láttuk, az interpolációk hitelessége Rokay szerint csak Domanovszky tekintélyére épült, egyébként az emellett felhozott érvek önmagukban nem elég súlyosak,
így azok a névpárhuzamok sem, amelyek a 11. századi oklevelek és az interpolációk közt fellelhetők. Rokay, amikor könyve elején végigtekintett az összes ilyen oklevélen, mindegyikben talált valami kivetnivalót, még a hagyományosan eredetinek tartott 1055. évi tihanyi oklevélben is. Azzal a kérdéssel, hogy vajon valóban
az eredeti okleveles hagyományra vezethetők-e vissza az ott található nevek még
az interpolált oklevelek esetében is, a kutatás eddig nem foglalkozott, hanem evidenciának tekintette azt. Az alábbiakban azt szeretnénk igazolni, hogy bár lehet
tartalmi és formai kifogásokat emelni ezen oklevelek ellen, a névpárhuzamok az
esetek legnagyobb részében az oklevelek 11. századi részéből kerültek ki, és nem
az esetleges későbbi hozzátoldások eredményeképpen. A vizsgálatot kezdjük az
időben legkorábbi tihanyi oklevéllel.
A krónikakompozíció egy nem interpolált részében a következőket írja: „Abban az időben András király monostort alapított a Balaton tava mellett Szent Ányos
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Ezen szövegállomány közlésére ld. uo. 79-89. p., 98-105. p.
Uo. 180. p.

tiszteletére azon a helyen, melyet Tihanynak hívnak". 40 A nagyobbik Gellért-legendában pedig: „Maga a király pedig, aki jámbor és fölötte keresztény volt, két
monostort alapított, a tihanyit meg még egyet Visegrád mellett". 41 És a tihanyi monostornak ránk is maradt az alapítólevele, mindjárt két példányban. Az egyik egy
egészen biztosan interpolált palimpszeszt, talán a 15. század elejéről, a másik viszont hitelesnek látszik. 42 A hamisítvány és az eredetinek tartott példány között
igen sok helyen szó szerinti szövegegyezés található, többek között a tanúk névsora a végén, amely a számunkra fontos párhuzamokat kínálná. Mi a biztosan interpolált példánnyal nem foglalkozunk, csak a másikkal, hiszen ha csak az egyik
eredetiségét sikerül igazolni, akkor már annak is következményei vannak a krónikaszövegre nézve.
Az oklevelet két hártyából varrták össze, és egyrészt az összevarrás helyén hátul
pecsételték meg, másrészt az oklevél alján. Az előbbi pecsét a két rész összetartozásának hitelességét, míg az utóbbi magának az oklevélnek a tartalmát hivatott igazolni, de mára már mindkettő elveszett, csak a nyomuk maradt meg. 43 Ám a 15.
század elején még rajta voltak az apátság alapítólevelén, mert a következőt írták a
megvizsgált oklevélről: „két pecséttel, eggyel a hátulján, a másikkal az elején megpecsételt." 4 " A pecsétek elhelyezkedésének ezen hasonlóságából biztosra vehetjük, hogy 1402-ben konkrétan a ránk maradt oklevelet vizsgálták meg. Ennél jóval
korábban is említik már, hiszen 1211 -ben II. András Uros apát kérésére megerősítette az adomány levelet, s ekkor szó szerint is idézett az „az aggkor vénségével sújtott" oklevélből. 43 A hártya hátulján található egy feljegyzés, amely az íráskép
alapján a 11, század végére tehető. Ugyanezen kéz egészítette ki az oklevélszöveget; a conscriptum est hoc privilégium a beatissimo presule N. sorban az N. szigla
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„Eo tcmporc rcx Andrcas iuxta lacum Balatini construxit monastcrium in honore Sancti
Aniani, in loco qui dicitur Tyhon." In: SRH I. 345. p.; Bollók János fordítása: Bollók, 2004.
59. p.
„Ipse enim rcx, pictatc valdc Christianus, duo monastcria construxit, Tychonium ct iuxta
Visegrád." In: SRH II. 503. p.; Almási Tibor fordítása. In: Kristó, 1999. 428. p.
Az oklevelek mérvadó kiadása: DHA I. 149-152. p.; 154-156. p.
DHA I. 145. p.
„duobus sigíllis, uno a tergo et alio ab intra consignatam." A leírás: DHA I. 146-147. p.
„vetustatis senio dcstitutum". II. András oklevelét idézi: DHA I. 146. p. Püspöki Nagy Péter
szerint a szöveg magyarázó fordítása: „régiségből eredő kopottság jeleit viseli", ti. a bemutatott oklevél, és ez azt bizonyítaná, hogy az eredeti 1211-ben már rossz állapotban volt, holott a
ránk maradt példány „mindmáig kiváló épségnek örvend". (Püspöki, 1989. 62. p.). Ebből Püspöki arra következtet, hogy a mai oklevél nem lehet azonos az eredetivel, ám itt a vénség nem
biztos, hogy az oklevél külső állapotára utal, lehet hogy csak ami, hogy régen adták ki, tehát a
jogait meg kell erősíteni.

fölé beírta, hogy Nicolai, nyilván az alatta található tanúnévsor hatására, ahol szintén genitivusban szerepel a név (merthogy Miklós jele), aztán észrevéve a tévedését, az utolsó betűt átjavította a nyelvtanilag helyes o-ra. 46 Tehát a 11. század végén
már nem tudták egyértelműen, hogy kit is takar az N. szigla, legfeljebb sejthették,
ez a tény is az oklevél keletkezésének egykorúsága mellett szól.
Ám az eredetiség ellen is fel lehet hozni érveket. Az első mindjárt az a tény, hogy
két hártyából van összevarrva, ami legalábbis szokatlan a királyi adományozási! oklevelek esetében. Ám ezek a hártyák viszonylag nagy méretűek, az első 46,5 cm
hosszú és kb. 37 cm széles, míg a második 43,5 cm hosszú és 35,5 cm széles, 4 ' tehát
összevarrva a hosszúsága majdnem egy méter, és ez megközelítőleg tele is van írva.
Ilyen nagy felületű pergament pedig (amely az állati bőr egy bizonyos része) nehéz
készíteni egy darabban. Mint összevarrt oklevél nem áll egyedül, a vasvári káptalan
1359. évi adománylevelét pl. négy egymásra vairt hártyára írták.4S Egyébként pedig
ott volt a két felet összekötő szalagra rányomva az ellenőrző pecsét, amelyet a már
említett 1402. évi vizsgálat alkalmával elfogadhatónak tartottak.
Emellett felvetették, hogy az oklevél nem is egy ember munkája. Egyrészt nyelvileg is több részre bontható: az arengát jó latinsággal fogalmazták meg, míg a birtokadományok felsorolásakor a nyelvezet egyenetlen, és a szerkezetekben egyeztetési
hibák is vannak.49 Másrészt úgy tűnik, hogy a tanúk nevét nem ugyanaz a kéz jegyezte fel, mint ami magát a törzsszöveget leírta, és ezt az ultraibolya vizsgálatok is megerősítik/ 0 Ezen tétel igaza mellett Bárczi Géza egy észrevétele is felhozható. Bárczi
egy teljes könyvnyi terjedelemben vizsgálta az oklevél híres nyelvi emlékeit, nemhogy szórói-szóra, hanem egyenesen betűről-betűre kielemezve azokat. Megállapítja, hogy ezekben a hely- és személynevekben és egyéb szavakban szokatlanul nagy a
A'betű használati aránya a hagyományos c-vel szemben (29 k, és csak 12 c).' 1 Ezzel
szemben a tanúnévsor neveiben az összes k hang c-vel van jelölve. Ehhez a problémához kapcsolódik az is, hogy egyrészt a tanúnévsor keresztjeit ugyanaz a kéz írta be
minden esetben, és az a szokatlan gyakorlat is, hogy a tanúk nevét csak a megpecsételés után vezették rá az oklevélre. Ez onnan tudható biztosan, hogy a signumsox és az
alatta levő záró formula teljesen szabályosan veszi körbe a pecsét helyét, tehát a be-
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Az idczet: DIIA I. 152. p., az íráskép elemzésére ld. Erdélyi, 1906 37. p. Ezt elfogadja: Komjáthy, 1955. 45. p.; Püspöki, 1989. 78. p.
DHA I. 145. p .
Szentpétery, 1930. 11. p.
Komjáthy, 1955. 31. p. Azt, hogy ez a tény egyáltalán fennáll, és hogy ebből több szerzőre
kellene következtetni, tagadja Kristó Gyula: Kristó, 1983. 357-358. p.
Komjáthy, 1955. 46. p.
Bárczi, 1951. 125. p.

írás biztosan megpecsételés utáni/ 2 Tehát éppen a számunkra fontos (mert névpárhuzamokat tartalmazó) tanúnévsor tűnik egyetlen későbbi kéz későbbi betoldásának, és ez a kéz, mint a helyesírás-összehasonlításból látjuk, nem azonos az oklevél
leírójával. Ám ezeket a problémákat nem olyan nehéz megmagyarázni.
Nézzük először is azt a tényt, hogy az összes tanújelét ugyanaz a kéz írta be. Ez
nem feltétlenül utal hamisításra, sőt, ha a külföldi okleveles párhuzamokat is figyelembe vesszük, akkor azt kell mondanunk: egyenesen természetes, hogy ez így
van. A német és itáliai oklevelek esetében a jelenség gyakori, Franciaországban pedig a korai Capetingek idején (a 10. század legvégén és a 11. században) a tanúaláírások kivétel nélkül egy kéztől származnak minden ilyen jellegű oklevél esetében.3'1 Azt pedig már Szentpétery Imre is megállapította, hogy a tihanyi alapítólevélben erős francia hatás is megjelenik a német mellett, s ez utóbbi már nem olyan
hangsúlyos, mint pl. a pannonhalmi oklevél esetében."4 I. András francia orientáltságú egyházpolitikája pedig közismert (most csak arra a tényre utalnék, hogy Szent
Ányost, aki a tihanyi monostor védőszentje lett, főként Lotharingiában tisztelték). 31 Arra pedig, hogy ezeket a neveket miért csak a megpecsételés után írta be
egy idegen kéz, erre maga az oklevél szövege ad választ: „pecsétünk rátételével
megjelöltük, és a híveinknek megerősítésre átadtuk". 36 És ezután következik rögtön a névsor, talán más kéz írásával is, amely nem tekinthető ez esetben interpolációnak, hiszen a signumsov alatt található keltezéssel és lezárással kapjuk meg a
szabályos oklevélformátumot, amelyhez a tanúnévsor is szervesen hozzátartozik.
Az oklevél szövege épp akkor lenne hiányos, ha rögtön a megpecsételés után befejeződne. Semmi okunk sincs tehát, hogy a neveket sokkal későbbi betoldásnak tekintsük, az még 1055-ben keletkezett, csak egy kicsivel később a nyelvemlékeket
is tartalmazó leíró résznél. 3
A hitelességet támadván az eschatocollum azon szavait is fel lehet említeni, miszerint: „Összeírta ezt az oklevelet a »beatissimus« főpap, N., aki abban az időben a
jegyzői szolgálatot töltötte be a királyi udvarban". 38 Felvetették, hogy itt harmadik
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Ezt a tcnyt elfogadja és szokatlannak tartja Szentpétery, 1930. 44. p.; Komjáthy, 1955. 29. p.
DHA I. 148. p.; Szentpétery, 1930. 43. p.
Szentpétery:, 1930. 41-42. p.
Györffy, 1997. 6. p. A francia hatásra lásd még: Váczy, 1958. 268-270. p.; 111. az oklcvcl vonatkozásában részletesebben elemzi a kérdést: Balogh, 1957. 38-41. p.
„Sigilli nostri impressione signavimus, fidclibusquc nostris corroborandam tradidimus". DHA
I. 151. p.
Egyébként ugyanezen a véleményen van Komjáthy is: Komjáthy, 1955. 47. p.
„Conscriptum est hoc privilégium a beatissimo presule N., qui tunc temporis vicém procurabat
notarii in curia rcgali". DHA I. 152. p. Az N-t Nicolaová egészítették ki.

személyben beszél önmagáról N., és a beatissimo jelző az már jó emlékezetűt
(beate memorie), tehát elhunyt személyt takar (ezt támogatja a tunc temporis is).
Viszont azt már Jakubovich Emil is megállapította Melich Jánossal vitatkozva,
hogy a beatissimus élő egyházi személyeket (püspököket, apátokat) is megilletett,
és N[icolaus] presulnak címzi magát. 39 Ám az nem valószínű, hogy N. presul önmagát címezte volna egy olyan korban beatissimusnak, mikor a szerénykedő formulák általánosak voltak. 60 Viszont az említett mondat is a tanúnévsor után olvasható, tehát nyugodtan beszélhet harmadik személyben a törzsszöveget leíró (összeíró) Miklós főpapról, akinek a neve a tanúk közt is megtalálható Nicolaus
episcopusként, és akár címezhetik beatissimusnak is.
Szintén kifogást emelt az oklevél eredetisége ellen Püspöki Nagy Péter, arra hivatkozva, hogy míg a ránk maradt példányban András a somogyi és a tolnai vámnak a harmadrészét adta oda a monostornak, 61 addig IV. Kelemen pápa egy 1267.
évi oklevelében, melyben megerősíti a monostor kiváltságait, a pesti rév vámja és
tolnai vásár szerepel. 62 Püspöki szerint IV. Kelemen pápának nem a ránk maradt
oklevelet mutatták be, hanem a ténylegesen eredetit, mely a pesti és tolnai vásárok
vámjait tartalmazta. Később maga Püspöki írta egy másik helyen, hogy a pesti vásárvámot szerinte I. Béla adta a monostornak, és így került be IV. Kelemen oklevelébe. 6, Viszont az apátság sem 1055-ben, sem I. Béla korában nem kaphatta meg a
pesti rév vámját, mert azt II. Géza király adományozta oda az óbudai egyháznak
1148-ban, tehát akkor még királyi kézben volt.64 Az elképzelhető, hogy az oklevelet interpolálták (ugyanis eredetiben nem ismerjük), és Géza csak a vám harmadát
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Jakubovich, 1924. 130. p. Azt, hogy a beatissimus elhunyt személyt takar, már Erdélyi László
is vallotta: Erdélyi, 1906 37. p.
Pais, 1955. 12. p.; 16. p.
DHA I. 151. p.
Püspöki, 1989. 61. p. IV. Kelemen oklevelének kiadása olvasati hibákkal: Wenzel, AUO III.
140-141. p.; helyesebben: Erdélyi, 1908. 525-528. p. Az oklevél helyes keltezése 1267. január, Wenzelnél az 1266. év alatt szerepel, mert magában az oklevélben is ez áll, viszont az ún,
firenzei évkezdetet használja, mely március 25-én kezdődik, így 1267. január az ő fogalmaik
szerint még az 1266. évre esik.
Püspöki, 1989. 75. p. Erre egyébként semmilyen konkrét adat nincsen, Püspöki abból következtet mégis erre, hogy a hamis (!), 1324 körül készített Szent László-kori birtokösszeírása az
apátságnak tartalmazza ezt a tételt, és a hamisítvány szövege szerint „sancti Stcphani regis... et
Andree ac Bele... regum Hungaríe" okleveleit használták fel az összeíráshoz (ezen hamis oklevél szövegrészleteit ld. DHA I. 145-146. p.).
„pro petitioné Miko eiusdem loci praepositi, tributum fori Gcyzac, et tributum portus Pest, et
Kerepes". Fejér, CD II. 129-130. p. Az adományozást a krónika tévesen I. Géza nevéhez kapcsolja: SRH 1. 395. p.

adta oda az óbudaiaknak, különben a tihanyi monostor még a 13. században sem
szerezhette volna meg a másik harmadát. Erre valamikor 1211 után kerülhetett sor
(ugyanis András 1211. évi összeíró oklevelében még nem szerepelt), és azután bekerült IV. Kelemen pápa oklevelébe is. Amikor pedig az Anjou-korban elkészítették az említett Szent László-kori hamis összeírást, akkor, mint anakronizmus, a
pesti vám is bekerült az oklevélbe. Az, amire Püspöki utal, hogy IV. Kelemen oklevele nem említi a somogyi vámot, nem igaz, mert az oklevélben áll: „a közönségesen Somogynak nevezett helyen általatok bírt évi dénárjövedelem" szerepel. 63 Ez
semmi másra nem vonatkozhat, csak a vámra, még ha nincs is erre konkrét utalás,
mert egyrészt Somogy településsel kapcsolatban az apátság soha nem bírt más jogot, mint a vámot, tehát más „dénárjövedelme", mely ide köthető, nem is lehetett;
másrészt a somogyi vám felbukkan az apátság későbbi történetében is, egészen az
újkorig. 66
Szót kell ejtenünk még egy korjelölő jelenségről: az oklevélben található nyelvi
emlékekről. Ezek szervesen illeszkednek abba a rekonstruálható nyelvi folyamatba, mely során érzékelhető a magyar nyelv fejlődése. Ennek egyik legalaposabb
elemzése Bárczi Géza már említett könyvében található meg. 67 Ami tehát a nyelvemlékeket illeti: mindenképpen korai, 11. századi időre utalnak.
Az oklevélben ugyan található egy 7 szót érintő vakarás, amely a szőlőkről
szólt, 68 de ez a hitelességet csak minimálisan érinti (a tanúnévsort pedig egyáltalán
nem), tehát összességében a tihanyi alapítólevélről elmondhatjuk: semmi okunk nincsen kételkedni sem a birtokadományok hitelességében (leszámítva az említett kis
vakarást), sem a tanúnévsomak a hiteles, 11. század közepéről származó voltában. 69
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„Annuum rcditum dcnariorum, qucm habctis in loco, qui Simigium vulgariter nominatur." Erdélyi László kiadása alapján (Erdélyi, 1908. 526. p.). Püspöki szerint itt az oklevél „a somogyi
jövedelem esetében annak jellegére nézve bizonytalanságban hagy" (Püspöki, 1989. 61. p.),
vagyis nem bizonyítható, hogy a vámra vonatkozna.
1460, 1534, 1557, 1572, 1585-89, 1609, 1645, 1661, 1671-87 folyamán is: Erdélyi, 1908.
397. p.
Az oklevélben pl. a sorvadó véghangzók esetében is a késői nyelvemlékektől archaikusabb
nyelvi alakokat lehet találni, éppen az átalakulás korszakában írták ezeket a szavakat le, mikor
még egyes, főként egytagú szavaknál még jelen van a véghangzó. Minderre: Bárczi, 1951.
69-80. p., 132-140. p. A birtokos személyjcl is hiányzik még egyes esetekben. Ld. Kiss, 2003.
369. p. (a vonatkozó rész Sárosi Zsófia munkája) Ld. még Bárczi, 1951. 123-140. p.
DHA I. 149. p.
Nem tudjuk elfogadni Komjáthy azon elméletét, amely szerint ezt a monostort is — a visegrádihoz hasonlóan — a baziliták számára alapította volna András. Eszerint az említett Miklós a
nekik szánt birtokadományok összeírását végezte cl. Amikor kiteljesedtek a francia egyházi
kapcsolatok, akkor a már épülő monostort a bencések kapták volna meg. A készülő oklevélhez

Ennél bonyolultabb az 1061. évi zselicszentjakabi oklevél ügye. Míg a tihanyi
alapítólevél esetében hat névpárhuzam is kínálkozik, itt csak egy, Ottó somogyi ispán, akit a krónika Atha nádor néven említ. O Salamont és Géza herceget egy zavaros időrendi! hadjáratból visszatértében megkéri, hogy vegyenek részt a monostor
alapításában: „Visszatérésük közben pedig Atha nádor kérte a királyt és a herceget,
hogy vegyenek részt monostorának alapításában, melyet Zselicben Szent Jakab
tiszteletére emeltetett; így is történt". 70 Atha azonosítható Ottóval, mindkettőjüket
a zselicszentjakabi monostorhoz kapcsolja a hagyomány, és a névalakok közt is
van kapcsolat: 1131 -ben, a zobori összeírásban Ottó morva herceget is magyarosan
Athának írják. 71
Mivel az oklevél eredetiben nem maradt ránk, ezért mindenekelőtt tekintsük át a
szöveghagyomány útját napjainkig, hiszen minden forráskritikai vizsgálat esetén
kulcsfontosságú: vajon mennyire lehet megbízni az átiratokban? Az oklevél története már önmagában sem egyszerű: azt, hogy egyáltalán megmaradt, két peres
ügynek köszönheti, amely 1375-77 közt, valamint 1422-ben folyt.
Szepesi Jakab országbíró 1377-ben kiadott oklevele tartalmazza az első per
anyagát (néhány személy a Szerdahelyi családból ,2 elfoglalta a monostor birtokait
kegyúri jogukra hivatkozva), és azoknak az okleveleknek a leírását, melyet egy évvel korábban Tamás apát nyújtott be igazának bizonyítására. Az egyik ilyen oklevél a királyi kápolnaispán 1374. évi oklevele, amely IV. Béla egy 1257-i oklevelét
írja át szóról szóra. Ez a IV. Béla-kori diploma tartalmazta a zselici adománylevél
szövegét. Sajnos Szepesi Jakab ítéletlevele nem írja át szó szerint az 1374-i (tehát
közvetve az 1061. évi szöveget is tartalmazó) oklevelet: a zselicszentjakabi átírás
egy részét teljesen, kulcsfontosságú egy részét viszont csak kivonatolva jegyzi fel

Komjáthy szerint felhasználták Miklós összeírását és beépítették az oklevélbe, melynek így
három leírója lett volna: Miklós, aki a birtokösszeírást végezte, egy második személy, aki
megírta a bevezetést és a végét miután Szent Ányosnak szentelték fel a monostort, és végül
egy harmadik, aki a tanúk nevét írta be (egy negyedik is létezhetett, aki a 11. század végén az
N. sziglát kiegészítette). Minderre ld. Komjáthy, 1955. 31-47. p. Komjáthy elméletét elfogadta a Mályusz Elemér és Kristó Gyula által írt Thuróczy-krónikakommcntár is: Mályusz, 1988.
326-327. p.
70
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„In reversione autem eorum Atha palatínus rogavit regem ct ducem, ut in constructionc
monasterii sui, quod in honorc Sancti Iacobi edificavcrat in Zelyz, intercssent; quod ct factum
est." SRH I. 364. p. Bollók János fordítása. In: Bollók, 2004. 67. p.
Pauler, 1899. I. 439. p.
A Szerdahelyiek a Győr-nemzetség egyik mellékága voltak, ugyanebből a Győr-nemzetségből
származhatott Ottó ispán is, a zselici monostor alapítója. Ld. Karácsonyi, 1900. 554-556. p.;
C. Tóth, 2001. 53-55. p.

(és Salamon oklevelének nevezi, ellenben 106l-re dátumozza). 7j Ezen 1377-i ítéletlevél (mely szerint az apátság végül megnyerte a pert) sem maradt ránk eredetiben, csak egy Zsigmond-kori átiratban, amelyet a 17. században másoltak le, sajnos nem túl jól. 74 Itt tehát egy hosszú szöveghagyományozódással állunk szemben,
amelynek során a szövegromlás főként két ponton volt lehetséges: egyrészt Szepesi Jakab 1377. évi ítéletlevelében, amely az eredeti oklevél bizonyos részeiről csak
kivonatokat közöl, másrészt a 17. századi átíráskor, amely több nevet elronthatott.
Emellett természetesen más szövegromlások is előfordulhattak.
Létezik azonban az oklevélnek egy másik, az előzőtől független szöveghagyománya is. Ez szintén egy perhez kapcsolódik, amely 1422-ben zajlott, szintén a
kegyuraság kérdésében, és itt az apát szintén bemutatta a maga igazának bizonyítását szolgáló okleveleket, és ezekről feljegyzés is készült. Ezek közül az egyik: „egy
okirat, pergamenen régi betűkkel", 7i amely „összeírta a néhai Ottó somogyi várispánnak, ti. az Úr megtestesülésének 1061. évében, a 15. indikcióban alapított azon
monostor alapítójának" a monostornak tett adományait. 76 Ezután pedig közölnek
egy szó szerinti részletet az oklevél végéről, mely többé-kevésbé megegyezik az
1377-ben kivonatolt átirat vonatkozó részével.' A külső jegyek alapján (pecsét hiánya, az írásnak már 1422-ben is régies volta) jó okunk van azt feltételezni, hogy ez
maga az eredeti, 106l-es alapítólevél volt. Ennek igaz volta persze felvet olyan
kérdéseket, hogy ha 1422-ben az apátságnak rendelkezésére állt (volna) az eredeti,
akkor 1376-ban annak miért csak egy többszörös átiratát mutatták be az akkori perben? Egyébként ezen 1422. évi ítéletlevél eredetije sem maradt fenn, csak Albert
király 1438-i átiratában. 78
Hogy ezen utóbbi szövegrészlet tényleg az eredeti oklevélből származhat, arra
több érvet is fel lehet hozni. Ezen szöveghagyomány ugyanis némi többletet is tar-
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DHA I. 170. p.
Minderre ld. Kumvrovitz, 1964. 51-59. p. Kumorovitz itt részletesen ismerteti a per lefolyását
és a többi bemutatott oklevelet is. Ld. még DHA I. 170. p. A zselici oklcvélszöveg közlése:
DHA 1. 171-174. p.; itt Kumorovitznak a már említett 17. századi átírás fényképéről készített
szövegátírását közlik le. Ám egyes feltételezések szerint IV. Béla is III. Béla oklevelét írta át,
amely szintén nem az eredeti 1061-i oklevelet, hanem annak Salamon-kori átiratát tartalmazta
volna. Ld. Püspöki, 1989. 67-70. p.
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„quidem carta in pergameno litteris veteribus". A szöveget idézi: DHA I. 169. p.
„conscripta... condam Ottonis Symigicnsis civitatis comitis, fundatoris scilicct ipsius monasterii
anno ad incamacione Domini millcsimo scxagcsimo primo, indictione quintadccima". DHA I.
169. p.

77

Az 1422-ben leközölt részletet ld. DHA I. 169. p., az 1377-ben közölt oklevelének idevágó részét ld. DHA I. 173. p.
DHA I. 169. p.
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talmaz a hosszabb, 1377. évi átíráshoz képest, mégpedig archaikus, 11. századra
valló többletet. Ugyanis a záróformulában Ottó leírja, hogy monostort alapított, és
minden vagyonát ráhagyta azzal a feltétellel, „hogy amíg élek, a monostort az
apátommal én magam igazgatom és viselem gondját, halálom után pedig egy püspöknek vagy ispánnak, illetve rokonomnak vagy unokatestvéremnek se legyen hatalma fölötte, hanem körültekintő gonddal király urunk rendelkezzék fölötte"19 A
dőlttel szedett részek hiányoznak a hosszabb, 1377-i átírásból. Elvileg felmerülhet
az, hogy 1422-ben egy hamisítványt mutattak csak be, hiszen éppen ez a szövegtöbblet volt a monostor legfőbb érve a kegyuraik fennhatósága ellen, ráadásul, mint
láttuk, 1376-ban ez az oklevél nem is állt a rendelkezésükre. Ám az „abbate meő"
meggyőz minket arról, hogy ez nem így van. Az 1377. évi átírás nem tartalmazza a
meo birtokos jelzőt, mert annak a használata a magánegyház intézményére utal.
Ám az invesztitúraharc idején az egyház már felszólalt a főként német földön virágzó magánegyház ellen is, és sikerült elérnie, hogy a „tulajdonosi" jog kisebb
részjogokra bomoljon szét. Az egyik ilyen részjog a patronátus intézménye volt. A
patrónusnak gondoskodnia kellett az egyházi birtokok védelméről és tiszteletben
tartásáról, viszont cserében néhány többletjog (a templomba való temetkezés, a lelki üdvéért elmondott imák stb.) illette meg. III. Sándor pápa a 12. század második
felében már teljesen a saját hatáskörébe vonta a magánegyház alapítójának jogait,
viszont néhányat átengedett a patrónusnak, innentől fogva tehát az alapítót nem sajátjogánál fogva illette meg a patrónusi többletjog, hanem egyházi kegy folytán.Ml
1061-ben Ottó tehát a kor szokása szerint egy magánegyházat alapított, viszont
az oklevél első átírásakor, a 13. században már csak a patronátusi jog létezett, tehát
akár már IV. Béla idejében is kihagyhatták belőle az egyházjogilag ellentmondásos
részt (bár a kihagyás időpontja nem állapítható meg biztosan). Az eredeti oklevél
pedig azért nem állott 1377-ben az apátság rendelkezésére, mert a patrónusok kezén volt akkor. Az 1257-i megerősítés szinte biztosan a patrónusokhoz köthető,
mert számukra kedvező részeket hagytak ki, illetve toldottak be a privilégium átírásakor.^1 A 13. század végén az oklevél még mindig náluk van, amit az apátság
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„ut quamdiu vixcro, egomct cum abbate meo monasterium regam ct prevideam; postquam
vero obiero, millus episcoporum vei comitum vei cognatorwn cml nepotum meorum ullam
potestatem habeut super illud, sed domini regis providencia et ordinacione disponatiir'. DHA
I. 169. p., 173. p. Kumorovitz Bernát fordítása. In: Kamorovitz, 1964. 68. p.
Uo. 72-76. p.
Az önmagában nem lehetetlen, hogy egy hivatalos átírás esetén is változtassanak egy kicsit a
szövegen, ha az a modernebb joghoz igazodik így. A kihagyásról volt szó, a betoldás: az
intitulációban Ottót a Győr nemzetségből származtatják, mely a patrónusok jogát igazolja: az
1377, évi átírás szerint az intituláció: „Ego Ottho filius Gcwr de gencrc Gcwr Simigicnsis

sérelmez is. Egy 1298-ban kötött megállapodás értelmében vissza kell adni minden
apátsági oklevelet és privilégiumot. 82 Viszont tudjuk, hogy 1335-ben a Szerdahelyiek által alapított pálos kolostor alapítólevelének záróformulája egyezik a zselici
oklevél záróformulájával, azt tehát ennek alapján fogalmazták, vagyis ekkor, a
megállapodással ellentétben, még mindig a Szerdahelyieknél volt az oklevél, és ez
az 1375-77 közt zajlott per idején sem lehetett másképpen, ezért volt kénytelen az
apátság az átirattal bizonyítani. Később, valamikor 1422 előtt, talán a megnyert per
hatására is, már a tulajdonukba került.
Az 1422. évi átírás alapján tehát biztos fogódzópontnak vehetjük, hogy monostort alapítottak Szent Jakab tiszteletére a magánegyház intézménye alapján, és az
alapítót a körülírásban Ottó somogyi ispánnak nevezik, az alapítás dátuma pedig
1061. Ezzel összecsengnek a hosszabb, ! 377-1 átírás adatai is. Összességében tehát
azt mondhatjuk, hogy bár az oklevél szövege nem teljes, és hacsak elő nem kerül
valamilyen szó szerinti átirat, akkor nem is fogjuk soha megtudni a teljes szövegét,
ennek ellenére az alapvető adatok (az alapító neve, alapítás dátuma) mindenképpen
hiteles módon hagyományozódtak ránk.
Rokay az oklevéllel kapcsolatban a következőket írja: „le kell azonban szögeznünk, hogy Ata illetve Ottó neve nem szerepel a Kumorovitz által rekonstruált szövegrészben, hanem csupán az á t í r á s o k b a n . ' Rokay itt az 1422-i átiratra gondol,
melyet Kumorovitz a már említett tanulmányában az eredeti oklevélből való szó
szerinti közlésnek tart (ugyanúgy mi is). Ebben tényleg nem szerepel Ottó neve, hiszen ez az oklevél vége, viszont mint említettük, mikor 1422-ben körülírták az oklevelet, akkor ahhoz az intitulációját használták fel, és abban ott szerepel Ottó neve
és titulusa, tehát azzal, hogy sikerült az 1422-ben leközölt részlet hitelességét bizonyítani, tulajdonképpen a felhasznált intituláció hitelességét is bizonyítottuk, Ottó
somogyi ispán létével egyetemben.
A százdi apátság alapításáról semmilyen történeti forrás nem számol be az alapítólevelén kívül, viszont az alapítólevélben sok olyan személy felbukkan, akiket
az interpolációkban (is) említenek. Maga az alapítólevél sem maradt ránk eredetiben, csak IV. Béla király 1267. évi átiratában, melyben Aba nembéli Prügy ispán

comitatus comcs." DHA I. 171. p. Bár az 1422-i eredeti oklevélnek az átírása szó szerint nem
közli ezt, ám amikor körbeírják az oklevelet, akkor az intitulációjának az alapján csak Ottonis
Symigiensis civitatis comitist említenek (DHA I. 169. p.), így valószínűsíthető, hogy a Győr
nemzetségre való utalás csak későbbi betoldásként került bc az oklevél átirataiba.
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„rcddcrc ct rcstitucrc dcbcant omnia privilcgia ct inslrumcnta supradicti monasterii, que in
privata custodia usque ad hcc tempóra conservarunt." Idézi: Kumorovitz, 1964. 65. p.
Rokay, 1999. 10. p.

(icomes Pued filius Artolphy de genere Aba), aki a monostor patrónusa volt, megerősítteti a királlyal a régi kiváltságlevelet. 84 Az oklevélnek már a kiadási időpontja
is kétséges, mert ha tartalmazott is dátumot, azt a IV. Béla-kori megerősítés már
nem írta át, csak azt közli, hogy Szent László oklevele volt (privilégium sancti
regis Ladizlai progenitoris nostri).8~ Ennek viszont ellentmond maga a szöveg,
mely a tanúnévsorát a következőképpen kezdi: rex Salamon, dux Magnus, dux
Ladizlaus, néhány sorral feljebb pedig: ego Petrus rogavi regem cum duce Magnó
et cum duce Ladizlao.86 Ezt a tényt, hogy itt egyszerre voltjelen a király és a két herceg, kombinálták össze történészeink a krónika azon adatával, hogy a jó viszony
köztük 1064-től 1071-ig tartott, tehát az oklevelet valamikor e két dátum közt adhatták ki (általában egyfajta „köztes" volta miatt az 1067 körüli kiadási évet szokták elfogadni). 87 Az oklevél kiadójáról, Péterről sem lehet sokat tudni, az bizonyos,
hogy Géza herceg híve volt („Ezt a földet Magnus herceg adta nekem, és én a monostornak." Más helyen: „Azután adományozom a birtokot, hogy miután nekem
átengedte Salamon király Magnus herceggel a Céda nevű faluban."). 88 Ezt a Pétert
Pauler Gyula óta azonosnak tekintették azzal a krónikában szereplő Péterrel, aki
Bátor Opos kezétől a kemeji csatában esett el Géza híveként, 89 ám ezt az elméletet
Zsoldos Attila meggyőzően cáfolta. 90
A tanúnévsorban a királyon és hercegeken kívül felbukkan Radó nádor, Emye,
Vid, Ilya és Márton ispán. Közülük hárman a tihanyi alapítólevél signumsorában is
megtalálhatók, de az onnan való átvételt a nevek gyökeresen eltérő írásmódja miatt
kizárhatjuk. 91 Mivel az oklevél hitelessége támadható, ezért meg kell azt vizsgálni,
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Ezen 1267. cvi oklevél elejét ld. DHA I. 182. p., a 11. századi rész kiadását ld. DHA I.
183-185. p.
Uo. 182. p.
Uo. 185. p.
Először Katona István számolta ki ezen az alapon az évszámot: Katona, 1779. 221-223. p. A
Katona által önkényesen 1067-rc tett évszámot több mint kétszáz év távlatából is sorozatban elfogadják a történészek. Ugyanitt Katona már felfigyelt arra, hogy az itt szereplő nevek párhuzamba állíthatók egyrészt a tihanyi alapítólevéllel, másrészt az általa használt Thuróczy-krónika
adataival is.
„Hanc terram dux Magnus dedit michi et ego monasterio... Pretcrea do territórium, quod postea
coneessit michi Salamon rcx cum Magnó duce in villa, qui dicitur Ccda". DHA I. 184. p. Az oklevélben még több helyen is megtalálható, hogy Péter a hercegtől {dux) kapta az adott birtokot.
A kemeji csatáról ld. SRH I. 385-386. p.
Zsoldos, 1995. 345-351. p.
A tihanyi alapítólevél signumsorának érintett nevei: „signum Imci comitis, signum Viti comitis,
signum Martini comitis". DHA I. 152. p. A százdi oklevélben: „comes Emcy, comes Wydus...
comes Martinus". Uo. 185. p.

hogy vajon vannak-e egyáltalán 1 1. századi (a hagyományos dátumozási analógiát
követve 1067 körüli) részek benne. A legújabb kiadás a problémát főképpen azzal
hidalta át, hogy a tanúnévsor több neve is szerepel a krónikában, 92 mi természetesen ezt a módszert nem alkalmazhatjuk. Elvileg elegendő bizonyíték lenne az is,
hogy ha a hiteles tihanyi oklevéllel való egyezésekre hivatkoznánk, ám most ettől
is eltekintünk, mert véleményünk szerint magában az oklevélszövegben is vannak
olyan korjelölő részek, melyek szükségtelenné teszik az ilyen párhuzamos analógiák alkalmazását. De mielőtt ebbe belekezdenénk, először is nézzük meg, hogy mi
egyáltalán a probléma a hitelességgel.
Az oklevél második felében több interpolációra utaló jelet is lehet találni. A szöveg fogalmazásában is eltér egy ponton a kor stílusától, sőt ezen oklevél elejének a
stílusától is, ugyanis a határjárási adatokat az első felében főként passzív igealakokkal fejezi ki (flectitur, pervenitur, dirigitur), egy részében viszont aktívra vált
(venit, vadít, cadit).9j Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem különül el teljesen
szabályosan és élesen, előfordul, hogy egy mondatban egyszerre van jelen az aktív
és passzív igealak a határleírásnál. 9 " A Györffy szerint oda nem illő leírás egy
Wense nevű birtoktest körül található, mely Bodrogkeresztúr közelében fekszik, és
Prügy ispán onnan származott. Györffy feltételezése alapján éppen ő volt az, aki a
megerősítés alkalmával ezt az adott részt beszúrta. 9 ' Emellett a Csaba névnek két
eltérő helyesírását is fel lehet fedezni, egyrészt per viam Soba vezet a birtokhatár,
még az oklevél első felében. A vége felé pedig Chabarakusa szerepel, melynek a
helyesírása a 13. századra utal, jó eséllyel ezt is betoldásnak tarthatjuk. 9 Ezen kívül több anakronisztikus kifejezés is található az oklevélben (mansus aratorum, ill.
mansus servorum a várt mansiones libertinorum helyett).97 Összességében azt
mondhatjuk, hogy mivel az átírt oklevélbe belevettek mindent, amit az apátság később kapott adományként, ezért a jelenlegi ismereteink alapján nem tudjuk biztonsággal szétválasztani, hogy mely birtokok voltak benne az eredetiben is. De —
ugyanúgy mint a zselici adománylevél esetében — ezen tény miatt nem kell elvetni
az oklevél egészét, ugyanis egyértelmű, hogy az eredetit is felhasználták, sőt az
egésznek a törzsét tulajdonképpen az eredeti oklevél alkotja. Ennek egyik perdöntő
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Uo. 182. p.
Uo. 183. p. és az oklevél szövegében.
„inde ad viam, que venit de Zondonck et ducit ad Chegcn usque ad angulum vally [helyesen:
vallis], inde flectitur per ryppam vene dcorsum..." Uo. 184. p.
Uo. 183. p.
Uo. 183. p , 185. p.
Uo. 183. p.

bizonyítéka, hogy az oklevél arengája és a végén a formulás rész majdhogynem szó
szerinti egyezést mutat az Olmütz közelében 1078-ban alapított hradiskói monostor oklevelével. A monostort Ottó morva herceg alapította. Ottóval kezdetben még
ellenséges volt a viszony, valószínűleg ö tört be Trencsén vidékére az 1060-as évek
közepén, támadását Salamon és a hercegek összehangoltan verték vissza. 98 A jó viszonyt ezek után házasság pecsételte meg, Ottó feleségül vette Eufémiát, Géza és
László herceg húgát. Ok ketten alapították tehát a hradiskói monostort, ennek alapítólevelében pedig a formulás részek igen nagy mértékben egyeznek a százdi oklevél formulás részeivel."
A formulás rész egyéb jellegzetességei is a 11. századra utalnak. Magyarország
nevét regmim Pannonicumként (szó szerint: in regno Pannonico) írja. A Pannónia
szót Magyarország megjelölésére csak a 11. században használták okleveles formulákban az Ungariával (illetve ritkábban Hungáriával ) párhuzamosan. Kálmán korától kezdve ez a cím eltűnik az intitulációs sorból.1"" Ugyanezt a tendenciát követik a
11. századi pénzek köriratai. Pétertől kezdve egészen Gézáig a pénzeken Pannónia
felirat van, Lászlótól kezdve ez megszűnik (illetve neki is ismerjük egy Pannónia
köriratú pénzét, de alapvetően már nem veret pénzt Pannónia felirattal).101
A tanúk nevét is tartalmazó formulás részek tehát a 11. századra mutatnak. Hitelességüket megerősítendő meg kell vizsgálni Géza herceg Magnus nevét. Géza
ugyanis csak ezen a néven szerepel az oklevél minden pontján, a tanúk között is.
Ezt a nevet valószínűleg a keresztségben kaphatta, és a hazai források közül csak a
Pozsonyi Évkönyv és a Krónika ismeri (illetve a krónikából átvéve a Szent László-legenda, és a krónikaszöveget kivonatosan közlő Müncheni Krónika). 102 A krónikaszerkesztmény viszont a következőt írja (egy nem interpolált részében): miután Gézát már megkoronázták „Géza király kezében megszilárdult a királyi hata-
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A hadjáratról a krónika is megemlékezik a 101. fejezetben: SRH I. 365. p. Lásd meg: Mcikk,
1996 99. p.
Erre először Kumorovitz Lajos Bernát hívta fel a figyelmet. Ottó morva herceg oklevelet lásd:
Friedrich, 1904. 83-85. p. A szövcgcgyczcsekct a DHA I. oklevélkiadásában is feltüntették. Az
elsőség természetesen a százdi oklevélé. A párhuzamot lehetővé teszi, hogy a jó viszony Ottó és
a hercegek közt végig fennmaradt, sőt, Salamon ellen Ottó Gézáék szövetségesének bizonyult.
Az oklevelet kiadó Péter pedig Géza híve volt, így valószínűleg annak a fogalmazója is.
Hóman, 2003. 204-211. p. Utoljára Fclícián érsek magánoklevelében találkozhatunk
Pannóniával 1134-ből.
Huszár, 1979. 32-35. p.
A László-legenda és a krónikakompozíció szövegösszefüggései vitatottak, viszont ezen a ponton egészen biztos, hogy a legenda használta fel a krónikás hagyományt. Ld. SRH II. 515. p.
A kérdésre ld. Gerícs, 1995b. 185-208. p.; vö.: Kristó, 2002a. 4 3 - 4 4 . p.

lom, és attól kezdve Magnus királynak hívták." 10 ' Ezután a krónikaszöveg következetesen végig Magnusnak nevezi Gézát, egészen a haláláig, meg sem említve
már a régi nevét (kivéve a később hozzáírt fejezetcímekben). A krónikás hagyomány viszont itt teljes tévedésben van: a valóság az, hogy Géza a királlyá koronázása előtt is használta a Magnus nevet, sőt, a hivatalos címzésben inkább ezt, és
utána már a „pogány" nevét, a Gézát is. Ezt a pénzei alapján lehet tudni, mivel ő
hercegként és királyként is vert pénzeket, és a hercegi pénzein a Dux Magnus
(DVX MVONAS), míg a királyként vert pénzein a Géza név (GEVCA REX) szerepel minden esetben. 104 Ez alapján logikusnak tűnik, hogy a hercegi okleveleiben
is Magnusként szerepeljen csak, míg a királyi oklevelekben a Géza nevet (is) használja, lásd a garamszentbenedeki alapítólevélben: „Én Magnus, aki Géza is, először a magyarok hercege, később pedig Isten kegyelméből felszentelt királya." 103
Az oklevélben feltűnő Magnus név tehát mindenképpen a formulás részek és az oklevél alapjának a hitelessége mellett szól.
A hagyomány szerint Nándorfehérvár 1071. évi ostroma után támadt ellentét
Salamon király és a hercegek közt, mikor Salamon egy interpoláció szerint „Vidnek, Frank püspöknek, Bogát fia Radványnak és Vid nemzetségéből való Iliának
tanácsára" 106 a zsákmányt igazságtalanul osztotta el. Vid, Radvány és Ilia szerepel
a százdi oklevél tanúnévsorában, mely tehát fejtegetéseink szerint hitelesnek fogadható el, viszont Frank püspök is felbukkan egy másik oklevélben. Ez az
1075-ben kiadott garamszentbenedeki oklevél, melynek ez a név az egyetlen biztos
párhuzama az interpolációkkal (emellett felbukkan benne lula comespalatimis is,
aki elképzelhető hogy azonosítható azzal a 145. fejezetben lévő lula comesszel, aki
a besenyők elleni 1099. évi hadjáratban belehalt sebesülésébe, 107 és megtalálható a
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„Confírmatumquc [Képes Krónika-család: Confortatumque] est regnum in manu Gcysc regis,
et ex co tempore vocatus est Magnus rex." SRH I. 400. p. Bollók János forditása. In: Bollók,
2004. 85. p.
Huszár, 1979. 34-35. p. A „minden esetben" persze relatív, hiszen Gézától összesen egy hercegi és két királyi vcrcttípust ismerünk.
„Ego Magnus, qui et Gcisa, in primis Hungarorum dux, postca verő gracia Dci rex
consccratus". DHA I. 213. p.
„cum consilio Vyd et Frank episcopi et Radoan filii Bugar et Ilia, generis Vyd". SRH I. 375. p.
Bollók János fordítása. In: Bollók, 2004. 73. p. A z „Ilia, generis Vyd" rész szövegértelmezési
vitájával itt most nem foglalkozunk, mert az témánk szempontjából érdektelen.
lula comcs palatínus: DHA I. 218. p. lula comes: SRH I. 425. p. A név emellett megtalálható a
zágrábi püspökség alapítólevelében („pallatino comitc Jula". DHA I. 261. p.) és Dávid herceg
tihanyi monostor részérc kiállított, eredetiben is fennmaradt adománylcvclébcn („Gula comcs
palatínus". DHA I. 265. p.). Az azonosítás mindemellett csak valószínű, de nem kétségtelen,
hiszen az interpolációban pusztán csak comesr\ck, és nem comes palatínusnak címzik Gyulát.

tanúnévsorban Dezső kalocsai érsek, aki a krónika nem interpolált részeiben szerepel). Az oklevélben szereplő „Frank püspök" 108 feltűnik egy külföldi forrásban is, a
Chronicon Andaginensis
moncisteriibew (vagy Chronicon Sancti
Huberti
Andciginensisben), mely két helyen is említ egy Franco BellcigradensispontifexeX, illetve Franco episcopus Bellagradensisi, 09 (a második említés éve 1081). A
Bellagradiensis értelmezése már régóta vitatott. Pauler Gyula szerint gyulafehérvári
püspökséget jelent, 110 melyet Györffy György111 és Kristó Gyula112 is elfogadott.
Váczy Péter szerint sem Gyulafehérvár, sem a dalmáciai Belgrád, sem Székesfehérvár nem jöhet számításba, ő maga a szerbiai Belgrád mellett érvelt, ott ugyanis fennállt a 11-12. század folyamán egy görög püspökség.113 Székely György pedig úgy
gondolta, hogy Franco először Magyarországon, később Lengyelországban működött, ugyanis 1081 után a Lengyel-Sziléziai Krónikában felbukkan egy Franco, mint
fejedelmi tanácsadó, 114 és Lengyelországban is volt egy Belgrád (mai Bialograd), és
itt lett volna térítőpüspök. 11 3 Ám Bialograd soha nem volt püspöki székhely, így nem
is nevezhették el Franco egyházmegyéjét erről a városról, mint an'a Mályusz és
Kristó is rámutatott.116 A problémát csak bonyolítja, hogy a licge-i Szent Lampert
egyház halotti anyakönyve Veszprémhez kapcsol egy Franco nevű püspököt, megemlítve halálát.117 Legutóbb Bagi Dániel vizsgálta meg a kérdést, és szerinte a magyarországi Frank püspök nem azonos a francia forrásban és a lengyel krónikában
emlegetett püspökkel. Ez utóbbi két forrásban szereplő személyt Szent Egyed kultuszának ismerete köti össze, ezért elképzelhető, hogy (a lengyel krónika szerint Saint
Gilles-be is elzarándokló) lengyelországi Frank püspökről ír a francia monostor krónikája. Ez esetben viszont továbbra is problémás Frank püspökségének a megállapítása, hiszen arra maga Bagi Dániel hívta fel a figyelmet, hogy Bialograd ekkortájt
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Az oklcvcl mérvadó kiadása: DHA I. 213-218. p. Frank neve: 218. p.
Gombos, 1937-38. I. 493-494. p.
Pauler, 1899. I. 434. p.
Székely, 1984. 851. p„ ill.: Györffy, 1963-98 II. 144. p„ 155. p.
Kristó, 2002b. 109-111. p.
Váczy, 1958. 269. p.
Gombos, 1937-38. I. 668. p.
Székely, 1972. 56-58. p.
Mályusz, 1988. 367-368. p.
„commcmoratio Franconis episcopi apud Vcspcrcm que est civitas Hungaric". Ld. Székely,
1972. 57. p. Szent László egy hamis oklevelében az áll, hogy 1082-ben Jánosnak hívták a
veszprémi püspököt (ld. DHA I. 236. p.), és ez nem mond ellent egy feltételezett Franco nevű
püspök egy-két évvel korábbi halálának.

nem állt lengyel befolyás alatt.1 ls Azzal a lehetőséggel, hogy aBellagradensis elnevezés Tengerfehérvárt takarná, a magyar kutatás nem, vagy csak alig foglalkozott. 119
Ezen külföldi névpárhuzam esetén Rokay különös elmélettel áll elő, szerinte ez
nemhogy erősítené, hanem egyenesen gyengíti az oklevél (és ezen keresztül az interpoláció) hitelességét, mert mind az oklevélbe, mind az interpolációba innen is átkerülhetett a név.1"'0 Az elmélet egyrészt teljesen bizonyíthatatlan, és még abszurd is:
ugyan miért szorult volna rá arra egy évszázadokkal későbbi oklevélhamisító, hogy
egy francia krónikás biztosan nem túl elterjedt krónikájából válasszon ki egy nevet,
akiről a szerző ráadásul nem is hangsúlyozta, hogy magyar lenne (ezt csak későbbi
analógiák során következtették ki a magyar történészek).
Maga az oklevél nem maradt ránk eredetiben, hanem — hasonlóan a zselicszentjakabihoz — két különböző átírásban, az egyik az egészet tartalmazza, a másik csak egy egész kis részletet.
A rövid részlet egy 1338-i per kapcsán lett átírva, hogy Seferidus apát Kartal
nembéli Ethelével pereskedett Sag birtok ügyében. Az ítéletben kötelezik Ethelét,
hogy úgy adja vissza a birtokot a monostornak, ahogyan az az apát által bemutatott
oklevélben van, és itt idézik a Sag birtokra vonatkozó részt.121 A másik, teljes átírás
II. András 1217. évi hamis oklevelében őrződött meg, ebben az oklevélben tulajdonképpen csak megerősítik II. István 1124. évi átírását, annak tartalmával tökéletesen egyezően. Ez az oklevél is rendelkezésünkre áll, de ismét hangsúlyozni kell,
hogy ez hamis; a legkorábbi olyan oklevél, mely eredeti is, a II. András ezen privilégiumát megerősítő és átíró 1328-i oklevél, amely szintén tartalmazza az 1075. évi
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Bagi, 2005. 307-309. p. Bagi ugyanitt ismerteti a Frank püspökkel kapcsolatos lengyelországi
elméleteket, amelyek közül egyik sem köti össze a lengyel püspököt Magyarországgal.
Pedig az episcopus Bellagradiensis elnevezés a legegyértelműbben az 1059 és 1125 között fennálló tengerfehérvári püspökséggel azonosítható, melynek a neve episcopatus Belgradiensis volt.
Ld. Wenzel, ÁUO VI. 41. p.: (1059): „Episcopus Thcodosicnsis Belgradiensis tcstis"; Uo. XI.
19. (1072): „Ego Prestantius Episcopus Belgradiensis." A problémát megoldhatná, ha ismernénk
a tengerfehérvári püspök nevét 1081 körűiről, ám a hiányos okleveles anyagból csak annyit lehet megállapítani, hogy az ottani főpap 1076-ban még Theodosius, 1100-ban pedig Bonus volt.
Ld. Gams, 1931 396. p.
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Rokay egészen pontosan a következőképpen fogalmaz: „Régóta ismert tény, hogy a Chronicon
Sancti Hubcrti Andaginensis említ egy ilyen nevü [ti. Frank] püspököt, a kérdésben állást foglaló Paulcr Gyula és Domanovszky Sándor mégsem jutott arra a gondolatra, hogy Frank püspök neve a garamszcntbcncdeki oklevélbe és — ami számunkra pillanatnyilag még
jelentősebb — az interpolációkba innen lett átvéve. Rokay, 1999. 11. p.
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Az 1338. évi oklevél vonatkozó részét ld. DHA I. 204. p.

oklevél szövegét. 122 Az biztos, hogy ez a hosszabb átírás valós hagyományból táplálkozott, mert a Sag birtokra vonatkozó rész nagyjából egyezik az ettől függetlenül feljegyzett rövidebb oklevélrészlettel. Emellett ismerünk más olyan (ezen
okleveles hagyománytól független) okleveleket is, melyben nem idéznek szó szerint a garamszentbenedekiből, de tartalmilag hivatkoznak rá, és ezek a tartalmi hivatkozások is mind megtalálhatók a ránk maradt teljes oklevélátírásban. 123
A rövidebb szöveget valószínűleg közvetlenül az eredeti oklevélről másolták,
ezt olyan 11. századra jellemző archaizmusok is mutatják, hogy az eladományozott
falut villa helyett terrának nevezi (terram que dicitur Sagy [dedi] cum propriis
terminis), míg a teljesebb átírásban már a villa van (villám, que dicitur Sági... dedi
cum propriis terminis).124 És míg a rövid szövegben az archaikusabb ad eundem
fluvium Hucueru olvasható, a hosszabb (bár időben korábbi) átírásban már ad
eundem fluvium
Hugen23
Az eredeti oklevél szövegénél bővebb az átírás: csak abban a kis részletben,
ahol össze tudjuk hasonlítani a két szöveghagyományt, több interpolációt is találunk, tehát ebben az esetben is valószínűsíthetjük, hogy minden olyan birtokot és
jogot is beleírtak az átírások folyamán, melyekhez csak később jutott az apátság, 126
viszont mindent nem vettek bele, tudunk például arról, hogy Farkas, Pozan fia 1165
körül az apátságnak adományozta Szelepcsény nevű birtokát, ám ezt nem találjuk
meg az oklevélben. 127
Mindemellett az oklevélben határozottan elkülöníthető egy 11. századi réteg is,
olyan korjelölő értékű kifejezésekkel, mint a határjelölésére a terminus (13. században meta), civitas, civis (13. században már inkább castrum), és a már tárgyalt
Pannónia neve az országnak, amely szintén nem kerülhetett bele az oklevélbe a 11.
század végénél később. De ha mindezek alapján nem is, a helynevek nagy részének
sorvadó véghangzói miatt egyértelműen a 11. századra tehetjük az oklevél eredeti-
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Ezen okleveleket ld. DHA I. 206. p.
II. András 1228-í peres oklevelében: „villa Wdword... terram in cadcm villa XLUl aratrorum".
Az 1075-i oklevél átírásában: „Hudwordicnsium... terram ad quadraginta aratra [ti. dedi]".
Egy 1236-os oklevélben: „villa Cuach, que est Sancti Bcncdicti", az 1075-i átírásában: „Intra
quos eciam terminos est villa Kouachi". A 13. századi okleveleket ld. DHA I. 204. p. Az
1075. évi átírás hivatkozott helyei: DHA I. 214. p.
DHA I. 205. p., 216. p.
Uo.
Az interpolációk tárgyalását ld. DHA I. 212. p.
Farkas oklevelét ld. Wenzel, ÁUO VI. 104-105. p., és legújabban: Györffy, 1997. 71. p.

jét. 128 A l i . század egy másik jellegzetessége is megtalálható itt, ti. a kóborlókkal
kapcsolatos probléma, melyet vándormozgalomnak is neveznek. Az 1067-i százdi
oklevél még így fogalmaz: „[egy] falu, melyet Cédának neveznek, ahonnan mostantól távozzanak... mindazok, akik a szabadság nevére vágynak", 129 tehát elküldi
az ott élő korábbi közszabad státuszú személyeket, ha azok nem akarják vállalni a
propriusszá való lesüllyedést. Erre is visszavezethető az a probléma, mely aztán
akkora méreteket öltött, hogy a Lászlónak tulajdonított harmadik (valójában időben a legkorábbi) dekrétumban is felbukkan a kérdés, csakúgy, mint a kóborló állatok problémája, amelyekkel kapcsolatban pontosan szabályozták, miként lehet
visszajuttatni azokat a gazdáiknak. lj0 Az oklevélben Géza a következőket írta:
„Én, Magnus király elrendelem királyi határozattal, hogy minden kóborló és menekülő, akár ember, akár igásmarha, akár bármilyen állat legyen, ha a monostorba,
vagy a família közé, vagy Szentbenedek állatai közé menne, azokon ne bírjon hatalommal sem a király, sem a herceg, sem bármilyen ispán vagy a főemberek követe,
hanem Szentbenedek és apátjának hatalmába kerüljenek, és a magyarok szokása
szerint az apát gondoskodjék róluk és szolgáltasson igazságot." 1 j l A kóborlókról
rendelkezik Kálmán törvénye is,lj~ ám a probléma ezután megszűnt, egy későbbi
oklevélbe már értelmetlen lett volna beleírni egy ilyen részt.
Az oklevélnek tehát kétségtelenül vannak 11. századi részei, most már csak azt
kellene bizonyítani, hogy a tanúnévsor ezek közé tartozik. Azt már említettük,
hogy Dezső kalocsai érsek a krónika nem interpolált részeiben kétszer is feltű-
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Pl. Bilcgi, Gegu, Fizcgi, Borsu. Ez utóbbi kct névnek az interpolált formája is megtalálható,
Bors és Fizeg alakban, világosan megmutatva a két nyelvi és időbeli réteget, Bcsencndi,
Hotuandi, Cocudi, Hccu eru, Bichari, ennek szintén megtalálható az interpolált alakja is Bihar
formában.
„villa, qui dicitur Céda, undc ex hac dic recedant... quieunque libertatis nomen affectant."
DHA I. 184. p.
Minderre ld. Závodszky, 1904. 177. p., 178. p„ 180. p.
„ego rcx Magnus statucns auctoritate regali, quod omnis vagus et profugus, sive homo. sive
iumentum, sive quodcunque animal sit, si in monasterium aut inter familiam seu inter bcstias
Sancti Benedicti devenerint, in illis non habeat potestatem nuncius regis neque ducis ncque
euiusquam eomitis aut primatis, sed sint in potestate Sancti Benedicti ct sui abbatis, ct sccundum
sonsuetudincm Hungarorum faciat abbas ct iudicet." DHA I. 218. p. Kristó Gyula fordítása. In:
Blazovich, 1994 49-50. p.
Závodszky,

1904. 189. p.

nik,1 JJ csakúgy mint a százdi oklevélben. 1 34 Emellett Gyula nádor is valóságos személy volt, hiszen kétségtelenül hiteles oklevelekben találhatjuk meg a nevét. Azt
természetesen nem tudjuk minden kétséget kizáróan állítani, hogy csak azért, mert
Dezső és Gyula bizonyíthatóan szereplői voltak a kornak, az egész tanúnévsor magától értetődően hitelesnek tekintendő. Ám itt is (csakúgy mint minden más oklevél esetében) hivatkozhatunk arra, hogy az oklevelekben nem a formulás részeket
szokták interpolálni, hiszen éppen az ott található adatok őrzik meg az oklevél hitelességének a látszatát. Ha egy eredetit átírtak, akkor a birtokadományokat és egyéb
jogokat bővítették benne, a formulás részeket pedig lehetőség szerint meghagyták,
legfeljebb abban az esetben tettek kivételt, hogyha konkrét érdekük fűződött az interpolálásához. Mi is láttunk egy ilyen esetet a zselicszentjakabi oklevél bővítésénél, amikor Ottó neve mellé beszúrták azt is, hogy a Győr nemzetségből származott, mert ez az átírok patrónusi jogát igazolta. Ha megvizsgálunk néhány olyan
oklevelet, mely eredetiben és interpolálva is fennmaradt, könnyen beláthatjuk ennek a tételnek az igazát. 133
Frank püspökről tehát azt mondhatjuk, hogy az oklevélinterpolációs analógiák
alapján majdnem biztos, hogy a hiteles, 1075. évi oklevélben is benne volt az ő neve
is, és a többiek neve is.
Szót kell ejtenünk egy olyan oklevélről is, amelyben szintén felbukkan Radovan nádornak a neve: ez az 1057-ben, keltezése szerint Székesfehérvárott kiadott
oklevél. A fenti sorba azért nem illesztettük bele, mert ennek az oklevélnek a hitele
erősen kétséges. A szövegét a pécsváradi konvent átírásából ismerjük (amelyet
csak a somogyi konvent 1404-i átírása őrzött meg), és ez a transscriptio már önmagában is nagyon zavaros és gyanút keltő. 136 Maga az 1057. évi oklevél is rengeteg
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SRH I. 362., 402. p. Ld. meg Mügelni Henriknél is: SRH II. 188. p.
DHA I. 184. p., 185. p. Ezen kívül szerepel a már említett hamis, 1093-ra keltezett „László-kori" oklevélben is „Chalochcnsis namque sedis Dcsiderius episcopus" alakban (DHA 1.
289. p.), ám ekkor már nem ő volt a kalocsai érsek, tehát valószínűleg már elhunyt.
Az 1055-ben kiadott, általunk eredetinek nyilvánított tihanyi oklevél eleje és vége szinte teljesen egyezik a 15. században hamisított példány ugyanezen részeivel. A tanúnevsor viszont
már hiányosabb (az eredetiben 19 név áll, ha Andrást és Bélát nem számítjuk, ebből a 19-ből
az egyik talán későbbi hozzáadás, míg a 15. századi példányban csak 12 név), viszont a helyesírásuk majdnem megegyezik, és ami fontos, egyetlen nevet sem toldottak be a hamisítványba. Az 1111. évi zobori oklevél szintén eredetinek számít, és ha összehasonlítjuk az
interpolált változatával, akkor láthatjuk, hogy az elején és a végén található formulás részek
szintén egyeznek, a tanúnévsort is beleértve Az oklevél eredetijét ld. DHA I. 382-383. p., az
interpolált verziót ld. uo. 384-385. p.
Az 1057-i oklevél kritikai kiadását ld. DHA I. 161-162. p. A pécsváradi konvent átírásáról ld.
Pauler, 1899. II. 590-592. p., ill. DHA I. 54. p.

anakronizmust tartalmaz, amelyek elméletileg kiküszöbölhetők lennének, viszont
ezek a hibák és anakronizmusok kiterjeszkednek a formulás részekre is, így azok
hitelességében sem lehet teljesen megbízni. Az oklevelet Pauler Gyula és a kritkai
kiadás is interpolált szövegűnek tartja, l j amelynek az első fele hiteles lehet, míg
Szentpétery Imre és Karácsonyi János az egészet hamisnak. 1 Ha most csak a formulás részeket vizsgáljuk meg, akkor azt látjuk, hogy az invocatio némileg eltér a
korban szokásostól, és az egész túlságosan zavaros ahhoz, hogy az eredeti szöveget
megkíséreljük helyreállítani. Az oklevél bizonyos valóságalapjára utalhat az, hogy
András király testvérét, Bélát Adalbert hercegnek nevezi. 1 j 9 A krónikás hagyomány nem tartotta fent, hogy Bélának lett volna egy keresztény neve is, az Adalbert. Ez önmagában még nem jelent semmit, hiszen Sámuel királyt is csak Abának
ismerik a források, és az egyébként nem túl megbízható Anonymus mellett csak a
pénzei alapján tudjuk a másik nevét. Ám Bélának a pénzein is a BELA felirattalálható, viszont van még egy olyan forrás, amely egy ponton megőrizte az Adalbert
nevet: jó okunk van azt feltételezni, hogy a szekszárdi monostor alapítólevelében a
Béla mellett ez a névforma is szerepelhetett. A szekszárdi alapítólevél egy részletét
megőrző 1360-i évi oklevél ugyanis azt írja az apátság által bemutatott, és egy Anjou-kori átírás előtt IV. László által megerősített oklevélről, hogy „[ez az az oklevél] ... amely megerősítette Adalbert úrnak, akit Bélának is neveztek, hajdan Pannónia királyának az Úr megtestesülésének 1061. évében kiadott privilégiumát." 140
Mivel az Adalbert névről gyakorlatilag semmilyen más forrásból nem értesülünk,
nem valószínű, hogy egy középkori hamisító ezt minden alap nélkül beleírta volna
az oklevélbe, amelynek tehát lehet valóságmagva, de a formulás részei annyira
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Pauler, 1899. II. 591. p.; DHA I. 160-161. p.
Szentpétery, 1923-87. I. 14. sz.
„licencia piissimi rcgis Andrcc ciusquc fratris Adalbcrti invictissimi ducis". DHA I. 161. p.
„quod confirmabat privilégium domini Adalbcrti, qui et Bc(la nu)ncupab(atur), olim rcgis
Pannonié, anno ab incamacione Domini millcsimo scxagesimo primo cmanatum" ld. DHA I.
166. p. Konth Miklós nádor ezen 1360-i oklevelet említi Szécsi Miklós országbíró egy 1383.
évi oklevélben, mely ugyancsak tartalmazza a fenti részt, ld. DHA I. 166-167. p. Ezen két oklevél nem szó szerint írhatta át a szekszárdi alapítólevél intítulációját, hiszen Bélát „hajdan"
(olim) tekinti Pannónia királyának, valószínűleg a IV. László idején átírt diploma tartalmazhatott ilyen megfogalmazást. A Pannónia név korjclző voltáról ld. a fentebb írottakat! Érdekes
párhuzam, mely a zselici oklevéllel fennáll, amely szintén így fogalmaz: „Magnus, qui et
Gcisa" (DHA I. 213. p.).

romlottak, hogy mi óvatosságból nem számítottuk ezt az átiratot a hiteles névpárhuzamokat kínáló oklevelek közé. 141
Érdemes megemlíteni még egy oklevelet, amely — ha közvetve is — szintén
tartalmazza Ernye nevét. Guden 1080 körül kiadott 14- oklevelének a tanúnévsorában megtalálhatjuk a Szellafilius Herney nevet is. , 4 j A diploma teljesen eredetiben
maradt ránk, így a név hitelességéhez nem férhet kétség. Viszont azt sem lehet kétségtelenül bizonyítani, hogy az itt található Herney biztosan azonos a mogyoródi
csatában elesett Ernye ispánnal. Erényéről nem tudjuk, hogy lett volna fia (egyáltalán, semmit sem tudunk származásáról és családi állapotáról), 144 de természetesen
lehetett neki. Feltűnő, hogy Szella azok közé tartozik a névsorban, akiknek a neve
mellett nem áll semmiféle tisztség, holott más tanúk mellett közlik a státuszukat is
(pl. comes, prepositus, decanus, iudex, presbyter, magister)u~ Ez alapján feltételezhetjük, hogy akkor éppen Szella nem viselt semmilyen méltóságot, sem világit,
sem egyházit, hisz a felsorolt címek között mind a kettőből találunk példákat, viszont mégis fontosnak tartották őt is beleírni a tanúk közé, ráadásul úgy, hogy közölték az apja nevét is (a tizenegy, név szerint említett tanú közül ő az egyetlen,
akinél ezt tették!). Mindezek ellenére sem lehet azt bizonyítani, hogy őt apja révén
tartották fontosnak, és hogy Szella tényleg Ernye ispán fia lett volna, bár az oklevél
eredeti, és a keltezési ideje sem zárja ki az azonosítást, mert 1079-80 körül nyugodtan szerepelhetett volna tanúként (tehát nagykorúként) egy 5-6 évvel azelőtt
meghalt ember fia. Ám Ernye pontos azonosításának hiányában ezt az adatot is
csak bizonytalan párhuzamnak tekinthetjük az oklevelek számbavétele során. 146
A fenti áttekintésben nem foglalkoztunk a biztosan hamis oklevelekkel, még akkor sem, ha szintén névpárhuzamot kínálnak. 147 Szintén nem foglalkoztunk azokkal
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A kérdésnek tulajdonkeppen nincs is tétje, hiszen Radó nádor hitelessége a százdi oklevél
alapján lényegében már igazolva volt.
Az oklevél nem tartalmaz keltezést, történeti analógiák alapján 1080 (hagyományosan 1079)
körülinek tekintik.
Az oklevél kiadása: DHA I. 225-226. p. Az idézett nevet ld.: uo. 226. p. Eredetileg csak a
Selle nevet írták le a hártyára, és a z betüt utólag írta be valaki.
Az, hogy a későbbi Ákos nemben felbukkan az Erncy név a 13. században (sőt, a genus egyik
ágának névadó őse is lett), még nem jogosít fel, hogy a 11. századi Ernyét az Ákos nem valamiféle ősének tekintsük.
DHA I. 226. p.
A név egyébként már Paulcr Gyulának is feltűnt, és azt írja ennek kapcsán idézett müvének
egy lábjegyzetében: „Az oklevélben említett Szella filius Herney, talán a Salamon Ernyőjének
fia." Ld.: Pauler, 1899. I. 442. p.
Ilyen pl. Kálmán 1111 —i oklevele, mely a krónika 140. fejezetében található Márk és Ugrin nevét is tartalmazza: SRH I. 419. p.; DHA I. 388. p. A krónikában mint Kálmán hívei tűnnek fel,

a 12. századi, hitelesnek is tekinthető oklevelekkel, melyek több párhuzamot is tartalmaznak az interpolációk 12. századi részeivel.

4. A krónikainterpolációk forrásértéke
A krónikaszövegbe tett betoldások forrásértékét más források alapján is ellenőrizni
tudjuk, most röviden ezeket tekintsük át, egyrészt a teljesség igénye nélkül, másrészt szintén csak a 11. századra koncentrálva. Az interpolációk szerint a pozsonyi
ostrom idején, 1052-ben elsüllyesztették a németek hajóit. Erről az eseményről tud
Aventinus is. Már Pauler Gyula is párhuzamba állította Hersfeldi Lampert leírását
az interpolációkéval, mikor Salamon az 1074. évi vereségét követően a császárhoz
folyamodott. 148 Domanovszky érvei között találjuk meg azt, amely Ernő osztrák
őrgróffal kapcsolatos. 149 Ernő a krónika 125. fejezete alapján bér fejében segítséget
ígért Salamonnak a besenyők elleni harcban, ám ezt elmulasztotta, így pénz nélkül
kellett visszatérnie hazájába. 130 „Marchio Hernuh"-ről Hersfeldi Lampert is megemlékezik az 1075. év alatt (bár ő csak azt emeli ki, hogy Ernost marchio
Baioariorum gyakran legyőzte a magyarokat)' 31 , és Ernő neve előkerül IV. Henrik
egy hiteles oklevelében is.' 32 Ennek kapcsán emeljük ki, hogy ezen krónikafejezetben Géza uralma alatt álló besenyők szerepelnek (akik a szabadságukért cserébe
harcoltak Salamon ellen), és a százdi oklevélben valóban olvashatunk alávetett besenyőkről, akiket Péter, Géza herceg híve ajándékoz a monostornak.' 33
Látjuk tehát, hogy az oklevelekben szereplő nevek hitelességét nem kellett elvetni csak azért, mert az oklevél szövege romlott, még abban az esetben sem, hogyha nem is tudjuk a teljes oklevelet maradéktalanul rekonstruálni. A bennük foglalt
személyek történetisége önmagában is bizonyítható, tehát az interpolációk hitelességét ebből a szempontból nem lehet támadni. Ugyanez a tendencia érvényes lehet
a 12. századi események során felbukkanó személyek és a kortárs oklevelek kap-
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az oklevélben pedig mint ispánok. Itt jegyezzük meg, hogy a hiteles, szintén 1111. cvi zobori
oklevélben is szerepel egy Márk, de mivel csak a indexek közt emlegetik, ezért nem valószínű,
hogy kapcsolatba lehetne hozni az interpolációban szereplő Márkkal, aki a még királlyá sem
választott Kálmán bensőséges hívének tűnik. A zobori oklevél említett helye: DHA I. 383. p.
SRH 1. 398. p. Hersfeldi Lampert híradása: Gombos, 1937-38. II. 1392. p. Domanovszky
Domanovszky, 1902. 815. p.; Domanovszky, 1912. 782. p.
SRH I. 395-397. p.
Gombos, 1937-38. II. 1393. p.
DHA I. 196-197. p.
Uo. 184. p. A Magyarországra telepített besenyők kérdéséhez ld. Hatházi, 1990 30-32. p.;
Györffy, 1990 114. p.

csolatára, melyet ebben a dolgozatban nem vizsgáltunk meg részletesen. Azt mindenesetre jelezzük, hogy elég sok ilyen párhuzam mutatható ki, több, bizonyíthatóan eredeti oklevél esetében is.1'14
Ennek kapcsán meg kell vizsgálni azt az elméleti lehetőséget, hogy az interpolációk szerzője, akármikor is élt, 13 ' használhatta-e forrásként az okleveleket. Ezt a lehetőséget mindenképpen el kell vetnünk. Egyrészt ezek a nevek teljesen rendszertelenül bukkannak fel párhuzamként. A százdi oklevél névsorának 15 nevéből kilencet tudunk azonosítani (Salamon királyt, a hercegeket és Dezső érseket is beleszámítva, öt esetben pedig interpolációs névpárhuzamokról beszélhetünk, ld. a
függelékben). A garamszentbenedeki oklevél 8 nevéből csak négyet lehet biztosan
azonosítani más források segítségével, ebből a négyből kettő olyan, amely alapján
párhuzamokat tudunk vonni (és csak egy esik a 11. századra). Ha a krónikás ezek
alapján dolgozott volna, akkor miért csak bizonyos számú nevet vett volna át, a
többit pedig nem? A nevek okleveles felbukkanása és az interpolációkban való előfordulása között ugyanis semmilyen konkrét rendszert nem lehet felfedezni, véletlenszerű az egész. Ráadásul a személyek státusza is gyakran eltérő. Ottót a zselicszentjakabi oklevél somogyi ispánnak, míg a krónika nádornak mondja. Radovant
az oklevelek nevezik nádornak, ellenben a krónika csak annyit ír róla, hogy Bogár
fia, erről viszont az okleveles anyag nem tud. Hasonló a helyzet Iliával, akit a
százdi oklevélben ispánnak titulálnak, viszont a krónikában csak Ilia, generis Vyd
szerepel. Felhozhatjuk még a nevek eltérő írásmódját is, bár ez a középkori másolóknál gyakran ingadozott.
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K á l m á n uralkodását már a 12. s z á z a d h o z s z á m o l t u k , é s azt vettük a l a p u l , h o g y az illető s z e m é l y e h h e z képest a k r ó n i k a m e l y i k f e j e z e t é b e n b u k k a n fel, n e m a z o k l e v é l kiadási idejét.
Ilyen párhuzamok: 144. fej.: Grak, László b i z o n y t a l a n keltezésű zágrábi é s e g y hamis, 1 0 9 3 .
é v i o k l e v e l é b e n ; 145. fej.: K o p p á n y püspök, L á s z l ó 1091-i a l a p í t ó l e v e l é b e n és e g y h a m i s ,
1 0 9 2 - i o k l e v e l é b e n ( e m e l l e t t halála a P o z s o n y i É v k ö n y b c n is s z e r e p e l ) ; 151. fej.:
comes,

II. István 1124-i h a m i s o k l e v e l é b e n ; 153. fej.: Ianus palatínus

co/nes,

Othmarus

Kálmán 1108-i,

1111. é v i hiteles zobori, é s e g y szintén 1111. évi h a m i s o k l e v e l é b e n , é s a z o b o r i oklevél 1113-i
m e g e r ő s í t é s é b e n is s z e r e p e l ; 155. fej.: Cosma,
eredeti oklevél); 157. fej.: Pál püspök, az

a z 1113. évi zobori m e g e r ő s í t é s b e n (ez szintén
1138. é v i d ö m ö s i a d o m á n y l e v é l b e n ;

161. fej.:

L a m p c r t ispán, a bozóki m o n o s t o r a d o m á n y l c v c l é b c n ; 161. fej.: T a m á s c s Torda ispánok: III.
B é l a - k o r i o k l e v e l e k b e n b u k k a n n a k fel.
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A z interpolációk f e l t é t e l e z e t t keletkezési ideje vitatott, és a kérdés s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a z
ő s g e s z t a , a krónikafolytatások é s krónikaátszcrkcsztésck kérdésével. E b b e n a problematikában
mi n e m kívánunk állást f o g l a l n i , hiszen n a g y o n m e s s z i r e vezetne a t é m á t ó l , viszont a f e l t e v é s e i n k e t i g y e k s z ü n k ú g y m e g f o g a l m a z n i , h o g y a z é r v é n y e s lehessen a z ö s s z e s mérvadó keletk e z é s i elméletre n é z v e .

Az okleveleket már csak azért sem használhatta fel a krónikás, mert azok nem
voltak publikusak. A kezdeti időkben még csak egyetlen, de a későbbi másolások
és megerősítések folytán is csak kevés példányban léteztek, és ezeket általában az
adott monostor őrizte, vagy a monostor érdekszférájába tartozó személy (pl. a későbbiek folyamán a patrónus, ld. a zselici oklevelet). Nem valószínű, hogy a krónikás hozzáférhetett volna az ország különböző pontjain elhelyezkedő monostorok
okleveleihez.
Mindezek alapján biztosra vehetjük, hogy az interpolációkban előforduló nevek
és az oklevelekben szereplő nevek két külön forrásból táplálkoztak, és mivel az okleveles anyag névállománya igazolható hitelű, ezért azt mondhatjuk, hogy a krónika is
valós eseményeken alapszik. Az interpolációk tehát olyan régi szövegállományt
őriztek meg, amely még a 11. és 12. századi események egy korai lejegyzését tartalmazta. Ez eredetileg szervesen összefügghetett a Budai Krónika-családban is megtalálható, nem interpolált szövegállománnyal, és a későbbiek során kikerült onnan.
Rokay azon felvetését tehát, amely szerint az oklevelek és a krónikaszöveg között
mutatkozó személynév-párhuzamok által nem volna igazolható az interpolációk hitelessége, nem fogadhatjuk el. Az oklevelekben szereplő személyek bizonyíthatóan
létező alakjai voltak a kornak, és az interpolációkba kerülésük függetlennek tekinthető a diplomatikai adatoktól.1"'6

F ü g g e l é k : Adattár a tárgyalt személyekről
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Névforma
a krónikában

Krónikahely 2

Névforma
az oklevélben 1

Oklevélhely

Woytech
(Moytech)

89. (SRH I. 346.)

Woiteh comes

Tihanyi (DHA 152.)

Martinus

89. (SRH I. 347.)

Martinus comes
comes Martinus

Tihanyi (DHA 152.)
Százdi (DHA 185.)

Atha palatínus

99. (SRH I. 364.)

Ottho Simigiensis
comes

Zselicszentjakabi
(DHA 171.)

E z z e l m e g n e m a d t u n k választ minden o l y a n kérdésre, m e l y a z interpolációk h i t e l e s s é g é t támadja, pl. a gyakran e l ő f o r d u l ó , és s o k s z o r m e g s e m m a g y a r á z h a t ó kronológiai v a g y e g y é b tévedésekre: az i l y e n e k e t tartalmazó r é s z e k e b b e n a formában b i z t o s a n nem lehettek kortárs
s z e r z ő müvei.

Névforma
a krónikában'

Krónikahely

Névforma
az oklevélben 3

Oklevélhely

comes Vyd (Vid)

109. (SRH I. 375.)4

Vitus comes
comes Wydus

Tihanyi (DHA 152.)
Százdi (DHA 185.)

Frank episcopus

109. (SRH I. 375.)

Franco episcopus

Garamszentbenedeki
(DHA 218.)

Radoan, filii Bugar 109. (SRH 1. 375.)

palatínus comes
Radowan
Rado palatínus ??

Százdi (DHA 185.)
Székesfehérvári
(DHA 161.) ??

Ilia, generis Vyd

109. (SRH I. 375.)

comes Ilya

Százdi (DHA, 185.)

comes Emei
(Erney)

113. (SRH I. 378.)

Irnei comes'

Tihanyi (DHA 152.)

comes Erney
Szella filius Flerney??

Százdi (DHA 185.)
Guden-féle (DHA
226.)??

A z interpolációkban s z e r e p l ő n é v a l a k a K é p e s Krónika k ó d e x e alapján. Z á r ó j e l b e n a gyakoribb
alváltozatok.
2
J

A s z á m o k az krónika f e j e z e t s z á m a i r a utalnak az S R H k i a d á s a alapján.
A n é v a l a k o k a t n o m i n a t i v u s i f o r m á b a n k ö z ö l j ü k , ha az o k l e v é l b e n n e m így s z e r e p e l n e k , akkor 110m i n a t i v u s s z á alakítottuk át.

4

A j e l z e t t adat Vidnck az i n t e r p o l á c i ó k b a n v a l ó első f e l b u k k a n á s á t jelzi, a k r ó n i k á b a n e l ő s z ó r a köz ö s s z ö v e g á l l o m á n y b a n fordul elő: 1 0 5 . fejezet ( S R H I. 3 7 1 . ) .

5

A z o k l e v é l b e n a n é v g e n i t i v u s b a n s z e r e p e l „ S i g n u m Irnci c o m i t i s " alakban. A s z ó v é g i i betűt mégs e m a g e n i t i v u s ragjának kell t e k i n t e n ü n k , h i s z e n az E m y e n é v ö s s z e s többi n o m i n a t i v u s i alakja is
i-re ( v a g y y - r c ) v é g z ő d i k .
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HALÁSZ ÉVA

BAJOR MARGIT HERCEGNŐ OKLEVÉLADÁSI TEVÉKENYSÉGE
ÉS OKMÁNYTÁRA 1

1. B e v e z e t é s

A középkori történelem tanulmányozásához rendelkezésünkre álló írott emlékeket
két nagy csoportba oszthatjuk: az egyikbe az elbeszélő források (krónikák, geszták
stb.), a másikba pedig az oklevelek tartoznak. Míg az eseménytörténetről, a fontosabb történeti szereplők életének folyásáról az első csoportba sorolható forrásokból is tájékoztatást kap(hat)unk, addig az állam működésének mikéntjét csak az
oklevelek feltárása után ismerhetjük meg. Ez a megállapítás különösen igaz az
írásbeliség szervére, a kancelláriára.
Magyarországon az okleveles gyakorlat I. (Szent) István király uralkodása idején német mintára kezdődött meg. Utódai alatt azonban hanyatlásnak indult az idegen földről átültetett írásbeliség, aminek külső és belső okai egyaránt voltak. III.
Béla uralkodása alatt, a XII—XIII. század fordulóján a korábban megindult fejlődés
„termékeként" megjelenik az ünnepélyes királyi oklevél azon formája, mely a későbbiekben változatlan marad és a kancelláriai szervezet is kikristályosodik. A középkor utolsó évszázadaira (XIV-XV. század) pedig már a tömeges oklevéladás a
jellemző." A királyi oklevelek mellett a hercegi, báni, vajdai stb. kancellárián kiadott oklevelek száma is megsokszorozódott ekkor, jól tanulmányozhatóak jellemző jegyeik. Az egy-egy oklevélkiállító helyen keletkezett diplomák összehasonlítása és elemzése során az egyes (proto)notariusok munkájának jellemző jegyeit is

1

Jelen tanulmányunkban B a j o r Margit h e r c e g n ő M a g y a r o r s z á g o n k e l e t k e z e t t o k l e v e l e i v e l f o g l a l k o z u n k , hiszen ezek a z o k , a m e l y e k a m a g y a r kancelláriai g y a k o r l a t h o z illeszkednek

cs

a m e l y e k e t v a l a m e l y m a g y a r o r s z á g i kancellárián állítottak ki. A h e r c e g n ő n e k e g y olyan o k l e v e l é t k ö z l i Fejér György, a m e l y már B é c s b e n kelt é s a m e l y b e n n á s z a j á n d é k á n a k ü g y é b e n int é z k e d i k . ( C o d e x d i p l o m a t i c u s Hungáriáé e c c l c s i a s t i c u s ac civilis. Opera Gcorgii Fejér. I—XI.
B u d a , 1 8 2 9 - 1 8 4 4 . ( A továbbiakban: C D H u n g . ) I X / 2 . 240. sz.)
2

Szentpétery

Imre:

M a g y a r o k l e v é l t a n . Bp., 1930. ( A továbbiakban: Szentpétery,

Oklevéltan.)

3 4 - 3 6 . p.

FONS XIV. (2007) 1. sz. 97-118. p.
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felismerhetjük. Azonban nem tudjuk megnyugtatóan megmondani, hogy a kancelláriai személyzet az egyes tisztségviselők változása során cserélődött-e vagy sem,
ezért első lépésként szerencsés, ha egy egységként az egy oklevéladó tisztségviselő
(egyes bánok, vajdák, nádorok stb.) alatt keletkezett diplomákat vesszük. Ezeknek
a jellegzetességeit összehasonlítva választ kaphatunk az állandó személyzet meglétére vagy hiányára is. Ugyanakkor valószínű, hogy a protonotarius ura famíliájába tartozott és követte őt minden tisztségében, ahogy Sörnyei Mihály Szécsi Miklós bánt „kísérte" annak változó „megbízatásain" keresztül/
A szlavón bánok kancelláriája nagy valószínűséggel a tartomány székvárosában, Zágrábban működött, 4 a XIV. században több bániprotonotariust névről is ismerünk/ Azonban a kancellária munkájában speciális helyzetet jelentett az
1353-56 közötti időszak, hiszen ekkor a tartomány vezetése kikerült a bán kezéből
és azt Anjou István herceg (1332-1354), illetve halála után felesége, Bajor Margit
hercegnő (1325-1374) vette át. Margit hercegnő IV. (Bajor) Lajos bajor herceg, római király és német-római császár (1314/1328-1346) lánya 1350-ben került Magyarországra, és ment nőül I. (Nagy) Lajos magyar király öccséhez, Istvánhoz. A
fiatal pár közös élete azonban nem tartott soká, hiszen a herceg 1354 augusztusában elhunyt. A magyar uralkodó azonban — tekintettel a hercegi pár gyermekére,
Jánosra, aki akkor magyar trónörökös is volt, lévén hogy Lajosnak és Kotromanic
Erzsébetnek még nem született gyermeke — nem számolta fel az István herceg életében újjáélesztett dukátust, hanem annak ideiglenes vezetésével sógornőjét bízta
meg, aki azonban korán sem élvezett akkora önállóságot, mint elhunyt férje. 1354
nyara és 1355 közepe-vége között a hercegnő Budán tartózkodott, majd visszatért
Zágrábba. 6 Azonban a következő év elején örökre távozott Magyarországról, két

3

Bónis

György:

akban: Bónis,
4

A j o g t u d ó é r t e l m i s é g a M o h á c s előtti Magyarországon. B p . , 1971. ( A t o v á b b i Jogtudó é r t e l m i s é g . ) 6 1 - 6 2 . p.

T o v á b b i kutatásokat i g é n y e l , h o g y azokban az e s e t e k b e n , mikor a b á n o k K ö r ö s ö n tartottak törv é n y s z é k e t illetve e g y é b h e l y e k e n időztek, m a g u k k a l vitték-e a kancelláriai s z e m é l y c z c t n e k
l e g a l á b b e g y részét, v a g y a helyi egyházi i n t é z m é n y e k írtástudóival íratták m e g o k l e v e l e i k e t .

5

A n d r á s A k o s M i k e s bán

(pl.

1336.: C o d e x

Diplomaticus Regni

Croatiac, D a l m a t i a e

ct

S c l a v o n i a c . D i p l o m a t i c k i zbornik kraljcvine H r v a t s k c , Dalmacije i S l a v o n i j c . Coll. T a d c u
S m i c i k l a s . I - X V I . Z a g r e b , 1 9 0 4 - 1 9 7 6 . ( A t o v á b b i a k b a n : S m i c . ) X . 2 5 3 . sz.), M c g y c r i c s c i
G y ö r g y István herceg (pl.: 1353. március 10.: S m i c . XII. 107. sz.), K o z m a Hahót M i k l ó s b á n
(pl.: 1353. március 8.: S m i c . XII. 171. sz.), J a k a b Paksi Leusták bán (pl.: 1358. április 4.:
S m i c . XIII. 357. sz.), S ö m y e i Mihály S z é c s i M i k l ó s bán (pl. 1368. o k t ó b e r 13.: Smic. X I V .
111. s z . ) és G y ö r g y Zudar Péter bán (pl. 1373. m á j u s 1.: Smic. XIV. 3 9 7 . s z . ) mellett m ű k ö d ö t t
i l y e n m i n ő s é g b e n . A s z l a v ó n bánok í t é l ő m c s t e r e i őrizték uruk hiteles pecsétjét, irányították a
notariusokat és a bírói s z é k e k e n működtek k ö z r e . Feladataikra b ő v e b b e n lásd: Bónis,
é r t e l m i s é g 8 0 - 8 1 . p.

Jogtudó

gyermekét — a fentebb már említett Jánost és annak nővérét, Erzsébetet — a budai
királyi udvarban hagyta, és férjhez ment Hohenlohe Gerlach német lovaghoz. A
magyar politikai életben 1356-tól kezdve egyáltalán nem vett részt.7

2. Bajor M a r g i t h e r c e g n ő oklevelei.

A herceg(nő)i, illetve a már korábban fennálló báni kancellária kapcsolata, esetleges azonossága további vizsgálatok tárgyát kell hogy képezze, jelen cikkünkben
pusztán Bajor Margit hercegnő oklevéladásának sajátosságait szeretnénk feltárni.
Jelen pillanatban a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában és Fényképgyűjteményében összes tizenegy olyan oklevelet találunk, melyet István herceg özvegyének nevében adtak ki.8 Ebből tíz eredetiben maradt ránk, ezért nemcsak belső, hanem külső ismertetőjegyeik is jól tanulmányozhatóak. 9

6

H a h ó t Miklós s z l a v ó n - h o r v á t bán pedig, aki m á r István herceg e l e t é b e n is ebben a t i s z t s é g b e n
m ű k ö d ö t t , Margit h e r c e g n ő regnálása i d e j é n is megőrizte m é l t ó s á g á t é s elláta a t a r t o m á n y napi
k o r m á n y z á s á n a k feladatát. A helyzet tehát n a g y m é r t é k b e n h a s o n l ó v o l t , mint István e l s ő s z l a v ó n dukátusa ( 1 3 5 0 ) idején, mikor U g a l i Pál vitte Zágrábban a z ü g y e k e t a h e r c e g helyett.
( L á s d Halász

Éva:

A n j o u István herceg ( 1 3 3 2 - 1 3 5 4 ) . In: F o n s 12. ( 2 0 0 5 ) I. sz. 2 9 - 6 9 . p. (A

továbbiakban: Halász,
7

A n j o u István h e r c e g ) 3 7 . p.

J e l e n tanulmányunkban n e m foglalkozunk a h e r c e g n ő életének részleteivel és udvari s z e m é l y z e tével sem. A z erre v o n a t k o z ó adatokat lásd Halász

Éva: Bajor Margit hercegnő ( 1 3 2 5 - 1 3 7 6 )

é l e t e és magyarországi t e v é k e n y s é g e (In.: Turul 79. (2005.) 3 - 4 . f ü z e t 1 0 9 - 1 1 6 . p.) c í m ű cikkben.
8

U g y a n a k k o r a b e l s ő ismertetőjegyek s z á m b a v é t e l é n é l nem tekinthetünk cl azoktól az o k l e v e l é t ő l
s e m , melyek csak kiadásokból ismertek. M a r g i t hercegnőnek e g y o k l e v e l e teljes e g e s z é b e n csak
kiadásból ismert ( F ü g g e l é k 11. sz.), m í g e g y másiknak levéltári forrásból csak tartalmi kivonata
ismerhető meg, á m nyomtatásban r e n d e l k e z é s ü n k r e áll a teljes s z ö v e g . (Függelék 12. sz.)

9

A z eredetiben ránk maradt okleveleket e g y k i v é t e l é v e l Zágrábban (a Horvát Állami Levéltárban
(Hrvatski Drzavni Arhiv, a továbbiakban: H D A ) , Zágráb V á r o s Levéltárában (Istorijski A r h i v
Grada Zagreba, a továbbiakban: A G Z ) é s a Horvát T u d o m á n y o s A k a d é m i a Levéltárában (Arhiv
Hrvatske A k a d e m i j e , a továbbiakban: A H A Z U ) őrzik, m e l y e k e t a helyszínen eredetiben tanulmányozhattam. Itt szeretnek köszönetet m o n d a n i a Horvát T u d o m á n y o s Akadémia Történettud o m á n y i Intézete munkatársainak, k ü l ö n ö s e n Damir Karbiénak, Zorán Ladiénak é s
M u h e k n a k a kutatóutamon nyújtott s e g í t s é g ü k é r t .

Martin

2.1. A hercegnői oklevelek tárgy szerinti

csoportosítása

A hercegnő 1354 augusztusa után nem élvezett akkora önállóságot, mint István herceg, ezért okleveleinek témakörei erősen meghatározottak. Kifejezetten de iustitia
jellegű diploma nem maradt ránk, mindössze jelzésként az, hogy a birtokbaiktatások
során az ellentmondókat a hercegnő jelenléte (ducalispraesentia) elé idézték meg.1(1
A degratia jellegű kiadványait több csoportba oszthatjuk. Mivel Margit István herceg halála után a terület új urának számított, ezért igyekeztek a kiváltságokkal rendelkezők privilégiumaikat elismertetni vele, aminek a formája az átírás volt.11 Ilyet
többet is találunk Margit kiadványai között, azonban ismerünk olyan esetet is, mikor
a kérelmező nem találta elég biztosítéknak, ha csak a hercegnőtől rendelkezik ilyen
jellegű kiadvánnyal, és rövid időn belül I. (Nagy) Lajos királytól is kérvényezte
ugyanannak az oklevélnek az átírását. 1- Adománylevelei közül négyet ismerünk,
melyekben birtokot,1'" kiváltságot adományoz, 14 illetve Zágráb városa esetében a
már meglévő városi kiváltságokat toldja meg e g g y e l . N é h á n y esetben különböző
tisztségviselőihez intéz parancsot ([mandatumot), hogy szlavóniai települések illetve
lakosok már megszerzett kiváltságait ne háborgassák, 16 valamint egy olyan parancsot is ismerünk tőle, melyben egy birtokbaiktatás elvégzésére szólítja fel a zágrábi
káptalant.17

io

F ü g g c l c k 11. sz. A hercegnő 1 3 5 5 . d e c e m b e r 20-án kelt o k l e v e l e (Függelék 9. s z . ) e g y megjegyz é s é n e k b e s o r o l á s a kérdéses. E g y r é s z r ő l csábító a f e l t é t e l e z é s , h o g y Margit a h e r c e g n ő i jelenlét
bíróságán ( d u c a l i s praesentia)

döntött Szlavónia e l ő k e l ő i n e k ( c w n baronibus)

közreműködésé-

vel és tanúk meghallgatásával, másrészről lehet, h o g y c s u p á n a már István h e r c e g életében meghozott, de v é g r e nem hajtott é s írásba n e m foglalt i n t é z k e d é s teljesítéséről v a n s z ó .
n

F ü g g e l é k 3. é s 4. sz.

12

M i k é fia M i k l ó s 1355. január 2 0 - é n kérte a h e r c e g n ő t , h o g y István herceg 1 3 5 3 . n o v e m b e r
2 7 - é n kelt o k l e v e l é t írja át és e r ő s í t s e m e g ( F ü g g e l é k 4. s z . ) , é s ugyanezt kéri L a j o s királytői is
1355. február 2-án. (Smic. XII. 2 0 3 . s z . ) A két d i p l o m a s z ö v e g e z é s e között n a g y f o k ú eltéréseket láthatunk, bár v a l ó s z í n ű l e g u g y a n ú g y a budai királyi kancellárián k é s z ü l t e k . Margit herc e g n ő o k l e v e l e formuláiban s z e g é n y e s e b b , tartalmában c s a k a kérelem é s a t e l j e s í t é s tényét
közli. L a j o s d i p l o m á j a e z z e l s z e m b e n több és g a z d a g a b b formulát tartalmaz, a z o k l e v é l tényl e g e s átírása mellett annak tartalmi átiratát is közli.

13

F ü g g e l é k 9. é s 12. sz.

14

F ü g g e l é k 10. sz.

15

F ü g g e l é k 5. sz.

16

F ü g g e l é k 1., 2., 6., 7. és 8. sz.

17

F ü g g e l é k 11. sz.

2.2. A hercegnői oklevelek forma szerinti csoportosítása

s

Az oklevéltan a diplomákat forma szerint három nagy csoportba — privilégium,
litteraepatentes és litterae clauscie — sorolja, melyek már IV. Béla korában kialakultak és az XIV-XV. században is megmaradtak, ám a csoportok közötti határok
az időben előrehaladva egyre inkább fellazultak. 19 Margit hercegnő eredetiben
ránk maradt oklevelei minden esetben nyílt alakúak, zárt diploma (litterae clausae)
nem maradt ránk. 20 Privilegiális oklevelei a degratici csoportba tartozó ügyekben
jelennek meg, az oklevélátíratások és adományok többsége ilyen formában lett kiállítva. 2 ' Ezek közös jellemzője a többi oklevélhez képest hosszú salutatio, az általános címzés, az cirenga alkalmazása, az in cuius rei formulával való megerősítés
és a függőpecsét. 22 A dátum per manus formula nem kizárólagos alkotórészük. A
hercegnő többi oklevele a litterae patentes körébe tartozik. 23 Ezek között a mandátumok általános vagy személyre szóló inscriptióval, salutem et gratiam szövegű
salutatióval, és igen rövid promulgatióval rendelkeznek. Közös alkotórészük a
fidelitati vestre firmiterprecipienclo
mandamus formula valamelyik változatának
használata. Az egyértelműen egyik csoportba sem sorolható oklevelek mind a két
kategória jellemző jegyeiből tartalmaznak néhányat. így találunk olyan fúggőpecséttel ellátott oklevelet, melyben az oklevél kezdő része a litterae patentes jegyeit
mutatja (memorie commendamus szövegűpromulgacio, quibus expeclit universis
szövegű inscriptio), ugyanakkor a corroboratióban már a privilegiális oklevélre és
függőpecsétre tesz utalást és a dátum per manus formulát használja. 24

18

Itt csak a z e g y e s csoportok általános j e g y e i t közöljük. A z e g y e s o k l c v é l r é s z c k j e l l e m z ő i t lásd
A z o k l e v e l e k b e l s ő ismertetőjegyei c í m ű fejezetben.

19

Szentpétery,

20

Valószínű, h o g y a zágrábi káptalannak s z ó l ó , birtokbaiktatásra felszólító mandatuma

O k l e v é l t a n 9 5 - 9 6 . é s 1 8 5 - 1 8 6 . p.
ilyen

volt, ám e z e r e d e t i b e n nem maradt ránk, csak kiadásból ismerjük. A s z ö v e g e t k í s é r ő j e g y z e tekből tudjuk, h o g y a kiadók Margit b i r t o k a d o m á n y o z ó p r i v i l c g i á l i s a alapján d o l g o z t a k , melyben a f e n t e b b említett, káptalannak s z ó l ó parancslcvél é s a káptalan határbcjárásról

szóló

j e l e n t é s e is át v o l t írva, ezért m é g e b b ő l a forrásból s e m tudunk m e g s e m m i t a hercegnői
mandatum külalakjáról. ( F ü g g e l é k 11. sz.)
21

Függelék 3., 9., 10. és 12. sz. A d o m á n y a i közül a Zágráb v á r o s n a k szóló n e m a p r i v i l é g i u m o k
h a g y o m á n y o s formájában lett k i á l l í t v a . (Függelék 5. s z . )

22

A pecsét autentikusságának a corroboratiós

részben v a l ó e m l í t é s é t az e g y h á z i k i a d v á n y o k b ó l

a XIV. s z á z a d b a n veszik át k ö v e t k e z e t e s e n a világi o k l c v é l a d ó k . [Kumorovitz

Lajos

A z autentikus p e c s é t . 68. p. (In: Turul 5 0 . ( 1 9 3 6 ) 4 5 - 6 8 . p. A továbbiakban: Kumorovitz,
tentikus)]
23

Függelék 1., 2 . , 6., 7. és 8. sz.

24

F ü g g e l é k 4. é s 5. sz.

Bernát:
Au-

3. A z oklevelek k ü l s ő i s m e r t e t ő j e g y e i

3.1. Az oklevelek

anyaga

Margit hercegnő ránk maradt okleveleinek anyaga döntö többségében pergamen,
egy papírra írt parancslevelét ismerjük. 2 '
3.2. Az oklevél alakja
Az írás minden oklevélen a hosszabbik oldallal fut párhuzamosan, a pergamen
minden esetben szabályos alakúra vágott.
3.3. A tinta
Az oklevelek írására fekete színű tintát használtak, mely mára a legtöbb esetben
barnára színeződött. Az iniciálék kitöltése is fekete tintával történt.
3.4. A szöveg

beosztása

Margit hercegnő oklevelei részben a budai királyi, részben pedig a zágrábi herceg(nő)i/báni kancelláriában készültek, gyakorlott írnokok közreműködésével.
Ennek megfelelően a szöveget egyenletesen elosztva írták a pergamenre, arányos
margókkal. Egyes esetekben elkészítették a vonalazást is, vakvonalakkal. 26
3.5. Az, írás
Az oklevelek írása a korszaknak megfelelően gótikus kurzív. 27 Öt oklevélen láthatunk iniciálét,28 egy hatodikon a Margaréta szó M betűjét utólag már nem rajzolták
be a szövegbe, helye üresen maradt. 29 Az öt iniciáléval rendelkező diploma közül
kettőben nem csak a szöveg elején álló szó kezdőbetűje díszített. Az egyik esetben
az intitulatio a nos Margaretha szavakkal kezdődik, ahol a nos csupa nagybetűvel

25

1 3 5 5. április 27. ( F ü g g e l é k 7. sz.)

26

A vonalazás távolsága általában e g y s é g e s e n 5 - 6 m m - e s közökkel történt, pl. 1354. d e c e m b e r 4.:
F ü g g e l é k 3. sz. Két esetben tér cl ettől j e l e n t ő s e n , az 1355. d e c e m b e r 20-án (Függelék 2. sz.) és
1356. január 10-én ( F ü g g e l é k 10. sz.) kelt o k l e v é l e n 8 m m - e s v o n a l k ö z ö k e t láthatunk.

27

Érszegi

Géza:

P a l e o g r á f i a 1 1 6 - 1 1 7 . p. In: A történelem s e g é d t u d o m á n y a i . Szcrk.: B c r t é n y i

Iván. Bp., 1998. 1 1 1 - 1 4 1 . p.
28

F ü g g e l é k 4., 5., 6., 9. és 10. sz.

29

F ü g g e l é k 3. sz.

van írva és díszítettebb is, a Margaretha szó pedig díszes kezdőbetűt kapott. l0 A
másik oklevélből elmaradt a nos, de a hercegnő nevének betűi túldíszítettnek hatnak, az első és a második „a" betű az utánuk következőhöz kapcsolódik."' Ennek a
két oklevélnek, valamint egy harmadiknak az „m" betűn alkalmazott díszítése egymáshoz nagyon hasonló, valószínűleg egy kéztől származnak. 32 Ezt erősíti meg az
a tény is, hogy a három oklevél közül kettőben találunk dátum permanus formulát,
melyek Briinni Péter nevét őrizték meg. Az első sor hosszított betűkkel való írására
(,scriptura longior) egyetlen esetben sem történt kísérlet.
3.6. A pecsét
A hercegnő oklevelei — a megpecsételés szempontjából — két csoportba oszthatóak: függő és a rányomott sigülumm&l megerősített diplomák csoportjába. Margit
szlavón hercegnőként használt kisebb (rányomott) pecsétjének egy viszonylag ép
lenyomata maradt ránk. A pecsét körmérete 4 cm, rekonstruálható körirata: „+
S[IGILLUM] M A R G A R E T E DE1 GRATIA SCLAVONIE CROATIE ET
DALMATIE DUCISSE", melynek belső oldalán egy pontsor vonul körbe. A pajzsot övező kerek mező átmérője 3 cm, a benne foglalt karéjok és csillagok ma már
igen töredezettek. A kerekített oldalú háromszögletű pajzs 3 j negyedelt, első és negyedik mezeje háromszor vágott (az Árpádok sávjai), míg második és harmadik
mezejében a bajor rutákat láthatjuk. Ez a sigillum rokonítható a hercegnő férjének,
Anjou Istvánnak a kisebb pecsétjével, melyben szintén negyedelt pajzsot láthatunk, amelynek első és negyedik negyede szintén háromszor vágott, ám második és
harmadik negyedében kereszteket helyeztek el. 4 Margit több oklevelén maradtak
fenn kisebb-nagyobb, bár önmagukban nehezen értelmezhető töredékei a kisebb
pecsétnek.'13 Ezekből megállapítható, hogy a hercegnői kancelláriában pecsételés-

30

F i i g g c l c k 4. sz.

31

F ü g g e l é k 10. sz.

32

Függelék 6. sz. A z m k ö z é p s ő szára l é n y e g e s e b b vékonyabb a másik kettőnél és középtájon
e g y kitöltött körszerű díszítményt láthatunk rajta. A másik két szár fölül kidomborodik, alul
erősen elvékonyodik. A szárak e g y m á s h o z félkörívcsen kapcsolódnak. A z azonos kéztől származást erősíti m é g a d betük szárának és az / betü hurkának e g y m á s h o z nagyon hasonló m ó d o n történt meghosszabbítása, a rövidítésjclck erős és e g y f o r m a m ó d o n való felhúzása.

33
34

Magassága 2 cm, s z é l e s s é g e 1,7 cm a l e g s z é l e s e b b helyeken m é r v e .
Leírása: Sopron s z a b a d királyi város története. 1/1. Oklevelek ( 1 1 6 2 - 1 4 0 6 ) . Közli: Dr. Házi
Jenő. Sopron, 1921. 9 6 . p. Fotója: Spekner

Enikő:

A d a l é k o k a budavári István torony n é v a d ó -

jának kérdéséhez. In: Budapest régiségei 30. 1 - 2 . sz. Budapest, 2 0 0 2 . 425. p. 7. kép.
35

Margit hcrccgnő ö s s z e s nem privilegiális oklevelén.

re használt viasz színe vörös volt és mindegyik töredék ugyanarra a tipariumra
megy vissza. A diplomák egy részén a pecsétet rögzítő pergamenszalag ma is látható, a befűzésére szolgáló két vágás átlagos távolsága: 2-3 cm. A hercegnő függőpecsétje — mely a kortársak számára az egyéb főméltóságok sigillumaihoz hasonlóan autentikusnak számított 36 — egyik oklevélen sem maradt ránk, csak a diplomák corroboratiós részéből tudjuk, hogy a privilégiumokat ilyen módon hitelesítették/ 7 A pecsétek rögzítésére szolgáló fennmaradt selyemzsinegek színe zöldarany (sárga);vörös-zöld, 3 9 illetve arany (sárga) 40 volt. A pecsét függesztésénél a
hártyát visszahajtvaplicát 41 hoztak létre, majd a rétegeket összefogva ejtettek két
vágást és ezeken keresztül húzták a sodratot. A plica nagysága természetesen függ
a hártya nagyságától is, de átlagosan 5 cm körül mozog. Ahogy a hercegnői kancelláriában kelt litterae clausae, úgy az ezek zárására használt (rányomott)zárópecsét
sem maradt ránk, de ha készültek ilyenek, akkor azokat nagy valószínűséggel a
fentebb leírt kisebb pecséttel zárták le. A teljesség kedvéért itt kell megemlítenünk,
hogy Margit hercegnő Bajorországban használt pecsétjének képét és leírását Pór
Antal közölte a Turul 1895-ös évfolyamában. E szerint: „a pecsét átmérője 3,9 centiméter. A pecsétmezőben csillagoktól körülvett czímerpajzs alakja egyenszárú,
domború oldalú, felül széles háromszög. A czímerpajzs egyszer osztott, egyszer
vágott. Az ily módon támadt négy mező elseje a bajor dűlt téglányokat foglalja magában: a második és harmadik mező a Hohenlohe család két egymásfolött jobbra
haladó leopárdját, a negyedik mező pedig a magyar czímer pólyáját tünteti fel.

36
37

Kumorovitz, Autentikus 61. p.
In cuius rei memóriám perpetuamque jirmitatem presentes concessimus litteras nostras
privilegiciles pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratus. (Függelék 3., 4., 10. és
12. sz.) A hercegnő 1355. december 20-án kelt oklevelében (Függelék 9. sz.) ennek a formulának egy másik változatával találkozunk, melyben a pecsétre a maior pendents jelzőt használja
a kancellária írnoka. Valószínű azonban, hogy ez nem arra utal, hogy két olyan eltérő méretű
pecsétje lett volna Margitnak, amcllyckkcl az ünnepélyes okleveleit erősítette volna meg, ez a
megkülönböztetés inkább a ránk maradt (rányomott pecsétként használt), valamint a fűggőpecsétes okleveleken alkalmazott, mára elveszett sigillum méretbeli különbségét jelöli.
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1356. január 10. (Függelék 10. sz.)
1354. december 4. (Függelék 3. sz.)
1355. december 20. (Függelék 9. sz.) A hercegnő utolsó magyarországi privilégiuma ugyan
nem maradt ránk eredetiben, azonban a szöveget közlő Ivan Kukuljcvié jegyzetéből tudjuk,
hogy arany (sárga) zsinegen fügött a pecsétje.
Az 1354. dcccmbcr 2-án kelt hercegnői kiadványon is találkozunk pliccíval, de ennek célja
nem a pecsét függesztése volt, hanem legfeljebb az, hogy — mivel elég nagy méretű volt —
az írásra ráhajtva, védjék azt vele. (Függelék 2. sz.)

4!

Körirata: Sigillum
Hohenlohe."42
3.7. Kancelláriai

Mcirgarete,

Dei gracia

Ducissa

Bawarie,

Domina

ele

feljegyzések

Az oklevelek egy részén találkozhatunk ügyviteli jellegű feljegyzésekkel. A relációs jelzetek helye a rányomott pecséttel ellátott oklevelek esetén a pecsét alatt, illetve a pergamen felső szélén (és néha még az alsó részén is) volt. Ilyet három esetben
találunk Margit oklevelein, melyek minden esetben a hercegnői parancsot örökítették meg (commissio propria domine ducisse).43 Egy függőpecsétes oklevélen maradt meg a relátor, Jenslinus Teutunicus neve is44. Ezt a jegyzetet a diplomán két
helyen olvashatjuk: a hártya bal felső szélén, illetve ugyancsak bal oldalon a
plicán, közvetlenül a hajtásvonal alá írva.

4. A z oklevelek b e l s ő ismertetőjelei

4.1. Protocollum
4.1.1. Invocatio
A korszak királyi okleveleihez4"1 hasonlóan Margit hercegnő diplomáiban sem találunk invocatio t.
4.1.2.

Intitulatio

Margit hercegnő okleveleiben kétféle intitulációt olvashatunk, melyek időben egymástól elkülöníthetőek. Következetesen a budai kancelláriához köthető a Margaréta
Dei gracia regnorum Sclavonie Croacie et Dalmacie ducissa változat,46 míg a zágrá-

42

43
44
45
46

Margit intitulációjában ekkor már nem használta első férje tartományainak megnevezését, de a
pecsétjén megtartotta a Magyarországra való utalást. Pór Antal: Pccséttani újabb apróságok.
In. Turul 15. (1895) 15. p.
Függelék 1., 8. és 10. sz.
Függelék 10. sz.
Szentpétery, Oklevéltan 186. p.
Ugyanakkor a hercegnő 1355. április 27-én utolsóként Budán keltezett oklevele is a követlező
szakasz intitulációját mutatja.

bihoz a Margaréta Dei gracia tocius Sclavonie Croacie et Dalmacie ducissa 41 Az
Árpád-kori hercegek szokásának megfelelően a Dei gracia alázatossági formulát
minden esetben megtalálhatjuk bennük. A nos nem kizárólagos alkotórésze az
intitulatiónak, csak két ízben találkozhatunk vele és mind a két esetben budai királyi
kancellárián készült diplomáról van szó.48
4.1.3. Inscriptio
Az oklevél jellegétől függően változó inscriptiokkal találkozunk, a privilégiális
oklevelekben általános, 49 a mcindatumok esetében pedig konkrét címzést olvashatunk. 50
4.1.4. Salutatio
A privilégiumokban hosszabb, bonyolultabb, 31 a mandátumokban pedig egyszerűbb^2 salutatiót olvashatunk, míg az átmeneti csoport okleveleinek esetében elmaradhat. 33
4.2. Contextus
4.2.1. Arenga
A korszak királyi okleveleire jellemző, liogy arengá t csak az ünnepélyes formában
kiállított privilégiumokban olvashatunk. A hercegnő ránk maradt oklevelei közül
három tartalmaz eszmei-filiozófiai bevezető részt, melyek a zágrábi kancellárián

47

Ezzel kapcsolatban érdekes jelenséget figyelhetünk meg a báni (illetve hercegi) oklevelek
intitulációjában. Míg Margit hercegnő „regnálása" előtt alapvetően a banus/dux
totius
Sclavonie formával találkozhatunk, addig 1356 után egyre sűrűbben jeleik meg a regnorum
szó a címzésben. Ennek a változásnak a megnyugtató magyarázatát nem találjuk meg, valószínű, hogy Margit esetében a budai királyi kancellária konstrukciója volt az eddig a korszakban
példa nélkül álló helyzetre. Aztán az intitulatióban bekövetkezett változás egyfajta "divatként"
kerülhetett be a szlavón (illetve a dalmát-horvát) báni kancellária szóhasználatába.

48
49

Függelék 1. és 4. sz.
universis Christi fidelibus, tam presentibus, quam futuris presentium notitiam habituris (Függelék 3. sz.)
pl. fi deli suo Ladislao filio Petri castellano de Kaprunchci mtne constituto et aliis castellanis
pro tempore in eodem castro constituendis (Függelék 7. sz.)
Salutem in sedutis largitore (Függelék 3. sz.)
salutem et gratiam (Függelék 7. sz.)
Pl. Függelék 5. sz.

50
51
52
53

készültek, és mindegyikük általános érvényű gondolatokat fogalmaz meg az adományozás szükséges voltáról."'4
4.2.2.

Promulgatio

Az ünnepélyes oklevelekben félmondatos megoldássokkal találkozunk a
promulgatioban.33
A mandátumokban pedig egyszerű formában kapcsolják a
protocollomot és a narratiót egymáshoz, 36 az átmeneti formát mutató oklevelekben azonban elmarad. 37
4.2.3. Narratió
A narratió esetről-esetre változik, hiszen ebben fejti ki az oklevél adója, milyen tények vezettek az oklevél kiállításához. A mandátumokban —- a tömeges oklevéladás gyakorlatának megfelelően — erősen sablonosak, közlik, hogy a hercegnőhöz folyamodó felet valamilyen sérelem érte és erre kér orvoslást. A privilegiális
oklevelekben sem olvashatunk olyan szintű „krónikakezdeményeket", mint amilyenekkel a királyi kancellária termékei között találkozhatunk, 38 általánosságban
mozgó narratiókkal van dolgunk. A hercegnő oklevelei közül egy nyújtott volna
igazán alkalmat arra, hogy a sablonokon túlnyúlva a fogalmazó önálló színt vigyen
munkájába, nevezetesen, mikor az elhunyt István herceggel a szerb hadjáratban
járó Tamás fia Istvánt jutalmazta Margit, ám ebben sem kapott hangsúlyt a hadjárat
a puszta említésen kívül. A jutalmat a megadományozott — a diploma fogalmazá-

54

Ea, t/ne devotio Christi fidelium ad profectum et commodum sancte matris ecclesie offert vei
disponit, convenit superiori ad effectum perducere et stabilitate perpetua roborare. Hinc est,
quod... (Függelék 9. sz.) Dignum est et omni ratione consentaneum, ut hii, qui principibus
suum pro tempore exhibent obsequium, suis laboribus premio non fraudentur. Proinde... (Függelék 10. sz.) Justis petentium desideriis facilem prebere consensum ius invitat, equitas
persuadet et ducalis excellentia exortatur. Proinde... (Függelék 12. sz.) — ennek több párhuzamát figyelhetjük meg a középkori királyi, illetve báni oklevelekben is. (Pl. Mikes bán 1325.
augusztus 2-án, Zágrábban kelt oklevele (Smie. IX. 209. sz.). Hahót Miklós bán 1346. július
6-án, Zára mellett kiadott kiváltságlevele (Smie. XI. 231. sz.), I. Lajos király 1356. május
21-én kiállított diplomája (Smie. XII. 266. sz.).

55

A legtöbb esetben az ad universorum notitiam karúm serie volumus pervenire fordultot olvashatjuk (Függelék 3., 10. és 12. sz.) és egy esetben a hinc est, quod megoldással élt az oklevél
fogalmazója (Függelék 9. sz.).
noveritis, quod; nunciaverunt, quod (Függelék 7. és 8. sz.)
Függelék 5. sz.
A kérdésre bővebben Mályusz Elemér: Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon. Bp., 1973. (Irodalomtörténeti füzetek 70. sz.)
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sa szerint — azért nyerte, mert hűségesen szolgált, de sem erről bővebben, sem
hadi vagy egyéb érdemeiről, illetve cselekedeteiről nem olvashatunk. 39
4.2.4. Dispositio
Szintén esetről-esetre változó oklevélrész, a parancslevelekben a narrati ókhoz hasonlóan erősen formulás, a hercegnő megparancsolja, hogy a sérelmet szenvedettek
kiváltságait az oklevél címzettje tartsa tiszteletben. A privilégiumokban röviden
közlik, hogy mi az oklevél rendelkezésének a tárgya, szintén elterjedt és gyakori formulákat használva.
4.2.5. Sanctio
Egyházi büntetéssel már egyáltalán nem találkozunk a XIV. századi világi témájú,
világiak által kiadott oklevelekben, így a Margit hercegnő által kiadott diplomákban sem. Világi „büntetésként" pedig legfejebb a hercegnő neheztelését látjuk a
diplomákba foglalva.
4.2.6.

Corroboratio

A Margit hercegnő kancelláriájából kikerült függőpecsétes privilégiumok esetében olvashatunk csak corroboratiot, melyek minden esetben a függőpecséttel
megerősített diplomák szokásos formulájával élnek, közlik a függő, autentikus pecséttel való megerősítés tényét és azt, hogy privilegiális oklevéllel állunk szemben.
Szintén erősen formulás oklevélrésszel van dolgunk ebben az esetben. 60
4.3.

Eschatocollum

Margit hercegnő okleveleiben a szokásos zárórészek közül csak a datatiót olvashatjuk. A napi dátumokat minden esetben a keresztény ünnepek szerint számolva
adják meg, a privilégiumokban sem találkozunk római naptár szerinti keltezéssel,
mely a korszak ünnepélyes királyi okleveleinek sajátossága. A dátum per manus
formula csak két ízben jelenik meg, mind a kettőben Briinni Péter neve olvasható.
A királyi privilégiumok egyik jellemzője az, hogy a kelthelyet nem teszik ki, ami a
Margit hercegnő nevében kiadott oklevelek közül csak az egyik (de minden való-
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Függelék 10. sz.
pl.: In cuius rei memóriám perpetuamque jirmitatem presentes concessimus litteras nostrcis
privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas. (Függelék 3. sz.)

színüség szerint a királyi kancellárián kiállított) dátum per manusszal rendelkező
diplomában található meg. István herceg okleveleitől eltérően az uralkodási év
(annus ducalis) kitételével egyetlen esetben sem találkozunk.

5. A hercegnői kancellária

A hercegnő kancelláriájának vezetését az a Brünni Péter látta el, aki már István herceg életében is részt vett a zágrábi udvari írószerv munkájában, akkor a kápolnaispáni és titkos kancellári tisztet töltötte be.61 Kezéből kelt hercegi oklevelet nem
ismerünk. A kancellária vezetője 1353-54-ben Megyericsei György, István
protonotarius'd volt, akinek nevével a hercegnő ideje alatt nem találkozunk, valószínű tehát, hogy kilépett az udvari szolgálatból. 62 Brünni Péter két ízben — egy
Zágrábban kiadott és egy kelthely nélküli hercegnői diploma — dátum per
manusában szerepel. Mivel a két oklevél írása egymáshoz nagyon hasonló képet
mutat és hasonló vonásokra ismerhetünk egy Budán kelt diplomában is, ezért elmondhatjuk, hogy Brünni Péter valószínűleg követte úrnőjét Budára, majd pedig
vissza a különkormányzati terület székvárosába. Azt, hogy többen is mentek-e a
hercegnővel, konkrétan nem tudjuk. Arról, hogy a hercegnő kancelláriája mekkora
volt, ott hányan tevékenykedtek, források híján nem tudunk képet alkotni, és az is
későbbi kutatások tárgyát kell, hogy képezze, hogy a herceg(nő)i kancellária
mennyire választható külön a bánitól.

6. Ö s s z e g z é s

Az, hogy a hercegnő 1354 augusztusában özvegyen maradt, a korszakban szokatlan helyzetet teremett az országban, ráadásul az ő fia, János herceg volt Lajos trónjának örököse is, hiszen a királynak és Kotromanic Erzsébetnek ekkor még nem
született gyermeke. A kialakult helyzetet valahogyan kezelni kellett és ezért került
az özvegy a gyermekeivel a királyi udvarba, ahol azonban erre a helyzetre nézve
nem rendelkeztek kikristályosodott elképzeléssel, ennek jele a hercegnő címében
bekövetkezett rangemelés is elhunyt férje intitulatiójához képest. A nevében kelt
oklevelek egy nagyon kis szabad politikai mozgástérrel rendelkező, ám közhitelű
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1350. szeptember 1.: Anjoukori okmánytár. Szerk.: Nagy Imre. I—VI. Bp., 1878-1891., valamint szerk.: Tasnádi Nagy Gyula. VII. Bp., 1920. V. 243. sz. Brünni Péterről részletesebben
lásd Halasi, Anjou István herceg. 56-57. p.
Megycricsci György életéről részletesebben lásd Halász, Anjou István hcrccg. 61-62. p.

személynek mutatják, akinek fő feladata az lett, hogy tekintélyével segítsen a bánnak Szlavónia békés életét fenntartani, illetve elhunyt férje akaratát teljesítse, és
emlékét ápolja. A hercegi udvar személyzetének egy része valószínűleg beolvadt a
báni udvarba, illetve kancelláriába — azonban ennek feltárását is el kell még végezni. A hercegnő önálló kancelláriája nagyon kicsiny lehetett, már csak egyetlen
embert tudunk nevesíteni, Brünni Pétert. A hercegnő azonban tisztázatlan okok
miatt 1355 végén visszatért Zágrábba, valószínűleg akkor, mikor már eldöntött
tény volt, hogy elhagyja Magyarországot és körülbelül fél évvel később már Bécsből keltez oklevelet. Távozásának konkrét okát nem ismerjük, sem azt, milyen tárgyalások előzték meg Hohenlohe Gerlachal kötött házasságát. Az a kísérlet, mely
arra irányult a magyar udvarban, hogy Szlavónia vezetését egy királyi házból származó hercegre bízzák, István herceg (1354), majd fia, János korai halálával (1361)
meghiúsult. Legközelebb a korszak végén találkozunk hercegséggel Magyarországon, akkor Durazzói Károly (a későbbi II. Károly magyar király) töltötte be ezt a
méltóságot.

Okmánytár
Az okmánytár a Margit hercegnő neve alatt Magyarország területén kelt okleveleket tartalmazza. A szövegek esetében a már közölt dokumentumokat regesztázva,
a kiadatlanokat (vagy csak regesztában közölteket) teljes szöveggel adjuk közre. A
közlés elveiben a Fons 2000/1-es számában megjelent ajánláshoz igazodunk. 6,

1.) 1354. n o v e m b e r 6., Buda

Margit hercegnő Gergely fia Német János, ennek testvére Gergely, valamint
unokatestvéreik, Doroszlú fiai, Boroszló János és Imre negyven, Boroszló64 és
Obakua birtokon lakó negyven jobbágyát felmenti a neki járó nyestbőrcidó
megfizetése alól.

63
64

Tringli István: A középkori oklevelek kiadásának problémái. In.: Fons 7. (2000) 1. szám
7-40. p.
Valószínű, hogy Körös megyei birtokról van szó, ám azok konkrét földrajzi elhelyezkedése
kérdéses. Csánki Dezső történeti földrajzában Doroszlófí-Andorjáslaka (Doroszlovcz) nevű
„objektumról" tud, annak konkrét kategóriába sorolása nélkül. (Csánki Dezső: Körösmegye a
XV-ik században. Bp.. 1893. 123. p.) A Magyarország a középkor végén című digitális adatbázisban két olyan település található, melyek esetleg azonosak lehetnek ezzel a településsel,
ám egyik esetben sem tudjuk lokalizálni azokat. (Doroszlavc és Doroszlóbakva)

Hártya, hátlapjára nyomott vörös színű pecsét maradványaival. Zala Megyei Levéltár, Mohács előtti oklevelek gyűjteménye 338. (DF 254164).

Nos Margaréta Dei gratia regnorum Sclavonie, Croatie et Dalmatie ducissa memorie
commendantes tenore presentium significamus, quibus expedit universis, quod nos
intuitis fidelitatibus et fidelium servitiorum meritis magistri Johannis dicti Nemeth
filii Gregorii collectas nostras marturinas, que ex parte quadraginta iobagionum
eiusdem magistri Johannis ac Gregorii uterini, necnon Johannis Dorozlou et Emerici
filiorum Dorozlou patruelium fratrum ipsius magistri Johannis in possessionibus
eorunden Doruzloch, que alio nomine Kanyzka appellatur, et Obakua residentium
nostre maiestati provenire debebantur, eidem magistro Johanni et dictis fratribus suis
in perpetuum pure et per omnia duximus relaxandas. Quare vobis exactoribus
dictarum collectarum nostrarum marturinarum nunc constitutis et in futurum
constituendis finn is damus in mandatis, quatenus pretactos quadraginta iobagiones
dicti magistri Johannis et fratrum suorum predictomm in prelibatis possessionibus
eorundem conmorantes ratione premissarum collectarum nostrarum marturinarum
molestare vei agravare non debeatis, aliud, sicut nostram indignationem incun'ere
fonnidatis, non facturi in premissis. Dátum Bude, in octavis festi beati Mychaelis
archangeli, anno Domini M° CCC° quinquagesimo quarto.
A hátlapon a pecsét töredékei alatt és az oklevél felső szélén olvasható: „Commissio propria
domine ducisse."

2.) 1354. d e c e m b e r 2., B u d a

Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője bánjának, Hahót
Miklósnak és minden hivatalviselőjének és a collecta-szedőknek
megparancsolja,
hogy a zágrábmezei jobbágyokat Magyarország királyaitól nyert szabadságukban
ne háborgassák. Dátum Bude, tertio clie festi beati Andree apostoli, anno Domini
M° CCC° quinquagesimo quarto.
Hártya, hátlapra nyomott pecséttel. HDA, Archívum communitatis nobilium de Turopolje:
D i p l o m a t a et d o n a t i o n e s 1/70. (DF 2 6 7 9 1 4 ) . k i a d á s a : M o n u m e n t a historica nob.
communitatis Turopolje olim „Campus Zagrabiensis" dictae. Ed.: Emilius Laszowski. I.
1225-1466. Zagrabiae, 1904. 70. sz. és Smic. XII. 195. sz.

3.) 1354. d e c e m b e r 4., B u d a

Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője a zágrábi várjobbágyok
nevében előtte megjelenő Mykych fia István comes terrestris és Stancunerfia Márk
várjobbágy kérésére átírja és megerősíti I. Lajos magyar királynak azon oklevelét,
amely 1352. március 25-én kelt,6'' és amelyben az uralkodó átírta Károly Róbert
1333. július 4-i diplomáját.,66 amelyben a király IV. Lászlóprivilegiálisát
erősítette
meg.6' Dátum Bude, feria quinta ante festum beati Nicolai confessoris, anno
Domini millesimo CCC° quinquagesimo quarto.
Hártya, fiiggőpecsét zsinegjeivel. H D A , A r c h í v u m c o m m u n i t a t i s nobilium d e Turopolje:
D i p l o m a t a et d o n a t i o n e s 1/71. ( D F 2 6 7 9 1 5 ) . k i a d á s a : M o n u m e n t a h i s t o r i c a n o b .
c o m m u n i t a t i s T u r o p o l j e olim „ C a m p u s Z a g r a b i e n s i s " dictae. Ed.: Emilius L a s z o w s k i . I.
1 2 2 5 - 1 4 6 6 . Z a g r a b i a e , 1904. 71. sz. és Smic. XII. 197. sz.

4.) 1355. j a n u á r 20.

Margit, Szlavónia és Dalmácia hercegnője Mátyás fia Miké fiai, Miklós és Gergely
kérésére átírja Anjou István herceg 1353. november 27-én kelt oklevelét,68
amelyben a herceg megerősíti Hahót Miklós bán 1346. július 6-án kelt diplomáját,6''' amelyben a nevezetteket kiveszi a várjobbágyi státusból és az ország nemeseinek sorába emeli. Kelt Péter vasvári prépost és hercegnői kancellár keze által,
in die festi beatorum Fabiani et Sebastiani martirum, anno Domini MCCC0
quinquagesimo quinto.
Hártya, f i i g g ő p e c s é t helyével. A H A Z U , D i p l o m a t a r i a I V / 3 6 . (DF 2 3 0 4 0 7 ) .
Smic. XII. 201. sz.
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kiadása:

Smic. XII. 58. sz.
Smic. X. 112. sz. Anjou-kori oklcvéltár. Documcnta rcs hungariacas tcmporc rcgum
Andcgavcnsium illustrantia. XVII. (1333) Szcrk.: Kristó Gyula. Bp.-Szcgcd, 2002. 336. sz.
1279. Szentpétery Imre-Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke.
Rcgcsta rcgum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. I—II. Bp., 1923-1987. 2966. sz.
Smic. XII. 158. sz.
Smic. XI. 231. sz.

5.) 1 3 5 5 . m á r c i u s 1., B u d a

Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője a Gréc-hegyi polgárok
számára meglévő kiváltságuk mellett engedélyezi, hogy a gyilkosokat a városból
kiűzzék és a polgárok közösségéből kizárják és töröljék, mégpedig olyan módon,
hogy semmilyen biztosíték alatt és semmilyen esetben oda többet ne mehessenek —
ha mégis megszegik ezt, akkor halálbüntetéssel sújtassanak. Azonban ha a város
közösségének az lesz az akarata, hogy a gyilkosokat a közösségbe visszafogadják,
akkor ezt tehessék meg. Kelt Budán, in secunda dominica quadragesime, qua
cantatur reminiscere, anno Domini MCCC0 quinquagesimo quinto.
Hártya, rányomott vörös színű pecsét töredékeivel. Istorijski Archiva Grada Zagreba, Diplomata 4/36. (DF 255432). KIADÁSA: Monumenta história lib. reg. civitatis Zagrabiae metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae. Ed.: Iohannes Bapt. Tkalcic. I-XIV. Zagreb,
1889-1932. (A továbbiakban: Mon. Hist. Civ. Zagr.) I. 230. sz. és Smic. XII. 212. sz.^

6.) 1 3 5 5 . m á r c i u s 1., B u d a

Margit, Szlavónia, Horvátország
és Dalmácia hercegnője tudatja
minden
főpappal, báróval, ispánnal, várnaggyal és azok helyetteseivel, valamint mind
egyházi, mind világi részről delegált bírókkal, hogy Antal bíró, Ligerius fia Péter
és János fia Iván deák gréc-hegyi polgárok polgártársaik
nevében
előtte
megjelenve előadták, hogy sok esetben sérelmet szenvednek szabadságaikban és
kiváltságaikban.
A hercegnő ezért megparancsolja,
hogy a fent
mondott
polgárokat sem szabadságukban, sem a bíróságon, sem azon kívül ne háborgassák.
Kelt Budán, in secunda dominica XLme, qua cantatur reminiscere, anno Domini
MCCCL quinto.
Hártya, hátlapra nyomott vörös pecsét töredékeivel. A H A Z U , Diplomatana V/4. (DF
230447). KIADÁSA: Mon. Hist. Civ. Zagr. 231. sz. és Smic. XII. 211. sz

7.) 1 3 5 5 . április 27., B u d a

Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője Péter fia László,
kaproncai várnagy számára és minden tisztségbeli utódai számára megtiltja, hogy
Kapronca polgárait akadályozza a szabad erdőhasználatban, mely jogot Anjou

István herceg privilégiuma'0 biztosította számukra. Kelt Budán, feria secunda post
festum sancti Georgii martiris, anno Domini M'CCC' quinquagesimo quinto.
Papír, hátlapra n y o m o t t v ö r ö s színű viaszpecséttel. H D A , G r a d Koprivnica: o k l e v e l e k 1/5.
( D F 267991). KIADÁSA: C D H u n g . IX/2. 2 0 4 . sz., Emilius Laszowski.
Podatci o K o p r o v n i c i
u s r e d n j e m vieku. In: V j e s t n i k kr. h r v a t s k o - s l a v o n s k o - d a l m a t i n s k o g z e m a l j s k o g arkiva. 2.
( 1 9 0 0 . ) 174. p. és S m i c . XII. 217. sz.

8.) 1 3 5 5 . n o v e m b e r 30., Z á g r á b

Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője Cacestayn-i Rudolf
nyestbőradó-szedő és tisztségbeli utódainak megparancsolja, hogy mivel az előtte
megjelent Tétény nembeli Pekri (ele Pukurj Lőrinc fia Pál — a maga és fia, Miklós,
valamint Castellan-nak mondott Péter, a sógora és annak felesége, Anna nevében
— bemutatatta számára IV. László magyar király és Erzsébet, magyar királynő,
egész Szlavónia, Macsó és Bosznia hercegnője, a fent mondott László király
sógorasszonya által kiadott okleveleket, melyek szerint ők és örököseik mentesek
Pekri-Szentgyörgy és más birtokaikon minden adó (vectigalia, 7 báni dénáros
marturina) alól, ezért a fent nevezettektől semmilyen aclót ne szedjenek. Kelt
Zágrábban, in festő sancti Andre apostoli, anno Domini MCCC' quinquagesimo
quinto.
H á r t y a , hátlapra n y o m o t t pecsét töredékeivel. A H A Z U , D i p l o m a t a latina V/8. ( D F 2 3 0 4 5 3 ) .
KIADÁSA: Smic. XII. 236. sz.

9.) 1355. d e c e m b e r 20., Z á g r á b

Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője számára a zágrábi
káptalan tagjai elmondták, hogy az Acsa nemzetiségből származó Lukács fia
András, mikor a zágrábi domonkos testvérek kolostorában haldokolva feküdt,
Zlaunouch nevű falvát egyházi és világi tanúk jelenlétében a zágrábi egyházra
hagyta. Ezt a falut a káptalan sok éven át zavartalanul birtokolta, ám Miklós,
szlavón bein1 erővel elfoglalta és Medve várához csatolta azt. A káptalan tagjai a
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Valószínűleg a herceg 1353. március 10-én kelt okleveléről van szó. (Smic. XII. 107. sz.)
Mivel a bán keresztnevén és címén (banus Sclavonie) másra nem támaszkodhatunk a feloldásnál két esetre gondolhatunk: vagy Felsőlendvai Miklós (1322-25) vagy Hahót Miklós
(1343-46 illetve 1353-56) csatolta a kérdéses falvat Medve várához.

mondott birtok visszaállítását már István hercegtől kérték, ám őt hirtelen halála
megakadályozta abban, hogy ezt véghezvigye. A hercegnő most egyháziak és
világiak tanúbizonysága alapján a falut visszaállítja a káptalan birtokába és
kifejezi abbéli reményét, hogy fia, János herceg felnövekedvén apja akaratát
tiszteletben tartja és a mondott rendelkezést megfogja erősíteni.
H á r t y a , fliggőpecsét zsinórjával. HDA, A r c h í v u m capituli Zagrabiensis, Acta antiqua, 95/6.
( D F 256900). A csázmai káptalan 1458. április 28-i átirata: uo. Acta antiqua, 2 3 / 2 4 ( D F
2 5 6 4 9 7 ) . REGESZTÁJA: Kercselich,
Baltasar
Adam: H i s t o r i a r u m cathcdralis e c c l e s i a e
Zagrabiensis. Parsl. T o m u s l . Zágráb,é.n. 132. p.; C D H u n g I X / 2 . 205. sz.; Smie. XII. 2 3 8 . sz.

Margaretha Dei gratia totius Sclavonie, Croatie et Dalmatie ducissa universis Christi
fidelibus, tam presentibus, quam futuris presentium notitiam habituris salutem in
omnium salvatore. Ea, que devotio Christi fidelium ad profectum et commodum
sancte matris ecclesie offert vei disponit, convenit superiori ad effectum perducere et
stabilitate perpetua roborare. Hinc est quod disereti viri domini capituli Zagrabiensis
ecclesie nobis seriose exponere curaverunt, quod nobilis vir Endrey filius Lukachii
de genere Acha olym infmnitate gravatus, sanus tamen mente Ín claustro fratrum
predicatorum Zágrábié tunc existens quandam villám suam Zlaunouch vocatam inter
possessiones et terras episcopales et eiusdem capituli constitutam in presentia
quamplurium ecclesiasticarum et secularium personarum ipsis et ecclesie
Zagrabiensi legaverat intuitu pietatis ipsamque villám vigore dicti legati et
testamenti idem capitulum annis quamplurimis possederat pacifice et quiete,
quamvis postmodum Nicolaus condam banus totius Sclavonie ipsam villám potencialiter ab eodem capitulo abstulerit et applicaverit ad servitia castri Meclvve, quare
nobis humiliter supplicarunt, quatenus ob reverentiam Dei et sanctorum regum
Stephani et Ladislai et pro salute anirne excellentissimi principis domini Stephani
bone memorie quondam Sclavonie, Croacie et Dalmacie ducis, nostri consortis ac
etiam pro eo, quia ipse dominus Stephanus dux ob gaudium nativitatis incliti
principis, domini Johannis ducis sui primogeniti, nostri filii karissimi tunc Zágrábié
existens firmo proposito concepto promiserat eidem capitulo donationem facere de
possessionibus magni valoris, q u a m morte preventus nequivit adimplere,
dignaremur ipsam villám restituere eidem capitulo ecclesie Zagrabiensis
possidendam, sicut prius more et libertate, quibus alias possessiones eorum
noscuntur possidere. Certificata igitur de premissis et singulis premissorum per viros
ecclesiasticos et nobiles illarum partium et specialiter de generatione predicta
habitaque deliberatione matúra cum nostris baronibus ad supplicationem eiusdem

capituli consideratis supraexpositis predictam villám cum omnibus suis utilitatibus
et pertinentiis, prout eam primo idem capitulum possederat, restituimus eidem
capitulo ecclesie Zagrabiensis in ea libertate, qua alias possessiones eorum
noscuntur possidere, perpetuis temporibus possidendam pleno iure facientes ipsum
capitulum in possessionem et domínium eiusdem ville per Jacobum litteratum
nostrum hominem introduci hoc expresso, quod predictus dominus Johannes dux
filius noster karissimus premissam donationem domini Stephani ducis patris sui,
cum pervenerit legitimam ad etatem, nichilominus perducet ad effectum in
maioribus considerato voto patris sui, prout sibi dominus inspirabit. In quorum
omnium testimonium et perpetuam firmitatem presentes nostro sigillo maiori
pendenti communitas duximus concedendas. Dátum Zágrábié, in vigília festi beati
Thome apostoli, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

10.) 1 3 5 6 . j a n u á r 10., Z á g r á b

Margit, Szlavónia,
Horvátország
és Dalmácia hercegnője
megismerve
familiárisának, Tamás fia Istvánnak hű szolgálatait, melyet elhunyt férje, István
herceg udvarában folyamatosan teljesített, majd a herceg halála után Margit
hercegnő udvarában szolgált hűen, mindezekért Istvánnak, testvérének, Miklósnak
és unokatestvérének, Mihálynak a Podgorje nevű birtokuk után a hercegnőnekjáró
hegyvámot örök időkre meghagyja. Kelt Zágrábban, Péter vasvári prépost és
hercegnői kancellár keze által, in dominica proxima ante octavas
festi
Epiphanicirum Domini, anno eiusdem M° CCC quinquagesimo sexto.
Hártya, fliggöpecsét nyomaival. H D A , D o c u m e n t a M e d i e v a l i a Varia 63. ( D F 2 1 8 5 5 9 ) . Másolata: D L 4 5 8 6 ( N R A 1509-32) K i a d á s a : CD Hung. I X / 2 . 241. sz.; Smic. XTI. 239. sz.

11.) 1 3 5 6 . j a n u á r 1 4 . , Z á g r á b

Margit,
zágrábi
szintén
herceg
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Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője megparancsolja a
káptalannak, hogy Pryztawschyna ' nevű birtokát, mely Gradshan nevű,
hercegnői birtok mellett fekszik és amelyet elhunyt férje, Anjou István
lelke üdvéért és fiának, János hercegnek szerencsés előmeneteléért a

Pryztawschyna/Prysztawchyna ( a sima szcdcs a Tkalcic-, a vastag pedig a Kukuljcvic-félc
olvasatot jelzi.)

zágrábi pálos remetéknek adományozott, járják be és iktassák Domonkos fia
Benedek, Morowcha '-i Tamás 4 vagy Hraschyna-i Gatal, Benedek famulusa
hercegnői ember jelenlétében. Az esetleges ellentmondókat a hercegnői jelenlét elé
kell megidézni. Keh Zágrábban, secundo die octavarum festi
Ephiphaniarum
Domini, anno eiusdem MCCCL sexto.
Eredetije lappang. 7 " KIADÁSA: A r k i v za p o v j e s t n i c u j u g o s l a v e n s k u K n j i g a III. Uredio I v á n
K u k u l j e v i c Sakcinski Z a g r e b , 1 854. 86-87. p. (9. sz), M o n . Hist. Civ. Z a g r . 233. sz. és S m i c .
XII. 2 4 E sz.
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Morowcha/Moraucha
Thomas/Chorus
A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában és Fényképtárában jelen pillanatban
ez az oklevél nem található meg, csak kiadásokból ismerjük. Ezek alapján valószínűsíthető,
hogy Margitnak ezt a parancslcvclét a káptalan a jelentésében átírta, majd a privilcgiálisba a
hercegnői kancellárián ezt is belefoglalták. Első ismert kiadását Ivan Kukuljcvié készítette
1854-ben. Ebben a közlésben, mely Arkiv za povjestnicu jugoslavensku című kiadvány harmadik kötetében látott napvilágot, összevontan jelent meg a három fent jelezett oklevél. A következő kiadás Ivan Tkalcié nevéhez fűződik (Mon. Hist. Civ. Zagr. 235.sz.), azonban ez a
változat és Kukuljevic kiadása néhány helyen különbözik — ezeket főleg a névalakokra vonatkoznak, ezért a rcgcsztában lábjegyzetben jeleztük —, ezért valószínű, hogy mind a kettő
az eredetiről készült. Az 1913-ban, Tadcus Smiciklas által készített kiadása teljesen megegyezik a Tkalcié-félc szöveggel, ezért ott nem lehet eldönteni, hogy az eredetiről dolgozott-e vagy
átvette a már elkészült kiadást. Az látszik ezekből az adatokból, hogy az eredeti oklevél az
1800-as évek végén, az 1900-as évek elején még megvolt, aztán szem elől tévesztjük. A
Documcnta Artis Paulinorum [1-3. füzet: A magyar rendtartomány kolostorai. Budapest,
1975-1978. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadásai X., XIII., XIV.)] című kötetben a zágrábi pálos kolostor vagyonát feltüntető leltárban a többi oklevél között is olvashatunk Margit hercegnő adományáról és okleveléről, ám a
bejegyzés alapján nem lehet eldönteni, hogy az eredetit látta a leltár összeállítója, vagy a tartalmi átiratok egyikéből vette a hercegnői adományra vonatkozó információt. (Item hanc
possessionem eciam donavit doniina Margaretha ducissa Sclavoniae. III. kötet, 321-321. p.)

12.)

6

1 3 5 6 . j a n u á r 15. é s á p r i l i s 4. k ö z ö t t

Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője a zágrábhegyfoki pálos
remeték számára férje, Anjou István herceg lelki üdvéért és fia, János herceg
szerencsés előmeneteléért Pryztawschyna
nevű birtokát adományozza.
Kelt
Zágrábban, anno Domini millesimo quinquagesimo sexto.
P e r g a m e n , ' 7 függöpecsét sodratával. Eredetije l a p p a n g . Act. Concvent.

Remet.fasc.

1. nr. 10.

In archivo regni C[ma ti ej SfclavonieJ Djalmatle]. Zágrábié. Tartalmi átírása: 1.) Lendvai
István és L e n d v a i János s z l a v ó n b á n o k (1382. j a n u á r 5.) > L u x e m b u r g i Z s i g m o n d (1407. a u gusztus 2 6 . ) D L 34350 ( A c t a P a u l i n o r a m , R e m e t e 2/1). 2.) Lendvai István és János s z l a v ó n
b á n o k ( 1 3 8 2 . j a n u á r 5.) > G a r a i M i k l ó s szlavón b á n ( 1 3 9 7 . szeptember 14.) > zágrábi k á p t a lan ( 1 3 9 8 . j a n u á r 9.) > zágrábi káptalan (1398. o k t ó b e r 17.) > zágrábi káptalan (1399. s z e p t e m b e r 9.) > Garai Miklós s z l a v ó n bán (1401. m á r c i u s 14.) > L u x e m b u r g i Zsigmond ( 1 4 0 2 .
október 2 7 . ) > Luxemburgi Z s i g m o n d (1405. a u g u s z t u s 26.) > zágrábi káptalan (1422. j ú n i us 3.) > L u x e m b u r g i Z s i g m o n d (1423. január 5.) > Ciliéi Frigyes szlavón b á n (1424. a u g u s z tus 20.) > c s á z m a i k á p t a l a l a n ( 1 4 2 5 . április 1 8 . ) > P á l ó c z i Máté o r s z á g b í r ó (1425. június 19.)
D L 3 4 9 6 3 (Acta Paulinorum, R e m e t e 2/12). KIADÁSA: Kukuljevic A r k i v za pov. Jugosl. III.
86. A r k i v za povjestnicu j u g o s l a v e n s k u K n j i g a III. Uredio Ivan K u k u l j e v i c Sakeinski
Z a g r e b , 1854. 8 6 - 8 7 . p . (9. sz), M o n . episc. Zagr. 2 3 5 . sz. és Smic. X I I . 286. sz.
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Jelen oklevél többféle problémát rejt magában. Egyfelől ma a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában és Fényképgyüjtcményébcn nem található meg, másfelől azonban tartalmi
átirata rendelkezésünkre áll. Az oklevél kelte szinten kétséges, mert a szöveg maga csak az éves
dátumot tartalmazza. A diploma datációjához a zágrábi káptalan 1356. január 15-én keletkezett,
Bajor Margit hercegnőhöz intézett oklevelét (melyben az egy nappal korábban parancsba adott
iktatás sikeres elvégzéséről tájékoztatták a hercegnőt: Mon. Hist. Civ. Zagr. 234. sz.) és Margitnak ugyanezen év április 4-én Bécsben kiadott diplomáját (CD Hung IX/2. 240. sz.) lehet felhasználni. A birtokadományozásról szóló oklevelet természetszerűleg csak a káptalan jelentése
után foglalták írásba, illetve látták el dátummal. így Margit jelen oklevele valamikor a fenti két
dátum között keletkezett, valószínűleg még január hónapban.
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Az eredeti pergamenre vonatkozó jellemzőket Ivan Tkalcié adatai alapján közöljük. (Mon.
Hist. Civ. Zagr., 211. p.)

CZÖVEK ZOLTÁN
HÁROM KÖZÉPKOR VÉGI SZÁMADÁS
A NÁDASDY-LEVÉLTÁRBÓL 1

Az alábbiakban főúr, illetve famíliája részére vásárolt dolgokról készült számadások olvashatók, mindhárom forrás ismert a kutatás előtt." A legrégibb, 1459-ből
származó lista minden valószínűség szerint Rozgonyi Sebestyén erdélyi vajda kiadásait tartalmazza, melyeket a maga s familiárisai számára főleg élelmiszerre fordított. 1 Forrásértékét növeli, hogy az enni- s innivalóról megtudjuk, ebédre, vacso-

1

2

3

A közlemény a Magyar Tudományos Akadémia — Ryoichi Sasakawa Young Leadcrs
Fellowship Fund támogatásával készült. — A jegyzetekben hivatkozott munkák közül számosnak létezik digitális változata, ezeket a kutatáshoz felhasználtam ,dc külön nem említettem
meg őket.
Az 1459-ből származó számadással két tanulmány foglalkozott: Kubinyi András: A középkori
anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája. In: Aetas 6. (1990) 3. sz. (A továbbiakban: Kubinyi, A középkori anyagi kultúra.) 56., 64., 65., 67. p. Uő.: Főúri étrend tábori
körülmények között 1521-ben. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk.: Fodor Pál Pálffy Géza - Tóth István György. Bp., 2002. (A továbbiakban: Kubinyi, Főúri étrend.) 257. p.
Mindhárom lajstromot felhasználta: Szamota István - Zolnai Gyula: Magyar oklevél-szótár.
Bp., 1902-1906. Például: 49., 455., 607., 646-647., 962., 1114. hasáb.
Kubinyi, A középkori anyagi kultúra 64., 65., 67. p. Rozgonyiról az első adat 1439-ből maradt
fenn [Engel Pál: Középkori magyar genealógia. In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet,
heraldika, honismeret. DVD-ROM. Bp., év nélkül. (A továbbiakban: Engel, Genealógia.)
Básztély nem, 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága)]. 1443-tól az 1448. októberi rigómezci csata alkalmával történő fogságba eséséig Pozsony megye ispánja. [Engel Pál: Magyarország világi
archontológiája 1301-1457. I. köt. Bp., 1996. (A továbbiakban: Engel, Archontológia.) 169. p.
Pálosfalvi Tamás: A pozsonyi vár elfoglalása 1450-ben. In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. Szerk.: Neumann Tibor. Hely nélkül, 2004. (A továbbiakban:
Pálosfalvi, A pozsonyi vár elfoglalása.) 200. p.]. 1453 legelejére már mindenképpen kiszabadult
a török rabságból, hiszen január 25-én Pozsonyban volt [az ott kelt, eredeti, tőle és Rozgonyi
Györgytől származó, pecsétjeikkel megerősített oklevél: Magyar Országos Levéltár (=MOL)
Diplomatikai Fényképtára (=DF) 228367]. 1455-ben a Felső Részek kapitánya. Ugyanebben az
évben királyi lovászmester, majd 1458 februárja és ősze között újra betölti c tisztséget. 1458. április közepétől július közepéig kimutathatóan újra a Felső Részek kapitánya, ebben a minőségében eredménnyel harcol a magukat az északi országrészbe befészkelő csehek ellen. Ugyanebben
az évben Sáros megye ispánja, szeptember 6-án már erdélyi vajda. Kinevezésében szerepet
játszhatott az a szempont, hogy arisztokrata lévén alkalmas volt Szilágyi Mihály erdélyi befolyá-

FONS XIV. (2007) 1. sz. 119-166. p.
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rára vagy a praelibatiónak nevezett étkezésre vették-e. Ez utóbbi csak egyszer fordul elő, máskülönben nagyon ritkán bukkan fel a kútfőkben, ebben a számadásban
reggeliként lehet értelmezni. A vásárlások megállapíthatóan szinte kizárólag Budán történtek, de találunk pesti és esztergomi beszerzést is. A bejegyzések zömmel
a feltehetően április 17-ével kezdődő s biztosan megállapíthatóan 30-ával záruló
időszakból valók, de találunk június 24-re keltezett adatokat, s talán május 5-ről és
12-13-ról származót is. A június 24-i dátum lehetséges, hogy tévesztés eredmé-

4

sának semlegesítésére s Újlaki Miklós vajda (1441 óta volt az, ld.: Engel, Archontológia 15. p.)
háttérbe szorítására (ld. még: 41. j.). [Fiigedi Erik: A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása. Bp., 1970. (A továbbiakban: Fiigedi, Mobilitás.) 109., 123. p. Kordé Zoltán: A székely ispáni méltóság története a kezdetektől 1467-ig. Debrecen, 2003. PhD-értekezés kézirata a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Kézirattárában. (A továbbiakban: Kordé, A székely ispáni méltóság.) 131. p. 388. j. Horváth Richárd: A Felső Részek kapitánysága a
Mátyás-korban. In: Századok 137. (2003) 937., 938., 952-953. p. Gróf Teleki József: Hunyadiak
kora Magyarországon. (A továbbiakban: Teleki, Hunyadiak kora.) 10. köt. Pest, 1853. 575. p.
Tóth-Szabó Pál: A csch-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Bp., 1917.
306-309. p. Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526.
Bp., 1998. (A továbbiakban: Engel - Kristó - Kubinyi, Magyaro. tört.) 218. p.]. 1459. július
1-jéről, 1460. június 3-ról és november 19-ről szánnazó információ szerint Rozgonyi Jánossal
együtt tölti be e méltóságot (utóbbi 1458 őszén és a következő év tavaszán még biztosan nem
volt vajda). 1460. november 29-én még vajda. Ebben az évben ismét harcol a felvidéki csehek
ellen. A következő év (1461) január 26-án már mint egykori vajda tűnik fel, azonban április
24-én ismét viseli e tisztséget s egyúttal székelyispán. Ez utóbbi méltóságáról március 23-ról értesülünk először. Ugyanezeket a hivatalokat tölti be július 29-cn is. November 22-én vajdaként
ad ki oklevelet. Vele egy időben székelyispán Rozgonyi Rajnáid és Losonci Dczsőfi László
(utóbbi csak 1461 őszéig; Rozgonyi Rajnáid június 17-én volt ispánként szerepel, szeptember
l-jén azonban újra székelyispán). Az 1461. december 24-28-i szűkebb királyi tanácsi ülésen jelen van, de még abban az évben vagy 1462 elején cl is távozik az élők sorából. Kettős tisztségét
haláláig viselte. [Fiigedi, Mobilitás 109. p. Gróf Lázár Miklós: Székely ispánok és alispánok a
mohácsi vészig. In: Századok 14. (1880) (A továbbiakban: Lázár, Székely ispánok.) 808. p.
Kordé, A székely ispáni méltóság 131-132. p. 389. j., 138., 142-145., 156. p. A MOL Diplomatikai Levéltára (=DL) 36392 és 27906 jelzetű okleveleinek (1461. április 24. és július 29.)
rcgcsztáját ld.: Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556). I. köt.
Bp., 1990. 589. és 602. p., 1541. és 1590. sz. (utóbbi helyen téves levéltári jelzet található). A
MOL DL és DF állományában e kiadvány segítségével kutattam: A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). CD-ROM. Szcrk.: Rácz György. Bp., 2003. (A továbbiakban: Adatbázis.) DL 62877 (1461. november 22.). Engel, Genealógia, idézett hely.
Kubinyi András: Bárók a királyi tanácsban Mátyás és II. Ulászló idejében. In: Századok 122.
(1988) (A továbbiakban: Kubinyi, Bárók.) 197., 207. p. Rozgonyi 1460. évi felföldi küzdelmeiről: Tóth-Szabó, i. m. 315-321. p.]
A praelibatio a számadásban: 2. r. Ezen étkezésről ld.: Kubinyi, A középkori anyagi kultúra
56., 64., 66. p.

nye, 3 ezt támasztja alá az, hogy ez a nap távol van a számadás keletkezésének időszakától, kiesik a napok sorából, hiszen előtte április 28-i, szombati, utána pedig
április 30-i, hétfői bejegyzések sorakoznak. 6 A regisztrum szövege helyenként nehezen kivehető, viszonylag sok benne a bizonytalan olvasat. Ez néhol talán annak
is eredménye, hogy az irat rossz állapotban van. 7
A lajstrom az országos politikatörténet szempontjából is érdekes. Rozgonyi és a
forrásban szintén felbukkanó Kanizsai László a Hunyadi-ház szövetségeseként,
igen fontos és kitartó híveként ismert. A két főúr közelebbi ismeretsége innen
(vagy innen is) eredeztethető. Előbbi már 1445-46 után többnyire Hunyadi János
érdekeit igyekezett érvényesíteni pozsonyi ispánként az ország északnyugati részében, ahol a Rozgonyi család azon ága birtokainak jó része feküdt, amelyből ő is
származott. 8 Török fogsága idején meggyengültek ennek a Rozgonyi-ágnak a hatalmi pozíciói, a tetemes váltságdíj előteremtése vagyonuk igen nagy részét felemésztette, így szabadulása után kénytelen volt Hunyadi „védőszárnyai alá húzódni".9 1454-ben az ő embereként Nagyszombat kapitánya. 10 Bizonyára támogatta a
volt kormányzót Kanizsai és Rozgonyi az országnagyok 1455 júniusában Győrben
tartott tanácskozásán. Az itt egybegyűltek 25-én egyezséget kötöttek, mely szerint
céljuk V. László hazahozatala, továbbá minden országos ügyben együtt fognak
működni. 11 Ez az esemény megnyitotta az utat az előtt, hogy az ország leghatalmasabb urai rendezzék maguk között a viszonyt. Hunyadin, Rozgonyin, Kanizsain és
másokon kívül ott találjuk a június 25-én megegyezők között Újlaki Miklós erdélyi

5
6

7
8
9

10
11

Azaz Szent Fülöp és Jakab apostol napja előtti vasárnapot kellett volna írni Pcter és Pál apostol napja előtti vasárnap helyett.
Ha igaznak fogadjuk cl a május 12-13-i és a június 24-i keltezést, akkor azok helyével kapcsolatban merül fel kérdés. Május 20-án ugyanis Rozgonyi már a nyugati határszéli ellenség
legyőzésére vonult seregével [Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. 1/4. Oklevelek
és levelek 1453-tól 1459-ig. Sopron, 1925. (A továbbiakban: Házi, Sopron 1/4.) 355-356. p.],
nem biztos, hogy hét-nyolc nappal előbb még Budán volt, mint ahogy az sem bizonyos, hogy
június 24-én ismét a fővárosban tartózkodott. Viszont ha nem Budán íródtak ezek a bejegyzések, akkor mindenképpen megemlítette volna a számadás készítője a helyet!
Restaurálásra viszont még nem szorul. (Rácz György közlése.)
Pálosfalvi, A pozsonyi vár elfoglalása 198-200. p.
Pálosfalvi Tamás: A Rozgonyiak és a polgárháború (1440-1444). In: Századok, 137. (2003)
(A továbbiakban: Pálosfalvi, A Rozgonyiak.) 927-928. p. Pálosfalvi, A pozsonyi vár elfoglalása 200-201. p.
Engel, Archontológia 373. p. Mályusz Elemér: A magyar rendi állam Hunyadi korában. In:
Századok 91. (1957) 561-562. p.
Elekes Lajos: Hunyadi. Bp., 1952. (A továbbiakban: Elekes, Hunyadi.) 435. p.

vajdát és macsói bánt, továbbá Garai László nádort is.12 Ez azért fontos, mert e két
utóbbi főúr nem sokkal korábban, 1455 áprilisában kötött szövetséget Ciliéi Ulrikkal, melynek éle nyilvánvalóan Hunyadi ellen irányult. A győri gyűlés feladata elsősorban a volt kormányzó és ellenfelei közötti igen feszült viszony javítása volt,
ha súlyos ellentéteiket nem is lehetett persze véglegesen kiküszöbölni. Az eszmecseréről nem hiányoztak Ciliéi küldöttei s e m . l j A kibékülésben nagy része volt
Szécsi Dénes prímásnak és Kapisztrán Jánosnak. A június 25-i egyezményt követően, július folyamán, majd augusztus l-jén megállapodás született Budán Hunyadi és Ciliéi, nem sokkal később pedig a volt kormányzó és Garai nádor között.14
Bonfini és Thuróczy is szól arról, hogy Kanizsai és Rozgonyi V. László Budára
érkezése után ott voltak a király elé járuló Hunyadi népes és fényes kíséretében
(hadseregében), mintegy demonstrálva a volt kormányzó mellett. Ezt az eseményt,
melynek valódi dátumát a történetíróktól nem tudhatjuk meg, a következőképpen
értelmezhetjük: László hatalmát ténylegesen gyakorló királyként először 1456.
február 6-án érkezett Budára, ahol hamarosan, február legvégén — március elején
megkezdődött az országgyűlés, ebből az alkalomból jelent meg Hunyadi familiárisaival és szövetségeseivel a fővárosban. 13 A vészjósló hangulatot jelzi, hogy az
uralkodótól kapott oltalomlevél birtokában érkezett. 16 Annyi bizonyítható okleveles forrással, hogy Rozgonyi némileg később, május 8-án Budán tartózkodott. 17
Nem tudjuk igazolni viszont, hogy Kanizsai és Rozgonyi ott küzdött volna Nán-
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Engel, Archontológia 513., 522. p. Pettkó Béla: Kapisztrán János levelezése a magyarokkal.
In: Történelmi Tár. Új folyam 2. (1901) 178-179. p.
Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). Bp., 1896. (A magyar nemzet
története. Szerk.: Szilágyi Sándor. IV. köt.) (A továbbiakban: Fraknói, A Hunyadiak és a Jagellók kora.) 145-147. p. Elekes, Hunyadi 433^134. p.
Elekes, Hunyadi 435-436. p.
Thuróczy János: A magyarok krónikája. Rogerius mester: Siralmas ének. (Fordították: Thuróczy
munkáját: Bellus Ibolya, Kristó Gyula, Rogerius müvét: Horváth János.) Bp., 2001. (Millenniumi magyar történelem. Források.) 304. p. Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I. köt.
Textus. Ediderunt Elisabcth Galántai et Julius Kristó. Bp., 1985. 265-266. p. Antonio Bonfini: A
magyar történelem tizedei. Fordította: Kulcsár Péter. Bp., 1995. 670. p. Antonius de Bonfinis:
Rcrum Ungaricarum dccadcs. Ediderunt I. Fógel, B. Iványi, L. Juhász. Tomus III. Lipsia, 1936.
180. p. Fraknói, A Hunyadiak és a Jagellók kora 150. p. Elekes, Hunyadi 439. p.
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V. László 1457. március 21-i oklevele mintegy bűnéül rója fel Hunyadinak, hogy csak királyi
menlevél birtokában mert Budára menni. Fraknói, A Hunyadiak és a Jagellók kora 164. cs
165. p. között. Thuróczy szerint (i. magyar kiad. í. hely, i. latin kiad. 266. p.) szintén oltalomlevéllel ment a fővárosba, Bonfini viszont (i. hely) kifejezetten elutasítja, hogy ezen okmány
birtokában járult volna az uralkodó elé. Az viszont mindkettejük előadásából kiderül, hogy
leginkább kísérete fegyvereinek védelmében bízott, nem V. László adott szavában.

n
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dorfehérvár ostrománál 1456-ban, a jelenleg ismert okmány, Hunyadi Jánosnak júliusban a királyhoz intézett levele alapján éppen arra következtethetünk, hogy nem
harcoltak, 18 Bonfini szerint viszont mindketten részt vettek a csatában, Thuróczy
csak Kanizsait említi.19 Ha igaz, utóbbi egyike volt azoknak, akik meggyilkolása
előtt megsebesítették Ciliéi Ulrikot 1456 novemberében. 2 " Van arra forrásunk,
hogy a Hunyadiak támogatták Rozgonyit abban a törekvésében, hogy visszaszerezze az elveszített családi birtokokat vagy új, hasonló méretű és értékű javakra tegyen szert helyettük. 1457 februárjában Hunyadi László megígérte neki, hogy
atyja, János írásban vállalt kötelezettségének megfelelően három éven belül vagy
kiváltja Ankenreiter (Ankenreuter) Nabukodonozor 1 kezéből Éleskő várát (Pozsony megyében) a számára, vagy hasonló, illetve azonos értékű várat ad, vagy
négyezer aranyforintot fizet neki helyette."" Okleveles adattal alá lehet támasztani
Bonfini és Thuróczy azon értesülését, hogy a Hunyadi fivérekkel, Vitéz Jánossal és
másokkal együtt Kanizsait és Rozgonyit is elfogták Budán 1457 márciusában. 23
Azt is megtudjuk a történetíróktól, hogy nem sokkal később a bebörtönzöttek majd
mindegyikével együtt megszöktek. Kanizsai László szabadulása egy Sárvárról ál-
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J o h a n n c s dc Thurocz: C h r o n i c a Hungarorum II. Commcntarii 2. A b anno 1301 usquc ad
a n n u m 1487. Composuit Elemér Mályusz adiuvantc Julio Kristó. Bp., 1988. (A továbbiakban:
Mályusz - Kristó, C o m m c n t a r i i . ) 380-381. p.

19

Bonfini, i. magyar kiad. 6 7 6 . p., i. latin kiad. 1 8 6 - 1 8 7 . p.; Thuróczy, i. magyar fordítás 309. p.,
i. latin kiad. 270. p.
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Teleki, Hunyadiak kora 2. köt. Pest, 1852. 4 7 4 - 4 7 5 . p. Mályusz - Kristó, Commcntarii 392. p.
Ez az információ Thomas Ebendorfcr osztrák történetírótól származik, akit Teleki az itt idézett
helyen előncvén Hasclbachkent említ, ld.: Allgcmcinc Deutsche Biographic. 5. Bd. Lcipzig,
1877. 526. p. Kanizsai szerepéről az 1456. novemberi eseményekben m á s osztrák források is
szólnak, ezeket lásd: Johannes
Grabmayer:
Das Opfcr war der Tátcr. Das Attcntat von
Belgrád 1456 - iiber Stcrbcn und Tod Ulrichs II. von Cilii. In: Mittcilungen dcs Instituts fiir
Österreichischc Gcschichtsforschung 111. (2003) 306. p. E tanulmányt ismerteti: Fazekas Zoltán: A z áldozat volt a tettes. Az 1456. évi nándorfehérvári merénylet - Ciliéi (II.) Ulrich haláltusája és halála. In: Klió 15. (2006) 1. sz. 110-115. p.
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A n é v r e ld.: Wertner Mór: Bchcim Mihály az 1457. évi magyarországi események szereplőiről. In: Turul 31. (1913) 7 3 - 7 4 . p.
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A DL 15144 jelzetű oklevél szövegét ld.: Ipolyi Arnold - Nagy Imre - Véghely Dezső: Hazai
okmánytár. VII. köt. Bp., 1880. 476. p. Rozgonyi végül nem jutott Éleskő birtokába. Házi
Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza. Pozsony, 2000. 93. p. Engel Pál: Magyarország
a k ö z é p k o r végén. Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről.
C D - R O M . Bp., év nélkül. (A továbbiakban: Engel, Térkép.)
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Bonfini, i. magyar kiad. 686. p., i. latin kiad. 196. p.; Thuróczy, i. magyar fordítás 319-320. p., i.
latin kiad. 278-279. p. Okleveles forrás: 1457. március 16-án kelt levél: Házi, Sopron 1/4.
171. p., további okleveles kútfőkre hivatkozik: Fraknói, A Hunyadiak és a Jagellók kora 163. p.

tala (és Miklós testvére által) június 11-én keltezett levéllel igazolható. 24 Kivették
részüket Hunyadi Mátyás hatalomra juttatásából. Kanizsai ebben játszott kiemelkedő szerepére vonatkozóan legalábbis általánosságban elfogadhatunk megerősítésként egy 1459 májusában Ferrarában keletkezett tudósítást, mely szerint az elsők között volt Mátyás megválasztásában. Ezt az értesülést szövegkörnyezete miatt nem biztos, hogy úgy tekinthetjük, mint okleveles bizonyítékot arra, hogy ő is
felvonult familiárisaival a királyválasztó országgyűlésre 1458 januárjában. Mindkét történetíró megemlíti viszont, hogy mind Rozgonyi, mind ő megtette ezt, arról
azonban csak Bonfmi szól, hogy ott voltak a morva határra az új uralkodóért induló
küldöttségben. Rozgonyi esetében alá lehet támasztani más forrással ezt az információt: ő egyike ugyanis a straznicei egyezményt pecsétjükkel megerősítő báróknak. Bizonyára a budai bevonulás fényét is emelték jelenlétükkel, mindenesetre a
főváros felé tartó királyt és kíséretét Rozgonyi vendégül látta semptei várában,23
amit onnan tudunk, hogy Mátyás első rendeletét itt bocsátotta ki. Bonfmi szerint
Kanizsai és Rozgonyi azok közé az atyai barátai közé tartoztak, akiknek tanácsaira
a király uralkodása kezdetétől fogva számíthatott. 26 Rozgonyi Sebestyénnek a Hunyadiakhoz fűződő kapcsolatairól szólva meg kell említeni, hogy Dengelegi Borbálát vette feleségül, aki Hunyadi Mátyásnak feltehetően unokatestvére volt. Nem
tudjuk, mikor keltek egybe, a hitvestársi viszonyt 1458-ból fennmaradt adattal lehet igazolni. 27
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Bonfmi, i. magyar kiad. 687. p., i. latin kiad. 198. p. Thuróczy, i. magyar fordítás 322. p., i. latin kiad. 281. p. A kct történetíró egybehangzó állítása szerint a június 16-ról 17-rc virradó éjszaka szöktek meg, ezt az értesülést azonban cáfolja a június 11-i levél, melyet közölt: Házi,
Sopron 1/4. 193-194. p.
Scmptc birtoklásáról ld.: 69. j.
Magyar diplomacziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490. Szerk.: Nagy Iván és b.
Nyáry Albert. I. köt. Bp., 1875. (A továbbiakban: Dipl. emlékek.) 51. p. Bonfmi, i. magyar
kiad. 697., 703., 706. p., i. latin kiad. 208., 214., 217. p.; Thuróczy, i. magyar fordítás 323. p.,
i. latin kiad. 282. p. Kubinyi, Bárók 197., 207. p. Teleki, Hunyadiak kora 10. köt. 575. p.
Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király 1440-1490. B p , 1890. 406. p.
E. Kovács Péter: A Hunyadi-család. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk.: Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bp., 1990. 4 0 , 4 5 , 51. p. Rozgonyi Sebestyén testvére, Margit 1444-ben Újlaki Miklóshoz ment nőül. Ez a házasság
összekötő kapcsot jelentett a Hunyadiak és Újlaki tábora közölt, ami azért fontos, mert Hunyadi János és Újlaki Miklós j ó viszonya, együttműködése hosszú éveken át meghatározó volt az
ország belviszonyainak szempontjából. Rozgonyi Margitot 1458-ban említi forrás utoljára.
Kubinyi András: A kaposújvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki
Miklós birtokpolitikájában. (Adatok a XV. századi feudális nagybirtok hatalmi politikájához.)
In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 4. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1973. (A
továbbiakban: Kubinyi, Kaposújvár.) 6-7. p. Uő.: Újlaki Miklós. In: Nagy képes millenniumi

1458. november 30-án azonban Kanizsai elpártolt a Temesváron időző királytól, minden bizonnyal otthagyva az udvart, 28 majd csatlakozott az elégedetlenkedőkhöz, akik III. Frigyes császárt szerették volna a magyar trónon látni. E cselekedete mögött közvetlen indítóokként talán Szilágyi Mihály 1458. októberi elfogását s esetleg nagybátyjának, a mozgalom egyik vezetőjének, Garai Lászlónak, a
volt nádornak a hatását kell keresnünk, 29 mélyebb okként pedig azt, hogy sértve,
mellőzve érezhette magát, amiért az uralkodó Rozgonyi Sebestyént, akivel együtt
viselték (legalábbis egy darabig) 1458-ban a lovászmesteri méltóságot (mindketten megyésispánok is voltak), kinevezte erdélyi vajdává, őt pedig nem. Ez a pozíció a lovászmesterséggel ellentétben nagy hatalommal és felelősséggel járt."'0 Annak ellenére fordult Kanizsai királya ellen, hogy 1458 tavaszán (április-májusban)
még katonasággal ment az osztrák határvidék ellen Mátyás parancsára s ott harcba
is bocsátkozott." 1 Rozgonyi a király oldalán maradt, a hűségesküt letette ő is az
uralkodónak 1459. február 10-én Budán a jelen számadásban szintén feltűnő
Lábatlani János"52 és Paksi László"J székelyispánokkal egyetemben."14
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arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., 2000. 4 8 - 4 9 . p.
ReiszigEde: Az Újlaki-család. In: Turul 57. (1943) (A továbbiakban: Reiszig, Újlaki.) 59. p.
DL 15355; a király november 29-én Temesvárról azt írja, hogy ő maga (mármint Mátyás)
másnap szándékozik útra kelni Szegedre: Teleki, Hunyadiak kora 10. köt. 604-605. p.
Stephanus Kaprinai: Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad Rcgis Hungáriáé.
Pars II. Vindobona, 1771. (A továbbiakban: Kaprinai, Hungaria diplomatica.) 50. p.
Pálosfalvi Tamás: Vitovcc János. Egy zsoldoskarricr a 15. századi Magyarországon. In: Századok 135. (2001) (A továbbiakban: Pálosfalvi, Vitovcc János.) 450. p. A családi kapcsolatra
ld.: Mályusz - Kristú, Commcntarii 369. p. Engel: Genealógia. Dorozsma nem 4. tábla: Garai
(nádori ág). Osli nem 5. tábla: Kanizsai.
Kanizsai László méltóságait illetően lásd: 41. és 54. j.
A velencei követ 1458. május 13-i jelentése Budáról. Dipl. emlékek 29. p. Négyszáz lovassal
küldte a király Kanizsait c beszámoló szerint (idézett p.), ugyanakkor Frigyes császár április
25-én Bécsújhelyen kelt leveléből kiderül, hogy már akkor ezer lóval (azaz lovassal) állt Sopronnál, azonkívül máshonnan még ezerötszáz ember készült támadni. Wertner Mór: Magyar
hadjáratoka XV. század második felében. In: Hadtörténelmi Közlemények 13. (1912) (A továbbiakban: Wertner, Magyar hadjáratok.) 71. p. (A császár c levelében Gráf Losla von
Sprinzcnmarkt néven említi a magyar hadvezért, akit Kanizsai Lászlóval azonosíthatunk. Teleki, Hunyadiak kora 2. köt. 474. p.)
Az első adat 1438-ból maradt fenn róla, 1463 végén halt meg. Engel: Genealógia. Lábatlani. E
„feltétlenül megbízható, de jelentéktelen nemes katona" 1458 májusában mint Csongrád megye
ispánja fordul elő. Október l-jén szerepel először székelyispánként. 1459 őszén c méltóságot
testvérével, Lászlóval együtt viselte (utóbbi szeptember 18-án fordul elő első alkalommal székclyispáni címmel). János c hónap végén, december elején székely- és tcmcsi ispánként is felbukkan. Lázár, Székely ispánok 805-806. p. Kordé, A székely ispáni méltóság 132-133., 135. p.
Kubinyi András: Mátyás király. Bp., 2001. (A továbbiakban: Kubinyi, Mátyás király.) 47. p.

Az, hogy a Mátyás ellen forduló egyes főurak között ellentétek feszültek s hogy
a lázadók királyuk elleni eltökéltsége nem volt éppen a legszilárdabb, kiviláglik
Aranyasch Jánosnak, Rozgonyi Osvát lovászmester 33 familiárisának 1459. február
22-én, Kassán Bártfa elöljáróságához írt leveléből. Elsőként megtudjuk belőle,
hogy az udvarból kapott hír szerint Garai László meghalt. Kiderül továbbá, hogy
Újlaki Miklós és Kanizsai László között súlyos összecsapásra került sor, mindkét
fél nagy kárt szenvedett, végül a királyhoz fordultak, kegyelmet és menlevelet kértek tőle. Mátyás ezek után a rábízott pénzzel együtt visszarendelte Rozgonyi
Osvátot, akit zsoldosokat küldött toborozni ellenük. Rozgonyi a király visszahívó
parancsát február 18-án este kapta meg Forrón — ez minden bizonnyal az Abaúj
megyei mezőváros, Kassától körülbelül 50 km-re dél-délnyugatra —, majd annak
rendje s módja szerint vissza is tért. A továbbiakban más fontos információkat közöl Aranyasch, majd a levél végén visszatér Garaihoz: megtudjuk, hogy közvetlenül halála előtt a volt nádor fiát és többi gyermekét azok örökségével együtt a király
kegyelmébe s védelmébe ajánlotta/ 6
Figyelemre méltó, hogy beszámol Garai haláláról, hiszen néhány nappal előbb
még élt: egyike volt a február 17-én Frigyest Németújváron magyar királlyá választó uraknak. 17 Az, hogy február 22-én Kassán már tudtak a volt nádor elhunytáról, a korabeli hírközlés csúcsteljesítményeként értékelendő/ 8 Az szintén rend-
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Mint székelyispán 1458. október 24-cn fordul elő első alkalommal. Ő cs Lábatlani János c hivatalt 1459 legvégéig vagy 1460 legelejéig (január 20. előtti időpontig) viselhette. Kordé, A
székely ispáni méltóság 133., 138., 156. p. 1483-1487-bcn Paksi tárnokmester is volt. Fügedi,
Mobilitás 107. p. Először 1458-ból van adat róla, utoljára 1487-ből (ez utóbbi támokmesterségénck utolsó felbukkanása). Engel: Genealógia. Rátót nem 2. tábla: Paksi.
Teleki, Hunyadiak kora. 3. köt. Pest, 1853. 124—125. p. Kaprinai, Hungaria diplomatica
245-246. p. Kanizsai László és Miklós másodunokatcstvérc, Kanizsai Imre szintén letette a hűségesküt Mátyásra. Ld. Teleki, Hunyadiak kora 3. köt. 124. p. Kaprinai, Hungaria diplomatica
246. p.
Rozgonyi tisztségérc lásd: Fügedi, Mobilitás 123-124. p.
Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319-1526. I. köt. Bp., 1910. (A továbbiakban: Iványi, Bártfa.) 169-170. p. 1079. sz. Wertner, Magyar hadjáratok 72. p. DF 213775.
Engel: Térkép.
Kaprinai, Hungaria diplomatica 249. p.
A Némctújvárról Budán keresztül Kassáig megtett út hosszát durván kerekítve 550 km-nek
véve, figyelembe véve a korabeli hírközlés legnagyobb sebességét [erre adatok: Fernand
Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. XV-XVIII. század. I. köt. Bp., 2004. (2.
kiad.) 432. p.], számolva azzal, hogy a hírt néhány óra időveszteséggel továbbíthatta Budáról
Rozgonyi, azt mondhatjuk, hogy az körülbelül négy és fél — öt nap alatt érhetett Kassára, így
Garai február 17-én vagy 18-án a nap első felében halhatott meg. A király az április 7-i körmendi vereségről 10-én szerzett tudomást Budán. Dipl. emlékek 47. p. Veszprémy László:

kívül érdekes, hogy nem ír a levél a németújvári eseményről. Lehet, hogy azért van
ez így, mert Aranyasch, illetve ura, Rozgonyi Osvát — akitől a közölt híreket kaphatta Budáról — vagy végső soron maga az uralkodó s legszűkebb tanácsadói köre
egyszerűen nem tartotta azt fontosnak Garai halála s annak ismeretében, hogy Újlaki és Kanizsai a király kegyét keresték. Persze az sem kizárt, hogy egyszerűen elhallgatták a királyválasztás hírét, hiszen a levélből összességében az derül ki, hogy
Mátyás ügye jól áll, s az uralkodó érdeke természetesen az volt, hogy a Felvidéken
minél később tudják meg, hogy helyzete korántsem annyira megnyugtató, mivel
számítani lehetett arra, hogy ha az ottani csehek értesülnek a Németújváron történtekről, azon kezdenek gondolkodni, hogyan használják ki a kínálkozó alkalmat a
király és hívei elleni fellépésre. Lehetséges, hogy eltúlozza a levél az Újlaki és Kanizsai közötti harc által okozott veszteségeket. Nem kizárt, hogy nem is a két nagyúr, hanem köznemes familiárisaik közötti ellentétek vezettek összecsapáshoz.
Mindenesetre a Kanizsaiak és Újlaki között a viszony nem lehetett jó utóbbi terjeszkedő politikája miatt: 1444-ben elfoglalta a Kanizsaiak kezén lévő Kapuvárt, 39
akik bizonyára rossz szemmel nézték azt is, hogy 1457-ben megszerezte a birtokaik közelében fekvő németújvári uradalmat. 40 A közvetlen okot a fegyveres összecsapásra esetleg az adhatta, hogy Kanizsai László támogatásáért cserébe teljesíthetetlen követeléseket támasztott, többek között talán vajda szeretett volna lenni
Újlaki helyett vagy mellett, amibe az nem egyezett bele. Viszálykodás árán végül
sikerült ellentéteiket tisztázniuk, amiről az tanúskodik, hogy Kanizsai nem hagyta
el a lázadók táborát, testvérével, Miklóssal együtt ott találjuk Németújváron Frigyes magyar királlyá választásánál. Újlaki beleegyezett Kanizsai vajdaságába, de
arról ö maga sem mondott le, hiszen nemcsak a Kanizsai, hanem az ő neve mellett
is ott szerepel e cím a választásról szóló okmányban. 41
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„Rcddidit amissum fugicns gcrmanus honorcm". Az 1459-cs körmendi ütközetek historiográfiájához. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk.: Csukovits Enikő. Bp., 1998. (A továbbiakban: Veszprémy, A körmendi ütközetek.) 322. p.
Kubinyi, Kaposújvár 7., 36. p. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak
korában. (A továbbiakban: Csánki, Történelmi földrajz.) III. köt. Bp., 1897. 587. p. Uo. azt olvashatjuk, hogy a Kanizsaiak 1446-ban a Rozgonyiaktól kapták vissza Kapuvárt. Pálosfalvi,
A Rozgonyiak 926. p. 205. j. szerint viszont Kapuvárt is együtt birtokolták a Rozgonyiak és a
Kanizsaiak, ám az uralom problémája egyáltalán nem tekinthető megoldottnak (a Rozgonyiakon itt nem a Sebestyén ágát kell érteni, uo. 924-925. p.).
Kubinyi, Kaposújvár 9 - 1 0 . p. Engel, Archontológia 375. p.
Teleki, Hunyadiak kora 3. köt. 128. p. Kaprinai, Hungaria diplomatica 249., 251. p. Újlakit a
királynak csak 1465-ben sikerült leváltania a vajdaságból, igaz, a nagy hatalmú főúr a jelek
szerint nem játszott jelentős szerepet Erdélyben. Kubinyi, Kaposújvár 33. p., 40. p. 131. j.
Jakó Zsigmond: Az erdélyi vajdák kinevezéséről. In: Levéltári Közlemények 63. (1992) 74. p.

Bárhogyan is történt az Újlaki és Kanizsai közötti konfliktus, biztos, hogy nem
annak eredményeként fordult a királyhoz a két főúr. Az udvarban zajló alkudozásokban Újlakit minden bizonnyal azok a neki mélyen lekötelezett urak képviselték,
akik hűségesküt tettek Mátyásnak február 10-én, vélhetően az ő megbízásából:
Debrentei Tamás, a pannonhalmi apátság kormányzója és Buzlai László királyi lovászmester. Ok magas méltóságuk ellenére is Újlaki hű embereinek tekinthetők,
neki köszönhették rangjukat, korábban a familiárisai voltak.42 Feltételezhető, hogy
Kanizsai László nevében másodunokatestvére, Imre, továbbá — az alább ismertetendő áprilisi eseményekből következtethetően — Rozgonyi Sebestyén s talán
Szécsi Dénes prímás, királyi főkancellár tárgyalt az uralkodóval. Mindhánnan letették a hűségesküt február 10-én, 4j Szécsihez rokoni kapcsolat fűzte Kanizsai
Lászlót: anyjának, Garai Dorottyának unokatestvére volt a főpap. 44
Mátyás hadának a Frigyestől és magyar híveitől elszenvedett április 7-i körmendi veresége 43 után fordulat állt be, melynek eredményeként végül nem került na-
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Kubinyi, Mátyás király 46-47. p. Arra, hogy Kanizsai valószínűleg a vajdaságot szerette volna
megkapni, ld.: Pálosfalvi, Vitovcc János 450. p.
Kubinyi, Kaposújvár 21-22., 26. p. Debrentei Újlaki biztatására még azt is megtette, hogy a
király és a lázadók közötti harc kirobbanásakor Pannonhalma várát átadta a császár szövetségeseinek, a Szentgyörgyieknek. Uo. 22. p.
Kaprinai, Hungaria diplomatica 245-246. p. Szécsi „zárt egységben" állította Mátyás mellé
szinte a teljes püspöki kart. Kubinyi András: Szécsi Dénes bíboros prímás. In: Entz Géza
nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Művészettörténet - Műemlékvédelem. Szcrk.:
Valter Ilona. Bp., 1993. (A továbbiakban: Kubinyi, Szécsi Dénes.) 102. p.
Kubinyi, Szécsi Dénes 99. p. Engel: Genealógia. Dorozsma nem 4. tábla: Garai (nádori ág).
Osli nem 5. tábla: Kanizsai.
Kaprinai, Hungaria diplomatica 41., 53. p. és nyomában Reiszig, Újlaki 56. p. Bonjini alapján
úgy véli, hogy Rozgonyi Sebestyén a körmendi csatában Mátyás seregének egyik vezére volt.
Az olasz történetírónál abban a kiadásban, amelyet Kaprinai használt (az 1581. évi frankfurtiban), nem Sebestyén, hanem Miklós szerepel [i. latin kiad. (Lipsia, 1936.), Annotationes
criticac, 265. p.], ilyen nevű Rozgonyit azonban ebből az időszakból nem ismerünk [Engel:
Genealógia. Básztély nem 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága), Básztély nem 3. tábla: Rozgonyi
(Miklós ága, folyt.), Básztély nem 4. tábla: Rozgonyi (Lőrinc ága)]. Bonjini a körmendi ütközetet 1458-ra teszi, ekkor viszont elbeszélése szerint — ami meg is felel a valóságnak —
Rozgonyi Sebestyént a csehek ellen küldte a király [i. magyar kiad. 715-718. p., i. latin kiad.
225-228. p.]. Kaprinai gondolhatta azt, hogy Bonfini csak azért szerepeltetett Miklóst Sebestyén helyett, mert így tudta a forrásaiban talált kronológiai ellentmondást kiküszöbölni. Semmilyen más kútfő nem crősiti meg Kaprinai s Reiszig vélekedését. [A körmendi csata
forrásainak kiadása (Bonfini művének kivételével): Veszprémy László - Kelenik József Hermann Róbert - Beneze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmend, 1992. 29-36. p.]
Az ütközetről néhány nap múlva tudósító levelek -— a leghitelesebb híradások ebben a tekintetben (uo. 29-30. p.) — Szcntmártoni Nagy Simont nevezik meg Mátyás seregének vezérc-

gyobb veszélybe a király uralma: 46 e fordulat egyik igen fontos eleme Kanizsai
László és Miklós átállása volt közvetlenül a csata után. A számadásból kiderül, 47
hogy László Esztergomba ment, ahol minden bizonnyal az érsek fogadta, ő fordulhatott az uralkodóhoz vagy a szintén Budán időző Rozgonyi Sebestyénhez a Kanizsaiak ügyében. Az itt közölt forrás első két sorából mindenesetre kiviláglik, hogy
Rozgonyi vagy legalábbis familiárisai feltehetően április 17-én tárgyaltak Esztergomban Kanizsaival. Két nappal később, 19-én Szécsi, Rozgonyi és a két székelyispán is jelen volt a szűkebb királyi tanács4^ ülésén, amelynek fő témája az időközben meghalt Garai László királya előtt meghódoló özvegyével kötendő egyezség volt.49 Bizonyára ekkor vitatták meg a Kanizsaiak dolgát is, Mátyás a „prelátusok és bárók" tanácsára megbocsátott nekik.' 0 A számadásból kitűnik, hogy Rozgonyi ment ezután Esztergomba László elé a két székelyispán társaságában (bizonyára a király parancsára), még aznap, 19-én, a délelőtt második felében vagy kora
délután, egészen pontosan ebéd (prandium) után/ 1 s másnap, feltehetően ugyancsak ebéd után érkeztek Budára Kanizsaival együtt.32 Miután az letette a hűségesküt testvére nevében is az uralkodónak s írásban is hitet tett az ő követése mellett,
Mátyás április 24-én felmentette őket, familiárisaikat s jobbágyaikat a László elpártolása óta őellene, a király és az országlakosok kárára elkövetett tetteik bünteté-

kcnt. Az, hogy a z előző évben a c s c h c k ellen szcp sikerrel hadakozó, a N a g y Simonnál
különben is sokkal előkelőbb származású és az egyik legtekintélyesebb bárói méltóságot betöltő Rozgonyi Sebestyén az ő alvezéreként küzdött volna s ezért nincs említve a levelekben,
elképzelhetetlen. Bonfini munkájának m o d e m , kritikai kiadásában a Rozgonyi Miklós név már
nem található m e g a körmendi csata leírásában [i. latin kiad. 228. p.].
46

Az eseményekre ld.: Engel - Kristó - Kubinyi,
mendi ütközetek 3 1 9 - 3 2 5 . p.

Magyaro. tört. 218-220. p. Veszprémy,

A kör-
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Az ebben a bekezdésben a számadásból idézett információk annak 1. v. - 3. r. oldalán találhatók.
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Kubinyi, Bárók 197. p.
Az egyezmény szöveget ld.: Teleki, Hunyadiak kora 10. köt. 616-618. p. Szécsi prímás kiemelkedő szerepére az 1459. tavaszi főúri lázadás idején és a z annak következtében kialakult
válság megoldásában ld. bővebben: Kubinyi András: Szécsi Dénes esztergomi érsek — különös tekintettel Mátyás-kori politikai szerepére. In: „Lux P a n n o n i a e " Esztergom. A z ezeréves
kulturális metropolis. Konferencia, 2 0 0 0 . június 15-16-17. Esztergom, 2001. 99., 1 0 2 - 1 0 5 . p.
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DL 15355.
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Ebből következik, hogy a királyi tanács ebéd előtt, azaz reggel vagy a délelőtt első felében
ülésezett. [Ebédhez akkoriban tíz óra körül ültek, de igen valószínű, hogy korábbi időponttal is
számolhatunk. Kisbán Eszter: Az é t k e z é s e k napi rendjének újkori átalakulása és az ebéd. In:
Magyar Nyelv 71. (1975) 185. p. Persze lehetséges, hogy j e l e n esetben a tanácskozás elhúzódása miatt a szokásosnál később került sor az ebédre.]
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A számadásból megtudjuk, hogy legalábbis a megérkezésük utáni napon biztosan vendégül
látta Rozgonyi Kanizsait (2. v.).

se alól." Ugyanezen a napon a két fivér megkapta az uralkodótól ideiglenesen,
amíg az meg nem szerzi Frigyes császártól a kezén levő Kanizsai-birtokokat s
vissza nem adja nekik őket, a Temes megyei Cseri várát tartozékaival s a Zala megyei kamarahasznot. Lászlót erdélyi vajdának is megtette a király (később Miklóst
is mellé). 24 Ez a kinevezés s a tény, hogy Frigyes megválasztásának okmányán már
vajdaként szerepel László, utalhat arra, hogy legalábbis az egyik, ha nem a fő okot
az adta számára a lázadókhoz való csatlakozásra, hogy ezt a méltóságot szerette
volna elnyerni. ' 3 Ami vasi és zalai ispáni tisztségeit illeti, visszakapta őket. Miután
a testvérek helyzetét ezen igen jelentős engedmények árán rendezte, Mátyás jónak
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DL 15355. Az oklcvcl teljes szövegének kiadása: Kaprinai, Hungaria diplomatica 294-295. p.
Cseri várának adományozásához ld.: Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. században. In: Turul 55.
(1941) (A továbbiakban: Reiszig, A Kanizsaiak.) 31. p. Az adományozó okmány: DL 15352;
rossz állapotú, ezért olvasásához felhasználtam részletes levéltári regesztáját, in: Adatbázis. A
Cseri várához tartozó s a DL 15352 jelzetű oklevélben név szerint feltüntetett birtokokat ld.:
Csánki, Történelmi földrajz. II. köt. Bp., 1894. 11. p. A kamarahaszna adományozásáról szóló
oklevél: Zala vármegye törtenete. Oklcvéltár. 2. köt. 1364-1498. Szerk.: Nagy Imre, Véghely
Dezső, Nagy Gyula. Bp., 1890. (A továbbiakban: Zala vm. tört. Okit.) 574-575. p. A Kanizsai
fivérek számára április 24-én kibocsátott három királyi oklevélben László vajdaként szerepel.
Ekként tűnik fel 1459 augusztusában, 1460 novemberében és a következő év februárjában is, ez
utóbbi időpontban Miklóssal együtt. A bárói méltóságok közül még a lovászmesterséget viselte
Kanizsai László: 1458 áprilisából és júniusából van adat arra, hogy ő tölti be c hivatalt, majd
1464 májusában újra e tisztségben találjuk, júniusból és 1465 szeptemberéből van információ arról, hogy Ellerbach Bertolddal együtt tölti be e méltóságot, 1466 januárjából és augusztusából
arról, hogy egyedül, a következő év márciusában pedig Maróti Mátyus a társa e tisztségben.
1458-tól 1461-ig, majd 1462-ben és 1464-ben, továbbá 1476-ban ismét kimutatható mint Vas
megye ispánja, 1459-ben Gersei Pető Miklóssal, három évvel később testvérével, Miklóssal
együtt viseli e tisztséget. 1458-1462-ből, 1464-1465-ből és 1468-ból Zala megyei ispánságára
vannak adatok, 1459-ben Gersei Pető Miklóssal, 1460-1462-ben testvérével, Miklóssal közösen
töltötte be ezt a funkciót. 1460-ból és 1462-ből arról értesülünk, hogy Sopron megye ispánja,
utóbbi évben fivérével, Miklóssal együtt. 1467-ben lovászmesterként Békés és Zaránd megye ispánja, c méltóságokon osztozik Maróti Mátyussal, a másik lovászmesterrel. Fiigedi, Mobilitás
109., 124. p., utóbbi oldalon névelírás, vö.: Kubinyi, Bárók 205. p. és: Engel, Genealógia.
Gútkclcd nem 2. Maróti. Zala megye archontológiai és genealógiai adattára (13-16. század).
Szerk.: Szatlóczki Gábor. CD-ROM. Bp., 2004. (A továbbiakban: Zala m. arcli. és gen. adattára.) Világi archontológia. Nemesi genealógia, Kanizsai cs. Holub József: Zala megye története a
középkorban. I. köt. Pécs, 1929. (A továbbiakban: Holub, Zala megye törtenete.) 468. p. Reiszig
Ede: Vas vármegye tisztikara a középkorban. Kőszeg, 1940. (A továbbiakban: Reiszig, Vas vm.)
19-20. p. Reiszig, A Kanizsaiak 71-73. p. Csánki, Történelmi földrajz I. köt. Bp., 1890. 664.,
756. p. Pes-ty Frigyes c műről írott recenziója: Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. Pest, 1870.
In: Századok 4. (1870) 477. p. Kanizsai Lászlóról először 1431-ben szól forrás, 1478. december
9. előtt halt meg. Engel, Genealógia.
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Pálosfalvi,

Vitovcc János 450. p.

látta, ha gesztust tesz az újdonsült vajdatársával ellentétben mindvégig az ő oldalán
álló Rozgonyinak. Április 30-án kelt, pecsétjével és saját kezű aláírásával megerősített okleveléből megtudjuk, hogy Rozgonyinak szolgálatai során, de különösen
Hunyadi János idejében elszenvedett török fogsága alatt sok, név szerint említett
birtoka idegen kézre került, mégis több szolgálatot tett neki, a királynak is, melyek
közül kiemelkedik a Felső Részeken az előző évben a cseh rablók ellen vívott harca. Ezen oknál fogva megígéri, hogy említett javait amilyen hamar csak lehet,
vissza fogja neki vagy utódainak adni, továbbá minden más dolog tekintetében is
úgy kíván cselekedni, hogy őt és örököseit nagy hálára kötelezze. 56 A jelentéktelen
halászóhelytől a váruradalomig terjedően bizonyára minden igényelt birtok akkurátus felsorolása kétségtelenül arról árulkodik, hogy Rozgonyi kérésére állította ki
az uralkodó ezt az iratot.
A következő napokban az a feladat vált rájuk, hogy a nyugati határvidéken megvédjék az országot az esetleges újabb nagy támadástól, ami végül nem következett
be egyrészt a magyar főurak, elsősorban Újlaki Miklós, a lázadás legfőbb vezetőjének magatartása miatt, akinek csapatai a körmendi csata után már nem támogatták
Frigyes törekvéseit, másrészt mert a császár saját országában is súlyos nehézségekkel küszködött. 37 A körmendi csata utáni hetekben azonban a helyzet fenyegetőnek
tűnt: Frigyes kisebb katonaságot rendelt az általa birtokolt Kőszegre koronázását
előkészítendő,^ április végén Carvajal pápai legátus és a kíséretében lévő velencei
küldött hiába próbálta lebeszélni a magyar trónnal kapcsolatos ambícióiról a császárt.'9 Ezután a király is elküldte a maga követét, 60 körülbelül egy időben azzal,
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DL 15356. A z igényelt, az oklevélben felsorolt birtokok a következők: m i n d e n valószínűség
szerint S o m o r j a mezőváros (Szentmária áll az iratban), továbbá Szene, Cscklesz mezővárosok,
Vcrcknyc puszta, Csukárpaka és Béke falvak Pozsony megyében, Oroszvár Moson megyei
mezőváros, Szepcsvár (mindezek tartozékaikkal), t o v á b b á egy jó dunai szégye (unwn bonwn
orifícium vulgo Zege per Danobium). Engel: Térkép. R o z g o n y i szolgálatai jutalmaként Dcbrő,
Cserép és B a l o g várát kapta a királytól. Engel Pál: A m a g y a r világi nagybirtok megoszlása a
15. században. In: uő.: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk., jegyz.:
Csukovits E n i k ő . Bp., 2003. 24. p.
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Engel - Kristó
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Veszprémy, A körmendi ütközetek 322. p.

59

Fraknói Vilmos: Carvajal János b í b o m o k magyarországi követségei 1448-1461. Bp., 1889.
59-60. p. Huber Alfonz: Ausztria története. III. köt. Bp., 1901. 21. p.
Tolnai (Sári) Péter székesfehérvári őrkanonok személyében (1459 tavaszán lett a királyi különös jelenlét bíróságának vezetője). Iványi, Bártfa 174. p. 1110. sz.: Lőrinc pesti j e g y z ő levele
Bártfának, 1459. m á j u s 16., Pest. Tolnainak nem ez volt az első útja a császárhoz. A főbb adatokat róla ld.: Bónis György: A j o g t u d ó értelmiség a M o h á c s előtti Magyarországon. Bp.,
1971. 165-166., 2 2 2 - 2 2 3 , 2 4 8 - 2 4 9 , 444. p. Köblös József: A z egyházi középréteg Mátyás és
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- Kubinyi, Magyaro. tört. 219. p.

hogy Kanizsai és Rozgonyi útnak indult. Rendelkezésükre állt a császár ellen április 24-re pesti gyülekezőhellyel hirdetett hadfelkelésre összegyűlt sereg, amely bizonyára magába foglalta a Körmendnél megvert had egyes részeit is.61 A lánzséri
várnagy május 20-i levele szerint Kanizsai László és Rozgonyi Sebestyén körülbelül (vagy legfeljebb, vagy több mint) háromezer-ötszáz emberrel Kőszeg ellen készültek, a 19-re vagy 20-ra virradó éjjel útra kelve előretörtek, míg a császárpárti
sereg Újlaki váránál, Németújvárnál táborozott, Kőszegtől légvonalban 43 km-re
délnyugatra, morálja igen gyenge volt, hiszen a katonák arra törekedtek, hogy semmiben ne szenvedjenek kárt. 62 Kanizsai és Rozgonyi a hadi feladatok teljesítése
mellett bizonyára tárgyaltak is a Mátyás oldalára átállni akarókkal: talán ők is közvetítettek az Újlaki és az uralkodó közötti feltételezhető alkudozásokban, amire
Rozgonyi esetében azért is gondolhatunk, mert Németújvár ura a sógora volt.*" A
csatározások — bizonyára kisebb-nagyobb megszakításokkal — mindenesetre elhúzódtak, a Kanizsai testvérek még augusztus második felében is harcoltak: a
lánzséri vámagy augusztus 24-i levele szerint hatszáz emberrel felmentették lékai
várukat az ellenség ostroma alól.64
A számadás alapján úgy tűnik, Rozgonyi ténylegesen ellátta a vajdasággal járó
feladatokat, nemcsak a címet viselte. Találkozunk ugyanis erdélyi követtel,63 azonkívül az alvajda szolgájával 66 a kimutatásokban (a két személy lehet, hogy azonos),
áttételesen erre utal a székelyispánok szereplése is.67 Ami az alvajdákat, Sártványi
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a Jagellók korában. (A budai, fehérvári, győri cs pozsonyi káptalan adattárával.) B p , 1994.
363. p. Esetleg elképzelhető, hogy Vitéz János váradi püspökkel együtt ment Frigyeshez,
Fraknái Vilmos szerint Vitéz 1459 májusában járt követségben a császárnál, uő.: Vitéz János
esztergomi érsek élete. B p , 1879. 139. p. Vitéz követségéről ld. még: Teleki, Hunyadiak kora
3. köt. 158-159. p.
Veszprémy, A körmendi ütközetek 320. p. Jványi, Bártfa 174. p. 1110. sz.: Lőrinc pesti j e g y z ő
május 16-án azt írja, hogy „a király minden hadinépét az országlakosokkal egyetemben ...
kellő felszereléssel" küldték Frigyes ellen.
Házi, Sopron 1/4. 355-356. p.
A király (illetve az ő képviseletében kezdetben a körmendi csatát elveszítő hadvezére, Nagy
Simon) és Újlaki között az alkudozások megindulhattak esetleg már közvetlenül az ütközet
után: Veszprémy, A körmendi ütközetek 321. p. Kubinyi, Kaposújvár 28-29. p. Mátyás 1459.
július 30-án békült ki Újlakival. A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklcvéltára. II. köt. Oklevelek 1414-1489. S. a. r.: Gércsi Kálmán. B p , 1883. (A továbbiakban: Károlyi-oklcvéltár.)
326-327. p.
Házi, Sopron 1/4. 382. p.
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6. r.
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6. v.
A számadás keletkezésének időszakából maradtak fenn más adatok is tevékenységükre. 1459.
április 23-án az uralkodó a székelyispánok kérésérc állít ki oklevelet igen fontos erdélyi ügy-

Zsigmondot és szerdahelyi Farkas Jánost illeti, ekkoriban Erdélyben tartózkodtak. 68 Sokszor előfordul a regisztrumban a semptei udvarbíró (provisor), Péter, aki
szintén Rozgonyi-familiáris. Péter gyöngyösi bíróval ugyancsak találkozunk, aki
nagy valószínűséggel mint a mezőváros egyik földesurához ment Rozgonyihoz
Budára. 69 Ezeknek a személyeknek a felbukkanása döntő mértékben járul hozzá
ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, kinek a számadása ez a forrás. Sebestyénen
kívül más nagykorú férfisarja a Rozgonyi család ezen ágának elvileg csak egy lehetett ekkor, Kristóf, a testvére, róla azonban csak 1441-ből van adatunk, nem biztos,
hogy tizennyolc évvel később életben volt.70 Ha mégis, a regisztrum erdélyi vonatkozásai akkor is sokkal inkább Sebestyénhez kötik azt, aki maga szintén előfordul
benne. 71 A magnificus Emericusként minden bizonnyal április 29-re vonatkozó bejegyzésben említett úr 72 nagybirtokos arisztokrata, személyét kereshetjük az akkor
bárói hivatalt betöltők és az azt soha nem viselők között egyaránt.7"1 Elsősorban
Hédervári Imre udvarmester (ajtónállómester) jöhet szóba, aki ezekben a napok-

ben. Kordé, A székely ispáni méltóság 134. p. Lábatlani János továbbra is Budán tartózkodik,
május 31-én erdélyi, június 11-én dunántúli vonatkozású ügy relatorakcni tűnik fel királyi oklevélen. Teleki, Hunyadiak kora 10. köt. 618-620. p., itt tévesen június 2. áll dátumfcloldásként május 31. helyett. Zala vm. tört. Okit. 575-576. p.
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Janits Iván: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevéladó működése 1526-ig. Bp., év
nélkül. 108. p. DL 28520: 1459. április 28-án az alvajdák Kolozsváron vannak. DL 62875:
1459. május 25-én a Doboka megyei Harinán tartózkodnak.
A semptei udvarbíró említése: 2. v., 3. v., 5. r., 6. r. Scmptc birtoklására: Pálosfalvi, A pozsonyi vár elfoglalása 198-200. p. és Kubinyi András: Nagybirtok és főúri rezidencia Magyarországon a XV. század közepétől Mohácsig. In: A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei 2.
(1991) Szerk.: Törőcsik Zoltán. Tapolca, 1992. (A továbbiakban: Kubinyi, Nagybirtok és főúri
rezidencia.) 226. p. 182. j. — A gyöngyösi bíró előfordulása: 3. v., 4. r. Gyöngyös birtoklására: Draskóczy István: Gyöngyös település- és birtoklástörténctc a középkorban. In: Tanulmányok Gyöngyösről. Szerk.: Havassy Péter, Kecskés Péter. Gyöngyös, 1984. 121-122. p. [Az
itt olvashatók értelmezéséhez ld.: Engel: Genealógia. Básztély nem, 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága).] A középkori gyöngyösi bírókról csak néhány adatot ismerünk, ezeket ld.: E. Kovács
Péter: Gyöngyös város privilégiumlcvclc. Uo. 15. p.
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Engel: Genealógia. Básztély nem 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága). Rozgonyi Sebestyén fiáról,
Lászlóról 1467-ből való az első adat. 1459-ben már élt (hiszen 1471-ben részt vett a királyi tanács ülésén, ld.: Kubinyi, Bárók 198., 207. p.), dc minden valószínűség szerint kiskorú volt.
Engel: Genealógia, uo.

7!
72
73

8. r.
8. r.
Kubinyi Andrásnak Fiigedi i. müvéről (Mobilitás) írt ismertetése: in: Századok 107. (1973)
754-755. p. Fiigedi, Mobilitás 30. p. 39. j.

ban biztosan Budán volt, hiszen részt vett az április 19-i királyi tanácsi ülésen. 74
Gondolhatunk Szapolyai Imrére is, aki május 15-én kincstartóként tűnik fel,7:1 de a
fentebb már említett Kanizsai Imrére szintúgy, aki ekkor valószínűleg nem viselt
köztisztséget. 76
A levéltári nyilvántartás szerint az alább közölt 1459. évi számadás a Nádasdyarchivumban található,77 mely a Kanizsaiak iratait is tartalmazza. 78 A forrás mai levéltári lelőhelyét talán azzal lehet magyarázni, hogy az a Kanizsai-archivumba kerülhetett, mégpedig a következő módon: a fentebb említett Kanizsai Miklós fia,
György feleségül vette alsólendvai Bánfi Erzsébetet, Rozgonyi Sebestyén fiának,
Lászlónak az özvegyét; László fia, Ferenc, apjával körülbelül egy időben, 1492-ben,
utód nélkül halt meg. Mindezek eredményeként Kanizsai György meg tudta szerezni
László birtokainak jó részét a rájuk vonatkozó okmányokkal, továbbá egyéb
Rozgonyi-iratokkal, köztük a jelen forrással együtt.79
A másik két itt közölt regisztrum az elsővel ellentétben jó állapotú és jól olvasható. A kettő közül a régebbi 1516-ból való, a legkorábbi bejegyzés május 3-i, a
legkésőbbi május 12-i. Ez a forrás nem más, mint két, külön számadók által egyidejűleg vezetett és egymás után ugyanazon kéz által lemásolt kiadási jegyzék, 80 a
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Teleki, Hunyadiak kora 10. köt. 616. p. Hédcrvári május 20-án már Egerben van. Iványi, Bártfa
174. p. 1112. sz. Legkorábban 1459. március 12-én, utoljára 1462. május 6-án mutatható ki
Hcdcrvári ebben a tisztségben (amit Cudar Simonnal együtt viselt). Fügedi, Mobilitás 119. p.
Ekkor Nagybányán van. Iványi, Bártfa 173-174. p. 1109. sz. Kincstartóként ekkor fordul elő
első alkalommal. Utoljára 1464. február 16-án mutatható ki e tisztségben. Soás Ferenc: Magyarország kincstartói 1340-1540. Hely nélkül, 1999. 41. p. A kincstartók, ha világi személyek voltak és ha más tisztséget nem viseltek, 1464-ig, majd ezután a Jagelló-korban
magnificusnak, azaz nagyságosnak, tehát bárónak számítottak. A Szapolyaiakat Mátyás juttatta az arisztokrácia soraiba, bárói méltóságot (s vele magnificus címet) Imre kapott a családból
először, kincstartóvá történő kinevezésével. Ha tehát az itt felbukkanó magnificus Emcricust
vele azonosítjuk, akkor kincstartóként kell vele számolnunk már április 29-én. Kubinyi, Bárók
150., 207. p. Uő.: Mátyás király 17-18. p.
Reiszig, A Kanizsaiak 28. p. 1458 novemberében kapitányként bukkan fel Zala, Vas, Sopron
és Veszprém megyékre kiterjedő hatáskörrel, viszont c cím nem szerepel az 1459. február 10-i
oklevélben. Uo. Kaprinai, Hungaria diplomatica 246. p.
Adatbázis. A Nádasdyak archívuma a Magyar Kamara levéltárának részét képezi, ld. uo.
A Kanizsaiak birtokait levéltárukkal, a javaikra vonatkozó iratokkal együtt Nádasdy Tamás
örökölte felesége, Kanizsai Orsolya révén. Reiszig, A Kanizsaiak 80. p.
Reiszig, A Kanizsaiak 75-76., 77., 79. p. Engel: Genealógia. Básztély nem 2. tábla: Rozgonyi
(Miklós ága). Osli nem 5. tábla: Kanizsai.
Az első rész (2. r. - 4. r.) bejegyzései közül a legkorábbi május 3-i, a legkésőbbi május 12-i. A
második rész (5. r. - 8. v.) dátumai közül a legkorábbi szintén május 3., a legkésőbbi május 9.,
de a 8. r. oldalon a lehúzott és itt lábjegyzetben közölt tételek között van 10-rc keltezett is.

„nagyságos úr" 81 önmaga és familiája számára vásárolt mindenféle apróbb-nagyobb dolgairól összeállított kimutatás, melyben egyebek között szerepel luxusholmi, élelmiszer, lószerszám, azonkívül több kocsikhoz szükséges tárgy, de hajósoknak adott összeg is, akik átvitték a Dunán a Budáról Pestre igyekvő urat május
4-én. 82 Ez a lajstrom egy Kanizsai pénzkiadásait tartamazhatja. Az érvek, melyek
alapján hozzá kapcsolhatjuk a számadást, a következők: a forrás első részében Budától Sárvárig, 83 a család rezidenciájáig 84 tartó utazásra találunk adatokat (az úr
maga is utazott, az indulásra a fővárosból május 10-én került sor); megtalálható a
szövegben, méghozzá kétszer is Kanizsai János neve. 83
További érv, hogy a számadásban felbukkanó familiárisok között előfordulnak
könnyen beazonosítható előkelő, illetve jómódú vagy legalábbis jobbágytartó köznemesi családok sarjai, olyan családoké, melyeknek a Kanizsaiakhoz fűződő kapcsolatát egyszerűen meg lehet magyarázni, de akad olyan familiáris, akit nemcsak
rokonságán keresztül, hanem közvetlenül, személyében is tudunk hozzájuk kötni.
A regisztrumban szerepel egy Sitkei és egy Rumi, utóbbi apród.86 A Sitkei és a
Rumi családok birtokainak legnagyobb része Vasban és Zalában feküdt, két olyan
megyében, ahol a Kanizsaiak nagybirtokosok voltak. 87 Ekkori tekintélyüket mutatja, hogy alispánok kerültek ki közülük 1437 és 1526 között, mégpedig mindkét
megyében: a Rumiakból Zalában és Vasban egy-egy — mindkettő várnagyi tisztséget is betöltött megyéjében — , a Sitkeiek közül az előbbiben egy és legalább kettő az utóbbiban. Sitkei Gergely egyike lett a királyi tanács köznemesi ülnökeinek
mint Vas megye, pontosabban mint a budai kerület (melyhez e megye tartozott) delegáltja.88 Lehetséges, hogy őt kell keresnünk a Sitkei név mögött. 1505-ben talán
Kanizsai György vasi ispán familiárisaként alispán. Az 1510-es években, így
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3. v. és 5. r. — A szövegben nem találjuk név előtt az úr, illetve az úrnő szót (egy kivétellel:
domino Emerico sartori, 7. v.), így az (egyes számban) mindig a számadást készíttető főúrra
— illetve az úrnő szó esetében az úr hozzátartozójára — értendő.
Ez utóbbit ld.: 5. r.
3. v. - 4. r.
Kubinyi, Nagybirtok és főúri rezidencia 218. p. A főúri rezidencia kritériumai: uo. 216-220. p.
7. v. Az első alkalommal a neve le van húzva.
2. r. és 5. v.
Zala m. arch. és gcn. adattára. Engel: Térkép.
Zala m. arch. és gen. adattára, Világi archontológia, Nemesi genealógia. Zala megye
archontológiája 1138-2000. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. (A továbbiakban: Zala
m. archontológiája.) 250. p. Holub, Zala megye története 467., 469. p. Engel: Archontológia
229., 238., 434. p. Reiszig, Vas vm. 24-26. p. Kubinyi András: A királyi tanács köznemesi ülnökei a Jagelló-korban. In: Mályusz Elemér emlékkönyv. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk.: H. Balázs Éva, Fügcdi Erik, Maksay Ferenc. Bp., 1984. 259., 262-263. p.

1516-ban is viselte e tisztséget, ekkor talán Kanizsai György fia, László ispán familiárisaként. Ha igaz, vele azonosíthatjuk a visegrádi várnagyot is 1525-ben. Másik
Kanizsai-szolgálatban álló Sitkéiról is van tudomásunk: ugyanebből az évből arról
értesülünk, hogy Sitkei Sebestyén, Kanizsai László servitora elkísérni készül urát
zarándokútján Loretóba és Rómába. 89 Wathay Pállal is találkozunk a forrásban, 90
aki feltehetően rokona annak a Wathay Ferencnek, akit Kanizsai László négy várának is élére állított, azonfelül az 1520-as években a vasi alispánságot is betöltötte s
1529-ben vagy az utána következő néhány esztendő valamelyikében halt meg.
Borsod megyéből származott, de sikerült Kanizsai-familiárisként birtokokat szereznie a Nyugat-Dunántúlon — legalábbis házassága révén Vas és Sopron megyében. Utóbbinak hatalmas része volt Kanizsai-kézen. Róla szintén tudjuk, hogy
csatlakozni készült ura fentebb említett zarándoklatához. 91 A számadásban szintén
előforduló Serédi Antal 92 talán a Fejérben lévő Sőrédet birtokló család sarja; ebben
a megyében szintén terjedelmes Kanizsai-birtokokat találunk. 1523-ban ki lehet
mutatni egy Serédi Antalt minden valószínűség szerint Kanizsai László familiárisaként (János ekkor már nem élt). Serédi számadásából, melyben Fertő-tavi jövedelmek felhasználásáról is értesülünk (a tó környékének s így a tónak is egy része
Kanizsai-birtok), kiderül, hogy a vélhetően a testvéréhez, Drágfi Annához és annak férjéhez, Kanizsai Lászlóhoz látogatóba érkező Drágfi János számára vásárolt
élelmet például Sopronban. Megtudjuk azt is, hogy Serédi Cenken (Nagycenken)
lakott, mely akkor szintén Kanizsai-kézen volt. 9. Az alább olvasható regisztrumban Szenterzsébetieket is találunk. Csak Zala megyéhez több ilyen nevű család
köthető, 94 a számadásban Péter és Pál fordul elő. Vélhetően utóbbiban kereshetjük
Kanizsai László semptei várnagyát, aki bizonyíthatóan 1519-1521 -ben töltötte be
ezt a tisztséget. Erről a várnagynak egy Szenterzsébeten kelt leveléből értesülünk,
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Reiszig, Vas vm. 20., 21., 25., 26. p. Zala m. arch. és gcn. adattára, Nemesi genealógia, Sitkei
cs. Csukuvits Enikő: Középkori magyar zarándokok. Bp., 2003. (A továbbiakban: Csukovits:
Zarándokok.) 149. p.
3. v.
Reiszig, Vas vm. 26. p. Wathay Ferenc énekes könyve. S. a. r., az utószót és a jegyzeteket írta
Nagy Lajos. A szöveget Bclia György gondozta. 2. köt. Bp., 1976. 137., 138. p. Engel: Térkép. Csukovits: Zarándokok 149. p.
3. v., 7. r.
Engel: Genealógia. Osli nem 5. tábla: Kanizsai. Osli nem 6. tábla: Kanizsai (folyt.). Drágfi
(béltcki). Engel: Térkép. Az 1523. évi számadás: DL 26264 (Magyar Kamara Archívuma,
Archívum familiac Nádasdy).
Zala m. arch. és gcn. adattára. Engel: Térkép.

mely helységnek valószínűleg a földesura volt.9"' Ha azonosítani kívánjuk ezt a települést, talán három falu jöhet számításba, kettő Zalában, egy Somogyban. Az
előbbi megye esetében a két Szenterzsébet birtokosa a szenterzsébeti Bors (Borsi),
illetve az ugyanezzel az előnévvel illetett Térjék család (az ő helységük Kutas néven is előfordul), a Somogy megyei Szólátszenterzsébet földesurai pedig a
szenterzsébeti Szólátok. 96 A számadásban feltűnő Pál s Péter talán ezen három család valamelyikének sarja lehet. A rendelkezésre álló adatok szerint három Térjék
töltött be zalai alispáni funkciót 1437 és 1526 között, ugyanebből az időszakból
van információnk egy Térjék vámagyságáról és az egyik Szólát somogyi alispánságáról is.97 A Terjékeknek volt messze a legtöbb birtokuk, emellett viszont azért is
kell elvileg a legnagyobb valószínűséggel köztük keresnünk a semptei várnagyot,
mert azok Zala és Vas megyében feküdtek, mégpedig a Kanizsaiak számára indokolhatóan fontos területen, ami magyarázhatja Pál szolgálatba fogadását, míg a
Szólátok falvai e főúri család birtokaitól, befolyási övezetétől némileg távol, Somogy és Baranya határvidékén voltak találhatók. A Borsok szintén zalai földes-
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DL 25627, dátuma 1521. július 7. Az crdckcs forrásban a várnagy vélhetően nem először sürgeti
Kanizsait, hogy küldje el az előző s az azt megelőző évi járandóságát, amiből módja lenne felkészülni a további szolgálatra. Megtudjuk, hogy semmiféleképpen nem képes megmoccanni sem,
ugyanis nincs semmi pénze, hiszen otthont is nyújt (nyilván vámagyként Semptén) urának (és
— hozzátehetjük — ura népes kíséretének), akit végül megkér, hogy vizsgáltassa át a számadásokat s győződjön meg arról, hogy tartozik neki. A dátumból arra következtethetünk, hogy
mindez esetleg (újabb) válasz lehet Kanizsai hadba szólító levelére, az említett további szolgálat
az ő bandériumában való katonáskodást jelentheti [a török akkor már Nándorfehérvár alatt volt,
miközben lassan megindult a magyar mozgósítás, ld.: Magyarország történeti kronológiája.
Főszerk.: Benda Kálmán. 1. köt. A kezdetektől 1526-ig. Szerk.: Solymosi László. Bp., 1986. (3.
kiad.) (A továbbiakban: Kronológia.) 341-342. p.]. A várnagy talán azért tért haza
Szenterzsébetre, hogy elrendezze dolgait, mielőtt táborba száll. Ha nem vonult hadba, aligha kapott pénzt, hiszen urának anyagi erejét bandériuma kiállítására kellett fordítania. (Kanizsai csatlakozását a királyi sereghez bizonyítják a mohácsi táborozás idején a minden valószínűség
szerint az ő számára is beszerzett élelmiszerről készült, Kubinyi András által elemzett számadások, ld.: uő.: Főúri étrend 249-250. p. A középkori anyagi kultúra 57. p.)
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Engel: Térkép. Zala m. arch. és gcn. adattára. Nemesi genealógia. Birtokok. Szcntcrzsébctí
Bors János 1531-ben nem kizárólagos birtokosa az egyik Zala megyei Szcntcrzsébetnek. Ld.
uo., Birtokok.
Zala m. arch. és gcn. adattára, Világi archontológia, Nemesi genealógia. Zala m. archontológiája
250-251. p. Holub, Zala megye története 469., 471., 475. p. Engel: Archontológia. 239., 337. p.
[A mű digitális kiadásában (in: Arcanum DVD könyvtár IV., i. m.) szenterzsébeti Térjék Istvánra
vonatkozóan téves adat szerepel, valójában kapuvári várnagy volt, mint ahogy a nyomtatott változatban az utóbbi helyen olvasható.] Csánki, Történelmi földrajz. II. köt. 698. p. Borsa Iván:
Somogy középkori alispánjai. A Mohács előtti megyei archontológia ügye. In: Somogy megye
múltjából. Levéltári évkönyv 13. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1982. 13. p.
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urak, az, hogy közülük Kanizsai-familiáris kerül ki, megokolható beazonosítható
birtokuk földrajzi helyzetével. 98
Azért van szükség az érvek felsorolására, mert nemcsak a Kanizsaiak, hanem
elvileg más főurak is szóba jöhetnének, akiktől szintén található számadás a
Nádasdy-levéltár középkori anyagában az 1510-es, 1520-as évekből." Ebben az
időben csak Kanizsai László100 és János 101 volt a család nagykorú férfitagja, tehát
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Engel: Tcrkcp. Zala m. arch. és gcn. adattára, Nemesi genealógia, Birtokok.
így Percnyi Imre nádor [Núgrády Árpád: A paraszti napszámbér vásárlóértéke a középkor végi
Magyarországon. In: Szabó István emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerk.: Rácz
István. Debrecen, 1998. 105. p. (téves levéltári jelzet található itt: DL 25193 helyett 26193 kellene, mely utóbbira történik is hivatkozás a 109. oldalon), 107., 110. p.; ld. még: Adatbázis], a
Bátoriak (a Bátori István nádor részére vásárolt dolgokról készült számadás 1526-ból: DL
26351; ld. még: Adatbázis) és a Szapolyaiak is (Nógrády: i. m. 109. p.; ld. még: Adatbázis).
Ami a Bátoriakat illeti, szintén kötődtek Zala megyéhez ekkoriban: nagybirtokosok voltak ők is
itt, viselték egy időben a megye ispáni tisztét is. Rumi Osvátot Bátori-familiárisként lehet kimutatni 1515-ben. Engel: Térkép. Zala m. arch. és gcn. adattára, Világi archontológia, Nemesi genealógia. Zala m. archontológiája 246. p. Holub, Zala megye története 474. és 476. p. A
Szapolyaiak nagybirtokosok voltak többek között Veszprém és Győr megyében is, Sitkei
Gotthárd pápai várnagyként őket szolgálta, e tisztségére adat 1514-ből: Horváth Richárd: Várak
és politika a középkori Veszprém megyében. Debrecen, 2002. PhD-értekezés kézirata a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának .Kézirattárában, 108. p.
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Mátyás király fentebb emlegetett azonos nevű erdélyi vajdája és lovászmestere testvérének,
Miklósnak az unokája. Születését legkorábbra 1496-ra tehetjük. Vas megyei ispánságára
1513-ból, 1516-ból, 1517-ből, 1519-ből, 1520-1522-ből és 1524-ből vannak adatok,
fclsőlcndvai Szécsi Tamással együtt töltötte be ezt a posztot (legalábbis egy ideig biztosan).
1515-ben királyi kamarás. Politikai pályája csúcspontját az jelentette, hogy az 1521. november
19-re összehívott országgyűlésen a rendek őt is országos kincstartóvá választották, így a központi adószedés egyik irányítója lett az 1522. évre (a rendi kincstartók — mellette Werbőczy István, Ráskai Gáspár és Essegvári Ferenc — valószínűleg az 1523. április 24-re összehívott diétán
tették le megbízatásukat). Az 1525. évi hatvani országgyűlés királyi kincstartóvá választotta, II.
Lajos azonban mást nevezett ki helyette e méltóságra. Ez év szeptember 21-i oklevél szerint ekkor már nem élt. Engel: Genealógia. Osli nem 6. tábla: Kanizsai (folyt.). Reiszig, A Kanizsaiak
79-80. p. Adat Vas megyei ispánságára 1516-ból: DF 233265, és: Fógel József: II. Lajos udvartartása 1516-1526. Bp., 1917. (A továbbiakban: Fógel, II. Lajos.) 34. p., adat ugyanarra
1521-ből: DL 25627, 1522-ből: Kubinyi, Főúri étrend 249. p. Szabó Dezső: Küzdelmeink a
nemzeti királyságért. Bp., 1917. 124-125. p. György Bónis: Stándisches Finanzwcsen in Ungarn
im frühen 16. Jahrhundcrt. In: Nouvcllcs études historiques. Réd.: D. Csatári, L. Katus, M m e Á.
Rozsnyói. Vol. lcr B p , 1965. 95-100. p.
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A fentebb emlegetett Kanizsai Lászlónak, Mátyás erdélyi vajdájának és lovászmesterének a
fia. Az első adat róla 1468-ból maradt fenn. Az 1498. évi 22. tc. felsorolja a bandériumtartásra
kötelezett bárók között. Valószínűleg 1504-1505-re dátumozható forrás szerint jajcai bán és
Sopron megye ispánja. Ez utóbbi méltóságot viseli 1507-ben is. Jajcai bánságát még egy kútfő

ez a forrás egyikük pénzkiadásait tartalmazhatja, nagy valószínűséggel Lászlóét,
mivel Kanizsai János neve szerepel a szövegben: a kocsisa (esetleg a hajósa), illetve talán az ő szakácsa tűnik fel május 9-én, 102 amiből arra következtethetünk —
amennyiben valóban Lászlóhoz köthető a forrás —, hogy ő, János is Budán volt ekkoriban. Lászlóról kimutatható, hogy ezekben a napokban a fővárosban tartózkodott, hiszen május 8-án itt adott ki oklevelet. 10. Minden bizonnyal részt vettek az
április 24-re összehívott (de vélhetően néhány nappal később kezdődő), Budán és a
Rákos-mezőn tartott országgyűlésen, mely május derekán ért véget. 104
A forrásban szintén név nélkül előforduló „kegyelmes (gratiosa)" vagy „nemzetes (generosa) asszony" — mindkét címzés lehetséges — ekkoriban nem tartózkodik Budán, amit onnan tudunk, hogy útiköltséggel ellátva Rumi apród megy a
fővárosból hozzá. 103 A „nagyságos úr" közvetlen, nagyon közeli rokona, hozzátartozója ő, 106 de olyan személy, akit a számadás készítője (mintegy) úrnőjének tekintett, ebből következően azokat a Kanizsai lányokat, akik ekkor férjnél voltak —
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igazolja, amelyet vagy szinten 1504—1505-rc keltezhetünk, vagy az 1509-15 10-151 l-es evekre. Megjegyzendő, hogy ausztriai alattvaló is lett, császári főkapitányságot is kapott. 1522. január 29. előttt halt meg. Reiszig, A Kanizsaiak 74-75. p. Engel: Genealógia. Osli nem 5.
tábla: Kanizsai. Csukovits: Zarándokok 155-156. p. Kubinyi András: Ernuszt Zsigmond pécsi
püspök rejtélyes halála és hagyatékának sorsa. (A magyar igazságszolgáltatás nehézségei a
középkor végén.) In: Századok 135. (2001) 324. p.
7. v.
DF 233265. Téves dátumnapot találunk itt: Adatbázis.
Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. B p , 1909. 6. p. Kronológia 338. p.
2. r. A generosa (nemzetes) jelzőt általánosan alkalmazták főrangú, de gyakran előkelő köznemesi hölgyek esetében is. Kubinyi András: Egy késő középkori főrangú hölgy végrendelkezésének tanulságai. In: Történelmi Szemle 39. (1997) 403. p. Gúti Ország Mihály nádor
leánya, Zsófia mint generosa domina: ld. uo. és 401. p. Pcrényi Imre nádor özvegyét a nemzetességed (generositas) címmel illetik: Fógel, II. Lajos 109. p. A gratiosus (gratiosa) — kegyelmes — jelzőnek és felsőfokú alakjának nem volt rangjelölő szerepe [Tringli István:
Nagyságosok és vitézlők. Címzések és megszólítások a kései középkorban. In: História 20.
(1998) 7. sz. (A továbbiakban: Tringli, Nagyságosok és vitézlők.) 30. p.], amit mutat, hogy
használták főurak, az uralkodó, de főpapok s a pápa esetében is. (Ld.: Monumcnta rusticorum
in Hungaria rcbcllium anno MDXIV. Maiorcm partém collcgit Antonius Fekete Nagy.
Edidcrunt Victor Kenéz ct Ladislaus Solymosi atquc in volumen redegit Gcisa Érszegi. B p ,
1979. 84. p. 39. s z , 142. p. 104. s z , 328. p. 235. s z , 329. p. 236. s z , 351. p. 251. s z , 424. p.
316. s z , 506. és 508. p. 385. sz.) Frangcpán Beatrix, Corvin János özvegye mint domina
gratiosa: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Szerk.: Veress Endre. B p , 1938. 45. p. 69. sz.
Beatrix királyné mint domina gratiosissima: Carolus Wagner: Pctri de Warda (!) ccclcsiarum
Coloccnsis ct Bachicnsis canonicc unitarum archicpiscopi cpistolac. Posonium & Cassovia,
1776. 47. p. XIX. s z , 50. p. XXI. sz.

Kanizsai László nagynénjei ők, legalábbis róluk van tudomásunk—, ki kell zárnunk a szóba jöhetők köréből: Katalint, Szentgyörgyi Ferenc hitvesét — akiről
1510. (gyermekükről 15 09. 107 ) évi forrás szól — és Dorottyát, Perényi Imre nádor
házastársát — ő biztosan élt a közölt forrás keletkezésének idején, ellentétben leánytestvérével. Ha Kanizsai László számadásaival van dolgunk, akkor nem lehetetlen,
hogy feleségére kell gondolnunk, hiszen nem kizárt, hogy Drágfi Anna már
1516-ban hitvese volt, mivel 1518 márciusában legidősebb gyermeküket, Farkast
említi kútfő velük együtt. Amennyiben mégsem voltak ekkor házasok, akkor igen
nagy valószínűséggel Rozgonyi Klára, László özvegy édesanyja a keresett személy,
akiről tudjuk, hogy élt 1516-ban. Esetleg gyanakodhatunk László valószínű nagyanyjára, nagyapjának, Miklósnak nála jóval fiatalabb második feleségére, Krisztinára, aki 1513-ban még életben volt. Ha mégis Kanizsai Jánoshoz köthető a számadás
— aminek kicsi a valószínűsége—, akkor a rendelkezésre álló adatokból azt állapíthatjuk meg, hogy szóba jöhető nő családtagjai közül egyikről sem lehet biztosan tudni, élt-e a forrás keletkezésekor. Hitveséről, gúti Ország Katalinról 1510-ből maradt
fenn az utolsó adat, testvéréről, Kanizsai Dorottyáról és Katalinról, apjuk második
feleségéről (aki lehetséges, hogy egyiküknek vagy mindkettejüknek anyja)
1489-ben szól kútfő. Év nélküli, de kimutathatóan leghamarabb 1501-ben keletkezett oklevél említi Erzsébetet, László nevü fivérük feleségét, mégpedig özvegyként,
talán annak a legkisebb a valószínűsége, hogy rá kell itt gondolnunk. los
A harmadik lajstrom minden bizonnyal budai kereskedő kimutatása az általa
Kanizsai László számára 1524. március 20. és vélhetően április 1. (esetleg március
28.) között szállított árukról. Arra, hogy a számadás készítője nem Kanizsai familiárisa volt, abból következtethetünk, hogy igen sokszor fordul elő a főúr teljes neve
a szövegben, továbbá abból is, hogy Kanizsai írnoka nem a „mi urunk", hanem az
„ő ura" számára vett (a me emitdomino suo) egy ízben cukrot. 109 Ezen tétel alapján
gondolhatunk arra, hogy kereskedőtől származik a forrás,110 így tudunk arra követ-

106

107
108
109
no

A túlságosan távoli rokonság okán kell kizárnunk a lehetséges személyek közül a Kanizsaiak
másik ágához tartozó családtag ekkor talán életben levő feleségét, az 1459. évi események tárgyalásakor említett Kanizsai Imre fiának, Miklósnak a hitvesét, Katalint (róla 1493-ból maradt
fenn adat). Engel: Genealógia. Osli nem 5. tábla: Kanizsai.
E zárójeles adat: Engel: Genealógia. Hontpázmány nem 9 , Szcntgyörgyi-ág 3. tábla:
Szentgyörgyi és Bazini (folyt.).
Engel: Genealógia. Osli nem 5. tábla: Kanizsai. Osli nem 6. tábla: Kanizsai (folyt.). Reiszig, A
Kanizsaiak 3 1 , 7 3 - 7 4 , 80. p. és passim.
2. r.
Magyar szavaiból kétségtelen lejegyzőjének nemzetisége, persze nem biztos, hogy maga a kereskedő vetette papírra, hanem lehetséges, hogy íródeákja, gazdája nevében.

keztetni, hogy a számadás legutolsó tételében szereplő húsz forint, amihez nincs
odaírva, hogy mit vásárolt Kanizsai belőle, nem más, mint kölcsön. Ez a legnagyobb összeg a listán. Ezenkívül főleg fűszer, szövet eladásáról értesülünk, de található a lajstromban más mellett narancs és cukor is. Arra, hogy fővárosi kalmár
számlájával van dolgunk, abból következtethetünk, hogy Kanizsai az említett időben nagy valószínűséggel Budán tartózkodott, hiszen néhány nappal előbb, március 11-én kötött ott sógorával, bélteki Drágfi János temesi ispánnal és az Alsó
Részek főkapitányával szerződést a király előtt, melyben egymást kölcsönösen
örökösül és osztályos testvérekké fogadták. Az erről készült okmányt II. Lajos
megerősítésképpen privilégiális formában március 16-án írta át. 111 Az urak más
miatt is időztek ezekben a napokban a fővárosban: máciusban a teljes királyi tanács
ülésére került sor (vagy legalábbis ebben a hónapban kezdődött az eszmecsere), témája a török veszély, az ellene való védekezés volt." 2

Függelék 113

ni
112

113

Károlyi-oklcvéltár 150., 152. p. Nagy Imre: Sopron vármegye törtenete. Oklevéltár. 2. köt.
Sopron, 1891. 622. p. Uo. 620. p.: az oklevél magyar bevezetőjében téves dátum szerepel.
Kubinyi András: A magyar állam belpolitikai helyzete Mohács előtt. In: Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából. Szerk.: Rúzsás Lajos és Szakály Fcrcnc.
Bp., 1986. 64., 69. p.
Az itt közzétett források egyes szavaihoz, kifejezéseihez lábjegyzetben csatolt olvasási változatok mind jó és elfogadható variációk, mindegyikük esetében megadtam, hogy ugyanakkora
vagy kisebb valószínűséggel állhat-c a főszövegben szereplő változat helyett. A számadásokban, ahol a szavak sajátos írásmódja értelcmzavaróan eltér a mai szokásos, szótári formától,
ott ez utóbbi áll, az eredetiben szereplő szóváltozat lábjegyzetben olvasható. A mai helyesírás
által igényelt központozást alkalmaztam, adott esetben az itt előfordulótól eltérő központozás
is elképzelhető. Ami a kis- és nagybetűket illeti, a modern helyesírást követtem, általában nem
igazodtam az eredetihez. Ahol a szóvégi y két i helyett áll az eredetiben, ott két i-t írtam. Ahol
a ÍV betű V és u helyett áll az eredetiben, ott v»-t írtam. Az Y-ok feletti pontok, amennyiben előfordulnak, nincsenek jelölve. Az eredeti szövegekben szinte kizárólag csak római számok találhatók, ezeket a könnyebbség kedvéért — egy kivételével az 1524. évi forrásban (2. r.,
utolsó tétel) — arab számmal helyettesítettem. Az eredeti szövegekben az évszámok és rajtuk
kívül az 1516. évi lajstromban néhány szám (főleg napjelölő sorszámnév) van arab számjeggyel írva, ez utóbbiakat külön jeleztem. A lehúzott betűket, önmagukban álló, értelmetlen
szótagokat, bctűkapcsolatokat legtöbbször nem közöltem.

1.
1459.

Számadás minden valószínűség szerint Rozgonyi Sebestyén

pénzkiadásairól

Jelzete: DL 26363.114 A regisztrumot ma is összefűzött papírlapokra írták. A füzet
mérete csukott állapotban: hosszúsága körülbelül 30 cm, legnagyobb szélessége
mintegy 12,7 cm. Hosszabbik oldalán (nagyjából) megfelezve összehajtható. Terjedelme fol. 1. r.-12. v., nincs mindegyik oldalon középkori írás. A fol. 11. r. fényképén látszólag ezen oldal alsó részén olvasható írás valójában nem itt, hanem a
fol. 12. rectón található, mivel a fol. 11. alsó része hiányzik.
[Fol. 1. v.] Anno Domini 1459, feria tercia Strigonii ad Ladislaum Canizay
oramus" 3 recedendo. 116
Item 50 d hospiti dedi.
Item 15 d pro vitro dedi.
Feria tercia Bude ad prandium sequitur:
Item 40 d carnes comparavi.
Item 9 d ova comparavi.
Item 13 d casium comparavi.
Item 8 d butirum comparavi.
Item 1 d petrozelinum comparavi.
Item 8 d acetum comparavi.
Item 40 d panes.
Item 32 d pisces.
Item vinum ad prandium:
Item 16 d unam pintam vini domino.
Item 16 d unam pintam vini communitati ad mensam.
Item 16117 d ad mensam unam pintam vini.

114
115
116
117

Téves évszámot találunk itt: Adatbázis.
Esetleg: ovatmis, bár ez kevésbé valószínű. Utána egy függőleges, felül kissé jobbra dűlő vonal található (olyan, mint egy / vonal), mely elválasztja c szót a következőtől.
Esetleg, kisebb valószínűséggel: secedemlo vagy decedendo.
A szám mellett (talán lehúzás eredményeként) folt van, ami eltakarhat egy egyes számjegyet
(ha ezt az egyest hozzáadjuk a végösszeghez, meglesz a számadó által kiszámított 252 dénár),
de az is lehet, hogy kettes, esetleg ötös számjegy állt ott (persze nem biztos, hogy számjegyet
takar a folt).

Item 12 d unam pintam vini ministratoribus ad mensam.
Item 24 d tres medias vini agazonibus.
Item 16 d mihi et coco Iamossa 118 unam pintam vini.
Ad prandium summullam pecuniarum 200 et quinquaginta 2 d faciunt. 119
Item feria tercia ad cenam Bude:
Item 40 d cames comparavi.
Item 10 d casium comparavi.
Item 6 d butirum ad perfusionem.
Item 40 d panes.
Item vinum ad cenam:
Item 12 d unam pintam vini.
Item 18 d tres medias vini vectori et agazonibus.
Item 24 d domino vinum aportavi tunc, quum egregius Ladislaus Paxy ad
dominum 120 advenerat.
Item 8 d ad bonam noctem unam mediam vini domino.
Ad cenam summám pecuniarum faciunt 100 et 58 d. 121
Item feria quarta Bude ad prandium: 122
Item 40 d ligna comparavi cum uno plaustro.
Item 40 d carnes ad prandium.
Item 24 d panes.
Item 12 d casium ad perfusionem.
Item 6 butirum.
[Fol. 2. r.] Item 12 d wnam pintam vini ad prandium.
Item 6 d coco, videlicet Iamwssa, unam mediam vini.
Item 6 d iteratam ante prandium unam mediam vini.
Item 4 d ova comparavi.
Item 24 d vectori et agazonibus vinum dedi.
Item 6 d unam pintam vini coco et mihi soli.
Summám pecuniarum 100 et octoaginta12-1 d faciunt.
Item feria quarta ad cenam Bude:
Item 18 d carnes comparavi.

118
119
120
121
122
123

Esetleg, kisebb valószínűséggel: Iamassa vagy iamwssa.
A helyes végeredmény (a végösszeg fölötti tizennégy tétel összege) 251 dénár.
Esetleg, kisebb valószínűséggel: domum.
A végeredmény (a fölötte levő nyolc tétel összege) helyes.
Ad prandium: bekeretezve.
A végeredmény (a fölötte levő tizenegy tétel összege) helyes.

Item 8 d casium.
Item 4 d butirum.
Item 32 d panes.
Item 36 d vinum ad cenam tote communitati, tam vectori, quam agazonibus.
Item 12 d mihi et coco vinum ad cenam.
Item 6 d facta cena domino vinum.
Summa 100 et 16 d'~4 perveni. 12 "
Ad prandium feria quinta Bude:
Item 36 d vinum de Pesth aportavi.
Item 18 d panes.
Item 8 d casium comparavi.
Tunc, quum egregius Johannes Labathlani cum domino pranssus fuerat et quum ad
Strigonium intendebant.
Item 6 d butirum.
Item 20 d cames agnelli.
Item 8 d ova126 ad preparandum ferculum.
Item 1 d ova domino ante prandium ad prelibacionem.
Item 4 d salatam.
Item 4 d oleum ad hec.
Item 32 d duas pintas vini.
Item 16 d panes.
Item 5 d semellas.
Summullam pecuniarum 150 et 8 d 1 "' faciunt.
Item feria sexía B u d e , duin de Strigonyo cum d o m i n o Ladislao Canizay
advenistis.
Item 128 12 d vinum aportavi dominis.
Item sabbato Bude.
Item 12 d capellano pro comestione et potu dedi.
Item 12 d vinum coco Ianwsa 129 et mihi.
Item 241 JÜ d vinum agazonibus.

124

A végeredmény (a fölötte levő hét tétel összege) helyes.

125

Ugyanolyan valószínűséggel pervenit

126

Ugyanolyan valószínűséggel ovo is olvasható itt.

127

A végeredmény (a fölötte levő tizenkét tétel összege) helyes.

is olvasható itt.

128

Utána hármas s z á m lehúzva.

129
130

Ugyanolyan valószínűséggel kunosa is olvasható itt.
A 4-cs szám egy lehúzott hatos fölé van írva.

Item 8 d unam mediam vini mihi soly pro dispensando. 1,1
Item 12 d eisdem agazonibus panes comparavi.
[Fol. 2. v.] Item 20 d tam ad prandium, quam ad cenam eisdem agazonibus dedi et
vectori.
Item quum cum domino Ladislao in hospicium descendistis, tunc 16 d unam
pintam vini aportavi.
Summullam expenssarum 100 et 16132 d faciunt.
Item dum et quum vei ante 1 3 j [vel] lj4 post cum aliis duobus egregiis, videlicet
Johanne Labathlany et Ladislao Paxy, ascenderatis in Strigonium pro magnifico
Ladislao Caniza, tunc feria quinta et1"''1 ad cenam et sexta ad prandium cum 2 fi
perveni.
Item ibidem, videlicet Strigonii, papulum equis, 3" quartalia, 136 faciunt centum et
12 d, comparavi.
Item sabbato cum domino Ladislao Caniza descendistis in hospicium de sero, tunc
16 d unam pintam vini item.
Item post recessum ipsius domini Ladislai 12 d vinum domino aportavi.
Item137 4 d domino ad bonam noctem u n u m l j 8 quartale.
Item 4 d post cenam mihi soli, dispensatori vinum.
Faciunt 139 4 8 140 d.141
Item die dominico ante festum beati Georgii martyris.142
Ad capellam ipsius14 ' domini 4 d elemosinam dedi.
Item ad prandium eodem die dominico:
Item 50 d carnes emi.
Item 6 d casium. 144

131
132

Ugyanolyan valószínűséggel dispensacione is olvasható itt.
A végeredmény (a fölötte levő nyolc tétel ö s s z e g e ) helyes.

133
134

U g y a n o l y a n valószínűséggel antea is olvasható itt.
Általam beszúrt értelmi kiegészítés a vei.

135

Utána lehúzva: sexta.

136
137

Az eredetiben quartale található.
Utána lehúzott ötös szám.

138

Az eredetiben unam található, utána lehúzva: mediam,
viszont nem javította át umtm-ra).

139
140

Utána egy másik számra v a g y betűre vastag vonallal ráírt tízes s z á m j e g y lehúzva.
A végeredmény (a felette levő öt tétel összege) helyes.

141

Ez a sor be van keretezve.

142
143
144

Április 22.
Esetleg: superius, bár ez kevésbé valószínű.
Utána szóköznél nagyobb távolságra lehúzva:

Item.

mediam fölé írva: quartale (az

unam-ot

Item 4 d butirum.
Item 28 d panes.
Item 16 d agazonibus unam pintam vini dedi.
Item 16 d parvulis ad mensam unam pintam vini.
Item 3 d Nicolao et Stephano Parvo ad prandium tarde super ovo eis dedi.
Item 8 d eisdem ad vinum.
Item quatuor personis, videlicet Petro provisori 1 4 3 curie de Senthavia 146 et
castellano 20 d vinum ad prandium eis dedi.
Item 8 d vinum coco.
Item 8 d mihi et sartori.
Item 4 d Ianusa ab ante 14 ' prandium.
Summám 100 et 75 d148 faciunt.
In anno Domini 1459, ante festum Georgii martyris in die dominico ' 60 d
babata equis perveniunt.' 30
[Fol. 3. r.] Item Budeferia tercia. Item feria tercia de13' sero 1 fl.
Item 1 fl pabulum comparavi, pabulum equis comparavi.
Item feria quinta 1 fl pabulum comparavi equis.
Item sabbato Bude 1 fl pabulum comparavi.
Item feria secunda beati Adalbert?*2 1 fl avenam sew pabulum.
Item feria tercia Bude fenum equis:
Item 10 d fenum.
Item 8 d sectum fenum equis, qui currum ducunt.
Item 3 d fenum Stephano Parvo et mihi.
Item 8 d fenum ad noctem.
Item 12 d, dum' 33 fenum ad noctem.
Item 3 d Stephano et mihi fenum equis ad noctem.
Item feria quarta Bude super fenum:

145

Az utána levő sorban lehúzva: Summám
kilenc tétel összege - helyes).

100 et 35 d faciunt.

(ez az e r e d m é n y - a fölötte levő

146
147

Azaz Scmpte.
Az eredetiben ad ante áll.

14S
149

A végeredmény (a felette levő tizenhárom tétel összege) helyes.
Április 22.

150

Lap alján, fejjel lefelé fordítva, két sorba írva ez az egy tétel.

151

A de alá be van írva: ad; mindkettő (de és ad) annyira apró betűvel van írva, hogy kis híján elférnek egy sorban a sero mellett.

152

Április 23.

153

Ugyanolyan valószínűséggel domini

is olvasható itt.

Item 64 d fenum equis comparavi cum una nave.
Item feria sexta, dum de Strigonio cum domino Ladislao Budám pervenimus,
centum et quinquaginta d fenum equis comparavi. 134
Item feria tercia, in festő beati Georgii^ fenum equis 28 d comparavi, item eodem
die stramina 10 d comparavi.
Item 20 d pro duobus pro babatis solvi.
Item 4 d pro clavulis ad emendanda babata.
Item 20 d super galeam.
Item 28 d Nicolao ad calceos dedi.
Item 60 d super babata dedi.
Item 32 d mihi soli calceos comparavi.
100 et 44156 d faciunt super babata et calceos.
Item feria tercia, in festő beati Georgii martyris17 40 d ad noctem fenum equis
comparavi.
Item quod Budám intramus, fenum equis, 1 fi unus fi 30 septem d summám faciunt.
[Fol. 3. v.] Item eodem die dominico ad cenam:
Item 50 d cames comparavi.
Item 32 d panes.
Item vinum ad cenam, 28|3N d pervenit." 9
Item 16 d unam pintam vini agazonibus ad cenam dedi.
Item 8 d coco unam mediam vini dedi.
Item 4 d vinum mihi soli ad cenam.
Item Mathias castellanus et Petrus iudex de Genges et Petrus provisor curie de
Senthe' 6 " in hospicium vei ante161 advenerunt, ipsis 16 d unam pintam vini dedi.

154

Utána kilenc, a számadásból kiiktatott sor, az itt aláhúzottak az eredetiben le v a n n a k húzva:
Item quatuor personis, videlicet capellanis et Ladislao dedi et Petra provisori curie et aliis
iobazionibus 20 (esetleg, kisebb valószínűséggel: 21) d vinum ad prandium eisdem dedi.
Item 8 d Ianussa unam mediam vini dedi.
Item 7 (esetleg, kisebb valószínűséggel: 8) d dispensatori et sartori unam mediam
Item 3 d ante prandium unum quartale vini dedi coco dedi.
Summám pecitniarum superius (?) faciunt (?) d faciunt.

vini.

155

Április 24.

156

Elírás: ha a fölötte levő öt kiadási tételt összeadjuk, 164-ct kapunk: az ötvenes számjegy elé
van írva a tízes, n e m utána.

157

Április 24.

158

Három tízes számjegyből az utolsó lehúzva, fölé írva a nyolcas.

159
160

Ugyanolyan valószínűséggel perveniunt
Genges: G y ö n g y ö s ; Senthe: Scmptc.

161

Ugyanolyan valószínűséggel ante a is olvasható itt.

is olvasható itt.

Item parvuli duo, videlicet Ianko Lypptay et alius ad cenam non pervenerunt, ipsis
vinum 4 d dedi.
Item 16 d die dominico domino ad bonam noctem unam pintam dedi vini.
Item die dominico de sero, quum dominus Ladislaus advenit, 24 d vini aportavi.
Item cum tempore non pervenit, 15162 d unam pintam vini aportavi. 16j
Item.
Summullam expenssarum 200 et decem 164 d faciunt, tantum ad cenam pervenit. 163
Item féri a secunda, festum beati Adalberti martyris166 Bude.
Item 50 d carnes.
Item 54 d panes.
Item 24 d vinum ad mensam.
Item 16 d vinum agazonibus ad prandium.
Item 12 d mihi et coco vinum ad prandium.
Item 167 6 d Nicolao aprodioni, 168 cum vei ante in castro remanserat.
Item 12 d vinum Michaeli 169 et Petro provisori curie et Benedicto et alii Petro et ad
prandium eis dedi.
Summám expensarum ad prandium dominico170 174171 d faciunt.

162

Az első, tízes s z á m j e g y után (esetleg l e h ú z á s eredményeként) folt, az ötös (?) után e g y vékony
vonallal áthúzott egyes; nem biztos, h o g y 15-öst kell itt olvasni. (Esetleg, kisebb valószínűséggel 16-ost vagy 12-cst.)

163
164

Utána két lehúzott sor: Summám expenssarum
die dominico ad cenam 100 et 79 d faciunt. Ez
a végeredmény (a fölötte levő tizenegy tétel összege) nem helyes.
Ha az utolsó tételben 15-tcl számolunk, a végeredmény (a fölötte levő tizenegy kiadási tétel
összege) nem 210, h a n e m 213. Lehetséges, hogy nem 15-tcl, h a n e m 12-vel kell s z á m o l n i , ebben az esetben a végeredmény 210 lenne.

165

Ugyanolyan valószínűséggel perveniunt

166
167

Április 23.
Utána egy tízes s z á m j e g y lehúzva.

168

Ugyanolyan valószínüségggcl itt aprodiano
is olvasható, rövidítettt szó ez, csakúgy, mint a
Miklós név. Esetleg, kisebb valószínűséggel így is lehet olvasni ezt a sort: Item 6 d Nicolaus
optabat...

169

Itt ezt a nevet rövidítésből oldottam fel, ezért van más előfordulásaitól eltérően latinosan írva:
ugyanis még kétszer felbukkan m a g y a r o s formában, de latin raggal (Michali: 8 , 10. p.), továbbá egyszer rövidítve, mely alakot szintén latinosan ( M i c h a e l i : 16. p.) oldottam fel.

170

Minden valószínűség szerint téves napjelölés, hiszen a kiadási tételek fölötti dátum április 2 3 ,
hétfő, s az április 22-én, vasárnap a p r a n d i u m r a fordított összegekről fentebb (2. v.) m á r olvasható kimutatás.

171

Előtte egy százas számjegy lehúzva. Ez a végeredmény (a fölötte levő hét tétel összege) helyes.

is olvasható itt.

[Fol. 4. r.] Item quod Budám intramus, 12 d candellas comparavi.
Die dominico, in festő1' beati Adalberti martyris1
ad cenam Bude:
Item 50 d cames comparavi.
Item 16 d caules.
Item 16 d lardones ad hec.
Item 16 d panes comparavi.
Item 40 d vinum ad cenam pervenit.
Item 18 d vinum agazonibus dedi ad cenam.
Item 8 d unam mediam vini Petro provisori curie et iudici de Genges et alteri iudici
de curia tempore medio,1 4 videlicet inter prandium et cenam, eis dedi.
Item 16 d unam pintam vini domino, dum de castro descendit de sero.
Item 8 d vini de sero domino unam mediam aportavi.
Item 8 d ad bonam noctem unam mediam vini aportavi.
Summám expenssarum 00 et 58 175 d faciunt.
Item feria tercia, in festő beati Georgii martyris176 in Buda ad prandium:
Item 32 d vivos pisces, vulgariter menchal.
Item 18 d alios pisces, vulgariter caras, istos ad castrum deportavi domino meo.
Item 50 d carnes comparavi ad prandium.
Item 18 d panes.
Item 16 d agazonibus, vectory.
Item 40.177
Item 30 d vinum ad mensam communitati.
Item coco et mihi 12 d vinum dedi.
Item 6 d unum quartale vini, quia tardaverat prandium propter somniculum domini.
Summám expensarum 182 ,78 d faciunt.
[Fol. 4. v.] Item feria tercia ad cenam, 179 in festő beati Georgii:1 0
Item 20 d cames bovinas comparavi.

172

A festum szóból az -um — alig észrevehetően — le van húzva, a végződés fölé van írva az o
betű, így lehet itt festó-t olvasni.

173
174

Hibás keltezés. Szent Adalbert ü n n e p e (április 23.) n e m vasárnapra, hanem hétfőre esett.
Ugyanolyan valószínűséggel medii is olvasható itt.

175

A helyes végeredmény (a felette levő tíz tétel összege): 196 d.

176
177

Április 24.
A négy tízesből a harmadik lehúzva, fölé van írva egy másik tízes.

178

A végeredmény (a fölötte levő nyolc tétel összege) helyes, a kiadások összesítésénél nem kell
figyelembe venni a 40 dénáros tételt, ami mellett nem szerepel, mire költötték.

179
180

Ad cenam: a sor fölé írt utólagos betoldás.
Április 24.

Item 18 d caules.
Item 32 d lardones emi.
Item 40 d panes ad cenam.
Item 18 d vinum ad cenam.
Item 12 d unam pintam vini agazonibus.
Item coco et mihi et famule 181 e spacyo et sartory 12 d unam pintam vini.
Item 5 d candelas' ^ /e/vV/ tercia beati Georgii.'
Item 12 d domino de sero unam pintam vini.
Item 6 cl vinum tempore medyo, 184 videlicet inter prandium et cenam, coco et mihi
dedi.
Summám pecuniarum 175185 d faciunt.
Ipsa per totum summulla.
Item feria quarta 60 d fenum equis comparavi.
Item Bude hospiti pro lignis 40 d, ligna solvi, primum eciam 40 d ligna comparavi,
per totum faciunt octoaginta d, quod Bude sumus.
Item feria quarta, in festő beati Marcy*6 ad prandium:
Item 50 d carnes 18 ' comparavi.
Item 8 cl casium comparavi.
Item 7 d butirum.
Item 40 d panes.
Item 12 d unam pintam vini agazonibus.
Item 24 d duas pintas communitati ad mensam.
Item 18 d vinum Petro provisori curie et servo, sartori, michi et coco ad prandium.
Summám 154188 d faciunt.
[Fol. 5. r.] hem feria tercia parvulo, videlicet Laczkoni, 25 d super telam dedi.
Item feria tercia ego solum 32 d calceos 189 subsoleare ll,l) misi.
Item 5 d candelas feria quarta comparavi.

181
182

Az eredetiben famula áll, alanyesctben dativus helyett.
A -las szótag a sor vonala, egy nagy folt föle van írva.

183

Április 24.

184

Ugyanolyan valószínűséggel medii is olvasható itt.

185

A végeredmény (a fölötte levő tíz tétel összege) helyes.

186
187

Április 25.
Ez a szó a sor alá, pontosabban egy halvány vonallal áthúzott panes

188

A helyes v é g e r e d m é n y (a fölötte levő hét tétel összege) 159 d.

189

Az eredetiben caceos

190

Az eredetiben subsoliare áll. Esetleg, kisebb valószínűséggel értelmezhetjük ezt a rövidített
formában írt szót snbsoliacioné-nck
is (subsoleacione helyett).

szó alá van írva.

áll.

Item tam fenum, quam calceos 191 et telam, a feria tereid192 100 et 2 d exposui.
Iteni item feria quarta, in festő beati Adalberti'
fenum Bude 92 d faciunt. 194
Item feria quarta, in festő beati Adalbert!
Bude ad cenam:
Item 50 d carnes.
Item 12 cl casium.
Item 7 d butirum.
Item 20 d panes.
Item 12 d unam pintam vini agazonibus.
Item 24 d duas pintas vini communitati ad mensam.
Item 12, 6 196 d tres medye vini mihi soli et sartori et nunccio 197 capitanei et
provisori curie Sentawie.198
Item 28 d vinum, duas pintas vini 199 ad bonam noctem domino aportari feci.
Item 6 d domino Michali200 notario propryo unam mediam vini ad cenam.
Summám 197~01 d faciunt.
Feria quarta Bude, beati Adalberti martyris202 unum fl et quinquaginta d, perveni
et uno d.
[Fol. 5. v.] Item feria quinta ad prandium 20j post festum beatiAlberti: 04
Item 50 d carnes comparavi.
Item 12 d casium.
Item 8 d butirum.

191
192

Az eredetiben caceos áll.
Vagy, kisebb valószínűséggel: cinte feriam

193

Szent Adalbert püspök, vértanú ünnepe, április 23. hétfőre esett, nem szerdára. Szerda Szent
Márk evangélista ünnepe, április 25. Valószínűleg a napjelölő szent neve rossz, a szerdát elfogadhatjuk, mert ez a nap k ö v e t k e z i k időrend szerint.

194

Alatta: Tria quartalia pcibuli comparavi. Item tam Strigonii,
Az itt aláhúzott szavak az eredetiben le vannak húzva.

195

Valószínűleg április 25., a f e n t e b b említett ok miatt.

196

Szóköz nélkül van egymás m e l l é írva a 12-es és a 6-os szám, így: XIIVI. Valószínű, hogy a
kettő összegével, 18-cal kell számolnunk.

197

Rövidített szó,
merccen(n)ario.

198
199
200

Ezen tétel és az alatta levő k ö z ö t t lehúzva ez áll: Item 12 d.
Utána lehúzva: dedi.
Magyar névalak latin raggal.

201

A helyes végeredmény (a fölötte levő kilenc tétel összege) 177 dénár, ha a lefelé haladva hetedik tételben 18-cal számolunk.

esetleg,

kisebb

terciam.

valószínűséggel

így

quam hic 200 et 4 d.

is

olvashatjuk:

viccario

vagy

202

Valószínűleg április 25., a f e n t e b b említett ok miatt. A z Adalbert névből az Ad külön van írva.

203
204

E szó után, annak vonalától kissé lejjebb: r cs b betű, fölöttük vonás.
Április 26.

Item 40 d panes.
Item 6 d ova.
Item 24 d duas pintas vini communitati.
Item 16 d unam pintam vini domino ad prandium.
Item 12 d unam pintam agazonibus.
Item 18 d tres medie vini nobis, ceterum Petro provisori curie et coco.-0"
Item 18 d tres medias vini ministratoribus ad mensam.
Item 4 206 d sal.
Item 16 d acetum ad cames leporinas et ad salatam.
Item 20 4 d salatam comparavi.
Item 4 208 d oleum comparavi.
Item 12 d unam pintam vini ad carnes leporinas.
Summa 200 et quadraginta 2 209 d.
Item feria quinta post festum Alberti210 ad cenam:
Item 50 d carnes.
Item 8 d casium.
Item 6 d butirum.
Item 32 d panes.
Item 18 d tres medias vini ad mensam parvulis ad cenam.
[Fol. 6. r.] Item 12 d unam pintam vini capellano et sartori et Ladislao nuncio de
Transsilvania, ad cenam eis dedi.
Item 18 d tres medias vini nobis, videlicet coco et Petro provisori curie de
Senthavia, ad cenam eis dedi.
Item 16 d unam pintam vini ad bonam noctem domino aportavi.
Item 8 d unam mediam vini communitati, circumstantes 211 domini.
Item feria quinta, eodem die candelas 6 d comparavi.
Item feria quinta, eodem festő Michali notario 8 d ad potum dedi.
Item ego per me balneum intravi, 8 d exposui.

205
206

Az ezen tétel alatti tételt n e m tekinthetjük a számadás részének:
Esetleg, kisebb valószínűséggel: 3.

207
208

Utána lehúzva egy 2-es vagy 3-as szám, a 4-cs ezen lehúzott s z á m fölé van írva.
Esetleg, kisebb valószínűséggel: 3.

209

A tényleges v é g e r e d m é n y (a fölötte levő tizenöt figyelembe v e h e t ő tétel összege) 244 dénár,
ha a lefelé haladva tizenegyedik és tizennegyedik (figyelembe v e h e t ő ) tételben 4 dénárral számolunk.

210

Április 26.

211

Elé kell értenünk:

videlicet.

Item feria quinta post festum Alberti2]2 dum dominus balneum intraverat, tunc
balneatori 32 per Nicolaum 213 destinavi.
Item eodem die monachys elemosinam 9 214 d dedi.
Item feria quinta post festum Alberti martyris,
post [vel] 2,(1 cum domino Petro
provisori curie 6 d unam mediam vini comparavi.
Item eodem die, quia cena tardaverat, 3 217 d unum quartale vini dedi.
Item eodem die unum 218 piscem, forte"19 vizát, icram220 2 d ab ante dederam ibidem
dominis.
Item feria quinta post festum beati Alberti'1 53" d fenum equis comparavi.
Summám super cenam 191"" d faciunt.
[Fol. 6. v.] Item feria sexta post festum Adalberti22j Bude ad prandium, dominus
personaliter 2 " 4 comedit:
Item 70 d pisces comparavi.
Item 28 d alios pisces comparavi.
Item 2 d porcum.
Item 4 d salatam.
Item 12 d oleum tam ad porcum, quam ad salatam.
Item 1 absincium 225 vei cepe per vinum ad salatam.
Item 9 d semellas comparavi.
Item 3 d crustulas, videlicet parvas tortwlas.

212
213
214

Április 26.
Ugyanolyan valószínűséggel pro Nicolao
Esetleg, kisebb valószínűséggel: 8.

215
216

Április 26.
Általam értelmi kiegészítésként beszúrt szó. Esetleg, kisebb valószínűséggel, ez kimaradhat
(ebben az esetben m á s k é p p kell c sort értelmezni).

217

Előtte lehúzva: 6 d, ez utóbbi után szintén valami lehúzás.

218
219

Ugyanolyan valószínűséggel uni is olvasható itt.
Ugyanolyan valószínűséggel sorté is olvasható itt. E szó után lehúzva: s vagy f , ami után közvetlenül még valami le van húzva, feltételezhetően a következő s z ó első szótagja (a vizeit szó
csak a z betűtől látszik tisztán).

is olvasható itt.

220

Ez a két szó: vizát és icram

221

Április 26.

(az ikra szó latin raggal) egybe van írva.

222

N e m lehet tudni, hogyan, mely tételek összeadásával kapta ezt a végeredményt a számadás készítője. A 9l-es s z á m b a n az 50-cs számjegy vékonyan át van h ú z v a , lehet, hogy csak 141 áll
itt, mindenesetre azt s e m tudhatjuk, ehhez az eredményhez hogyan jutott.

223

Április 27.

224
225

Ez azt jelentheti, hogy egyedül, társaság nélkül ebédelt, lásd a kiadások összegzését.
Az eredetiben asbincium
található.

Item 4 d cepas magnas.
Item 4 d mel ad fercula.
Item 28 d salsum piscem, videlicet carponem.
Item 28 d intestina usonis.
Item 12 d acetum ad fercula.
Item 6 d unam mediam vini ad fercula.
Item 7 226 d sal.
Item 30 d panes.
Item 18 d [
]227 medias vini domino ad mensam.
Item 12 d unam pintam vini parvulis ad mensam.
Item 3 d unum quartale vini de servo2^8 vicewajde. 229
Item 12 d unam pintam coco Beneclicto Horzazegy et michi soli ad mensam.
Item 12 d agazonibus unam pintam.
Item230 12 d vinum facto prandyo soli domino.""
Summám pecuniarum ad prandium sexta feria feria, quum dominus solus
decomedit, 1 fl et 222j~ d faciunt.
Item médium fl dominus iussit dare, vinum tam homini pro eliberandis litteris et
733

hoc feria sexta post festum beati Adalberti.'
[Fol. 7. v.] Anno Domini 1459. Item registrum super pabulum die dominico,
videlicet ante festum beatorum appostolorum Philipy et Iacobi.2'4
Item 1 fl feria sexta Bude avenam equis comparavi.
Item feria secunda ante festum beatorum Philippi et Iacobi1 0 appostolorum
ad balneum domino, balneatori 100 d dedi.

226
227
228

Egy tízes számjegy van átírva ötössé.
Nem lehet megállapítani, mely szó (számnév) állhatott itt, mivel a lap kiszakadt.
Esetleg, kisebb valószínűséggel deservo is lehetne, de az alvajdák ekkoriban nem voltak Budán. Ld. a bevezetést!

229
230
231

Ugyanakkora valószínűséggel vicewaivode is olvasható itt.
Utána lehúzott betű, ami után egy tízes szám áll lehúzva.
Az eredetiben dominus található. Elvileg állhatna itt a dominis szó is (ez esetben a soli helyett
solum kellene), de mivel az úr egyedül ebédelt (lásd a kiadások összegzését), ezt a lehetőséget
cl kell vetnünk.

232

A kettes számjegy tízesből lett átírva.

233

Április 27.

234

Április 29.

235

Április 30.

236

Utána egy / vonal.

[Fol. 8. r.] Item registrum: ad coquinam Bude2'1 post[vei]'
antefestum beatorum
appostolorum Philipi et Iacobi sabato"j9 ad prandium:
Item 40 d pisces comparavi.
Item 16 d casium.
Item 8 d butirum.
Item 80 d panes tam ad prandium, quam ad cenam.
Item 8 d acetum ad pisces.
Item agazonibus unam pintam vini dedi, facit240 1 2 d.
Item 24 d duas pintas vini ad mensam communitati.
Item 9 d tria241 quartalia vini Benedicto Horsa -42 et coco et mihi dedi.
Item 30 d vinum, tres medias vini de pleno, dum cum magnifico Emerico in
balneum descendere, ipso videlicet dominico, videlicet dominus Sebastianus
intendebat comparata certa missa.
Summám 100 et 90 et 5 d faciunt. 243
Item sabato, eodem die ad cenam eam: "4
Item 18 d casetam disposui.
Item 14 cl casium ipsis ad mensam comparavi.
Item 12 d unam pintam vini agazonibus.
Item 12 d unam pintam vini ad mensam communitati.
Item 6~4:> d unam mediam vini capellano et sartori.
Item 15 d vinum mihi et Petro provisori curie ac iudici 246 de Horsazek ad cenam dedi.
Item 16 d de sero domino ad bonam noctem unam pintam aportavi.
Item candelas 5 d comparavi.
Summám 9 7 24 ' d faciunt.
[Fol. 8. v ] Item die dominico ante festum beatorum Petri et Pauli appostolorum248
ad prandium:

237

Utána lehúzva: in festő.

238

Általam értelmi kiegészítésként beszúrt szó. A post h a l v á n y a n le van húzva.

239
240

Április 28. v a g y május 5 , az előbbi a valószínűbb.
Az eredetiben faciunt áll. Előtte lehúzva: Item.

241

Előtte lehúzva: ter.

242

Horsa(zcgy)? (E nevet lásd fentebb, 6. v.)

243
244

A helyes v é g e r e d m é n y (a fölötte levő kilenc tétel összege) 227 dénár.
Esetleg, kisebb valószínűséggel: iam.

245

Előtte egy tízes számjegy lehúzva.

246
247

Az eredetiben iudice található.
A helyes v é g e r e d m é n y (a fölötte levő nyolc tétel összege) 98 dénár.

248

Június 24. Ez a dátum lehetséges, h o g y tévesztés e r e d m é n y e , lásd a bevezetésben!

Item 100 d carnes comparavi tam ad prandium, quam ad cenam.
Item 10 d casium.
Item 6 d butirum.
Item 12 d unam pintam vini parvulis ad mensam. 249
Item 6 d capellano unam mediam vini.
Item 3 d ad 2 '" vinum.
Item 12 d agazonibus unam pintam vini.
Item 12 d coco et Benedicto unam pintam.
Item 80 d panes tam ad prandium, quam ad cenam.
Item 4 d candelas.
Item 8 d super potum eis dedi, qui superius in castro cum domino fuerunt.
Summám 200 et 532"'1 d faciunt.
Item eodem die dominico ad cenam:
Item 24 d vinum ad cenam pervenit, quia capitaneus, hospites, Benedictus, Ianussa
advenerant ad cenam.
Item 12 d vinum agazonibus dedi ad cenam, tres medias vini.
Item 16 d unam pintam vini domino ad balnea. -32
Item 12 d unam pintam vini, scilicet2"''' sero communitati.
Summám Ó4"54 d faciunt.
Istis duobus diebus, videlicet sabbato, in festő et die dominico, in festő
Penthecostes~~~ sew ante Ascensionem Domini ^ 2 fi [ad] 2 ' 7 coquinam et 8 2 ' 8 d
perveniunt.
[Fol. 9. r.] Item feria secunda ante festum beatorunt Phylipi et Iacobi
appostolorum ' 9 ad prandium:
Item 80 d carnes comparavi tam ad prandium, quam ad cenam.
Item 12 d unam pintam vini parvulis ad mensam.
Item 6 d capellano et sartori unam mediam vini dedi ad prandium.

249

Ugyanolyan valószínűséggel mensas is olvasható itt.

250

Előtte lehúzva:

251
252

A végeredmény (a fölötte levő tizenegy tétel összege) helyes.
Esetleg, kisebb valószínűséggel: ad bonam (ti. noctem).

vinum.

253

Ugyanolyan valószínűséggel similiter

254

A végeredmény (a fölötte levő négy tétel összege) helyes.

is olvasható itt.

255

M á j u s 1 2 , szombat és május 1 3 , vasárnap.

256

Április 2 8 , szombat és április 2 9 , vasárnap.

257

Általam értelmi kiegészítésként beszúrt szó.

258
259

Előtte egy áthúzott tízes.
Április 30.

Item 15 d vinum agazonibus dedi, tres medias.
Item 12 d mihi soli et coco unam pintam vini.
Summám 125 260 d faciunt.
Item eodem die, videlicet feria secunda ad cenam:
Item 32 d de Pesth vinum aportari feci.
Item 12 d unam pintam vini agazonibus.
Item 5 d candelas comparavi.
Item 12 d capitaneo et Michaeli notario ad hospicium tria quartalia vini,
Benedicto 261 misi.
Item 70 d panes comparavi tam ad cenam, quam ad prandium.
Item 18 d lardonem ad cenam.
Item 16 d caules comparavi.
Item 14 d sal comparavi.
Summa pecuniarum 100 et 79.262
Hys diiobus diebus unum fi et quatuor d.
Uno die, videlicet feria secunda tam ad prandium.
[Fol. 10. v.] Item in toto, quod Budám intravimus, super coquinam 15 fl exposui,
super pabulum equis 6 fl et super fenum 3 fl, tam super coquinam et super fenum et
super pabulum et super babata et super calceos 26 " et ad balneum et super omnia, que
continentur in registro,264 2 7 fl per totum faciunt.
[Fol. 11. r.] Item registrum, quod sequitur: summám expensarum tam super babata,
quam super telam parvulis et ligna et eciam pro balneo et candelis 263 in toto faciunt
1 fl et 32 d faciunt et uni layco médium fl.
Item dum Strigonium intramus, ex tunc pabulum 266 equis comparavi 100 et 12 d.
In toto faciunt 20 fl et 82 d.
[Fol. 12. r.] Item a feria tercia de Strigonio, quum 267 Budám intravi, usque ad
sextam feriam, videlicetpostfestum beati A dalberti martyris^ fenum equis 1 fl et
100269 et 72 d pervenit.

260

A v é g e r e d m é n y (a fölötte levő öt tétel összege) helyes.

261
262

Az erősen rövidített f o r m á b a n szereplő szó esetleg litterato is lehet, bár ez kevésbé valószínű.
A végeredmény (a fölötte levő nyolc tétel összege) helyes.

263
264

Az eredetiben cciluceos szerepel.
Az eredetiben legistro szerepel.

265

Az i helyett a áll a szóban, az i az a fölött van.

266
267

Az eredetiben babuhim található.
U g y a n o l y a n valószínűséggel quia vagy quod is olvasható itt.

268

Április 27.

269

Előtte: octoaginta

d pervenit

áll lehúzva.

Item scibbato 1 fl fenum equis cum una nave comparavi, ante festum
Philipi et Iacobi.27°

beatorum

2.
1516.

Számadás nagy valószínűséggel Kanizsai László

pénzkiadásairól

Jelzete: DL 26176. Négy, 29,3-29,9 cm-szer 21,7-22,9 cm-es, rövidebbik oldalán
megfelezve összehajtott papírlap, melyek eredetileg össze voltak fűzve. Az így keletkezett tizenhat oldalas füzet első két oldalán nincs írás, tehát a számadás első oldala a füzet harmadik oldalát jelenti. A füzet nyolcadik (fol. 4. verso) oldalán271
sincs írás (leszámítva négy lehúzott szót 272 ), így a számadás összesen tizenhárom
oldal terjedelmű. A tulajdonképpeni regisztrum tizenhárom oldalának sorrendje
modem számozással jelölve van az eredetin (a füzet azon oldalai, amelyeken nincs
írás, nincsenek megszámozva): a fol. 2. recto oldal az 1., a verso a 2., a fol. 3. recto a
3., a verso a 4., a fol. 4. recto az 5., a fol. 5. recto a 6., a verso a 7., a fol. 6. recto a 8., a
verso a 9., a fol. 7. recto a 10., a verso a 11., a fol. 8. recto a 12., a verso a 13. sorszámot viseli a modern számozás szerint.
[Fol.
2. r.] Georgii 27j Synai racio incepta Bude in festő Invencionis sancte crucis
1516:274
Gemmas loth quatuordecim de sacco continenti florenos 200 prima 273 comparacione
fl 28.
Pro pellibus vei gerezna hermellina fl 37.
Pro redis ad octo equos primarie dedimus fl 10.
Pro purpura pro gallerio duabus ulnis fl 8.
Manibus Francisci Litterati in eodem festő fl 10.
Tela viridea sub paleo amborum curruum peciis 4tuor276 fl 4.

270

Április 28.

271
272

Az oldal bal alsó sarkából egy 5,3 cm-szcr 5,4 cm-es téglalapot kivágtak.
Lásd e számadásban az 5. r. oldalhoz fűzött első lábjegyzetet.

273
274

Utána egy / vonal.
M á j u s 3. szombat.

275

Az eredetiben primo

szerepel.

276

így, arab számmal:

quattuor.

Item feria 4ta~ post dictum festum crucis
Francisco Litterato fi 1 d 80.
Item Rwmi aprodiano ad viam erga dominam generosam 279 expensa d 50.
[Fol. 2. v.] Argentum marcis duobus fi 12/4.
Pro baltheo fl 4.
90Q

90j

Item feria 5ta~ ante Pentecostes
Tubicinatoribus tribus ad sex equos fl 18.
Ad mensam 282 manibus Francisci Litterati dedi fl 2.
Item rasori pro panno londis paleo currus dedi d 40.
Cingulipari vulgo mayezgyartho dedit 28 ' fl 2.
Item feria sexta s4 Francisco Litterato fl 10.
Pelles quinque sebellinas pro gallerio sube fl 15.
Pellifici Paulo Arwa pro suba fl 100.
Summarie fl 2 6 3 285 d 20.286
[Fol. 3. r.] Sabatho proximo ante festum
Penthecostes:m
Ad coquinam magistro Petro fl 1 d 25.
Plumbiparo pro discis et aliis rebus fl I6V2.
Ratificacione 288 illius, qui currum deauravit fl 1V2.
Pro mayez, de auro tracto,289 disposito fl AVi.
Paulo290 de Zenthersebeth eodem die fl 2.
Item Petro de Zenthersebeth in vigilia Penthecostes291 fl 2.
Athlas album pro gallerio d 36. 292
Monialibus d 16.

277
278

így, arab számmal: quarta.
Május 7.

279
280
281
282

Rövidített szó, ezért ugyanolyan valószínűséggel graciosam
így, arab számmal: quinta.
E szó elé kell értenünk: diem v a g y festum. Május 8.
Utána lehúzva: magistro Petro.

283

így, harmadik személyben!

284

Valószínűleg május 9.

is olvasható itt.

285

Eredetileg 262" állt itt, ezt j a v í t o t t a 263-ra a számadás készítője.

286
287

A végeredmény (a számadás eddigi tizenhét tételének összege) helyes.
Május 10.

288

Ugyanolyan valószínűséggel olvasható itt ratihabicione

289

Utána lehúzva: fl és talán m é g h á r o m egyes számjegy (szakadozott a papír széle, ezért több
nem látszik).

290

Fölötte lehúzva az új tétel kezdeteként álló: Pro

291

Május 10.

292

Alatta lehúzva ez a tétel: Ad coquinam

is.

mayz.

Petro fl 2 (esetleg, kisebb valószínűséggel: /).

Pro laboré clavis 29j ladule parve d 4.
[Fol. 3. v.] In vigília Penthecostes294 exeundo de Buda in Bychke 295 ad vinum
domino magnifico et dominis dedi d 13.
Ibidem pro babatizacione equorum kochy d 1.
Eodem die in Chakwara 296 ex commissione domini Anthonio Seredy ad equos
domini d 40.
9Q7
* 9QS
Die Penthecostes'
in Chaakberm" ex commissione domini paupenbus dedi d 28.
Ibidem magistro Petro fi 1.
Ibidem Anthonio Seredy ad equos thavernicales ex commissione domini dedi fl
VÁ.
Ibidem in Chakberin ex commissione domini, Paulo Balogdy, Iohanni Horwath et
Paulo Wathay dedi fl 1.
Eodem die in Rede 299 sarge'' 00 rusticorunr 01 et ad panes et ad vinum et ova dedi 24.
Eodem die ad sero in Hathhalwm 302 pro fenő dedi pro equis domini d 3.
Pro avena equis kochy d 16.
Ibidem pro vino ad cenam in toto solvimus 66 et unatim 2.
[Fol. 4. r.] In Hathhalwm ad feriam secundam post festum
PenthecostesJÜ3
magistro Petro ad coquinam dedi d 80.
Feria secunda in Papa JÜ4 post Penthecosten^ scolaribus d 15.
Ibidem pro vino in toto d 48.

293
294

Esetleg, kisebb valószínűséggel:
M á j u s 10.

clavus.

295

Bicske (akkoriban Pest megyében; a továbbiakban a helységek n e v e mellett szintén az akkori
megyét tüntettem fel) Budától nyugatra, légvonalban 30 km-re található. Engel: Térkép. Két
helység közötti távolság megállapításához a többi esetben is c m ü v e t használtam.

296
297

A A' és a w között lehúzva: tha. Csákvár (Fejér megyében) Bicskétől délnyugatra, légvonalban
17 km-es távolságban található.
M á j u s 1 1.

298

Csákbcrény (Fejér m e g y é b e n ) Csákvártól délnyugatra, légvonalban 11 km-re található.

299

Lehet Kisrédc és N a g y r é d c is (mindkettő Veszprém megyében), egymáshoz igen közel,
Csákbcrénytől északnyugatra találhatók, Kisrédc 30, Nagyrédc 31,5 km-es távolságban tőle
légvonalban.

300

Ugyanolyan valószínűséggel serge is olvasható itt.

301

Utána lehúzva: dedi.

302

Hathalom (Veszprém megyében) Nagyrédétől és Kisredétől nyugatra található, előbbitől 14,
utóbbitól 16 km-es távolságban légvonalban.

303
304

M á j u s 12.
Pápa (Veszprém m e g y é b e n ) Hathalomtól délnyugatra 23, 5 km-cs távolságban található.

305

M á j u s 12.

Pro kochy a Hathhalwm usque Sarvvar306 dedi 66.
[Fol. 5. r.] Racio de pecuniis 07 manibus Francisci Litterati assignatis a festő crucism
usque feriam sextant ante festum Penthecostes; '09
Item in festő dicto sancte crucis1" ad cenam Petro coco fl Vi.
Die dominico 11 Petro coco dedi fl 2.
Canterum ligneum ad mensam dominorum pro vino d 9.
Scamna duo penes mensas domini d 18.
Quum dominus venit ad Pesth, circa ripam aufferentibus nautis ex commissione
domini magnifíci d 6.
Pauperibus illo die ex commissione domini d 8.
Item feria secunda 12 coco ad mensam fl 2.
Strigilum domino d 12.
Tela sub sellicappam nigram d 25.
[Fol. 5. v.] Seras duas parvas d 12.
Papirum, koncz d 7.
Narancias ad relacionem Sythkey domino d 6.
Candelam ad missam d 1.
Sero coco ad coquinam Petro d 25.
Item feria 3a/u quum domini aput dominum pranderunt:
Viscera bovina 31 unius d 10.
Anseres quinque d 28.
Pulliculos septem d 17.
Pulliculos octo d 16.
Pulliculos duos d 5.

306
307

Sárvár (Vas m e g y é b e n ) Pápától délnyugatra 40 km-es t á v o l s á g b a n található.
Az első három szóval egy vonalban a szemközti (4. v.) oldalon, ahol más irás nincs, ez áll lehúzva: Circnmspecte
nobis sincere dilecte. Ez levélcímzés v a g y levélbeli megszólítás fogalmazványának töredéke. A circumspectus
szóval a polgárokat illették, de van adat arra is, hogy
jobbágyokra alkalmazták. Tringli, Nagyságosok és vitézlők. 30. p. Csánki Dezső: Oklevelek a
Hunyadiak korából. In: Történelmi Tár. Új folyam 3. ( 1 9 0 2 ) , például 362-364. p. Adat
1539-ből: Péter Katalin: Jobbágycsaládok életvitelének különbözőségei az örökös jobbágyság
korában, 16-17. század. In: Századok 137. (2003) 572. p.

308

Május 3. szombat.

309

Május 9.

310

Május 3.

311

Május 4.

312

Május 5.

313
314

így, arab számmal: tertia. Május 6.
Az eredetiben bovine szerepel.

Lak d 8.
Caules novas, barazk emi d 12.
Spynacz ad alias mensas d 6.
Ova d 9.
[Fol. 6. r.] Assaturam de vitulo d 18.
Coclear ferreum unum d 10.
Aquam d 18.
Fila sartori Emerico d 10.
Candelas ad missam d 1.
Narancias d 34.
Cultellos j b octo circa mensam domini d 28.
Vitra peccaria d 40.
Vinum de Pesth rubrum portarunt d 28.
Leporem d 22.
Uva passa/ 1 6 mediam libram d 4.
Amigdala, libram mediam emi d 4.
Poma d 5.
Cepe rubeum d 5.
Agrestum circa carnes bovinas d 5.
Porcellum d 10.
Magistro agazonum pro disposicione ferrei derekzeg d 2.
[Fol. 6. v.] Petrosolium d 1.
Simwlas d 28.
Cariofolum d 12.
Cinamonum, médium lotonem d 6.
Limonias d 6.
Lactucas d 2.
Carnes bovinas siccas d 12.
Ad missam candelas d 1.
Item mulieri cantatrici j17 salutanti dominum d 2.
Pauperibus d 4.
Item Petro coco ad cenam dedi d 18.
Pira viginti octo d 40.

315

Az eredetiben cutellos

316

Az eredetiben pasa

317

Az eredetiben cantatrice

szerepel.

áll.
áll.

Item feria quarta
Petro coco ad coquinam d 1.
Barbitonsori d 8.
Ad cenam eidem d 35.
Candelas ad missam dedi 1.
Duabus mulieribus pauperibus d 2.
[Fol. 7. r.] Item feria quintaJl9 ad prandium coco fl 1.
Item fibulas ad currum, vulgo koopch parvas, d 10, numero ducentas.
Fibulas magnas 4raginta j20 sex d 14.
Fila rubea sartori d 4.
Vectori Vallentino pro suicione calcei d 4.
Narancias dulces domino ad cenam d 8.
Petro coco ad cenam dedi d 70.
Cordam ad currum, qua cappa 321 currus ligatur, sartori"22 d 4.
Item feria 6ta ~ Anthonio Seredi propter ferracionem currus, ubi dicte corde 3 " 4
aguntur, d 20.
Simoni vectori ad calceum d 13.
[Fol. 7. v.] Iuveni coco ad calceum 323 13.
Item Petro coco ad prandium dedi fl 2.
Arvinam erga currus d 5.
Corda ad ligaturam novi unius currus d 28.
Item limonias 327 500 fl 2 d 25.
Vasculum pro limoniis j28 d 12.
Pruna sicca, fonth"29 octo emi d 32.
Kaporna duobus fonth d 16.

318
319
320

M á j u s 7.
M á j u s 8.
így, arab számmal:

321
322

E szó kezdőbetűjét egy s betűre írták.
A sartori szó ezen lehúzott szavak fölé van írva: magistro

323

így, arab számmal: sexta. M á j u s 9. Ugyanolyan valószínűséggel szám nélkül, végig betűvel
írva is állhat itt a sexta szó, ugyanis a (feltételezett) hatos nagyon hasonlít az s betűhöz, lehet,
hogy s áll itt és e szó így van rövidítve: sta.

324

Az eredetiben corda szerepel plur. helyett.

325

Alatta lehúzva: lohannis Kanisai d (azaz dénár): eredetileg Kanizsai János szakácsát akarta
említeni? E lehúzott szavak után, velük egy v o n a l b a n áll a tizenhármas szám.

quadraginta.
agazonum.

326

E tétel alatt lehúzva: Petro coco ad.

327
328

Utána lehúzva egy hatos szám.
Az eredetiben limonis szerepel.

329

A sorba eredetileg ez volt írva: loth, ami át v a n húzva, fölé van írva:

fonth.

Ad corrigia circa currus et domino Emerico sartori d 10.
Merasa ad prandium emi d 10.
Merasa ad viam de commissione domini d 25.
Iohannis Kanysay vectori ad nóvum calceum d 25.
[Fol. 8. r.] Item sero magistro Petro, ut solvat precium carnium bovinarum
carnifici, fi 1.
Item ceram albam, rubeam, virideam coco fl 1, 3j0
[Fol. 8. v.] Scutelle plumbee 331 nove 12,332 facit libras333 7 0.
Flaseule 5, libre 11.
Canteri 4tuordecim, Jj4 libre fonth 100 minus lothones 313 9.
Ampullas 336 duas.
Celaria, 337 libre 21 lA.
Convencio pro eisdem tam de novis, quam eciam, quod per quinque denarios,
videlieet antiquum plumbum addiderunt, facit fl I6I/2.
Plumbum antiquum fűit fonth 160.

3.
1524.
Kimutatás Kanizsai László számára beszerzett

árukról

Jelzete: DL 26326. Egyetlen, körülbelül 43-43,5 cm-szer 32-32,5 cm-es, hosszabbik oldalán megfelezve összehajtott papírlap. A számadás a megfelezett, kiterített
teljes lap jobb felőli féllapjának (fol. 2.) mindkét oldalára kiterjed.

330

E telel alatt található meg négy lehúzott kiadási tétel:
Item (item még nincs lehúzva) sabbato, in vigilia Penthecostes ( m á j u s 10.) Petro
Pelbarti
pecunias me [esetleg, kisebb valószínűséggel: ma; utána: /-fel vagy í - s c l kezdődő, rövidített,
kivehetetlen szó, az o (?) és az / betűt lehet m é g felfedezni benne] fl 2.
Ibidéin ad coquinam magistro Petro d 25.
Eodem die monialibus propter deum ex commissione
Pro reparacione ladule pcirve domini magnijici d 4.

domini dedi d 16.

331
332

Az eredetiben plumbe szerepel, ami elírás, a plumbeus szót akarta plur. fcm. alakban használni.
Ez a szám a nove szó e b e t ű j e és egy lehúzott 20-as fölé van írva.

333

Az eredetiben libra áll.

334

így, arab számmal:

335
336

Az eredetiben lothonis áll.
Az eredetiben ampulas áll.

quattuordecim.

337

A c betű egy t betűre van ráírva.

[Fol. 2. r.] Anno Domini 1524.
Item feria tercia proxima ante dominicam Ramispalmarum
quatuor decim
ulnas de hernacz nigro, J j 9 facit fl 2 d 33.
Item eodem die similiter dedi m(agnifico)" 4 " domino Ladislao de Kanisa decem
ulnas de hernacz zeld, facit fl 2 d 50.
Item athlasium tharkabarka, duas ulnas minus uno feital, et facit d 96.
Item thelam dedi rubei coloris, ulnas decem, facit d 70.
Item piper cum una libra, facit d 90.
Item vitrum urinale eidem domino Ladislao misi, facit d 32.
Feria secunda post dominicam
Ramispalmarum
Item dedi domino Ladislao Kanysay libram piperis unam, facit d 90.
Item libras septem decim de ghyappoth dedi, facit fl 3 d 40.
Item ab alio decem naranticos emi eidem domino, d 40.
Item septenv14" ulnas de kythel tharkabarka, pro pulvinaribus aptis eidem
m(agnifico) domino misi, facit d 84.
Item quinquaginta naranticos ab alio eidem j 4 > emi dulces, facit fl 2.
Quarta feria maioris ebdomade344
Item scriba domini Ladislai Kanisay a me emit domino suo unam libram
czukahry, 345 d 33.
Feria secunda Pasce 4
Item eidem m(agnifico) domino Ladislao Kanysay dedi unam libram piperis, facit
d 90.
Feria sexta eiusdem ebdomade 47

338

Március 20.

339

A z eredetiben nigrum (esetleg, kisebb valószínűséggel: nigreum) szerepel. A sor fölé írva,
mintegy utólag beszúrva a hernacz és a facit közé ez a szó, m e l y n e k ablativusban kellene állnia.

340

A z ebben a számadásban található összes magnifico szót m rövidítésből oldottam fel. E z az értelmezés azért lehet valószínűbb, mint a meo, mert a 2. r. oldal tizenkettedik tételében nem az
áll, hogy Kanizsai László írnoka „urunknak", hanem hogy az " ö ura számára" vásárolt, ebből
kitűnik tehát, hogy a lajstrom készítője n e m volt Kanizsai familiárisa. Ld. a bevezetést!

34]

Március 21.

342

Utána lehúzva: minden bizonnyal:

343

Ez a szó a sor fölé van írva, mintegy u t ó l a g beszúrva az alio és az emi közé.

344

Március 23.

decim.

345

Ugyanakkora valószínűséggel ezukohry

346
347

Március 28.
Ha a Nagyhétre gondolt a számadás készítője, akkor március 25., ha a következő hétre, április
1., ez utóbbi a valószínűbb.

is olvasható itt.

Item unam libram piperis eidem m(agnifíco) 348 domino Ladislao dedi, facit d 90.
Item V um349 médium 350 latones de croco eidem m(agnifico) domino Ladislao de
Kanisa dedi, facit d 50.
[Fol. 2. v.] Item médium libre de croco Wyennensi eidem m(agnifíco) domino
Ladislao Kanisay dedi, facit fl 4.
Item carioffulos, quatuor lothones eidem domino Ladislao Kanysay dedi, et facit d
36.
Item octo lothones de zynzyber eidem m(agnifico) domino Ladislao Kanysay
dedi,351 et facit d 20.
Item unam libram de pipere 332 eidem m(agnifico) domino dedi, facit d 90.
Item eidem m(agnifico) domino Ladislao Kanysay misi medio Georgio litterato in
paratis pecuniis fl 20.
Summarie facit fl 43 d 33.353

34g

A számadás készítője itt az m rövidítést utólag szorította be a két szó közé, mivel jóval kisebb
a szomszédos szavak betűinél.

349

Quintum; így, római számmal. Utána szókezdet vagy rövidítés található [cbl (ez lehetne a
cubulus rövidítése), ebr vagy ebt], talán le van húzva, m é d i u m médium
Lehetne itt imum medium-ot is olvasni (s így hibásnak tekinteni a lat többes számát), de ebben
az esetben a sáfrány ára túlságosan magas volna, 32 forintba kerülne belőle e g y font (ha 32
lattal vesszük egyenértékűnek a fontot), míg Zsigmond herceg, II. Ulászló öccse 1501-ben Budán a sáfrány fontját 4,5 forintért vásárolja. Divéky Adorján: Zsigmond lengyel hcrczcg budai
számadásai. Magyar Történelmi Tár XXVI. köt. Bp., 1914. 151. p. A súlymértékekre lásd:
Bogdán István: Mctrológia. In: A történelem segédtudományai. Szcrk.: Bcrtényi Iván. Bp.,
1998. 3 4 7 - 3 4 8 . p. A jelen forrás következő tételében szereplő bécsi sáfrány fontja is csak
nyolc forintba került.

350

351
352

Utána egy / vonal.
Az eredetiben piper áll.

353

A helyes végeredmény (a számadás mind a húsz tételének összege): 43 forint 34 dénár.

Magyarország és a Német-római

Birodalom kapcsolatai a 10-13.

században

Varga Gábor: Ungarn und das Reich vom 10. biszum 13. Jahrhundert
Das Herrscherhaus der Árpádén zwischen Anlehnung und

Emanzipation

Verlag Ungarisches Institut, München, 2003.

Az Árpád-kori magyar külpolitikát összegző, mindmáig egyik legjelentősebb történeti munka Makk Ferenc 1993-ban megjelent Magyar külpolitika (896-1196)
című, eredetileg nagydoktori disszertációként íródott monográfiája. Örvendetes
tény, hogy a mü néhány éve németül is megjelent. Varga Gábor Németországban
németül elkészített disszertációja, amelynek rövid ismertetésére vállalkoztunk e
helyütt, a témakör egyik legjelentősebb aspektusát, a magyar-német kapcsolatokat
tárgyalja, helyenként kiegészítve, számos más esetben pedig ellentmondva a korábbi kutatásoknak, új megvilágításba helyezve a korszak magyar külkapcsolatait.
A honfoglalás előtti Kárpát-medence zömében avarok és szlávok lakta terület
volt, amelyet nyugat felől a Keleti Frank Birodalom határolt. A Karoling Birodalom számára a régió térítőmissziók és a birodalomépítés színtere volt. A Bajor Keleti Határvidéknek nevezett terület élén prefektus állt, majd később közvetlenül a
keleti frank uralkodó fiainak rendelték alá. Egyházjogilag a terület északi része a
passaui püspök, a déli a salzburgi érsek hatásköre alá tartozott. Az intenzív térítő
munkát jelzi a 38 felépített templom és a jelentős egyházi birtokok. Az itt élő népek
bevonása a nyugati keresztény közösségbe ettől kezdve mindenkori célja volt a pápaságnak és a német birodalomnak. Az itt élő szláv népek a honfoglalás utáni időkben sem veszítették el kereszténységüket, sőt az a magyarokra is hatással volt.
Bizonyítékul a magyar liturgikus nyelvezetben oly gyakran előforduló szláv eredetű szavak szolgálnak.
A magyar honfoglalás utáni években a frank -magyar kapcsolatokban kiemelkedő szerepet játszott Bajorország. A magyaroktól elszenvedett 907. évi pozsonyi
vereség paradox módon elősegítette Bajorország megerősödését, mivel Arnulf bajor fejedelem a magyar veszélyt tudta felhozni központosító, ill. függetlenségi törekvései igazolásaként. Az így megerősödött Bajorország 909-ben és 913-ban is
sikeresen verte vissza a magyarokat, jó néhány évig nem is volt ez után magyar betörési kísérlet arrafelé.
A magyar törzsszövetségi rendszer felbomlása a társadalomszerkezet megváltozásának és a gazdasági változásoknak kölcsönös egymásra hatásaként ment végbe. A folyamat már az augsburgi vereség előtt elkezdődött. Mivel a Kárpát-medence nem volt alkalmas a korábbi nomád életmód fenntartására, a szabadok kö-
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zötti társadalmi különbségek megnőttek. Az egyetlen kiutat a lesüllyedő rétegeknek a földművelés jelentette. Fontos tényező továbbá, hogy a magyar szállásterület
politikailag igen tagolt volt, hiszen az egyes kalandozó hadjáratokat is csupán
egy-egy törzs indította.
A keresztény missziók esetében szintén észrevehető a politikai tagoltság. 952-ben
az erdélyi gyula által Konstantinápolytól kélt bizánci térítők csak a gyula területén
működtek, de eközben a többi magyar törzs hadjáratai nem szűntek meg Bizánc irányába. Róma az egykori Morva Birodalomban játszott térítő és egyházszervező szerepét kívánta felújítani Zákeus püspök révén. A magyar történetírás álláspontja
szerint a pápa és I. Ottó között vetélkedés volt a magyarországi térítést illetően, azonban erre vonatkozóan nincs egyértelmű forrás. Az, hogy 964-ben Zákeus püspök
részt vett a római szinóduson, nem jelenti azt, hogy Ottó megakadályozta volna a
püspök magyarországi útját, hiszen a missziós terv ekkor még nem létezett. I. Ottónak ekkor még nem volt jelentős Pannónia, hiszen Itáliában volt elfoglalva, másrészt
a pápai terv az említett magyar politikai széttagoltság miatt sem jelentette volna egységes egyházszervezet létrehozását a Kárpát-medencében, annak politikai feltételei
csak az ezredfordulón értek meg.
A 960-as években a bajor hercegség hatalmának növekedése volt tapasztalható
a nyugati határszélen, 967-ben Henrik bajor herceg a Bécsi-erdőig terjesztette ki
határait, amelyet erőteljes német betelepülés kísért. Ottó császárnak érdekében állott a hercegség hatalmának visszaszorítása, amit Karinthia és az itáliai grófságok
bajor fennhatóságának megszüntetése bizonyít. Géza 972. évi kapcsolatfelvétele a
császárral tehát elsősorban Bajorország erősödése miatt állhatott a magyar fejedelem érdekében. A bajor probléma egészen Civakodó Henrik haláláig fennállott.
A királyság intézményének felállításában, az egyházszervezet kiépítésében mind
a pápaság, mind a császárság fontos szerepet játszott. A császár szerepe nem szorítkozott pusztán a pápai koronaküldéshez való passzív beleegyezésébe. A Thietmarkrónikát úgy kell értelmezni, hogy István „elfogadta" a királyságot, mégpedig III.
Ottótól. A családi kötelék létesítése párhuzamba állítható a lengyel példával. A lándzsa küldése III. Ottó missziós politikájának része volt, a kereszténység terjesztésében pedig mint cooperatoresrá (segítőként) tekintett a keleti államok vezetőire. VII.
Gergely 1074-ben az apostoli székre vezette vissza a magyar királyságot, a korona
küldéséről azonban nem mondott semmit. Thietmar krónikája számára sem volt releváns, hogy ki küldte a koronát. Az tehát, hogy a korona küldése önmagában állami
függőséget eredményezett volna a magyar királyság alapításánál, nem igazolható.
Az István hatalomra kerülése utáni első években Bajorország szerepe kiemelkedő volt, Koppány leverése is bajor segítséggel történt. 1002-től Bajorország hatalma csökkent, a birodalom "közelebb" került, és hasonlóképpen tekintettek a Ma-

gyar Királyságra, mint annak idején a Frank Birodalom Pannóniára. A bajor herceg, a későbbi 11. Henrik királlyá emelkedése megnövelte István presztízsét, hiszen
sógora lett a nyugati világ legjelentősebb uralkodójának. Az egyházszervezet kiépítésében különösen szoros volt az együttműködés, amit a főként német területekről jött térítők jelenléte, valamint az a tény támaszt alá, hogy a magyar érsek
1007-ben részt vett a frankfurti egyházi zsinaton.
II. Konrád uralkodása alatt a magyar-német kapcsolatok megromlottak. A német császár kísérlete, hogy a német befolyást kiterjessze kelet felé, elsősorban a
lengyel és a cseh belső instabilitásnak volt köszönhető, nem pusztán expanziós törekvések vezérelték. A császár a keleti bizonytalanságot akarta megszüntetni. A
Magyarországgal való konfliktus sem valószínű, hogy a német hódító törekvések
következménye. Könnyen elképzelhető, hogy István király a bajor hercegi címet
akarta fiának, Imrének megszerezni, amit Konrád megtagadott. A konfliktus azonban hamar rendeződött.
Az István halála utáni német aktivitás megnövekedése elsősorban a Magyar Királyság belső válságára vezethető vissza, nem II. Konrád nagyhatalmi törekvéseire. Orseolo Péter magyar király 1041 -ben a császárhoz menekült, a források szerint
kibékültek, és III. Henrik egyfajta védelem alá helyezte Pétert. A korábbi kutatók
szerint ez a szakrális elemekkel is tarkított megegyezés csupán külső mázat kölcsönzött Henrik nagyhatalmi törekvéseinek.
Valójában Péter utóda, Aba Sámuel volt az, aki fegyverrel akarta eldönteni a német-magyar konfliktust. A császár követeinek elfogásával kiprovokálta a háborút,
azonban Henriknek a rövid csatározások végével sem volt szándékában Pétert
visszasegíteni a trónra, amint azt az 1043. évi béke is mutatja. Aba Sámuel azonban
a békeszerződés rendelkezéseit nem tartotta be, így István özvegyét, Gizellát sem
helyezte vissza jogaiba. Henrik ezért erővel helyezte vissza Orseolo Pétert a trónra,
amit a béke helyreállításaként értelmezett. Az 1045-től létesült hűbéri viszony nem
Magyarország alávetését, inkább Péter hatalmi helyzetének megerősítését jelképezte. Egyfajta apa-fiú kapcsolatként értelmezték e viszonyt, amelynek fő jellemzője a védelem és a támogatás, az önkéntes hűség volt, nem jellemezhető viszont a
„szuverenitás" vagy „állami függetlenség" kategóriákkal.
Miután Pétert 1046-ban elűzték, András is a megegyezést kereste a császárral és
hajlandó lett volna az 1045-ben létesült magyar-német viszony fenntartására. III
Henrik szemében azonban András uralma bitorlás volt és nem ment bele semmilyen egyezségbe.
Az 1050-es évek a belső problémák miatt nem kedveztek az aktív német külpolitikának. A pápai kapcsolatok viszont megélénkültek, amit alátámaszt a pápa
1052. évi pozsonyi tartózkodása. A római főpap megkísérelte kibékíteni Andrást

és III. Henriket, az előbbitől hűséget, az utóbbitól megbocsátást várt. András hajlandó is lett volna rá, Henrik azonban nem is annyira Magyarország államjogi helyzete miatt, hanem puszta engesztelhetetlensége miatt nem volt hajlandó kibékülni.
Orseolo Péter eltávolítását még mindig a személye elleni esküszegésnek tekintette.
1053-ban a Konrád bajor herceg-féle császár elleni összeesküvésben játszott magyar szerep miatt végleg elmérgesedett a viszony Henrik és András között.
András eredetileg megegyezett testvérével, Bélával, hogy majd ő követi a trónon, de fia, Salamon születése után már annak szánta a trónt. András a német kapcsolatokban látta fia hatalmának biztosítékát. 1058-ban találkozott IV. Henrikkel
és eljegyeztette fiát Judittal, a korábbi császár leányával. Béla nem vett részt ezen a
találkozón, András halála után azonban sikerült Salamon ellenében megszereznie a
trónt. A német császárság befolyása az 1060-as évek elején ismét jelentősen csökkent, a lengyel és a cseh fejedelemség is szinte teljesen függetlenedett, így a birodalom nem tudott beavatkozni Béla ellenében. Csak 1063-ban kerülhetett sor Salamon hadjáratára, amely sikerrel végződött. Salamon győzelme azonban nem jelentett hűbéri függőséget.
Géza és László hercegek, Béla fiai Lengyelországba menekültek, de egyházi
közvetítéssel sikerült kiegyezniük Salamonnal. A kibékülést létrehozó magyar érsek szerepét hangsúlyozni kell, mivel IV. Henrik beavatkozását előzte meg ezzel.
A magyar egyháznak ez a nagyjelentőségű politikai lépése mindenképpen a magyar állam függetlenségét támasztja alá.
Salamon király uralkodásának első éveit a harmonikus együttműködés jellemezte a hercegekkel. Ezt erősítik meg a közösen vezetett hadjáratok többek között
Dalmáciába. Ugyanakkor ezt a harmonikus képet meg is lehet kérdőjelezni. Salamon király még csak tízéves volt trónra kerülésekor, ezért inkább a hercegeknek a
gyermek király feletti gyámkodásáról lehet szó. 1070 előtt tehát nem beszélhetünk
valóban önálló salamoni politikáról, amit jól szemléltet a hercegek külpolitikai
irányvonala. Házasságok révén rokoni kapcsolatba kerültek a cseh fejedelemmel,
Zvonimir későbbi horvát királlyal, és a Bizánci Birodalommal, a Német-római Birodalommal való kapcsolatokról azonban nem szólnak források. Juditnak és a királyné anyjának befolyása csekély lehetett, amit Zsófiának a császár ellenzékéhez
tartozó Magnus szász herceggel való házassága is bizonyít. Ahogy Salamon felnőtt, valószínűleg önállósítani szerette volna magát a hercegektől. A konfliktus az
1071. évi balkáni hadjárat és békekötés alkalmával tört a felszínre. Azzal, hogy
Géza egyedül kötött békét Bizánccal, egyértelműen Salamon hatalmát igyekezett
aláásni. Géza nem a német császárral való megegyezés révén igyekezett biztosítani
az uralmát Salamon ellenében, mint ahogy a korábbi trónkövetelők tették. Ezt a
Magyar Királyság önállóvá válásának fontos állomásaként értékelhetjük.

A bizánci kapcsolat jelentőségét a Corona Graeca elküldése megerősíti. A szoros kapcsolat azonban nem jelentett egyoldalú függést, Géza legitimitását apja
uralkodásában látta, nem Bizánchoz fűződő viszonyában. Néhány kutató szerint a
koronaküldés nem is 1074-75-ben, hanem az 1071—72-es belgrádi békekötés alkalmával történt. A bizánci kapcsolat inkább a nyugati orientációtól való eltávolodást szolgálta.
A történészek VII. Gergely reformpápa személyében sokáig egy hatalomvágyó
egyházfőt láttak, akinek világuralmi törekvései voltak. Ezt a képet azonban árnyalni kell. A reformpápa politikája középpontjában a libertás állt. Az általa elképzelt,
az isteni gondviselés által irányított világban a keresztény népek közösségének
élén a pápaság áll, amely atyai módon mutat irányt a világi uralkodóknak. Ezt a
kapcsolatot a világi uralkodók önkéntes alávetése által képzelte el. A célja nem
annyira birodalmi politika folytatása volt, hanem az egyház és a kereszténység
megerősítésé az apostoli szék vezetésével. Számára a teológiai és a politikai célok
nem voltak szétválaszthatok, de mindenképpen a vallási motívumok voltak a meghatározóak.
Az 1074—75-ben küldött pápai levelek, amellyel a Szentszék beavatkozott a magyarországi trónviszályokba, sokan a pápai hatalomvágy megnyilvánulásának tekintik. Az egyik Salamonhoz küldött levelében a Magyar Királyságról, mint az
apostoli szék beneficiumáról beszél. A beneficiumot azonban a hűbéri kapcsolat
ellentéteként értelmezi. A pápa neheztelt Salamonra, mivel Salamon a Magyar Királyságot a Német Császárságtól eredeztette a Római Szentszék helyett. A pápa
azonban nem állt egyoldalúan Géza mellé: egyrészt világossá tette számára, hogy
Magyarország az Apostoli Székhez tartozik, másrészt Salamon mégis csak felkent
király volt, és a pápa ragaszkodott ehhez az álláspontjához a mogyoródi ütközet
után is. A pápa kísérlete, hogy Magyarországot a birodalom ellenében inkább magáhozláncolja, nem sikerült.
A Salamon és Géza közötti trónharc végkimenetelében döntő szerepet a Német-római Birodalom belső nehézségei játszottak. Többszöri kísérlet után csak
1074-ben tudott IV. Henrik Magyarországra hadjáratot vezetni. Salamon képes
volt a maga részére egy csekély nyugati országrészt megőrizni német segítséggel,
de az invesztitúraharcban elfoglalt IV. Henrik egyre kevésbé tudott neki segíteni.
Szent László uralkodása alatt, 1087-ig újra és újra Salamon trónvisszaszerzési
kísérletei terhelték meg a német-magyar kapcsolatot, a volt király halála azonban
pontot tett az ellenségeskedések végére. A horvátországi hadjárat összefüggésben
volt a László és IV. Henrik közötti kapcsolat javulásával. Azzal, hogy László Horvátországot hódoltatta, jelentős csapást mért a pápai befolyásra a térségben, mivel
Zvonimir korábbi horvát király a pápa hűbérese volt.

IV. Henrik az Álmos herceg és Kálmán közötti trónviszályban nem támogatta
Álmost, elsősorban belpolitikai problémák miatt, de Velencével kapcsolatban is
voltak nézeteltérések a német császár és a Horvátország élén álló Álmos között.
László a sikertelen lengyelországi hadjáratai után, amellyel beavatkozott a lengyel
trónviszályba, úgy érezhette, hogy a császárral való szövetség nem hozott számára
hasznot. Ezért is jelölhette ki utódjául Kálmánt, aki püspökként a császár ellen foglalt állást.
Kálmán házassága a normann hercegnővel azt jelezte, hogy nem hajlandó IV.
Henrikhez közeledni. Az egyik legfontosabb szempont a horvátországi és dalmáciai pozíciók erősítése volt. 1097 után IV. Henriknek sikerült megerősítenie hatalmát
és az Álmossal való korábbi kapcsolata jelentőségét veszítette. Kálmán és Álmos
között a kapcsolat 1106-1107-ig kiegyensúlyozott volt, ekkor azonban kiújultak az
ellentétek. Kálmán politikájának változása 1106-ban a korábbi nézetekkel ellentétben nem a német birodalom újbóli keleti expanziós törekvései miatt következett be.
1107-től Kálmán együttműködött a lengyel fejedelemmel, aki szintén a testvérével
keveredett trónviszályba. E szövetség csak a "lázadó" testvérek ellen irányult, nem a
Német-római Birodalom ellen. V. Henrik császár csak 1108-tól, Álmos és a hasonló
sorsú lengyel herceg, Zbigniew német földre menekülése után fordított figyelmet
keletre. A császár elképzelése azonban nem az volt, hogy trónviszályokat idézzen
elő és Magyarországot hűbéresévé tegye. Az 1109. évi német hadjáratnak Lengyelország ellen sem ez volt a célja, hanem régebbi kötelezettségek kikényszerítését
célozta.
Szent László és Kálmán alatt konszolidálódott az ország az évtizedekig tartó trónharcok után. A királyság megerősödésének a jele, hogy uralkodójának megjelölésére
a rex Pannorriorum, pannóniaiak királya helyett egyre inkább a rex Ungarie, Magyarország királya formulát használták. Az előbbi ugyanis erősen emlékeztetett a
Kárpát-medence Karoling-kori birodalmi kapcsolódásához. A királyság függetlenségének fontos jelképe volt továbbá István király, Imre herceg és Gellért püspök
kanonizációja 1083-ban.
A 11. és 12. század fordulója nagy törést jelentett a két ország kapcsolatainak intenzitása tekintetében. A Német-római Birodalom uralkodóinak nem volt meg a hatalma ahhoz, hogy közvetlen hatást tudjanak gyakorolni a Magyar Királyságra. A
német császárok autoritásának hanyatlása a magyar kapcsolatokban is érezhető volt
már a 11. század második felétől, a magyarországi hadjáratok már IV. Henrik korától
a birodalmi fejedelmek együttműködésével történtek. Ez a folyamat összefüggött a
bajor hercegség hanyatlásával és a stájer őrgrófság, valamint a cseh hercegség felemelkedésével is, amelyek a 12. század során már önálló politikát folytattak a magyarokkal.

V. Henrik 1108. évi hadjárata után újból helyreállt a béke a két állam között. II.
István pápapártisága gyenge lábakon állt, a folyamatos ellenséges viszony a németekkel nem igazolható. II. István 1118. évi betörését az osztrák területekre III. Lipót
herceg megbosszulta, ez az eset határvillongásnak tekinthető. A csehektől, németektől, Velencétől és a keleti szlávoktól elszenvedett vereségek aláásták a király
uralmát. A nyugati szomszédok felé nyitást az I. Sobéslav cseh herceggel kötött
szövetség jelentette. A salzburgi érsekkel kötött szerződés pedig normalizálta az
ausztriai kapcsolatokat. Iván és Bors (aki azonos lehet Borisszái) legyőzése után II.
István kiegyezett az Almos-párttal, és 1127-ben Bélát jelölte meg utódjául.
Borisz menekülése III. Boleszláv lengyel fejedelem udvarába nem köthető össze
a lengyel-magyar németellenes szövetséggel. A Sajó-menti csatában 1132-ben II.
Béla királyt segítette sógora, Adalbert, III. Lipót őrgróf fia. 1133-ban erős szövetség
jött létre a cseh herceggel. 1134-ben Béla a cseh herceg közvetítésével küldött sikeres
követséget az 1133-ban császárrá koronázott III. Lipóthoz: a császár a lengyel fejedelmekkel ellentétben Bélát tekintette legitim királynak. A Német-római Birodalomban lezajlott trónváltás elsősorban a cseh hercegnek köszönhetően nem változtatott a Magyarországgal való viszonyon. III. Konrád császár fiának eljegyzése a magyar királylánnyal főként a cseh herceg érdekéből történt, ezért nem értelmezhető a
német-magyar szövetség közvetlen megerősítéseként. A német-magyar viszony
megromlásának oka nem III. Konrád expanzív politikája volt az európai hegemónia
megszerzése érdekében, hanem itt is a cseh viszonyokat, Sobéslav fiának a magyar
udvarba menekülését kell figyelembe venni.
A cseh herceg II. Géza udvarából hamarosan Konrád morva herceghez (a magyar anyakirályné sógorához) távozott. Borisz újabb trónszerzési kísérletét nem támogatta sem Konrád császár, sem az osztrák Babenberg Henrik, de Pozsony megtámadását Géza 1146-ban a lajtai győzelemben bosszulta meg, amely fokozta az ellenséges viszonyt a németekkel. Ezt súlyosbította még a keresztesek átvonulása is.
Géza a császár ellenében évenkénti hozzájárulással Welf herceget támogatta, azonban 1151 -ben a normann szövetség feladására kényszerült. Ekkor a nyugati szomszédok felé közeledés tapasztalható. Barbarossa Frigyes agresszív politikájának
képe és Magyarország függőség alá vetésének terve elavult szakirodalmon alapul,
ezért ezt a viszonyt újra kell gondolni. Frigyes hozzáállásának hátterét a Bizánc ellen folytatott nagyhatalmi politika adta. Nincsen ma annak nyoma, hogy Géza Frigyes császárral szemben ellenségesen viselkedett volna. A magyar és a német
kutatás az 1157-ben II. Gézához küldött követséggel meginduló kapcsolatot különbözően értékeli. A magyar király viszonya a császárhoz nem függőségnek, hanem
a hatalmára való tudatos támaszkodásnak értékelhető. 1158-ban Frigyes az előző
császárhoz hasonlóan döntőbíróként lépett fel a magyar trónviszály rendezésében.

Az 1159. évi pápaválasztás során azonban II. Géza és Frigyes viszonyában elidegenedés kezdődött, és Géza a francia királlyal kötött szövetséget egy német támadás
esetére. Frigyes szavaival élve Gézában egy amicus vilissimust, haszontalan barátot veszített el. Az események összessége azt mutatja, hogy a császári autoritás a
magyar király politikai orientációjában kevéssé volt mérvadó.
III. István királyságának kezdetén a politikai viszonyokat a trónviszályok határozták meg. 1162-ben Lászlót királlyá koronázták. Manuél bizánci császárnak, a
trónharcok támogatójának nem lehetett célja az egész magyar állam alávetése. Frigyes nem növelte befolyását az országban, itáliai hadjárata miatt csak László halála
után volt lehetősége az Árpádokkal foglalkozni. I. Frigyes 1163. évi magyarországi hadjáratát csak egy forrás tárgyalja, így ez leginkább csak híresztelés lehetett. A
császár levelei a császár tudatlanságát mutatják a magyar trónviszályt illetően, és a
döntést a magyar határral szomszédos fejedelemségekre bízta. Ez jelzi a császári
udvar távolodását, valamint Ausztria, Csehország és Stájerország szerepének növekedését a magyar politikában. Fontos eredmény volt a cseh király második fiának házassága a magyar király húgával és az ausztriai herceggel, Henrikkel való
szoros kapcsolatok kialakítása. Közvetlen császári befolyásról Magyarország területén nem lehet beszélni.
III. István halála után újabb trónviszály volt kialakulóban, de végül egy év múlva III. Bélát királlyá koronázta a kalocsai érsek. A Bizáncban nevelkedett király
Manuél császárnak tett esküje csak politikai szövetséget jelentett, és nem vazallusi
viszonyt. A Német-római Birodalommal való kapcsolat nem változott III. István
korához képest, és a pápasággal sem mutatható ki politikai szövetség. A börtönbe
zárt Géza herceg Ausztriába szökött, amely zavarta a III. István házassági politikájával kialakított jó viszonyt a Babenbergekkel. Henrik herceg halála után Géza II.
Sobéslav udvarába menekült, és onnan a császári udvarba készült. A cseh herceg
azonban kiadta őt III. Bélának, ami politikai önállóságra való törekvését mutatja,
de ennek következtében a császár megfosztotta őt hatalmától. Imre herceg és Ágnes császárleány eljegyzésének ellenére az 1180-as éveket kizárólag osztrák és stájer kapcsolatok jellemzik. A császárral a stájer-magyar határviták miatt megromló
viszony és a nagyhatalmi politika sem igazolható a források alapján. A császári
kapcsolat jellegét valójában Barbarossa Frigyes békésen lezajlott 1189. évi látogatása mutathatja, amelyhez a magyar király lányának és a császár elsőszülött fiának
eljegyzése is köthető. A Szentföld felé vonuláskor Bélának fontos közvetítő szerep
jutott az egymással bizalmatlan két császár között. III. Béla a bizánci szövetség miatt végig távol maradt a keresztes hadjáratoktól, ami mutatja a német birodalomtól
való politikai különállását.

Frigyes és III. Béla találkozása a császárok és a magyar királyok között több évtizedig az utolsó kontaktus maradt. A 13. században az utolsó Staufok császárságára az Itália elfoglalására irányuló törekvés volt jellemző. A két állam viszonyát
szinte kizárólag a trónviszályokban megerősödött fejedelmek befolyása határozta
meg. A császárokat lekötötte a pápasággal való viszony rendezése. VII. Gergely
első próbálkozása Magyarországnak Rómához kötésére a magyar állam és a német-római császár szoros kapcsolatai miatt nem jöhetett létre. A pápai befolyás új
korszakát nyitotta meg viszont III. Béla erős pápai segítséggel történt koronázása.
Ezt a Hartvik-legenda és vele a pápai koronaküldés hagyományának hivatalossá
tétele is mutatja a XIII. század elején.
Imre király öccse, András, 1197-ben unokatestvére, Lipót stájer herceg támogatásával megtámadta és legyőzte fivérét. Ez az első magyar trónviszály, amelyben a német császár nem játszott szerepet, és amelyben a pápaság, III. Ince akarata hangsúlyosan megjelent és érvényesülni is tudott. A pápa két 1198. évi levele Andráshoz
az ország Rómához való hűségének kötelességét hangsúlyozta és a primogenitúra
betartására szólított fel. A pápa a trónviszályt elsősorban jogi problémaként kezelte.
András 1199-ben VI. Lipóthoz menekült, akinek a kezében egyesült a stájer és az
osztrák hercegség. A cseh király talán Imrével való szövetsége miatt tört be Ausztria
területére. A pápai legátus segítségével egy időre megtörtént a kiegyezés a két testvér
közt. A pápaságnak nagy szerepe volt Imre 1202. évi szerbiai hadjárata során is. A
bolgár uralkodó királlyá kinevezésekor és Zára velencei fennhatóságának ügyében
Imre nem tudta érvényesíteni akaratát Rómával szemben. III. Ince konszolidációra
törekvése és túlzott politikai beavatkozásai a keresztes hadjáratok érdekében történtek. Imre halála után az özvegy Konstancia fiával együtt a Babenbergek bécsi udvarába menekült, ahonnan visszatérése támogatását remélte. Ezt III. László halála gátolta meg.
II. András személyében olyan király került a trónra, aki már herceg korában jó
viszonyt alakított ki a német tartomány urakkal. Az Andechsek, a merániai Gertrúd
családja a Stauf királyokat és császárokat hűségesen szolgálták, és jó kapcsolatokat
ápoltak a Babenbergekkel is. A kalocsai érsek—-Gertrúd fivére — tanulatlansága
miatt a pápa többször kifogást emelt. A merániaiak uralkodó szerepe az udvarban
kétségen felül áll, Anonymus Gesta Hungarorumának egy utalása is erre az állapotra vonatkoztatható. Nagy hatást gyakorolhattak a király „új berendezkedési"
politikájára is. A család német birodalmi rehabilitációját évekig támogatta II. András. A magyar nemesek elégedetlensége hamarosan ellenük fordult, és a királyné
meggyilkolásával végződött, Gertrúd rokonai is csak nehezen menekülhettek el.
Az Andechs családdal ápolt kapcsolatok ugyan csökkentek, de meg nem szűntek.
A király családi vállalkozás-jellegű keresztes hadjáratában részt vett a meráni és az

osztrák herceg, valamint az Andechs-családbeli bambergi püspök is. Az Aranybullának az idegenek jogairól szóló egyes rendelkezéseire Gertrúd királyné időszaka
is hatással lehetett.
Az András és fia, Béla herceg közti ellentétek már az 1220-as évek elejétől kiéleződtek, és Béla hamarosan a Babenbergek udvarába menekült, amivel osztrák-magyar viszály vette kezdetét. A trónkövetelők sorozatos befogadásával láthatóan az
osztrák herceg vette át a német császár korábbi szerepét. András a bajorokkal kötött
szövetséget, de a kialakuló erős cseh-bajor kapcsolat veszélyes volt az osztrák hercegre, ezért Lipót békét ajánlott Andrásnak, amelyet az osztrák trónörökösnek Béla
görög sógornőjével kötött házassága erősített meg. A grazi szerződés megkötése II.
Frigyes császár keresztes hadjáratának előkészítése jegyében történhetett. A császár
1223 óta tervezett, de csak 1228-ban megvalósult szentföldi hadjáratában András
nem vett részt. Ennek oka a német lovagrend kiűzése lehetett a Barcaságból, ami miatt a császár és a pápa is neheztelt a királyra. II. Frigyes osztrák herceg ausztriai hatalmának kiépítése során a bajorokkal, a csehekkel és a magyarokkal is összeütközésbe
került. A magyarokkal való viszály kitörése 1233-ra tehető. Egy 1234/35 fordulóján
előkészített magyar főúri összeesküvés során a magyar koronát a német császárnak
akarták fölajánlani. Ennek megtörténte bizonyítható egy, a német trónviszály miatt
meg nem valósult magyarországi hadjárat tervével.
IV. Béla trónra kerülése után elűzte az országból anyja gyilkosait, ami gyakori
osztrák-magyar határvillongásokat eredményezett. A herceg — szomszédai egyesített támadása miatt — kénytelen volt Bélától drágán megvásárolni a békét.
1236-ban császári követség járt Magyarországon, amelynek több feltételezett célja
is van. Forrással az igazolható, hogy II. Frigyes támogatást kért a tervezett lombardiai hadjáratához. Ezt a viszonyrendszert, amelyben kivételesnek tekinthető a közvetlen császári kapcsolat, a tatárjárás erősen megváltoztatta.
Magyarország a mongol veszélyt, a korábban lerohant országokhoz hasonlóan,
csak későn ismerte fel. 1241 februárjában az összegyűlt haditanács segítségül hívta
az osztrák herceget, aki a gyülekező táborban csak kis sereggel jelent meg, majd
részt vett a kun fejedelem megölésében, és ezután hamarosan hazatért. IV. Béla a
Sajó-menti csatából menekülve a herceg meghívására német földre távozott, ahol
azonban II. Frigyes az 1235-ös hadisarc kifizetésére szólította fel. Ennek eredménye három nyugati vármegye elzálogosítása lett, és a mongol hadjárat alatt kialakult egy újabb osztrák-magyar viszály is. Béla király Trau szigetére távozása után
a pápához és a császárhoz fordult segítségért, ezt azonban hátráltatta azok egymás
ellen vívott harca. A mongolok kiűzése fejében Béla a császárnak hűbérül ajánlotta
Magyarországot, amelynek igényéről a császár később csak a pápa közreműködésének eredményeként mondott le. A király felismerte, hogy Magyarország egyet-

len esélye a túlélésre a keresztény világgal való szorosabb szövetség és a császári
védelem alá helyezés. A császári propaganda pedig az egész keresztény világ német-római fennhatóság alatti egyesülését kezdte szorgalmazni. IV. Béla végül az
osztrák hercegtől és a cseh királytól várhatott katonákat 1241-ben, segítségükre
azonban különböző okok miatt mégsem került sor. IV. Béla egy pápához írt levelében összegezte az eseményeket, miszerint üres ígéreteken kívül országa semmilyen segítséget nem kapott a keresztény népektől.
IV. Béla a tatárjárás után nagyobb hangsúlyt fektetett a keleti kapcsolatok kialakítására is. II. Frigyes többszörös betörései 1246-ban értek véget, amikor az egyikben
életét vesztette. A megüresedett hercegi hatalomért vívott küzdelemből, amelyben a
magyar király is részt vett, végül másfél évtized múlva Premysl Ottokár került ki
győztesen. IV. Bélával 1253-ban pápai javaslatra kettéosztották a hercegség területét. A magyar uralom 1260-ig tartott, amikor Ottokárnak a brandenburgi, illetve a
krajnai őrgróf katonáiból, osztrák, stájer és cseh csapatokból álló serege vereséget
mért a kun segédcsapatokkal kiegészített magyar hadra. Az elűzést követően a királynak politikát kellett váltania, és házasságokkal is megpecsételt szövetséget hozott létre a csehekkel. Béla fia, V. István iljabb király önálló külpolitikát folytatott,
apjával szemben Ottokána támaszkodott, és szövetkezett a szicíliai Anjoukkal, I.
Károly királlyal.
IV. Béla élete végén Ottokár védelmére bízta családját és bizalmasait, akiket a
cseh király be is fogadott, miután Béla halálát követően V. István elől elmenekültek. V. István uralkodásának elején belső uralma megerősítése érdekében rövid
fegyverszünetet kötött Ottokárral. A magyar király 1270 végén Ausztriába történt
betörésére a következő évben a cseh király nagy hadjárata volt a válasz. A helyzetet
az 1271. évi pozsonyi béke oldotta meg, ahol kölcsönösen elismerték a IV. Béla halála kori határokat. Ezután a magyar király figyelme a belpolitika felé fordult.
IV. László uralkodását már 1273-tól jellemzik a kölcsönös betörések. László Anjou Károly szövetségese maradt. Ottokár nagy tévedése volt, hogy a rá veszélyes
Habsburg Rudolf 1273. évi római királlyá választása ellenére a magyarokkal nem
kötött békét, így László természetszerűleg Rudolf szövetségese lett. A Habsburgoknak a magyar bárók is szövetséget ajánlottak, aminek eredménye András herceg eljegyzése lett Rudolf lányával. Több meghiúsult magyar-cseh szerződés után Rudolf
1277-ben személyesen kötött szövetséget IV. Lászlóval. A közös morvamezei győzelem alapozta meg 1278-ban a Habsburgok későbbi hatalmát és a magyar államhoz
fűződő szoros kapcsolataikat. Az eseményt békés időszak követte. Többé nem meghatározóak a magyarországi viszonyokba való oly mértékű beavatkozások, mint a
Staufok és a Babenbergek alatt. A király a bárókkal való harcában csak a kunokra
akart támaszkodni, és nem használta ki a Habsburg-szövetség adta lehetőségeket.

III. András az osztrák hercegi rangot megszerző Habsburgok támogatásával került trónra. Rudolf fiának, Albertnek hübérbirtokul adományozta Magyarországot,
ezt azonban a pápa elutasította. III. András békét kötött Albert római királlyal,
amelyben visszavette a herceg foglalásait, és ami egyben elismerését is mutatja. A
magyar király hiába próbálkozott a bárók, kiváltképp a Kőszegiek nagy hatalmát
csökkenteni. A konszolidációt hátráltatta az újonnan megválasztott VIII. Bonifác
pápa és a magyar bárók egy részének Anjou-pártisága. A pápai befolyás nagy mértékét mutatja, hogy III. András hirtelen bekövetkezett halála után az új magyar király végül nem a német birodalomból érkezett.
Az összefoglalásból kiemelhető annak fontossága, hogy a könyv szerzője szerint az egyes államalakulatok viszonyai, függetlenségük vagy egymástól való függőségük ezekkel az általában a mai nemzetállamokra értett modern fogalmakkal
alig kifejezhetőek, a tárgyalt korban a kapcsolatokat az uralkodók személyes szövetségei vagy ellenségeskedései határozták meg.
Varga Gábor műve fontos munka, amely azonban talán túl hamar szeretne leszámolni korábbi, gyökeret vert elméletekkel. A könyv a szakirodalom, az elbeszélő
források, valamint a főként a 13. századtól fontossá váló magyar okleveles anyag jó
ismeretére épül. Magyarnyelvű kiadása igencsak időszerű lenne.
Masek Zsófia - Varga Gergely
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kiadványa.
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Zsigmond, II. Ulászló királyunk öccse, a később ilyen néven az első lengyel uralkodó magyarországi számadáskönyvét szükségtelen hosszasan bemutatni, mivel
Divéky Adorján már csaknem száz évvel ezelőtt közzétette, 2 azonkívül olvasmányos
tanulmányban ismertette tartalmát, érzékletesen ábrázolva a hercegi udvar itteni életét. 3 A lengyel szavakkal megtűzdelt hosszadalmas latin forrást ellátta lábjegyzetekkel, név- és tárgymutatóval, közölte a lengyel és a problémás latin szavak magyar
jelentését. E kútfő középkori nagyúri számadásaink közül mindenekelőtt terjedelmével, páratlan bőbeszédűségével emelkedik ki, számtalan igen éltékes adatot hagyományozva az utókorra. A kiadók szándéka, hogy ennek a különleges forrásnak
terjedelmes részleteit magyarul hozzáférhetővé tegyék, dicséretes. A hercegi számadáskönyv Magyarországon keletkezett részei körülbelül kétszáz oldalt tesznek ki
Divéky kiadásában, 4 ennek mintegy harmadát fordították le, amihez bevezetést, lábjegyzeteket, bibliográfiát csatoltak.
Az ötoldalas előszó alapjában véve jól megírt dolgozat, annyi információt tartalmaz, amennyi szükséges, viszont van olyan megállapítása, ami pontosításra szorul: a harmadik—negyedik oldalon Zsigmondnak valójában nem a budai, hanem
magyarországi tartózkodásai időhatárait olvashatjuk. Az előszóhoz és a számadásokhoz fűzött lábjegyzetekből, a bibliográfiából kiderül, hogy sok szakmunkát
használtak, lengyel irodalmat is, azonban egy-két alapvető műre (Divékynek a
számadásokat ismertető 1914. évi tanulmányára mindenképpen) fel kellett volna
hívni a figyelmet már a bevezetés főszövegében, röviden szólva azok tartalmáról.
A könyv használhatóságát növelte volna, ha az előszóban vagy máshol a kiadvány
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Köszönöm Solymosi Lászlónak, hogy felhívta a miire a figyelmemet.
Divéky Adorján: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai. (1500-1502., 1505.) Magyar
Történelmi Tár 26. Bp., 1914.
Divéky Adorján: Zsigmond lengyel berezeg II. Ulászló udvarában. Századok 48. (1914)
449-463., 562-576. p.
További tizenkét oldalt jelentenek a nem Magyarországon keletkezett, de magyar vonatkozású
számadások.

FONS XIV. (2007) 1. sz. 179-183. p.

179

elején megadták volna a lefordított részek, illetve azok latin eredetijének oldalszámát. Megemlítendő, hogy találkozunk súlyos helyesírási hibákkal: „meg kellett
volna elégednie a Cseh (így, nagybetűvel!) koronával" (3. p.), „neki adományozta
a Glogaui (így, nagybetűvel!) hercegséget" (4. p.).
Nem adhatunk igazat az előszó azon (Zolnay Lászlótól vett idézettel alátámasztott) megállapításának, hogy a herceg szűkös anyagi viszonyok között élt (5-6. p.).
igaz, Divéky is hasonlóan vélekedett, 3 mégis Wapowski korabeli lengyel történetíró
általa citált szavaival kell egyetértenünk: Zsigmond Ulászló pénzéből „mindenféle
anyagi javak bőségében, fényesen élt". 6 Belemélyedve a számadáskönyv tanulmányozásába valóban tapasztalhatjuk, hogy a herceg semmire sem sajnálta a pénzt, volt
is neki elég mindig, hiszen ha elfogyott, kapott. Más dolog, hogy a felesleges kiadásokat igyekezett megtakarítani.7 Ami a kimutatások részletességét, aprólékosságát
illeti, nem indokolhatjuk azt szűkölködéssel. A kiadási tételek hosszadalmassága,
bőbeszédűsége mögött Zsigmond, illetve az udvartartása élén álló, a pénzügyekért is
felelős Krzysztof Szydlovviecki (később Lengyelország kancellárja) rendszeretetét
kereshetjük. Az viszont, hogy a kiadásokat dénárra pontosan nyilvántartották, már e
kor számadásainak gyakorlata volt, ebben semmi rendkívüli nincs. A reprezentációt
is szolgáló fényűzés érzékeltetésére álljon itt néhány adat. A herceg összes nyilvántartott pénzkiadása leghosszabb hazánkban való tartózkodása idején, 1500. február
15. és 1501. december 9. között — ekkor keletkezett a magyarországi számadások
körülbelül háromnegyede a terjedelmet tekintve — 8818,245 forintot tett ki. Ez az
összeg úgy értendő, hogy az 1501. augusztus 24. és október 19. közötti időszak kiadásai hiányoznak, továbbá a hercegnek gyakorlatilag nem kellett költenie például
udvarának élelmezésére és lovai takannányára, mivel minderről a király gondoskodott,8 jelentős kiadástól kímélve meg öccsét.9 A herceg ez alatt a nem egészen két év
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Divéky, Zsigmond lengyel hcrczcg II. Ulászló udvarában 454. p.
„Fratcrnis opibus adiutus in rerum omnium ajfhentia splendide vixit", uo. 449. p.
Egy alkalommal megparancsolja, hogy nc váltsanak be negyvenhárom forint értékű német garast magyar pénzbe, mert túl nagy lenne a ráfizetés, félre kell tenni ezt az összeget, s csak akkor
szabad beváltani, ha arra kedvező alkalom kínálkozik. Divéky, Zsigmond lengyel hcrczcg budai
számadásai 30. p. Czövek Zoltán: Jagelló Zsigmond herceg számadáskönyve 1500-1501. Diplomamunka kézirata a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének könyvtárában. Debrecen, 2000.
8. p.

8
9

Czövek, Jagelló Zsigmond számadáskönyve 5., 7. p.
Az udvari nép, illetve a lovak élelmezésére fordított kiadások nagyságáról a herceg Krakkóba
történő 1501 végi hazatérése alatt keletkezett számadásokból alkothatunk fogalmat, hiszen ekkor már Zsigmondnak magának kellett gondoskodnia az ellátásról. Uo. 65.. 73—74., 89-90. p.
Az újonnan vásárolt és az ajándékba kapott lovak száma a tárgyidőszakban összesen negyvenkettő. Uo. 62. p.

alatt kimutathatóan 215,55 forintot (2,44%) költött ékszerre, 574,17 forintot (6,51 %)
ruhára a maga számára. 10 Udvartartásának állandó létszáma ekkoriban hatvannyolcvan közötti lehetett, nem számítva az udvarnokok (curienses) által kiállított
lovasokat és persze az alkalmi szolgálattevőket.11
A kiadványt természetesen nem a rövid előszó alapján kell megítélnünk. A számadás szövegének magyarra történő átültetése sok buktatót tartogat, mert helyenként
zavaros szerkezetű mondatokkal és nehezen értelmezhető szavakkal találkozunk. Ez
azonban nem mentség arra, hogy jelen munka elkapkodott, messze nem eléggé kiérlelt írás. Igyekszik például a fordító javítani a Divéky által itt-ott tévesen feloldott
napjelöléseket, azonban ezt nem minden esetben teszi meg: Szent Katalin napjaként
november 25. helyett ő is augusztus 2-át adja meg (16. p.). Néhol hanyag, az élőbeszédre emlékeztető a fogalmazás, előfordul, hogy magyartalan kifejezést használ:
„más összegek között kiadtak, amikor szükségletek voltak." (16. p.), „A különböző
tárgyak díszítésénél leggyakrabban a sajátfémeiket vitték (25. p., 68. j.). Logikailag
nincs megformálva a következő mondat: „Ezt az utazást tulajdonképpen Ulászló teszi, Zsigmond csak elkíséri őt.". (39. p., 105. j.). Ezek szerint a herceg nem utazik,
csak elkíséri az utazó királyt? Egyszerű elírásokra is bukkanunk: a kilencedik oldalon 181 magyar márka és 13 forintnyi arany szerepel, pedig az eredetiben 2314, illetve 23 ezek az értékek. 12 Többször találkozunk azzal, hogy a szöveg szó szerinti
visszaadását mellőzve lényegében lábjegyzetbe való kommentárral él a fordító. Az
egyházi énekek kezdeteiről elnevezett vasárnapok jelölése a legszembetűnőbb példa
erre: a dominica Exurge (Exsurge)1J fordítása így hangzik: „vasárnap, mikor a templomban az Exurge kezdetű zsoltárt éneklik" (20. p.). 1500 őszén a hercegi udvar a bácsi utazásra készülődik, az ekkor keletkezett bejegyzések visszatérő fordulata az in
recessu (versus Baciam),14 azaz a „(Bács felé történő) indulás időszakában" (ti. költöttek el egy adott összeget). Az „indulás" helyett azonban, helytelenül, „készülődés" áll a magyar fordításban (például: 39. p.).
A következőkben néhány kirívóan rossz fordítás olvasható. Az ad nova regestra
deponenda13 nem azt jelenti, hogy „a használatba venni való registrumokért"
(21. p.), hanem azt, hogy az „új számadások írásba foglalására". Érthetetlen, miért
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Uo. 88. p. Zsigmond egyetlen aranyláncra részletekben összesen 191,55 forintot szánt. Uo.
5 3 - 5 4 , 83. p. A ruhákra fordított összegben szerepelnek az azok javítására, tisztítására kiadott
pénzek is. Uo. 4 7 - 5 3 . p.
Uo. 8 , 10-12. p.
Divéky, Zsigmond lengyel hcrczcg budai számadásai 11. p.
Uo. 20. p.
U o , például 66. p.
Uo. 20. p.

olvashatunk az ab omnibus scolis, illetve a de septem scolis] 6 megfelelőjeként „minden iskolából", illetve „hét iskolából" helyett „minden osztályból", illetve „7 osztályból" fordítást (22., 27. p.). Nem j ó a pro exemptione novis calligis17 visszaadásaként magyarul ezt írni: „az új bakancsok (!) kiváltására" (23. p.), a helyes fordítás: „az új lábbelik (vagy: harisnyák, lábszárvédők) vásárlására". A pro expedienda
commissione18 nem azt jelenti, hogy „a verseny előkészítésére" (46. p.), hanem azt,
hogy „a megbízatás teljesítésére". A p r o p t e r alias occupationes varias] semmiképpen sem lehet „különböző más bevételekre" (46. p.), azt jelenti, hogy „különböző
más elfoglaltságok (foglalatosságok) miatt". Bár kétségtelen, hogy a mondat, amelyben ez található, zavaros, mégis úgy kell a kiadási tételt értelmeznünk, hogy az induláskor a sok elfoglaltság miatt nem volt idő a számadás megírására, ezért nem lehet
tudni, mire ment el öt forint hetvenöt dénár. A medius clecimus flor(enus)2" nem tíz
forint (46. p.), hanem kilenc és fél, azaz a tizedik forint fél forint. Az ab ecclesia
castrensi2] sem jelenti azt, hogy az „egyházi udvarból" (48. p.), hanem azt, hogy a
„várbeli templomból". Az egyik zenészt nem „Alemánusznak" vagy „Almánusznak" (!) hívják (61., 85. p.),2~ ez a szó nem a neve, hanem a nemzetiségét jelöli, azaz
német. Más helyen kiderül, hogy a fordító ismeri e melléknévnek országot jelentő főnévi párját, azonban az Almania szót2'' nem fordítja le, hanem lábjegyzetből tudjuk
meg, hogy az a német birodalmat jelenti (67. p.). A currus vestimentorum24 nem „díszes kocsi", hanem „ruhásszekér" (65. p.). Apollinus histrio23 nem a király „históriása" (67. p.) hanem „színésze". Apellicium 2 6 nem egyszerűen „prém" (74. p.), hanem
prémes, illetve prémből készült ruhadarab, Szende Katalin szerint bunda, „hosszú,
bő, szőrméből készült felsőruha". 27 A Wlgango2S szó ablati vus, a magyar fordításban
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Scolis: így, h nclkül. Uo. 2 2 , 25. p.
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Szende Katalin: Ezüstöv, rókaprém, vászonlcpcdő. Viselet- és tcxtilkultúra a késő-középkori
Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. In: Századok 137. (2003) 417. p. Az adatokat a következő CD-ROM segítségével találtam meg: Századok. A Magyar Történelmi Társulat közlönye
1994-2003. B p , 2004.
Divéky, Zsigmond lengyel berezeg budai számadásai 176. p.

alanyesetet kellett volna használni (72. p.), Divéky a névmutatóban megadja, 29 hogy
ez a Wolfgangus (Wolfgang) név egyik írásváltozata. A libraj0 nem „mérő" (84. p.),
hanem „font". A hercegi família tagjainak egy része 1502 novemberében meghatározott számú lóra kap pénzt/ 1 de nem a lovak ellátására, ahogyan a fordításban olvashatjuk (77-80. p.), hanem lovaskatonák kiállítására, ahogyan az uralkodói és
nagyúri udvarokban szokás volt. ' 2 Az 1502. novemberi fizetésosztásról készült feljegyzések közül nagyon sokban olvasható a járandóságot kapó személy és az összeg
után, hogy ut in registro ipsius stat (illetve ennek variációi)/ 1 azaz „ahogyan az ő listájában (értsd: a róla készült kimutatásban) áll", amit azonban úgy ad vissza a fordító,
hogy „ahogy ebben a feljegyzésben áll" (80. p. s következők), ami egyrészt helytelen, másrészt ezzel az értelmezéssel fontos információ vész el, hiszen így nem tudjuk
meg, hogy az egyes szolgálattevőknek adott összegekről, fizetésekről egyéni lajstromokat készítettek.
A felsoroltakon kívül még számtalan egyéb hiba van a fordításban, az teljes egészében átnézésre, újragondolásra, javításra szorul. Ezt a szöveget utólag biztosan
nem gondozta senki, pedig szakmai lektorként fel van tüntetve a kiadványban egy
neves történész. Jelen állapotában, készültségi fokán nem lett volna szabad kiadni a
müvet, mely persze így is alkalmas arra, hogy a nagyon felületes olvasónak betekintést adjon a hercegi udvar életébe, azonban aki egy kicsit is komolyabban kíván
a számadásokkal foglalkozni, vagy hivatkozni szeretne a magyar fordításra, annak
feltétlenül össze kell azt hasonlítania a latin eredetivel.
Czövek Zoltán
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TÓZSA-RIGÓ ATTILA
A POZSONYI POLITIKAI ELIT
A XVI. SZÁZAD ELSŐ KÉT HARMADÁBAN

I. V á l t o z á s o k a v á r o s é l e t é b e n a X V I . s z á z a d e l s ő f e l é b e n

A késő középkor és a kora újkor közötti átmeneti időszakból több olyan nagy horderejű eseményt vagy inkább történelmi folyamatot is kiemelhetünk, amelyek döntő
hatással voltak nemcsak Pozsony, hanem az egész ország, illetve a tágabb közép-európai térség újkori történelmére is. Ilyenként értékelhetjük a kereskedelmi útvonalak
súlypontjának az Atlanti-térségbe történő áthelyeződését, illetve ezzel szoros összefüggésben a kontinentális régiók közötti nemzetközi munkamegosztás megszilárdulását. Hasonlóan kiemelt jelentőséget tulajdoníthatunk a Kárpát-medencén belül
lezajlott változásoknak, azaz az oszmán hatalom 1526 utáni előrenyomulása és a kettős királyválasztás eredményeként előállott új hatalmi helyzetnek. A politikai határok megváltozása magától értetődően nagymértékben átalakította a gazdasági viszonyokat is. Harmadikként pedig a reformáció terjedését emelhetjük ki. Jelen bevezetőben először Pozsony pozícióinak az országos politikai változások függvényében
történő megváltozását vizsgáljuk. Ezután — egyelőre áttekintésszerüen — röviden
ki kell térnünk a városvezetés hierarchiájára, a főbb tisztségviselők feladataira, stb.
Pozsony városa már a Mohácsot megelőző évszázadokban is az ország jelentős
regionális központjai közé tartozott. A státusz elérésében többek között városi intézményei — melyek létüket a korábbi királyi kiváltságoknak köszönhették—, vármegyei központisága, lüktető kereskedelmi élete, a falain belül zajló élénk ipari tevékenység és nem utolsó sorban kiváló földrajzi fekvéséből adódó stratégiai helyzete
bírt nagy jelentősséggel. A város több szempontból is összekötő szerepet töltött be.
Egyrészt a Pozsonyi- és a Bécsi-medence, valamint a Duna által kialakított sík vidék,
s a tőle észak-északnyugati irányban félkör alakban elterülő Kis-Kárpátok találkozásánál fekszik. A térség Ausztriához való közelsége is kiemelendő, hiszen ez serkentőleg hatott mind a kereskedelmi, mind a kulturális kapcsolatokra. 1 A Duna pozsonyi szakaszán már a középkor elején is kiváló átkelési lehetőség adódott, egyúttal az
egész térséget jól szemmel lehetett tartani a Várhegyről. Bár a középkorban éppen ez
a határszéli fekvés volt az egyik oka annak, hogy a város nem válhatott országos poli-
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ti kai központtá, a mohácsi vereség következtében beállt új viszonyok egészen más
helyzetet teremtettek Pozsony számára is.
A makrotörténeti struktúraként alkalmazott „centrum-periféria modell" szellemében vizsgálva 2 Pozsony helyzete a Mohács utáni időszakban több szempontból
is összetett volt. Regionális centrum szerepe, átmenetileg megnövekedett gazdasági ereje, illetve országos jelentőségű közigazgatási és politikai központi szerepe
mellett gazdasági értelemben továbbra is Bécs vonzáskörzetébe tartozott, ugyanakkor a XV-XVI. század fordulóján kialakult és a nemzetközi munkamegosztás
alapján strukturálódó világpiacon mindkét város a (szemi)perifériához tartozott.''
Mária királynénak még maga II. Lajos ajánlotta a várost, ha a hadi helyzet kedvezőtlenre fordulása esetén Budán veszély fenyegetné, de bécsi tanácsurai is hasonló megoldást javasoltak. A tanácsokat megfogadva, Mária a vereség hírére
valóban Pozsonyba menekült, s ott rövid ideig mint I. Ferdinánd magyarországi
helytartója tevékenykedett. 4 Ekkorra az örökös tartományok közelségének jelentősége többszörösére nőtt, hiszen a Habsburg fennhatóság alá került északnyugati országrész csak innen várhatott segítséget.
Az elkövetkező évtizedekben a Habsburgok csapatai általában Pozsonyon keresztül, vagy legalábbis térségét érintve vonultak az ország belseje felé, s a hadjárat
végeztével ide is tértek vissza, mint utánpótlási bázisra. Ferdinánd külföldről érkező diplomatái és a magyar ügyekkel foglalkozó tanácsosai, illetve a hozzá hű főurak és főpapok is általában itt találkoztak országos jelentőségű ügyek megtárgyalására, sőt a Szapolyai Jánoshoz induló külföldi - például pápai - követek is
először Pozsonynál léptek az ország területére, s a városban pihenés végett eltöltött
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A Rcgcnsburgtól Ausztrián át a Kárpát-mcdcncc fele tartó „dunai útvonal", amely egyben
posztóbchozatalunk fő forrása volt, szinten itt lépett Magyarország területére. Puch Zsigmond
Pál: Magyarország nyugati gyapjúszövet behozatala a XV. és a XVI. század közepén. In: Történelmi Szemle (= TSz) 14. (1971) 1-2. sz. 24-33. p. hiv. hely: 25. p.
Az említett modellhez bővebben ld. Mitteraurer, Michciel: Zentralorttheoric und historische
Zentralitátsforschung. In: Bcricht über den neunzehnten österrciehischen Historikcrtag in
Graz. Veranstaltct vom Verband Östcrrcichischcr Geschichtsvercinc vom 18. bis 23. Mai
1992. Szerk.: Lorcnz Mikolctzky. Graz, 1993. 215-222. p. hiv. hely: 216-217. p.
A város-vidék viszonylatban kialakult központiságából adódóan ide összpontosult a kézműipar és a kereskedelem, ugyanakkor a környező vidék a városi iparnak felvevőpiacot, a teljes
városi népesség számára élelmiszert, illetve demográfiai szempontból fontos utánpótlási bázist
biztosított. Beck, Rainer: Unterfinning: landlichc Wclt vor Anbruch der Modemé. München,
1993. 301-303. p.
Mária augusztus 30-án értesült férje haláláról, s még azon az éjjelen hajón Pozsonyba menekült. Ortvay Tivadar: Pozsony város története. IV. k. Pozsony, 1912. 11. p. (A továbbiakban:
PVT IV.)

néhány nap után indultak csak tovább. 1533-ban itt kezdődtek a béketárgyalások a
két szembenálló király képviselői között. Szent Márton városa tehát regionális
központból rövid idő leforgása alatt országos politikai centrummá vált. A város
adott helyet a Ferdinánd által összehívott országgyűléseknek is, amelyek közül természetesen nagyon sok országos jelentőséggel bírt. így a legelső, az 1526. évi királyválasztó országgyűlés, amelyen a város központjában található Ferences-rendi
templomban Ferdinánd követei és az özvegy királyné képviselői mellett többek
között Pozsony és Sopron tekintélyes polgárai vettek részt.' Az 1535. novemberére
összehívott diétán elfogadott törvények formálisan is elismerték Pozsony jelentőség-növekedését. Kimondatott ugyanis, hogy Pozsony legyen a közigazgatási
székhely, mindaddig, amíg az ország elfoglalt részeit Isten segítségével nem sikerül visszaszerezni.'' A törvények értelmében a helytartói tanács is itt kezdte meg
működését eleinte 7, majd 1542-től 10 taggal. 7
Még 1531-ben ugyancsak Pozsonyban került sor a Budáról két évvel azelőtt elmenekült Magyar Kamara újjászervezésére. 8 Ferdinánd uralkodásának fontos hozadéka volt a modern igazgatási rendszer kiépítése. E folyamat első lépése - a
háborús helyzet okozta körülményekből eredően - a pénzügyigazgatás terén végrehajtott szervezeti reform volt. Az 1528-ban létrehozott Magyar Kamara jelentőségét mutatja, hogy a XVI-XVII. század folyamán ez volt az egyetlen központi
szerv, amely megszakítás nélkül folytatta tevékenységét, a kor színvonalához mérten jól szervezett adminisztratív apparátussal. 9 A szervezeti keretek kiépülésével
hamarosan a személyi állomány is rögzült. 1537-ben már mintegy húsz tisztviselő
dolgozott ebben a hivatalban. A Kamara élén a praefectus, vagy superintendens
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PVT IV. 89. p. Természetesen a pozsonyiak az összes többi országgyűlésen képviseltették magukat, s az 1527. évi budai koronázó gyűlésen is jelen voltak küldöttjeik, nevezetesen Michcl
Vischer bíró (egy 1530-ban kelt végrendelet tanúsága szerint akkor is ezt a címet töltötte be.
Archív mcsta Bratislavy 4 n 2 Protocollum Testamentorum II. fol. 29r — a továbbiakban:
A M B 4 n 2 Prot. Test. II.), Jacob Körblcr, Gcorg Plantschcr [...] és a városi kamarás. PVT IV.
149. p. Jacob Körblcr 1524 és 1530 között megszakítás nélkül viselte a polgármesteri címet,
Michcl Vischer pedig 1524 és 1528 között volt bíró. Tisztségeikhez ld. bővebben III. 1. alfejezetet, ill. a Melléklet 1/4. sz. archontológiai tábláját.
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Frcibiói Vilmos: Magyar Országgyűlési Emlékek. I. k. Bp., 1874. (Monumenta Hungáriáé
historica III.) 559. p.
PVT IV. 240. p.
Sinkovics István: A három országrész igazgatása. In: Pach Zsigmond Pál (főszerk): Magyarország története 3/1. Bp., 1985. 393-474. p. hív. hely: 399. p.
Obomi Teréz: Die Hcrrschaft Ferdinands I. in Ungarn. In: Kaiscr Ferdinánd I. Aspckte cincs
Hcrrschcrlcbcns. Münster. Szerk.: Martina Fuchs - Alfréd Kohlcr 2003. 147-165. p. hiv. hely:
155. p. (A továbbiakban: Obomi, 2003.).
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állt, a döntési és végrehajtói jogkör a négytagú kamarai tanács kezében volt. Az alsóbb hivatalnokok közé tartoztak a jegyzők, Írnokok, írnoksegédek és küldöncök.10 Témánk szempontjából azért érdemel külön figyelmet a Kamara szervezeti
felépítése, mert a polgárság felső- és kisebb részben a középső rétege számára vonzó lehetőséget jelentett a kamarai állások betöltése. Az 1542. évi 30. tc. értelmében
a főváros egyben bírósági székhellyé is lett, egy évvel később pedig, még Esztergom eleste előtt, ide költözött az ottani prépostság teljes levéltárával, míg maga az
érsek Nagyszombatot választotta székhelyéül."
A XVI. századbanjelentősen megváltozott a városi polgárságnak a korabeli társadalmakban betöltött szerepe. Ottó Brunner ennek kapcsán a korszak döntő újdonságaként azt hangsúlyozza, hogy a városok megszűntek számottevő politikaikatonai tényezőnek lenni.'" Ennek az időszaknak az elején I. Ferdinánd személyében olyan uralkodó került a Habsburgok osztrák ágának irányítása alatt álló országok élére, aki elődeinél sokkal nagyobb érdeklődést mutatott a városok ügyei iránt.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az örökös tartományok városainak kiadott rendeletei, melyekben sokszor a korábban a városok belügyeinek tekintett igazgatási
kérdésekben is állást foglalt.1"1 Bár magyarországi viszonylatban a tárgyalt korszakból nem ismerünk a városok belügyeibe történő ilyen jellegű beavatkozást,
mégis a magyar viszonyokra is elfogadhatónak tarthatjuk Brunner fenti megállapításait.14 Pozsony helyzete ebből a szempontból is összetettnek mondható, hiszen
ebben az időszakban megnőtt az országos politikában és a közigazgatási rendszer-
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Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás törtenete Mohácstól a török kiűzéséig. B p ,
1946. (Magyar Országos Levéltár kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1.) 61. p. (A továbbiakban: Ember; 1946.) A XVI-XVII. század folyamán az ügyvitel differenciálódásával
számos új tisztséget hoztak még létre (pl. fogalmazó, kancellista, ellenőr stb.), s a tanácsosok
száma is nőtt. Uo. 1946 130-134. p.
Vcgül 1552-ben a Szent Korona számára is Pozsonyban találtak menedéket. Korszakunk utolsó jelentősebb országgyűlése pedig 1563-ban zajlott, amelyen az ifjú trónörököst, Miksát fényes külsőségek közepette megkoronázták. Az ünnepségek előkészítésében tetemes részt
vállalt magára a város is.
A gondolatsort folytatva a politikai-katonai jelentőség mellett, kisebb mértékben ugyan, de
csökkent a városok gazdasági szerepe is. Knittler, Herbert: Die Stádtcpolitik Ferdinands 1. Aspcktc cincs Widcrspruchs? In: Kaiscr Ferdinánd I. Aspcktc cincs Hcrrschcrlcbcns. Szerk.:
Martina Fuchs - Alfréd Kohler. Münstcr, 2003. 71-86. p. hiv. hely: 79. p. (A továbbiakban:
Knittler, 2003.)
Pl. Langenlois számára 1523-ban, Krcms und Stein városrcndclctc 1524-ben és talán a legfontosabb a Wiener Stadtordnung 1526-ban. Knittler, 2003. 76-77. p.
Jól érzékelhető ez a folyamat az „újonnan" létrehozott központi kormányszervek befolyásának
növekedésében a korábbi rendi önkormányzati szervek rovására.

ben elfoglalt szerepe, azonban nem mint valós politikai tényező, hanem „csak"
mint a legfontosabb magyarországi közigazgatási szerveknek otthont adó település. A város jelentőségének megnövekedését tehát nem hosszú távú szerves fejlődésnek, hanem sokkal inkább a különleges körülmények okozta változásoknak
köszönhette.
Az országos szinten is meghatározóvá vált stratégiai és politikai jelentőség, a városba települt megnövekedett létszámú hivatalnoksereg, a közvetlen „szomszédságban" állomásozó katonaság természetesen komoly hatással volt a város gazdasági és
politikai életére. A városvezetés feladatai tovább differenciálódtak, s ezzel párhuzamosan — és részben ennek eredményeként — egyben a városi adminisztráció írásbeli tevékenysége is nagymértékben nőtt. A városi közösség gazdasági teljesítőképessége szempontjából lényeges momentum, hogy a korszakban jelentős mértékben nőttek a város kiadásai. A XVI. század közepének költségvetését két év kiemelésével szeretném szemléltetni. A két bázisév az 1528/29-es, illetve az 1540/4l-es
pénzügyi év. A kamarai számadáskönyvek tanúsága szerint a város a vizsgált korszakbanjelentős mértékben növelte bevételeit. 13 Erre természetesen nagy szükség is
volt, mivel a legtöbb kiadási tétel növekedett. Legnagyobb mértékben (több mint
120%-kal) a dologi kiadásokra fordított összegek nőttek. Emellett jelentős volt még
a tisztviselők és alkalmazottak fizetségében bekövetkezett közel 40%-os növekedés,
í 11. a kézműves munkákra kiadott összegek növekedése (22,2%). Az „egyéb" kategóriába sorolható kisebb eseti kiadási tételek részesedése is igen jelentős mértékben
nőtt. Összességében elmondható, hogy a vizsgált 12 éves időszakaszon belül mintegy 54%-kal nőttek a város kiadásai (-1980 fontdénárról -3057 fontdénárra). Az
első vizsgált év még negatív költségvetési mérleget mutat: a mintegy 1980 fontdénárnyi összegű kiadással szemben csak közel 1720 fontdénár bevételt könyvelhetett
el a kamarás. Ezzel szemben a bő egy évtizeddel későbbi adatok pozitív mérlegről tanúskodnak (~165 fontdénárral). Az összesített adatok tehát azt mutatják, hogy a városvezetésnek sikerült olyan mértékben növelni a városháztartás bevételeit, hogy
azok ellensúlyozni tudták a korszakban megnövekedett kiadásokat. A bevételek növekedése döntő mértékben a polgárokra kivetett adó emelésének volt köszönhető.
Fontos kiemelni, hogy a városvezetés számolhatott azzal, hogy a megnövekedett terheket az adók megemelésén keresztül nagymértékben a polgárokra tudja terhelni, s
mindezt egy olyan időszakban, amelyben nőtt a közszükségleti cikkek ára. Mindez
jól mutatja a pozsonyiak gazdasági teljesítőképességét, s azt, hogy utóbbi segítségéveljelentős tartalékokat tudtak még a későbbiekben is mozgósítani.
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AMB Kammerbüchcr K 79, ill. AMB Kammcrbüchcr K 92.

I. 1. A városvezetés hierarchiája, a fontosabb

tisztségek

A gazdasági élet tárgyalása után meg kell vizsgálnunk a város belső szervezetét.
Pozsony a XV-XVI. század fordulóján a Királyi Magyarország nyugati régiója
legnépesebb városának számított. 16 A XV. századtól elfogadott gyakorlat szerint a
polgárjogért folyamodóknak ígéretet kellett tenniük arra, hogy egy év alatt ingatlant szereznek a városban, illetve hogy három éven át Pozsonyban fognak tartózkodni, az ígéretek hitelessége végett két kezest kellett állítani a polgárság köréből.
A felvételért kifizették az ún. „Biirgerrechtgeld"-et 17 vagy „Burgerphening"-et, ls
amely a XVI. században 1 font 5 schilling és 10 dénárnyi summára rúgott. 19 Aki a
felsorolt feltételek közül valamelyiket nem teljesítette, letelepedhetett ugyan, de
ipart nem űzhetett, kereskedelmet nem folytathatott és hivatalt sem viselhetett. 20
A városi jogkönyvet — amely a korábbi évszázadok során kialakult szokásjogot
tartalmazta — az 1410-es, 1420-as évektől kezdték összeállítani,21 XV. és XVI.
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A Mohács utáni időszakban a hódoltsági területek nemessége nagy számban költözött ide. A
városban házzal bíró nemesek és a polgárság között folyamatos súrlódásra adott okot, hogy az
előbbiek általában nem voltak hajlandók magukat alávetni a városvezetés álatl érvényesíteni
kívánt jogi normáknak, s teljesíteni a rájuk is érvényes adó- és/vagy védelmi kötelezettségeket. Hasonló problémával álltak szemben a felső-magyarországi városok is. H. Németh István:
Polgár vagy nemes? A városok nemesi rendü lakosainak problematikája a felső-magyarországi városszövetség tevékenysége tükrében. In: Korall (2002), 9. szám 79-106. p. hiv. hely:
82. p. és 89-90. p. A nemességen kívül más rétegeknek a városba irányuló migrációja is jelentős volt, említhetjük itt a más településekből származó kézműveseket, vagy a vidéki lakosság
paraszti származású elemeit, továbbá a törökök által megszállt területekről számos egyházi
személy is Pozsonyban talált menedéket. Nagyobb méretű elvándorlás csak 1526-ben következett be. amikor a szultáni sereg közeledtének hírére a zsidó lakosság elmenekült a városból.
Tandlich, Tomas: A zsidók Pozsonyban II. Lajos uralkodása alatt. In: Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Szerk.: Czoch-Kocsis-Tóth. Pozsony, 2005. 201-209. p.
hiv. hely: 207. p.
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Király János: Pozsony város joga a középkorban. Bp., 1894. 85. p. (A továbbiakban: Király,
1894.)
Vámossy István: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban. Pozsony, 1901. 13. p. A kamarai számadások Bürgcrrcchtgcld-ként említik.
Ladomérszky Pál: Kassa gazdaságpolitikája a török hódítás korában. Szeged, 1943. 23. p.
Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. 1. kiad. Bp., 1981. 72. p.
Csukovits Enikő - Mcijorossy Judit: Pozsonyi peregrinusok. (Végrendeleti zarándoklatok a középkori városi gyakorlatban). In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. Szerk.: Neumann Tibor. Budapcst-Piliscsaba, 2004. Analccta Mcdiacvalia II. A
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Mcdicvisztika Tanszékének Kiadványsorozata.
29-70. p. hiv. hely: 30. p.
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századi feljegyzések egyaránt maradtak fenn belőle.22 A város életét különböző
protocollumok szabályozták. Használatos volt még a Stadtbuch és a Judiciale.
Előbbi a birtoktulajdonosok, valamint az ezen ügyekben bekövetkezett változások
adatait tartalmazta, utóbbi pedig a vagyon és hitelügyletekben hozott ítéleteket
foglalta magába. 2 ' A továbbiakban érdemes közelebbről megvizsgálni a városvezetés felépítését, s a fontosabb tisztviselők teendőit.
Az első tisztségviselő a bíró (judex primarius, richter, scultetus) volt (a korszak
bíróihoz ld. Melléklet, 1/1. sz. archontológiai táblát). Az 1530-as évig a ferences kolostorban választották. O felügyelt a többi tisztviselőre, képviselte kifelé a polgárokat. Hatáskörébe a közigazgatás és a bíráskodás is beletartozott. A középkor végén a
közigazgatás vezetését a polgármester vette át (a korszak polgánnestereihez ld. Melléklet, 1/1. sz. archontológiai táblát). Utóbbi kezdetben kisebb jelentőségű adminisztratív teendőket látott el, mint a számadások készítése, pénzkezelés ellenőrzése,
a tanács határozatainak végrehajtása stb."4 Hatásköri viták után ez a terület végleg elkülönült az igazságszolgáltatástól. A bírót a pallos, a polgármestert a konnánypálca
illette meg. Mindketten tagjai voltak a belső tanácsnak, ahol rajtuk kívül még tíz további esküdt tanácsos vett részt a döntések meghozatalában. Ez a testület adta ki a város mindennapi életét szabályozó rendeleteket, s egyben a tanács volt hivatva ügyelni a statútumok betartatására is.~? A belső tanácsot bizonyos területeken a hatvan fős
külső tanács ellenőrizte, így például a kamarásnak — a Gabbuchban rögzített — a
város költségvetéséről tett rendes évi jelentésénél a bírón, polgármesteren és az esküdt tanácsosokon kívül több külső tanácstag is jelen volt.
Pozsony jogkönyve előírta, hogy a magisztrátus tagjai legyenek „istenfélők, hivataluk viselésére alkalmasak, háztíízhelyes polgárok és házasemberek [...]. Hallgatagok, vagyis őrizzék meg a hivatalos titkot. Szegények és gazdagok iránt egyenlőképp [...] igazságszeretőek.' ,2f ' A tanácstagok egymással rokoni kapcsolatban
nem állhattak. A tekintélyesebb tisztviselők megszólítása: Edle, Ehrenhafte,
Nahmhcifte, Vorsichtige stb., illetve a végrendeletekben sokszor előfordul még a
Weifi undEhrsam. A leggyakoribb megszólítási formaként - az említettek mellett a Herr szó volt használatos. A tisztviselők választása minden évben Szt. György
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Király, 1894. 373-419. p.
1 5 9 7-ben készült cl a városháza tanácsterme. Itt tartották a Judicia octavaliakat, a városi tanács részvételével, azaz itt folyt az igazságszolgáltatás.
Király, 1894. 67. p.
A belső tanácsok hasonló hatáskörrel bírtak az összes szabad királyi városban. H. Németh István: Kassa város archontológiája. Bírák, belső és külső tanács 1500-1700. Bp., 2006. (Fons
Könyvek 3.) 11. p. (A továbbiakban: Németh, 2006.)
Eperjessy Kálmán: Városaink múltja és jelene. Bp., 1979. 101. p.

napjára esett. Választó volt minden teljes jogú polgár, aki ingatlant birtokolt a városon belül. A bírói, polgármesteri, illetve esküdd állás betöltését csak gyilkosság elkövetése, özvegyi állapot (kivéve ha az illető bejelentette, hogy újonnan nősülni
akar), vagy hamis eskütétel zárta ki (a korszak esküdt tanácsosaihoz ld. Melléklet,
1/3. sz. archontológiai táblát, a belső- és a külső tanács összetételéhez, feladataihoz, í 11. a két testület viszonyához részletesen ld. III. fejezetet). 27
A városi közigazgatás fontos személyiségei voltak még a másodbíró, vagy albíró, a kamarás (Chamerer), akit a negyvenes évektől már belső tanácsnokok között
említenek, illetve a városi jegyző (Stadtschreiber), aki a tanácsülések, gyűlések
jegyzökönyvei mellett az irattárat is vezette (a korszak kamarásaihoz és jegyzőihez
ld. Melléklet, 1/2. sz. archontológiai táblát). A városi adminisztráció fejeként neki
volt a legmagasabb a járandósága, s a tisztség aktuális viselőjének nevét gyakran
ott találjuk a testamentumok végén, mint azok lejegyzője, vagy ritkábban mint valamelyik esküdt. Mindezek szintén jelzik a tisztség tekintélyes voltát. A jelentősebb városi alkalmazottak közül említhető még a pénztárnok, az ügyész (Stadtprocurator), az orvos és a városi bába. 28
Az országban uralkodó háborús állapotok miatt a legtöbb városban megnövekedett a katonai hatóság szerepe, amely beleszólást kapott többek között az
ingatlanforgalomba, számon tartotta a szóba jöhető szálláshelyeket. 29 Pozsonyban
a városkapitány („Hauptman", „Stathauptman") felelt a rend fenntartásáért, kisebb
ügyekben ítélkezhetett, gondoskodott az ítéletek végrehajtásáról (a korszak városkapitányaihoz ld. Melléklet, 1/3. sz. archontológiai táblát). További tisztviselők se-
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Ortvay Tivadar: Pozsony város törtenete. II. k. 4. rész. Pozsony, 1898. 285. p. Figyelemre
méltó, hogy a város már a XV. század közepétől alkalmazott orvost. Bár Ortvay nem közöl
pontos adatot, ha elfogadjuk állítását, úgy kijelenthető, hogy Pozsony ebben a tekintetben
„előbbre járt" hasonló méretű német városoknál. Utóbbiak közül Hall városáról tudjuk, hogy
az ottani tanács csak 1517-től alkalmazott orvost, s csak 1519-től volt állandó gyógyszerész a
városban. Wunder, Gerd: Dic Biirgcr von Hall. Sozialgcschichtc cincr Rcichsstadt 1216-1802.
Sigmaringcn 1980. (Forschungcn aus Württembcrgisch-Frankcn 16.) 135-136. p. (A továbbiakban: Wunder 1980.)
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Gecsényi Lajos: A 16-17. századi magyarországi városfejlődés kérdéséhez. In: Ungcr Mátyás
Emlékkönyv. Szerk.: E. Kovács-Kalmár-V. Molnár-Bak-Unger. Bp., 1991. 145-159. p. hiv.
hely: 146. p. Pozsony annyiban szerencsésebb helyzetben volt, hogy az itt állomásozó katonaságot a városfalakon kívül, a várban helyezték cl, így a katonai hatóság nem tudta olyan mértékben korlátozni a városi önkormányzatot, mint ahogyan azt más városok esetében
megtehette. Vö. H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon. A felső-magyarországi városszövetség. 1. k. Bp., 2004. 304. p.

gítették munkájában, így a negyedek élén a Viertelmeisterek, a tizenkettedek élén a
Rotmeisterek álltak. "

II. A z elitcsoportok e l h a t á r o l á s á n a k lehetőségei, kutatástörténet

A késő középkor és a kora újkor fordulójának időszakában a város vezető rétegét
képező polgárok csoportjának vizsgálatához először tisztáznunk kell, hogy milyen
szempontú megközelítés alapján határolhatók el a közösségen belül az egyes elitcsoportok. Megkülönböztethetünk többek között politikai, értelmiségi és vagyoni
elitet. A kutatás alapjául szolgáló csoport kiválasztásánál figyelembe kell vennünk, hogy melyik elit-kategória milyen szempontból nyújt lehetőséget arra, hogy
a városi társadalomnak egy adott metszetét vizsgáljuk, illetve, hogy a különböző
szempontok szerint elkülönített halmazok között mekkora az átfedés, hiszen egy
adott polgár több szempontból is az elit rétegéhez sorolható. Ennek tekintetében
főként a vagyoni és a politikai elit „érintkezési területét" tudjuk majd vizsgálni, az
utóbbi elemzésre a IV. fejezetben kerül sor.
Az egyes elit-kategóriák elhatárolási lehetőségeinek tárgyalása előtt érdemes
röviden kitérnünk az „elitkutatással" és azon belül is a városi elit különböző csoportjaival foglalkozó szakirodalomra. Mivel a teljes idevonatkozó nemzetközi
szakirodalom bemutatása szétfeszítené a fejezet kereteit, a témából és az időbeli
határokból adódóan az elitkutatás-történet vázlatos bemutatásánál elsősorban
azokra a munkákra koncentráltam, amelyek a késő középkori és főként a kora újkori német és magyar polgársággal foglalkoznak. A késő középkori és a kora újkori
városok történetével foglalkozó kutatás a XX. század 60-as, és még inkább a 70-es
éveitől egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a demográfia körébe tartozó, így például társadalomföldrajzi kérdéskörök elemzése felé. A felső-, közép- és alsó réte-

30

Egyes városrészeknek, sőt a jelentősebb utcáknak is volt külön kapitánya. A dunai külváros
kapitányát említik legtöbbször a végrendeletekben. Az 1540-50-cs évekből hat személyt ismerünk ezen a poszton. Két testamentumban tesznek még említést a Mihály utca kapitányairól,
illetve egy-egy esetben a Spitalgassc és a széplaki külváros Hauptmanja fordul elő. Itt említhetjük meg a városi hóhért, aki a bűnözők előállítása, kínzása és kivégzése mellett más tevékenységeket is űzött, így például sajátos módon ö felügyelt a városi nyilvánosházra, illetve ő
szedte össze a kóbor állatokat, vagy az elhullott állatok tetemeit. Érdekességként megemlíthető még, hogy a tisztség öröklődött, s a XV. század második felétől a hóhér általában már segédekkel dolgoztatott. Utóbbi információ Vladimír Scgcs szíves szóbeli közlése alapján.

gekre osztott középkori városi népesség szerkezeti elemzésének első jelentősebb
képviselői közül Erich Maschke és Jürgen Sydow nevét említhetjük." 1
A modern szakirodalom felhasználható munkái három nagyobb egységen keresztül mutathatók be a legegyszerűbben. Nyilvánvaló, hogy a szűken vett értelemben a polgárság felső csoportjaival foglalkozó munkák mellett számos hasznos
információ, vagy esetleg inspiratív megközelítésmód található olyan általános, átfogó jellegű művekben is, amelyek a teljes városi társadalmat igyekeznek bemutatni, s ezen belül kiemelten foglalkoznak az említett csoportokkal. A teljesség igénye
nélkül elöljáróban néhányat ezek közül sorolok fel. A leginkább átfogó, ugyanakkor értékes információkat tartalmaz Eberhard Isenmann 1988-ban megjelent
összefoglalása a német városok késő középkori történetéről. Munkájában — többek között — olyan, a tanulmány témája szempontjából is fontos kérdéseket érint,
mint például a német városok szociális tagozódásának jogi, demográfiai, stb. háttere, vagy — kissé konkrétabb témakörben — a tanácsurak számának, a választások
lefolyásának, illetve a hivatali időtartamnak a kérdése. " Továbbra is az átfogó jellegű müveknél maradva megállapítható, hogy az Isenmann munkája által felölelt
széles témakör két irányban szűkíthető. Egyrészt a vizsgálat tárgyát korlátozni lehet egy kisebb régióra, vagy még inkább egy adott városra, ugyanakkor találkozunk tematikai szűkítéssel is, amelynek során a vizsgálat alapjául a szerző számára
továbbra is nagyobb régiók, vagy esetleg az egész németajkú terület szolgálhat.
Az első típusra öt példát szeretnék hozni. Raimund Eirich, Memmingen gazdaság* és társadalomtörténetét vizsgálta jelentős módszertani adalékkal szolgál a vagyoni háttér elemzéséhez használható források, vagy még inkább forrásszegénység bemutatásával. Ennek során feltérképezte a töredékes adatok felhasználásának
lehetséges módjait. Kimerítően elemzi a reformáció városon belüli elterjedésének
a folyamatát, illetve azt, hogy a kezdeti időszakban milyen mértékben osztotta meg
a polgárság vezető csoportját a hitújítás kérdése."'"' Ugyancsak egy város keretei között mozog Gerd Wunder monográfiája, amelyben a korabeli Pozsonyhoz hasonló
méretű vesztfáliai középváros, Hall társadalomtörténetét dolgozta fol. Ennek során
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Bcmr, Paul: Tcstamcnt und Bürgerschaft. Alltagslcbcn und Sachkultur im spátmittclaltcrlichcn
Konstanz. Sigmaringcn, 1989. (Konstanzcr Gcscliichts- und Rcchtsqucllen, 31.) 9. p. (A továbbiakban: Baur, 1989.)
Isenmann, Eberhard: Dic dcutschc Stadt im Spátmittclaltcr 1250-1500. Stadtgcstalt, Rccht,
Stadtrcgiment, Kirchc, Gcscllschaft, Wirtschaft. Stuttgart 1988. 131-136. p. (A továbbiakban:
Isenmann, 1988.)
További fontos adaléknak tekinthető a memmingeni kercskedötársaságok, illetve a kiemelkedő
személyek tevékenységének részletes tárgyalása. Eirich, Raimund: Mcmmingcns Wirtschaft
und Patriziat von 1347 bis 1551. Wcisscnhorn, 1971.

például a városi közösség gazdasági teljesítőképességét az adók fényében vizsgálja. A politikai elit összetételének elemzésénél tárgyalja a lakóhely szerinti származást, a családi állapotot, a képzettséget, valamint a rokonsági összefonódás jelentőségét. Példaértékű lehet egy-egy jelentősebb személyiség életpályájának
biografikus jellegű bemutatása. ' 4 Szintén a városi vezető réteg összetételével foglalkozott Jörg Rogge nagyszabású 1996-ban megjelent munkájában. Részletesen
bemutatja a késő középkori augsburgi városvezetés hierarchiáját. Ennek során azt
is közli, hogy milyen arányban terhelte meg a város költségvetését a tisztviselők és
alkalmazottak bérezése, ezáltal kiváló összehasonlítási lehetőség adódik az idevonatkozó magyarországi adatsorokkal a fennmaradt számadáskönyvek alapján. 0
Negyedikként kiemelhető Heinrich Rüthing munkája, amelyben a szerző Höxter
kisvárosának társadalmán keresztül mélyreható részletességgel mutatja be egy német polgári közösség felépítését, belső életét. Tárgyalja többek között a vezető réteg összetételét, a jelentősebb családoknak a politikai eliten belüli pozícióit, illetve
ezeknek a pozícióknak a cserélődését. A folytonosság vizsgálata során bevezeti a
„politikai örökség" fogalmát. 36 Végül, de nem utolsó sorban ennél a csoportnál kell
még megemlíteni a Peter Csendes és Ferdinánd Opll mint szerkesztők által a közelmúltban kiadott, Bécs történetét feldolgozó nagylélegzetű művet, melynek második kötete foglalkozik a város kora újkori történetével. A köteten belül kiemelhető
a Josef Pauser által írt fejezet, amely részletesen taglalja a bécsi városvezetés hierarchiáját, illetve azt, hogy milyen hatással voltak az 1526. évi Stadtordnung rendelkezései a politikai vezető csoport összetételére és hogyan alakultak a fontosabb
tisztségek funkciói a kora újkor további évszázadaiban. A város gazdasági életének
a bemutatása több szerző nevéhez fűződik, akik közül megemlítendő Erich
Landsteiner és Andreas Weigl neve. A társadalmi szerkezetről szóló nagyobb fejezet egy szerző, Susanne C. Pils nevéhez fűződik. Sajnos a felső réteg tárgyalása
eléggé elnagyolt, mivel a szerző szinte kizárólag csak néhány jelentősebb, nemes-
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und Bürgcrschaft in Augsburg im Spátmittelaltcr. Tübingcn, 1996. (Studia Augustana 6.) (A
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séget szerzett, vagy a nemesség életszínvonalát elérni kívánó személyiségen, vagy
családon keresztül próbálja azt bemutatni. Nagyon kevés teret szentel a középrétegnek, ehhez képest viszont részletesen tárgyalja a városi alsó réteget és a bécsi
zsidóság helyzetét.-1'
A vizsgálati keretek tematikus szűkítésére két példát emelnék ki. Jürgen Ellermeyernek a társadalmi csoportok vagyoni és önértelmezési attitűdjeit a városi rendeletek tükrében elemző tanulmányában többek között a városi közösségek elméleti
szinten történő strukturálását hajtja végre. Ennek során — Erfurt példáján keresztül
— a felhasználható források nyolc nagyobb csoportját különíti el. A világosan felépített csoportosítás kapcsán már csak az a kérdés vetődik fel, hogy egy adott városban/városról mely forrás(csoport)ok maradtak fenn, amelyek ténylegesen használhatók a társadalmi struktúra mélyelemzéséhez, illetve, hogy a fennmaradt források
mennyiben határozzák meg előre a kutatás lehetséges irányait. Ellermeyer röviden
tárgyalja még müvében a városon belüli politikai tevékenység vagyoni és egyéb feltételeit."1' Hasonlójellegű tanulmányként említhető még Rudolf Endresnek elsősorban a nemesség és a délnémet városok patríciusi rétegének kapcsolatát vizsgáló
munkája. Ebben többek között érinti a városi felső- és a középréteg közötti mobilitás
kérdését, elsősorban Nürnberg és Augsburg példáján keresztül. 39
Az elitkutatás körébe tartozó további tudományos munkák áttekintéséhez már kijelölhet számunkra bizonyos irányt az a néhány tematikus csoportosítást! tanulmánykötet, amely a városi társadalom felső rétegével foglalkozik. Kissé elnagyoltan kijelenthető, hogy a német nyelvű szakirodalomban majdhogynem évtizedes rendszerességgel jelennek meg ebben a témában ilyen kötetek. A társadalomtörténeti kutatás
fent említett XX. századi átalakulásának időszakából az első „korai" munkaként egy
1965. évi előadássorozatról készült és 1968-ban „Deutsches Patriziat 1430-1740"
címmel megjelent tanulmánykötet említhető. Elsőként Gerhard Pfeiffemek a késő
középkori és kora újkori Breslau vezető rétegével foglalkozó tanulmányát emelném
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frühneuzcitlichc Rcsidcnz (16. bis 18. Jahrhundcrt). Szerk.: Kari Vocclka - Anita Traningcr. A
2. kötetet szerk.: Peter Csendes - Ferdinánd Opll. Wien-Köln-Weimar, 2003. 241-310. p.
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Ellermeyer,
Jürgen:
Sozialgruppen,
Selbstverstándnis,
Vcrmögcn
und
stádtische
Verordnungcn. In: Bláttcr fúr dcutsche Landcsgeschichtc. Neue Folge. 113.(1977) 203-275. p.
hiv. hely: 213-218. p„ ill. 238-243. p. (A továbbiakban: Ellermeyer, 1977.) Az utóbbi témakörhöz példaként felsorakoztatott városoknak elsősorban inkább csak a XIV-XV. századi viszonyait tárgyalja.
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Endres, Rudolf: Adél und Patriziat in Obcrdcutschland. In: Stándische Gcscllschaft und
sozialc Mobilitát. Szerk.: Winfried Schulze. München, 1988. (Schriftcn des Historischcn
Kollcqs; Kolloquicn 12.) 221-238. p. hiv. hely: 222-229. p.

ki. A munka fontos elméleti hozadékának tekinthető, hogy a középréteget a szerző
szerint egyfajta „második felső rétegként" kell értelmeznünk, amelynek általánosan
erős önmeghatározási igénye nagy hatással volt az egész polgárság közösségtudatának formálódására. Pfeiffer további fontos megfigyelése, hogy az 1520 utáni időszakban az újonnan a patríciátusba emelkedő családok között növekszik azoknak az
aránya, akiknek a tanácsba került tagjai egyetemet végeztek. Ezzel a szerző tulajdonképpen a politikai és az értelmiségi elit — élesen valójában csak elméleti szinten elkülönülő — két csoportját kapcsolja össze."0 Heinrich Kramm és Gerhard Hirschmann tanulmánya érdemel még figyelmet a kötetből. Mindkettő főként azért tarthat számot érdeklődésre, mert kiemelten kezelik a politikai eliten belüli fluktuációt, illetve éppen ennek hiányából, vagy minimális mértékéből következően a
vezető pozícióknak a legvagyonosabb családok által történő kisajátításának. 41
Hirschmann a fluktuáció mellett — Pfeifferhez hasonlóan — részletesebben érinti
még a nürnbergi középréteg felemelkedési lehetőségeit. 42
Ugyanebben a sorozatban jelent meg szük öt éven belül a következő jelentősebb
tanulmánykötet, amely elsősorban a gazdasági vezető rétegre helyezi a hangsúlyt.
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Pfeiffer, Gerhard:
Dic Entwicklung dcs Brcslaucr Patriziats. In: Dcutschcs Patriziat
1430-1740. Büdingcr Vortrágc 3. Szcrk.: Hcllmuth Rösslcr. 1965. Limburg/Lahn, 1968.
(Schriften zur Problcmatik dcr dcutschcn Führungsschichtcn in dcr Ncuzcit 3.) (A továbbiakban: Rösslcr, 1968.) 99-124. p. hiv. hely: 101. p„ ill. 113. p.
Kramm, Heinrich: Streiflichtcr auf dic Obcrschichtcn dcr mittcldcutschcn Stádtc im Übcrgang
vom Mittclaltcr zur Ncuzcit. In: Rösslcr, 1968. 125-156. p. hiv. hely: 135-136. p. (A továbbiakban: Kramm, 1968.); Hirschmann, Gerhard: Das Nürnbcrgcr Patriziat. In: Rösslcr, 1968.
257-276. p. hiv. hely: 257-261. p. (A továbbiakban: Hirschmann, 1968.) Mindezek mellett
Krammnál még egy rövid, de érdekes kifejtését találjuk a vagyoni háttér árnyaltabb megközelítésének, amelyben a vagyonképződés folyamatának összetettségét hangsúlyozza. Kramm,
1968. 141-142. p.
Hirschmann, 1968. 261-264. p. Nürnberggel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy
jelentős korabeli szerepe, illetve j ó forrásadottságai miatt számos tanulmány és nagyobb lélegzetű munka is készült már a városról. Hirschmann sajnos csak kevés figyelmet szentel az általam vizsgált időszaknak. A feldolgozott korszakot tekintve közelebb áll témámhoz Albrecht
Ricbcrnck ugyancsak ebben a kötetben szereplő tanulmánya. Sajnos nagyon zavaró viszont,
hogy a szerző túl gyakran változtatja a vizsgálat térbeli és időbeli kereteit, s bár a több város
viszonyait vizsgáló elemzés ezt lehetővé tenné, mégsem próbál meg átfogó jellegű szintézist
vonni a felsorolt „példákból". Rieber, Albrecht: Das Patriziat von Ulm, Augsburg, Ravensburg, Mcmmingcn, Bibcrach. In: Rösslcr, 1968. 299-352. p. Hasonló felsorolásszcrü munkára
találunk példát Joscf Kurmann-nak a luzerni vezető rétegről szóló tanulmányában. Kurmunn,
Josef: Dic politischc Führungsschicht in Luzern 1450-1500. Disscrtation zur Erlangung dcr
Doktorwiirdc dcr Philosophischcn Fakultát dcr Universitát Frciburg. Luzern, 1976. (A továbbiakban: Karmaim, 1976.)

Két munka emelhető ki a kötet anyagából. Wolfgang von Stromer a vagyoni és a
politikai elit kapcsolatát igyekszik föltárni Nürnberg késő középkori és kora újkori
viszonyain keresztül. Érdekes megközelítésmódot használ, amikor a vagyoni osztályozást a hadi költségekhez történő hozzájárulás fényében végzi el. Ezen túl érinti még a politikai hatalomnak a családonkénti koncentrációját, illetve munkájának
fontos módszertani értéke, hogy igyekszik táblázatos formában is bemutatni a politikai elit összetételét, sajnos csak nagyon szűk (három éves) perióduson belül.4-1 A
kötet másik tanulmánya, amely a feldolgozott korszakot tekintve fontos lehetne
még, Friedrich Blendinger tanulmánya az augsburgi vezető rétegről. Sajnos azonban a munkát csak egy felületes áttekintésként értékelhetem, amely érinti — többek között — a felső réteg fő vagyonszerzési lehetőségeit és felsorolja a jelentősebb családokat, azonban konkrét elemzések nélkül.44
Több fontos tanulmányt tartogat viszont a Stádteforschung sorozat 1985-ben
megjelent kötete, „Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland" címmel. A kötetben közölt tanulmányok közül külön figyelmet érdemel Heinz Schilling elemzése. „Vergleichende Betrachtungen zur Geschichte der
bíirgerlichen Eliten in Nordwestdeutschland und in den Niederlanden" c. munkájában a politikai elit összetételének, illetve az értelmiségi elit helyzetének változása
mellett nagyobb teret szentel a kora újkori polgárságon belül kialakuló új típusú
gazdasági elit vizsgálatának. 45 A gazdasági és a politikai elitek helyzetét tárgyalja
Olaf Mörke is itt megjelent tanulmányában. Munkájának fő értéke, hogy a reformáció hatásának fényében tárgyalja — többek között — a lüneburgi tanácsnokok
családonkénti koncentrációjának, a politikai elit összetételének, topografikus eloszlásának a változását. 4 '' A kötetből két további tanulmány említhető még. Bár a
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Stromer, Wolfgang von: Dic wirtschaftlichc Führungsschicht dcr Rcichsstadt Nürnberg
1348-1648. In: Führungskráftc dcr Wirtschaft in Mittclaltcr und Ncuzcit 1350-1850.
Büdingcr Vortrágc 1968-1969. Szerk.: Herbert Hclbig. Limburg/Lahn, 1973. (Dcutschc
Führungsschichtcn in dcr Ncuzcit 6.) (A továbbiakban: Helbig, 1973.) 1-50. p. (A továbbiakban: Stromer; 1973.)
Blendinger, Friedrich: Dic wirtschaftlichcn Führungsschichtcn in Augsburg 1430-1740. In:
Helbig, 1973. 51-86. p.
Schilling, Heinz: Vergleichende Bctrachtung zur Gcschichtc der bürgcrlichcn Eliten in
Nordwestdeutschland und in den Niederlanden. In: Bürgerliche Eliten in den Niederlanden
und in Nordwestdeutschland. Szerk.: Heinz Schilling-Hermán Dicdcriks. Köln-Wicn, 1985.
(Stádteforschung, A/23.) (A továbbiakban: Schilling-Diederiks,
1985.) 1-32. p.
Mörke, Olaf: Dcr gcwolltc Wcg in Richtung 'Untcrtan'. Ökonomischc und politischc Eliten in
Braunschweig, Lüncburg und Göttingcn vom 15. bis ins 17. Jahrhundcrt. In:
Schilling-Diederiks, 1985. 111-134. p. (A továbbiakban: Mörke, 1985.)

Jos Gabriéls által tárgyalt időszak nagyrészt kívül esik az általam vizsgált időszakon, mégis a munka fontos hozadékaként értékelhető, hogy a szerző az észak-németalföldi városok példáján keresztül kísérletet tesz a társadalmi- és a politikai elit
szétválasztására. 47 Dick E. H. De Boer a kutatástörténet és a felhasználható forrásbázis áttekintése után a leideni politikai elit nyitottságát, illetve az egyes társadalmi
csoportok közötti mobilitást vizsgálja. Munkájában központi szerepet kap a családi monopólium kérdése, de emellett szemléletesen ábrázolja még a vagyon - reprezentáció - gazdasági aktivitás hármasságát is. 48
A kilencvenes években is született egy tanulmánykötet, amelynek számos munkája említhető. Jörg Rogge a XIV-XVI. századi Augsburgon belül a tanács és a közösség viszonyával foglalkozik, s leginkább a tanácstagok választása, illetve ezen
keresztül a tisztségek monopolizálása kap nagyobb hangsúlyt. A középréteg felemelkedési lehetőségei kapcsán kitér a feltörekvő csoportok és a már hatalmon lévők közötti konfliktusok jelentőségére is.4'' Hasonló kérdések vizsgálatára helyezi
a hangsúlyt Gerd Schwerhoffis a XVI. századi Köln esetében. A munka további jelentősége, hogy közli egy kölni tanácsosnak 1588-ból származó, a város politikai
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Gabriéls, Jos: Patrizicr und Rcgcntcn: stádtischc Eliten in den nördlichen Nicdcrlandcn
1500-1850. In: Schilling-Dicdcriks, 1985. 37-64. p. (A továbbiakban: Gabriéls, 1985.) Paul
Baur korábban említett nagy jelentőségű müvében maga is megpróbálkozik a városi felső- és
középrétegnek a testamentumokból nyert adatok alapján történő szétválasztásával. Ennek során a pénzhagyatékok állnak az elemzés fókuszában. Baur, 1989. 113-126. p.
Boer, Dick E. H. de: Die politisehc Elité Leidens am Ende des Mittelalters. In:
Schilling-Dicdcriks, 1985. 85-110. p. (A továbbiakban: Boer, 1985.) A Stadtcforschung sorozatnak még egy korábbi kötete említhető „Stádtische Führungsgruppe und Gemeinde in der
werclenden Neuzeit" címmel. Sajnos csak Looz-Corswarcm tanulmánya illik az általam vizsgált
korszakba és témakörhöz. Ebben a szerző azzal foglalkozik, hogyan kezelte a XV XVI. század
fordulóján Köln és más Rajna-menti városok vezető csoportja a középrétegnek a hatalom ellenőrzését, illetve a teljesebb hatalommegosztást célzó törekvéseit, valamint az ebből eredő városon
belüli nyugtalanságot. Looz-Corswarem, Clemens von: Unruhcn und Stadtvcrfassung in Köln an
der Wcndc vom 15. zum 16. Jahrhundcrt. In: Stádtischc Führungsgruppcn und Gemeinde in der
werdenden Neuzeit. Szcrk.: Wilfried Ehbrecht Köln, 1980. Stadtcforschung A/9. 53-97. p.
Rogge, Jörg: Ir frcyc walc zu habén. Möglichkcitcn, Problcmc und Grcnzcn der politischcn
Partizipation in Augsburg zur Zeit der Zunftvcrfassung (1368-1548). In: Stadtrcgimcnt und
Bürgerfrcihcit. Handlungsspielráumc in dcutschcn und italicnischcn Stadtcn dcs Spátcn
Mittelalters und der Frühcn Neuzeit. Szcrk.: Klaus S c h r e i n c r - Ulrich Mcicr. Göttingcn, 1994.
(A továbbiakban: Schreincr-Mcicr, 1994.) 244-277. p. (A továbbiakban: Rogge, 1994.) Az
augsburgi városvezetéssel foglalkozó, két évvel később önállóan megjelent, nagyobb szabású
munkáját már említettem. Ld. fent.

rendszerét bemutató leírását. 3 " A feltörekvő csoportokat Nürnberg esetében Valentin Groebner a választott polgárok közösségével azonosítja. A középréteg helyzete
mellett a mobilitást korlátozó legfőbb tényezőt, a tisztségek betöltésénél tapasztalható családi kontinuitást, illetve annak statútumokban rögzített legitimizálását is
vizsgálja. 31
Amint azt korábban említettem, a szakirodalmi áttekintés utolsó nagyobb egységét azok az önállóan megjelent munkák képezik, amelyek az előzőekhez hasonlóan
konkrétan a városok vezető csoportjaival foglalkoznak. Témaválasztás tekintetében
természetesen nincs jelentős eltérés a tematikus tanulmánykötetekben megjelent tanulmányokhoz képest. Számos további munka tárgyalja még a felső réteg körülhatárolásának lehetséges módjait. 32 Monnet és Schattenhofer is nagy hangsúlyt fektet a
politikai hatalom megalapozásához szolgáló vagyon lehetséges forrásainak kérdésére,33 s mindkét szerző igyekszik körülhatárolni apatríciátus fogalmát. 34 Ingrid Bátori
továbblép a puszta meghatározásnál, amikor kifejti, hogy miért helytelen a „patríciátus" kifejezés használata a vizsgált korszak polgárságát illetően. Véleménye szerint az előkelő polgárok önmeghatározási fogalomkészletében csak a XVII-XVIII.
század fordulójától kezdve válik gyakoribbá ez a kifejezés, így annak a korábbi kor-
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Schwerhojf, Gerd: Ratshcrrschaft und korporativc Partizipation ím spátmittclaltcrlichcn und
frühneuzcitlichcn Köln. In: Schrcincr-Meier, 1994. 188-243. p. (A továbbiakban: Schwerhojf,
1994.)
Groebner, Valentin: Ratsintcrcsscn, Familicnintcrcssen. Patrizischc Konflikte in Nürnberg um
1500. In: Schreincr-Mcier, 1994. 278-308. p. (A továbbiakban: Groebner, 1994.) Az 1990-cs
evek elejéről ismert még egy kötet, amely a német és az itáliai városok viszonyait egyaránt
tárgyalja. Ebből Knut Schulz tanulmánya említhető, amelyben a szerző elsősorban a nemességnek a délnémet városokban tapasztalható csökkenő jelenlétét, s ezzel párhuzamosan a városban élő nemesség csökkenő politikai befolyását tárgyalja. Schulz, Knut: Stadtadcl und
Bürgcrtum vornchmlich in obcrdcutschcn Stádtcn im 15. Jahrhundcrt. In: Stadtadcl und
Bürgcrtum in den italicnischcn und dcutschen Stádtcn dcs Spátmittclaltcrs. Szerk.: Rcinhard
Elzc-Gina Fasoli. Berlin, 1991. (Schriften dcs Italicnisch-Dcutschcn Historischcn Instituts in
Tricnt 2.) 161-182. p.
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Hofmann, Hubert Hamis von: Nobilcs Norimbcrgcnscs. Bcobachtungcn zur Struktur der
rcichsstáditsehcn Obcrschicht. In: Zcitschrift fűr baycrischc Landcsgcschichtc 28. (1965)
1/2. sz. 114-150. p. hív. hely: 132. p. (A továbbiakban: Hofmann, 1965.); Schattenhofer,
Michael von: Das Münchner Patriziat. In: Zcitschrift fúr baycrischc Landcsgcschichtc 38.
(1975) 1. sz. 877-899. p. hív. hely: 877. p. (A továbbiakban: Schattenhofer, 1975.); Monnet,
Pierre: Führungseliten und BcwuBtsein sozialcr Distinktion in Frankfurt am Main (14. und 15.
Jahrhundcrt). In: Archiv fűr Frankfurts Gcschichtc und Kunst 66. (2000) 22-23. p. (A továbbiakban: Monnet, 2000.)
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1975. 880-889. p.; Monnet, 2000. 35-40. p.
1975. 878. p.; Monnet, 2000. 23. p.

szakokra vonatkozó használata anakronizmusnak minősíthető." Ezzel szemben
Richárd Loibl azon a véleményen van, hogy már a XVI. század folyamán is használták apatríciátus kifejezést arra a vagyonos rétegre, amely kezében tartotta a politikai hatalmat, s életstílusában igyekezett a nemességhez közelíteni. 36
Végezetül mindenképpen szólnom kell még Ulf Dirlmeier nagyszabású munkájáról. Az előzőekkel ellentétben itt nem csupán a városi vezető rétegről esik szó.
Dirlmeier 1978-ban megjelent könyvében a késő középkori délnémet polgárság jövedelmeit, illetve az ezekben a városokban a létfenntartásra szánt költségeket
elemzi részletesen. Ennek során képet nyerhetünk a kereskedők és a kézművesek
jövedelmei mellett az alsóbb rétegek, így például a szolgálók, vagy a napszámosok
jövedelméről is. A vagyoni rétegek körülhatárolásának kapcsán kritizálja az adólisták egyedüli használatát, illetve a forrás további hiányosságaként emeli ki, hogy
az alsó rétegek vagyoni helyzetét nehéz ezekből a forrásokból még csak hozzávetőlegesen is megítélni. 3 ' Külön jelentőséggel bír, hogy a bevételi források ilyen részletes tárgyalása által képet kaphatunk a teljes polgárság és azon belül a vagyoni,
vagy másképp gazdasági elit teljesítőképességének lehetőségeiről. A továbbiakban a magyar nyelvű szakirodalom idevonatkozó munkáit kívánom vizsgálni.
A gazdasági elit Lengyel Györgynek — elsősorban az újkorra vonatkozó —
megfogalmazása szerint azoknak a gazdasági szereplőknek a csoportja, akik döntéseikkel érdemben befolyásolhatták a gazdaság alakulását.3,s A kora újkori város
gazdasági életére ható döntési mechanizmusban részt vevő személyek köre nyil-
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Bátori, Ingrid: Das Patriziat der dcutschcn Stadt. Zu den Forschungscrgcbnissen über das
Palriziat besonders der süddcutschen Stádtc. In: Zcitschrift fúr Stadtgcschichtc, Stadtsoziologic
und Dcnkmalpflcge. 2. (1975) 1-30. p. hiv. hely: 1-2. p. (A továbbiakban: Bátori, 1975.) A városi vezető csoportok összetételének politikai-, társadalmi- cs gazdasági/foglalkozási szempontú
vizsgálatában leginkább Alfréd Stolzc korábbi munkáira alapoz. Im. 4-5. p.; 15-16. p.
Loibl, Richárd: Passaucr Patrizicr. Zur Führungsschicht der Bischofs- und Handclsstadt ím
spáten Mittclaltcr. In: Zcitschrift fiir baycrischc Landcsgcschichtc 62. (1999) 41-98. p. hiv.
hely: 83. p. Bár Loibl a passauí patríciátusról szóló tanulmányában hosszú bevezető részben
foglalkozik a felhasználható forrásbázis szegényességével, mégis — talán némi szakmai
„irigységgel" — meg kell jegyeznem, hogy az 1441-től fennmaradt folyamatos
„Stadtratlisten"
valószínűleg azért egész jó kiindulási alapként szolgálhatott a szerző számára. Munkájának külön érdekessége, hogy a vezető réteg reprezentációjának kérdését szemléletesen kapcsolja össze a városkép alakulásával (patríciustornyok). Uo. 52-53. p.
Dirlmeier, Ulf: Untcrsuchungcn zu Einkommcnsvcrháltnissen und Lcbcnshaltungskostcn in
oberdeutschcn Stadtcn dcs Spátmittclalters. (Mittc 14. bis Anfang 16. Jahrhundcrt). Heidclbcrg,
1978.
Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők. A magyar gazdasági elit a 19. században
és a 20. század első felében. Bp., 1989. (Gyorsuló idő).

vánvalóan azzal a politikai elittel azonosítható, amelynek tagjai túlnyomórészt a
vagyonos felső réteg szűkebb csoportjából kerültek ki. Bár így a vagyoni rétegnek
igen jelentős szerep tulajdonítható a közösség életére ható gazdasági elöntésekben,
mégis a későbbiekben árnyalni szeretném majd azt az általános elképzelést, miszerint a két elitcsoport megfeleltethető egymásnak, vagy legalábbis a politikai vezető
réteg csupán a vagyoni elit egy kiváltságos csoportját alkotta volna.
Több, a politikai elitről szóló tanulmányt tartalmaz a Bónis György és Degré
Alajos által szerkesztett 1971-ben megjelent kötet. Az első tanulmányban Bácskai
Vera — többek között — a mezővárosi politikai elit vagyoni-, illetve foglalkozásbeli megoszlásával foglalkozik, s a politikai konfliktusokat a XVI. századi Gyula
példáján keresztül mutatja be.39 Közelebb áll jelen tanulmány témájához a Tirnitz
József által feldolgozott kérdéskör. Bár a soproni belső és külső tanács viszonyáról
szóló rész időnként egyfajta leegyszerűsített marxista megközelítést mutat, mégis
fontos információkat olvashatunk a „választópolgárság" összetételéről, a külső tanács feladatkörének módosulásáról (leginkább szűküléséről), illetve a tagok vagyoni megoszlásáról. Tirnitz tanulmánya is rámutat arra, hogy milyen jelentőséggel bír a vagyoni elit elhatárolása. Éppen a vizsgált korszakra tehető ugyanis az a
folyamat, amelynek során a vagyoni elit, illetve annak egy szűkebb csoportja teljesen kisajátítja a közösség feletti politikai hatalmat. 60
A magyar nyelvű szakirodalomban a vagyoni és a politikai elit egyaránt legfontosabb alkotóelemét, a kereskedők csoportját teszik leggyakrabban vizsgálat tárgyává. 61 A vagyonosság alapján elkülönített csoportok foglalkozási ágak szem-
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Bácskai Vera: A mezővárosi önkormányzat a XV. században és a XVI. század elején. In: Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából. Szerk.: Bónis György - Degré Alajos. (A
továbbiakban: Bónis-Degré, 1971.) Bp., 1971. 9-34. p. (A továbbiakban: Bácskai, 1971.)
Tirnitz József: Sopron szabad királyi város külső tanácsa. In: Bónis-Degré, 1971. 5 3 - 8 0 . p.
hiv. hely: 57-58. p. (A továbbiakban: Tirnitz, 1971.) Említhető még a kötetből Komoróczy
György tanulmánya, amelyben a kora újkori Debrecen városvezetésével, a lakosság XVI. századi differenciálódásával, illetve a reformációnak a vezető csoportokra tett hatásával foglalkozik. Komoróczy György: Debrecen város képviseleti rendszere a XVI-XVII. században. In:
Bónis-Degré, 1971. 81-116. p.
A teljesség igénye nélkül említhető itt: Kubinyi András: A budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban. In: Levéltári Közlemények 37. (1966) 227-291. p., Kubinyi András:
Buda és Pest szerepe a távolsági kereskedelemben a 15-16. század fordulóján. In: Történelmi
Szemle 37. (1994) 1-2. sz. 1-52. p., Mollay Károly: Kereskedők, kalmárok, árosok. Moritz Pál
kalmár, 1511-1530. Soproni Szemle 45. (1991) 1-31. p. vagy Gecsényi Lajos: Kelet-magyarországi kereskedők a nyugati távolsági kereskedelemben 1546-ban c. tanulmánya In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. 1991. 25-35. p. Ezek a munkák elsősorban a városi
lakosság említett csoportja által végzett kereskedelmi tevékenységgel foglalkoznak.

pontjából azonban korántsem mondhatók homogénnek, azaz egy vagyoni réteg
nem azonosítható egyetlen, foglalkozási ág szerint elhatárolt csoporttal sem.62 Ennek fényében tehát hasznos lehet, ha szakítunk azzal az általánosan elterjedt gyakorlattal, amelyben az elkülönítés alapját az egyes foglalkozási ágak adják.
Ehelyett tisztán a vagyonosság mértékét kell a városi társadalom egyes rétegeinél
az elhatárolás alapjává tenni. Az így elkülönített csoportok magukba foglalhatják
több foglalkozási ág képviselőjét is, hiszen ahogy a foglalkozási ágak alapján elhatárolt csoportok a vagyonosság szempontjából nem voltak homogének, úgy a vagyoni rétegek is erősen heterogén jelleget mutatnak a foglalkozási ágak szerint.
Granasztói György „A középkori magyar város" c. átfogó jellegű müvében több
helyen is szerepelnek a városok vezető rétegére vonatkozó fontos információk. Szó
esik többek között a vagyonát túlnyomórészt földbirtokra alapozó nemzetségi patríciusrétegnek az „új típusú" elitréteg által történő „leváltásáról", a város vezetését
hamarosan kisajátító új elit és a középréteg szembenállásáról, az elit tagjainak vagyonáról, végül pedig a kézművesek felső vagyoni rétegéről/" A könyv további jelentősége, hogy számos fontos adatot közöl magára Pozsonyra vonatkozóan is. 64
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Hasonló jelenségről olvashatunk Bácskai Vera: A polgári vagyon nagysága és szerkezete a
XIX. század első felében c. tanulmányában (In: Győri Tanulmányok 1993/13. 39-58. p.). A
szerző az újkori Sopron és Győr polgárságának vagyonosságát kvantitatív jellegű elemzésekkel vizsgálja, s ezeken keresztül képet kapunk az egyes foglalkozási ágak ilyen értelmű differenciált megoszlásáról is. A foglalkozási ágak alapján történő elkülönítésre találunk példát
Jaritz egyik tanulmányában is, amelyben a szerző a leggazdagabb felső réteget egyszerűen a
kereskedők csoportjával azonosítja, míg a középréteget a kézművesekkel. Jaritz, Gerhard: Die
rcalienkundlichcn Aussagen der sogenannten „Wiener Tcstamcntsbüchcr". In: Das Lcbcn in
der Stadt dcs Spátmittclaltcrs. Internationaler Kongrcss Krcms a. d. Donau 20. bis 23.
September 1976. Wien, 1980. Vcröffentlichungcn dcs Instituts für mittclalterliche
Rcalicnkundc Östcrrcichs 2. ÖAW Phil.-Hist. Klasse Bd. 325. 171-190. p. hív. hely: 175. p.

63

Granasztói György: A középkori magyar város. Bp., 1980. (Magyar História). 120. p.;
121-125. p.; 171. p. és 183-188. p.
A korabeli családszerkezet témáját vizsgálva természetszerűleg több szerző tárgyalja a polgárság
felső rétegének helyzetét is. Ezekben a munkákban a vagyoni felső rétegre jellemző családstruktúra — magától értetődően — a teljes városi társadalomra jellemző általános viszonyok bemutatásának a részét képezik. Ilyen munkák pl.: Granasztói György: A polgári család a középkorvégi
Magyarországon. In: Történelmi Szemle 4. (1982) 605-664. p. (A továbbiakban: Granasztói,
1982.); Szende Katalin: Családszerkezet és örökösödési szokások a késő középkori Sopronban
és Pozsonyban. In: Levéltári Közlemények 68. (1997) 1-2. sz., 77-98. p.; Uő: Otthon a városban. Társadalom cs anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. Bp., 2004.
(Társadalom- cs Művelődéstörténeti Tanulmányok 32.) 92-115. p.; vagy Mollay Károly: Családtörténet és társadalomtörténet (az 1532. évi mészárosok). In: Soproni Szemle 42. (1988) 1-4. sz.
109-121. p. Szendénél nagy hangsúlyt kap az anyagi kultúra kérdésköre is, amelyhez általában
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A kutatástörténeti kitérőt lezárandó, feltétlenül szólnom kell még H. Németh
Istvánnak 2006-ban megjelent kötetéről, amelyben maga a szerző is igyekszik áttekinteni az elitkutatás-történetet, elsősorban abból a szempontból, hogy a városi
archontológiák mennyiben járulhatnak hozzá a városvezető rétegről alkotott általános történetírói képhez. 6 ' H. Németh a tárgyalt kötetben Kassa város kora újkori
archontológiáját adja közre, amelynek összeállítását nyilvánvalóan többéves és
rendkívül alapos kutatómunka előzött meg. A kötetben szereplő információs bázis
önmagában is jelentős mértékben járul hozzá a témával foglalkozó magyarországi
kutatáshoz, egyúttal az ilyen jellegű archontológia összeállítása iránymutató lehet
a jövőbeli elitkutatás számára. A továbbiakban részletesen vizsgálom a különböző
elitcsoportok elhatárolásának módját, illetve az így létrehozható egyes csoportok
elemzésében rejlő lehetőségeket.
A fejezet elején említett három elit-kategória közül a pozsonyi politikai elittel
kapcsolatban elöljáróban annyi elmondható, hogy ebbe a körbe legegyszerűbben
azok a személyek sorolhatók, akik többször viseltek esküdt tanácsosi, bírói, vagy
polgármesteri címet. Ennek a csoportnak a körülhatárolására Pozsonyban egyrészt
a kamarásnak a tanács tagjai előtt tett éves pénzügyi beszámolóit tartalmazó
Gabbuch, másrészt a pozsonyi Actionale Protocollum idevonatkozó kötetei használhatók. 66 Az ezekből a forrásokból nyerhető adatok azonban nem fedik le teljes
mértékben a címben megjelölt korszakot. A Gabbuch csupán az ötvenes évekig közöl viszonylag folyamatos adatsorokat, az Actionale első kötete 1507-ig terjed, a
második az 1539 és 1548 közötti évekből fennmaradt dokumentumokat foglalja
magába. Továbbá az utóbbiból hiányzik az 1543. és az 1546. évi, illetve a harmadik
kötetből az 1550. és az 1551. évi tisztújítás során megválasztott személyek névsora. A két forrás közül a Gabbuch esetében némi bizonytalansági tényezőt jelent,

kiváló információs bázissal szolgálnak a végrendeletek. A kötet erre vonatkozó részében az elitre jellemző anyagi kultúrát illetően számos fontos adatot ismerhetünk meg. Ennek kapcsán két
müvet kell még megemlíteni: Laszlovszky József: Social Stratification and Matcrial Culturc in
10th— 14,h Century Hungary c. tanulmányában (In: Alltag und matcricllc Kultur im
mittelalterlichcn Ungarn. Szerk.: Kubinyi András - Laszlovszky József. Krcms, 1991. Médium
Acvum Quotidianum 22. 32-67. p.) a középkori magyar társadalom rétegződésének az anyagi
kultúrára vonatkozó régészeti lelctanyagban való tükröződését vizsgálja. Klciniczay Gábor:
Alltagslcbcn und Elité im Spátmittelalter. Zivilisicrte und Barbarc c. munkájában (In: Mensch
und Objckt im Mittelalter und in der friihen Neuzcit. Lebcn-Alltag-Kultur. Wien, 1990.
Vcröffcntlichungcn des Instituts für Realienkunde des Miltclaltcrs und der frühen Neuzcit. Nr.
13. Ö A W Phil.-Hist. Klasse Bd. 568. 255-284. p.) pedig a középkori magyar társadalom vezető
rétegének mindennapi életével foglalkozik.
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Németh, 2006. 12., 19-35. p.
Magyar Országos Levéltár, Mikrofilmtár (a továbbiakban: MOL MF) C489, illetve AMB 2 a 2.

hogy a kamarás által tett jelentéseket utólag — néha egy-két évi késéssel — vezették be, így a részt vevő tisztviselők felsorolásában előfordulhat tévedés. Az
Actionale adatai már sokkal megbízhatóbbak, mivel a belső tanács tagjai az adott
hivatali év első bejegyzéseként szerepelnek.
Azokban az években, amelyekben mindkét fent említett dokumentumból hiányoznak a kérdéses adatsorok, többek között a végrendeletek szolgálhatnak kiegészítő információkkal, mivel a testamentumok végén viszonylag gyakran szerepelnek tanúként magas rangú tisztviselők. 67 Az eddig felsorolt források mellett —
korlátozott mértékben — használhatók még a méltóságsorok pontosításához a kamarai számadáskönyvek (Kammerbücher), a Tilalmi Könyv, illetve a Magyar Országos Levéltárban mikrofilmen megtalálható pozsonyi okleveles anyag. A forrásokból nyert információs bázis alapján megállapítható, hogy az említett szempontok szerint elhatárolt csoport egy szűk réteget képviselt, azaz a városi vezetést egy
mintegy 25-30 családból álló politikai elit tartotta a kezében, amelynek tagjai között cserélődtek a legjelentősebb tisztségek.
Az értelmiségi elit kapcsán kiemelhető, hogy a városi társadalomnak szintén
egy nagyon szűk körére voltjellemző, hogy fő megélhetési forrása szellemi tevékenységből származott. Az 1529 és 1557 közötti időszakban született végrendeleteket tartalmazó Protocollum Testamentorum második kötetéből kiderül, hogy a
391 örökhagyónak mindössze 4,6%-a (18 végrendelkező) sorolható ebbe a csoportba. Ezen belül, még ha kis mértékben is, de tovább szűkül azoknak a köre, akik
valóban az értelmiségi elit rétegéhez tartoztak, azaz valószínűleg hosszabb-rövidebb ideig látogatták valamelyik egyetemet és/vagy magasabb rangú városi, vagy
egyéb adminisztratív funkciót láttak el. A vagyoni szempont alapján elkülönített
felső réteggel történő összehasonlítás során pedig egyértelműen látszik, hogy az
élteimiségi elit tagjai kivétel nélkül a vagyoni felső réteg körébe tartoztak. 68
Láthatjuk tehát, hogy az eddig tárgyalt két megközelítés alapján a végrendelkező polgároknak viszonylag szűk körét lehet elitként definiálni. A politikai elit vizsgálatánál mindenképpen érdemes figyelembe venni a vagyoni rétegződés szempontjából elkülöníthető csoportosítást is. Utóbbi elvégzéséhez elsődlegesen a po-
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A XVI. századi pozsonyi végrendeleteknek ilyen célú használhatósága sajnos csak kiegészítő
jellegű lehet. Ebben a tekintetben nem oszthatjuk H. Németh Istvánnak azt az optimista véleményét, miszerint a testamentumok végén „biztosan " szerepel egy-két tanácsos neve. Németh,
2006. 18. p.
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A polgárságnak ezen csoportja inkább abból a szempontból érdemel kiemelt figyelmet, hogy
éppen korszakunkra esik az a folyamat, amelynek során fokozatosan növekszik a város életében játszott szerepe, s ezzel együtt erősödnek a közösségen belüli pozíciói.

zsonyi Protocollum Testamentorum második kötete (1529-1557) szolgált információs bázissal. 69 A kötet 388 testamentumot tartalmaz. Az ezekhez a végrendeletekhez tartozó 391 testálót két csoportra osztottam annak alapján, hogy mekkora vagyonról rendelkeztek. A felső réteg elhatárolásánál az ingatlanról és az ékszerekről tett rendelések, ill. a pénzhagyatékok játszották a legfontosabb szerepet.
A Végrendeleti Könyv információi mellett bevontam az elemzésbe az 1542/43-as
pozsonyi adójegyzék és az 1538-1566 közötti pozsonyi Tiltáskönyv idevonatkozó
adatait is. Mindezek alapján elkülönítettem egy 106 főből álló vagyoni elitet
(27,1%), a fennmaradó 285 örökhagyó csoportját (72,9%) a városi középréteghez
tartozónak vélhetjük, hiszen általánosan elfogadott, hogy a korszakban a városi
polgárság közép- és felső rétegének képviselői tettek írásban végrendeletet. A politikai elit vizsgálatát kiterjesztettem az 1495-1560 közötti időszakra. Ebből következően annál a néhány személynél, aki a kérdéses időszakban részt vett a városvezetés munkájában, illetve testamentumát az első Végrendeleti Könyv tartalmazza, szintén el tudtam végezni a vagyoni helyzet alapján történő besorolást.
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A szerző 2007 áprilisában védte meg PhD disszertációját, amelynek fő témája a fent említett
végrendeleti anyag és a korszakból fennmaradt további források információi alapján definiálható vagyoni elit és középréteg vizsgálata.
Az első Végrendeleti Könyv (AMB 4 n 1) testamentumait — a Pozsony Városi Levéltár határozatlan időre történt bezárása miatt — jelenleg „csak" mikrofilmes anyagból ismerhetjük
meg. (MOL MF C 9.) A forrástípus jelentősége, hogy bár a végrendeletek lejegyzése és a végrehajtásuk feletti felügyelet a városi adminisztrációhoz köthető, mégis létrejötte nem közvetlenül a városi adminisztráció tevékenységének eredménye, hanem a forrás olyan, a polgárok
által lcjcgycztctctt dokumentumként értékelhető, amelyből viszonylag átfogó képet kaphatunk
arról, hogy maguk a végrendelkező polgárok hogyan nyilatkoztak vagyoni helyzetükről, családi, lokális és városon kívüli kapcsolataikról.
A vagyoni helyzet megállapításánál mindenképp számolni kell a forrástípushoz kötődő —
szokásjogi és egyéb körülményekből adódó — bizonytalansági tényezőkkel. A legnagyobb
problémát az jelenti, hogy a teljes vagyonról általában nem kapunk részletes adatokat. A törvényes főörökösre hagyott javakról a végrcndclkczőnck nem kellett külön megemlékeznie.
Valószínű, hogy a hátrahagyott vagyonnak ezen kívül is voltak még más részei, amelyekről a
testamentum megalkotásakor nem tettek említést. Szerencsére éppen a tekintélyes vagyonnal
rendelkező polgároknál volt elterjedtebb az a gyakorlat, hogy az „automatikusan" a főörökösre szálló vagyonrészt is részletesen tárgyalták. Mindezt éppen a vagyon nagysága indokolta,
hiszen pontosan körül kellett például határolni azt a vagyonrészt is, amelyre az oldalági rokonság nem jelenthette be igényét. Az említett bizonytalansági tényezők figyelembe vételével, de
meg kell kísérelnem a vagyoni elit elválasztását a középrétegtől. Mindhárom témakörben (ingatlanok, ékszerek, pénzhagyatékok) három-három kategóriát állítottam tol. Az első kategóriába a rendeléseknek azon csoportja tartozik, amely alapján a végrendelkező nagy biztonsággal
a vagyoni elithez sorolható csupán az egyik témakör figyelembevételével is. A második kategória a rendeléseknek azt a mennyiségét jelöli, amelynek alapján feltételezhető, hogy a testáló

III. „ P o t e n t e s " . A politikai elit P o z s o n y b a n

Amint azt az egyes elitcsoportok elhatárolásának kérdésénél már említettem, ebben az esetben egy, a vagyoni elitnél szűkebb körről van szó. A politikai elit definiálásánál némileg egyszerűbb helyzetben voltam, hiszen csak azt kellett megvizsgálni, hogy kik viseltek vezető tisztséget. Az viszont kérdésként merül fel, hogy
pontosan mely tisztségek sorolhatók ebbe a körbe, illetve hogy milyen időhatárokat szabjunk meg a vizsgálat keretéül. Tudjuk, hogy a legfőbb döntéshozó szerv, a
belső tanács (másképp esküdt polgárok) létszáma már a XIII. század végén tizenkettőben rögzült. A XV. század első évtizedeiben huszonnégyre emelkedett a tanácsban részt vevő esküdtek száma, majd a század második felében visszaállt az
eredeti tizenkét fő.71 A XVI. század folyamán már nem változott a létszám. A belső
tanács munkáját segítette — és egyben ellenőrizte is — a külső tanács, amely kezdetben huszonnégy választott polgárból állt, majd a XV. század közepén ez a szám
kiegészült hatvanra. A külső tanács tagjai (Genante, másképp választott polgár) ki-
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az elithez tartozik, azonban az információ önmagában meg nem tekinthető mérvadónak és valamely más területről, vagy más forrásból (leginkább a korszakból fennmaradt adójcgyzékből)
megerősítésre szorul. A harmadik kategória az ingatlanról, értéktárgyakról, vagy pénzről tett
rendelések azon (legnagyobb) csoportját jelöli, amelynek alapján egyértelmű, hogy a végrendelkező nem sorolható az elithez.
Magyarországi analógiaként Kolozsvár említhető, ahol 1405-től kezdve a városi közösség választotta a tizenkét esküdtet, ezután a város öregjeivel és birtokosaival megválasztotta a bírót.
Kiss András: Más források - más értelmezések. Marosvásárhely, 2003. (Erdély emlékezete)
163. p. (A továbbiakban: Kiss, 2003.) A jelentősebb magyarországi mezővárosokban is leginkább bíróból és 12 esküdtből állt a várost irányító önkormányzati szerv (Bácskai, 1971.
12. p.). Bár a mezővárosi önkormányzat hatásköre korlátozottabb volt. mint a szabad királyi
városoké, mégis néhány mezőváros elérte, hogy lakói szinte a királyi városi polgárság jogaihoz mérhető szinten élvezzék az önkormányzati szabadságot (Uo. 9. p.). Többek között ebből
a szempontból is megalapozottnak tekinthető a fenti analógia.
A német városokban is a tizenkét fős irányító szerv volt a legelterjedtebb forma. Néhány városban (pl. Basel, StraBburg, Augsburg) nem határozták meg szigorúan, hogy hány fős legyen
a tanács, annak létszáma időről-időre változott. A tizenkettes létszám mellett pedig gyakori
volt még a huszonnégy- a harminckét- és a harminchat fős grémium is. Isenmann, 1988.
134. p. Augsburghoz ld. még Rogge, 1994. 244. p„ 258-259. p., 266-267. p.
Bécsben a városi közigazgatás feje a polgármester volt, akit a belső tanács segített munkájában.
Utóbbi 1500 körül még 18 főből állt. Az 1526-os Stadtordnung első nagyobb egysége a városvezetés több kérdésével is foglalkozott, ennek keretében a belső tanács létszámát tizenkettőre szállította le. Paliser, Josef: Verfassung und Vcrwaltung der Stadt Wien. In: Wien. Gcschichtc cincr
Stadt. Bd 2: Die frühncuzcitlichc Rcsidcnz (16. bis 18. Jahrhundert). Szcrk.: Kari Vocclka Anita Traningcr. A 2. kötetet szcrk.: Pctcr Csendes - Ferdinánd Opll. Wien-Köln-Wcimar,
2003. 47-90. p. hív. hely: 48. p. és 53-54. p. (A továbbiakban: Pausei; 2003.).

sebb jelentőségű feladatokat (pl. küldöttség, számadások ellenőrzése, végrendeletek hitelesítése, stb.) láttak el. 7- Király és Ortvay véleménye eltér abban a tekintetben, hogy játszott-e szerepet a külső tanács az esküdtek megválasztásában. Utóbbi
szerint a külső tanács választotta a bírót, a polgármestert és a többi esküdtet.7" Ezzel szemben Király azon az állásponton van, hogy a városi polgárok közössége
(Gemain) választotta a legmagasabb tisztviselőket a Ferences-kolostor, vagy a Városháza előtti téren.'" Inkább az Ortvay által képviselt álláspontnak kell igazat adnunk. Bár a tárgyalt időszakból nem rendelkezünk erre vonatkozó konkrét pozsonyi információval, az viszont H. Németh István kutatásainak köszönhetően ismert,
hogy a XV1L század végi Nagyszombat tisztújítási módszerét — a kamara által kiküldött biztosok javaslatára — az uralkodó pozsonyi mintára szabályozta. Ennek
értelmében pedig a belső tanács tagjait a 60 fős külső tanács választotta meg, utóbbit pedig a polgárjoggal rendelkezők teljes közössége. °
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Király, 1894. 87-88. p.; Ortvay Tivadar: Pozsony város törtenete. II. k. 2. r. Pozsony, 1898.
27-31. p. (A továbbiakban: PVT 11/2). A késő középkori városi élet differenciálódása — többek
között — a normatív szabályozás egyre növekvő elaprózódásában csapódott le. Ennek következményeként a tanács munkája és jogosítványai is egyre szélesebb területet fogtak át. A külső tanácsok felállítása általános tendencia volt a német városokban is a XIII. és főként a XIV. század
folyamán. Tehetős és tekintélyes polgárok szélesebb köre képezte ezeknek a szerveknek a személyi hátterét, s politikai síkon legtöbbször a gazdaságilag ebben az időszakban megerősödő és
leginkább a céhes kézművesek közül rckrutálódó középréteg képviselőinek biztosított beleszólási lehetőséget a város közügyeibe (Isenmann, 1988. 134-136. p.). Kiss a kolozsvári külső tanács
szerepét ugyancsak egyfajta kontrolláló funkcióként értékeli. Itt 1441-től van adatunk egy hatvantagú testület fennállásáról, amelyből később — az 1458-as „unió" rendelkezése értelmében
— kialakul a „százférfiak" intézménye (Kiss, 2003. 163-164. p.). A belső tanács ellenőrzésének
szándéka azonban nyilván nagyban csorbult, hiszen egészen 1568-ig a tanács választotta meg a
százfcrfíakat, csak 1568-tól bízták ezt a procedúrát a magyar, illetve a szász közösségre. Kiss,
2003. 171. p.
Groebner szerint a nürnbergi külső tanács szerepe elsősorban reprezentatív jellegű volt, s feladata is csak abban merült ki, hogy a belső tanácsnokok formális választásának eredményét, illetve
a belső tanács fontosabb döntéseit megerősítse (Groebner; 1994. 279-280. p.). Augsburg politikai viszonyait elemezve Roggc — Isenmann véleményéhez közelítve — a reprezentációs funkción túl fontosnak tartja kiemelni, hogy a külső tanács egyben fclcmclkcdcsi lehetőségként is
jelentkezett a középréteg tagjai számára (/fogge, 1996. 235. p.). Bécsben hasonló volt a helyzet,
ugyanis míg a belső tanácsi tagság cl volt zárva a kézművesek elől, addig a 76 fős külső tanácsnak mintegy fele már a kézművesek közül került ki (Pauser; 2003. 53. p.). Utóbbi városban már
1365-től van tudomásunk a negyventagú külső tanács létezéséről. Kiss, 2003. 163. p.
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PVT 11/2 31. p.
Király, 1894. 68. p.
Németh, 2006. 9. p.

Mindebből azonban még hiba lenne azt feltételezni, hogy a városi középréteg a
külső tanácson keresztül hathatós ellenőrző funkciót gyakorolhatott volna a belső
tanács által megtestesített mindenkori politikai elit felett. Később még részletesen
tárgyalni fogjuk, hogy általános jelenség volt, hogy a belső tanácsban több éven át
részt vevő befolyásos személyek — főleg pályájuk elején, illetve életük utolsó éveiben — a külső tanácsban jutottak szerephez, ezáltal nyilván annak a szűk csoportnak az érdekeit erősítve, amely a politikai eliten belül is a felső réteget képezte. A
pozsonyi külső tanácsnak tehát inkább csak formálisan volt befolyása a bíró, a polgármester, valamint a belső tanácsnokok megválasztására, s a városvezetésen belüli fluktuációt tulajdonképpen csak az elvi szabályozás síkján biztosította az említett eljárás, gyakorlatilag a feltörekvő középrétegnek ilyen értelemben nem volt érdemi befolyása az eseményekre.
Elemzésemben a pozsonyi politikai elithez való tartozás alapkritériumának azt
tekintettem, ha valaki legalább egy évre bekerült a belső tanácsba. Némileg problémát okoz azok besorolása, akik egy-két évig kamarásként tevékenykedtek, de azon
kívül egyszer sem voltak esküdt polgárok. Összesen tíz ilyen személyt ismerünk.
Ezek közül heten feltűnnek a választott polgárok (azaz a külső tanács tagjai) között
is — egy személy kivételével több éven át. Ennél a hét polgárnál a külső tanácsi
tagság erősített meg abban, hogy őket is a politikai elithez kell sorolnom. Három
olyan kamarást ismerünk a negyvenes-ötvenes évekből, akiket még a külső tanács
tagjai között sem említenek. Esetükben az a tény játszott mérvadó szerepet, hogy
éppen a negyvenes évektől tapasztalható, hogy az addigiakkal ellentétben már nem
a Genanten felsorolásánál, hanem az esküdt polgárok között említik a kamarást,
ami az egyébként is fontos tisztség presztízs-emelkedéséről tanúskodik. 76
A vizsgálat időbeli kereteinek meghatározása nyilvánvalóan szubjektív gondolatmenetet követ. Egyértelmű, hogy a tisztségek viselőit nem lett volna elég csak a
vagyoni elit elhatárolásának elsődleges forrásául szolgáló második Végrendeleti
Könyv adta intervallumon belül vizsgálni, szélesebb kereteket kellett alapul vennem. A kezdő év kiválasztása „önkényesebb". A vizsgálat kezdő dátumaként az
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A kamarások más városokban is jelentős szerepet játszottak a gazdasági életben, s ennek köszönhetően a közösség politikai elitjében is. Bécsben a főkamarás (Obcrkámmcrcr) tagja volt
a belső tanácsnak (a város pénzügyeinek egyre nagyobb mértékű differenciálódása miatt
1485-ben létrehozták az alkamarási tisztséget, utóbbi személy nem volt tagja a Stadtratnak).
Az Obcrkámmcrcr tanácsi tagsága éppen azzal magyarázható, hogy tisztsége kiemelt fontossággal bírt a városvezetésen belül, illetve a főkamarás napi kapcsolatban állt a polgármesterrel. Pauser, 2003. 65. p.

1497/98-as hivatali évet jelöltem meg. 77 Ez az első év, amelyben az egyik legfelső
pozícióban (polgármester) találunk olyan személyt, akinek a politikai eliten belül
meghatározó szerepe volt a XVI. század első három évtizedében. Végrendeletét elsőkéntjegyezték be a Protocollum Testamentorumnak 1529-ben megnyitott második kötetébe. Az illető tekintélyes személy Pozsony egyik legtekintélyesebb családjának akkori feje: Wolfgang Vorster. A kezdő dátum kiválasztását indokolhatja
még, hogy — amint azt korábban már említettem — a XV. században több strukturális változás történt a városvezetés hierarchiáján belül, amelyek eredményként
csak a század második felére rögzültek — a kora újkorra jellemző — létszámok.
A politikai elit vizsgálatának időintervallumát lezáró dátum 1560/61. Utóbbi
döntés azzal indokolható, hogy az ötvenes évek közepe felé érezhető egy kezdődő
generációváltás a vezető rétegen belül. Új személyek jelennek meg, s egyre inkább
átveszik a „kiöregedő", vagy pontosabban fogalmazva „kihaló" nemzedék tisztségeit. Az 1560/6l-es év még az utolsó, amikor a „régi" generáció képviselői töltik
be a bírói és a polgármesteri címet is. A teljes váltás tulajdonképpen 1566/67-re
megy végbe, ekkor már mindkét említett poszt az „újak" kezében van. A záró dátumot indokolja még — némileg opportunista módon — a forráshiány is, ugyanis az
1561-63, illetve az 1564-66 közötti 2-2 évből nem ismerjük a méltóságsorokat. s
A társadalomtörténeti elemzések szinte egyhangúlag elfogadják, hogy mintegy
30-35 év volt szükséges ahhoz, hogy egy generációs váltás során teljesen kicserélődjön egy XVI. századi város lakossága. Ily módon a vizsgált 64 év nagyjából
két generációt ölel föl, amely elégséges keretet biztosít arra, hogy kellő mélységben vizsgálni tudjuk a politikai eliten belüli fluktuációt, illetve a további felmerülő
kérdéseket.
A konkrét elemzés előtt ki kell még térnem arra, hogy mely források szolgáltak
a méltóságsorok felállításának alapjául. A korszak első felének vizsgálatához leginkább az ún. Gabbuch volt segítségemre. 80 Ebben a városkönyvben azok a jelentések olvashatók, amelyeket a kamarás tett a polgármesternek. A kamarás hivatali
évére vonatkozó kiadások és bevételek összesített egyenlegét a bíró, illetve néhány
esküdt és választott polgár jelenlétében mutatták be. Ezen adatsorok segítségével
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A tisztviselők választása Szent György napján zajlott le ünnepélyes keretek között. így egy hivatali év (általában) április 24-től a következő év hasonló időpontjáig tartott.
Ezekből az évekből sajnos már a végrendeletek sem álltak rendelkezésemre a hiánynak legalább részleges pótlásához. Ehhez a jövőben a Protocollum Testamcntorum harmadik kötetének idevonatkozó végrendeleteit kell majd részletesen megvizsgálni.
Grimasztól, 1982. 618. p. Baur szintén elfogadja a 30-35 éves periódust egy generációra vonatkoztatva. Baur, 1989. 115. p.
MOL MF C489.

viszonylag jól rekonstruálható a belső tanács összetétele. Sajnos a Gabbuch nem
folyamatos, így a felhasználható információkat több évben más források bevonásával kellett kiegészíteni. További bizonytalansági tényezőt jelent, hogy a kamarás
által tett jelentéseket utólag — néha egy-két évi késéssel —jegyezték be, így a
jelenlévő tisztviselők felsorolásában előfordulhat tévedés.
Az Actionale adatai már sokkal megbízhatóbbak, mivel minden év elején kiemelve feljegyezték, hogy kit választottak meg Szent György napján bírónak, polgármesternek, esküdtnek, illetve városkapitánynak. Utóbbit mindig az esküdtek között
említik, így ezzel a tisztséggel — időnként — tulajdonképpen tizenháromra emelkedik a belső tanács tagjainak a száma, egyelőre a kamarás nélkül. Az Actionale Protocollum második kötete 1539-ben „indul". Sajnos a kötetben szereplő méltóságsorok
nem teljesek, így — amint azt már korábban is érintettem — 1543-ban, 1546-ban,
1550-ben és 1551-ben nem vezették be a tisztségviselők nevét.
A Végrendeleti Könyv első és második kötete csak korlátozott mértékben volt alkalmas arra, hogy pótolni tudjam a Gabbuch és az Actionale hiányosságait. így sajnos nem minden évből ismerjük az összes kérdéses tisztségviselő nevét, sőt van
olyan év is, amelyből egyetlen esküdtet sem sikerült azonosítani/ 1 Végül meg kell
még említenem olyan „elszórt" információkat, amelyek a kamarai számadáskönyvekben (Kammerbücher), az 1538-1566 közötti Tilalmi Könyvben, illetve a Magyar
Országos Levéltárban mikrofilmen megtalálható pozsonyi okleveles anyagban lelhetők fel. Bár ezeknek az információknak a felkutatása nyilván lényegesen hosszabb
időt és több energiát vett igénybe, mint a fent említett — többé-kevésbé összefüggő
adatsorokat képező — forráscsoportok átvizsgálása, mégis számos fontos hiánypótló információt tudtam ezen anyagok által beépíteni a felállítandó méltóságsorokba.
Összességében tehát kijelenthető, hogy az itt felsorolt források adatsorai jól elemezhető metszetként szolgálnak ahhoz, hogy átfogó képet nyerjünk a pozsonyi politikai elitről aXV-XVI. századfordulójának, illetve a XVI. század első két harmadának időszakából. Az említett forráscsoportok felhasználásával a vizsgált 64 éven
belül négy, illetve két esetben nem tudtam megállapítani, hogy ki volt a polgármester, illetve a bíró. Összesen 498 további belső tanácstagot sikerült azonosítani, azaz
a 62 bírói és 60 polgármesteri címmel együtt 620 esetben ismerjük a belső tanács
tagjainak a nevét.
A politikai elit összetétele kapcsán több tényezőt is vizsgálnunk kell. Elöljáróban annyi máris kijelenthető, hogy bár az évenkénti választás - elvben - a fluktuá-
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Azokhoz az 1529 előtti évekhez, amelyekből a források nem szolgáltak megfelelő adatokkal,
korlátozott mértékben még az Ortvay által írt pozsonyi várostörténet harmadik kötete használható. Ortvay Tivadar. Pozsony város története. III. k. Pozsony, 1894.

ciót volt hivatva biztosítani, a tisztségviselők cserélődése csak nagyon kis mértékben valósult meg. Ehelyett sokkal inkább egy olyan tendenciáról beszélhetünk,
melynek során egy szűk réteg kisajátította magának a legmagasabb posztokat, s a
vezető személyiségek cserélődése valójában csak a politikai eliten belüli kontinuitás fényében vizsgálható. 82
Az elemzés árnyaltabbá tehető, ha megkülönböztetjük a folytonosság egyes fajtáit. Eszerint vizsgálható személyi- családi- és csoportkontinuitás. A folytonosság
vizsgálatához általánosságban megállapítható, hogy az említett 620 tisztség a 64
éven belül mindössze 88 személyhez köthető. Némileg nagyobb a fluktuáció, ha
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Közismert tény, hogy a korabeli városokban szinte kivétel nélkül hasonló állapotokkal számolhatunk. A délnémet kisváros, Hall polgársága is elfogadta a tisztviselők újraválasztásának
gyakorlatát, ennek lehetőségétől csak a magas életkor, rossz egészségi állapot, ritkábban hűtlen kezelés, vagy a tanács többi tagjával szembeni tiszteletlen viselkedés foszthatta meg a korábbi tagokat (Wunder; 1980. 81. p.). Bécs 1517. évi privilégiumában kimondták, hogy
ugyanazt a személyt polgármesterré csak három év szünet után lehet újra megválasztani.
1561-ben ezt két évre mérsékelték (,Paliser, 2003. 56. p.). A kontinuitásnak a hallgatólagos elfogadottságán túl találunk olyan eseteket is, amikor a folytonosságot a választási procedúra átalakításával is támogatták. Nürnberg példája említhető, ahol a leköszönő belső tanács két
tagja, illetve a külső tanács három tagja alkotott minden évben egyfajta választási bizottságot,
s ténykedésük — ha kimondatlanul is — azt a célt szolgálta, hogy az aktuális politikai elit tagjait „benntartsák" a vezetésben (Isenmunn, 1988. 134. p.). A belső tanácstagok megválasztásánál a nürnbergihez hasonló eljárásról tudósítanak Höxtcr forrásai is, itt a választási
grémiumnak a kereskedőtársaságok és kisebb részben a céhek által delegált tagok csak olyan
jelöltek közül választhattak, akik vagy már „benn ültek" a tanácsban, vagy még nem voltak tanácsnokok, de a hivatalban lévő tanácstagok jelölték őket (Riithing, 1986. 80-81. p.). Mindezekből nyilvánvaló, hogy tényleges választásról, esetleg modern értelemben vett választási
„küzdelmekről" nem beszélhetünk, tulajdonképpen a város közép- és még inkább alsó rétege
inkább csak követte a politikai eseményeket, a vezetők kiválasztásába valódi beleszólásuk
csak igen korlátozott, áttételes formában lehetett.
A vezető tisztségeknek deklarált módon történő monopolizálására is ismerünk példát: az
1521. évi nürnbergi Tanzstatut-ban meghatározták, hogy mely nürnbergi családok tagjai táncolhatnak a Városházán rendezett ünnepségeken, sőt ezen a körön belül is még három szintet különítettek cl aszerint, hogy az illető családok előkelőség tekintetében milyen sorrendben kapcsolódhatnak be a táncba. Ezzel tehát nem csak azon nemzetségek körét határolták cl, akik részt vehetnek a tanácsban, hanem még azon a csoporton belül is rangsort állítottak föl (Hirschmann,
1968. 265. p.; Groebner. 1994. 286. p.). Hasonló példáknak tekinthetők még az ún. „Stubcnordnung"-ok más német városokból (pl. Ravensburg, Lindau, Rottwcil). Bátori, 1975. 18. p.
A vezető csoport tehát a tisztségek kisajátítása révén bizonyos értelemben cl is különült a teljes
polgári közösségtől. A késő középkori kölni tanács ennek az elkülönülésének egyfajta ideológiai
hátterét is megfogalmazta: a közösség többi tagját összefoglalóan az „Untcrthancn" kifejezéssel
illették, s a politikai elit önmeghatározása szerint a tanácsot a polgárok fölötti atyai gondoskodás
(„Váttcrlich tragender vorsorgh") vezette. Schwerhoff, 1994. 206. p.

csak a bírói és a polgármesteri pozíciókat vizsgáljuk. Ennél a két pozíciónál 25 személyjut 122 tisztségre.8"'

III. I. Személyi

kontinuitás

A személyi kontinuitás vizsgálatánál a fent említett 88 polgárt hat nagyobb csoportba osztottam aszerint, hogy hány éven át vettek részt a belső tanács munkájában. Az első csoportba azok kerültek (összesen tizenkilencen), akik 0-2 évet töltöttek a tanácsban. Korábban említettem, hogy tíz olyan személyt is besoroltam a politikai elitbe, akik csak kamarásként, esetleg emellett még a külső tanács tagjaként
fordulnak elő a forrásokban. Arról is esett szó, hogy ezeknek a polgároknak a hivatali idejük többségében a vizsgált időszak második felére esett. A belső tanácson
belüli fluktuáció szempontjából érdekesebb számunkra azoknak a csoportja, akik
1-2 éven át voltak tagjai a legfelső irányító szervnek. Ez a „csoport" kilenc főből
áll. A kis létszámnál lényegesebb az a tényező, hogy ezeknek a személyeknek a hivatalviselési idejük egy kivételével a századforduló körüli évekre esik. Az 1510-es
évek után tehát tulajdonképpen az az általános gyakorlat, hogy a politikai elit körébe emelkedő személyek — legtöbbször megszakításokkal — legalább három évben részt vesznek a belső tanács munkájában. Ebből következően az is megállapítható, hogy a XVI. század elejétől, ha korlátozott mértékben is, de még zártabb lesz
a városvezetést kezükben tartók köre. 84
Azon személyek között, akik legalább három hivatali évet töltöttek el esküdt
polgárként, már nem mutatkozik ilyen pregnáns időbeli súlyponteltolódás, sőt
megállapítható, hogy a további csoportok általában egyenletes eloszlást mutatnak
abban a tekintetben, hogy az ide tartozó polgárok mikor kezdték pályafutásukat. A
politikai elit egyfajta „alsó-középrétegeként" értékeltem azoknak a csoportját,
akik 3-5 évet töltöttek el a belső tanácsban. A közel kilencven személynek ez a legnagyobb része, összesen 24 fő sorolható ide. A következő nagyobb csoportot azok
képezik, akik 6-9 évig voltak hivatalban, összesen 17 személyre illik ez a jellemző.
Később látni fogjuk, hogy a belső tanácsban eltöltött évek száma átlagosan
7,8-8,8 között mozog, attól függően, hogy a csak kamarási (és választott polgári)

83
84

A tisztségek évenkénti eloszlásához segédletként ld. a
lógiai tábláit, illetve a személyenkénti hivatali pályákhoz
A vezető réteg hasonló bezárkózásáról tudósítanak a
olyan nagyobb városok, mint München, Nürnberg,
Schattenhofer, 1975. 890. p.

Melléklet 1/1., 1/2., 1/3. sz. archontougyanott az 1/4. archontológiai táblát.
századforduló körüli időszakból még
vagy Augsburg belső viszonyai is.

tisztséget ellátókat beleszámítjuk-e az átlag kalkulálásába. Ebből következően a
tíz, belső tanácsosként eltöltött évet tekintettem besorolási kritériumnak annál a
csoportnál, amely már a politikai eliten belül is kiemelkedő szerepet képvisel." 3
Ezek közül 14 esküdt 10-15 évig viselte címét. Fontos megfigyelés, hogy ezen a 14
fős körön belül hét személynek a hivatali évei a vizsgált korszak második felére esnek, ezen belül pedig hat fő a negyvenes években kezdte pályafutását. Az első csoport kapcsán említett bezárkózás, tehát kisebb mértékben a század közepén is
tovább folytatódott. 86 A hivatali évek számának emelkedésével a személyek köre
is szűkül. Ennek megfelelően már csak kilenc olyan polgárt ismerünk, akiket 16-19
éven át beválasztottak a belső tanácsba. A hivatali pályák kezdő időpontját vizsgálva ennél a csoportnál megintcsak egyenletes időbeli eloszlásról beszélhetünk. Érdemes még elöljáróban megjegyezni, hogy ebben, illetve a 20 fölötti hivatali évvel
„büszkélkedők" körében már többségében olyanokat találunk, akit végrendelete,
vagy közeli rokonának testamentuma alapján a vagyoni elithez soroltam.
Húsz fölötti hivatali évvel már csak öt személyt ismerünk. Ezeket a hosszú hivatali pályákat érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni (a jobb követhetőség érdekében az egyéni pályákhoz ld. Melléklet, 1 /4. sz. archontológiai táblát). Valt Preuss
összesen 23 évet töltött el a belső tanácsban. Először 1514-ben tűnik föl, két éven át
kamarásként dolgozik, 1518-ban választott polgár, majd 1519 és 1523 között három alkalommal bekerül a belső tanácsba. Utána viszont a húszas évek fennmaradó
részében csak a külső tanács tagjaként tevékenykedik. 1531 és 1554 között visszakerül a legfelsőbb döntéshozó szervbe: kisebb megszakításokkal legalább húsz
éven át tagja a belső tanácsnak, ezen belül 1534-36 között polgármester. Az utolsó
években (1554-1560) viszont már megint csak választott polgárként említik. 87

85

86

87

Más megközelítés szerint a belső tanács tagjai között azon személyeket is ki lehet emelni, akik
nagyobb politikai aktivitást fejtettek ki az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a diplomácia,
vagy a katonai ügyek terén (.Kurmann, 1976. 12. p.). Sajnos az általam vizsgált források nem
tudósítanak ilyen széles körű tevékenységről.
Hasonló tendencia érvényesült a század folyamán számos német városban is, így például
Frcibcrgbcn, Chcmnitzbcn, Zcrbstbcn, Halléban, Magdcburgban vagy Plaucnbcn (.Kramm,
1968. 136. p.). A XVI. századi Köln hatalmi viszonyai is hasonló képet mutatnak: bár a normatív szabályozás két éves szünetet rendelt cl minden hivatalban töltött év után, mégis "valódi" választásra, azaz új személynek a politikai vezető rétegbe történő becmclkedésére a XVI.
században már csak haláleset, vagy egy tanácstagnak valamilyen különös indokkal történő
visszahívása esetén került sor. Schwerhojf, 1994. 207. p.
Preuss feltűnően hosszú pályát futott be, első tisztségétől az utolsóig nem kevesebb, mint 55
cv telik cl. Ld. Melléklet, 1/4. sz. archontológiai táblát. Felmerülhet a gyanú, hogy esetleg két
külön személyről van szó. Tisztségeit az első években szinte megszakítás nélkül, emelkedő
rangsort követve tölti be, itt tehát valószínűleg egy személyről van szó. Az ötvenes évek külső

Ugyancsak 23 éven át volt tagja a belső tanácsnak Sebastian Schmid. Nála nem ismerjük politikai pályája előtörténetét, 1530-ból arról értesülünk, hogy már esküdt
tanácsos, 1536-38 között városkapitányként tevékenykedett, majd 1538-1554 között legalább 14 alkalommal választják be a belső tanácsba. 1554-1560 között
egy-egy évben tűnik még föl választott, illetve esküdt polgárként. Összesen
24-szer volt belső tanácsos az egyik legjelentősebb pozsonyi család tagja:
Wolfgang Vorster. 1495-ben választott polgárként említik, majd 1497-ben már
„rögtön" polgármesteri címet visel. 1500 és 1511 között a bírói, a polgármesteri és
az esküdt tanácsosi címet „váltogatja", a tízes években négy alkalommal a belső,
két évben pedig a külső tanács tagja. 1519-től egyhuzamban négy éven keresztül
bíró, majd a húszas években még legalább három alkalommal a belső tanács tagja,
végül 1528/29-ben újra — és egyben utoljára — bíróként áll a városvezetés élén. 88
Vorsterhez hasonlóan Michel Klee is az egyik legjelentősebb pozsonyi család tagja. A húszas évek elején kamarás, az évtized közepén már esküdt tanácsos. 89 Pályája 1530-tól vesz nagy lendületet, ekkor választják először polgármesterré, utána öt
éven át bíróként tevékenykedik, majd három éven át esküdt polgár. A negyvenes
években két alkalommal polgármester, egy évben pedig bíró, végül pályája — és
élete — végén, 1544-58 között legalább 12 évben esküdt tanácsos. Utolsóként
Jacob Körblert kell még említenünk, aki a vizsgált személyek közül a leghosszabb
időt, — megszakításokkal — nem kevesebb, mint 31 évet töltött el a belső tanácsban (ezen kívül két évben volt kamarás). Preusshoz és Kleehez hasonlóan ő is először kamarásként került a látókörömbe még a század első éveiben. 1510 és 1523

88

89

tanácsosi pozíciója már inkább elképzelhető lenne, hogy más személyre vonatkozik, mindenesetre más forrásból nem ismerünk olyan információt, amely ezt támasztaná alá, ezért abból
kell kiindulnunk, hogy egy személy futotta be ezt a hosszú hivatali- és egyben életpályát.
Saját, 1529. évi végrendelete is még bíróként említi. Ez volt utolsó tisztsége, még ebben az évben meghalt. Erre utal, hogy 1530-ban már nem találkozunk vele a méltóságsorban, illetve a
Krisztus Teste cch 1529. évi taglistáján áthúzva szerepel neve, ami ugyancsak megerősíti feltételezésünket. MOL MF C l 4 3 0 p. 25.
Kamarási tisztsége az 1520/2l-es hivatali évben még kérdéses, 1521-ből viszont már egyértelmű információval rendelkezünk arról, hogy a kérdéses év szeptemberében már ő látta cl ezt a
hivatalt. MOL MF C56 5341., 5441. Ugyancsak a család jelentőségét mutatja, hogy Martin
Klee halála után özvegyének az okleveles anyagban fennmaradt egy 1544. évi panaszlcvclc,
amelyet egyenesen az uralkodóhoz írt abban az ügyben, hogy férje halála után a neki járó vagyonrészre az elhunyt rokonai tiltást tettek, így az özvegy nem jut hozzá az őt megillető vagyonhoz. Hivatkozik levelében egy korábbi szerződésre, amelyben férje rokonaival rögzítették
a neki járó örökrészt, amely jelentős, nem kevesebb mint 5000 guldcnt tesz ki. Az udvarnak
még ugyanabban az évben kelt válasza az özvegynek ad igazat. MOL MF C338 3159/b.

között legalább 12 alkalommal tagja a belső tanácsnak, s 1524-től valószínűleg hat
éven át ő látja el a polgármesteri teendőket, majd 1530 és 1538 között váltakozva
bíró, polgármester illetve esküdt tanácsos. Utolsó bírói tisztsége (1537/38) után
élete hátralévő éveiben — Kdeebez hasonlóan esküdt tanácsosként tevékenykedik.
A belső tanácsban eltöltött évek számát még az átlagos időtartamot elemezve is
érdemes megvizsgálni. Elemzésem időbeli keretét kis mértékben ki kellett terjesztenem, hiszen az említett 88 személynek 1497/98 előtt, illetve 1560/61 után is voltak
tisztségei. Az elemzés alapjául szolgáló csoport viszont szűkül, hiszen — amint azt
korábban már többször említettem — tíz olyan személyt is besoroltam az elitbe,
akiknek a kamarási poszt volt a legmagasabb tisztségük. Mindennek tekintetében
összességében 687 belső tanácsban eltöltött év jut 78 személyre. Ebből következően
a belső tanácsban eltöltött évek száma átlagosan 8,80-as értéket mutat (ha az eredeti
88 fővel számolunk, akkor az átlag értéke alacsonyabb: 7,81). A politikai elitnek a kisebb csoportokra történő korábbi felosztása tehát úgy is értelmezhető, hogy az első
két csoport az átlagon aluli értékekkel (0-2, illetve 3-5 év) az elit alsó, illetve alsó-középrétegét képezi 43 fővel. Utána elkülöníthető egy átlag körüli értékeket felmutató
csoport (6-9 év) 17 fővel. Az eliten belüli felső-középrétegként definiálható a következő, 14 főt magába foglaló csoport (10-15 év), végül a vezető réteg legfelső szegmensét ugyancsak 14 személy alkotja 16 év fölötti hivatali idővel. A politikai elitnek
a belső tanácsban eltöltött évek szerinti felosztása az alábbi táblázatban tekinthető át
(a második oszlopban szereplő adatok segítségével egyben a városvezetésben részt
vevő személyek vagyoni helyzetéről is képet kaphatunk):

I1I/1. sz. t á b l á z a t
S z e m é l y i kontinuitás a belső t a n á c s b a n eltöltött é v e k a l a p j á n
Név

Vagyon*

Évek s z á m a

Időszak**

0 - 2 hivatali év, ö s s z e s e n : 19 fő

Schuss kürsner, Wolfgang

n. a.

0

1510-1523

Raid pekh, Georg

elit

0

1527-1543

Tailnkás, Michel

elit

0

1527-1536

Preuhofer, Jacob

n. a.

0

1534-1549

Grueber, Hans

elit

0

1539/1540

Gros goldschmid, Blasy

elit

0

1542-1551

Vagyon*

É v e k száma

Időszak**

Lausser, Hans

n. a.

0

1543-1545

Rauch, Sigmund

n. a.

0

1546-1551

Rurnschopf, Wentzel

rokon elit

0

1551-1561

Dremel, Thomas

rokon elit

0

1558-1560

Vechtnitzer, Wolfgang

n. a.

1

1496/97

Zeller, Thomas

n. a.

1

1496-1503

rokon elit

1

1499/1500

Metnnpek (/Metnpekh), Mert

n. a.

1

1505-1515

Lausser, Lienhart

n. a.

2

1491-1520

Baier (/Payr/Pair), Mathes

elit

2

1492-1502

Gailsam. Hans

n. a.

2

1506-1509

Marstaller, Steffan

n. a.

2

1511-1513

Maier. Ambros

n. a.

2

1526-1551

n. a.

3

1495-1498

rokon elit

J

1510-1514

Schuman, Wolfgang

elit

3

1528-1547

Meichsner, Cristoff

elit

3

1529-1561

Vorster, Mert

elit

3

1537-1546

rokon elit

3

1552-1564

Loy, Lorentz

n. a.

3

1555-1564

Ofner, Mert

kr

3

1559-1564

Eysenreich, Peter

rokon elit

4

1491-1500

Schamberger, Jörg

n. a.

4

1499-1509 1

Fuchsl, Caspar

n. a.

4

1504-1520

Haymer, Steffan

n. a.

4

1505-1518 !

Hueter, Steffan

n. a.

4

1505-1514

Név

Zeller, Jacob

3 - 5 hivatali év, összesen: 24 f ő

Holtzer, Andre
Klee, Hans

Pfmtzinger, Cristoff

1

Vagvon*

É v e k száma

Időszak**

Kaiser, Hans

kr

4

1506-1537

Dorffner, Wolfgang

elit

4

1535-1551

elit

4

1545-1550

n. a.

4

1553-1564

rokon kr

4

1557-1567

kr (/rokon elit)

5

1493-1501

Schwertfeger, Hans

n. a.

5

1498-1520

Stokhinger pekh, Georg

n. a.

5

1506-1542

Baier (/Payr/Pair), Hans

kr

5

1525-1530 j

Kögl, Wolfgang

rokon elit

5

1554-1572

Gruebmülner, Georg

rokon elit

5

1556-1568

Név

; Pockh, Valt
Khien, Jacob
Liechtenperger, Caspar
Piburger, 1 Ians

6 - 9 hivatali év, összesen: 17 fő

Knoll, Wolfgang

n. a.

6

1488-1500

Ecker riemer, Georg

elit

6

1502-1530

Hakowitz, Andre

elit

6

1521-1537

Pfaffstetter, Steffan

elit

6

1524-1542

Heuteur, Jacob

elit

7

1494-1508

Rutenstock, Wolfgang

elit

7

1516-1540

rokon kr

7

1526-1541 '

Kreuzer, Peter

elit

8

1491-1501

Welser (/Frawenmarckher), Niclas

elit

8

1491-1507

rokon elit

8

1503-1523

elit

8

1504-1520

rokon elit

8

1553-1567

Luttenberger, Sigmund

n. a.

8

1554-1567

Rieder, Steffan

n. a.

9

1491-1501

kr

9

1505-1533J

Maier, Augustin

Meichsner, Michel
Voyt, Friedrich
Ecker, Peter

Ödenpurger, Niclas

Vagyon*

Évek s z á m a

Eysenreich, Sebastian

elit

9

1518-1549J

Maurach, Steffan

kr

9

1540-1552

Név

Időszak**

1 0 - 1 5 hivatali év, ö s s z e s e n : 14 fő

Tailnkás, Wolfgang

rokon elit

10

1491-1508

Zirkendorffer, Mert

elit

10

1541-1553

Partinger, Cristoff

rokon elit

10

1544-1558

Maurach, Hans

rokon kr

10

1548-1567

Rutenstock, Pangraz

elit

11

1501-1520

Sembler (/Semler), Mert

kr

11

1507-1530

Hainrich, Peter

n. a.

11

1517-1538

Kirchmair, Cristoff

n. a.

11

1524-1548

Aichinger kürsner, Hans

n. a.

12

1510-1528

Aichinger, Mert

n. a.

12

1549-1564

Hainrich, Caspar

rokon kr

12

1549-1567

Aigner, Jacob

elit

13

1494-1508

Dorner, Wolfgang

elit

15

1494-1522

Reichentaler, Thomas

n. a.

15

1542-1558

elit

16

1516-1537

Vischer, Hans

rokon elit

16

1544-1568

Lachenperger, Hans

rokon elit

17

1491-1518

Goldner, Sigmund

kr

18

1512-1533

Bernhaimer, Hans

rokon elit

18

1530-1548

Beham, Blasi

elit

18

1531-1550

Wirt (/Purkircher), Bartlme

n. a.

18

1538-1560

Leopold, Caspar

elit

19

1502-1524

Lang, Hans

n. a.

19

1540-1561

1 6 - 2 0 hivatali év, ö s s z e s e n : 9 fő

Vischer, Michel

!

Név

Vagyon*

Évek s z á m a

Időszak**

20 feletti hivatali év, ö s s z e s e n : 5 fő

Preuss, Valt

n. a.

23

1514-1560

Schmid, Sebastian

n. a.

23

1530-1560

Vorster, Wolffgang

elit

24

1495-1528

Klee, Michel

elit

27

1520-1558

Körbler, Jacob

elit

31

1506-1546

* A v a g y o n i helyzethez:
elit - az illető személy saját végrendelete alapján a vagyoni elithez soroltatott;
kr - saját végrendelete alapján a középréteghez tartozik;
rokon elit, ill. rokon k r - közeli hozzátartozó (házastárs, testvér) végrendeletét ismerjük, amelyből
közvetve tudunk következtetni a politikai elitben szereplő személy vagyoni helyzetére.
** A hivatali időszak itt a k a m a r á s i és külső t a n á c s o s i évekkel e g y ü t t értendő.

A belső tanácsban eltöltött idő osztályozása után vizsgálható még, hogy meg lehet-e határozni tipikusnak mondható hivatali pályákat. Sajnos nehéz modellértékű,
vagy akárcsak „tipikus" pályákat felállítani, illetve kiragadni. Nem különíthető el
ugyanis egy egységes séma, amely szerint meg lehetne határozni azt a hierarchikus
ranglétrát, amelyet a legtöbben végigjártak. Ehelyett szinte minden személynek
egyedi a városvezetésen belüli útja. Mégis meg kell kísérelnünk bizonyos modelleket felállítani. Kézenfekvő feltételezés szerint a hivatali ranglétrának az alacsonyabb tisztségekkel kellett kezdődnie. Amint azt korábban néhány nagyobb ívű
egyéni pályánál már láthattuk, ilyen „kezdő" funkció lehetett, amikor a tanács kamarásként alkalmazott egy személyt (ennek előzményeként még esetleg adószedőként, azaz Gaber-ként tevékenykedhetett az illető). A kamarási tisztség mellett
feltételezhető még, hogy a belső tanács „előszobájaként" először a külső tanácsba
kerültek be fiatalabb korukban a később vezető szerepet betöltő polgárok. Ezek
után következhetnek a belső tanácsban eltöltött évek, végül esetleg a polgármesteri, vagy a bírói tisztség. A legkönnyebben úgy állíthatók fel általánosító érvényű
modellek, hogy mennyiben tértek el az egyes egyéni pályák ettől a külső tanács/kamarás — belső tanács — polgármester/bíró ideális vonalhoz képest.
Ennek tekintetében elkülönítettem „klasszikus" pályákat, amelyek többé-kevésbé a fenti sémát követik. Összesen csak 12 személyt soroltható ide. A belső tanácsban eltöltött évek száma szerint megállapítható, hogy ennek a kis csoportnak a

fele olyan személyek közül került ki, akik átlagon felüli időtartamig voltak a belső
tanács tagjai. Négy személy pályája átlagos számú évet mutat, míg ketten vannak
olyanok, akik eljutottak a legmagasabb tisztségekig, de átlagon aluli számú évet
töltöttek a legfelső irányító szervben. Más megközelítés szerint azon öt személyből, akik több, mint húsz éven át vettek részt a belső tanácsban, négyen ilyen
klasszikus pályát jártak be.
Meg kell még jegyeznem, hogy a két legfelső tisztséget elért személyek között
gyakran találunk olyan hivatali utat, amikor az illető polgár az utolsó években már
nem tölt be jelentős pozíciót az illető előkelő polgár, hanem „kikerül" a külső tanácsba. Az itt tárgyalt 12 személy közül öten vannak ilyenek. Akiknél nem találunk
ilyen „leszálló ágat" életük végén, azoknál is inkább az a jellemző, hogy a polgármesteri, vagy a bírói cím elérése után utolsó éveikben inkább csak „egyszerű" esküdt tanácsosként szerepelnek. Ezen általános jelenség kapcsán természetesen
nem arra kell gondolni, hogy az idősebb személyek kivonultak volna a politikai elit
első vonalából, esetleg kiszorították őket onnan, hanem ezek a nagy tekintélynek
örvendő polgárok a háttérbe húzódva inkább már csak tanácsadó szerepet vállaltak. Ezzel tehát teret engedhettek a fiatalabb nemzedék tagjainak. Az ily módon
biztosított fluktuáció azonban erősen korlátozott mértékű, s nyilván csak az elit
szűk rétegén belül érvényesülhetett.
A klasszikusként aposztrofált pályák mellett, vagy még inkább azokhoz viszonyítva felállíthatók további modellek. Még annál a csoportnál maradva, amelynek
tagjai elérték a legfelső pozíciókat, meghatározhatók ún. „előzmény nélküli" pályák.
Azok az életutak tartoznak ide, amelyeknél nincs információ arról, hogy az illető személy a belső tanácsban végzett ténykedését megelőzően részt vett volna a külső tanácsban, vagy esetleg más alacsonyabb tisztséget viselt volna. Természetesen felmerül a forráshiány veszélye, hiszen éppen a választott polgárokról és a városi hivatali struktúra alacsonyabb fokán álló tisztségekről általában kevesebb információval
rendelkezünk. Mindazonáltal megállapítható, hogy az ebbe a csoportba sorolt személyek között is döntő többségében olyanok találhatók, akik átlagon felüli ideig voltak a belső tanácsban. Az ebbe a csoportba sorolt 19 fő közül 14 tartozik az „előzmény nélküli" kategóriába, s közülük tíz személynél legalább 15, belső tanácsban eltöltött év regisztrálható. Egy ilyen tanácsosnál találunk átlagos hivatali időt, s az átlag alatti éveket felmutató négy polgár esetében 3-4 évet lehet kimutatni.
A „klasszikus" és az „előzmény nélküli" pályák tárgyalása kapcsán tehát kijelenthető, hogy a politikai elit felső rétegét képező személyek pályafutására általában az volt a jellemző, hogy első lépcsőben választott polgárként, és/vagy kamarásként vették ki részüket a városvezetés feladataiból, majd hosszabb belső tanácsi
működés után elérték a legfelső pozíciókat. A másik lehetséges pálya esetében ki-

maradt a külső tanácsosi, vagy kamarási tevékenység, s elképzelhető, hogy rögtön
a belső tanácsban indult a politikai szereplés. A különböző előzmények után az már
jóval általánosabb jelenség, hogy az első polgármesteri, vagy bírói poszt elérése
után a két legfelső pozíció, illetve az esküdt tanácsosi tisztség váltakozik egymással, míg az utolsó években a legtöbben már nem töltöttek be bírói, vagy polgármesteri tisztséget, sőt gyakran még a belső tanácsból is kivonultak, s már csak a külső
tanács munkájában vettek részt.
A politikai elitbe soroltak nagyobb része soha nem is érte el a két legfelső pozíciót. Ezen személyeknek a hivatali útja összefoglalóan „hiányos" pályáknak nevezhető. A hiányos jelző abban az értelemben értendő, hogy a legfelső elért tisztség
az esküdt tanácsosi pozíció volt, s az illető személy a belős tanácson belül soha nem
lett bíró, vagy polgármester. A városi közösségen belül természetesen ezeknek a
tisztségeknek a viselői is igen nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvendtek, s új fent hangsúlyoznom kell, hogy maga a bíró és a polgármester is a belső tanács tagjának számított, mégis jól elkülöníthető azoknak a csoportja, akik soha nem viselték a két legmagasabb tisztséget. 90 Amint azt már említettem, ezek a személyek képezik az eliten belül a legnagyobb csoportot, összesen 49 tekintélyes polgár sorolható ide, a hivatali évek számát tekintve már sokkal nagyobb a szórás a fent vázolt
csoportok között. Annyi azért egyértelműen megállapítható, hogy az átlagos, illetve az átlagon aluli hivatali időtartam a jellemző. Végül megjegyezhető még, hogy a
„hiányos" pályák egy alkategóriájaként értelmezhetjük annak a tíz tisztviselőnek
az útját is, akik még a belső tanácsosi posztot sem érték el.

III. 2. Családi kontinuitás helyett családi

fluktuáció?

A személyi folytonosság tárgyalása után megvizsgáltam, hogy mely családok sorolhatók a politikai elitbe, illetve hogy ezen a körön belül mely családok voltak
azok, amelyek több taggal is képviseltették magukat a közösség vezető rétegén belül. A fent említett 88 személy összesen 73 családból származik, azaz a politikai hat a l o m n a k a családonkénti k o n c e n t r á c i ó j a nem m o n d h a t ó j e l e n t ő s n e k . 9 1

90

Az egyes pályatípusok között természetesen lehetnek átfedések. Több „hiányosként" aposztrofált pálya egyben „előzmény nélküli" is, hiszen előfordul, hogy valaki csak esküdt tanácsosként kerül be az elemzés látóterébe, s nem ismerünk róla előzetes információkat. A politikai
eliten belüli előremenetel szempontjából ilyenkor nyilvánvalóan továbbra is annak van nagyobb jelentősége, hogy nem érte cl a legfelső tisztségeket. Utóbbi pozíciók hiányában nyilván csak minimális szerepet játszhat a forráshiány, hiszen a bíróról és a polgármesterről
majdnem minden évben van információ.

Megfordítva: kevés olyan családot találunk, amelynek tagjai akárcsak két generáción át benn tudtak volna maradni a vezető rétegen belül. A következő táblázat
összefoglalja, hogy mely családok voltak azok, amelyek a XV. század végén, illetve a XVI. század első két harmadában jelentős szerepet játszottak Pozsony városának politikai életében:

III/2. sz. táblázat
C s a l á d i kontinuitás a politikai eliten belül

Családnév
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S z e m é l y e k száma

Belső t a n á c s b a n

a b e l s ő tanácsban

eltöltött évek s z á m a *

Aichinger

2

12 + 12

Aigner

1

13

Baier(/Payr/Pair)

2

2+5

Beham

1

18

Bernhaimer

1

18

Dorffner

1

4

Dorner

1

Dremel

1

15
o**

Ecker

2

6+8

Eysenreich

2

4+9

Fuchsl

1

4

Gailsam

1

2

Goldner

I

18

Gros

1

0

Feltételesen tovább szűkíti a családi koncentráció mértékét, hogy abból a 15 családból, amelynek két tagja is szerepel a politikai vezető rétegben, kilenc esetben nem tisztázott egyértelműen az azonos néven szereplő tisztségviselők közötti rokoni kapcsolat. Ebből következően
elképzelhető olyan eset is, ahol valójában nem egy családról volt szó, csak névegyezés állt
fenn.
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Személyek száma

Belső t a n á c s b a n

a belső t a n á c s b a n

eltöltött é v e k s z á m a *

Grueber

1

0

Gruebmülner

1

5
11 + 12

Hainrich
Hakowitz

1

6

Haymer

1

4

Heuteur

1

7

Holtzer

1

3

Hueter

1

4

Kaiser

1

4

Khien

1

4

Kirchmair

1

11
3 + 27

Klee
Knoll

1

6

KÖKI

1

5

Körbler

1

31

Kreuzer

1

8

Lachenperger

1

17

Lang

1

19
2+ 0

Lausser
Leopold

1

19

Liechtenperger

1

4

Loy

1

3

Luttenberger

1

8

Maier

2

2+ 7

Marstaller

1

2

Maurach

2

9+10
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Személyek száma

Belső t a n á c s b a n

a belső t a n á c s b a n

eltöltött é v e k száma*

Meichsner

2

8 + 3

Metnnpek

1

1

Ofner

1

3

Ödenpurger

1

9

Partinger

1

10

Pfaffstetter

1

6

Pfmtzinger

1

3

Piburger

1

5

Pockh

1

4

Preuhofer

1

0

Preuss

1

23

Raid

1

0

Rauch

1

0

Reichentaler

1

18

Rieder

1

9

Rumschopf

1

0

Rutenstock

j

11+7

Schamberger

1

4

Schmid

1

23

Sehuman

1

3

Schuss

1

0

Schwertfeger

1

5

Sembler

1

11

Stokhinger

1

5

Tailnkas

2

10 + 0

Vechtnitzer

1

1
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S z e m é l y e k száma

Belső tanácsban

a belső tanácsban

eltöltött évek s z á m a *

Vischer

2

16+16

Vorster

2

24 + 3

Voyt

1

8

Welser [/Frawenmarckher]

1

8

Wirt jVPurkircher]

1

18

Zeller

2

1+ 1

Zirkendorffer

1

10

*
F i g y e l e m b e véve az 1497/98 előtti és az 1560/61 utáni tisztségeket is.
** N u l l a szerepel a z o k n á l a családoknál, a m e l y e k n e k olyan t a g j á t is az elithez soroltuk aki
c s a k kamarási (és k ü l s ő tanácsosi) c í m e t viselt.

Tovább szűkíthető a családok köre, hiszen tudjuk, hogy az említett 73 család nem
egyidőben adta a város vezetését végző személyeket. Problémát okozott a generációk szerinti felosztás, hiszen nem húzhattam éles határvonalat a korszak közepén.
Mégis megállapítható, hogy a vezető réteghez sorolt személyek nagyobb része a politikai elit vizsgálatánál figyelembe vett időbeli keretek első felében tevékenykedett.
A vizsgált időszak első 30-32 évére esik a családok nagyobb része. Mindez nem
meglepő, ha figyelembe vesszük azt a korábban már említett folyamatot, amely szerint a XVI. század első két évtizedében, illetve kisebb mértékben a század negyvenes
éveiben is csökkent a politikai eliten belüli személyi fluktuáció. 92
Összesen 34 olyan család szerepel, amelynek volt olyan tagja, akinek a belső tanácsban végzett tevékenysége a második generációként értelmezhető 1529/30-1560
közötti időszakra esett. Tovább szűkíthető ez a kör is, amennyiben csak azokat a személyeket vesszük figyelembe, akik legalább átlagos, vagy átlagon felüli időt töltöttek a belső tanácsban. Ezek után a kérdéses családok száma 27-re esik vissza.
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A liineburgi politikai elit családonkénti koncentrációját Olaf Mörkc az 1529-1600 közötti időszakban vizsgálta. Elemzése szerint ebben a városban a pozsonyinál jóval nagyobb koncentrációt találunk: 64 tanácsos jut 34 családra {Mörke, 1985. 120. p.). Hasonló arányokat
tartalmazó halmazt mutatott ki Grocbncr a századfordulós Nürnberg viszonyait vizsgálva:
adatsorai alapján mintegy 40 család képezte a vezető réteget. Groebner, 1994. 281. p.

Nagyjából ezt a számot tekinthetjük tehát annak a körnek, amely a „valódi" politikai
elitet alkotta a vizsgált időintervallum második felében.
A továbbiakban azokat a családokat vizsgáltam, amelyeknek két tagja is szerepel vezető pozícióban: összesen 15 ilyen családot lehetett regisztrálni. A személyek közötti rokonsági fokot vizsgálva megállapítható, hogy nyolc esetben külön
generációból származik a két személy. Utóbbi nyolc párból háromnál nem sikerült
tisztázni a rokonsági fokot, öt családnál egyértelmű, hogy a politikai elitben részt
vevő két személy apa és fia. Ezekben az esetekben jól vizsgálható még ilyen kis
metszetnél is a politikai örökségnek 93 a szűk családon belüli továbbadása. Érdemes
még azt is megfigyelnünk, hogy mennyiben tudja megtartani az újonnan belépő
családtag az előző generáció által képviselt politikai hatalmat. Ez leginkább a két
személy hivatali éveinek a számán, illetve viselt tisztségein keresztül mérhető. Ebben a tekintetben két eset szolgál példaként a politikai életben képviselt szerep
megtartására, illetve ugyancsak kettő a jelentőségvesztésre.
Elsőként az Ecker családot vizsgáltam. A vagyonos kézműves, Georg Ecker
[riemer] 1502-1530 között viselt hivatalokat. A viszonylag hosszú időszakon belül
hiányos pályát futott be. Két, vagy három évig volt kamarás, majd megszakításokkal
legalább hat éven át esküdt tanácsos, végül az utolsó tíz évben legalább nyolc alkalommal került be a külső tanácsba. Fia, Peter Ecker 1553-ban tűnik föl esküdt polgárként, majd az 1567-ig tartó időszakban legalább nyolc alkalommal tagja a belső
tanácsnak. Ismert két testamentumot is a családból, maga Georg 1533-ban végrendelkezett és két kategória (ingatlan, ékszer) alapján került a felső vagyoni rétegbe, fia
Fridrich (Peter fivére) 1538-ban foglaltatta írásba utolsó akaratát, amely egy kategória (pénzhagyatékok) alapján nyert besorolást a vagyoni elitbe.94 Összességében elmondható tehát, hogy a felső vagyoni réteghez tartozó család a politikai elitben is
tartósan jelen volt, még ha annak inkább csak a középső rétegében is.
A politikai szerep hasonló megőrzésére találunk példát a Vischer családnál. A
névből következően itt is feltételezhető kézműves-múlt, az 1530-as években a család tagjai által lejegyeztetett testamentumok azonban arról árulkodnak, hogy ekkorra már inkább kereskedelmi tevékenységből szerezték vagyonukat. Az első
jelentősebb személy az általam vizsgált korszakban Michel Vischer, aki 1516-ban
kerül be a kutatás látókörébe, előzmények nélkül, rögtön esküdt tanácsosként tűnik
föl. Az 1523-ig terjedő időszakban legalább hat alkalommal viseli ezt a tisztséget,
majd 1524-től négy éven át ő a város bírója. Az 1528 és 1537 közötti közel tíz évben is ez a két tisztség váltakozik életében. Hatszor választják bíróvá, s összesen 16
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A fogalmat Rüthing alkalmazza ilyen formában. Riithing, 1986. 86. p.
AMB 4 n 2 Prot. Test. II. fol. 52r-53r cs fol. 109r-109v.

alkalommal tagja a belső tanácsnak. 1537. évi végrendelete, pontosabban az abban
szereplő ingatlanok alapján került a vagyoni elitbe, ezek mellett jelentős pénzösszegekről is rendelkezik. Első felesége egy évvel korábban jegyeztette le testamentumát, ő is a vagyoni felső rétegbe került besorolásra, egy kategória alapján. 93
Fiuk, Hans Vischer valószínűleg 1 544-ben lett először esküdt tanácsos, a negyvenes években még legalább három alkalommal tagja a belső tanácsnak, s 1550-ben
már polgármester, majd 1552-től három éven át bíró. Az 1568-ig terjedő időszakban — apjához hasonlóan — a bírói és az esküdt tanácsosi cím váltakozik. Hét alkalommal szerepel bíróként, s összességében legalább 16 évben tagja a belső
tanácsnak. Az Eckerekhez hasonlóan tehát ennek a családnak is sikerült megtartania pozícióit a városvezetésen belül, a különbség a két család között, hogy a
Vischerek a politikai eliten belül is a legfelső csoporthoz tartoztak.
Említettem, hogy ismerünk példát a hatalmi szerep csökkenésére is. Két család
szolgált ilyen esetre példaként: a Tailnkás és a Vorster. Wolfgang Tailnkás a századforduló körül klasszikus pályát futott be. Összesen 10 alkalommal volt tagja a belső
tanácsnak, s ezen belül 1503-06 között a bírói tisztséget is ő látta el. Fia, Michel
Tailnkás közel sem emelkedik ilyen magas pozíciókba, sőt még a belső tanácsba sem
kerül be. 1527 és 1536 között legalább két alkalommal választott polgár, s
1532-1534 között kamarás. A család kiemelkedő vagyonosságához nem fér kétség,
Michel végrendelete (1536 vagy 1537) egy kategóriában, felesége, Margaretha
asszony testamentuma (1537) három kategóriában is ezt támasztja alá. 96
A Vorsterek egyik legjelentősebb tagjáról, Wolfgangról már többször esett szó.
Már 1495-ben feltűnik választott polgárként, majd két évvel később polgármester.
Ezután még háromszor viseli ezt a címet, s nem kevesebb, mint tíz alkalommal választják meg bíróvá. Összességében legalább 24 alkalommal tagja a belső tanácsnak. Ehhez képest a család következő generációját képviselő fia, Mert Vorster
pályáját tekintve komoly jelentőségcsökkenés következik be. Utóbbi két éven át
kamarás, majd hat évig tagja a belső tanácsnak, ebből három éven át városkapitány.
Tisztségei alapján tehát még egyértelműen a politikai elit középrétegébe sorolható,
mégis a Wolfgang által befutott pálya ívétől igen messze áll. Vagyoni tekintetben is
kisebb mértékű csökkenés érezhető. Bár mindketten a felső réteghez tartoznak,
mégis míg Wolfgang testamentuma két kategória alapján nyert besorolást az elitbe,
addig fia, a végrendeletében szereplő adatok alapján a vagyoni elit alsó határán
mozog. Látható tehát, hogy voltak olyan családok, amelyek negatív intergenerá-
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Test. II. fol. 80v-82r.
AMB 4 n 2 Prot. Test. II. fol. 94v-95v; illetve fol. 90r-91v.

ciós mobilitás eredményeként jelentősen vesztettek a város politikai életében képviselt súlyukból.
Általában megjegyezhető, hogy a XIV. században még megengedték, hogy a tanács tagjai egymással rokonságban legyenek, még az is elfogadott volt, ha
egyidőben volt tagja a grémiumnak apa és fia. A XV. században szigorítottak a feltételeken, s kikötötték, hogy nem lehetnek egyszerre esküdtek egymással testvéri-,
unokatestvéri-, vagy sógori kapcsolatban állók, apa és fia, após és vő, továbbá
olyan személyek sem, akik korábban egymás mellett esküt tettek, illetve kereskedelmi, vagy egyéb vagyoni kapcsolatban állnak. 97
Abból a 15 családból, amelyeknek két tagja is bekerült a politikai elitbe, hétnél
valószínűsíthető, hogy a városvezetésben megjelenő két személy között nem volt generációs különbség. Sajnos a rokoni kapcsolat pontosítására csak egy párnál volt lehetőség. A bizonytalan esetekben leginkább unokatestvéri kapcsolat feltételezhető.
Ahol biztosan meg tudtam állapítani a rokonsági fokot, az a Rutenstock család.
Az idősebb testvér, Pangraz 1501-ben kamarásként kezdi a pályáját, majd az
1504-től 1520-ig terjedő időszakban legalább 11 alkalommal tagja a belső tanácsnak, ebből két éven át polgármester. 1520 után még három éven át választott polgár.
Öccse, Wolfgang pályája a „hiányos" típusba sorolható. Bár nem éri el a legmagasabb pozíciókat, azért hét éven át részt vesz a belső tanács munkájában, tehát úgymond nem sokkal maradt el fivérétől. A két testvér hivatalviselésének természetesen azok az évek képezik az érdekességét, amikor egyszerre töltöttek be fontos
tisztségeket. Két ilyen évet regisztrálhatunk, 1516-18 között Wolfgang — pályája
elején — kamarásként tevékenykedett, s eközben Pangraz bátyja a belső tanács
tagja volt. Ily módon tehát — mivel ezekben az években a kamarást még nem számították az esküdtek közé — ügyeltek arra, hogy elkerüljék az összeférhetetlenség
vádját. Mégis inkább csak a látszat fenntartását láthatjuk ebben, hiszen a helyzetből
adódóan előfordult, hogy -— amint az a Gabbuch-ban is fennmaradt — a fiatalabb
fivér kamarásként olyan tanácsnak tett jelentést a város költségvetéséről, amelyben
ott ült a bátyja. A következő évben Pangraz már polgármester lett, s egy évre rá újra
esküdt, végül élete utolsó éveiben a külső tanácsba vonult vissza. 1527-ből ismerjük végrendeletét, valószínűleg nem sokkal ezután meg is halt. Mindenesetre a húszas években is ügyeltek arra, hogy ne merülhessen fel az összeférhetetlenség
vádja, Wolfgang az évtized második felétől már biztosan a külső tanács tagja volt,
esküdtként azonban csak 1532-től tevékenykedett — 1540-ig legalább hét alkalommal. A vagyoni helyzetet tekintve a család szintén a felső réteghez tartozott,
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Pangraz testamentuma is jelentős vagyonról tesz tanúbizonyságot, Wolfgang
1541. évi utolsó rendelése pedig kiemelkedő pénzhagyatéka alapján soroltatott a
vagyoni elitbe.
Összességében tehát a viszonylag alacsony családonkénti koncentráció más
megközelítés szerint úgy is értelmezhető, hogy a politikai örökséget csak nagyon
kevés családon belül sikerült továbbadni, s még azokban az esetekben is előfordult,
hogy nem tudták megtartani a családnak a korábbi generációban képviselt politikai
súlyát a vezető rétegen belül. Családi kontinuitás, vagy monopolizáció helyett tehát sokkal inkább beszélhetünk családi fluktuációról. Az a tény, hogy csak nagyon
kevés olyan családot ismerünk, amely időben vertikálisan is meg tudta őrizni korábban vitt szerepét, jól illeszkedik ahhoz az általános demográfiai tendenciához,
mely szerint az általában alacsony gyermekszám eredményeként a jelentősebb polgárcsaládok két-három generáció után kihaltak. Ezt támasztja alá, hogy az 1529 és
1557 között született végrendeletekben szereplő összes család (356) között az 1-2
gyermekesek aránya közel 40%-ot tesz ki. Ehhez jön még, hogy a gyennektelenek
több mint 35%-kal részesednek. Ez a két arányszám mindennél jobban bizonyítja a
reprodukció alacsony voltát, hiszen ezek tükrében a családok döntő többsége statisztikailag a stagnáló vagy még inkább a negatív demográfiai tendenciákat erősíti.
Már kirívónak mondhatók azok, akiknek négy utóduk van, s a négy, vagy e fölötti
gyermekszámú családok aránya nem éri el a 15%-ot sem. Az egy családra jutó átlagos gyermekszám: 1,65 volt."

98
99

MOL MF C9, illetve A M B 4 n 2 Prot. Test. II. fol. 131r-132r.
A vagyoni felső rcteg családai ebben a tekintetben jelentős eltérést mutatnak a középréteghez
képest. A vagyoni elithez tartozó családokon belül, a középréteghez viszonyítva magasabb gyermekszám volt a jellemző. Összességében elmondható, hogy a végrendeletekből nyert adatok
alapján a XVI. századi Pozsonyban mind a középrétegnél, mind a vagyoni elitnél az ún. kiscsaládi fonna volt a jellemző, amelynek fő ismertetőjegye az alacsony gyermekszámú magcsalád,
oka pedig leginkább a korabeli házasodási szokásokban keresendő (főbb jellemzői: 8 - 1 0 éves
korkülönbség a felek között, rövid időtartamú házasságok, bővebben: Granasztói, 1982.
627-628., 632-633. p.). Meg kell még jegyeznem, hogy a vagyoni elit körében jóval kisebb
mértékben voltjellemző a gyermektelen család (16,8%, szemben a középréteghez tartozó családoknál kimutatható 41,8%-kal) és sokkal nagyobb arányban vannak jelen a négy, vagy annál
több gyermeket magába foglaló családok. A z eliten belüli magasabb gyermekszám legegyszerűbben az egy családra jutó adatokkal érzékeltethető. Eszerint a vagyoni felső réteg körében átlagosan 2,5 míg a középrétegen bcliil 1,3 gyermek jutott egy családra. Az eliten belüli nagyobb
gyermekszámot közvetve az unokákról tett említések összesítése is alátámasztja.

III. 3.

Csoportkontinuitás

A családok vertikális folytonosságához képest sokkal könnyebben érzékelhető az
egyes generációkon belül kialakult, horizontális jellegű csoportkontinuitás. Bár —
amint azt korábban már említettem — a pozsonyi jog elvileg nem engedte meg,
hogy egymással gazdasági kapcsolatban álló személyek egyszerre tagjai legyenek
a belső tanácsnak, nehéz azt feltételezni, hogy a gyakorlatban valóban betartották
volna ezt a kikötést. Még nehezebben képzelhető el az elvi szabályozásnak a gyakorlatban történő megvalósulása, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a vagyoni- és a politikai elit nagymértékben összefonódott.
A belső tanácsot vizsgálva megállapítható, hogy nagyjából 20-25 éves periódusokat lehet elkülöníteni, amelyeken belül egy-egy kisebb csoport tagjai egymás között „keringtették" a legfontosabb tisztségeket, s ezek a tekintélyes polgárok tulajdonképpen szinte megszakítás nélkül dolgoztak együtt a testületen belül. A periódusok tennészetesen elnagyoltak, számos olyan tanácsost találunk, akinek a pályája két vagy több perióduson is átívelt (a családi kontinuitásnál használt generációkkal történő félreértések elkerülése végett szerencsésebbnek tűnt, ha ennél a témaköméi ragaszkodom a periódus kifejezés használatához). Értelemszerűen leginkább azok voltak ilyen integráló személyek, akik messze az átlagon felüli időt
töltöttek az esküdtek között. Összességében négy nagyobb periódust különíthetünk el. Az utolsónak jelen tanulmány már csak a kezdetét érinti.
Az első periódus az 1490-es évektől az 1508/10 körüli évekig tart. A századforduló meghatározó személyiségei (a nevek mögött zárójelben szerepel a belső tanácsban
eltöltött évek száma; az egyéni pályák jobb követhetősége érdekében ld. Melléklet
1/4. sz. archontológiai táblát): Peter Kreuzer (8), Hans Lachenperger (17), Steffan
Rieder (9), Wolfgang Tailnkás (10), Jacob Aigner (13), Jacob Heuteur (7), és végül
Wolfgang Vorster (24). Még ebben a periódusban kezdi pályáját Wolfgang Domer
(15) és Caspar Leopold (19) is, azonban az utóbbi két személy tevékenységének nagyobb része, illetve jelentősebb tisztségeik már a tízes-húszas évekre esnek. Ha közelebbről megvizsgáljuk a belső tanácsban vitt szerepüket, az is kiderül, hogy a fenti
csoport tagjai az esküdt tanácsosi pozíciók mellett, vagy azokon belül a két legmagasabb tisztséget is kisajátították maguknak a kérdéses időszakban. 1496 és 1510 között mindössze három olyan esetet tudunk, amikor a bíró vagy a polgármester nem
ebből a körből került ki. A három kivételes esetből kettő már a következő periódus
elejét jelző átmeneti évekre esik (1509-1511), s a tízes évek egyikjelentős személyisége, Friedrich Voyt tűnik fel ezeken a posztokon.
A két legmagasabb tisztséget betöltő polgárok között elkülöníthetők olyan „párosok" is, akik gyakran jelennek meg valamilyen kombinációban a városvezetés

élén. így például az első periódusban megállapítható, hogy a korszak egyik legjelentősebb figurája, Wolfgang Vorster a leggyakrabban Jacob Aignerrel, illetve
Hans Lachenpergerrel jelenik meg együtt, s kis túlzással úgy tűnik, hogy éveken át
csak az merül fel kérdésként, hogy melyikük kapja a bírói, s melyikük a polgármesteri tisztséget.
A második periódus nagyjából a következő két évtizedet foglalja magába. Az
1529/30-as év, mint következő periódushatár többek között Wolfgang Vorster személyéhez is köthető. Pozsony ezen meghatározó polgára ebben a hivatali évben viselt utoljára tisztséget, mivel — amint azt korábban említettem — még 1529-ben
elhunyt. Ebben a periódusban már több személyt emelhetünk ki, ami nyilván annak
köszönhető, hogy — amint azt korábban már láthattuk — az évek előrehaladtával
egyre inkább jellemző az egy személyre eső hosszabb hivatali idő.
A második és harmadik évtized jelentős személyiségei közül már említettük
Wolfgang Dornert (15), Caspar Leopoldot (19) és Wolfgang Vorstert (24). Ok egyfajta áthidaló szerepet töltöttek be, s abban volt kiemelkedő jelentőségük, hogy biztosították a folytonosságot a kiöregedő és a fiatalabb nemzedék között. Kiemelhető
még ebből a periódusból Pangraz Rutenstock (11), Georg Ecker [riemer] (6), Michel
Meichsner (8), Friedrich Voyt (8), Niclas Ödenpurger (9), Mert Sembler (11), Hans
Aichinger [kürsner] (12) és Sigmund Goldner (18). Dornerékhez hasonlóan itt is
több olyan személyt tudunk említeni, akiknek a pályája átnyúlik a következő periódusra. Ilyenek: Peter Hainrich (11), s az egész korszakban kiemelkedő személyiségek, úgy mint Michel Vischer (16), Jacob Körbler (31) és Valt Preuss (23).
A két legfelső tisztség betöltésénél itt is megfigyelhetünk gyakrabban előforduló párosokat, így Wolfgang Vorster ebben a periódusban leginkább Caspar
Leopolddal szerepel együtt. A húszas években öt alkalommal is olyan felállásról
van információnk, amelyben Michel Vischer a bíró, Jacob Körbler pedig a polgármester. Érdekes, hogy Vorster és Körbler, bár egy periódusban tevékenykedtek, s
mindketten kiemelkedően hosszú időt töltöttek el a belső tanácsban, mégis mindössze egy évben fordult elő, hogy ők látták el a két legfelső tisztet. Elképzelhető,
hogy valamilyen személyes, vagy politikai ellentét lehetett a háttérben, a források
sajnos nem szolgáltatnak ehhez információt.
A harmincas éveket már egyértelműen a Körbler-Vischer-Preuss hármas nevével fémjelezhető csoport uralja. Még az ő idejükben felemelkedik egy új csoport,
amely politikai hatalmának súlypontja majd főként a negyvenes évekre esik, de
egyes tagjai még az ötvenes évek elején-közepén is jelentős szereppel bírnak. Korábban már említettem, hogy a negyvenes évek elején — ha kis mértékben is — de
tovább nő a politikai hatalom koncentrációja. Azok közül, akik tíz, vagy annál több
évet töltöttek a belső tanácsban (összesen 28 személy), 18 politikai tevékenységé-

nek erre az időre esik a súlypontja, s ebből a körből nyolc olyan személyt ismerünk,
akinek az 1540-es években indult a pályája. Ebből kifolyólag az 1529/30 és az
1550-es évek közepe közötti időszakból több olyan személyt tudunk említeni, akik
az átlagosnál jóval hosszabb ideig szerepeltek a politikai elitben. A legjelentősebbek: Michel Klee (27), Sebastian S c h m i d (23), Blasi Beham (18), H a n s
Bernhaimer (18), Hans Lang (19), Bartlme Wirt (18), Thomas Reichentaler (15),
végül a korszak utolsó éveiben tűnik még fel a korábban már többször említett
Vischer család új képviselője, Hans Vischer (16). A hatalom koncentrációjából
adódóan a tíz körüli tanácsosi évet maguk mögött tudó személyek is nagyobb
számban jelennek meg, mintegy az imént vázolt csoport mögötti második vonalként.
Olyan vagyonos és tekintélyes személyek sorolhatók ide, mint Mert Zirkendoffer
(10), Cristoff Partinger (10), Sebastian Eysenreich (9), vagy Wolfgang Rutenstock
(7), illetve a vagyoni középréteg képviselői közül Cristoff Kirchmair (11) és Steffan
Maurach (9).
Ebben a bő két évtizedben is találunk éveken át bíróként és polgármesterként
együtt dolgozó „párosokat". A harmincas évek elején Michel Klee öt éven át volt
bíró, mellette Körbler és Preuss váltották egymást a polgármesteri székben, majd
Körbler utolsó hivatali évében már ő a bíró (1537/38), s Klee a polgánnester. Ezután három éven át Blasi Beham bíró és Hans Bernhaimer polgánnester kettőse következik, hogy aztán a negyvenes évek elején Klee még egyszer visszatérjen a
legfelső pozíciókba. Három évig Behammal váltják egymást, majd utóbbi 1550-ig
Bernhaimerrel és Hans Langgal osztja meg a legmagasabb tisztségeket. Korábban
említettük, hogy a bírói és a polgármesteri pozíciókban az esküdd címek személyi
koncentrációjához képest nagyobb volt a fluktuáció. A negyvenes években azonban már itt is a személyi kontinuitás felerősödését tapasztalhatjuk. Elég csak arra
gondolnunk, hogy Blasi Beham az 1538 és 1550 közötti 12 évben 11 alkalommal
nyerte el valamelyik vezető tisztséget. Emellett a vele együtt előforduló személyek
is a korábbiakhoz képest több évet töltöttek el bíróként, vagy polgármesterként.
A csoportkontinuitást vizsgálva megállapítható, hogy a korszak végén tanúi lehetünk még egy generáció felemelkedésének, az ő pályájukat azonban már nem
követhetjük olyan részletességgel, mint a korábban említett személyekét. Az ötvenes évek első felében még szerepel Klee, Schmid, Lang, Wirt és Partinger, az ezekben az években induló jelentősebb szereplők a korábban már említett Hans
Vischer, Caspar Hainrich (12) vagy Mert Aichinger (12).
Összességében hangsúlyozandó, hogy az egyes hatalmi csoportok „őrségváltásánál" nem kell hatalmi harcok eredményezte erőszakos változásokra gondolnunk.
Még ha voltak is az egyes személyek között ellentétek, inkább csak a vezető pozíciókat a korábbi évtizedekben elfoglaló kör kiöregedéséről volt szó. A generációvál-

tások tehát nem nyílt konfrontáció által, még kevésbé erőszakos úton mentek
végbe. Erre utal, hogy a távozó, illetve a „feltörekvő" nemzedékek tagjai néhány
évig - amíg nem alakult ki szilárdan az új politikai elit - együtt dolgoztak, a kiöregedő tanácsosok pedig utolsó éveikben sokszor a külső tanácsban kaptak egyfajta
tiszteletbeli posztot, vagy az is elképzelhető, hogy innen támogatták a belső tanács
további munkáját, tehát egyik esetben sem érezhető drasztikus váltás.
Amint azt az előző alfejezetben igyekeztem érzékeltetni, a kora újkori Pozsonyban a politikai hatalomnak a családonkénti koncentrációja csak kis mértékben érvényesült. A politikai eliten belüli kontinuitás kérdéskörének utolsó nagyobb egységeként azonban vizsgálható még, hogy milyen szerepet játszottak a hatalmi csoportokon belüli rokoni kapcsolatok. A rendelkezésre álló források sajnos nem adnak lehetőséget arra, hogy részletekbe menően feltérképezzük a jelentősebb pozsonyi családok rokoni szálak mentén történő összefonódását. Inkább csak szemléltetésszerűen tudtam néhány nagyobb családszövetséget körülhatárolni, leginkább úgy, hogy egy-egy, a város közösségi életében kiemelkedő szerepet játszó
család rokoni kapcsolatain indultam el.
A végrendeleti anyagból tudjuk, hogy a Vorsterek például két olyan családdal is
rokonságban voltak, amelyek tagjai szintén vállaltak politikai szerepet. így Mert
Vorster felesége annak a Wolfgang Rutenstocknak volt a lánya, aki megszakításokkal hét éven át volt esküdt, s Wolfgang fivére, Pangraz Rutenstock pedig tizenegyszer került be a belső tanácsba.11'" Mert apja, Wolfgang Vorster egyik lányát Budára
adta feleségül, egy másikról pedig tudjuk, hogy Hans Kaiser felesége lett, aki négy
éven át volt esküdt, két évig kamarásként, illetve legalább 14 évig választott polgárként tevékenykedett. Mert Vorster esetében láttuk, hogy apjához képest sokkal szerényebb vagyont és politikai szereplést tudott felmutatni. A család intergenerációs
súlyvesztéséhez illeszkedik, hogy Wolfgang lánya is már csak olyan személyhez
ment hozzá, akit inkább csak a politikai elit alsó rétegéhez sorolhatunk.
Az 1520-30-as évek legjelentősebb családszövetsége a Körbler-Vischer—
Tailnkás vonal köré csoportosult. A korszak egyik legtekintélyesebb figurája, Jacob
Körbler felesége abból a Vischer családból származott, amelynek két tagja is a politikai elit felső csoportjához tartozott. A feleség apja Michel és fivére Hans Vischer
egyaránt 16-16 éven át vett részt a belső tanács munkájában. Barbara Körblerin
1537. évi végrendeletéből tudjuk, hogy neki — és valószínűleg férjének is — közös
gazdasági érdekeltségei voltak Valt Preusszal és Hans Bernhaimerrel. Körbler pedig
Katherina nevű lányát Wolfgang Dorffnerhez adta feleségül, aki 1535-37 között ka-
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marásként dolgozott a városigazgatásban, majd a negyvenes években legalább négyszer volt esküdt, illetve később még választott polgár. A Vischereknek más jelentős
családdal is volt kapcsolatuk, így Michel Vischer felesége például Tailnkás-lány
volt. A Tailnkás család több irányban is összekötő szerepet töltött be a felső rétegen
belül. Anna Tailnkás ahhoz a Cristoff Partingerhez ment férjhez, aki a negyvenes-ötvenes években legalább tíz alkalommal volt tagja a belső tanácsnak. A „Tailnkásvonalon" tovább haladva eljutunk a korszak egyik leggazdagabb kereskedőjéhez,
Wolfgang Schumanhoz is, akinek Barbara nevű felesége a Tailnkás családból származott. Schuman halála után az asszony megint vagyonos férjet talált magának, a
jogi doctor Wolfgang Furtnerrel házasodott össze, aki pedig a korszak másik jelentős
figurájával, Blasi Behammal állt sógorságban, aki — amint azt korábban láthattuk
— gyakran dolgozott együtt a felső vezetésben Bernhaimerrel és Preusszal. A felső
rétegen belüli rokoni kapcsolatoknak még az ilyen kiragadott példákon keresztül történő bemutatása is jól érzékelteti az összefonódások bonyolultságát.101
Mindenesetre egyértelműen megállapítható, hogy a családokon belüli két, esetleg több generáción átívelő politikai örökség továbbadásánál sokkal jobban „kitapintható" a családi és gazdasági érdekszövetségek alapján létrejött csoportok
horizontális jellegű monopolizációs törekvése a politikai eliten belül.

IV. „ D i v i t e s et potentes" - A vagyoni- és a politikai elit k a p c s o l a t a

A késő középkori és kora újkori városi közösségeken belül a társadalmi státusz
alapját nem kizárólag a vagyoni helyzet adta meg. Olyan tényezők is szerepet játszottak, mint a származás, azaz egy-egy család előkelősége, nemességgel fennálló
rokoni kapcsolatok, az illető személy kora, életmódja, vagy képzettsége. 102 Mégis
kijelenthető, hogy a korabeli közösségek legáltalánosabb öndefíníciós kísérleteiben a vagyon nagysága kapott kiemelt helyet. A „divites et pauperes" megkülön-
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Dick E. H. dc Bocr, Leiden vezető réteget vizsgálva, elsősorban a családi kontinuitás jelentőségét emeli ki, azonban hangsúlyozza, hogy ez a típusú kontinuitás sokkal inkább a vagyon és
a gazdasági aktivitás által meghatározott családszövctségck monopolizációjaként értelmezhető
(Boer, 1985. 91. p.). Bácskai inkább a családi kontinuitás „tisztább" formáját tartja jelentősebbnek, hangsúlyozva, hogy egy-egy család hatalomnövekedése több évtizeden át követhető.
Bácskai, 1971. 14. p.
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A képzettség szerepére láthattunk példát korábban Barbara Schumanin újraházasodásánál, mikor is a vagyonos özvegy a jogi doctor Wolfgang Furtncrhcz ment hozzá. Azt sajnos nem lehet
megállapítani, hogy valóban a doctor képzettsége és az abból eredő megbecsülés számított-e
abban, hogy be tudott házasodni a felső rétegbe, vagy addigra már jelentős vagyont tudott
összegyűjteni, s valójában ez szolgált alapul az előnyös frigy megkötéséhez.

böztetés egyben azt is jelentette, hogy a tehetősek nem csak gazdasági értelemben
emelkednek ki a közösségből, hanem szélesebb társadalmi értelemben is domináns
szerepet képviselnek, politikailag pedig a legbefolyásosabb csoportot alkotják. A
divites tehát a polgárok szemléletében tulajdonképpen nagymértékben azonosult a
potentes fogalmával. IOj A politikai elit és a vagyoni felső réteg azonosítása — sokszor erősen leegyszerűsített formában, már-már toposszerűen — a szakirodalmon
belül is erőteljesen jelen van. Gyakorinak nevezhető az az „eljárás" is, amikor részletesebb elemzés nélkül a politikai vezető réteget és a legvagyonosabb polgárok
körét summásan mintegy megfeleltetik egymásnak. A két csoportról alkotott felületes képet nyilvánvalóan lehet (és kell) finomítani. Felmerül tehát a kérdés, hogy a
vagyoni helyzet a valóságban mennyiben befolyásolta az adott polgárnak a közösségben elfoglalt helyét, illetve a politikai vezető rétegen belüli érvényesülési lehetőségeit.
Az elitréteg vizsgálata nem végezhető el anélkül, hogy ne próbálnánk meg a két
jelentősebb elméleti kategória alapján kialakított csoportok összefonódását elemezni. A vagyoni háttér és a politikai szereplés a valóságban természetesen nem
vált el egymástól olyan élesen, mint ahogy azt az egyes elitcsoportok elhatárolása
feltételezné. Jelen fejezetben nem egyszerűen a vagyonosság és a politikai hatalom
egymásból következő — evidenciaszeríí —- kapcsolatát szeretném feltárni, hanem
sokkal inkább arra kell helyeznem az elemzés súlypontját, hogy mennyiben lehet
árnyalni azt az általános képet, amely a vagyonosságra, mint a politikai hatalom
előfeltételére gondol.
A politikai elitként meghatározott személyek vagyonosságát végrendeleteik,
vagy közeli hozzátartozójuk végrendelete alapján tudjuk vizsgálni, illetve a korszak végén segítségünkre lehet még a már többször említett 1542/43. évi adójegyzék is. Ennek ismeretében általánosságban kijelenthető, hogy a városi vezető
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Jogi téren ez a megkülönböztetés természetesen nem csapódott le - legalábbis a polgárjoggal
rendelkező városlakók körén belül. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a városi közösségek igyekeztek
tekintettel lenni a szociális különbségekre, a terhek elosztásánál ugyanis figyelembe vették
azt, hogy a gazdaságilag erősebbek nagyobb mértékben tudnak hozzájárulni a közösség
összterheihez (Isenmcinn, 1988. 245., 252. p.). Ez tükröződik az 1 542/43-as pozsonyi adójegyzék és a korszak végrendeleti anyagának összevetéséből is, hiszen a kiugróan nagy összegű
adót fizető polgárok testamentumai kivétel nélkül kiemelkedően nagy vagyonról tesznek tanúbizonyságot. Számos olyan példát ismerünk különböző területek német polgárságának a köréből, amikor írásba foglalták, hogy a tanácsosi tisztségbe történő választhatóságnak anyagi
feltételei vannak. így Prágában, Gcntbcn, Tricrbcn, türingiai városokban stb. ingatlanbirtoklást
követeltek meg. Brémában pedig még egy legalább három márka értékű lovat is fenn kellett
tartaniuk azoknak, akik ilyen tisztségre aspiráltak. Ellermeyer, 1977. 238-140. p.

rétegben szereplő családok nagyobb részénél lehet következtetni a vagyoni helyzetre. A közel kilencven személyből 37 polgárnak fennmaradt az utolsó rendelése
(kisebb részben a Protocollum Testamentorum első-, nagyobb részben a második
kötetében). Ezen túl 19 olyan esetet találtam még, amelyben valamely közeli rokon
(házastárs vagy testvér) testamentumából közvetve következtetni lehet az illető vagyoni helyzetére. Összesen tehát 56 tisztségviselőnél van információnk az adott
személy vagy családja anyagi hátterére. Ezen a körön belül túlnyomó többségben
(44 fő) olyanok találhatók, akik testamentumuk, vagy közeli rokonuk testamentuma alapján nem csak politikai értelemben, hanem vagyonosságban is a felső réteghez tartoztak.
Mindez tulajdonképpen azt az általános sémát támasztja csak alá, amelyet a fentiekben is említettem. Ennek az evidenciának a további árnyalásához mindenképpen meg kellett vizsgálni, hogy az egyes vagyoni rétegek képviselői hogyan
oszlanak el azon csoportok között, amelyeket aszerint különítettem el, hogy tagjaik
hány évet töltöttek a belső tanácsban.104 Összességében elmondható, hogy azoknak az aránya, akikről biztosan tudjuk, hogy a vagyoni elitből származnak, 40-60%
közötti értékek között váltakozik mindegyik csoportban. A középréteg képviselői
már nem mutatnak ilyen egyenletes eloszlást. Bár nagyon kicsi az elemezhető metszet, mégis megállapítható, hogy a politikai elit legalsó és legfelső csoportjában
nem találunk olyan személyt akinek a családja közepes vagyonnal bírt volna (a vagyonosság és a politikai szereplés összefüggéseihez ld. II1/1. sz. táblázat információit, illetve a Melléklet 1/4. sz. archontológiai tábláját.).
A két adatsor vázlatos áttekintése után tehát rögtön kiemelhető, hogy a politikai
elit legalsó csoportjában azok között, akiknél legalább hozzávetőleges információval bírunk az illető anyagi hátteréről, kizárólag olyan polgárt találunk, aki a felső
vagyoni réteghez tartozott. Közelebbről megvizsgálva pontosíthatók az arányok,
ugyanis a kiemelkedő vagyonnal rendelkezők aránya azok között a legmagasabb,
akik csak kamarási és esetleg még külső tanácsosi tisztséget viseltek (kilenc ilyen
személyből hat nyert besorolást a vagyoni elitbe). A vagyoni rétegeknek a foglalkozási csoportok szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a kereskedőknek a vagyoni
eliten belüli részesedése (41,5%) messze meghaladja az összes 1529-1557 között
végrendelkezett testálóhoz viszonyított arányukat (19,4%), s a vagyoni felső rétegen belül ezen foglalkozási ág képviselői alkotják a legnagyobb csoportot. Elsőd-
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A továbbiakban a nehézkesebb körülírások elkerülése végett az egyes vagyoni rétegeknél nem
teszek majd különbséget azok között, akiket saját testamentumuk, illetve azok között, akiket
„csak" közeli hozzátartozójuk végrendelete alapján soroltam a vagyoni elitbe vagy a középrétegbe.

leges kereseti tevékenységükből egyértelműen következik, hogy a kereskedők
nagyfokú gyakorlati tapasztalatra tettek szert a pénzügyek terén, s mindennek nyilván jelentős szerepe volt abban, hogy gyakran alkalmazott a város ilyen szakembereket kamarásként. Mindazonáltal a vagyoni középréteg képviselőinek a politikai
elit tárgyalt csoportján belüli hiányát nem tudjuk logikusan megmagyarázni, esetleg gondolhatunk a források nyújtotta információs bázis szűkösségére is.
A belső tanácsnokok „alsó-középrétegében" (3-5 hivatali év) a biztosan a vagyoni elithez tartozók szintén 40% körüli részesedéssel szerepelnek, s itt a legnagyobb a középrétegből származók száma is (5). A vagyoni felső réteg képviselőinek aránya a hivatali évek növekedésével egyenletesen növekszik. Azok között,
akik hat és tizenöt év közötti időt töltöttek a belső tanácsban 54,8% a biztosan a vagyoni elithez sorolhatók aránya, s a 15 év feletti hivatali időt felmutatók csoportján
belül már 64,3%-os részesedéssel bír a felső vagyoni réteg. Ez megfelel annak az
általános elképzelésnek, hogy a kiemelkedő vagyon egyben nagyobb politikai hatalom megszerzésére adott lehetőséget.
Fontos azonban kiemelni, hogy a politikai vezető rétegen belül kilenc olyan személyt is ismerünk, akiknél a testamentumuk vagy rokonuk testamentuma két vagy
három kategóriában mutatta azt, hogy az illetőt a vagyoni elitbe kell besorolnunk.
Ebből három személy a politikai elit legfelső szintjét képviseli (Wolfgang Vorster,
Jacob Körbler és Michel Klee), a fennmaradó hatból viszont kettő csak átlag körüli
időt töltött a belső tanácsban, négynek a hivatali ideje pedig még az átlagos értéket
sem éri el. Ezeken kívül természetesen még számos olyan személyt említhetnék,
akinek végrendelete kiemelkedően nagy vagyonról (két-három kategóriában) tesz
tanúbizonyságot, a politikai vezető rétegben viszont egyetlen alkalommal sem
bukkan fel az illető. A vagyoni elit definiálásánál említettem, hogy az 1529-1557
között utolsó rendelést tevő személyek közül százhatot soroltunk a vagyoni elithez,
ebben a csoportban 57 férfi van. Összességében viszont közülük mindössze húsz
olyan férfit ismerünk, aki részt vett a városvezetés munkájában. 103
Még árnyaltabbá tehető a kép, ha figyelembe vesszük, hogy a vagyoni középréteghez sorolt és a politikai elitben előforduló személyek (12 polgár) többsége (7 sze-
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Mindennek tekintetében tehát nem alkalmazható analógiaként a korabeli Pozsonyra Jos
Gabriclsnck az az általánosító sémája, miszerint a városi felső réteg a XVI. század elejétől
megváltoztatta a gazdagságának alapját képező tevékenységi kört, s a vezető pozíciók kisajátítása által egy idő után teljes mértékben szakított a kézműipari és a kereskedelmi termelő tevékenységgel (Gabriéls, 1985. 37. p.). De Boer ugyanebben a kötetben publikált tanulmányában
a pozsonyihoz hasonló helyzetre mutatott rá a XV. század végi Lcidcnt vizsgálva. Eszerint ott
sem érvényesült kizárólagos formában a plutokrácia elve. Boer, 1985. 101. p.

mély) átlagon felüli számú évben viselt esküdt polgári címet. Közülük hárman 10-12
évet dolgoztak a belső tanácsban, Sigmund Goldner pedig 18 alkalommal volt esküdt
tanácsos. Az egyes vagyoni csoportoknak a politikai elitben való résztvételét vizsgálva tehát megállapítható, hogy a vagyoni helyzet nem predesztinált kizárólagosan
arra, hogy csak az igazán tehetősek kerülhessenek be a legfelső politikai körökbe, illetve hogy a vagyonosak feltétlenül politikai hatalmat is szerezzenek, vagy akartak
szerezni.106 Másképp fogalmazva tehát még a XVI. század második harmadában is
nyitva állt — még ha erősen korlátozott mértékben is — a lehetőség a középréteg
tagjai számára, hogy a város vezető csoportjába emelkedjenek. Ugyanakkor az általános tendencia azért még mindig az volt, hogy a vagyoni elitből könnyebben lehetett a politikai elit legfelső csoportjába bejutni. Ezt támasztja alá az a tény is,
hogy az említett hét középrétegbeli személy közül csak kettőnek sikerült a legmagasabb tisztségeket elérni: Caspar Hainrichnak (12) és Sigmund Goldnernek, viszont nekik is csak egy-egy évben adatott meg, hogy viselhették a bírói tisztséget.
A vagyoni felső rétegnek a politikai eliten belüli képviseletét tekintve egyetérthetünk Jörg Rogge azon álláspontjával, miszerint a személyi kontinuitás nem csak
előnyökkel járt azok számára, akik több éven át folyamatosan részt vettek a belső
tanácsban. Ezeknek a polgároknak — amellett, hogy privilegizált helyzetük a társadalmi presztízs szempontjából kiemelte őket a közösség soraiból —jelentős áldozatot is kellett hozniuk. A hivatalviselés terhe ugyanis egyúttal anyagi veszteséggel is járhatott, mivel kevesebb idő jutott arra, hogy saját gazdasági tevékenységükkel foglalkozzanak. 10 ' Azzal a korábban általánosan elfogadott kitétellel viszont már nem lehet egyetérteni, miszerint csak a legnatyobb vagyonnal rendelkezőknek adatott meg a lehetőség, hogy a városvezetés fizetés nélküli tisztségeit
elvállalják. Ugyanis amint azt a fenti példák isjól mutatják, számos olyan személyről tudunk, aki még az elit többi tagjához képest is kiemelkedő vagyonnal rendelkezett, mégsem találkozunk vele egyik évben sem esküdt tanácsosként, de még
választott polgárként sem. A vagyon puszta nagysága mellett sokkal inkább arra
kell gondolnunk, hogy a gazdagok közül is legfőképpen azok a polgárok vették ki
részüket a politikai hatalomból, akiknek már nem kellett feltétlenül folyamatosan
felügyelniük saját gazdasági tevékenységüket (pl. az általuk végzett kereskedelmi
tevékenységet már családjuk más tagjainak vagy a családon kívüli faktoroknak a
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Hasonló álláspontra jutott Picrrc Monnet is a kcső középkori Frankfurt a. M. társadalmi viszonyait vizsgálva {Monnet, 2000. 55. p.). Bátori pedig — nagymértékben Stolzéra támaszkodva
— élesen elhatárolja egymástól a vezető rétegnek a politikai- és a gazdasági szerepléséből
adódó jellemzőit. Bátori, 1975. 5. p.
Rogge, 1994. 264. p.

bevonásával végezték, illetve az ingatlanok, főként szőlők kezelését nem is lehetett
folyamatos személyes jelenléttel ellenőrizni, azokat általában hozzáértő személyekre, pl. vincellérekre bízták).108 További lehetőségként természetesen a vagyonosok azon csoportja jöhet még szóba, amelynek tagjai gazdasági pozícióik javulását remélték a közszerepléstől.
A vagyoni középrétegnek a politikai szereplése kapcsán a belső tanácsban való
részvételét már megvizsgáltam. Ki kell még térnem a középréteg és a külső tanács
viszonyára. Korábban láthattuk, hogy a német városokban működő külső tanácsok
funkcióját vizsgálva Isenmann és Rogge azt hangsúlyozták, hogy ezeknek a szerveknek abban volt nagy szerepük, hogy felemelkedési lehetőséget biztosítottak a
középréteg tagjai számára. 109 A pozsonyi viszonyok tekintetében az utóbbi funkció
kevésbé érezhető hangsúlyosnak, s a külső tanács helyzetében sokkal inkább a
Groebner által képviselt álláspontot érzem a valósághoz közelebbi elképzelésnek.
Groebner — a nürnbergi külső tanács példáján keresztül — elsősorban a reprezentatívjelleget hangsúlyozza, s a tanács feladata szerinte csak abban merült ki, hogy a
belső tanácsnokok formális választásának eredményét, illetve a belső tanács fontosabb döntéseit megerősítette. 110 Magyarországi analógiaként a közeli Sopron példáját lehet felhozni. Tirnitz szerint éppen abban áll a korszak jelentősége, hogy a
XVI. század első felében a soproni vagyoni elit teljesen kisajátítja magának a politikai hatalmat. Mindez jól érzékelhető módon csapódik le a külső- és a belső tanács
viszonyában. Sopronban a belső tanácsban részt vevő vagyonos polgárok 1531 -re
elérték, hogy a külső tanács tagjait ne válasszák, hanem a belső tanács jelölje ki
azokat. Ebből adódóan az elkövetkező években a külső tanácsban részt vevők már
olyan személyek voltak, akiket gazdasági és/vagy rokoni kapcsolat fűzött a legfelső politikai csoporthoz. Ezzel párhuzamosan egyre inkább csökkentették a külső
tanács hatáskörét, ennek köszönhetően a korábban a belső tanácsban tilő szenátorokat ellenőrző testület egyre inkább jelentőségét vesztette. Az ezek után megmaradt súlyát sem tudta a külső tanács eredeti funkciójára felhasználni, hiszen a tagok
összeállítása által teljesen a belső tanácsnak volt kiszolgáltatva.111
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A fenti gondolatsort megfordítva a XV. századi Nürnbergben arra is volt példa, hogy a leggazdagabbak — éppen azért mert számukra a hivatalviscléssel járó időbeli kiesés komoly anyagi
veszteséget jelentett — nem személyesen, hanem képviselők útján vettek részt a tanács munkájában {Stromer, 1973. 13. p.). Mivel a pozsonyi források nem tartalmaznak ilyen eljárásra
vonatkozó egyértelmű információt, ezért inkább a fenti elképzelés alkalmazhatóságát tartom
valószínűbbnek.
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Isenmann, 1988. 134-136. p. és Rogge, 1996. 235. p.
Groebner, 1994. 279-280. p.
Tirnitz, 1971. 58. p„ 67-68. p , 69-75. p.

Korábban már láthattuk, hogy a pozsonyi vezető rétegen belül jelentős szerepet
betöltő személyek sok esetben több éven át — egyrészt pályájuk elején, másrészt életük utolsó éveiben — tagjai voltak a külső tanácsnak. Megállapítható, hogy ezek a
személyek adták a kérdéses grémium — a forrásokból általunk ismert — tagságának
jelentős részét. A külső tanács további tagjait vizsgálva pedig kiderül, hogy számos
olyan polgárról tudunk, aki személy szerint, vagy akinek közeli családtagja a vagyoni elitbe soroltatott, továbbá nem került be egyszer sem a belső tanácsba, viszont folyamatosan tagja volt a külső tanácsnak. Ilyenként említhető a vagyonos
gyógyszerészt Egidi Márll (/Gilg Apoteker), aki még 1536. évi végrendeletében is
kiemelte, hogy választott polgár volt („ain genanter Burger undt Apotegkher zu
Prespurg") 112 és információink szerint legalább 19 éven át benne volt a külső tanácsban. Végrendelete alapján ugyancsak a vagyoni elithez tartozott az a Mathes Zapffl
is, aki több éven át volt választott polgár. A felső vagyoni réteg családjaiból származó
választott polgárokként említhető még Mert Tailnkás (a család több tagját is a vagyoni elithez soroltam), Mert Dremel (a Tailnkas családhoz hasonló vagyoni háttér),
vagy Wolfgang Selas. Már maga az a tény is figyelemre méltó információ, hogy a
hatvan fős külső tanács teljes tagságából a források által csak viszonylag kevés választott polgár nevét ismerjük, az itt felsorolt személyek viszont gyakran előfordulnak. Ebből következően tehát azt kell megállapítanunk, hogy azoknál az eseteknél,
amikor a külső tanács a belső tanáccsal együtt döntési funkciót, vagy éppen a belső
tanácsot ellenőrző funkcióját gyakorolta, akkor a fent említett vagyonos személyek
nagyobb tekintéllyel bírtak a választott polgárok csoportján belül. A vagyoni elit
ezen tagjai gazdasági, illetve sok esetben rokoni kapcsolatban álltak azokkal a vagyonos személyekkel, akik a belső tanácsban több éven át jelentős szerepet vittek.
Utóbbiak tehát valószínűleg saját embereiket ültették a külső tanácsba, s azok talán
éppen azért nem szándékoztak bekerülni a legfelső körbe, mert az gazdasági tevékenységük rovására ment volna." 3 A felsoroltak mellett olyan személyek is kiemelhetők még, akik bár saját, vagy közeli rokonuk testamentuma alapján a
középréteghez tartoztak, mégis tudjuk, hogy kapcsolatban álltak a politikai elit fontosabb szereplőivel. Ilyen példaként említhetők Wolfgang Kommetz, vagy Peter
Vaschang, akik szintén több évig tevékenykedtek a külső tanácsban.
Az egyes elitcsoportok tárgyalása után összegzésként elmondható, hogy nem
csak a városi társadalom egészére érvényes az az általános kijelentés, miszerint a
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113

A M B Prot. Test. fol. 85r.
Hans Hubert Hofmann a nürnbergi politikai viszonyokat vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a külső tanácsban gyakran ültek olyan személyek, akiknek a vagyona messze nagyobb volt számos a belső tanácsban ülő előkelő polgárénál. Hofmann, 1965. 139. p.

közösség — legalábbis annak polgárjoggal rendelkező nagyobb része -— csak jogi
értelemben egységes, s vagyoni, társadalmi, politikai stb. értelemben nem tekinthetjük a város lakosságát homogén közegnek. Fontos látnunk, hogy a heterogenitásra vonatkozó megállapítás jogossága a sokszor egységesként kezelt, szűk vezető
rétegen belül is jól kimutatható. A sematikus hármas felosztás alapján felső rétegként meghatározott társadalmi csoport is számos törésvonal mentén továbbstrukturálható.

Melléklet

Pozsony város fő tisztségviselői az 1497-1560 közötti

időszakban

Archontológia
1/1. sz. archontológiai

tábla

B í r ó k és p o l g á r m e s t e r e k
Évszám

Bíró

Polgármester

1497/98

Jacob Aigner

Wolfgang Vorster

1498/99

Jacob Aigner

?

1499/1500

Jacob Aigner

Wolfgang Vorster

1500/01

Wolfgang Vorster

Jacob Aigner

1501/02

Wolfgang Vorster

Jacob Aigner

1502/03

Mathes Baier (/Payr/Pair/Bair) Jacob Aigner

1503/04

Wolfgang Tailnkás

Jacob Aigner

1504/05

Wolfgang Tailnkás

Wolfgang Vorster

1505/06

Wolfgang Tailnkas

Wolfgang Vorster

1506/07

Wolfgang Vorster

Hans Lachenperger

1507/08

Wolfgang Vorster

Hans Lachenperger

1508/09

Hans Lachenperger

Wolfgang Vorster

1509/10

Wolfgang Vorster

Friedrich Voyt

Polgármester

Bíró

Évszám

1510/11

Hans Lachenperger

Friedrich Voyt

1511/12

Hans Lachenperger

Friedrich Voyt

1512/13

Hans Lachenperger

Pangratz Rutenstock

1513/14

Michel Meichsner

Friedrich Voyt

1514/15

Hans Lachenperger

Michel Meichsner

1515/16

Michel Meichsner

Hans Lachenperger

1516/17

Caspar Leopold

Friedrich Voyt

1517/18

Caspar Leopold

Friedrich Voyt

1518/19

Wolfgang Dorner

Pangratz Rutenstock

1519/20

Wolfgang Vorster

Friedrich Voyt

1520/21

Wolfgang Vorster

Caspar Leopold

1521/22

Wolfgang Vorster

Caspar Leopold

1522/23

Wolfgang Vorster

Caspar Leopold

1523/24

Caspar Leopold

?

1524/25

Michel Vischer

Jacob Körbler

1525/26

Michel Vischer

Jacob Körbler

1526/27

Michel Vischer

Jacob Körbler

1527/28

Michel Vischer

Jacob Körbler

1528/29

Wolfgang Vorster

Jacob Körbler

1529/30

Michel Vischer

Jacob Körbler

1530/31

a.s. Jacob Körbler

Michel Klee

1531/32

Michel Klee

Andre Hakowitz

1532/33

Michel Klee

Jacob Körbler

1533/34

Michel Klee

Jacob Körbler

1534/35

Michel Klee

Valt Preuss

1535/36

Michel Klee

Valt Preuss

1536/37

a.s. Michel Vischer

Michel Klee

Bíró

Évszám

Polgármester

1537/38

Jacob Körbler

Michel Klee

1538/39

Blasi Beham

Hans Bernhaimer

1539/40

Blasi Beham

Hans Bernhaimer

1540/41

Blasi Beham

Hans Bernhaimer

1541/42

Blasi Beham

Michel Klee

1542/43

Blasi Beham

Michel Klee

1543/44

Michel Klee

Blasi Beham

1544/45

Blasi Beham

Hans Bernhaimer

1545/46

Blasi Beham

Hans Lang

1546/47

Hans Bernhaimer

Hans Lang

1547/48

Blasi Beham

Hans Bernhaimer

1548/49

Blasi Beham

Hans Lang

1549/50

Blasi Beham

Thomas Reichentaler

1550/51

Thomas

Hans Vischer

1551/52

?

?

1552/53

Hans Vischer

Thomas Reichentaler

1553/54

Hans Vischer

Thomas Reichentaler

1554/55

Hans Vischer

Mert Aichinger

1555/56

Michel Klee

Mert Aichinger

1556/57

Hans Vischer

Thomas Reichentaler

1557/58

Mert Aichinger

Thomas Reichentaler

1558/59

?

?

1559/60

Hans Vischer

Caspar Hainrich

1560/61

Caspar Hainrich

Hans Lang

Kurzív = bizonytalan
a.s. = angesetzte

Reichentaler

1/2. sz. archontológiai

tábla

Jegyzők és kamarások
Jegyző

Évszám

Kamarás

1497/98

Cristof Kuntzkesler

Thomas Zeller

1498/99

Cristof Kuntzkesler

Hans Schwertfeger

1499/1500

Cristof Kuntzkesler

Hans Schwertfeger

1500/01

Cristof Kuntzkesler

Hans Schwertfeger

1501/02

Cristof Kuntzkesler

Pangratz Rutenstock

1502/03

Cristof Kuntzkesler

Pangratz Rutenstock / Georg
Ecker riemer

1503/04

Cristof Kuntzkesler

Georg Ecker riemer

1504/05

Cristof Kuntzkesler

Georg Ecker riemer

1505/06

Ulrich Symel

Mert Metnnpek

1506/07

?

Jacob Körbler

1507/08

Steffan Haymer

Jacob Körbler

1508/09

Cristof Scharzenthaler

Georg Stokhinger pekh

1509/10

?

Georg Stokhinger pekh

1510/11

Steffan Haymer

Wolfgang Schuss kürsner

1511/12

Maister Friedrich Gruen

Wolfgang Schuss kürsner

1512/13

Maister Friedrich Gruen

Hans Kaiser

1513/14

Maister Friedrich Gruen

Hans Kaiser

1514/15

Maister Friedrich Gruen

Valt Preuss

1515/16

Maister Friedrich Gruen

Valt Preuss

1516/17

9

Wolfgang Rutenstock

1517/18

Steffan

1518/19

Julián Mef.Jswein / Magister
Johannes Marckhuo

Haymer

Wolfgang Rutenstock
Sebastian Eysenreich

Évszám

Kamarás

Je»vző

1519/20

?

Sebastian Eysenreich

1520/21

9

Michel Klee

1521/22

?

Michel Klee

1522/23

7

Andre Hakowitz

1523/24

7

Andre Hakowitz

1524/25

Steffan Pfaffstetter

Cristoff

1525/26

Steffan

Pfaffstertter

Christoff Kirchmair

1526/27

Steffan

Pfaffstertter

Augustin Maier

Kirchmair

1527/28

Steffan Pfaffstetter

Augustin Maier

1528/29

7

Wolfgang Schuman

1529/30

Michel Stützl

Wolfgang Schuman

1530/31

Michel Stützl

Georg Raid pekh

1531/32

Michel Stützl

Georg Raid pekh

1532/33

Michel Stützl

Michel Tailnkás

1533/34

Michel Stützl

Michel Tailnkás

1534/35

Michel Stützl

Jacob Preuhofer

1535/36

Michel Stützl

Wolfgang Dorffner

1536/37

Michel Stützl

Wolfgang Dorffner

1537/38

Michel Stützl

Mert Vorster

1538/39

Michel Stützl

Mert Vorster

1539/40

Michel Stützl

Hans Grueber

1540/41

Michel Stützl

Steffan Maurach

1541/42

Michel Stützl

Steffan Maurach

1542/43

Michel Stützl

Blasy Gros goldsmid

1543/44

Michel Stützl

Hans Lausser

1544/45

Michel Stützl

Hans Lausser

1545/46

Michel Stützl

Valt Pockh

Évszám

Kamarás

Jegyző

1546/47

Heinrich Schedel

Sigmund Rauch

1547/48

Heinrich Schedel

Sigmimd Rauch

1548/49

Heinrich Schedel

Hans Maurcich

1549/50

Heinrich Schedel

Hans Maurach

1550/51

Heinrich Schedel

?

1551/52

Heinrich Schedel

Wentzel Rumschopf

1552/53

Heinrich Schedel

Cristoff Pfintzinger

1553/54

Thomas EntzenweiB

Cristoff Pflntzinger

1554/55

Thomas EntzenweiB

Wolfgang Kögl

1555/56

Thomas EntzenweiB

Wolfgang

1556/57

Thomas EntzenweiB

Jörg Gruebmülner

1557/58

Thomas EntzenweiB

Jörg Gruebmülner

1558/59

Thomas EntzenweiB

Thomas Dremel

1559/60

Thomas EntzenweiB

Thomas Dremel

1560/61

Thomas EntzenweiB

?

Kurzív = bizonytalan

A következő (1/3. számú) archontológiai tábla a belső tanács összetételét mutatja be a vizsgált időkeretben. A névsorok összeállításánál problémaként merült fel
az esküdtek sorrendje. A Gabbuchban, illetve az Actionale Protocollumban (AP)
szereplő méltóságsorok összeállításánál nyilvánvalóan szerepe volt a nevek sorrendjének, utóbbival esetleg az esküdt tanácsosok közötti „rangsort" igyekezték
kifejezni. Sajnos egyik forrás információi sem alkotnak megszakítatlan sort, illetve
a Gabbuchban legtöbbször nem közölték az összes tanácsos nevét, így az említett
két forrásból nyert információkat további források elszórt adataival kellett kiegészítenünk (ld. az II. fejezet „az elitcsoportok elhatárolásának lehetőségeiről" szóló
bevezető részét). Ilyen módon viszont lehetetlen volt követni a fent említett sorrendeket, így az esküdtek ABC sorrendben kerülnek közlésre.

A nevek mögött jelzünk olyan tisztséget, amely a Gabbuch vagy az AP méltóságsoraiban az illető személynél ki volt emelve (ilyenek: hauptman/Stadthauptman,
Stadtschreiber/Notarius, camerer/Stadtcamerer, Spitalmeister).
A nevek írásmódjánál a leggyakrabban előforduló változatot használtuk,
amennyiben ilyen egyértelműen kiemelhető változat nem volt, úgy a személy végrendeletének törzsszövegében szereplő névváltozat szerepel.

1/3. sz• Archontológiai

tábla

Esküdtek

Esküdtek

Évszám

1496/97

Andre Holtzer, Wolfgang Knoll, Hans Piburger(/Piberger),
Wolfgang Tailnkäs, Wolfgang Vechtnitzer Senat[...]
von
Pran[..larckh

1497/98

Peter Kreuzer, Hans Lachenperger, Hans Piburger, Steffan Rieder,
Wolfgang Tailnkäs, Niclas Welser [/Frawenmarckher] f...]

1498/99

?

1499/1500

Peter Eysenreich, Wolfgang Knoll, Peter Kreuzer, Hans
Lachenperger, Steffan Rieder Hauptman, Wolfgang Tailnkäs,
Niclas Welser, Jacob Zeller, Thoman Zeller

1500/01

Peter Kreuzer, Hans Lachenperger, Steffan Rieder Hauptman,
Wolfgang Tailnkäs, Niclas Welser

1501/02

9

1502/03

Jacob Heuteur, Hans Lachenperger, Caspar Leopold, Jörg
Schamberger, Hans Schwertfeger, Wolfgang Tailnkäs, Wolfgang
Vorster, Niclas Welser, Thoman Zeller

1503/04

Jacob Heuteur, Hans Lachenperger, Caspar Leopold, Michel
Meichsner, Jörg Schamberger, Hans Schwertfeger, Wolfgang
Vorster, Niclas Welser

1504/1505

Jacob Aigner, Wolfgang Dorner, Jacob Heuteur, Hans
Lachenperger, Michel Meichsner, Pangratz Rutenstock, Jörg
Schamberger, Hans Schwertfeger

Évszám

Esküdtek

1505/1506

Jacob Aigner, Wolfgang Domer, Jacob Heuteur, Hans
Lachenperger Hauptman, Caspar Leopold, Niclas Ödenpurger,
Pangratz Rutenstock, Jörg Schamberger, Hans Schwertfeger

1506/1507

Jacob Aigner, Wolfgang Domer, Hans Gailsam, Jacob Heuteur,
Caspar Leopold, Niclas Ödenpurger, Wolfgang Tailnkäs

1507/1508

Jacob Aigner, Wolfgang Domer, Georg [Ecker] Riemer, Jacob
Heuteur, Caspar Leopold, Niclas Ödenpurger, Wolfgang Tailnkäs,
Niclas Welser

1508/1509

Wolfgang Dorner, Georg [Ecker] Riemer, Hans Gailsam, Steffan
Hueter, Caspar Leopold, Friedrich Voyt, Niclas Welser

1509/1510

?

1510/1511

Hans Aichinger, Wolfgang Dorner, Georg [Ecker] Riemer,
Steffan Hueter, Hans Klee, Jacob Körbler, [Lienhart Lausser
(Gabbuch fol. 30r szerint; fol. 29v szerint csak genant)], Caspar
Leopold, [Michel Meichsner (Gabbuch fol. 30r szerint; fol. 29v
szerint csak genant)], Pangratz Rutenstock, Hans Schwertfeger,
Wolfgang Vorster

1511/1512

Hans Aichinger, Wolfgang Domer, Hans Klee, Jacob Körbler,
Lienhart Lausser, Caspar Leopold, Steffan Marstaller, Michel
Meichsner, Pangratz Rutenstock

1512/1513

Wolfgang Domer, Jörg Ecker, Caspar Fuchsl, Sigmund Goldner,
Hans Klee, Steffan Marstaller, Mert Sembier

1513/1514

Hans Aichinger, Wolfgang Domer, Sigmund Goldner, Steffan
Haymer, Jacob Körbler, Hans Lachenperger, Caspar Leopold
Hauptman, Mert Metnnpek(/Metnpekh), Mert Sembier, Wolfgang
Vorster

1514/1515

Hans Aichinger kiirsner, Caspar Fuchsl, Sigmund Goldner,
Steffan Haymer, Steffan Hueter, Jacob Körbler, Lienhart Lausser,
Caspar Leopold Hauptman, Pangratz Rutenstock, Mert Sembier,
Wolfgang Vorster

Esküdtek

Évszám

1515/1516

Hans Aichinger kürsner, Caspar Fuchsl, Sigmund Goldner,
Steffan Haymer, Steffan Hueter, Jacob Körbler, Lienhart Lausser,
Caspar Leopold Hauptman, Pangratz Rutenstock, Meit Sembier,
Wolfgang Vorster

1516/1517

Hans Aichinger, Wolfgang Dorner, Sigmund Goldner, Steffan
Haymer, Jacob Körbler, Pangratz Rutenstock, Michel Vischer

1517/1518

Hans Aichinger, Wolfgang Dorner, Georg Ecker Riemer,
Sigmund Goldner, Peter Hainrich, Hans Kaiser, Jacob Körbler,
Pangratz Rutenstock, Mert Sembier, Michel Vischer

1518/1519

Hans Aichinger kürsner, Georg Ecker Riemer, Caspar Fuchsl,
Sigmund Goldner Stadthauptman, Jacob Körbler, Michel Vischer,
Wolfgang Vorster, Friedrich Voyt

1519/1520

Hans Aichinger, Wolfgang Dorner, Sigmund Goldner
Stadthauptman, Georg Ecker Riemer, Peter Hainrich [...], Jacob
Körbler, Caspar Leopold, Valt Preuss, Pangratz Rutenstock

1520/1521

Hans [Aichinger] kürsner, Wolfgang Dorner, Sigmund Goldner,
Hans Kaiser, Jacob Körbler, Michel Meichsner, Niclas
Ödenpurger, Valt Preuss, Mert Sembier, Michel Vischer

1521/1522

Hans [Aichinger] kürsner, Wolfgang Dorner, Sigmund Goldner,
Peter Hainrich, Hans Kaiser, Jacob Körbler, Michel Meichsner,
Niclas Ödenpurger, Mert Sembier, Michel Vischer

1522/1523

Hans [Aichinger] kürsner, Sigmund Goldner, Hans Kaiser, Jacob
Körbler, Michel Meichsner, Niclas Ödenpurger, Valt Preuss, Mert
Sembier, Michel Vischer

1523/1524

7

1524/1525

?

1525/1526

Hans Baier(/Pair/Payr), Sebastian Eysenreich, Sigmund Goldner,
Michel Klee, Niclas Ödenpurger, Wolfgang Vorster

1526/1527

Hans Baier(/Pair/Payr), Sigmund Goldner, Peter Hainrich, Andre
Hakowitz, Ambrosi Maier(/Mayer/Mair), Niclas Ödenpurger,
Wolfgang Vorster

Évszám

Esküdtek

1527/1528

Hans Baier(/Pair/Payr), Sigmund Goldner, Ambrosi
Maier(/Mayer/Mair), Niclas Ödenpurger, Mert Sembler,
Wolfgang Vorster

1528/1529

Hans Baier(/Pair/Payr), Sebastian Eysenreich, Sigmund Goldner,
Peter Hainrich, Andre Hakowitz, Mert Sembler, Michel Vischer

1529/1530

Hans Baier(/Pair/Payr), Sebastian Eysenreich, Peter Hainrich,
Cristoff Meichsner, Mert Sembler

1530/1531

Sebastian Eysenreich, Sigmund Goldner, Peter Hainrich,
Augustin Maier, Christoff Meichsner, Sebastian Schmid, Jörg
Stokhinger

1531/1532

Blasi Beham, Hans Bemhaimer, Sebastian Eysenreich, Sigmund
Goldner, Peter Hainrich, Christoff Kirchmair, Jacob Körbler,
Valt Preuss, Sebastian Schmid, Jörg Stokhinger, Michel Vischer,
(11 fő!)

1532/33

Blasi Beham, Hans Bemhaimer, Sebastian Eysenreich, Sigmund
Goldner, Peter Hainrich, Christoff Kirchmair, Augustin Maier,
Wolfgang Rutenstock, Valt Preuss, Sebastian Schmid, Jörg
Stokhinger, (11 fő!)

1533/34

Hans Bemhaimer, Peter Hainrich, Christof?Kirchmair, Augustin
Maier, Wolfgang Rutenstock, Sebastian Schmid, Jörg Stokhinger

1534/35

Blasi Beham, Hans Bemhaimer, Sebastian Eysenreich
Stadthauptman, Andre Hakowitz, Christoff Kirchmair, Jacob
Körbler, Augustin Maier, Wolfgang Rutenstock, Sebastian
Schmid, Michel Vischer

1535/36

Blasi Beham, Hans Bemhaimer, Sebastian Eysenreich
Stadthauptman, Peter Hainrich, Andre Hakowitz, Christoff
Kirchmair, Jacob Körbler, Augustin Maier, Wolfgang Rutenstock,
Sebastian Schmid, Michel Vischer, (11 fő!)

1536/37

Blasi Beham, Hans Bemhaimer, Andre Hakowitz, Christoff
Kirchmair, Augustin Maier, Steffan Pfaffstetter, Valt Preuss,
Sebastian Schmid Stadthauptman

Évszám

Esküdtek

1537/38

Blasi Beham, Hans Bernhaimer, Christoff Kirchmair, Augustin
Maier, Steffan Pfaffstetter, Valt Preuss, Wolfgang Rutenstock,
Sebastian Schmid Stadthauptman, Wolfgang Schuman

1538/39

Christoff Kirchmair, Michel Klee, Jacob Körbler, Augustin Maier
Stadthauptman, Steffan Pfaffstetter, Valt Preuss, Wolfgang
Rutenstock, Sebastian Schmid, Wolfgang Schuman, Bartlme Wirt

1539/40

Christoff Kirchmair, Michel Klee, Jacob Körbler, Augustin Maier
Stadthauptman, Steffan Pfaffstetter, Valt Preuss, Wolfgang
Rutenstock, Sebastian Schmid, Wolfgang Schuman, Bartlme Wirt

1540/41

Christoff Kirchmair, Michel Klee, Jacob Körbler, Hans Lang
Stadthauptman, Augustin Maier, Christoff Meichsner, Steffan
Pfaffstetter, Valt Preuss, Sebastian Schmid, Mert Vorster,
Bartholme Wirt,

1541/42

Hans Bernhaimer, Cristoff Kirchmair, Jacob Körbler, Hans
Lang, Steffan Pfaffstetter, Valt Pruess, Sebastian Schmid, Georg
Stokhinger, Mert Vorster, Bartlme Wirt, Mert Zirkendorffer

1542/43

Hans Bernhaimer, Wolffgang Dorffner, Jacob Körbler, Steffan
Maurach, Valt Preuss, Thoman Reichentaler, Sebastian Schmid,
Mert Vorster, Bartlme Wirt, Mert Zirkendorffer, Hans Lang
Stadthauptman, (11 fő!) [Hans Lang nem szerepel az AP ezévi
méltóságsorában]

1543/44

Hans Bernhaimer, Wolffgang Dorffner, Jacob Körbler, Hans
Lang, Steffan Maurach, Thoman Reichentaler, Mert Vorster
Stadthauptman

1544/45 (az
Act. Prot, és
a Gabbuch
adatai nem
egyeznek)

Wolffgang Dorffner, Michel Klee, Jacob Körbler, Hans Lang,
Steffan Maurach, Valt Preuss, Thomas Reichentaler, Sebastian
Schmid, Mert Vorster Stadthauptman, Bartlme Wirt, Mert
Zirkendorffer [Gabbuch: [Hans Vischer, Cristoff Partinger]

Évszám

Esküdtek

1545/46

domini senatores Joannis Bernhaimer, Wolffgangus Dorffner,
Michael Klee, Jacobus Körbler, Joannes Lang, Stephanas
Maurach, Valentinus Preuss, Joannis Reichentaler, Sebastian
Schmid pilcatore, Martinus Vorster capitaneus Stadthauptman,
Bartlme Wirt, Martinus Zirkendorffer

1546/47

Blasi Beham, Michael Klee, Steffan Maurach, Cristoff Part inger,
Valt Pockh, Valentinus Preuss, Thomas Reichentaler, Sebastian
Schmid, Hans Vischer, Bartlme Wirt, Mert Zirkendorffer

1547/48

Hans Lang, Steffan Maurach, Cristoff Partinger, Valtin Pockh,
Valt Preuss, Thomas Reichentaler, Sebastian Schmid, Hans
Vischer, Bartlme Wirt, Mert Zirkendorffer, [a margón betoldva:
Michel Klee], Henricus Schoedelius Nótárius Posoniensis [azaz
Heinrich Schedel]

1548/49

Michel Klee, Steffan Maurach, Cristof Partinger Stathauptman,
Valtin Pockh, Valt Preuss, Thomas Reichentaler, Sebastian
Schmid, Hans Vischer, Bartlme Wirt, Mert Zirkendorffer,
Heinrich Schedl nótárius

1549/50

Mert Aichinger, Caspar Hainrich, Michel Klee, Hans Lang,
Steffan Maurach, Cristoff Partinger, Valtin Pockh, Valt Preuss,
Sebastian Schmid, Bartlme [Wirt] Purkircher, Mert Zirkendorffer,
Heinrich Schedel Stadtschreiber
Hans Maurach Stadtcamerer

1550/51

Mert Aichinger Stadthauptman, Caspar Hainrich, Michel Klee,
Hans Lang, Steffan Maurach, Valt Preuss, Sebastian Schmid,
Bartlme Wirt

1551/52

Mert Aichinger, Caspar Hainrich, Hans Lang, Steffan
Mert Zirkendorffer, Wentzel Rumschopf camerer

1552/53

Michel Klee, Hans Lang, Hans Maurach, Valt Preuss, Sebastian
Schmid, Bartlme Wirt, Mert Zirkendorffer Stadthauptman /
Mert Aichinger Stadthauptman

Maurach,

Évszám

Esküdtek

1553/54

Mert Aichinger, Peter Eckher, Caspar Hainrich, Jacob Khien,
Michel Klee, Hans Lang, Hans Maurach Stadthauptman, Cristoff
Partinger, Valt Preuss, Bartlme [Wirt] Purkircher, Sebastian
Schmid, Thomas Entzenwei Stadtschreiber, Cristoff Pfintzinger
Stadtcamerer

1554/55

Peter Ecker, Caspar Hainrich, Jacob Khien, Michel Klee, Hans
Lang, Sigmund Luttenberger, Hans Maurach Stadthauptman,
Cristoff Partinger, Cristoff Pfintzinger, Bartlme [Wirt] Purkircher,
Thomas Reichentaler, Thomas Entzenwei nótárius, Wolfgang
Kögl Stadtcamerer, Wolf [.,.] Spitalmeister

1555/56

Peter Ekher, Caspar Hainrich, Jacob Khien, Hans Lang, Sigmund
Luttenberger, Hans Maurach Stadthauptman, Cristoff Partinger,
Cristoff Pfintzinger, Bartlme [Wirt] Purkircher, Thomas
Reichentaler, Hans Vischer, [Lorentz Loy], Thomas Entzenwei
nótárius, Wolfgang Kögl camerer

1556/57

Mert Aichinger, Peter Eckher, Caspar Hainrich, Jacob Khien
Stadthauptman, Michel Klee, Hans Lang, Sigmund Luttenberger,
Hans Maurach, Cristoff Partinger, Cristoff Pfintzinger, Bartlme
[Wirt] Purkircher, Thomas Entzenweiß Stadtschreiber, Jorg
Gruebmülner camerer

1557/58

Peter Ecker, Caspar Hainrich, Michel Klee, Wolfgang Kögl
Stadthauptman, Hans Lang, Caspar Liechtenperger, Sigmund
Luttenberger, Hans Maurach, Cristoff Partinger, Bartlme [Wirt]
Purkircher, Hans Vischer

1558/59

?

1559/60

Mert Aichinger, Peter Ecker, Georg Gruebmülner, Hans Lang,
Caspar Liechtenperger, Sigmund Luttenberger, Hans Maurach,
Mert Ofner, Sebastian Schmid

1560/61

Mert Aichinger, Georg Gruebmülner Stadthauptman, Lorentz
Loy, Sigmund Luttenberger, Hans Maurach, Mert Ofner, Hans
Vischer

Kurzív = bizonytalan

J = Jegyző
VK = Városkapitány
Bergm. = Bergmeister

*

Vagyon

elit

BT

BT

1497/98

VK

1492/93

(PM")

1491/92

(1491/92)

Vagyon

rokon elit

PM

?*

1498/99

B

1493/94

(BT)

(1492-94)

-

BT

1499-1501

|

1494/95

-

1494-99

|

B

1495/96

BT

1499/1500

1496/97

kr = végrendelete alapján a középréteghez sorolható
elit = a személy végrendelete alapján a vagyoni elithez tartozik
n. a. nincs adat

BT = Belső tanács tagja / esküdt polgár
KT = Külső tanács tagja / választott polgár

Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Kreuzer ebben az évben is benne
volt a tanácsban.

Kreuzer, Péter

Eysenreich, Péter

Vagyoni helyzet
rokon elit = közvetlen családtag végrendeletét ismerjük,
a besorolás a rokon vagyoni helyzetét mutatja
rokon kr = ld.fent

Rövidítések:
Tisztségek
B = Bíró
PM = Polgármester
KAM = Kamarás

Hivatali pályák személyenként lebontva, a vagyoni helyzet metszésében

1/4. sz• melléklet

KT

-

_il

1516-18
KT

PM

B

1508/09

21

1498/99

KT

1492/93

1515/16

PM

1506-08

BT

1497/98 __

1491/92

^^

21

B

1509/10
,

BT

1510-13

1501/02

1494/95

BT

BT

1499-1501

-

1493/94
-

B

1513/14

VK

1502/03

1495/96

1514/15

1503-06

1496/97

Vagyon

n. a.

1491/92

KT

1510-14

1491/92

BT

BT

1506-08

BT

1492-94

KT

=_===^_==

n. a.

Vagyon
-

KT

BT

1495-97

1

1516-20 j

-

?*

1497/98

KT

1497/98 i 1498-1504

B(7BT) PM

1494/95

BT

1514-16

KT

1492-97

1498/99

1504-07

1507-1510

Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Rieder ebben az évben is benne
volt a tanácsban.

Rieder, Steffan

*

Vagyon

rokon elit

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Lachenperger ezekben az
években is benne volt a tanácsban.

Lausser, Lienhart

*

Lachenperger, Hans

=

=

=

_

__

-

B

| ?*

BT

1503-06

BT

1492-96

j

1506-08 I

BT

?*

1496-98 T 1498/99

BT

1491/92
,j t

?*

Bt

1499-1501

1492-94
_
1501/02

1494/95
gy

KT

1502-04

1495-97
_
1504-06

1497/98
qj

BJ1

KT

- _

1493/94

1498-1500
BT

KAM
1494-98

=

1493/94

KT

1492/93

kr (/rokon elit)

_ehj _ _

Vagyon

-

BT

1500/01

BT I

1494/95

j

-

1491 -1496 között Jörg Piburger volt a városi jegyző, kapcsolatuk nem tisztázott.

Piburger, Hans* Vagyon

=

Baier (/Payr/Pair), Mathes

*

BX

1502/03

1491/92

1499-1501

1501/02

1506/07

1498/99

1507-09

1495/96

B

1496-1502

1502/03

Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Rieder ebben az évben is benne
volt a tanácsban.

====

Welser
Vagyon
[/Frawenmarckher], Niclas

*

rokon elit KT

Vagyon

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Tailnkás ezekben az években is benne volt a tanácsban.

Tailnkás, Wolfgang

N>
Sv

-

1

Vagyon

_

Knoll, Wolfgang Vagyon

__

VK

PM

1500-04

BT

1495/96

1

BT

1

1504-08 1

-

1496/97
B

1497/98
B/PM**

1498/99
B

1499/1500

elit

I

Vagyon

|

1516-18

KT

1502/03

1494-96

BT

KT

B
=

BT

1518/19

1503/04

KT

1496/97

BT
1519-22

?**

1504-09

1497/98

1498-1500

BT _

KT

1509/10

KT

j

1510-14

1500/01
-

1514-16

1501/02

=_J

BT

n. a. (BT)

(1488/89)

elit (BT)

(1488/89)

1499/1500

-

1489-92

1489-94

(1492/93)

BT

(BT)

_

1494/95

-

(BT)

1

BT

1495-1502

(1494-97) j

|

1502-08

1497-99

1488-ban említik egy végrendeletben, abban az évben még nincs tisztsége.
Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Dorner ebben az évben is benne
volt a tanácsban, esetleg választott polgár volt.

_

Heuteur, Jacob

*
*

_eljt

1494/95

Egy 1481. évi végrendelet szerint abban az évben egy Wolfgang Aigner nevű polgár a belső tanács tagja volt. Ismerjük ifj.
Jacob Aigner fivérének, Hans Aignernak a végrendeletét 1495-ből, Jacobét 1511-ből, fiáét 1516-ból.
Nem ismerjük a méltóságsort. Ortvay közlése alapján (PVT III. 384. p. és 397. p.) nem lehet egyértelműen eldönteni Aigner
tisztségét.

Vagyon

Dorner, Wolfgang*

**

*

Aigner*, Jacob

Zeller, Thomas

j

elit

Vagyon

B

KT

-

9**

1523-25

-

1512/13

PM

1504-06

1495/96

1493/94

gy

BT

PM

1525-28

1513-16

B

1506-08

PM

1496/97

(BT)

(1494/95)

g

1528/29

1516/17

B

1508/09

-

1497/98

(BT)

(1495/96)

-

BT

1517/18

BT

1509/1510

B

1498-1500

(BT)

(1496/97)

B_

1518/19

KT

1510/11

BT

1500-02

KT

1497/98

1519-23

1511/12

1502-04

Vagyon

n. a.

KAM

1498-1502

BT

n. a.

1496-98

1496/97

Vagyon

-

BT

1502/03

1529. évi végrendelete még bíróként említi. Még ebben az évben meghalt. Erre utal, hogy 1530-ban már nem találkozunk
vele a méltóságsorban, illetve a Krisztus Teste céh 1529. évi taglistáján áthúzva szerepel neve, ami ugyancsak megerősíti
feltételezésünket (MOL MF C1430 p. 25).
Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Vorster ebben az időszakban
is benne volt a tanácsban

| Vechtnitzer, Wolfgang

**

*

n. a.

1492/93

Ismerjük végrendeletét 1500-ból.

_

Vorster, Wolffgang*

*

___

Holtzer, Andre* Vagyon

_

_

=

PM

-

KT

1512/13

KAM (?)*

|

elit

KT

1501-03

BT

KT
1499/1500

Vagyon

elit

1499/1500

n. a.

Vagyon

BT

KAM

n. a.
1513-18

1498-1501

Vagyon

PM

1513/14

-

1503/04

J

BT

1519/20

1502-06

1514-18
BT

-

_KT_

1504-06

KT

1502-06

BT

KT

[ B T

1500-02

-

1518/19

1501/02

KT

1518/19

-

1506-08

1506/07
KT

BT

1506-1510

1519/20

BT

1508-10

;

1507/08

1510/11

1520-23

1510-12

1508/09

1511-13

1525-30

I^T

1523-25

9**

BT

1511/12
-

KAM
1512/13

KT/KAM*

elit

1503-05

1502/03

Vagyon

-

KT

1513-16

-

1505-08

BT

BT

1516/17

?**

1508/09

KT

1517-1520

BT

1509/10

1520-23

1510/11

* A rendelkezésre álló források alapján nem egyértelmű, hogy ebben az évben Ecker, vagy Pangraz Rutenstock volt-e a kamarás.
**
Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Ecker ezekben az években is
benne volt a tanácsban, esetleg választott polgár volt.

Ecker riemer, Georg

* A rendelkezésre álló források alapján nem egyértelmű, hogy ebben az évben Rutenstock, vagy Georg Ecker riemer volt-e a
kamarás.

_

_

Vagyon

Rutenstock. Pangraz

Zeller, Jacob

Schamberger, Jörg

Schwertfeger, Hans

Vagyon

BT

B

1516-18

1504/05

B

1515/16

1506-08

BT

1503-05

elit

1504/05
KT

B

-

-

1

1518/19

BT

1505-09

BT

1516-20

KT

1505-10

KT

KT

PM

1514-16

KT

1507/08

BT

1516-18

1508-10

KT

-

KT

1513/14

1505-07

BT

1514-16

n. a. KT (bergm.)

1504-06

rokon elit

Vagyon

=L=_==

Voyt, Friedrich Vagyon

Fuchsl, Caspar

|

_

elit

1502-04

BT

|

1519/20

£

1509/10

PM

BT

B

VK
1520-23

1510-12

1523/24

1512-16

BT

-

|

1516-18

PM

1508/09

KT

1518/19

KT

1510-12

1520-23

1510/11

1

PM

1518/19

KT

1509-12 I

1519/20

BT

1512/13

B

1511-13

1519/20

1512/13

KT

1513/14

_

PM

1513/14

1514/15

Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Leopold ebben az évben is benne
volt a tanácsban

Meichsner, Michel

*

Leopold, Caspar Vagyon

BT

1514-16

KT (?)

1506-08

BT

1513-17

KT (?)

1506/07

-

-

BT

1508/19

J

1517/18

?**

1

J [_

1507/08

BT

1509/10

-

1508-10

-

1510/11

J

1510/11

1511-14

1511-13

1

KT

1525-28

KT

BT

1505-08
BT

kr

KAM

1505/06

Vagyon

n. a.

Vagyon
-

KT

1528-33 j

-

1508/09

BT

1506-13 I
1

I

BT

1509/10

KT

1513/14

?*

1510-20 I

1514/15 1

1520-23

1523-25

Vagyon

n. a.

1506/07
_ Bt

1507/08

1508/09
BT

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a válsztott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Ödenpurger ebben az időszakban is benne volt a tanácsban.

Ödenpurger, Niclas

Mert

j Gailsam, Hans

i

_

n.a.

1505/06

n. a.

1505/06

1493. és 1494. évi végrendeletekben említenek Mathes Heuter nevü esküdtet.
Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek és a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Heuter ebben az évben is benne
volt a tanácsban.

Metnnpek (/Metnpekh),

*
**

Heuter, Steffan Vagyon

Haymer, Steffan Vagyon

*

BT

1538-46

B

1530/31

KAM

elit
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1523-27

KAM

1512-14

1508-10

KT

1507/08

1506-08

_kr

1506/07

I

KT

-

_

BT

-

PM
=

1532-34

1512/13

1517/18

-
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BT

BT

__
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-
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1527-37

-

1514-17

KT

1508/09

BT

1534-36

BT

1513-23

1

KT

-

1540/41

-

1527/28

=

I

1514-16

1506-08

1508-10

KT

KT

BT

!

1541/42

BT

1528-30

1516-19

KAM

___

KT

1530-34

KT

1519/20

KT

1510/11

-

KT

1534-38

V^

1520-23

1511/12

J

1538/39

KT

1523-25

KT

1512/13

1536/37

PM

1524-30*

BT

1519/20

1511/12

B

1539/40

1525-27

1513/14

1537/38

1520-23

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Stokhinger ezekben az években is benne volt a tanácsban, esetleg választott polgár volt.

n. a.

Vagyon

KT

1518/19

KT

1510/11

Megjegyzendő, hogy 1523/24-ben nem tudjuk pontosan, hogy ki volt a polgármester.

Vagyon

__

Vagyon

Stokhinger pekh, Georg

*

Körbler, Jacob

Kaiser, Hans

I

n. a.

Vagyon

kr

Vagyon

BT

KT

-

1510-12

1518-20

1507/08

BT

| ?*

1512/13

BT

1520-23

KT

1508-10

[

-

KT

1513-23
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1

1510-12
BT
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|

1523-25

1
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1512-16
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1516/17

1517/18

Vagyon

kr

Vagyon

n. a.

Vagyon

elit

1510-13

BT

KT
1511-13

BT

1525-29

VK

1512-17

BT

BT

1513/14

KT

J
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VK
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B

1517/18

-
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BT

1530-33
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1518/19

1

1513/14
1

?*

1519/20

KT

1514-16
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1516-20

1523-25

1520/21

s

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Goldner ebben az időszakban is benne volt a tanácsban.

Goldner, Sigmund

Marstaller, Steffan

Klee, Hans

KAM

n. a.
1521-23

1510-12

Vagyon

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Aichinger ezekben az
években is benne volt a tanácsban, esetleg választott polgár volt.

Schuss kürsner, Wolfgang

*

_

Aichinger kiirsner, Hans

Sembler (/Semler), Mert

L=_J

Vischer, Michel Vagyon

Rutenstock, Wolfgang

**

Vagyon
KAM

n. a.

KT
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KT

_
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BT

1534-36
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BT

1519-21
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-
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1518/19
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1531-33
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KT
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-
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-

1521/22

1557/58

BT

1543/44

KT

1529/30

BT

1522/23

1558/59

1544-51

1530/31

KAM
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BT

B

1529/30

1519/20

elit

1516-19

1516-18

Vagyon

=

KT

BT

1530/31

BT

1520-23

-

1518-27

KT

1531/32

-

1523/24

BT

1527-32
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B
1532-34

1524-28

-

1532-36

B

1534-36

BT

1528/29

BT

1536/37

1536/37

1537-40

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Preuss ezekben az években
is benne volt a tanácsban, esetleg választott polgár volt.
Az 1551/52. évi méltóságsor erősen hiányos, elképzelhető, hogy Preuss ebben az évben is esküdt polgár volt.

Preuss, Valt

___

=

=

==

PM

1533/31

KAM*

1524-26

KT

=

elit

Vagyon

BT

n. a.

J

1524-28

1531-42
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KAM (?)

Vagyon

-

1
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KT
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1526/27

1

-
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1527/28

KT
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1531/32

BT
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Ebből az évből nem ismerjük a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Maier ebben az évben is választott polgár volt.

Maier, Ambros Vagyon

Baier (/Payr/Pair), Hans
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1492/93-ból ismerünk egy Wolffgang Pfaffstattert (Steffan apja), aki ekkor a külső tanács tagja volt.

Pfaffstetter, Steffan*
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1522/23-ban kérdéses, hogy kamarás, vagy csak választott polgár.

Kirchmair, Cristoff

*

Hakowitz, Andre Vagyon
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Schuman, Wolfgang

Tailnkás, Michel
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1540-42-ből nem ismerjük a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Raid ebben az időszakban is választott polgár
volt.

Raid pekh, Gcorg
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Maier, Augustin Vagyon
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Az 1551/52-es méltóságsor erősen hiányos, elképzelhető, hogy Schmid ebben az évben is esküdt polgár volt.
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rokon elit

1551/52
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Ebből az évből nem ismerjük a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Meichsner ebben az évben is választott polgár
volt.
Valószínűleg már másik személy.
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a tanácsban, esetleg választott polgár volt.

Az 1551/52-es méltóságsor erősen hiányos, elképzelhető, hogy Wirt ebben az évben is esküdt polgár volt.

1543/44
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-

Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek és a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Wirt ebben az évben is benne volt
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Ezekből az évekből nem ismerjük a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy Preuhofer ebben az időszakban is választott polgár volt.

Preuhofer, Jacob Vagyon
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Thomas Behem 1488/89-bcn esküdt, Thomas Behem testamentumát 1494-böl ismerjük. A rokoni kapcsolat nem tisztázott.
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Az AP 1552-es méltóságsora alapján (AP II fol. 60r). Egy 1552. október 16-án kelt végrendelet szerint viszont Mert
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kr KAM
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Aichinger volt ebben az évben a városkapitány (AMB Prot. Test II. fol. 258v).

Gors goldschmid, Blasy
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Zirkendorffer, Mert
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Maurach, Steffan Vagyon

Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Lang ebben az évben is esküdt volt.
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Nagy valószínűséggel még egy másik személyről van szó.

Vagyon

Lang, Plans

elit _

1539/40

*

Vagyon

Grueber Hans

1544/45

KAM |j

1543 - 4 5

_ BT

1553-58

rokon elit BT (?)*

Vagyon

n. a.

Vagyon

BT

1545/46
VK

BT

1546/47
_

=

Vagyon

1545/46

BT

?**

1560/61

B

1552-55

rokon elit BT (?)*

1544/45

BT

-

B

B

PM

BT

1563/64

BT

1556/57

-

1549/50

?** _

1561-63

1555/56

BT

1546^19

B

1564-66

-

1557/58

1550/51

-

1547-49

j

-

B

1566/67

I

1558/59

1551/52

1549/50

1567/68

1559/60

1550-53

Rauch, Sigmund

Vagyon

1546-48
KAM

n. a.

KAM

elit

Vagyon

1546-50

1545/46

-

1548-50

BT

KT

1550/51

Csak a Gabbuchban szerepel esküdtként, az AP nem említi az 1544-es tisztújításkor.
Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Vischer ezekben az években is esküdt volt.

Pockh, Valt

*
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Csak a Gabbuchban szerepel esküdtként, az AP nem említi az 1544-es tisztújításkor.
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Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Hainrich ezekben az években is esküdt volt.

rokon kr

1549-52 I

Egy 1552. október 16-án kelt végrendelet szerint (fol. 258v). Az AP 1552-es méltóságsora alapján viszont Mert
Zirkendorffer (AP fol. 60r).
Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Aichinger ezekben az években is esküdt volt.

Hainrich, Caspar Vagyon
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Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Maurach ezekben az években is esküdt volt.
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Az AP méltóságsorában nem szerepel, egy 1555. július 25-én kelt végrendelet esküdtként említi.
Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Loy ezekben az években is esküdt volt.

Vagyon

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Luttenberger ezekben az években is esküdt volt.

Loy, Lorentz

*

Luttenberger, Sigmund
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Kögl, Wolfgang Vagyon

_

Vagyon

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Ecker ezekben az években is esküdt volt.
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Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Ofner ezekben az években is esküdt volt.

Ofner, Mert

Dremel, Thomas Vagyon
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1567/68

1566/67

1558/59 I

Ebből az évből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Liechtenperger ebben az évben is esküdt volt.
Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek és a választott polgárok nevét, elképzelhető, hogy ezekben az években is benne volt a tanácsban, esetleg választott polgár volt.

Liechtenperger, Caspar

*
**

1556-58

rokon elit __ KAM

Vagyon

Ezekből az évekből nem ismerjük az esküdtek névsorát, elképzelhető, hogy Gruebmülner ezekben az években is esküdt
volt.

Gruebmülner, Georg

GÁL-MLAKÁR ZSÓFIA
ADATOK VERANCSICS ANTAL UDVARÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ

I. A z udvari k u l t ú r a és kutatása E u r ó p á b a n és M a g y a r o r s z á g o n

A nagy múltú nemzetközi és európai udvarkutatás mára a hazai történészek, művészettörténészek, irodalomtörténészek érdeklődését is ismét a királyi és főúri udvarteremtés folyamata és annak részletei felé fordította. Habár a Fógel József, Fraknói
Vilmos, Csánki Dezső nevével bemutatható generáció biztos alapokat tett le a magyar szakemberek későbbi munkái számára, mégis a nemzetközi kutatás már-már
áttekinthetetlen mennyiségű publikált eredményeivel és módszertani irányzataival
kell számolnia és felhasználnia a kutatóknak. Ezt a rendkívül sokrétű nemzetközi
tevékenységet nem célom részletekbe menően és a teljesség igényével számba
venni, azt már előttem az utóbbi időben Koltai András doktori disszertációjában 1
és R. Várkonyi Ágnes2 legutóbbi tanulmányában megtette, csupán olyan mértékben szeretnék utalni ezekre, amennyire azt gondolatmenetem kifejtése igényli.
Az udvar jelensége maga is kapcsolatok sűrű hálójaként értelmezhető és minthogy ezek a kapcsolatok nem álltak meg az országhatárokon, érthető talán ha a külföldi udvarkutatás módszereit, irányultságát és eredményeit itt említem. Ezt két
tényező is motiválja. Egyrészt a tény: ha nem is nagy számban, de főnemeseink egy
kis része szolgált a bécsi udvarban J is, utazásaik során pedig több udvart is meglátogattak és többen külföldről házasodtak. 4 Főpapjaink hasonlóképpen rendelkeztek külhoni udvari kapcsolatokkal, mint a vizsgált korszakban Oláh Miklós is
Habsburg Mária királyné titkáraként egy ideig, 1531 és 1542 között, annak briisz-

1

Koltai Andrús\ Batthyány Á d á m és udvara, 1 6 2 5 - 1 6 5 9 . Doktori disszertáció. Bp., ELFE BTK
Doktori Iskola, 1999.

2

R. Várkonyi Agnes\ Tradíció és innováció a kora újkori Közép-Európa udvari kultúrájában. In:
Idővel paloták...Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk.: G. Etényi Nóra-Honi Ildikó. Bp., 2005. (A továbbiakban: Idővel paloták... 2005.) 60-113. p.

3
4

Pálffy Géza: A magyar n e m e s s é g a bécsi udvarban. In: Rubicon. 14. (2003) 11-12. sz. 77-80. p.
Torna Katalin: Nádasdy István európai tanulmányútja (1669-1670) A Kavalierstour alkalmazása
a magyar főúri nevelési gyakorlatban. In: Idővel paloták... 2005. 191-214. p., illetve Szilasi
László\ „Vitéz-e vagy ájtatos?" 1. Batthyány Á d á m s „némely fontos kicsiség". Szeged, 1989.

FONS XIV. (2007) 2. sz. 279-337. p.
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szeli és hertogenboschi udvarában élt." később pedig sokat tartózkodott az uralkodó mellett Bécsben. Verancsics Antal pedig követségei során nemcsak a lengyel,
hanem a francia és az angol udvarban is megfordult és ifjú kora tanulóévei alatt a
padovai legmagasabb körökben is otthonosan mozgott. Alapvetően a magyar udvarok viszonyait olyan sajátos területnek tekintem, amelyet hiba lenne minden
áron az európai mintákkal való összehasonlítás kényszerében éppen saját jellemzőitől megfosztani, de fontosnak tartom azon új szempontok megismerését is,
amelyeket a külföldi udvarkutatások követtek.
Az udvar az európai államok történetében alapvető fontossággal bírt a
XVI-XV11I. században, ahogyan azt a nemzetközi udvarkutatás már megállapította.6 Persze ezek jelentősége ebben a periódusban sem volt azonos, és különösen a társadalomhoz fűződő viszonyuk, s a politikai életben betöltött szerepük, funkciójuk,
jellegük sokat változott. A XVI. században az európai viszonyok teljes átalakulását
figyelhetjük meg az udvarok tekintetében. A kor Európájában már egy magyarországival teljesen ellenkező gyakorlat kezdett érvényre jutni: azaz a főúri és főpapi udvarok elhaltak a szinte kormányzati eszközzé vált abszolutista uralkodói udvarok
árnyékában, miközben itthon éppen a főúri udvarok virágzottak fel. Ennek minden
bizonnyal az a sajátos történeti fejlődés volt az oka, melynek következtében a három
részre szakadt országban megszűnt az országon belüli központi helyet betöltő uralkodói udvar, s annak szerepét már sem az erdélyi, sem a bécsi Habsburg udvar nem
tudta betölteni. Ebben az ún. vákuumban a főurak udvarai lettek a fölemelkedés lehetőségei. 7 Ez a XVI. századi magyar viszonyokra vonatkozó megállapítás is jól mutatja, hogy mennyire nehézkes az udvar jelenségének meghatározása egyetlen fogalommal. Az udvar, mint különleges jelentőséggel bíró politikai, kulturális, gazdasági
és ideológiai formáció a hatalmi koncentráció történetében a kezdetektől létezett.
Bár mint fentebb már utaltam rá, általánosan elfogadott definícióról még elhamarkodott lenne beszélni, Stegmann már ismert tézise mégis nagyjelentőségű. 8 Ez a definí-

5
6

7
8

Fazekas István: Oláh Miklós esztergomi érsek udvara (1553-1568). In: Idővel paloták...
2005. 343, p. (A továbbiakban: Fazekas, 2005.)
Alberto Tenenti: La eorte nella storia deli' Európa modema (1300-1700). In: Le corti
farnesiane di Parma e Piaccnza.I.; Klaniczay Tibor: Stílus, nemzet és civilizáció, Bp., 2001.
(Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok 4.) 203. p. (A továbbiakban: Klaniczay, 2001.)
Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek 1617-1708. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és az előszót írta Koltai András. Bp., 2001. 11. p. (A továbbiakban: MUR 2001.)
„ . . . a z udvar földrajzi, politikai, szellemi, kulturális és szociológiai entitás, a kollcktívum alkotóelemeinek reprezentatív színtere, amelynek képe olyan, amilyennek a fejedelem megteremti,
összhangban azzal az eszménnyel, amilyennek az alattvalók elképzelik; olyan dinamikus kép,
amely a személyek, a mechanizmusok és a rituálék szintjén is szimbolikus módon ábrázolha-

ció azonban koronként változó megfogalmazást nyert, hiszen az udvar szerepe,
funkciója is más volt az egyes periódusokban.
Az udvarkutatás megszületése és fellendülése elsősorban a reneszánsszal foglalkozó kutatás érdeme mind hazánkban, mind külföldön, ahol természetesen ez a
folyamat jóval előbb indult meg, mint itthon. Az udvar, mint az adott korszak intézményi, szervezeti kerete, mely a reneszánsz szellemiségének és művészetekben
megnyilvánuló jelenségeinek elsőrendű forrása és gyűjtőbázisa volt, a kutatók figyelmét a korszak társadalmi, szervezeti kereteinek vizsgálata során keltette fel.
Mivel e korban az udvar olyan reprezentatív módon, s néha már kizárólagosan képviselte a reneszánszra jellemző jegyeket, ennek kutatása mintegy determinálta is a
tudományos vizsgálat ilyen irányú kiterjesztését. 9
A magyar udvarkutatás helyzetéről szólva a fentebb említett, jelentős történész
generációk tagjai jó alapokat raktak le az ilyen irányú hazai vizsgálatok számára.10
Őket követően a magyar arisztokrácia szinte valamennyi jelentős családjának nagy
alakjai körül kialakult (Rákócziak, Bercsényiek, Eszterházyak, Nádasdyak,
Thurzók, Batthyányak stb.)11 udvarokat, illetve az erdélyi fejedelmek udvarait is
mind érintették már a kutatások. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudo-
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mányi Intézetének 1970-ben megalakított Reneszánszkutató Csoportja 12 által elkezdett munka is igen jó hatással volt a reneszánsz társadalmi hátterével, intézményeivel, de különösen az udvarral foglalkozó szakemberek munkájára. 1J A hazai udvarkutatás elméleti alapvetését szolgálta az elmúlt időszakban az udvari etika, az udvar jelenségének a XVI—XVII. század irodalmában való lecsapódását vizsgáló,
konkrét forrásokat publikáló munkájában Vígh Éva.14 Zemplényi Ferenc ugyancsak irodalomtörténeti, de mégis történészek számára is értékes információkkal
szolgáló munkája az udvarok lovagi kultúrájába nyújt betekintést. 13 Mindezeket az
előzményeket a kutatás egy olyan korszaka váltotta fel napjainkban, mely amellett,
hogy törekszik újabb források szisztematikus feltárására és kiaknázására, a korábbi
korszakok munkáit felülvizsgálva, a nagy európai folyamatokba illeszkedő, sőt
azoknak új irányt jelölő módszertani ismeretekkel felvértezve igyekszik teljesebb
képet adni az egyes udvarok társadalmi, művészeti, politikai beágyazottságáról. A
XV. századtól kezdődően egyre több a királyi udvarra vonatkozó forrás, az udvari
számadásoktól kezdődően a magánlevelekig és konvencióskönyvekig, naplókig,
praebenda-jegyzékekig, fizetési meghagyásokig, számlákig, inventáriumokig és
még sorolhatnánk a kutatás során jól hasznosítható forrásokat, amelyek megvilágíthatják a korabeli udvarok világát. Legújabban Benda Borbála főúri étkezéseket
feldolgozó tanulmányai, 16 Sunkó Attila udvari hadakra vonatkozó vizsgálata, 1 '
Koltai András udvari rendtartásokat bemutató forrásmunkája 18 és Pálffy Géza ma-
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gyar nemesek bécsi udvari tevékenységére 19 és koronázási lakomákra vonatkozó tanulmányai 20 az udvari kultúra egy-egy szeletét már ezen új módszerekkel és
forrásokkal bemutató munka eredményei.
Ennek a fellendülő hazai érdeklődésnek azonban a főpapi udvarkutatás mintha
„mostohagyermeke" lenne, ugyanis meglehetősen kevés tanulmány született az
utóbbi időben ezek feltárására, monográfia szintű feldolgozással pedig nem is találkozhatunk. Ennek természetesen lehet oka a források hiánya is, azonban, ha nem
is találhatók olyan nagy számban, de más, elsődlegesen talán nem ezzel kapcsolatos iratok is nagy segítséget nyújthatnak a kutatásbant. Verancsics udvarának kutatása is egy ilyen specifikus terület. Tekintve, hogy a főpapi udvarok sajátosságainak feltárása még hiányos, fontos feladatnak tartom ennek további feldolgozását.
Az eddig feltárt főpapi udvarok között említhetjük Pázmány Péterét,"1 Estei Hippolitét. 23 Ezek mellett azonban örvendetes, új fejleménye a kutatásnak egy, az Oláh
Miklós udvarának feltárását elsőként adatokkal segítő tanulmány megjelenése Fazekas István t o l l á b ó l . J ó l használható továbbá a Szatmári György pécsi püspök,
majd később esztergomi érsek mecénási tevékenységét, a körülötte kialakult farniliárisi kört, humanista környezetet, mecénási tevékenységet vizsgáló monográfia
is."4 Hasonlóan a Jagelló-kori, majd Mohács utáni Magyarország egyik kimagasló
főpap egyéniségét bemutatva érinti az udvarkutatás területét Laczlavik György
Várday Pálról szóló tanulmánya, humanista körét, familiárisi kapcsolatait szintén
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részletekbe menően elemzi. -3 Sajnos itt felsorolásunkat be is fejezhetjük, minthogy az említetteken kívül nem született önálló tanulmány a XVII. századig terjedő időszak főpapi személyiségeinek udvaráról. Jóllehet ide kívánkoznék még egy
fejezet Verancsics pályafutásának bemutatásával is, azonban terjedelmi okokból
ezt a jövőben egy külön cikkben végzem majd el.

II. V e r a n c s i c s Antal é r s e k i rezidenciái

A következőkben szeretnék felvázolni néhány, a kutatás eredményeként feltáruló
részletet, melyek segíthetnek egy árnyaltabb főpapi udvar-kép kialakításában, s fő
céljuk az, hogy bemutassák, milyen viszonyok között alkotott és konnányzott, s
volt a nagypolitika részese a Mohács utáni korszak viszontagságai közepette
Verancsics Antal. Elsősorban életének utolsó, esztergomi érsekként (1569-1573)
töltött korszakát szeretném ebből a szempontból megvizsgálni.
Udvara térbeli elhelyezésének kérdése meglehetősen nehéz feladat, s nem is feltétlenül perdöntő jelentőségű egyetlen központ meghatározása e tekintetben. Tudjuk ugyanis a későbbi időszakokból, hogy az uralkodók, de a főurak is többnyire
nem egyetlen helyen rendezték be udvartartásukat," 6 hanem mintegy folyamatosan, megőrizve valamit talán a kora középkori királyi udvarok itineráns jellegéből,
látogatták udvarházaikat és esetleg városi, központi rezidenciájukban tartózkodtak, onnan irányították a hozzá tarozó uradalmat. 27 Ez egyébként sokkal inkább
voltjellemző a nagy területtel rendelkező országok uralkodóira, világi és egyházi
főuraira, mint a kis államokra tagolt itáliai vagy német fejedelemségekre." 8
Verancsics esetében, életének utolsó szakaszában Nagyszombat volt az érseki
rezidencia elsődleges helyszíne, tekintve, hogy Esztergom 1543. évi, török általi
elfoglalása miatt ide költöztek az érsekek. A püspökök illetve érsekek, mint egyházmegyéjük ordináriusai, rendelkeztek egyházjogi szempontból székhellyel ott,
ahol a székesegyházuk állt. Mint földbirtokosok egyébként is szükségük volt a perjogban szerepet játszó rezidenciára. Ez többnyire az egyházi székhelyen helyezkedett el, még ha emellett voltak is mellékrezidenciái, ahol az év egy részében tartóz-
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kodtak. 29 A Szent István által alapított egyházmegyék központjai kezdetben nagyrészt egybeestek a világi tisztségviselő központjával/ 0 Az ispáni várakban élő püspökök azonban a XV. század folyamán fokozatosan lettek egyházmegyéjük örökös
főispán jai, kiszorítva a világi tisztviselőket, s ezzel most már a püspökök és az érsekek is sajátjuknak mondhatták a várat, melyben laktak.11 Ezt a székhelyet veszítette
el az esztergomi érsek 1543-ban Esztergom elestével, s kellett hosszú időre más
székhelyre, Nagyszombatba költöznie.
De természetesen ismerve Verancsics közjogi feladatait és udvari elfoglaltságait Pozsony éppúgy jelentős központ volt, ahonnan levelei nagy részét is címeztette.
Minthogy 1570-től helytartói méltóságát gyakorolva ügyei gyakran szólították Pozsonyba, itt is volt udvarháza, és az országgyűlések idejére bizonyára hosszabb
itt-tartózkodásra kellett berendezkednie. J ~ Természetesen a Habsburg udvar is
gyakran kérte ki a gyakorlott diplomata főpap tanácsát és segítségét. Ezt a kettősséget bizonyítja az a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyv is, amelyet Széchényi VI.
György halála után vettek fői 1695-ben. Itt Kollonich Lipót azt nyilatkozza, hogy
az érsekség hol Nagyszombatban, hol pedig Pozsonyban rezideál." Tehát több
mint egy század múltán is jellemző még, hogy az érsekek felváltva Pozsonyban és
Nagyszombatban működnek.
Ám emellett gyakran megjelenik Verancsics levelezésében „kedves Zniója" 34
is, ahol főként az elvonulásnak, pihenésnek és csendes elmélkedésnek, s az oly
gyakran áhított alkotó munkának szentelhette idejét. Levelezése és a Magyar Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones nevű fondjában fellelt adatok alapján
feltételezhető, hogy itt udvarháza épült, ahogyan a Nagyszombattól délre található
Nyitra vármegyei településen, Vágsellyén is, amint arról Oláh Miklósnak írott levele is tanúskodik/"
Az esztergomi érsekeknek állandó jellegű esztergomi rezidenciájuk mellett a
XVI. századot megelőzően voltak kisebb Esztergom környéki nyaralóikés vadász-
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kastélyaik. Ezek között a XIII. században a Halemba szigeten épült nyaraló valószínűleg Verancsics korában is állt még, hiszen Kuthassy János érsek Pálffy
Miklós és Petz Bertalan udvari tanácsos társaságában itt tárgyalt Murád budai pasával a magyar kézen lévő Esztergom és a török kézen lévő Eger várának tervezett
cseréjéről 1598-ban. A drégelyi vadászkastélyból kiépített vár 1552-ben lett a töröké, Estei Hyppolit pusztamaród és Bakócz Tamás rákospalotai nyaralói pedig máielpusztultak ekkorra. Bakócz pesti palotája sem maradt meg érseki kézben, s a visegrádi érseki házról, amelyen Estei Hyppolit még jelentős javításokat végeztetett,
sincs tudomásunk. 36
A következőkben azt igyekszem majd megvizsgálni, hogy ezek a helyszínek
milyen módon játszottak szerepet életében udvartartása szempontjából. Sajnos
nem maradt fenn olyan általa kiadott udvari rendtartás, mint amilyenek az 1610-es
évektől kezdődően váltak jellemzővé."'7 A XVII. század elejéig ugyanis, eddigi
adataink szerint, többnyire nem, és később is csak kevés helyen tartották szükségesnek, hogy az udvari rendet írásba foglalják, minthogy az a domi- nusz és familiárisai között a szóbeliség határain belül élt/ 8 Ilyen forrás hiányában csak az egyes
helyek vizsgálatával, levéltári források segítségével lehet némiképpen tisztábban
látni ezt a kérdést.

II. 1.

Nagyszombat

Mindenekelőtt az ekkor hivatalosan is az érsek központjának számító Nagyszombat szerepét kell vizsgálni. A város éppen az érsekség ideköltözésének idején
(1532-1543) illetve azt követően virágzott fel leginkább. Természetesen az ezzel
együtt járó egyházi- és az érsek helytartói feladatai révén, világi igazgatási feladatok is növelték központi szerepét. A nagy számú egyházi ember és a káptalani iskola beköltözésével olyan szellemi központ is lett, mely magához vonzotta kora
jelentős alakjait. A káptalani iskola a városi iskolával történő egyesítésének és oktatásának átszervezésével később főiskolai rangot nyert el, amely megvetette az
alapjait a Pázmány Péter által alapított egyetemnek. 39 Többek között itt tanított
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1560 körül a flamand származású humanista tudós, Nicolaus Ellebodinus, 40 de a
sziléziai literátus, Lactantius J o a n n e s Codicius 41 vagy Arnoldus Gerardus
Laurentius 42 is, aki Ellebodiushoz hasonlóan flamand származású volt és Oláh
Miklós hívására érkezett Nagyszombatba, végül szintén a pozsonyi iskola tudós tanárainak sorában említhető a konstanzi származású Georgius Tornoander 4 ' is. Ezt
a kulturális és szellemi központ szerepet erősítette az is, hogy Oláh Miklós érsek
1562-ben letelepítette itt a jezsuitákat, akiknek kollégiumát szemináriummá szervezték, működését azonban a nagy 1567. évi tűzvész szakította meg.44
Nem mellékes azonban az sem, hogy az újonnan ide érkező főpapi udvar és a kanonokok gazdasági szempontból sem jelentéktelen fogyasztópiacot jelenthettek. 4 '
Az érsek végleges ideköltözését követő évben, 1544-ben kezdték meg az új városháza építését, s nem sokkal később kezdődött a várostorony építése is, mely 15 74-re készült el. A városfalakat is újjáépítették 1553 és 1556 között Pietro Ferrabosco irányításával."6 Az említett munkálatok ideje tehát részben egybeesik Verancsics érsekként
itt töltött éveivel (1569-1573). Nagyszombat lakója volt ekkor a tudós, humanista
Zsámboky János, akivel Verancsics számos levelet váltott és a kémtevékenységéről
híres Trombitás János is ideköltözött 1577 végén. 47 Nagyszombat életében az
1560-as és 70-es évek egyébként is egy robbanásszerű fejlődést indítottak meg a török miatt biztonságosabb lakhelyet kereső kalmárok ide- vándorlásával. Az 1540-es
évektől ideérkező kereskedők sikeres újrakezdése a 70-es évekre már láthatóvá vált
és a város gazdasági felvirágoztatásában is megmutatkozott. 48
Nagyszombat falai mintegy 62 hektáros, megközelítőleg téglalap alakú területet fogtak körbe. A várost az észak-déli irányban átszelő Tyrnavka folyó osztotta
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ketté, ennek keleti oldalán feküdt egy kisebb dombon a város legrégebbi része,
melynek legmagasabb pontján állt a Szent Miklós plébániatemplom. 49 A város életében meghatározó szerepet betöltő Kereszt utca keleti vége éppen innen, a Szent
Miklós templomtól indult, s ide csatlakoztak be a Felső Piac és a Jeruzsálem utcák,
az ezek által kimetszett területen települtek meg az érsek és egyéb egyházi személyek, s így ezt egyházi negyednek is nevezték. Ebben a délkeleti negyedben a házak
számának növekedése mintegy 60%-os emelkedést mutatott 1529 és 1579 között,
ami jól mutatja a környék egyháziakkal való betelepülésének folyamatát. 50
Nagyszombat történetére vonatkozóan a hosszú időn át 1579-1711 között,
ugyanazon szempontok szerint vezetett adójegyzékek nagy iratcsoportja szolgáltat
kiváló, már-már szociológiai jellegű forrást. 51 A jegyzékben reverendus okként feltüntetett személyek az egyháziakat jelölték, s az általuk birtokolt házak lejegyzésével körvonalazható a városnak általuk lakott területe, s épületeik jelentősége. A
már említett Szent Miklós templom által uralt magaslaton a plébániatemplommal
szemben helyezkedett el a szeminárium, korábban káptalani iskola és a plébánia, s
a Felső Piac utca és a Kereszt utca sarkán, szintén a templommal szemben az érseki
palota. így a Felső Piac utcában egészen a klarisszák zárdájáig, illetve a Jeruzsálem
utcában egészen a Jerikó utcáig fokozatosan egy vallási központ alakult ki. 3 " Ezen
a területen a Felső Piac utca keleti házsorán, a már említett templom felé eső végen
az érsekek fokozatosan palotává növekedett lakhelye helyezkedett el. Ezt még
Oláh Miklós kezdte el építeni, s erről egy 1562-es évszámmal ellátott márványtábla is tanúskodik. 3 ' Ez az épület lehetett az, melyben Verancsics is lakhatott itt-tartózkodása idején. Ám 1612-ig nagy valószínűséggel csak szerény mértékben bővülhetett az akkor még szokványos polgárház méretű rezidencia. Emellett az adójegyzékek tanúsága szerint az érseknek még két ház volt a tulajdonában, a palotával szemközti oldalon. 34 Ezekre az épületekre viszonylag kevés az adat a jegyzékekben, hiszen a város középületeinek nyilvánított házak egyfajta immunitást
élveztek. Kereseti vagy terményadót nem vetettek ki ezekre a házakra, s házadót
sem mindegyikre. Kuthassy János (1597-1601), a Verancsicsot nem sokkal követő
érsek, 1577-től esztergomi kanonokként, előtte 1575-től a kanonoki iskola tanára-
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ként volt a város lakója. Már 1579-ben adófizetőként jegyezték be Felső Piac utcai
és Jeruzsálem utcai házai kapcsán, Felső Piac utcai háza után pedig még 1584-ben
is adót fizetett.33 Egyébként pedig 1579-ben szerepel az adójegyzékben is érseki
házként egy épület a Felső Piac utcában. 36
Pázmány idejében az érsek már házadót fizet, ami a palota jelentősebb kiépülését
is igazolja, illetve a városi polgárok által érvényesített városi kiváltságjogok aktív
gyakorlását. Bizonyos kanonokházaknak már korábban volt adómentessége, s ezek
meg is maradtak, de a többi egyházinak már fizetnie kellett.37 Mindezek a töredékes
adatok azt látszanak igazolni, hogy Verancsics idejében az érseki rezidencia valószínűleg még egy polgárház kisebb mértékben kibővített változata lehetett, bár sajnos
közvetlen adataink erre vonatkozólag nincsenek. A palotára vonatkozó újabb adat
1615-ből merül fel, amikor is Forgách Ferenc érsek életének utolsó évében elkészült
az érseki palota hátsó szárnya, mely később könyvtárként szolgált. Kezdetben ez a
szárny adott szállást a jezsuita kollégium diákjainak. 38 Végső formát a palota e hátsó
traktusa Lippay György idején kapott, s ekkor került kialakításra itt a könyvtár is.39
Lippay után Széchényi idejéből is van adat arra, szintén kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvéből, hogy a nagyszombati érseki palotát felújíttatta. 60 Ezek alapján is nagyon
valószínű, hogy Verancsics idején az érseki palota csupán az utcafrontra néző, egy,
esetleg kétsoros beépítésű, egyszerű udvarház lehetett, egyetlen tégla alakú épülettömbbel, melyet csak Forgách érsek idején bővíthettek egy a késő reneszánsz nemesi
udvarház-beépítésre jellemző háromsoros beépítéssé.

II. 2. Pozsony
Annak ellenére, hogy Nagyszombat lett az érsekség hivatalos központja Verancsics
levelei tanúsága alapján többet tartózkodhatott Pozsonyban. Az ország fővárosává
lett városban az érsekek az akkori belvárosban és a külvárosban is használtak
egy-egy épületet. A belváros központi területén az érsek udvarháza a Mészárosok te-
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rén61 állt, a városháza közelében. Már 13 70-ben említik a Püspök-házat, 62 melynek
helyén Batthyány József prímás építtetett hatalmas palotát 1778-ban.ío A Batthyányt megelőző régi prímási palotáról és külső képéről a korai időkben nem lehet sokat tudni, rajz nem maradt ránk róla, 64 de bizonyos, hogy mögötte volt az érseki
tizedudvar, ahová e járadékot begyűjtötték. 63 Azt is biztosan tudjuk, hogy volt egy
Szent László tiszteletére felavatott kápolnája, melynek alapítóját Szécsi Dénes bíborosban tisztelik.66 Alapítására az 1454-es évszámot említi Ortvay és 1486-ból
szintén említik egy oklevélben.' 1 ' De már 1343-ban is feltűnik, amikor Tamás mester pozsonyi kanonok a kápolnára hagyja egy könyvét és 1370-ben is szerepel egy
Nagy Lajos által kiadott királyi rendeletben. 68 Ezek alapján valószínű, hogy az érseki kúria és a kápolna nem Szécsi alkotása, ő csupán átépíttette és díszítette. 69
A pozsonyi középkori püspöki kúriát 1548-ban Várday Pál esztergomi érsek
alakíttatta át Martino Spazzo itáliai építésszel. 0 Ortvay szerint I. Miksa is koronázásakor 1563-ban e palotában lakott, valószínűbb azonban, hogy csak a koronázási
lakoma színhelye volt a benne található ebédlőterem. 71 A továbbiakban Oláh Miklós bővíthette, díszíthette a palotát 1562. szeptember 14-én kelt végrendeletének
tanúsága szerint.7" Ezzel szemben Haiczl Kálmán úgy vélekedett, hogy Oláhnak
nem volt pénze az építkezések folytatásához, így ö nem építkezett ott tovább. ° Ezt
a véleményt cáfolja viszont az az 1568-ból származó inventárium, mely az érseki
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palota 28 helyiségét jegyzi fel Oláh Miklós érsek halála után. A leírás szerint mindez egy emeletes, nagyméretű, az udvartartás tagjait is befogadó épületben kapott
helyet. Ebben az időben került sor a pozsonyi középkori királyi vár reneszánsz átalakítására is 1552-1563 között Pietro Ferrabosco irányításával. 74
A későbbiekben az érseki kúrián 1581 -ben a Sárvárról és Érsekújvárról ismert
Bernardus Magnus dolgozott. 7~ Helyiségeinek száma, szerkezete az idők folyamán
többször is változhatott, hiszen míg 1576-ban 29 lakóhelyiséget jegyeztek fel az
épületben, 1601-ben már csak 17-et, de reprezentatív jellege mindvégig megmaradt, hiszen 1616-ban Forgách Ferenc halála után gazdag berendezést, vörös márványoszlopos helyiségeket, márvány asztalokat és több műtárgyat is említenek
inventáriumában. 76 Mindenesetre bizonyos az, hogy a város politikai és reprezentációs életében fontos szerepet játszhatott, mert nagy, kényelmes termeit illetve
nagytennét a prímás vezette helytartótanácsi ülések lebonyolítására is használták a
későbbiekben.' 7 A pozsonyi belvárosi Piispök-ház XVIII. századi jelentősebb átépítéséig lényegében megmaradt olyannak, mint amilyen a XVI. század végén,
Verancsics idején is volt, a nagyszombatihoz nagyon hasonló módon kiképzett
szerkezettel. 78
Egy 1568. évi összeírás az akkori belváros falain kívül eső pozsonyi nyári rezidenciát felmérve egy erkélyes, 15 lakóhelyiséges kerti épületről számol be, mely a
kúriához csatlakozott és egy fűthető szoba valamint egy oszlopokkal díszített tornác volt az emeletén az érsek számára. 79 A ház és a mellette lévő kert, melynek még
virágágyásairól is pontosan beszámol egy 1616-ban elkészült inventárium 80 azt
mutatják, hogy inkább egy főnemesi palotához, mint egy nemesi udvarházhoz állt
közel megjelenésében az érseki nyári rezidencia. Arra nincsenek adataink, hogy
Verancsics a fent említett, eredetileg Oláh által vásárolt kertet fejlesztette-e, de
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végrendeletében utal egy, a külvárosban levő kertre, melyet unokaöccseinek hagyott. 81 Ez nagy valószínűséggel azonban nem volt azonos az Oláh által vásárolt
kerttel, hiszen azt, mint érseki birtokot nem adományozhatta volna tovább családtagjainak. Valószínű azonban, hogy komolyan foglalkozhatott a gyümölcstermesztéssel, hiszen Miksa császár 1573. március 18-án kelt levelében Verancsics
kertjeiből kért oltóágakat a nemes magyar gyümölcsfák ültetéséhez bécsi rezidenciájának kertjébe: „.. .saját kertjeidből [...] kegyesen kérünk, hogy a megküldendő
oltóágakról gondoskodj."'" Verancsics nagyölvedi aliódiumán számos kiváló cseresznye- és szilvafaj virult, 8j s a konvenciókban megjelenő friuli származású nagyszombati kertésze 84 is azt bizonyítja, hogy nem volt számára idegen e művészetté
váló elfoglaltság.
A fentiekben említett érseki kert területét Oláh Miklós vásárolta még érseksége
idején, majd Lippay György alakította ki a több metszeten is megcsodálható formáját, mely érseki kert néven vált híressé. 83 A Lippay megbízásából, Lang Mauritius által készített rézmetszet-sorozat az érseki kertről igen fontos forrás lehet a
kerthez épült nyári rezidenciára nézve. A díszkertet keletről határoló épület nyugatra néző, halastó felöli része reneszánsz ballusztrádos homlokzatával nem zárja
ki az itáliai későreneszánsz hatásokat sem. 86 E forrás jelentőségét Stirling még inkább kiemeli abból a szempontból is, hogy nagy mértékben hasonlónak véli a városban található érseki palotát és a nyári rezidenciát a metszetek és az írásos források összevetése alapján. 8 Ahogyan azt Stirling is kifejti, tehát valóban nagy hasonlóságot mutathatott a két épület, persze nem lévén konkrét képi ábrázolás a régi
Püspök-házról erről nem nyilatkozhatunk egyértelműen. 88 Az viszont bizonyos,
hogy Lippay korára a nyári rezidencia továbbfejlesztése is megtörtént, hiszen itt a
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metszeteken már egy hátsó traktussal is rendelkező, udvart kerítő szerkezetet láthatunk. Mindenesetre mára ez az egykor lenyűgöző épületből és szökőkutakkal, geometrikus elrendezésű virágtáblákkal, szobrokkal megkomponált kertből csupán
egy Szent Györgyöt ábrázoló szobor maradt meg, mely ma is látható a belvárosban
lévő prímási rezidencia udvarán. Jelentőségét mutatja az is hogy Lippay, de a későbbi érsekek is előszeretettel használták diplomáciai fogadások, hivatalos politikai tárgyalások reprezentációs céljaira is a gyönyörű, nyugodt kertet. Nagy
valószínűséggel szívesebben is tartózkodhattak itt az érsekek, mint belvárosi palotájukban. 89
Az eddigiek fényében, illetve az inventáriumokat tanulmányozva pedig azt
mondhatjuk, hogy az érsekek ekkor, a XVI. század végén sokkal nagyobb hangsúlyt
fektettek pozsonyi rezidenciáik fényének és kényelmének emelésére. Bármennyire
is nagy szerepe volt Nagyszombatnak, mint szellemi központnak, az elsősorban kancellári, hivatali teendőikre koncentráló érsekek ebben az időben építkezéseikkel,
gyakori tartózkodásaikkal is Pozsony központi szerepét erősítették. Noha ez a helyzet, ismerve a hamarosan fellendülő ellenre formációs irányzat erejét, rövidesen
megfordul és Nagyszombat a XVII. század elején reprezentatív, építészeti szempontból is nagyjelentőségű műveket mutat majd fel.
Végül érdemes talán kitérnünk arra a kérdésre röviden, hogy az érseki palota
mennyire illeszthető bele a korszak palotaegyütteseinek sorába, ami a terek funkcionalitását, használatát illeti. Ez meglehetősen nehéz kérdés, tekintve, hogy nagyon töredékesek a forrásaink erre vonatkozólag. Abból a néhány adatból, amivel rendelkezünk annyi mindenesetre kimutatható, hogy a XIV. században Nyugat-Európában
elterjedt három alapegységből álló lakosztály90 a pozsonyi palota esetében is megjelenik. Az érseki palota természetesen már Oláht megelőzően is sok gazdasági funkciót kellett, hogy ellásson, de mint tudjuk Oláh helytartói tisztséget is viselt, s ez még
külön hivatali teendőket rótt rá, ahogyan Verancsicsra is, aki szintén országnagyként
működött. Ennek megfelelően a palota leírása az 1566 körüli években egy olyan 29
helyiséges épületet mutat be, amelyben a hivatali és gazdasági funkciót ellátó termek
jelennek meg nagyobb számban. Emellett a leírás beszámol az érsek „nagy szobájáról" és a mellette lévő „kisebb szobáról", amelyek a „palotához", valószínűleg egy
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S. Lauter, 2005. 162. p. A továbbiakban a belvárosi palotával és a nyári rezidenciával kapcsolatos kutatás során született eredményeket terjedelmi okok miatt egy következő tanulmányban
szándékozom közölni.
Búzás Gergely. Királyi lakosztályok a visegrádi palotában. In: „Quasi liber et pictura" Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Bp., 2004. 104. p (A továbbiakban:
Búzás, 2004.)

nagy fogadóteremhez kapcsolódtak.91 Ez az udvarról megközelíthető záit udvaros,
centrális elrendezés aztán lassan a XV. századra megváltozott az európai építészetben. Tekintve, hogy nagyobb, az épület belső szerkezetét érintő átalakítás csak
Széchenyi György idején történt, az épület hosszú ideig őrizte ezt a formáját, ám
ahogyan a későbbi inventáriumokból kiderült, egyes helyiségeket egybenyithattak, átalakíthattak, ami a megváltozott új igényeket is tükrözhette. A XV. században Mátyás idején megjelenő, majd később is, Magyarországon a XVI. század
végéig fennmaradó itáliai reneszánsz hatás lassan átszervezte a tereket, nagy valószínűséggel az udvari etikettben és szokásokban végbement változások nyomán.
Az eddigi centrális térelrendezést, ahol a lakosztályok a központi fogadóteremből
nyíltak jobbra és balra, most felváltotta egy lineáris, a termeket egyetlen láncolatként felfűző szerkezet,9" ahol a bejárat az első helyiségből nyílt. A Széchenyi idején történt emeletráépítés tekintetében is figyelembe kell vennünk ezt a tényezőt,
valamint a szintén a XV. században elterjedő, új itáliai szokást az emeletenként elhatárolódó téli és nyári lakosztályok rendszerét, ahol a helyiségek az újabb emelettel mintegy megkettőződtek. Természetesen nem állíthatjuk tényként, hogy
mindennek szerepe lett volna a Széchenyi-féle átépítésben, erre konkrét adataink
nincsenek, de fontos felvet- niink a kérdést: mennyire határozhatta meg a terek
funkcionalitását az etikett, a ceremoniális háttér, az érsekek ezt mennyiben adaptálhatták a helyi viszonyokra.

II. 3. Znióváralja és Vágsellye
A fentebb már említett Znióváralja és Vágsellye Verancsics levelezésében is megjelennek.9"1 Mindkét Nyitra vármegyei település később fontos jezsuita központ
lett, Sellyén kollégiumot is alapítottak, amit azután Forgách Ferenc nyitrai püspökként aktívan támogatott birtokadományokkal, építőanyaggal és templomi felszereléssel is.94 Egy 1251. évi oklevél tanúsága szerint plébániáját IV. Béla király a
premontreieknek adományozta. 1563-tól már Verancsics, mint egri püspök birtokában volt, tehát ez a tartózkodási helye életének egy korábbi szakaszához is köthető, de mindenképpen kiemelendő, mint mellékrezidencia. Ezt még egri püspökként építtette ki, melynek tanúbizonyságát egyik levelében is megtaláljuk. 93
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Sokkal többet tudunk egri püspökként, majd esztergomi érsekként is a csendes
visszavonulás helyeként gyakran használt zniói udvarházáról, melynek inventáriuma fennmaradt 1570. november 4-ei keltezéssel. 96
Verancsics 1563-ban nyerte el a turóci prépostságot Ferdinándtól, aki méltányolván Verancsics munkáját és ismerve püspöksége, Eger súlyos helyzetét mintegy jövedelmei kiegészítéseként adományozta neki. Minthogy a vár fenntartása felemésztette a törökök által folyamatosan pusztított püspökség jövedelmeit, nagy szüksége
volt Verancsicsnak erre a méltóságra. Ebben az évben Ferdinánd felmentette őt az
egri parancsnokság alól és azt Mágócsy Gáspárra testálta.' Verancsics kezében
meghagyták az egyházkormányzati joghatóságot, cserébe az elhanyagolt turóci prépostság egyházi-szellemi életét kellett megújítania, s épületeiben is felújítania azt.
Jövedelme ehhez a szempci vámhivatal évi 8000 forintjából származott. 9N
Verancsics életének elkövetkezendő éveiben a Vágsellyén és Znión kialakított udvarházai a visszavonulás, a béke és pihenés szigetei voltak. Hivatalos útjait megszakítva mindig ide tért vissza, hogy megpihenve újra folytathassa munkáját. Amikor
1569-ben megkapta II. Miksától esztergomi érseki kinevezését az addigi egri püspökként kapott kárpótlást is vissza kellett adnia. 1570-ben Miksa elrendelte, hogy
vezessék be Verancsicsot az érseki javakba," amelyet követően a turóci prépostságot
át kellett adnia.10" Az üggyel kapcsolatban az előbb említett inventárium maradt
ránk, melynek tárgyi anyagát elemezve rekonstruálhatjuk Verancsics környezetét.
Az érsek házában, most nem számítva a konyhát, sáfárházat és egyebeket, egy
kerek és négy négyszögletű asztal volt, valamint 10 szék két hosszú paddal, egy pohárszékkel és egy ággyal. Mindez meglehetősen csekélynek tűnik, de a későbbi korokkal szemben a XV-XVI. századi szobákat viszonylag szerényen, mondhatni
egyoldalúan rendezték be, ebben az általános képben a polgárok lakásai azonban
még mindig kényelmesebbek voltak, mint a nemeseké. 101 Általában a fent felsorolt
bútordarabokon kívül még egy-két láda, íróasztal lehetett a szobákban, melyeket
Verancsics minden bizonnyal magával vihetett. E felsorolt bútordarabokon és az itt
nem említett edényeken kívül a szobáknak kevés dísze volt, Erdélyhez képest itt a
szőnyegek például igen ritkán fordulnak elő. 102 Bár tudható, hogy Verancsics ebből
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a szempontból kivételt jelentett, mert igen szerette a szőnyegeket, melyekből keleti
követségei révén nem is csak egy díszíthette lakhelyét. Különösen szerethette azt a
- később még említésre kerülő - faliszőnyeget, amely Dávid és Abigail történetét
elevenítette meg. 103 A Dávid király életéből vett jelenetek népszerű témái voltak a
gobelineknek a XVI-XVII. században és nagy valószínűséggel jó alkalmat jelentettek változatos alakok, férfiak, nők, harcosok bemutatására és minden bizonnyal
meglehetősen impozáns méreteket igényeltek. Ezek a Dávid témájú gobelinek hazánkban is igen népszerűek lehettek, s ezt nem csupán Verancsics kárpitja igazolja,
hanem a szintén a bibliai király élete által ihletett két esztergomi, egy egyetlen darabból álló és egy három részes Dávid-sorozat. 104
Más fontos tárgyak is voltak emellett, melyeket összeírtak az inventáriumban.
Két damasztból és tafotából készült oltárterítőről, valamint egy zöld színű aranybársony papi öltözetről, melyet Verancsics a plébániára hagyott, és egy ezüst kehelyről és fedőjéről, azon kívül egy tafotából készült zászlóról tesz említést még az
inventárium. 10 " Továbbá fontos megemlíteni még a szintén Verancsics nevéhez fűződő, a XVI. század első feléből fennmaradt vektigált, mely a különböző textilek
egy rőfnyi mennyiségére kivetendő vámtételeit közli, s ezzel pontos árkövetkeztetésre ad módot. 106 Ennek alapján az említett arannyal átszőtt bársony egy rőljére 25
dénárt vetettek ki, a damasztra 20 dénárt, a velencei széles taftra pedig 5 dénárt. 107
Az inventáriumban felsorolt tárgyak érzékeltetik, hogy Verancsics szép és művészi
iránt való vonzalma nem volt csekély, s hajlandó is volt áldozni erre, amint a textilek kikövetkeztethető ára is mutatja.
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Szende, 2004. 204. p.
Siklóssy László: Verancsics Antal mint műpártoló. In: Budapesti Szemle. I 74. k. 1918. 419. p.
Ezeket ma az Esztergomi Keresztény Múzeum őrzi és egykor valószínűleg a Németalföldről
Németország keleti felébe, Emdenbc települt szövők kisebb műhelyének munkáját dicsérik a
XVI. század második feléből, végéről. Dutku Mária: Az esztergomi Keresztény Múzeum gobelinjei. Bp., 1936. 57. p.
A damaszt, melyet a korban kamukának is neveztek mintás, dc egyszínű selyemszövet volt,
mely először 1380-ban tünt fel a papi ruházat részeként és később is a díszruhák anyaga maradt, noha olcsóbb változatai is megjelentek. A bársony drágasága miatt végig az előkelők
díszruházatának anyaga maradt, mely az inventáriumban szereplő papi öltözék esetében valószínűleg arannyal átszőtt lehetett. A taft vagy tafota ugyan kisebb értékű volt, a perzsa taftah
szó alapján került nyelvünkbe, dc szintén a selyemszövet egyik változataként ismerték, mely
többnyire akkor is csak ünnepeken került elő és persze számos olcsóbb válfaja is kedveltté
vált. (Endrei Walter: Patyolat és posztó. Bp., 1989. 156-162. p. A továbbiakban: Endrei,
1989.)
Endrei,
Uo.

1989. 156. p.

Tárgyairól szólva, maga is gyűjtötte a kelyheket, ivókupákat, s mivel ismerte
Ferdinánd és Miksa műgyűjtés iránti vonzalmát valószínűleg ajándékozott is nekik
ilyen tárgyakat, melyekre utalhat végrendeletének néhány szava is: „... quod in his,
in quibus nunc fidelitatem et observantiam erga Maiestatem Suam declarare
deberem, ea iam pridem [...] humiliter dedi et donavi."108 Tehát nagy valószínűséggel kincstára legszebb darabjait már életében eladományozhatta, ezért is oly
szerény az a kép, melyet végrendeletéből nyerhetünk. 109

III. Verancsics A n t a l u d v a r a és f a m í l i á j a

Verancsics udvarára az őt körülvevő udvari famíliára vonatkozóan az esztergomi
Prímási Levéltár anyagában található egy kisebb fon'áscsoport, mely az udvari família tagjait név szerinti említi," 0 valamint szintén itt, a Verancsics-protokollumok anyagában található a mintegy 49 alkalmazott konvencióját tartalmazó gyűjtemény. 111 Az udvari família tagjainak felsorolásakor nem találhatunk az iraton évszámot, ellenben a konvenciók mindegyike pontosan datált s ezek alapján mégis
lehetséges a família névsorjegyzékének megközelítőleges datálása. A konvenciók
1570 és 1573 között születtek, s a protokollumban elfoglalt helyük alapján közöljük adataikat is a mellékletek között a família névsorral együtt. (1. illetve 2. sz. mellékletek.) Ezek alapján tehát udvari famíliája névjegyzékének lehetséges keletkezési ideje az 1570-73 közötti időszakra tehető.
Minden familiáris és az udvari família minden rangosabb tagja szolgálatát a
dominusszal való szerződéskötéssel és eskütétellel kezdte meg. Ezek a konvenciók
rögzítették a szolgálat kezdetének időpontját a familiáris fizetését és minden neki
járó juttatást" 2 valamint az úr anyagi kötelességeit is szabályozta a familiárissal
szemben." 3 E konvenciókat gyakran konvencióskönyvekbe foglalták. 114 Az említett fizetés és juttatások mellett, melyek a Verancsics-féle konvenciókban többnyi-

108
109

110
111
112

113
114

VAÖM XI. köt. 317. p.
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re a gabona, bor, széna, ruha vagy ruhára adott pénz vagy posztó voltak, a familiáris
vagy udvari személy feladatát is rögzítették rövid formában. A szerződések elemzésével áttekinthetővé válik a korabeli udvarok szerkezete és a különféle szolgálatokat teljesítők köre. Sokan és sokféle módon szolgálhattak egy főpapot, főurat. A
szolgálatokat tekintve a főúri famíliához tartozók között négy alapvető csoport különböztethető meg. 113 Az első csoportban azokat találjuk, akik az úr gazdaságában,
uradalmában tevékenykedtek a birtokigazgató, a prefektus irányításával officiálisként, sáfárként, kulcsárként, kasznárként vagy majoros cselédként, mesteremberként. 116 A második csoportot azok alkották, akik elsősorban katonai szolgálatot láttak el, többnyire az úr váraiban. Verancsicsnak Érsekújvár védelmének feladatait
kellett ellátnia, ami mintegy 200 gyalogos és 250 lovas fenntartását jelentette; 117 a
konvenciók között találunk olyat is, amely Érsekújváron szolgáló katona szerződését rögzítette. Ezek esetében persze a várkapitány vagy a vár porkolábja volt a felettes. Az úr famíliájához tartoztak ugyan ők is, de többnyire nem az udvarban
szolgáltak, hanem attól távol, az úr várában. Verancsics ugyan sokat tartózkodott
Érsekújváron, hiszen szívén viselte annak építését, javítását, s számos gazdasági
épület is az ő idejében épült fel a várban, de ő maga nem lakott itt, s udvarát sem tartotta itt.
Az első érsekújvári erődítményt Oláh Miklós érsek kezdte építtetni Esztergom
eleste után, 1545-ben, azzal a céllal, hogy a Nyitrát és Vág völgyét, valamint az
Esztergom és Pozsony közti országutat fedezze vele. 118 Ez aNyitra bal partján készült el, s négy sarokbástyás, téglalap alaprajzú szerkezetet mutatott. Itt azonban a
védelem feltételei kedvezőtlenebbek voltak, s emiatt határozták már el 1571-ben,
hogy elbontják, s a Nyitra jobb partjára helyezik, de most már egy korszerű kőből
épített erődítmény formájában. 119 Az építkezés 1580 és 1588 között zajlott, de mint
említettük Verancsics is építkezett a várban. Az átépítésre vonatkozóan szintén találni adatot a Verancsics-protocollumban. Egy 1573-ra datált alaprajz ugyanis már
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Ugyan Várdai Pál megkezdte már itt az építkezést 1543^46 között, a kicsiny palánkvár, melyet Újvárnak neveztek el, birtokai védelmét kellett ellátnia, de jelentősége ekkor még csekély
volt. Kenyeres, 2002. 202. p.
Domokos György: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Bp.,
2000. 38. p. (A továbbiakban: Domokos, 2000.) 1571. június 5-én kelt Prágában Niclas Gráf
zu Salm Franz von Poppendorf és Friedrich Zcrotin utasítása az új erődítmény helyének szemléjéről.

mutatja a később megvalósított hatbástyás elrendezést a korábbi négybástyás palánkvárral együtt. 120 Arra vonatkozóan, hogy az új erődítmény Ottavio Baldigara
tervei alapján valósult volna meg, mint azt feltételezik, semmiféle bizonyíték nin121

csen.
E rövid kitérő után folytatva az udvari família leírását: a katonai szolgálatot teljesítők csoportjával kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy gyakran ezeknek a
személyeknek a feladatai szorosan összeolvadtak gazdasági funkciókkal is,122 különösen igaz ez az érsekség esetében az officiolátusi szervezettel kapcsolatban. Ennek a szervezetnek a gyökerei a Mohács előtti korszak egyházi igazgatásához nyúlnak vissza, melynek lényege az volt, hogy az officiális bizonyos uradalom-részeket, ofűciolátusokat kapott igazgatásra. Tehát neki kellett a jövedelmeket beszednie, s az uradalom gazdasági vezetőjének, az adminisztrátornak beszolgáltatnia.
Ezért fizetést és ellátmányt kapott, de cserébe igazságszolgáltatási és rendészeti
feladatokat kellett ellátnia. Abban az esetben, ha a rábízott birtokrész teljes vagy
részbeni jövedelmét a magajavára szedte be, köteles volt bizonyos számú lovas katonával szolgálni a várban. 123 Az 1570 -es, 80-as évekre az esztergomi érsekség
mintegy 112 körüli számú birtokából, körülbelül 67-68 maradt meg, s ezek megközelítőleg 15 offíciolátusra oszlottak. 1 " 4 A többnyire már a hódoltságban, vagy
annak közelében fekvő officiolátusokat az érsekújvári tiszteknek és főlegényeknek
osztották ki, hogy annak fejében magukat ellássák, s szolgáljanak a várban. 123 A
konvenciók között természetesen megtaláljuk néhány officiális szerződését is, melyekkel nem célunk további elemzéseket végezni, hisz szorosan nem kapcsolódtak
az udvarhoz.
A família harmadik csoportjára rátérve az úr magánhadseregéről kell beszélnünk, melynek tagjai ugyan nem laktak az udvarban, hanem saját házuknál, de
szükség esetén kísérték urukat illetve fegyverrel szolgálták éves szabott fizetésért.
Ok többnyire az úr familiárisai, vagy ahogyan e korban a forrásokban leggyakrabban szerepelnek, szervitorai voltak. E katonáskodó szervitori réteget birtokaikat
vesztett vagy a meglévőt oltalmazó nemesek, a fölemelkedés lehetőségét kereső
kisnemesek, esetleg jobbágyi sorból származó, de nemesítést nyert elemek és pa120
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rasztkatonák alkották. 126 Ők jelentették a főúri és főpapi família legjelentősebb rétegét, számukat tekintve is. A konvenciókban „egregius" jelzővel illetik őket,
amiről röviden szólva annyit kell megjegyeznünk, hogy míg a megelőző évszázadban még az előkelőbb nagybirtokosokat nevezték csak így, addig most már devalválódva a végvári katonákat is megillette, akik között éppúgy volt jobbágysorból
felemelkedő személy, mint birtokát vesztett nemes. 127 Elnevezésük gyakran „főember szolga", „atyafi" vagy attól függően, hogy az udvarban lakott-e vagy sem
„continuus" vagy „házi uraimék" formában szerepelt. 128 Akik continue, azaz állandóan az udvarban voltak, azaz ott is laktak, többnyire udvari előmenetelükben még
csak az első lépcsőket tették meg, ugyanis „házi uraimék" 129 már a saját házukban
lakva, idősebb, tekintélyt szerzett egyénekként már visszavonulhattak, de fizetésük megegyezett az udvarban lakókéval. l j ü Ezek a familiárisok szolgálatukat tekintve igen sokszínű tevékenységet folytattak, hiszen mind magán- mind közügyekben szolgálták urukat. Közülük kerültek ki az úr uradalmainak, várának, udvarának legfontosabb tisztségviselői is. Udvarbeli helyzetük legfőképpen attól
függött, hogy hány olyan közrendű szolgájuk volt, akikre uruktól is fizetést kaptak.
Általában a legalacsonyabb rangúaknak is volt legalább egy vagy két szolgája, őket
„viceuraiméknak" nevezték, a tekintélyesebb, a 3-6 lóval szolgáló szervitorokat
pedig „főuraiméknak" címezték. 131
Végül az udvar negyedik csoportjáról szólva magát az udvar személyzetét kell
számba venni. Részletesebb tárgyalásukat itt mellőzném, hiszen tagjaik felsorolásával világossá fog válni különböző szolgálati tevékenységeik mibenléte. Itt inkább azt a folyamatot igyekszem vázolni, melynek folyamán valaki inasból a
legelőkelőbb familiárisok közé emelkedett, természetesen mindezt egy főúr gyermekének példáján, hiszen egy egyszerű lovászból általában nem lett tekintélyes familiáris.1"12 Amint fentebb említettem, a nemesek egyre inkább a főúri, főpapi
udvarokban látva alternatívát, gyermekeiket ide küldték. 1JJ Az ide kerülő kamaszkorú gyermekek először inasokként, más megnevezéssel apródokként láttak el sze-
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mélyes szolgálatot uruk körül. Ezt követően kamarási, étekfogói vagy egyéb
szolgálatba kerülve már lovasként is erősítették az udvari sereget, majd a már említett „continuus" uraimék közé kerültek, és fontos levelek kézbesítésével, uruk kíséretét alkotva vagy más főurakkal, főpapokkal való tárgyalás során őt képviselve
szolgálhattak, ezzel fontos tapasztalatokat és kapcsolatokat nyerve. A XVII. században a kiépülő jezsuita és protestáns iskolák már egyre jelentősebb szerepet játszottak a nemes ifjak nevelésében, de az udvari szolgálat még hosszú ideig
kiegészítette a kitűnő iskolákban taníttatott gyermekek nevelését. lj4
Az udvari rétegek rövid elemzését követően vizsgálom meg részletesen
Verancsics udvarának tagjait, s feladataikat. A família névjegyzékének és a konvencióknak az együttes áttekintésével és egymást kiegészítő információinak számbavételével név szerint összesen 103 főt számláltam össze, aki valamilyen módon az
udvarhoz tartozott. Természetesen ehhez hozzá kell számítani még a jelentősebb familiárisok szolgálóit is, akiknek számát csak becsülni tudjuk, hiszen többnyire nem
említik őket. Mindezzel együtt megközelítőleg 130-140 főre tehetjük Verancsics udvartartását, ami persze összehasonlítva a megelőző korszakból ismert Estei Hyppolit
udvartartásának számával, 133 annak mintegy fele csupán, viszont Oláh Miklóséval,
elődjéével nagyrészt megegyezett szerkezetében és létszámában is.L,<1
Udvarának talán legnagyobb létszámú részét azok a nemesi ifjak jelentették,
akik apródként valamely nemesi család tagjaként kerültek ide tapasztalatot szerezni. Ok szám szerint 23 főt tettek ki, keresztneveiket csak két esetben említik, egyébként csak vezetékneveikkel kell megelégednünk, ami persze azonosításukat is
megnehezíti. A következőkben igyekszem az eddigi kutatásaim során valamilyen
módon azonosított személyeket számba venni. A forrásokban szereplő Rudnay,
Apponyi, Teleky, Pálffy, Révay, Zsámboky, Dersffy, Majtényi, Kubinyi családok a
közéletben kiemelkedő szerepet töltöttek be.1"'7
A Divék nemzetségből származó Rudnay családnak birtokai számos vármegyében voltak, de központjukat Nyitra vármegyében tartották. Az idők folyamán úgy
tűnik a köznemesi hivatali rétegnél nem emelkedtek magasabb státuszba, XIX.
századi nagy utódjuk, Rudnay Sándor prímás édesapja is köznemes-szolgabíró
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volt.1 j 8 Az 1637-ben egy birtokadományozás kapcsán feltűnő Rudnay László 1 j 9 tanulhatott esetleg Verancsics udvarában. Erre vonatkozó pontos adatunk azonban
ezidáig még nincsen.
Az Apponyi család egyik korai tagja, Apponyi Péter már a XIV. században nyitrai
ispánságot viselt, az ő Miklós nevű fia ágán született Apponyi II. Péter pedig
1517-ben II. Lajos udvarának tagja lévén az uralkodótól beiktató levelet szerzett javaiba.140 Feleségétől Korlátkövi Zsuzsannától született egyik gyermeke István volt.
Istvánnak Szunyogh Esztertől született gyermekei László, Péter, Pál és István közül
valamelyik nevelkedhetett Verancsics udvarában az 1570-es években, vagy István
testvére, János, Bekényi Orsolyától született Balázs nevű fia, aki Mérey Katalint vette feleségül.141 Bár egyelőre még nem azonosítható az udvarban szolgálatot teljesítő
családtag, de arra rávilágítanak a családi viszonyok, hogy az udvar nagyszerű gyűjtőpontja volt a közeli vármegyék módosabb, hivatali tisztséget viselő nemesi
családainak és a kapcsolatok tovább-építésével, házasságok kötésével fűzték még
szorosabbra azt a viszonyrendszert, amelyben az érsek mindig talált megfelelően
képzett szakembert szervitorai között az egyes feladatok ellátására.
A Teleky név az udvari iíjak listáján áthúzva szerepel, hogy ennek oka az illető
távozása, vagy egyszerű tévesztés még bizonytalan, ugyanis a szervitorok között
szerepel egy bizonyos Teleky János, aki talán azonos azzal a Teleky János deákkal,
akit Czobor István küld maga helyett a kamarához 1574-ben.14" Elképzelhető,
hogy Verancsics halála után Czobor szolgálatába állhatott. (Verancsics végrendeletében Czobor Imre nádorhelyettesre hagyott egy 40 Ft értékű kupát.)14"'
A Pálffy család XVI. századi felemelkedéséről szerencsére már sokkal több információnk van, hála a közös szlovák-magyar fokozott figyelemnek és kutatásnak.
A Pozsony vármegyei család Pálffy Pál nevű tagjának erdődi Bakócz Tamás érsek,
bíboros testvérének, Balázsnak leányával, Klárával kötött házassága jelentette a
fordulópontot az egyszerű köznemesi család életében. 144 A Pálffyak a XVI. század
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elején mind Pozsony vármegyében, mind Szlavóniában rendelkeztek birtokokkal,
de nem tartoztak az ország jelentős családai közé, a vármegyei köznemesi réteg,
szerényebb vagyonnal rendelkező, karrierjét katonáskodással, hivatalviseléssel és
jó házasságokkal emelni akaró rétegébe tartoztak ők is.143 Pálffy Pál fia, Péter is követve apja gyakorlatát, szerencsés házassága és a befolyásos Erdődy-rokonok támogatása hatására tovább emelte a család presztízsét. Felesége a Verancsics
udvarában szintén sokat tartózkodó szerdahelyi Dersffy családból származó Zsófia
lett. 146 Pálffy Péter 1567-68 táján ugyan meghalt, de gyermekei közül a legiíjabb
Miklós jelentős karriert futott be. Mint ismeretes az 1552-ben született Miklós az
1565 körüli évektől II. Miksa bécsi udvarában nevelkedett, a későbbi II. Rudolffal,
s 1572-től annak udvartartásában szolgált. 14 ' Ő tehát nem nevelkedhetett Verancsics udvarában az 1570-es években, ahogyan a legidősebb Tamás fia sem, aki
ezekben az években Besztercebányán, majd Várpalotán volt várkapitány. 14s
Györggyel sem azonosítható a Verancsics udvarában tartózkodó ifjú, mert ő még
1562-ben meghalt egy ütközet során. Tehát csak az 1550-ben született István jöhet
szóba, aki Győrben majd Csábrágon szolgált, végül pedig 1581 -ben ennek prefektusa lett. 149 Életkorát tekintve is elképzelhető volt, hogy az 1570-es években
Verancsics udvarában ifjúként tanulhatott, különösen azért is mert rokona, János,
aki később Léván szolgált katonaként, az 1573. évi família-névsorban, mint
szervitor szerepel.130
A Révayak XIII. századig visszavezethető ősökkel rendelkező családjának felemelkedése is a XVI. században történt, amikor II. Lajostól 1519-ben Révay I. István és I. Ferenc címerbővítő adománylevelet nyertek. 13 ' Később a szerémségi bir-
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tokáik mellett az ország északi területein is birtokokat szereztek az I. Ferdinándnak
a török elleni harcaiban tett szolgálatok folytán. Révay I. Ferenc 152 l-ben már Báthory István nádor titkára, Ferdinándot szolgálva pedig egyre emelkedik karrierje.
Révay I. Ferenc testvére István egyik fia, László 1 " 2 , a család trebosztói ágának
megalapítója leszármazottai között keressük mégis azt a lehetséges személyt, aki
Verancsics udvarában ifjúként jelen lehetett. László 1555-ben feleségül vette
erdődi Pálffy Erzsébetet, akitől született gyermekei közül István, Kristóf, Miklós
és Márton fiai jöhetnek szóba születési idejük okán, mint Verancsics udvarában ifjúként szolgálók. Közülük mégis talán Márton lehetett az, aki az udvarában jelen
volt. 0 ugyanis Verancsics szervitorának, Esterházy Ferencnek leányát, Zsófiát
vette feleségül már turóci alispánként. l:o Talán az udvarban jelenlévő ifjú Révay
kapcsolatba került majdani apósával, s a két család a fiatalokban köthette össze sorsukat. Ne felejtsük el, hogy Esterházy Ferencnek nem volt könnyű dolga, hiszen felesége 13 gyermekkel ajándékozta meg, akiknek kiházasításáról az egyébként is
anyagi gondokkal kiizdő apának nem lehetett könnyű gondoskodni, az udvari kapcsolatok pedig a legjobb terepet jelenthették a férjjelöltek kiválasztására.
Az ifjak között szerepel Sambucus megjelöléssel egy személy, akinek kilétét
nem tudni biztosan. Csak sejthető, hogy a később Miksa udvari könyvtárosává lett
humanista, orvostudományok iránt is érdeklődő, verselő történetíró rokona, esetleg fia lehetett. A Verancsiccsal is élénk levelezésben álló és a pozsonyi humanista
Radéczy-kör szívének számító Zsámboky 1 " 4 családját illetően meglehetősen kevés
az információnk. Egyetlen biztos adat, hogy János édesapja Zsámboky Péter halála
után édesanyja Kewel Zsófia az 1573-ban Nagyszombatba költözött sikeres kereskedő, Bornemissza Tamás felesége lett. Zsámboky Pétertől öt gyermeke született,
az egyetlen fiú, pedig János volt, négy leánytestvére közül háromnak a neveik és
férjeik is ismertek. 1 " Zsámboky Jánosnak tehát testvére nem, csak gyermeke tartózkodhatott Verancsics udvarában, esetleg valamelyik más rokona, de ezekről
pontosabb információink nincsenek.
A szerdahelyi Dersffy család szintén igen jelentős személyeket adott az országnak ebben az időben. Verancsics udvarában talán az 1556-ban kassai főkapitány,
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majd dunántúli főkapitány Dersffy István,' 36 egyik fia, Miklós' 37 vagy Ferenc tanulhatott egy ideig. Ferenc, mint tudjuk később főpohárnok, a királyi tanács tagja,
honti és sárosi főispán lett. A sárosi váruradalmat zálogjogon bírta 1596-tól. 138 Az
ország politikai életének jelentős alakja volt, akinek első felesége a szintén nem kevésbé jelentős Thurzó család Magdolna nevű leánya, majd az ö halála után Császár
Orsolya, Oláh Miklós unokaöccsének és Frangepán Annának leánya.' 39 Az érseki
udvarral fenntartott szoros kapcsolat tehát már Verancsicsot megelőzően Oláh
Miklós idején is fennállhatott a két család között.
A Divék nemzetségből származó Majthényi család legősibb birtokai Trencsén,
Nyitra, és Bars vármegyékben voltak, de hamarosan az egész ország területén szereztek birtokokat Pozsony, Túróc, Moson, Hont, Pest, Heves vármegyékben. A
Zsigmond-korban szerezték meg Kesselkeő várát és Nóvák mezővárost, 160 melyek
a Majthényiak központjaivá lettek. A család jelentős tagja a XVI. században
Majthényi Bertalan, aki II. Lajos király főkamarása volt. A mohácsi ütközetben török fogságba került, ahonnan tetemes összegért szabadult csak meg, azután Ferdinánd kitartó híve volt és szegedi várkapitány lett.161 Feleségétől, a korszak jelentős
famíliájából származó Gersei Pethő Margittól született fiai Gábor és János, György
és László voltak. Lászlónak szintén László nevű gyermeke előbb pozsonyi kanonok lett, majd budai prépost, végül 1607-ben szerémi püspök. 162 Talán Verancsics
pártfogásának köszönhetően, az ő udvarában nevelkedve juthatott e pályára, természetesen minderről egyelőre nincsenek konkrét adataink.
A Kubinyi család két tagjának nevét márkeresztnevekkel együtt feljegyezve találjuk a névjegyzékben, ami természetesen azonosításukat is megkönnyítette. A
felsőkubini Kubinyiak ágán Kubinyi Kristóf 1578-ban nyert címerújító és címerbővítő levelet II. Rudolftól. 16j Ez a Kristóf számos levelet váltott Verancsiccsal,
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egyik fia pedig, András azonosítható azzal a Kubinyi Andrással, 164 aki Verancsics
udvarában jelen volt, a másik személy, Kubinyi Rafael pedig, Kubinyi I. Kristóf
testvérének, Jakabnak volt a fia, aki részt vett a török elleni harcokban, ennek következtében hét és fél évre török rabságba is került. Miután rokonai tetemes összegért kiváltották, Verancsics udvarába került, ezt követően nem sokat tudunk
életéről, halála időpontját sem ismerjük, annyi bizonyos, hogy utód nélkül halt
meg. 163 Unokatestvére, András sorsa is hasonló lett, hiszen valamikor 1577-ben,
szintén utód nélkül halt meg, bár öt apja jobb sorsra szánta, mint azt a Verancsicscsal folytatott levelezéséből megtudjuk. Kubinyi Kristóf ugyanis azzal a céllal
küldte Verancsics udvarába fiát, hogy az egyházi pályára lépjen. Verancsics az ifjú
Andrást azonnal pártfogásába vette és esztergomi olvasó kanonoki stallumot akart
neki adni, hogy elég fedezetet nyújtson neki jogi tanulmányihoz, melyeknek céljából Rómába akarta küldeni. 166 Ez azonban Verancsics 1573. évi halálával miatt
nem valósulhatott meg.
Keveset tudunk azonban a szintén említett Jakymowsky, Pinczy, Hathalmi, Ormány, Révész, Lachko, Theodosius, Bajcsy, Jváncsy, Perneszy, Somogyi és
Babindály családokról. 167 Jakimowsky Pálra vonatkozóan értesülünk Verancsics
végrendeletéből, hogy kamarási teendőket látott el, és valószínűleg ura nagyon
megelégedett szolgálatával, mert két lovat és 300 forintot is hagyott rá. 168 Amint
neve is utal erre, valószínűleg lengyel származású lehetett. A Pinczyekre vonatkozóan eddig nem sikerült azonosító adatot találnunk.
A Veszprém vármegyében is birtokos dalkai Hathalmi család169 akkor válik jelentőssé, amikor Hathalmi 1. Lázár 1517-ben címeres levelet szerzett, 1519-ben
Veszprém vármegye alispánja lett, 1520-ban pedig Szarka Kelemen nevű társával
veszprémi várnagy.17" 1527-ben Szapolyai János pártjára állt, de 1534171 után már
nincsen rá forrás. Három fia: György, László és Péter közül csak a két idősebbnek
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voltak leszármazottai, György fiától, aki 1542-től Thurzó Elek nyitrai várnagya
volt, származó számos unokái közül szinte mindegyik katonai pályára lépett. Mátyás, 1589-ben tihanyi várnagy, Miklós, egy 1587-ben kelt irat szerint a pápai várban teljesített katonai szolgálatot. 1 ' - Pálról ugyan nincsenek ilyen adataink, de
tudjuk viszont, hogy Mátyás fiának, Miklósnak felesége Kubinyi Zsófia lett, s talán
ez nem véletlen, ha azt tekintjük, hogy az udvarbeli családok között gyakran köttettek házasságok. Hathalmi Lázár László nevű fiától származó II. Lázár 1602-ben
Perneszy György keszthelyi kapitány viselt dolgaival kapcsolatos eljárás lefolytatásában királyi emberként tűnt föl.173 Hogy Hathalmi I. Lázár unokái közül melyik
szolgálta az udvarban Verancsicsot az azonban egyelőre nem állítható bizonyosan.
Az Ormány család Demeter nevű tagja királyi biztosként tűnik fel 1567-ben
Johann Kariing báró, a Magyar Kamara német tanácsosa és Paczoth János a Szepesi Kamara tanácsosa társaságában egy a számukra kiadott utasításban. 174 1565-ben
pedig már Sáros vármegye alispánja. 1 ° De ezen túl biztosat nem tudunk a családról, mivel egyes helyeken Ormányt Ormándynak is nevezik, ezért felvetődik a Vas
vármegyei Ormándyakkal való azonosság lehetősége, akik a korszakban számos
hivatali és katonai tisztséget betöltöttek.176 Nem bizonyos az sem, hogy a névjegyzékben szereplő Rues vajon Révész-ként oldható-e fel és ha igen, akkor melyik
családdal van dolgunk, ezt még további kutatásoknak kell tisztáznia. Továbbá az is
bizonytalan, hogy a Lachko név a szántói Lack családot jelöli-e, vagy csupán egy
egyelőre azonosíthatatlan keresztnevet kell értenünk alatta. (Bár szántói Lach
Ambrus leányát, Erzsébetet a l ó . századelején Hathalmi György vette feleségül, 177
és Ambrus apjának, Lászlónak testvére, Borbála pedig Perneszy Zsigmondhoz
ment féleségül. Ezek a családok pedig mind jelen vannak Verancsics udvarában!)
A névjegyzékben találjuk a puszta keresztnévként álló Theodosius megjelölést is.
A 16. században feltűnik egy Sirmiensis névvel jelölt család, amelynek bizonyos Sebestyén tagja ekkor birtokokat szerez Trencsén vármegyében. Leszármazottja,
Theodosius, pedig 1624-ben alnádor lesz,178 hogy ez a Theodosius mennyiben azo-
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nosítható a Verancsics udvarában élővel, azt egyelőre nem tudjuk, ehhez is további
kutatások szükségesek.
A Bajcsy család egyik tagja, János érsekújvári katona és fele részben nagysallói
officiális volt, akinek a Magyar Kamarától kapott ordinációját ismerjük 1574-ből.179
Bajcsy János és Antal 1551-ben szereztek nemesi címeres levelet. Antal egyik fia,
Sebestyén 1573-ban pedig birtokadományban részesült Pozsony vármegyében, míg
testvére Péter 1608-ban kapott Thurzó Györgytől Geczelován és Benyolehotán kúriákat, 1 80 Talán közülük valamelyik lehetett jelen Verancsics udvarában. A Vas vármegyei Iváncsy család azon tagját, mely az udvarban tartózkodhatott egyelőre még nem
sikerült beazonosítani. Annyi azonban biztosan tudható, hogy egy Ivánczy János
nevű nagyprépostja volt a győri székesegyháznak, aki 1614-től pécsváradi apát lett,
majd apostoli protonotárius és tinini püspök és 1599-ben Olmützben tanult.181
A Somogy vármegyei szintén köznemes Perneszyek nem kisebb személlyel kerültek rokonságba a XV. században, mint a nádor Szapolyai Istvánnal, akinek valószínűleg unokatestvérét, egyesek szerint testvérét, Orsolyát vette feleségül Perneszy Pál. 182 Perneszy Pálné sírköve a porvai pálosok kolostortemplomában került
elhelyezésre, amely pedig a Szapolyaiak kegyurasága alatt állt. Perneszy Pál előbb
Garai László macsói vicebánja, alnádora majd Újlaki Miklós és Szapolyai Imre
szlavón bánok mellett vicebán. A koronából kiemelkedő egyszarvút ábrázoló címerüket 1439-ben kapta. l b j Két fia, Imre és Zsigmond, illetve ezek fiai is fontos
pozíciókat töltöttek be a korszak politikai elitjében. Imre Corvin János szolgálatában állt, később pedig Báthori György familiárisa lett, mint ahogy fia, Miklós is,
aki 1518-ban a királyi tanács köznemesi ülnöke lett. Zsigmond fia, Ferenc pedig az
utóbb három ízben is nádorrá lett Báthori István szolgálatában állt és később a
szerémi püspökség kormányzója lett.184 Zsigmond vagy Imre bármely fiának leszármazottja szolgálhatott Verancsics udvarában, pontosabb adatokkal erről azonban nem rendelkezünk, minthogy a Perneszyek családfájának kérdését sem
rendezték még megnyugtatóan.
A névjegyzékben szereplő Somogyi családnév meglehetős gyakorisággal fordul
elő a magyar nemes családnevek között, adatok híján egyelőre nem beazonosítható,
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hogy mely családról, s annak melyik tagjáról feltételezhető az udvari szolgálat
Verancsicsnál. (Egy bizonyos Somogyi Mihály 1585-ben a garamszentbenedeki
konvent tagjaként tűnik fel,183 de ismerünk egy Somogyi Farkas nevű győri főkapitány-helyettest is 1603-1606 között. 186 )
A Nyitra vármegyében birtokos Babindályak1;s7 a kevésbé tehetős nemesi rétegéből kerültek ki, viszont számos alkalommal viseltek hivatali tisztségeket a vármegyében és több tagjuk gyakran foglalkoztatott ügyvéd voltllSS a nyitrai püspök
familiárisaként. Babindály Gergely 1550-ben szombathelyi prefektus és udvarbíróként tűnik fel, előtte pedig 1544-ben Bars vármegyében adószedő volt.189 Talán az ő
fia teljesíthetett szolgálatot Verancsicsnál. De tudunk 1556-ban egy bizonyos
Babindaly Györgyről is, aki újabb Nyitra vármegyei birtokadományokat nyert I. Ferdinándtól. 190
Látható, hogy meglehetősen nehéz feladat ezeknek a családoknak, illetve személyeknek a beazonosítása, nem csupán a töredékes adatok illetve a keresztnevek
hiánya okán, hanem mert a legtöbb nemesi családról nem készült modern családmonográfia. E töredékes adatok alapján is leszűrhetjük azonban, hogy fontos közigazgatási és katonai karrierrel büszkélkedő családok tagjai tűnnek fel Verancsics
Antal udvari famíliájában, amelyek azonban többnyire a vármegyék katonáskodó,
illetve hivatali tisztségeket viselő köznemesi rétegéből kerültek ki és emelkedtek
egyes esetekben országos méltóságokig.
A fent tárgyalt udvari ifjak száma az udvartartás nagyságától is függött. Thököly Imrénél például 24 udvari ifjút találunk, 191 de a XVII. században az udvarban
tartózkodó ifjak és leányok száma ennél sokkal magasabb is lehetett, mint például a
korabeli Magyarország egyik legjelentősebb főurának: Batthyány Ferencnek és
hitvesének Lobkowitz Poppel Évának Németújváron tartott udvarában 45 ifjút és
12 leányt jegyeztek fel 1608-ban.19" Az ifjak apródokként valamely jómódú birtokos család gyermekei voltak, s szolgálatba kerülésükkor, melynek életkori határai-
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ról nem tudunk biztosat, az úr személyes szolgálatát látták el. így például jelen
voltak és segédkeztek reggel és este az úr öltözködésekor, s legalább két főnek,
Pázmány Péternél három vagy négy apródnak, mindig jelen kellett lennie, azaz az
ebédlőben vagy az audienciaházban várakoznia. 19j Nekik kellett a belső szobák
rendjére és tisztaságára is vigyázniuk, sőt bizonyos udvarokban az úr ruházatának
és tányérjának tisztítását is végezniük. Általában kettőtől öt évig terjedő ideig szolgáltak inasként, s volt, aki ezután elhagyta az udvart, de egyesek lovas ifjakként
szolgáltak tovább. Őket többnyire étekfogóknak nevezték, mert nemcsak lovas
szolgálatot láttak el adott esetben, hanem az étkezéseknél ők hordták fel az étkeket
és egészen a gyümölcs asztalra kerüléséig az úr asztala körül álltak, majd leszedve
az asztalokat maguk is étkezni vonulhattak. 194 Lovas szolgálatukat már saját szolgáikkal együtt látták el, hogy mennyi ideig, arra nincs pontos adat, ez egyeseknél
megnősülésükig tartott, de ez nem volt törvényszerű. Ebből a státuszból kiemelkedve a szervitorok közé kerülhettek, s már csak lovas szolgálatot láttak el szükség
esetén.
Áttérve Verancsics udvarának másik nagy számú csoportjára, a familiárisokra, a
következőkben azt vizsgáljuk, hogy a források alapján kik és milyen tisztet betöltő,
feladatot ellátó személyek jelentették Verancsics közvetlen környezetét. Erre vonatkozólag az udvari névjegyzék itt is csupán a családneveket közli, de a konvenciókkal
összevetve, már a személynevek is kiegészíthetővé válnak. Familiárisai között tehát
az udvari névsor és a konvenciók alapján a következők szerepelnek: Esterházy Ferenc Galántáról,195 Tarlódy Mihály,196 Sándorffy Miklós, 197 Tapolczay Mihály,198
Pesty János,199 Cserépy Gáspár,200 bizonyos Merey,201 akinek keresztnevét nem ismerjük, Keszthelyi János, 20 " Chrikardy Mihály, 203 Barnabás Oroszfalvárói, 204
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Tharnovszky Mátyás203 és Pálffy János,"06 valamint Szuszkovith Pál,207 a nagyszombati érseki ház procuratora. Róluk összességében több adattal rendelkezünk, hiszen
konvencióik is fennmaradtak.
A fent említett Esterházy Ferenc szerepét azért fontos kiemelni, mert Szerhazi
Benedek és a galántai Bessenyey György leánya, Ilona gyermekeként a család felvirágzásának alapjait teremtette meg."08 Előbb Szempcen volt harmincados, majd
1590-ben, már mint Pozsony vármegye alispánja szerepelt abban az adomány levélben, melyben anyai örökségének Galántának birtokában erősítették meg."09 Elsőként ő írta nevét Ezterhazynak galanthai előnévvel, amint ez konvenciójából is
kiderül. 210 Feleségétől, Illésházy Zsófiától született Miklós, Dániel és Pál gyermekeik, kik közül Miklós nádori méltóságot is viselt, és a család további emelkedését
biztosította azzal, hogy 1618-ban bárói címet kapott II. Mátyástól. 211 Fontos adaléknak tartható még, hogy Ferenc felnőtt korában evangélikussá lett."'" Esterházy
Miklós, apja katolikus sógorának, Magdolna nevű legidősebb leánya férjének révén már katolikus nevelésben részesült. A pozsonyi kamarai tanácsos, Kubinyi
László vette ugyanis át Miklós nevelését. Arra nincsen bizonyos adatunk, hogy Ferenc mikor lett evangélikussá, de talán az sem lenne meglepő, hogy már Verancsics
udvarában is evangélikusként voltjelen, hiszen Verancsicsnak számos protestáns,
vagy akként gondolkodó barátja volt, szellemi nyitottsága ilyen akadályokat nem
állíthatott, különösen, hogy a szintén udvarában jelen lévő Révayak is köztudottan
protestánsok voltak. Ugyanúgy ahogyan Verancsicsot ez nem akadályozta abban,
hogy unokaöccsét a nagynevű protestáns bártfai iskolába küldje Stöckel Anzelm
mellé tanulni," 1 ' korábban pedig Révay Ferenc sem átallotta fiait Padovába küldeni, Wittenberg helyett.

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Uo. fol. 135.
Uo. fol. 142.
Uo. fol. 141.
Uo. 113-116.
Sarlay Soma: Az Esztcrházy család múltjából. In: Turul 54. (1940) 2. fiiz. 90. p.
Libri Rcgii. 4. köt. 666-667. p.
Lásd.: 196. jegyzet.
Libri Rcgii. 6. köt. 712. p.
Péter, 1985.32.p.
Franki Vilmos: Rcwai Fcrcncz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása.
1538-1555. Bp., 1872. (Értekezések a történeti tudományok köréből. 2.) 11. p.

Tarlódy Mihályról annyit tudhatunk egy 1568-ban általa írt jelentésből, hogy a
kamara alkalmazottja, 214 Sándorffy Miklóst pedig a Magyar Kamara tanácsosaként említik 1597-ben, 213 Tapolczay Mihály 1569-ben dicatorként írt a kamarának
a Zala vármegyei dica-hátralékok beszedésének nehézségeiről.216 Keszthelyi Jánosról még érdemi adatokat sem hozhatunk, az további kutatások tárgya kell hogy legyen. Pesty János valószínűleg abból a Vas vánnegyei családból származik, amely
1582-ben kapta címeres levelét II. Rudolftól. 21 ' Cserépy Gáspár pedig azzal az érsekújvári katonával azonosítható, aki az uralkodótól kérte 1574-ben, hogy az érseki
adminisztrátort utasítsa sallariuma kifizetésére, ahogyan azt az előző érsek idején is
megtették.218 Ahogyan egy másik levélből kiderül, Cserépy Verancsics szervitorává még annak egri püspök korában lett, már ott is katonaként tevékenykedve. 219
A kaposmérei Mérey család 1474-ben kapta címeres levelét Mátyástól. Mérey
Mihály fiatal korában Thurzó Elek udvarában szerzett jártasságot a jogi ügyekben,
majd királyi tanácsos és személynök lett, ezt követően nádori helytartói címet
990

791

nyert, melyet 1562-1572 között töltött b e " és 1563-ban bárói címet nyert. " Talán a később a királyi tábla bírájaként munkálkodó Imre fia lehetett Verancsics udvarának tagja.
Ám szintén ide sorolhatók még a névsorban szereplő Ciráky Balázs, bizonyos
Zaluzky, kinek keresztnevét szintén nem tudjuk, Baranyai István és Murakerezty
Mátyás. 222 Ám konvencióik nem ismertek, így nem is tudjuk megállapítani szolgálatuk mértékét és mibenlétét. Nagy valószínűséggel katonai szolgálatot láttak el, de
pontosabb információink nincsenek róluk. Kivételt jelent Baranyai István,2"3 akiről viszont rendelkezünk adattal, hiszen ő 1574 és 1596 között a pozsonyi érseki
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MOL E 41 1574. No. 38. Chercpy Gáspár újvári katona kérelme segély kiutalására a Kamarához. 1574. március 15.
MOL E 41 1574. No. 161. Chercpy Gáspár újvári katona, egykor Verancsics vitéze Egerben
újabb provisio-t kér veszteségei pótlására. 1574. október 21.
Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. (Kiegészítette: Érszegi Géza, Raj Tamás, Szögi
László) Bp., 1985. 100. p.
Libri Rcgii. 3. köt. 791. p.
PL AS. Acta Protocollaria. Prot. 1. fol. 67.
MOL E 41 1574. No. 70. Baranyay István a pozsonyi érseki ház udvarbírája királyi parancsot
kér a Kamarától. 1574. május 13.

ház udvarbirája volt, ami karrierjének emelkedését jelezte." A konvenciók között
fennmaradt több olyan személyé is, akiket a família névsorában nem találunk. Közülük Mikulith Mihály szentkereszti officiális,22" Nagy János szőlősi officiális, 226
Budai Balázs peredi officiális 227 és Rácz István udvardi officiális, 228 akiket nem
számítottak a família tagjai közé, viszont Bodroghy György 229 és Nagy Ferenc 2 ^ 0
nevei sem szerepelnek a névsorban, pedig ők nem voltak officiálisok. Bodroghyról
fontos megjegyeznünk, hogy ő szervitori minőségben kapott fizetést az udvarban
és korábban neve szerepelt Oláh Miklós udvari famíliájának névsorában is, mint
titkár. 2 ,1 Bodroghy György és Nagy Ferenc konvenciói 1572-ben keltek, valószínűleg már nem állhattak az udvar alkalmazásában a névsor elkészültekor, mely feltételezhetően 1573-ra datálható ezek alapján is.
Straus János és Teleki János neve szerepel a névsorban, de a konvenciókban nem,
így nem tudjuk pontos feladatkörüket. Teleki Jánosról már fentebb volt szó, Straus
Jánosról pedig tudható, hogy 1590-ben Hölgy Gáspárral együtt nagyszombati harmincados volt. 2 ' 2 További érdekes adalék, hogy tudomásunk van egy bizonyos
Joachim Strassról is, aki feltehetően azonos családból került ki, mint a fent említett
Straus János, ugyanis Verancsics annak édesapjához írott levelében Stranznak emlegeti családnevüket."1J A fent említett Joachim Strass lengyel nemesi származású (török szultáni tolmács volt. Az ismertebb nevén Ibrahim dragomán közeli rokonságba is került Verancsics egyik kortársával, a papi pályát elhagyó Dudith Andrással,
unokahúga Regina Staszówna révén.214 Mindez pedig jól megvilágítja azokat a lengyel kapcsolatokat és informális baráti összeköttetéseket, amelyek behálózták a
Verancsics körül kialakult udvari környezetet.
Ugyan a konvenciókban és a família névjegyzékében sem található meg Usaly
Péter neve, de Verancsics levelezéséből egyértelművé válik, hogy Andreffy János-
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sal együtt, már egri püspök korában is szolgálták őt tiszttartóként, majd jószágkormányzóként. Andreffy János 1571 és 1574 között a pozsonyi érseki ház udvarbírája v o l t . A z Usaly családnak Veszprém vármegyében voltak birtokai, s további királyi adományokat nyertek Sáros és Zólyom vármegyékben. (Usaly Péter fia,
János kapta ezeket.) Usaly még Oláh Miklós érsek esztergomi udvarában kezdte
pályáját, s került fontos kamarai közhivatalba, hiszen 1556-tól 1571 -ig esztergomi
érseki adminisztrátor volt. Verancsics tehát megtartotta őt hivatalában Oláh halála
után is. Eközben 1572-től már a Magyar Kamara tanácsosa is volt, s Verancsics halála után visszahívták a kamarai kezelésbe került érseki uradalmak igazgatására.
Usaly ezt csak átmenetileg, 1574-ig vállalta s utána haláláig 1578 vagy 1579-ig ismét kamarai tanácsosként müködött^ , 6 Még Verancsics alatt 1571 és 1573közötta
nagyszombati érseki ház udvarbírájaként működött, 2j7 ezalatt Nagyszombatban
saját háza is volt a Kereszt utcában az 1579. és 1584. évi adójegyzékek szerint."'8
Továbbá fennmaradt egy olyan oklevél is, amely 1551-ben Usaly Péterre, mint
Likava várának prefektusára ruházza Tepla birtokot. 2j9 Mindezek alapján elmondható, hogy nagyon is sikeres pályát futott be a Verancsics alkalmazásában álló, a
gazdálkodási ügyekben szakértő Usaly, aki anyagi biztonságát is megteremthette
szolgálata évei alatt.
Ahogyan már korábban is említettem, a szervitorok fizetésüket készpénzben és
természetben kapták. A készpénzfizetésnek is két formáj a honosodott meg, melyek a
konvenciókban egyaránt feltűnnek. A mensualis és a sallarium alapjaiban különbözött egymástól. A mensualis a ló tartásáért fizetett hópénz volt, mely 1503-1504-ben
a Kanizsay család fizetési lajstromában 2 forintot jelentett havonta.240 Ezek a hópénzes lovasok általában csak egy-egy hónapra szerződtek, melynek letelte után gyakran odébb is álltak. A közkatonák hópénze a XVI-XVII. század folyamán 3-5 forint
között változott. Az 1542. évi 50. tc. szerint a hópénz 3 forintot kellett, hogy kitegyen.241 így volt ez például a konvenciókban szereplő Oroszfalvai Barnabás esetér
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ben is.
A familiárisok a lovakra járó pénzen fölül egy évre szóló illetményt kaptak, ez
volt a sallarium, az előbb említett Kanizsay-féle összeírás a 3 lovassal szolgáló ka235
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tona sallariumát 32 forintra tette, ami lovasonként 11 forintot jelentett, a későbbiekben ez csak növekedett és 1571-ből már olyan adat van Sárvárról, hogy egy
lovasra 20 forintot fizettek.24'' A szervitor évi fizetésének nagyságát, lovasai száma
mellett katonai rangja is meghatározta. Verancsics szervitorainak fizetését tekintve a legmagasabb összeget, 200 forintot Petheő Imre 244 kapta, aki protonotariusként szolgálta az érseket. O a későbbiekben, Verancsics halála után a kamaraelnök
mellett is hasonló funkciókat látott el.~4í (A Somogy vármegyei hetesi Pethe családból származó Imre karrierje utódaiban is folytatódott, ugyanis egyik fia Pethe
Márton váci, majd váradi püspök és végül kalocsai érsek lett, síremléke ma
Szepeshelyen látható, másik fia László Torna vármegye főispánja lett. 246 ) Hasonló
fizetést (évi 200 forintot) kapott Batthyány Ádám udvarában később a család által
igen kedvelt és megbecsült orvos, Purgollt Bálint is."47
Pethe Imrét követően az udvarmester, Pominowsky Fülöp""48 kapott mintegy
150 forint éves illetményt. Az udvarmester 249 nem az egyetlen lengyel volt
Verancsics udvarában, hiszen Tarnovszky Mátyás, aki talán ugyanazon személy
mint az udvari névsorban szereplő Tharnóczy Mátyás, 2 "' 0 nyitrai és barsi
procuratorként vette fel járandóságát az udvarban. A család később III. Ferdinándtól
1655-ben nemesi címet és címert nyert Tarnovszky Mihály Szaniszló révén. Felesége Czobor Anna, Thurzó Szaniszló özvegye lett. Leányuk, Zsófia pedig Illésházy
Gáborhoz ment feleségül.2"'1 A Tarnovszky család Lengyelországban meglehetősen
nagy tekintélynek örvendett. Rutén vajda és a korona nagyhetmanjaként Tarnovszky
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konyhai és istálló-személyzetet, de a familiárisokat nem. A familiárisok fölé is kiterjedő hatásköre csak az udvari pcrcfcktusnak volt, aki azonban egyes főpapi udvarok esetében, mint Pázmány Péterében is, azonos volt az udvarmesterrel. Várdai Pál udvarában viszont egyértelműen
az udvarbíró töltötte be a legfőbb szerepet, a püspök familiárisai közül került ki, s konvenciója
fizetésén felül érdemei szerinti jutalmazást is rögzített, ami feladatának bizalmi jellegére is
utalt. Holub, 1943. 13. p.
PL AS. Acta Protocollaria. Prot. 1. fol. 142.
Krisztinkovich Béla: Habán inkunábulumok. In: Művészettörténeti Értesítő 10. (1962) 78-79. p.

János vezette 1521-ben Magyarországra a lengyel segédcsapatokat és 1522-ben követkéntjárt II. Lajos prágai udvarában. 1528-ban ő látta vendégül tarnów-i várában
Szapolyai Jánost. 0 járt közben Hieronym Laski követ kiszabadításának ügyében
1534-ben Szapolyainál, akinek Izabellával kötendő házasságát is egyengette.2 "2 A
müvészetpártolását tekintve sem jelentéktelen Tamovszky János valamelyik rokona kerülhetett Verancsics udvarába, aki mint tudjuk számos esetben járt a lengyel
udvarban és több lengyel főpappal is levelezett. Elképzelhető tehát, hogy diplomáciai útjain a rá egyébként is nagy hatást tett lengyel udvar ezen jeles családját személyesen is megismerve hívta meg, esetleg kifejezett kérésüknek eleget téve
fogadta udvarába Tarnovszky Mátyást.
A ténylegesen katonai szolgálatot teljesítők között Sándorffy Miklós szintén
150 forintot kapott, Esterházy Ferenc, Tarlódy Mihály és Thapolczay Mihály pedig
évente 125 forintot. Thapolczay Mihály, Verancsics érseki titkára ekkor már gyakran lévén távoli intéznivalója naponta 20 dénárt kapott útiköltségül és ugyanennyit
lovai ellátására. A titkári faladat a legbizalmasabb és magasabb iskolai képzettséget igénylő familiárisi feladat volt. Bizalmas ügyekbe tekinthettek be ezért titoktartási esküt kellett tenniük. 2 3 3 Általában véve a jobban fizetett, rangosabb
familiárisok közé tartoztak, amint ez Thapolczay Mihály fizetéséből is kitűnt. Ez
összehasonlítva későbbi rendelkezésre álló adatokkal nem volt kevés, sőt általában
a (magánfoldesúri), kapitányok fizetései voltak ezzel azonos mértékűek. 234 Keszthelyi János 70 forintot kapott, mely a főhadnagyok fizetésével egyezett meg. 233
Cserépy Gáspár és Tarnovszky Mátyás 60 forintot, míg Pesty János és Pálffy János
50 forintot kaptak. Ezek mellett tennészetesen természetbeni fizetés is járt nekik:
általában egy évre előre bor, búza, lovaiknak széna és zab, s még ruházatukra is külön pénz. A két legmagasabb fizetésű szervitor esetében ruházatra 12 forintot kaptak egyenként, ami már egy értékesebb, jó minőségű gránát vagy csimazin posztó 7
rőf körüli mennyiségére volt elegendő."36 A kisebb fizetésű valószínűleg hadnagyi
rangban állóknál a konvenciók gyakran nem nyilatkoznak a ruházatról, de minden
esetben a lovak ellátására kapott zabról és szénáról, melyeket némely esetben
pénzben, máskor passusokban mérve kapnak. A zabot általában a legmagasabb ű -
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zetésűtől a legalacsonyabbig 50 mérőtől 32 mérőig terjedő mennyiségben adták ki.
Az udvarban continuus tartózkodók egyébként általában is ellátást kaptak lovaikra
az udvarban, a távolabb szolgáló vitézek átlagban 8-10 passus szénát kaptak. Emellett a szerződésekben azt is rögzítették, hogy az út hosszától függően egy bizonyos
illetményt kapnak az uruk ügyében utazó szervitorok, persze ezt is rangjuknak
megfelelő összegben. Általában egy főrangúnak napi 20 dénárt adtak az útra a konvenciók tanúsága szerint. Élelmezésüket az állandóan az udvarban tartózkodóknak
helyben oldották meg, másoknak pedig kiadták az egy évre járó ilyen jellegű illetményüket, a tekintélyesebb szervitorok udvari étkezésükön felül is kaptak borban
és búzában ilyen járandóságot. (Az udvari személyzet egyes tagjainak fizetését
lásd a 3. sz. mellékletben.)
A familiárisi réteg elemzését követően az udvari személyzet tagjairól kell szólnunk. Az udvarban szolgáló gyalogosok, a konvenciókban darabontoknak nevezett személyek a família névsora szerint 9 főt tesznek ki. Közülük 5 fő (Szőch
Balázs, 23 ' Balogh Mátyás, 238 Petheo János, 239 Nagy Mihály 260 és Erdélyi Benedek 261 ) konvencióját ismerjük és ezek egymással teljesen megegyezően azonos illetményekjuttatását rögzítik. Mindegyikük 12 forint fizetést kapott, illetve 3 forintot ingre, alsónadrágra és harisnyára. Emellett, valószínűleg egyenruha jelleggel
viselt mindegyikük egy köntöst, mentét, dolmányt, nadrágot és ködmönt, melyet
szintén az ellátmány részeként kaptak meg.
Továbbá az udvari személyzet tagja volt az a névsorban szereplő 3 szakács, akik
közül csak Dániel szakács 262 konvenciója maradt fenn. Évi fizetése 25 forint volt,
emellett 2 forintot kapott 3 ingre és ugyanennyi nadrágra, minden harmadik télen
egy bundát is, s még mentét és dolmányt karasiából 203 a lábbeli mellett. A személyzet tagjaként említenek továbbá egy szabó segédet, három szabót, egy borbélyt,
név szerint Cindoky Mátyást, akinek konvenciója is fennmaradt, 264 egy kulcsárt,
Vásárhelyi Jánost, kinek szintén fennmaradt a konvenciója, 263 a sáfárral, Ferencffy
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Balázssal együtt, 266 egy tálmosót és 4 konyhai inast vagy kuktát, akiknek konvencióit nem ismerjük. 267 A sáfárok szerezték be mindazt, amire az udvarban szükség
volt az ételekhez szükséges alapanyagoktól a gyertyákon át a borig, szénáig. Feladatát egyes udvarokban a konyhasáfárral osztotta meg, aki csak a konyha szükségleteire ügyelt. Általában a konyha élén egy tekintélyesebb familiáris állt
konyhamesterként, aki a szakácsok és kukták tevékenységét irányította és ellenőrizte az ételeket, jelentette azok elkészültét és vigyázott az asztalok rendjére. 268
Az udvar legkevésbé megbecsült tagjai az istálló körül tevékenykedő személyzet: a lovászok és a kocsisok voltak. Az ezzel kapcsolatos munkákat is egy tekintélyesebb, megbízható familiáris látta el, a lovászmester. A lovászoknál valamivel
megbecsültebb és jobban is fizetett személyzetet jelentettek a kocsisok. A fullajtárok viszont egy rangban álltak a lovászokkal/ 69 Ezt tükrözik a Verancsics udvarában szolgáló istálló körüli személyzet fizetési átlagai is. A konvenciók között két
lovásznak a szerződését találhatjuk, akik viszont nem szerepelnek az udvari névsorban, valószínűleg azért, mert a legtöbb udvarban az ebédlő palotába és a belső
termekbe be sem mehettek.~7Ü Mindkét lovász fizetése 8 forint volt személyére és
inasára. Emellett mentét, dolmányt kaptak karasiából és lábbelit is, míg a nagy számú kocsisok és inasaik 24 forintot kaptak egy évre. Természetesen ők mind az udvarnál étkeztek és napi egy pint bort kaptak. Ruházatuk tunika, nadrág, harisnya,
bunda és szűr voltak a konvenciók tanúsága alapján. A kocsisok mellett fullajtárok
is szolgáltak, ugyanis a XVII. században is még nyeregből hajtották a lovakat, így
ha négyet vagy akár többet fogtak be, szükség volt a szekér irányítását az első lóról
segítő fullajtárokra is.271 A konvenciók alapján a fullajtárok mindegyikének fizetése 14 forint volt, s őket is ellátták ruhára való pénzzel, melyből nadrágot, harisnyát
és inget kellett venniük. Őket is az udvar látta el az étkezés tekintetében. Összesen
12 kocsis mellett 10 fullajtár nevét említi a névsor és 53 ló gondozásáról rendelkezett.272 Végül egy itáliai mosónő és egy friauli származású kertész nevét is ismerjük
a konvenciókból. 27j
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Az udvari família tagjai voltak, de sem a klasszikus szervitori réteg, sem a személyzetnek tagjai közé nem számíthatók igazán Verancsics udvarának egyházi
tagjai. Közülük először a két káplánt említhetjük, Hyeronimust, 274 akit Verancsics
végrendeletében is említ és Mihályt. Tudunk továbbá Verancsics házi káplánjáról,
Thomasinovits Jánosról, aki 1573-ban esztergomi kanonok és a pozsonyi Szent
László kápolna oltárigazgatója volt,273 valamint Marko deák, akinek neve mellett a
deák kifejezés biztosan egyszerűbb titkári feladataira utal, és egy baptista címen
szereplő személy,276 akit éppúgy nehéz beazonosítani, mint Avenniust, aki Verancsics végrendeletében is megjelenik Sigismundus Avenniusként, ám feladatát nem
említik. Az udvari família tagjai között említi végül a névsor az esztergomi káptalan jegyzőjét, birtokigazgatóját, harangozóját és négy praebendariusát. 277
Összességében tehát egy nem kis számú, de külsőségeiben visszafogottabb udvar képe bontakozik ki, melynek költségei a kor viszonyaiba illeszkedve megközelítőleg azonosak a néhány évtizeddel későbbi, már feldolgozott főúri udvarokkal.
Ha az esztergomi érsekek udvartartásának XV. századi előzményeit tanulmányozzuk, a következő személyek voltak jelen udvarában: az udvarmester három szolgájával, a kamarás két szolgájával, alkamarás, ruhatáros, szappanfőző, pohárnok,
étekfogó, füszerraktáros, négy szakács, három kukta, istállómester három lovasával, három lovász, két istállófiú, a káplán szolgájával, az orvos két szolgájával,
négy hordszékvivő alkották azt a személyes szolgálattevő réteget, amelyhez még
hozzá kell számítanunk a szervitorok népes seregét szolgáikkal, az esztergomi várban szolgáló katonai réteget, valamint az érsek mellékrezidenciáinak és uradalmainak személyzetét. 278 Természetesen ehhez képest a XVI. századi érsekeknek gyökeresen más viszonyokkal kellett szembenézniük, s ezért az udvar összetétele is
változott. Először is talán a létszám csökkenésében láthatunk nagyobb különbségeket, a hivatali-uradalmi irányító személyzet és a katonai réteg ugyanakkor arányaiban nagyobb szerepet kapott, míg a személyes kiszolgáló réteg csökkent
némileg. Megjelent viszont egy újabb csoport: az udvari ifjaké, akiknek számbeli
növekedése azzal a jelenséggel függ össze, amely az önálló királyi udvar elveszté-

274
275
276
277
278

VAÖM. XI. köt. 322. p.
Kollúnyi, 1900. 176. p.
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sével kapcsolatos és a főurakat arra késztette, hogy gyermekeiket más főrangúak
udvaraiba küldjék tanulni.
Verancsics egri püspöki udvaráról is rendelkezünk információkkal, ha azok
nem is teljesen pontosak, ugyanis azt Bakócz Tamás egri püspökként itt tartott udvarához hasonlítják. 2,9 Ha ez az összehasonlítás nem is teljesen megalapozott,
mégis érdemes Bakócz egri udvarát ennek kapcsán röviden szemügyre vennünk. A
XV. század végén, XVI. század elején Bakócz személyes szolgálói a következők
voltak: az udvarmester és szolgája, kamarás, két udvari festő szolgáikkal, két pék,
három szakács, két edénymosó, szabó a segédjével, borbély, három fullajtár, öt kocsis, két lovász. Az udvarban pedig volt szolgálatra általában négy nyerges ló,
10-12 hintós ló és 6 szekeres ló.280 Csak ezeket az udvari szolgálatot ellátó személyeket tekintve, nem sok eltérést látunk a Verancsicsnak érsekként tartott udvarával, hiszen ott is megtaláljuk az udvarmestert, a kamarást, a borbélyt, a szabót
segédjével, ugyanúgy három szakácsot valamivel több, négy konyhai segédet, illetve egy tálmosót, két lovászt, Bakóczénál több, 6 fullajtárt és szintén több, 5 kocsist, valamint 53 lovat. Ha most Verancsics udvarának többi, hivatali és katonai,
szervitori tagját nem vesszük figyelembe, egy nem sokkal nagyobb, de meglehetősen átstruktúrált udvar képe bontakozik ki előttünk. Természetesen Estei Hyppolit
nagyszámú kíséretéhez és udvari népéhez viszonyítva szerény, ám a lehetőségekhez képest mindenképpen jelentős udvartartás figyelemre méltó. Verancsics
ugyanis nem tarthatott 300 fős, reprezentatív udvart, anyagi körülményei miatt, de
nem is mondhatjuk szegénynek. Inkább egy, a kor és a helyzet adta lehetőségekkel
élő, annak kihívásaira megfelelő választ adó udvartartás alakult ki körülötte. Ezt
látszik igazolni végül az is, hogy a közelmúltban részben feldolgozott Oláh Miklós
érseki udvara sem tér el sokban Verancsicsétól. Noha mintegy általános jellemzővé
válik a korszakban, hogy a főpap halála után egy teljesen új személyi háttérrel épül
fel a következő érsek udvara,281 és valóban Verancsics és Oláh Miklós udvarát tekintve sincsen teljes folytonosság," 8 " mégis vonható párhuzam. Méretük közel
egyforma lehetett, Oláh udvarában a rokonok szolgáival együtt 133 fő szerepelt, 28 '
míg tudjuk, Verancsics udvara a familiárisok szolgái nélkül 103 főt számlált.
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Verancsics udvarának ifjai ugyan reprezentatívabb csoportot jelentenek, de tudjuk,
hogy az Oláh udvarából kikerült személyek sem jelentéktelenebbek, főként, ami a
későbbi pályájukat illeti. 284 Szervitorainak csoportja is ugyanúgy 15-17 fő között
mozgott, ahogyan Verancsicsé és valóban mindkettejük esetében megállapítható,
hogy jó érzékkel támogatták azokat a fiatalokat, akik később egyházi vagy világi
igazgatási, esetleg katonai pályán szép karriert futhattak be.

IV. Verancsics A n t a l humanista köre

Adósak vagyunk még néhány olyan személy felemlítésével, akik szoros kapcsolatban álltak Verancsiccsal, ha nem is voltak az udvari família tagjai, de mindenképpen az ő szellemi vonzáskörzetéhez tartoztak, esetleg tanítványi viszonyban lévén
vele, később jelentőssé váltak tudományterületükön. Mindenekelőtt unokaöccse,
Verancsics Faustus, a Padovát Verancsics jóvoltából megjárt feltaláló, tudós férfit
kell említenünk. Hazatérve itáliai tanulmányaiból a veszprémi vár kapitánya volt
1579 és 1581 között, majd 1582-ben a királyi udvarban titkár lett.283 Valószínűleg
még Veszprémben kezdett el foglalkozni a műszaki tudományokkal, s hamarosan a
különféle mechanikus eszközök tervezésben mélyedt el, amint az a halála után,
1616-ban 286 megjelent Machinae novae című munkájából is látható. 1594-től csak
tudományos tevékenységének élt, melynek eredménye sok egyedülálló technikai
fejlesztés, melyeket ő ábrázolt és tervezett meg először már említett munkájában
(többek között ő javasolta először a vashíd, a mai értelemben vett lánchíd építését,
a kocsitest fémrugókon való ágyazását és a kézzel hajtott hengermalmot is).
1595-ben jelentette meg öt nyelvű szótárát Velencében, ahol igen sok időt töltött.
Miután 1598-ban felesége meghalt, csanádi püspökké nevezték ki, 1605-ben azonban Itáliába költözött és ott élt haláláig."87 Verancsicsnak meghatározó szerepe volt
unokaöccse nevelésében, az ahhoz szükséges összegek előteremtése nem kis áldozatot követelt tőle, mégsem tekintette terhesnek ezt, sőt gyakori leveleivel buzdította rokonát és azután is figyelemmel kísérte pályáját, családi életét. Később pedig
nagy valószínűséggel Faustus a nagybátyja által kialakított kapcsolatok révén lett
csanádi püspök, noha ezt ő már nem élhette meg.
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Érdemes megemlékeznünk továbbá Kuthassy Jánosról, aki 1597 és 1601 között
ült az esztergomi érseki székben."8" Származásáról és ifjúkoráról igen keveset tudunk. A szakirodalom Vas vármegyei armalista család sarjának tartja, talán a bécsi
iskolai alapítványt tevő Kuthassy György esztergomi kanonok rokona lehetett.289
Első biztos adatunk rá vonatkozóan Verancsics egyik 1572. december 2-án kelt levele, melyben Telegdi Miklósnak azt írja, hogy „Nem tudatlan az ifjú; és úgy ítéljük, hogy igen tapasztalt, igen kedves szerénységet és tisztességet tanúsít mindenki
iránt." 290 Tehát nagyon is reményteljesnek tartotta a Bécsben tanuló ifjút, s ezért is
hívta fel Telegdi figyelmét rá, hogy a későbbiekben segítő figyelemmel kísérje sorsát. Kuthassy 1575-ben már Nagyszombatban iskolamester volt, 1577-től pedig
esztergomi kanonok, majd 1581-től szenttamási prépost lett, ami általában a helynökséggel egybekötött javadalom volt. -91 Tehát nem került messze egykori pártfogójától tanulmányai után sem és folyamatosan emelkedett a ranglétrán. Verancsics
ajánlása meghozta a maga gyümölcsét. Telegdi Miklós, pécsi püspök végrendeletében ugyanis Kuthassyt nevezte meg utódjának az esztergomi nagyprépostságban.
A győri püspöki majd kalocsai érseki hivatal betöltése után pedig esztergomi érsekké lett.292 Telegdi Miklós végrendeltében egyébként kiváló szónoknak is nevezte Kuthassyt, akinek 1594-ben szónoklatai is megjelentek nyomtatásban. 291
Verancsicshoz fűződő kapcsolata valószínűleg mély hálával töltötte el Kuthassyt,
hiszen valamikor 1569 és 1573 között Verancsicsot már esztergomi érseknek címezve egy költeményt ajánlott neki, melyben magát Verancsics tanítványának
(alumnus) nevezte. -94 Valószínű, hogy a már említett 1572. évi levél megírását követően, valamikor 1573 folyamán térhetett vissza Kuthassy Nagyszombatba, ahol,
feltehetően Verancsics pártfogásának köszönhetően, lett a káptalani iskola iskolamestere. Ezt később egy 1575-ből származó nyugta is bizonyítja, mely arról tanúskodik, hogy 44 forint fizetést vett fel a tanításért. 293 Bár Verancsics már nem érhette
meg, de Kuthassy később az ő örökébe lépett, ez is igazolja azt, hogy mennyire jó
szeme volt a kiváló emberek képességeinek meglátásához, s hogy nem volt rest
őket lehetőségeihez mérten pártfogolni, útjukat egyengetni.
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Ennek bizonyítéka az is, hogy mikor 1558-ban az egri püspöki székbe került a
káptalani iskola színvonalának emeléséhez két 296 kiváló teológust nyert meg tanárnak az iskolába. 10-15 növendéket pedig a maga udvarában helyezett el, akik nála
kaptak ellátást. Az iskola még 1583-ban is fennállott. Később pedig esztergomi érsekként az Oláh Miklós által felállított szemináriumot is támogatta anyagilag a
nyugodt működés érdekében.
Pártfogoltjai között olyan jeles személyiségek voltak még, mint Piopius Dénes,
egri prépost, a hittudományok kiváló ismerője, aki 1565-ben és 1567-ben rektori,
1568-ban pedig dékáni tisztet viselt a bécsi egyetemen. 297 Kéövetségei idején váltott vele levelet több ízben, beszámolva a tárgyalások állásáról. 298 A sienai származású Illicinus Pétert még Oláh Miklós hívta meg 1551-ben a Nagyszombatban
felállított káptalani iskola élére. 1553-ban Bornemissza Pál erdélyi püspök szatmári főesperessé és gyulafehérvári kanonokká nevezte ki. 1556-ban pedig szenttamási préposttá lett. Később Oláh kezdeményezésére a városi és káptalani iskolát
összevonva egy színvonalas gimnáziumot hoztak létre, s 1558-ban egy új szabályzatot dolgoztak ki az iskola számára, melyet szintén Illicinus vezetésére bíztak. 299
A nyugtalan természetű és szabályokhoz nehezen alkalmazkodó Illicinust azonban
Oláh nemsokára kiközösítette, s jezsuitákat hívott az iskola vezetésére, mely
1562-től ilyen formán jezsuita iskolaként működött tovább. A kiközösítés oka
Illicinus ügyvédi praxisának gyakorlása folyamán történt becstelenségek voltak.
Hamarosan a perek folyamán kiváló jogi ismereteit a pénz szolgálatába állította, s
végül egy asszony becsületét támadta meg egyik perében igaza bizonyítására. Eljárása az országgyűlésen is szóba került, s mivel a vádak rábizonyultak Oláh kénytelen volt őt felmenteni."00 Illicinus ekkor Bécsbe távozott és már nem is tért vissza.
Verancsics igen sokat munkálkodott Illicinusnak Oláhval való megbékítésén, részben sikerrel." 01
Szintén kapcsolatban állt vele, mint leveleiből is kitűnik, Stöckel Lénárd. A
bártfai születésű, Wittenbergben tanult híres reformátor Melanchton és Luther érdeklődését is felkeltette, s meg is hívták Eislebenbe, ahol valóban tanított is, de végül többszöri kint tartózkodás után mégis visszatért Bártfára. 302 Ő írta a híres
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Confessio Pentapolitanát, melyet 1546-ban Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse és
Kisszeben városai hitvallásukként fogadtak el és ebben az évben I. Ferdinándnak
és Verancsicsnak is bemutattak. 3<b Stöckel és Verancsics több ízben váltottak levelet, főként a Verancsics unokaöccsének nevelésével és törökkel kapcsolatos kérdésekben és a Verancsics által írt költeményekről. 304 Verancsics reformációhoz fűződő viszonya meglehetősen érdekes volt. O maga egyházi karrierjének felívelésével
került fokozatosan szembe a reformáció irányzataival. Meggyőződése azonban
sokkal inkább közel állt a reformáció egy humanista irányzatához. Legszívesebben
távol tartotta magát a vallási küzdelmektől, s sokáig a világi értelmiség erasmusi
tolerancia-elvét elvét vallotta."1'" 1561-ben pedig engedélyt kapott arra is, hogy
eretnek müveket tarthasson könyvtárában, hogy jobban tanulmányozhassa, s
helytállóbb érvekkel tudja cáfolni azokat. 306 Személye a protestáns reformátorok
között igen éles kritikát váltott ki, j0/ de az egyetlen komolyabb protestánsokkal
szembeni fellépése Huszár Gál elfogatása volt.*108
Tehát nem véletlen az, hogy olyan protestáns értelmiségiekkel állt kapcsolatban, mint Honterus János, akinek Erdélyről készülő térképét nagy örömmel üdvözölte, s egy példányt kért is belőle.1(19 Később Pomerius Keresztély térképszerkesztési ambícióit is igen támogatta, benne látta Honterus utódját. Sajnos azonban ez a
térkép nem készült el soha. 310 Ám nemcsak velük, de még számos tudóssal is levelezésben állott. Pesti Gáspár/ 11 a nyomdász Brenner Márton' 12 és földije Andronicus Tranquillus jl j is meghitt barátai voltak.
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De tudjuk, hogy a tudományok, a régészet, az antik történelem és pénzérmék
iránti szenvedélye még számos más személyiséghez is közel hozták, úgy mint ahhoz a bizonyos Faberinushoz, akihez öt verset is intézett és akivel több ízben érmeket cserélt/ 14 Követségei során is mindvégig érdeklődéssel fordult az általuk meglátogatott városok, tájak felé, s itt is gyűjtötte az antik feliratokat, mint tudjuk az
Augustus tetteit megörökítő Monumentum Ancyranum felfedezésében és lemásoltatásában is szerepe volt 1553-57. évi követi útja során/ 113 El nem évülő szerepe
van Bonfini történeti műve negyedik decasának megtalálásában Tricesisus Andrásnál, lengyel jó barátjánál, bár kiadását már Zsámboky János, szintén levelezőtársa, jó barátja készítette el 1568-ban. j16 Ismert tánc- és zeneművészet iránti rajongása, mely még akkor születhetett, amikor Padovában tanult, erről árulkodik egykori bizalmas barátjához, Millavesi Magdolnához írott levele is jl7 valamint az a
költeménye, amely Pietro Cartagine doktor táncát örökíti meg."'18 Végrendeletéből,
pedig, melyet már Siklóssy László is ismertetett, 319 kitűnik, az igényes és művészi
mestermunkák iránt való érzéke és szeretete. Falikárpitjai, szőnyegei, bútorai, ékszerei, ruhái és egyéb személyes tárgyai valamint kortársaira (Bornemissza Gergely váradi püspökre, Fejérkövy István, veszprémi püspökre, Czobor Imre nádorhelyettesre, az esztergomi és egri egyházakra, s végül, de nem utolsósorban Miksa
császárra) hagyott értékes kincsei mind azt mutatják, hogy nem volt olyan jelentéktelen sem udvara, sem az őt körülvevő tárgyi környezet, mint amilyennek tűnik.
Korántsem merítettük ki azonban a Verancsiccsal kapcsolatban álló humanista
személyiségek körét, s tisztázásra vár még kapcsolatának jellege a pozsonyi körrel 320 és annak humanistáival, akikkel egyébként élénk levelezést tartott fenn.
Mindezek egy jövőbeni részletesebb kutatás tárgya kell, hogy legyenek.
Lezárásként udvarának sajátosságait szeretném ismét hangsúlyozni. Illeszkedve
az Oláh Miklós kezdte hagyományokhoz egy nem túl nagy számú, mégis jelentős
udvari famíliát tartott maga körül, mely ugyan betöltötte azt a funkciót, mint a legtöbb főnemesi udvar is a korszakban, a különböző családok nemesi itjainak nevelé-
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316
317
318
319
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Siklóssy, 1918. 409. p.
Kazai Magdolna: A Monumentum Ancyranum felfedezésének történetéhez. In: Antik Tanulmányok. 1974/2. 261. p.
Siklóssy, 1918. 408. p.
VAÖM VI. köt. 212. p.
VAÖM XII. köt. Carmina. 17. p.
Siklóssy, 1918. 419-420. p.
A pozsonyi körről bővebben lásd.: Ritoókné Szalay Ágnes: Hortus Musarum: egy irodalmi társaság emlékei. „Nympha super ripam Danubii". Tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Bp., 2002. 219-222. p.

sét, azonban helyzetét alapvetően meghatározta a török okozta károk és a folyamatos
fenyegetés. Uradalmának igazgatása, egyházmegyéjének kormányzása és országos
feladatai többszörösen nagyobb felelősséget és munkát jelentettek, mely az adott
helyzetben egy kisebb létszámú, de jelentőségében nem csekélyebb udvart eredményeztek összehasonlítva más főurakéval. Meggyőződésem, hogy Verancsics humanista szelleme és kifinomult ízlése, itáliai és sebenicói élményei egy nagyszabású
reneszánsz műpártoló udvar, alkotásokban gazdag jelenségének kialakulását eredményezték volna kedvezőbb körülmények között. Verancsics is annak a Magyarországon magas hivatalokat betöltött horvát-szlavón réteg tagja volt, akik a korszakban
Beriszló Péterrel kezdődően a Mohács hagyta űrt igyekeztek betölteni. Felvetődik a
kérdés, hogy csupán a mohácsi vész által lefejezett főpapi-főúri réteget pótlandó érhettek el ezek a személyek magas tisztségeket, vagy kiváló személyes képességeiknek köszönhetően. Véleményem szerint ez utóbbi a valószínűbb. Verancsics Antal
olyan, minden tudományra nyitott, igazi széles érdeklődésű humanista alakja történelmünknek és történetírásunknak egyaránt, akinek saját tudományos, műpártolói,
diplomáciai érdemei nem évülhetnek el. Korát megelőzően fogalmazta meg az otthonától távol került, de idegenben is hazájához és választott pátriájához egyaránt hü
ember vallomását: „Amikor Rómában vagy, római módon élj, amikor másutt, azon
hely szokása szerint élj! Ugyanis az esztergomi érsek is havasalföldi oláh, magam is
dalmát vagyok, Magyarországon mégis elértük szerencsénket és Isten áldását, bizonyosan egészen azon vagyunk, hogy ahhoz a nemzethez alkalmazkodjunk, amelyiknél éliink." j21 - írta Verancsics Commendone bíboroshoz címzett levelében
1567-ben.
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Lcttcrc di principi. Littcrac princípium ad Papam. (1518-1578). Kiadta: Bessenyei József.
Róma-Budapest, 2000. (Bíbliothcca Acadcmiac Hungáriáé in Roma Fontcs 3.) 192. p.

1. sz. melléklet
V e r a n c s i c s Antal e s z t e r g o m i érsek f a m í l i á j á n a k névsora ( 1 5 7 3 )

Item família Reverendissimi

Domini

Strigoniensis

Magister curiae
Paulus Suskowyth
Blasius Cyraky
Michael Chwhardy
Magister Emericus Pethe protonotarius Mathias barbel
Ezterhassy
Joannes chirurgus[ j22 ]
Tarrody
Bamabas de Oroszfalva
Sandorffy
Joannes Wasarhely
Thapolczay
Sigismundus Avennius[j2"']
Zaluzky
Blasius Ferencffy
Pesty
Joannes Straus
Cherepy
Joannes Theleky
Michael capellanus
3 sartores tres
Hieronimus capellanus
nótárius in Capitulo Strigoniense
Marko deyak
fiscalis in Capitulo Strigoniense
Baptista
4 praebendarii 4 in Capitulo Strigoniense
Avennius
pulsator in Capitulo Strigoniense
Merey
Mathias Murakerezty
Kezthely
Mathias Thamoczy
Stephanus Baranyay
luvenes

Jakymowsky
Pynczy
Rudnay
Hathalmy
Apony
Theleky[ 324 ]
Dersfy
Bogathy
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Áthúzva.

323
324

Áthúzva.
Áthúzva.

Andreas Kubiny
Ormany
Rues
Lachko
Theodosius
Sambucus
Reway
Baychy

Iwanchy
Raphael Kubiny
Pernezy
Maytheny

Somogy
Babindaly
Pálffy

P e d i t e s aulam s e q u e n t e s

Blasius Zöch
Mathias Balogh
Joannes Petheo
Michael Nagy
Benedictus Erdély

Joannes Olaz
Georgius Koszylowyth
Petrus Horwath
faber

Coci

dispensator
sartoris famulus
talmosoh

Martinus
Dániel
Gaspar
P u e r i coquinae

Sigismundus
Valentinus

Andreas
Joannes

Numerus aurigarum et sociorum ' colegarum ac equorum
Valentinus cum colega Fabiano curant equos

4 (Caroli)

Petrus cum Paulo Zakoczay Curant equos Wyzkelethy

6

Mathias Lenches cum colega Gregorio curant equos Pograny

4

Matheus cum suo colega Matheo Érsek curat equos
Waradiensis

6

Martinus cum suo colega Gregorio curat equos coquinae

6
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Áthúzva kctszcr és pontozva.

Thomas cum suo colega Martino curat equos dispenstoris

4

Lucas Zomoray cum suo colega Antonio curat equos ad
curru capellanorum

4

Emericus Horwath cum suo colega Barnaba curat equos
scepusiensos

4

Antonius cum suo conservo Gabriele" 26 curat equos

4

Joannes Zalay cum suo colega Gregorio curat equos

4

Gaspar curat equos

3

Benedictus Zeodeny curat equos sessorios

4

Eredeti papír. Prímási Levéltár, Archívum Saeculare, Acta Protocollaria, Protocolluml.,
fol. 67-68.
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Áthúzva cs a margón javítva: Nicolao.

150 forint

125 forint

15 forint lovanként 14 metr. búza
1 forintig terjedő
14 ako bor
bírságpénzek
25 metr. zab

servitor

protonotarius

secretarius

szöllösi officialis
2 lóval

Nicolaus
Sándorffy

Emericus Pethe

Michael
Thapolczay

Joannes Nagy

200 forint

125 forint

servitor

Georgius
Bodroghy

50
50
30
52

Ruha, posztó

metr. búza
25 forint aihára
ako bor
metr. zab
passus széna

30 ako bor

50 metr. búza
25 ako bor
80 metr. zab

32 metr. búza
22 ako bor

70 forint
40 denar útra

servitor

Joannes
Kezthely

30 metr. búza
30 ako bor
20 forint - zab

Természetbeni
járandóság

50 forint

Fizetés

servitor

Szolgálat

Joannes Pesthy

Név

udvannesterrel

udvannesterrel

udvarmesterrel

udvarmesterrel

Asztala

1572.
04. 01.

1571.
11. 01.

udvarmesterrel

1572. 10. udvarmesterrel
01.

1571.
05. 01.

1572.
04. 01.

1572.
05. 01.

1573.
03.01.

Szolgálat
kezdete

Verancsics Antal udvari alkalmazottjainak konvencióiból nyerhető adatok

2 sz. melleklet

3 forint mensualis

34 forint

servitor
2 lóval

borbély

érsekújvári katona 60 forint
8 lóval
3 forint mensualis

Barnabas de
Oroszfalva

Mathias
Cyndoky

Gaspar Cherepy

Szolgálat
kezdete

32
32
25
10

metr. búza
metr. zab
urna bor
passus széna

25 ako bor
20 metr. búza

60 forint
40 forint
10 forint zabra
20 lovakra és útra

nyitrai és barsi
procurator

servitor

Mathias
Thamowsky

Merey

15 urna bor
15 metr. búza

32 metr. búza
32 metr. zab
8 passus széna
25 urna bor

érsekújvári katona 50 forint
6 lóval
3 forint mensualis

Joannes Palffy

1573.
05. 01.

1572.
10. 01.

1571.
09. 01.

1572.
09. 10.

1573.
04. 10.

udvannesterrel

szolgálóknál

1571.
10. 01.

18 forint mhára,
telente 1 bunda

Asztala

szakácsoknál

dolmány, mente, csizma 1571.
3 db len ing, 3 db nadrág 04. 01.
évente bunda

Ruha, posztó

15 forint zabra mente, dolmány, nadrág 1572.
és útra, széna
londisból és stamédból 04. 01.
3 telente bunda

Természetbeni
járandóság

32 metr. búza
Franciscus Nagy érsekújvári katona 50 forint
6 lóval
3 forint mensualis 32 metr. zab
8 passus széna
25 urna bor

25 forint

Fizetés

servitor

Szolgálat

Michael
Chrikardy

Név

N
-ca

a

Szolgálat

kulcsár

scrvitor

kertész

sáfár

szakács

Joseffe d'Orso
di Timavia

Blasius
Ferenczffy

Danielus

Donna Catherina mosónő
italiana

Joannes
Vásárhely

de Galantha

Franciscus
Ezterhazy

1571.
07. 22.

1571.
07. 22.

Szolgálat
kezdete

2 forint
20 denar útra

mente, dolmány
karasiából,
csizma, 2 forint 3 ingre
3 nadrágra, 3 telente
bunda

1572.
05. 01.

1570.
01. 01.

25 forint ruhára

8 metr. búza

1572.
03. 20.

15 tallér ruhára

12 metr. búza
10 ako bor

35 tallér

25 forint

1572.
10. 01.

20 metr. búza
20 em. bor

40 it. denar

6 forint ruhára, csizmára 1572.
08. 01.

40 urna bor
50 könölszéna

20 denar útra
16 forint

12 forint ruhára

40 köböl búza

125 forint

Ruha, posztó
12 forint ruhára

Természetbeni
járandóság
40 metr. búza
40 urna bor
50 metr. széna

OÍ
N

125 forint
20 denar útra

IZ

Michael Tarlody scrvitor

Név
t/5

asztala

ura asztalánál

ura asztalánál

Asztala

12 forint

12 forint

drabant

drabant

Joannes
Thomach

Joannes Pethe

mente, dolmány
karasiából,
nadrág, ködmön
kentuhból
ingre, nadrágra,
harisnyára 3 tallér

mente, dolmány
karasiából,
nadrág, ködmön
kentuhból
ingre, nadrágra,
harisnyára 3 tallér

mente, dolmány
karasiából,
nadrág, ködmön
kentuhból
ingre, nadrágra,
harisnyára 3 tallér

Benedictus
Erdély

12 forint

Ruha, posztó

Matthias Balogh drabant

Természetbeni
járandóság
mente, dolmány
karasiából,
nadrág, ködmön
kentuhból
ingre, nadrágra,
harisnyára 3 tallér

Fizetés
12 forint

Szolgálat

drabant

Név

1571.
07. 01.

1572.
10. 01.

1571.
03. 16.

1572.
09. 01.

Szolgálat
kezdete

drabantok asztala

drabantok asztala

drabantok asztala

drabantok asztala

Asztala

o i -i x

kocsis

kocsis

Matheus

Thomas

24 forint

24 forint

8 forint

lovász

Georgius
Kozylowith

12 forint

8 forint

drabant

Micael Nagy

12 forint

r-

Benedictus Wyda lovász
de Zewden

drabant

Szolgalat

Blasius Zöch

Nev

nzetes

,,

Szolgalat

Ruha, poszto
kezdete

,

.

, ,

harisnyára 3 tallér

1571.
karasiából,
nadrág, ködmön
kentuhból
ingre, nadrágra,

drabantok asz07. 01.
tala

05. 01.

1571.
élelmet kap,
harisnya, bunda, szűr
05.01.

tunika, nadrág 1571.
élelmet kap,
harisnya, bunda, szűr

mente, dolmány
1570.
élelmet kap
karasiából,
10.01.
csizma, 2 ing, 2 nadrág
ködmön

tunika, nadrág

.

1571.
drabantok aszkarasiából, 0 7 . 0 1 .
tala
nadrág, ködmön
kentuhból
ingre, nadrágra,
harisnyára 3 tallér

„.

mente, dolmány
1571.
élelmet kap
karasiából,
07.01.
csizma, 2 mg, 2 nadrág
ködmön

mente, dolmány

mente, dolmány

,
[arandosag

Termeszetbeni

naponta 1 pint
bor

naponta 1 pint
bor

Asztala

kocsis

kocsis

kocsis

fullajtár

fullajtár

fullajtár

fullajtár

fullajtár

fullajtár

Tóth Petnis

Benedictus

Fabianus Nagy

Georgius
Honvath

Michael Nagy

Martinus
Szvhachy

Matthias
Honvath

Georgius Racz

Szolgálat

Zalay

Név

1571.
05. 01.

tunika, nadrág
harisnya, bunda, szűr
ing, nadrág, harisnya
és egyebek
ing, nadrág, harisnya
és egyebek
ing, nadrág, harisnya
és egyebek
ing, nadrág, harisnya
és egyebek
ing, nadrág, harisnya
és egyebek
ing, nadrág, harisnya
és egyebek

24 forint

14 forint

14 forint
14 forint
14 forint

14 forint
14 forint

1571.
08. 01.

1571.
09. 01.

1571.
05. 01.

1571.
05. 01.

1571.
05. 01.

1571.
05. 01.

1571.
05. 01.

1571.
05. 01.

Szolgálat
kezdete

tunika, nadrág
harisnya, bunda, szűr

Ruha, posztó

24 forint

Természetbeni
járandóság
tunika, nadrág
harisnya, bunda, szűr

Fizetés
24 forint

oi

p

£

élelmet kap,
naponta 1 pint
bor

élelmet kap,
naponta 1 pint
bor

élelmet kap,
naponta 1 pint
bor

Asztala

3. sz. m e l l é k l e t
A z é r s e k i u d v a r egyes t a g j a i n a k

fizetése

200 forint

Emerico Pethe

protonotarius

1572

150 forint

Philippus Pominowskv

magistcr curiae

1571

Nicolaus Sándorffy

servitor

1571

Franciscus Ezterhazy

servitor

1571

Michael Tarlody

servitor

1571

Michael Thapolczay

secretarius

1571

Joannes Kezthely

servitor

1572

Cherepy Gaspar

miles Wyvariensis ( eqis octo)

1573

Paulus Suskowith

procurator domui Tirnaviensi

1572

Joannes Pestiensis

servitor

1573

Joannes Pálffy

miles Wyvariensis( eqis sex)

1571

40 forint

Merey

servitor

1573

34 forint

Mathias Cindoky

barbel

1571

36 forint

Barnabas de Oroszfalva

servitor

1572

25 forint

Michael Chrikardy

servitor

1571

Blasius Ferencffy

pensator

1570

Dániel

coquus

1572

16 forint

Joannes Wasarhely

claviger

1572

24 forint

Matheus

auriga

1571

Thomas

auriga

1571

Joannes Zalay

auriga

1571

Petrus Tóth

auriga

1571

Benedictus

auriga

1571

Georgio

auriga

1571

Mathias Lenches

auriga

1572

Fabianus Nagy

fellartar

1571

Georgius Horwath

fellartar

1571

Georgius Racz

fellartar

1571

Martinus Szyhachy

fellartar

1571

125 forint

70 forint
60 forint

50 forint

14 forint

12 forint

8 forint

Benedictus Erdély

drabant

1572

M a t h i a s Balogh

drabant

1571

J o a n n i s Pethe

drabant

1571

Blasius Zöch

drabant

1571

M i c h a e l Nagy

drabant

1571

Georgius Koszylowith

drabant

1570

Benedictus Zeodeny

agaso

1571

PL AS. Acta Protocollaria. Prot. 1. fol 118-183.

KÁRMÁN GÁBOR
BÁTHORI ANDRÁS AHDNÁMÉJA 1

Marczali Henrik a Történelmi Tár 1878. évi X. számában kivonatokat közölt a III.
Murád szultán által Báthori András erdélyi fejedelemnek adott ahdnáméból. A kor
forráskiadói nagyvonalúságára jellemző módon az okirat lelőhelyének pontos jelzetét nem adta meg, bár a kiadvány többi részével ellentétben legalább annyit közölt, hogy az eredeti Berlinben található." A XVI. századi erdélyi fejedelmek
ahdnáméit kiadó Papp Sándor a pontos forrásmegjelölés hiányában csak Marczali
kivonatos kiadását tudta újra közzétenni, kijavítva néhány egyértelmű sajtóhibát."'
A kiadás alapjául szolgáló kéziratra 2003. őszi, berlini kutatásaim során akadtam rá a Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz gyűjteményében, a
Brandenburgi Katalinhoz bátyja, György Vimos választó által küldött követek iratai között. A magyar nyelvű okirat és annak német fordítása mellett közvetlenül az
erdélyi fejedelmasszony számára 1627. április 21-én (az eredeti dátumozás szerint
1036. Redzseb hónap 25. napján) kiállított ahdnáme található. 4 Eredetileg a követek, Johann von Kospoth és Friedrich von Götzen uralkodójuknak írt leveléhez csatolt melléklet volt, és mint az a levélből kiderül, beszerzését azért tartották szükségesnek, hogy ez által informálják a választót az oszmán-erdélyi viszony miben-

1

Berlini kutatásomat a N e m z e t i Kulturális Ö r ö k s é g Minisztériumának K l c b c l s b c r g K u n o Ö s z töndíja tette lehetővé. K ö s z ö n e t t e l tartozom m é g Papp Sándornak é s Várkonyi Gábornak a
kézirat alapos átnézéséért é s azzal k a p c s o l a t o s kritikus észrevételeikért.

2

M a r c z a l i kiadása: R c g c s t á k a külföldi l e v é l t á r a k b ó l . II. k ö z l e m é n y . In: Történelmi Tár 1 8 7 8 .
9 0 4 - 9 0 5 . p. A n e v e s t ö r t é n é s z emlékirataiból derül ki, ami a források közt szereplő l e v e l e z é s
c í m z e t t j e i , illetve f e l a d ó i láttán sejthető volt: Marczali kiadványa 1 8 7 5 / 7 6 - o s külföldi tanulm á n y ú t j a alatt állt ö s s z e , a m i k o r is a berlini levéltárban gyűjtött a n y a g o t a magyar rendi m o z g a l m a k történetéhez, é s e z t egészítette ki d r e z d a i kutatásai e r e d m é n y e i v e l : Marczali

Henrik:

E m l é k e i m . Bp., 2 0 0 0 . M ú l t é s Jövő. 9 5 - 9 6 . p.
3

Papp,

Sándor:

Die V c r l c i h u n g s - , B c k r á f t i g u n g s - und Vcrlragsurkundcn der O s m a n c n

fúr

U n g a r n und S i c b c n b ü r g c n . Wien, 2003. ( S c h r i f t c n der B a l k a n - K o m m i s s i o n , 42.) 2 5 0 - 2 5 1 . p.
(Nr. 5 0 . )
4

Báthori András a h d n á m é j á n a k jelzete: G e h e i m e s Staatsarchiv P r e u s s i s c h e r Kulturbesitz I.
Hauptabteilung,

Gchcimcr

Rat, R e p o s i t o r i u m

11, 255a S i c b c n b ü r g c n

nr. 3. vol.

3.

fol.

3 3 7 - 3 3 8 , a német f o r d í t á s ugyanott, fol. 3 3 5 - 3 3 6 , Brandenburgi Katalin ahdnáméjának o s z m á n török, illetve n é m e t n y e l v ű példányai: fol. 3 3 9 - 3 4 4 , illetve f o l . 3 4 5 .

F O N S XIV. (2007) 2. sz. 3 3 9 - 3 4 8 . p.
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létéről és az abban rejlő lehetőségekről - mintegy viszonyítási alapként a fejedelemasszony ahdnáméja mellé. Az ahdnámét Keresztesy Pál fejedelmi tanácsos és
„Konstantinápolyban járatos úr" bocsátotta a követek rendelkezésére. 2 Mivel a
kézirat a Marczali Henrik által kiadott kivonatos verzióhoz képest még számos
fontos elemet tartalmaz, az ahdnáme teljes szövegét a függelékben közlöm.
Keresztesy Pál, aki az 1620-as évek során többször is járt főkövetként a Portán, 6
aligha véletlenül választotta ki éppen Báthori András ahdnáméját annak illusztrálására, milyen széleskörűek az Erdély és az Oszmán Birodalom közötti kapcsolatban rejlő lehetőségek. A rövid ideig uralkodó, bíborosból lett fejedelem kinevezési
okmánya ugyanis Erdély történetében az egyik legkevesebb kötelezettséget és legtöbb jogot biztosító ahdnáme.
Az erdélyi fejedelem választott uralkodó volt, Báthori András kinevezési okmánya azonban rajta kívül utódaira is ráruházta a tisztséget, felfüggesztve a rendek fejedelemválasztási jogát András fiágának kihalásáig. Ez önmagában még nem jelentett egyedülálló kiváltságot, hiszen a kitétel feltűnt már korábban, így a Báthori
Istvánnak 1571-ben, majd 1575-ben adott ahdnámékban is.7 Ugyanígy nem újdonság az Erdély védelmére tett ígéret, a szökevények kölcsönös kiadásáról szóló
pont, szintúgy a biztosíték, hogy oszmán hadak nem fogják háborgatni az országot.
Báthori András - csakúgy, mint elődei - zászlót, süveget (ez értendő a szövegben
található Schopia alatt) és ahdnámét kapott a Portáról. Az erdélyi fejedelem kötelezettségei között ellenben - mint arra már Papp Sándor is felhívta a figyelmet - új
pontot jelentett az, hogy házasságkötési szándékát egyeztetnie kell a Fényes Portával. Az Oszmán Birodalom irányítóiban még élénken élhetett annak az emléke,
hogy Báthori Zsigmond és a Habsburgok szövetségét a fejedelem és Mária Krisztierna főhercegnő esküvője pecsételte meg. 8 Hasonló esetek elkerülése végett tűn-
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,,[Z]u Constantinopcl ein erfahrncr Mann"; Johann von Kospoth, Friedrich von Götzcn és
Christoph Naps levele György Vilmos brandenburgi választóhoz (Krakkó, 1630. június 9.)
GStA PK, I. HA, Rcp. 11. 255a Sicbcnbürgcn nr. 3. vol. 2. fol. 157-166, kiadva Történelmi
Tár, 1898. 672-681. p., az idézett részlet 678. p.
1625-ben, 1626-ban, később pedig 1631-ben is, 1. Bíró Vencel: Erdély követei a Portán. Kolozsvár, 1921. 121-122. p.
II. Szelim szultán ahdnáméja Báthori Istvánnak (1572. aug.-szcpt.); III. Murád szultán
ahdnáméja Báthori Istvánnak (1575. április 15.), kiadva Papp S.: Dic Verleihungs-,
Bckráftigungs- und Vcrtragsurkundcn i. m. 214-219., illetve 220. p. (nr. 31, illetve 33.)
Papp S.: Die Verleihungs-, Bckráftigungs- und Vcrtragsurkundcn i. m. 110-111. p. Báthori
Zsigmond házasságáról és annak nagypolitikai folyományairól lásd Benda Kálmán: Erdély
végzetes asszonya: Báthori Zsigmondné Habsburg Mária Krisztiema. Bp., 1986.

heteit célszerűnek, hogy a fejedelem házassági politikáját a Porta saját ellenőrzése
alá vonja.
Utóbbi kikötés nyilvánvalóan szűkítette a fejedelem jogkörét, és ezt a korlátozást csak alig ellensúlyozhatta, hogy Báthori András fiága örökjogon kapta meg a
fejedelmi címet. Miért mondhatjuk mégis, hogy az ahdnáme sosem látott engedményeket tett? Különlegességét az Erdély által fizetett adóval kapcsolatos rendelkezései adják. I. Szülejmán szultán 10.000 aranyforintban határozta meg a fejedelemség által évente fizetett adó összegét, amely Báthori István hatalomra jutásával 15.000 forintra nőtt. Báthori Andrásnak és későbbi utódainak azonban az ország megromlott állapotára való hivatkozással sikerült néhány éves adóelengedést
kieszközölniük, annak fenntartásával, hogy az adómentesség lejárta után ismét a
régi összeget fizetik. Egyetlen fejedelemnek, Bethlen Gábornak sikerült az adót
csökkentenie, amellett, hogy többször is elérte a Portán az adófizetés alóli ideiglenes felmentését. Utódjának, I. Rákóczi Györgynek diplomatái hosszas vitákat
folytathattak Konstantinápolyban, hogy a fejedelem számára is újra csak a
„szulejmáni" 10.000 forint befizetése legyen kötelező. Végül II. Rákóczi György
bukásával emelkedett az adó összege 40.000 forintra, ahonnan aztán soha nem
esett vissza az eredeti összegre. 9 Báthori András nem áll tehát egyedül az adóelengedéssel: a Báthori Zsigmondnak 1601-ben adott ahdnáme három évre engedte el
az adót, a Székely Mózesnek 1603-ban adott engedmény már nyolc évre szólt,
1604-ben pedig a „Törökországba futott magyar főembereknek" a szultán már tíz
éves adómentességet ígért.10 Mindenesetre Báthori András első volt azon kevés fejedelem sorában, akiknek sikerült kijárnia ezt a kiváltságot.
Hogyan lehetséges, hogy a frissen trónra került, bíborosból meglehetősen váratlanul fejedelemmé lett, korábban - szemben például Bethlen Gáborral - török kapcso-
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Erdcly Portának fizetett adójának alakulásáról lásd Cristina Fenekein: Dcr Hcircic
Sicbcnbürgcns in dcr ersten Hálftc dcs 17. Jahrhundcrts. In: Rcvuc dcs Étudcs Sud-Est
Europécnncs 34. (1996) vol. 1 - 2 . 97-106. p. I. Rákóczi György vitáiról az adó ügyében lásd
instrukcióját portai követének, Szalánczi Istvánnak (Gyulafehérvár, 1642. október 16.), kiadva
Török-magyarkori állam-okmánytár. III. Szerk.: Szilády Áron és Szilágyi Sándor. Pest, 1870.
150. p.
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III. Mchmcd szultán ahdnáméja Báthori Zsigmondnak (1601. aug. 11.), illetve I. Ahmed szultán ahdnáméja „a Törökországba futott magyar főembereknek" (1604. máj. 30. és ápr. 28. között), mindkettő kiadva Papp S.: Die Vcrleihungs-, Bckráftigungs- und Vcrtragsurkundcn i. m.
252-254. p., illetve 258-259. p. (Nr. 51, illetve 52.) A Székely Mózesnek adott ahdnámé nem
maradt fenn, lásd részletesebben uo. 116, illetve Papp Sándor: Székely Mózes erdélyi fejedelem hatalomra kerülésének diplomáciai tanulságai és egy nagyvezíri előterjesztés (telhis) keletkezése. In: Aetas 14. (1999) 4. sz. 79. p.

latokkal nem rendelkező Báthori András ilyen sikert érhetett el a Portán? Meglehetősen kevés forrással rendelkezünk Báthori András az oszmánokkal szemben folytatott
diplomáciájáról, ám ezekből megkísérelhetjük a meglepő végkifejlet magyarázatát.
Az új fejedelem 1599. évi trónraléptekor Erdély és a Porta között hadiállapot állt
fenn. Ahogyan arra az ahdnáme szövege is utal, Báthori Zsigmond 1594-ben nyílt
szakítása óta ez volt az első alkalom arra, hogy az Oszmán Birodalom visszaszerezze elveszített hűbéresét. Báthori András, miközben állandó tárgyalásokat folytatott a császárral trónralépésének elismertetéséről, a Magyarországra hadat vezető
Ibrahim pasa nagyvezírhez is elküldte követeit. Gávai Miklós és Budai Ferenc akik az ahdnáme szövegében valószínűleg az oszmán török nyelvű dokumentum
későbbi fordításának hibája miatt szerepelnek Kállay Miklós és Vajda Ferenc néven - sikeresen tárgyaltak a nagyvezírrel, aki azonban továbbküldte őket Konstantinápolyba, mivel úgy érezte, az adó elengedése ügyében nem hozhat döntést.11
A fejedelem meglehetősen magasra szabta követeléseit. Kérte elsősorban fiágának örökös fejedelmi címét, oltalmat a szultántól, de olyan módon, hogy az ne
kényszeríthesse, hogy oldalán háborúba vonuljon. Kikötötte, hogy csak a szokásos
adó megfizetésére hajlandó, ám annak beszolgáltatását is fel akarta függeszteni hat
évre. Feltételként szabta, hogy a szultán és a császár közötti békességbe Erdélyt is
foglalják bele, így szerezve nemzetközi garanciát a kettőjüket kötő szerződésre. Az
adóelengedés mellett az igazán kényes pontot Lippa és Jenő várának kérdése jelentette: a két végvárba ugyanis, sokéves oszmán uralom után Báthori Zsigmond hadjáratának köszönhetően került újra erdélyi helyőrség. Báthori András nem mutatott
hajlandóságot a várak visszaadására, amelyről azonban az oszmánok várhatóan nehezen mondtak le.1 ~ Hasonló helyzet elkerülése végett írta elő a fejedelem békejavaslata azt is, hogy ha Váradból kiűzik a múlt év óta ott tartózkodó német helyőrséget, a város Erdélyhez tartozzon. Végül újabb konfliktusokra számíthatott a tárgyaló küldöttség abban a kérdésben, hogy Havasalföld - Báthori Zsigmondnak
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Szamosközi István: Erdcly története (1598-1599, 1603). Bp., 1981. 207. p. Ugyancsak Gávai
és Budai 1599-cs követségét említi Borsos Tamás önéletírásában: Vásárhelytől a Fényes Portáig: Emlékiratok, levelek. Sajtó alá rendezte Kocziány László. Bukarest, 1972. 47. p.
A kortárs Szamosközi is felhívja a figyelmet, hogy a „törökök törvényei és szent szokásai
ugyanis már eleve gondoskodnak arról, hogy egyetlen mezőváros, vár vagy falu, amelyben
egyszer bármikor az ő pogány módjuk szerint végezték a szertartásokat, vagy rendeztek be
szentélyt, semmiféle egyezkedés árán se kerülhessen vissza a keresztények birtokába" (Szamosközi I.: Erdély története i. m. 206-207. p., Borzsák István fordítása).

adott hűségesküje révén - továbbra is Erdély alárendeltje maradjon, Báthori András országa, bár saját vajdája, Vitéz Mihály uralma alatt.1''
Ibrahim nagyvezír, úgy tűnik, a nyár előrehaladtával nemcsak az adóelengedés
kérdését találta problematikusnak. Mint az a fejedelem egy, augusztus közepén írott
leveléből kiderül, a nagyvezírtöl új követ, Musztafa csaus érkezett, aki sokkal keményebb békefeltételeket tárt Báthori András elé, mint a már ezt megelőzően is a gyulafehérvári udvarban tartózkodó Húszéin csaus. A fejedelem tiltakozott a Lippa és
Jenő ügyében támasztott újabb nehézségek miatt, hivatkozva arra, hogy az ottani török helyőrség soha nem lesz képes fenntartani a békességet, így szükségszerű, hogy a
várak erdélyi kézben maradjanak. Ugyanakkor Báthori András tiltakozott amiatt is,
hogy Havasalföldet a Porta el akarja választani tőle: nem érti szándékukat, hiszen Vitéz Mihállyal - aki Báthori Zsigmond szövetségesében sikeresen szállt szembe az
oszmán seregekkel Gyurgyevónál - a Porta már korábban, 1597-ben kibékült, „zászlót, zkufot, botot küldetett" neki. Végül finom fenyegetésként utalt arra, nem ö lesz a
hibás abban, ha Havasalföldön kiújul a háborúskodás. 14
A Konstantinápolyba küldött követek instrukcióiba foglalt igényeket a legtöbb
kutató túlzásnak tekintette, és általában úgy vélték, a Báthori István iskolájában nevelkedett, kiváló diplomata Báthori András azért szabta ilyen magasra igényeit, hogy
később legyen miből engednie.1" Úgy tűnik azonban, a fejedelem nem szándékozott
könnyen lemondani egyetlen követeléséről sem, és ennek érdekében akár hajlamos
volt az Oszmán Birodalommal szemben némi diplomáciai erőfitogtatásra is. Nemcsak a nagyvezímek küldött levelével tette világossá, hogy nem tekinti elengedhetetlennek az oszmán-erdélyi béke mielőbbi megkötését, de az alkalmat arra is felhasználta, hogy a pápánál erősítse pozícióit: Germanico Malaspina pápai nuncius jelenlétében bocsátotta el a nagyvezír követét, közölvén vele, hogy amennyiben Lippa és
Jenő, illetve az adóelengedés ügyében nem jutnak dűlőre, felmondja a fegyverszüne-
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Báthori András instrukciója követéhez (dátum nélkül), kiadva: Documentc privitórc la istoria
Románilor. III. Culese de Eudoxiu dc Hurmuzaki. Bukarest, 1880. 320-322. p. Szamosközi
egy kis eltéréssel ismerteti a feltételeket: szerinte a fejedelem azt kérte, hogy a Porta nemcsak
az 1594 óta ki nem fizetett ötévi adót engedje cl, hanem további öt évre adjon adómentességet
(vagyis az instrukcióban szereplő hat helyett tízévi, részben visszamenőleges adómentességet
kért), lásd Szamosközi 1.: Erdély története i. m. 206. p.
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Báthori András levele Ibrahim nagyvezírnek (Gyulafehérvár, 1599. augusztus 14.) kiadva Erdélyi országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. IV. 1597-1601. Szerk. Szilágyi Sándor.
Bp., 1878. 313-314. p.
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Lele József: Erdély a tizenöt éves háborúban és a Porta. In: Actas 6. (1991) 3^4. sz. 120-121.;
Tóth Sándor László: A mczökcrcsztcsi csata és a tizenötéves háború. Szeged, 2000. 393. p.;
Horn Ildikó: Báthory András. Bp., 2002. (Post seriptum életrajzi monográfiák, 3.) 218. p.

tet. Szamosközi feltehetőleg túlzott következtetést vont le a jelenetből, amikor a török barátság beszüntetéseként és a harci kürtök megfúvásaként értelmezte azt."1 A
nagyvezír mindenesetre megérthette, hogy nem számíthat egyszerűen megfélemlíthető tárgyalópartnerre, míg a nuncius a látottak terjesztésével hozzájárulhatott a
Rudolf és Báthori András közötti kiegyezés létrejöttéhez.
Úgy tűnik, a Porta sem volt egységes az Erdéllyel szemben követendő politika
kérdésében. A magyarországi hadszíntéren Ibrahim nagyvezír nyilvánvalóan úgy
vélte, radikálisan lefaraghat a fejedelem követeléseiből. Konstantinápolyban
azonban egyértelműen a hosszas alkudozás elkerülése és Erdély visszatérítése volt
a legfontosabb szempont. Az ahdnámét 1599. augusztus 20-ára datálták, így valószínűtlen, hogy kiállításában Báthori András előbbiekben ismertetett diplomáciai
manőverei bármiféle szerepet játszottak volna, hiszen azok híre kevesebb, mint
egy hét alatt nemigen juthatott el az oszmán fővárosba. A követutasítás és az
ahdnáme pontjainak összehasonlításakor kitűnik, hogy a szultán nemcsak Lippa és
Jenő kérdésében engedett, de az erdélyi diplomaták az adóelengedés terén is komoly eredményeket értek el: még ha Erdély csak három évre mentesült is a fizetés
kötelezettségétől, sikerült az ahdnáméba foglaltatni, hogy a fejedelemség a
Szülejmán szultán korabeli adót, tehát 10.000 forintot fogja fizetni.
Nem említ az ahdnáme egyes pontokat, melyek az instrukcióban még szerepelnek: sem azt, amely szerint Erdély belefoglaltatik az oszmán-Habsburg békébe,
sem azt, amely arról szólna, hogy a szultán nem kérhet katonai szolgálatot a fejedelemtől. Nem csodálkozhatunk ennek hiányán, hiszen a katonai segélynyújtásról
való lemondás - különösen az adófizetés felfüggesztésével - gyakorlatilag Erdély
hűbéri helyzetét kérdőjelezte volna meg, ebbe viszont a Porta nem mehetett bele.1
Ugyanakkor részlegesen elfogadta a Havasalfölddel kapcsolatos követelést is:
nem nyilvánította ugyan ki, hogy a román vajdaság Báthori András uralma alatt
lenne, de azzal, hogy lengyel, kozák, vagy más ellenséggel szemben lehetővé tette
az erdélyi segítségnyújtást, gyakorlatilag elismerte a három vazallus állam katonai
szövetségét. Ugyanígy, bár nem egészen a fejedelem által kért megfogalmazásban,
a Porta Várad kérdésében is hajlandó volt biztosítani Báthori Andrást: a vár nem
kerül oszmán hatalom alá. Igaz, a szultán nem is ígért segítséget megvívásához.
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Szamosközi /.: Erdcly története i. m. 214-215. p. Malaspina nuncius erdélyi tevékenységéről
lásd Horn /.: Báthory András i. m. 223-224. p.
Szádcczky Lajos szerint egyértelműen a hűbéri státusz névlegessé tétele volt Báthori András
szándéka, lásd Szádeczky Lajos: Erdély és Mihály vajda története 1595-1601. Temesvár,
1893. (Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár, 58.) 2 5 - 2 7 . p. Hasonlóképpen nyilatkozik Horn
I. is: Báthory András i. m. 218. p.

A szultáni engedékenységet - mely a legfontosabb kérdésekben egyértelműen
megmutatkozott- az okozhatta, hogy az 1599 nyarán, a tatárkán kezdeményezésére elkezdődött Habsburg-oszmán béketárgyalások egyik legvitatottabb pontja Erdély hovatartozása volt. 18 Amennyiben Báthori András - akármilyen feltételekkel
- vállalta volna az oszmán hübérességet, ez jelentősen megkönnyítette volna az
oszmán fél helyzetét. Nemcsak azért, mert így már csak egy valós helyzetet kellett
volna elfogadtatni tárgyalópartnereikkel, hanem mert az erdélyi front kiesésével
nagyobb figyelmet fordíthattak volna a magyarországi hadszíntérre. Ez pedig már
csak azért is fontos kérdés volt, mert a birodalom erőinek egy részét a dzseláli felkelés leverése kötötte le.19
Nem tudhatjuk, Báthori András értesült-e a szultáni ahdnáme tartalmáról, és ha
igen, megfelelt-e elképzeléseinek. Ha az ahdnámét hozó díszes szultáni követség
nyilvánvalóan nem is érhetett Gyulafehérvárra október előtt, a két főváros közt
egy-két hét alatt járó postán keresztül a fejedelem megkaphatta kapitihái jelentését az
ahdnáme kiadásáról.20 Ha másra nem is, Rudolffal szemben egy minél kedvezőbb
szövetségi szerződés kialkudásához mindenképpen komoly segítséget nyújtott volna az ahdnáme: hivatkozási alapot teremtett volna arra, hogy a császárnak is engednie kell számos kérdésben, hiszen ellenfele, a szultán is kész volt lemondani számos
előnyről az Erdély feletti fennhatóság megszerzéséért. Ezt a lehetőséget a külpolitikájában az Erdély iránt érdekelt hatalmak kölcsönös garanciáját kereső, a diplomácia
területén kiemelkedően tehetséges fejedelem nyilvánvalóan nem hagyta volna kihasználatlanul."1 A sors iróniája, hogy Erdély történetének egyik legkedvezőbb feltételeket tartalmazó ahdnáméja sohasem volt hatással az ország életére, sőt valószínűleg el sem jutott a fejedelemségbe: ahogy Szamosközi krónikájában olvasható, Vitéz Mihály 1599 októberi támadása „mind a békeszerződést, mint magukat a követeket kizárta Erdélyből." 2sfc sf:
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Tóth S. L.: A mczőkcrcsztcsi csata i. m. 303-306. p.
Joseph von Hammer-Purgstall:
Gcschichtc dcs Osmanischcn Rcichcs. II. 2. Aufl. Pcsth, 1834.
640. p. A dzseláli felkelésről lásd Matuz József: Az Oszmán Birodalom története. Bp., 1990.
128. p. Az 1599. év részletes hadászati elemzése: Tóth S. L.: A mczőkcrcsztcsi csata i. m.
298-308. p.
A Gyulafehérvár és Konstantinápoly közötti út megtételéhez általában ennyi időre volt szüksége a postának, lásd Bíró V.: Erdély követei i. m. 102. p.
Báthori András uralkodásának fenti jellemzőit hangsúlyozza Lele József: Erdély esélyei
(Báthori András fejedelemsége, 1599.). In: Acta Historica (Acta Universitatis Szcgcdicnsis dc
Attila József Nominatae), 103. (1996) 117-120. p.
Szamosközi 1.: Erdély története i. m. 208. p.
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III. Murád szultán ahdnáméja Báthori András erdélyi fejedelem számára (1599.
aug. 20.)
Jelzete:
Geheimes Staatsarchiv, Preussischer Kulturbesitz, I. Hauptabteilung,
Geheimer
Rat, Repositorium 11, 255a Siebenbürgen nr. 3. vol. 3.fol.
337-338.''
T ö r ö k Császár E r d é l y o r s z á g á n a k ( E r d é l y O r s z a g a n a k ) írt c o n f e d e r a t i o l e v e l é n e k pariája,
Báthori András (Bathori A n d r á s ) i d e j é b e n .
A z szent Istennek, ki m i n d e n e k k e l bíró és g a z d a g k e g y e l m ű , k i n e k kezdeti és v é g e nincse/?,
s e m társa és tanácsosa k e g y e l m e s s é g é b ő l , és az szent M o h a m e d (Mahumet) p r ó f é t á n a k , ki
az emberi n e m z e t s é g n e k f e j e d e l m e , az s e r e g e k n e k k e g y e l e m s z e r z ő j e , az e l k á r h o z o t t vétkes
n é p e k n e k üdvözítője, mindez? s z e n t e k n e k szentje, és próféták/iák feje, kezdeti es végezeti,
kin az Istennek k e d v e és áldása legyen, a n n a k segítségéből: É n ki vagyok c s á s z á r o k n a k császára, G ö r ö g o r s z á g n a k ( G e ö r ö g h o r z a g h n a k ) , Szerecse/?országnak (Szereczie/? orszaghnak), Perzsiának (Persianak) h a t a l m a s ura, H a m k i n e k , C s í n n a k (Czinnak), H i t t á n a k , török ö k n e k , Dilemnek szentelt lovasa és o r s z á g i n a k m e g ú j í t ó j a , B e i d e « városának és Giencsinek (Gienczinek) ura, A s s z í r o r s z á g n a k ( A s z i r o r s z a g h n a k ) és tartományainak ispánja, az
A l k o r á n (Alcuran/io) u r á n a k u n o k á j a , az Fehér-tenger (Feier tengör) mellett l é v ő n a g y tartom á n y o k n a k és v a r o s o k n a k , az az F e k e t e - t e n g e r (Fekette t e n g e r ) mellett lévő v á r a k n a k és határinak, Egyiptomnak (Aegiptomnak), Babilóniának (Babillonianak), Halepnak,
D a m a s z k u s z n a k ( D a m a s c u s n a k ) , B e n d e r c s e t n e k (Benderczietnak), Isten h á z á n a k , az fén y e s médiának, Jeruzsálemnek (Jerusale//?nek), az Isten s z e n t s é g e s városainak gondviselője, Jemenországnak (Jemen orzaghnak), Adennek, Zaannak, Habesnek, Bazernek,
L a z z á n a k (Lazzanak), m o h a b i t á k n a k , cohabitáknak, g o r g o n u s o k n a k , V a n n a k , Destinek,
Kapicsiaknak (Kapicziaknak), T a t á r o r s z á g n a k (Tatarorzaghnak), Anatóliának (Anadulianak), Karama/znak és K ü l s ő - G ö r ö g o r s z á g n a k (Kiilseö G e ö r ö g h orzaghnak) és E u r ó p á n a k
(Europanak), H a v a s a l f ö l d é n e k ( H a u a s a l f e ö l d e n e k ) , M o l d v á n a k ( M o l d u u a n a k ) királya, és
ezeken kívül m i n d é « o r s z á g o k n a k , t a r t o m á n y o k n a k , v á r o s o k n a k , váraknak, n é p e k n e k és
n e m z e t s é g e k n e k , kiket hatalmas e r ő n k k e l , éles f e g y v e r ü n k k e l m e g h a j t o t t u n k , h a t a l m a s és
győzhetetlen császára, szultánja és ö r ö k ö s ura, én, ki v a g y o k M e h m e d hán ( M e h e m e t Hann),
Szultá/; M u r á d hán fia (Szulta/? M u r á d H a n f i a ) , ki volt Szultán Szelim hán fia (Szultán Szelim Hanfia), ki volt Szultá/? Sziilejmá/? hán (Szulta/? Szüli ma/7 Han) fia:
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Az átírás során a Bak Borbála által javasolt elveket alkalmaztam, a földrajzi és személynevek
esetében zárójelben megadva a betűhív alakot is. Az eredetiben rövidített betűket dőlttel szedtem. Bak Borbála: A XVI-XVII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései. Fons
7. (2000). 1. sz. 91-137. p.

Ennekelőttc való erdélyi vajda, Báthori Zsigmond (Báthori Sigmo/zd), a mi fényes Portánknak édes kenyerével és eledelével feltártáivá/;, egynéhány esztendeig nagy szép békességes állapottal az erdélyi fejedelemséget bírván, az ország népe és az község árnyékunkba/;
szép csendességben volt. A z mi boldog és Istenbe/? elnyugodt eleink, Szultán Szülcjmán hán
(Szulta/z Zuliman Han) őhatalmassága idejébe/?, és azóta mind ez ideig Erdélyországának
(erdely orzaghanak), várainak, városinak és lakosainak az mi hatalmasságunk résziről hántásuk senkitől ne//? volt, sőt az szent confederatio és ahdnáme leveliinknek becsülete köztünk megtartatott. De minekutána Báthori Zsigmo/?d (Báthori Sigmo/zd) az német n e m zetségnek hitegetésével az mi kegyelmességünket és fényes portánknak kenyerét m e g vet[et]te, az elejeknek hozzánk való engedelm[e]sségüket ne//? követvé/?, sem pedig az vén e k n e k és okos haza fiainak tanácsokat elő ne//? vevé/?, kik tudták azt, hogy m i n e m ű
veszedelmek következnének abból, mindnyája/? egy akaratból hogy azt eltávoztatnák, az Jézus (Jesus) hité/? lévő tekintetes és nagyságos urat és az Messiás (Messiás) vallásán lévő igaz
hívünket, Báthori Andrást (Báthori Andrást) vajdaságra bevivé/z, ő is az ő eszes, okos és
bölcs ítélete szerint, az mi fényes portánkhoz való engedelmességét ne//? tartotta úgy kisebb
dolognak lenni, és mosta/? főemberei közül Kállai Miklóst (Kallay Miklóst) és Vajda Ferencet (Vayda Ferencziet) követségbe/? mihozzánk küldvé/?, könyörögvén mi hatalmasságunknak levelébe/? azon, h o g y valamint az mi üdvözült eleink, Szultán Szülejmán (Zultan
Szuliman) idejébe/? az erdélyi fcjedcie/j/nek hűséget mutattak az f é n y e s portánkhoz, ö is azt
követni mindenekbe/? akarja.
Ennek okáért az mi hatalmasságunk részéről, pasák és bégek és egyéb rendbeli hadakozó
vitézink Erdélyországába/? (Erdeli orzagaba/?) egy helyet is meg n e m háborgatnának, mi is
azért az régi rendtartás és szokás szerint, kegyelmességünkből botot, zászlót és süveget
küldvén neki, az erdélyi fejedelemséget fiúról fiúra nekiadtuk. Ha pedig magva szakadna,
tehát ismét az haza fia[i] közül egy úrfiat, kit az ország méltónak és illendőnek ismerne lenni, az mi f é n y e s p o r t á n k r a , informálván az ország kívánsága szerint, az v a j d a s á g o t
semmiképpen másnak nem, ha ne//? annak adjuk. Ez mellett mosta/? kezükbe/? lévő Lippa
(Lippa) és Jenő (Jenő) várai tőlük el ne//? vétetik, Szultán Szülejmán (Szulta/? Zuliman) idejétől f o g v á n az szokott a d ó j á n kívül s e m m i szedéssel-vedéssel m e g ne hántassanak.
Mindeneket leszállítottnak, ez jelenvaló esztendőtől fogván háro/z? esztendeig, mivel h o g y
az ország megromlott, az község is megnyomorodott, adóját megengedtük, mindazáltal úgy,
hogy esztendőről esztendőre ajándékokkal az mi fényes portánkat megvizitálják. Ha az bécsi királlyal meg akarnak az erdélyiek békélni, meglehet, de úgy, hogy Erdélyországát
(Erdeli orzagat) az német királynak igája alá ne//? engedvén, meg akarjuk mi oltalmazni.
Báthori Zsigmond (Báthori Sigmond) idejébe/z az erdélyiektől az mely háro/n várat az
német megvett volt, az erdélyiek ismét azokat visszavették, csakhogy még Várad (Varad)
vagyon a némettel. Azt is h o g y erdélyiek vegyék meg, könyörögvén azon, kegyelmesen
megengedtük, hogy őkmegvévé/?, övék legye/?. Ugyanezen dolog felől az mi fővezérünk, az
tekintetes és nagyságos Ibrahim (Ibrahim) pasa is informála minket, h o g y mutatnók mindé/?
kegyelmességünket az erdélyiekhez. így lévé/? ezen a Szent Istennek kegyelmességéböl és
segítsége velünk lévé/?, az környülünk lévőktől, vagy barátságosképpe/z, vagy ellenségképpen hozzánk jönnek, maguknak hántásuk nem lészen, sőt akik mindenkoron mi hatalmasságunkhoz igaz hűséget mutatván, tiszta szívből engedelmesek lesznek, azoknak az mi
a h d n á m é n k és hitlevelünk, az mi üdvözült atyáink szokása szerint, kinyitva tarttatik, főként

most k e g y e l m e s s é g ü n k b ő l az e r d é l y i e k n e k k ö n y ö r g é s e k e t m e g h a l l g a t v á n , a Szent Jézus
(Jesus) P r ó f é t a , kin az Istennek k e d v e és áldása legye/7, születésének 1599. esztendejébe/;, és
a mi s z e n t s é g e s és n a g y u t o l s ó i d ő n e k p r ó f é t á n k n a k , M o h a m e d M u s z t a f a ( M a h u m e t
muztafa) születésének, kin az Istennek kedve és k e g y e l m e légyé/?, 1008 esztendejébe//, augusztusnak h u s z a d i k napjá/z az mi f é n y e s portánkról z á s z l ó t és schophiát a d v á n és ahdnáme
erős hitlevelünket nekik küldtük, h o g y azokhoz tartvá/z m a g u k a t , valamint e n n e k előtte, az
békességnek és h a z á n k n a k való e n g e d e l m e s s é g n e k útját követék, azután is azt követvé/z, az
mi birodalmunkba/) lévő pasák, b é g e k és egyéb h a d a k o z ó vitézinek, senkit az erdélyiek közül m e g h á b o r í t a n i ne m e r é s z e l j e n e k . D e így, h o g y az ő kapitányai, h a d n a g y a i és egyéb vitézlő rendjei a m i h a t a l m a s s á g u n k országába/7 se v á r o s a i n k n a k , se j o b b á g y a i n k n a k semmi
kárt ne t e g y e n e k és e szent a h d n á m é n a k ellene senki ne c s e l e k e d j é k , tilalomba/? legyen. Mi
h a t a l m a s s á g u n k n a k valaki e l l e n s é g e lésze/?, ők is ellenségei legyenek.
Ha H a v a s a l f ö l d é r e ( h a u a l f o l d e r e [!]) és M o l d v á r a ( m o l d u u a r a ) v a l a h o n n é t lengyel, kozák és e g y é b elle/zség jönne, ha kívántatik, az erdélyiek megsegítsék.
Ha E r d é l y o r s z á g r a ( E r d e l i o r z a g h r a ) valahonnét v a l a m i ellenség j ö n n e , n e k ü n k híre
tévé/?, ha kívántatik, tartozunk m e g s e g í t e n i .
Ha az erdélyi fejedele/?! m e g a k a r n a házasodni, mi h a t a l m a s s á g u n k híre nélkül meg ne
házasodjék.
Erdélybe/; (Erdelibe/z) v a g y b é g , v a g y főember, v a g y szegény, vagy j o b b á g y , a mi birod a l m u n k b ó l találtatik, váltság n é l k ü l elszabadítassanak.
És így ha a régi m ó d szerint m i h o z z á n k e n g e d e l m e s s é g é t s hűségét m u t a t v á n , a mi frigyleveliink elle/? ne//? igyekeznek j á r n i , sőt mindenekbe/? e z feljebb megírt articulusoknak követői lesznek, én is azon igaz hiten? és lelkiismereten? szerint m e g e s k ü s z ö m és fogadást
teszek, h o g y a mennyet, földet s e m m i b ő l teremtő Is/en e n g e m e t úgy segélje/z és az nagy
Szentséges M o h a m e d ( M a h u m e t ) p r ó f é t á n k úgy ü d v ö z í t s e n , hogy v a l a m í g az erdélyiek ez
felül m e g m o n d o t t k í v á n s á g u n k cs v é g e z é s ü n k h ö z t a r t j á k m a g u k a t , és s e m titkon, sem
nyilván, kapitányaitól, h a d n a g y a i t ó l és minden h o z z a tartozóitól az szent békességnek felbontására ok ne//? adatik, m i n d a d d i g is soha a mi r é s z ü n k r ő l semmibe/? m e g nen? háborgattatnak, sőt a szent b é k e s s é g n e k o l t a l m a z ó j a akarok m i n d addig is lenni. í g y legye/? mindeneknek értésükre. Etc.
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A magyar polgári történetírás egyik legnagyobb alakja, Szekfű Gyula irányította a
figyelmet arra a tényre, hogy a magyarországi védelmi rendszer fenntartását a Magyar Királyság jövedelmei nem voltak képesek fedezni. A költségek messze meghaladták még az ország uralkodói/állami összjövedelmeinek egészét is, nem is
számolva azokkal a kiadásokkal, amelyekkel egy európai állam esetén mindig is
számolni kellett: az államigazgatás tisztviselőinek jövedelmei, a diplomácia, valamint az udvartartás és az udvari hivatalok költségei.
A Mohács mellett lezajlott ütközetet követő évek politikai küzdelmei egyben
olyan sorsfordulót is magukban rejtettek, amire korábban nem volt példa a Magyar
Királyság történetében: a magyar király nem az ország területén tartotta székhelyét, illetve az uralkodó nem tartott fent külön udvarokat minden egyes országában
(mint az II. Lajos esetében történt), hanem egy „koncentrált" udvart hoztak létre az
egész birodalom számára. A folyamat önmagától értetődően magában hordozta
azokat a fejlődési jellemzőket, amivel a Habsburgok uralta országok egésze a „birodalmi" jelzőt kiérdemelhette, vagyis a központi igazgatás és politika rendszerét,
és ezzel együtt a központi pénzügyigazgatásét is. Ezt az igazgatási elvet és az új
rendszer kihívásait követve jött létre az Udvari Kamara, amelynek elsődleges feladata volt, hogy a birodalmi pénzügyeket igazgassa, a birodalom fenntartásához és
működtetéséhez szükséges financiális hátteret biztosítsa, és előteremtse azokat az
összegeket, amelyek ennek a sokszínű országokból és tartományokból álló konstrukciónak az igazgatását, állami és katonai irányítását elláthatták.
A Magyar Királyság 1526 után e rendszernek a részét képezte, de egyben ez a
konstrukció volt az előfeltétele annak, hogy az Oszmán Birodalommal szemben
alulmaradt Magyar Királyság megtarthassa maradék államiságát. A kérdést — vajon milyen összegekkel rendelkezett a Habsburg államigazgatás, és azokra milyen
kiadások estek — mindeddig csupán részeiben ismertük, a teljes „állambüdzsé" ismeretlen volt a magyar és az európai kutatás számára. A nürnbergi származású, jelenleg a bécsi egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén oktató Peter
Rauscher könyvéből mostanra a forrásadottságok által befolyásolt pontos válaszra
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lelhetünk. A mintegy félezer oldalas kötet elsősorban I. Ferdinánd és II. Miksa császárok uralkodására koncentrál, mondhatni, alig két évtizedre. Mégis, ez a két évtized, illetve az előtte lévő három alapvetően határozta meg a pénzügyigazgatás
rendszerét, valamint magukat a jövedelmeket. A kialakulás három évtizedét követő húsz év a felállított rendszer működtetését láttatja mindazokkal a problémákkal,
amiket a birodalom egésze, és abban kiemelten a Magyar Királyság területén a két
nagyhatalom között folyó küzdelem okozott.
A feldolgozás a modern osztrák történeti szemléletnek megfelelően nem a mai
Ausztria területében és osztrák hercegségekben gondolkodik, hanem birodalmi
szinten vizsgálja a Habsburgok és a Német-római Birodalom pénzügyeit. így
amennyiben az időhatárok szűknek tűnnének, a birodalmi keretek azon nyomban
érzékeltetik a feladat nagyságát és nehézségének óriási voltát. A szerzőnek ugyanis
az osztrák tartományok mellett meg kellett ismernie ennek a sokrétű, igazgatásában is igen bonyolult államnak a pénzügyeit, az államra kirótt feladatokat, valamint
azokat a tartományokat (Cseh- és Morvaország, Szilézia, valamint a Magyar Királyság), amelyek szorosan kötődtek a Habsburg uralkodókhoz, valamint pénzügyeikhez.
A szerző ezt a feladatot kiválóan oldotta meg. A kötet szerkezete jól mutatja a
Habsburgok vezette birodalom és pénzügyeinek sokszínűségét, egyben világossá
teszi azokat a fő tartóoszlopokat, amelyeken nyugodott. A bevezetésen, valamint a
szakirodalmi és levéltári forrásokat felsoroló apparátuson túl nyolc nagy fejezetre
oszlik a kötet. A mű szerkezete éppen úgy alkalmazkodik a tárgyalt téma alapvető
kérdéseihez: a Habsburgok vezette birodalom tartományainak sokfélesége, és ezek
hatásai (II. fej.), a pénzügyigazgatás jellemzői (III. fej.), a birodalom közvetlen bevételei (IV. fej.), rendi adók (VII. fej.), a Német-római Birodalomból befolyó jövedelmek (VIII. fej.), hitelek (IX. fej.), mint a megvizsgálható és feldolgozott
források adottságaihoz: Georg Ilsung tevékenysége (III.6. fej.), a bécsi udvar finanszírozásánakkérdései (V. fej.), az 1570. évi hadikiadások számadásai (VI. fej.).
A szerző, érthető módon, először meg kívánja ismertetni azt az igazgatási-politikai teret, amiben az általa kutatott és tárgyalt folyamatok zajlottak. Sorra ismerhetjük meg a Habsburgok osztrák és cseh-morva tartományait, valamint a Magyar
Királyságot, a Német-római Birodalmat a pénzügyek, és az azokat szorosan befolyásoló tényezők szemszögéből. A szerző igen alaposan veszi sorra az osztrák tartományok korántsem egységes pénzügyigazgatását és meghatározó rendi viszonyaikat. Az osztrák történetírás az utóbbi években mind hangsúlyozottabban emeli
ki azokat a különbségeket, amelyek miatt ezek a tartományok korántsem tekinthetők egységesnek, egyetlen államkonglomerátumnak. A magyar történetírás számára sem szükségtelen még ezt hangsúlyozni, hiszen az utóbbi évekig a

Habsburgok uralta osztrák tartományokat történészeink nagy többsége egységesnek láttatta, ami elfedte azokat a problémákat és a tartományok közötti különbségeket, amelyek a Habsburgok és a Magyar Királyság kapcsolatát is nagyon sokszor
döntően határozták meg. A kötet osztrák tartományokat tárgyaló fejezetei arra mutatnak rá, hogy nem csupán politikailag, de a pénzügyigazgatást tekintve sem beszél hetünk egységes államról, egységes elképzelésekről és érdekekről. A császári
financiális politikának ugyanis nem csak a II. Lajos halálával rájuk szállt tartományok és országok rendeivel kellett egyeztetnie, hanem a császár saját családjának
tagjaival is, akik egyben egy-egy tartomány élén álló szuverén uralkodók voltak.
Ez a tényező kiemelten szerepel a második fejezet első részében, valamint a hetedik fejezetben, ahol a szerző az osztrák tartományokból beszedhető rendi adókat
vizsgálja.
Visszatérve a második fejezetre, itt ismerhetjük meg a Habsburg uralkodóknak
a rendektől remélhető, valamint más kamarai és uralkodói haszonvételek alapján
beszedhető jövedelemforrásait. A szerző mintegy kézikönyvszerűen mutatja be az
összes szóba jöhető jövedelmet, azok beszedésének módját, valamint a XVI. század első negyedében tapasztalható jellemzőiket. Peter Rauscher a rendelkezésre
álló szakirodalom és források alapján alapos munkát végezve összegzi ezeket a tényeket, de ezen felül elemzi azt is, hogy ezek a jövedelmek a vizsgált időszak kezdetén mennyire álltak valóban rendelkezésére a kormányzatnak, milyen mértékben helyezték azokat ki, és így mennyi jövedelem származhatott belőlük. Az osztrák, valamint a cseh korona országainak ilyen célú bemutatása időben a XV. század
végétől a XVI. század második harmadáig terjed. Ez a tény már önmagában is jelzi:
a munka e témakörben mintegy közigazgatási kézikönyvként is használható.
Ugyanez mondható el a Magyar Királyságról is, amely a kötet témájához illeszkedően különleges szerepet tölt be a feldolgozásban. A szerző ugyanis világosan
érzékelteti, hogy a Habsburgok számára ebben az időszakban a legnagyobb és
szinte megoldhatatlan pénzügyi probléma a Magyar Királyság területén tomboló
háború, az Oszmán Birodalom elleni védelem financiális hátterének létrehozása,
az ellenkirály Szapolyai János, valamint az éppen ekkor kialakuló Erdélyi Fejedelemség által vezetett hadjáratok voltak. Peter Rauscher a legújabb, főként német,
de magyarnyelven is elérhető szakirodalom felhasználásával oldotta meg ezt a feladatot. Ez különösen fontos, hiszen az eddigi osztrák feldolgozások az újabb kutatásokat nem ismerték, így a magyar történettudomány új eredményei nem épültek
be az osztrák és azon keresztül a német és európai történetírásba. A szerzőnek lehetősége nyílt több olyan közös, osztrák-magyar-cseh szerzőket felsorakoztató tanulmánykötetre is hivatkoznia, amelyek az utóbbi években jelentek meg, valamint
olyan idegen nyelvű összefoglaló tanulmányra, amely éppen Ausztriában látott

napvilágot. Ennek köszönhetően reális és aktuális képet tudott felvázolni a Magyar
Királyság politikai, államgazdasági, közigazgatási és katonai viszonyairól. A kötetben szerencsére az igazgatási állapotok a valóságosnak megfelelően jelennek
meg, a rendek, valamint a két magyarországi kamara egymáshoz és a Habsburgokhoz fűződő viszonya árnyaltan kerül kibontásra, a vármegyéket pedig (az osztrák
történetírásban helytelenül meggyökeresedett nézetnek megfelelően) nem tartományokként ábrázolja, hanem a valóságosnak megfelelő közigazgatási egységeknek. Ennek ellenére kisebb hiányosságok mégis találhatók Magyarországgal
kapcsolatban. Egyrészt — a cseh és morva rendi gyűlésekkel ellentétben — hiányolható a magyar országgyűlések publikált iratanyagának használata (34. o.),
másrészt kisebb tévedésként említhető meg, hogy a szerző a XVI. századra vonatkozóan magyarországi hercegekről ír (61. o.), jóllehet ez a cím csak a XVII. századbanjelent meg a Magyar Királyságban.
A második fő fejezet következő két alfejezete azokat a jövedelmeket veszi sorra, amelyeket a Habsburgok a Német-római Birodalomtól várhattak. Szintúgy
nagy érdeme a kötetnek és szerzőjének, hogy mintegy negyven oldalon keresztül
tömören és röviden láthatjuk a birodalmi jövedelemfajták alakulását, azok
XVI. század előtti előzményeit, majd a török veszéllyel szembesülő újfajta adók
(Gemeinen Pfennig, Römermonat stb.) bevezetését, behajthatóságát. Különösen
fontos hangsúlyozni, hogy a szerző ebben az esetben is a birodalom belső problémáira, a császári hatalom korlátaira, és az ezekből adódó nehézségekre hívja fel a
figyelmet. Ahogy az osztrák tartományok esetében, úgy a Német-római Birodalomnál is kiemelten fontos a magyar történetírás számára ez a szemlélet, hiszen ebben az esetben is — ha a magyar végvárak finanszírozásáról volt szó — elfelejtődtek ezek a problémák. Nem mellékesen a magyarországi védelmi rendszer finanszírozását erőteljesen befolyásolták az éppen ekkor folyó vallásháborúk, a reformált német fejedelmek és a katolikusok közötti csatározások, melyek élén
éppen a császári hatalom állt. Ebben a szituációban nehezen várható ugyanis, hogy
az V. Károllyal és I. Ferdinánddal szemben álló német fejedelmek éppen azt az államot finanszírozzák, amellyel háborúban állnak. A szerző ezt az igen fontos tényt
hangsúlyozottan kezeli, és veszi figyelembe akkor, amikor a török háborúk birodalmi finanszírozásáról olvashatunk.
A pénzügyek tárgyalásának egyik igen fontos, de általában (bonyolult, és a vizsgáihatóság nehézségei miatt) nagyon ritkán tárgyalt „környezete" a pénzpolitika, a
pénzérmék gazdasági szempontú elemzése és a pénz fizetőértékének vizsgálata. A
korszak financiális viszonyait ismerve csak igazat adhatunk a szerzőnek, hogy ezt
az ingoványos területet is fel kívánta térképezni. Amikor ugyanis különféle állami
bevételekről és kiadásokról beszélünk, minduntalan azzal a nehézséggel szembe-

sülünk, hogy a különféle forintok (magyar és rajnai) csupán fiktív fizető eszközök,
hiszen számítási forintokról beszélhetünk, amelyek értéküknek megfelelően nagyon sokféle viszonyban vannak az őket megtestesítő pénzérmékkel. Mindemellett a különféle bevételek és kiadások értékelésénél minduntalan azzal a gyanúval
élünk, hogy ezeket az összehasonlításokat a pénzromlás, illetve pénzértékváltozás
számunkra ismeretlen mértékben befolyásolhatja. Az sem elvetendő szempont,
hogy a különféle értékek és számok mögött milyen vásárlóérték szerepel, az adott
kiadás vagy bevétel milyen áruk vásárlására, milyen szolgáltatások igénybevételére volt elegendő. A korabeli bevételekről és kiadásokról tájékoztató fennmaradt
számadások sok esetben elfedik azt a tényt is, hogy a pénzérméken kívül a korszak
igen kedvelt fizetési eszközei voltak a nem „érmealapú" értékek, mint különféle
mezőgazdasági és ipari termékek (gondolhatunk itt a kamarai birtokokon megtermelt élelmiszerekre, vagy a zsoldjuk egy részét posztóban megkapó végvári katonaságra). Az alig húsz oldalas alfejezet ezeket a tényezőket mutatja be, szigorúan
ezt a korszakot vizsgálva.
A harmadik fejezet a pénzügyek vizsgálatának következő környezetét, a pénzügyigazgatás központi és helyi szerveit, valamint az azokat működtető hivatalnokokat, döntéshozókat mutatja be. Az igazgatás tárgyalásakor ismételten a már
korábbi fejezetekben megszokott jelenséggel találkozunk: a Habsburg birodalom
igazgatásának egyszerre központi és helyi jellegével, amit a központi akarat éppúgy jellemez, mint a tartományok önállóságából fakadó széttagoltság. A fejezetben jól váltakoznak azok az alfejezetek, amelyek elsősorban a szakirodalom
alapján, a szerző saját kutatásaival pontosítva kerülnek tárgyalásra, valamint azok
a vizsgálatok, amelyek szinte kizárólag a felkutatott történeti dokumentumokat
felhasználva jellemeznek egy-egy problémát. A központi és helyi szervek (a császári pénzügyigazgatás, az Udvari Kamara, az egyes tartományok és országok
pénzügyi szervei, a kamarai uradalmak, a különféle pénztárak — Hofzahlamt,
Kriegszahlamt —, illetve a Reichspfennigmeisteramt) strukturált bemutatásán túl
megismerhetjük a rendszert fenntartó és működtető személyzetet, a döntéshozók
társadalmi és ismereti hálóját, valamint az 1570-es évek elejét jellemző pénzügyi
problémák gyökereit és lefolyását. A külön tárgyalt, de az igazgatástörténeti fejezetek közé jó érzékkel beékelt kisebb fejezetek mind megannyi, akár önállóan is
tárgyalható témakörei a kötet fő témájának. Egyben rámutatnak arra a lehetőségre,
amelyet eddig csak kevés esetben sikerült megvalósítani: az igazgatástörténet és a
társadalomtörténet közös csomópontjaira, vizsgálati lehetőségeire. A pénzügyigazgatás szereplőinek társadalomtörténeti bemutatása és Georg llsung, mint az
Augsburgba kihelyezett pénzügyi ágens tevékenységének felkutatása az egyén jelentőségére hívja fel a figyelmet, ami eddig a közigazgatás általános jellemzőit uta-

sitások, és az igazgatási szervek normáit bemutató iratok alapján dolgozó
történészek érdeklődését elkerülte. Az igazgatás/politikai hatalom és a társadalomtörténet összekapcsolása más területeken (az udvarkutatások, a nemesség struktúrájának bemutatása stb.) már elkezdődött, így ez a szempont — úgy hiszem —
mind az igazgatástörténet, társadalomtörténet, de a politikatörténet hazai művelői
számára is új, közös irányvonalakat jelenthetnek.
A következő fejezetekben részben a rekonstruálható bevételeket és kiadásokat
veszi számba a szerző, ami csak elsőre tűnik könnyű feladatnak. A fennmaradt források ugyanis korántsem teszik lehetővé, hogy az e témakörben kutatók teljességre
törekedhessenek. Nem találunk olyan forrásokat, amelyek a birodalom egészéből
egy időben, vagy évente befolyó bevételeket és kiadásokat rögzítenék, csupán
egy-egy tartomány, bevételi vagy kiadási oldal egy-egy szeletének elszámolásait,
jobb esetben olyan összesítőket, amelyek egy-egy időszak végén a kivetett és befolyt (külön hangsúlyozni kell, hogy ezek korántsem egyeztek) összegeket és a kiadásokat összegezték. A szerző szokott alapossággal mutatja be ezekben a
fejezetekben is a pénzügyigazgatás politikai hátterét (itt elsősorban az osztrák tartományok I. Ferdinánd halálát követő újrafelosztásáról van szó), valamint az egyes
bevételi forrásokból rendelkezésre álló jövedelmeket, illetve azokat a kiadásokat,
amelyek az igazgatási rendszer fenntartásához szükségesek voltak. E részben is valóban kiemelkedő jelentőségű munkáról beszélhetünk, hiszen a Habsburgok
összes tartományának ilyen jellegű számbavételére még senki sem vállalkozott. A
fejezetek olvastán ezen nem is csodálkozunk, hiszen már egykorúan is roppant bonyolult, szinte átláthatatlannak tetsző állapotokkal szembesülhetünk. A jövedelmek és kiadások ugyanis sosem sorakoztak oly szép rendben, mint egy-egy
fennmaradt számadáskönyv oldalain, hanem ide-oda kihelyezett és alig, vagy
rendszertelenül befolyó jövedelmek sokaságával találkozhatunk e fejezetek oldalain. A bevételek összehasonlításakor érdekes tanulságokat vonhatunk le: az osztrák, cseh-morva és sziléziai tartományok esetében a legtöbb és legbiztosabb
bevételeknek a vámokból beszedhető pénzek voltak, de mellette, sőt bizonyos esetekben ezeket túlszárnyalva a sóregálékból befolyó összegek, valamint a fogyasztási adók (Biergeld, Ungeld stb.), illetve a jövedelemadó játszották a legnagyobb
szerepet az államháztartás fenntartásában. A Magyar Királyság területén (ezt az
utóbbi években folyó kutatások végérvényesen tisztázták) a harmincad tekinthető
a legfontosabb bevételnek, míg a másik két adófajta nem jelenik meg ilyen súllyal.
Ezek az előzmények nyomban érthetővé teszik a mintegy egy-másfél évszázaddal
később életbeléptetett intézkedéseket, amelyek során a sójövedelem mind hatékonyabb kihasználása mellett új adófajtaként éppen a fogyasztási adót (accisa) vezették be. A Habsburg tartományokból származó közvetlen bevételek azonban még

így is az európai államok élére emelik ezt az államot, hiszen csupán az osztrák tartományokból mintegy 1,1 millió forintjövedelemre 20% a pénzügyigazgatásból
fakadó kiadás esett, ami I. Miksa uralkodásának kezdetén jelentős, mintegy
900 000 forintos nettó bevételt eredményezett.
A rendi adók bevételeinek számbavétele (VII. fej.) hasonlóan fontos tanulságok
levonásával jár: 1. Miksa uralkodásának vége felé a török elleni háború költségeire
kivetett rendi adók több mint felét (53%) a cseh-morva rendek, illetve Szilézia és
Lausitz, mintegy harmadát az osztrák tartományok (32%), míg a háborút közvetlenül elviselni kénytelen Magyar Királyság csupán a tel jes összeg 15%-át fizette. Ehhezjárultak még hozzá a Német-római Birodalom által fizetett birodalmi adók. Azt
jobbára ismertük, hogy hozzávetőlegesen mennyi ún. Römermonatot szavaztak
meg a birodalmi rendek, de arról nem tudtunk, hogy ebből valójában mennyi és milyen időközönként folyt be. Peter Rauscher könyvéből most már viszonylag pontos
információkhoz juthatunk: a birodalmi rendek által megszavazott adók mintegy
kétharmada-háromnegyede segítette valamilyen módon a török elleni védelem létrehozását, megerősítését és fenntartását, ami évente közel 300 000-350 000 forintot jelentett.
A bevételeket felsoroló fejezetekből tehát azt láthatjuk, hogy a Habsburg birodalom igyekezett a lehető legtöbb jövedelemhez jutni, hogy a török elleni védekezés financiális terheit állni tudja. A magyar történettudomány is végzett máikalkulációkat, mennyibe kerülhetett a védekezés, és ezeket az eredményeket újabb
források bemutatásával most Peter Rauscher is megerősítette: a Magyar Királyság
területén húzódó védelmi rendszer fenntartási költségei 1,4-1,5 millió forintot
emésztettek fel, ami hatalmas összeget jelentett. A védekezés kezdeti időszakaiban
ráadásul ennek az összegnek csak töredéke állt I. Ferdinánd és a bécsi udvar rendelkezésére, így nem csodálhatjuk, ha halálakor több mint két millió aranyforint adósság halmozódott fel. Ennek az „adóssághegynek" a legyűrésére az állandó háborús
készenlét közepette a bécsi pénzügyigazgatásnak nem lehetett esélye, hiszen a védelmi költségek mellett az Udvari Kamarára a császári udvar fenntartási költségeivel (évente kb. 2 millió forint) együtt óriási teherként nehezedett a mintegy 3,5
millió forint éves kiadás. Ismerve — és Peter Rauschernek köszönhetően pontosan
megismerve — ezt a pénzügyi szituációt, immáron azon kezdünk el csodálkozni,
vajon hogyan sikerült egyáltalán fenntartani ezt rendszert, hogyan sikerült az állandó és nagyösszegü adósság terhe mellett újabb és újabb kölcsönöket szerezni, és az
államháztartáson tátongó financiális réseket újra és újra betömni.
A kérdés megválaszolására ez a könyv maradéktalanul alkalmas, hiszen a bécsi
udvar pénzügyigazgatásának működése mellett megismerhetjük azokat a módszereket és azokat az embereket, akiknek mindezt a tényt köszönhetjük. A kötet külön

érdeme, hogy nem veszünk bele a számok tengerébe (ami ilyen téma esetében
gyakran előfordulhat), és szinte testközelből érzékelhetjük azt a hatalmas erőfeszítést, ami az Oszmán Birodalom térnyerésével a Habsburg birodalomra és annak
pénzügyi szakembereire hárult. A rendszer folyamatos működését egyértelműen
csak az tarthatta fent, ha a pillanatnyi hiányokat külső kölcsönök felvételével pótolták. Az elsősorban német birodalmi városok polgáraitól felvett kölcsönök megszerzésének, a hitelezők személyének és a hitelek visszafizetésének szövevényes
történetébe enged bepillantást a szerző a kötet utolsó fejezetében.
A művet mindvégig jellemzi a pontosság és a szakszerűség, ami azt valóban
alapvető kézikönyvvé avatja. Ezt a jelleget növelik a kötet végén található függelékek is, amikből nem csak a felhasznált forrásokat és szakirodalmat ismerhetjük
meg, hanem rengeteg, további kutatások számára is hasznosítható táblázatot találunk, valamint az ebben az időszakban használt pénzértékek, súlyok és mérték átváltását is. A kötet használatát személy- és helynévmutató segíti.
A szerző összegző fejezetében a kutatás folytatását ígéri, aminek egyes eredményeit már e kötet lapjain is felfedezhetjük. Amennyiben a Rudolf és a 17. századi
Habsburg uralkodók uralkodásának pénzügyi viszonyait feltérképező kötet(ek) elkészülnek, úgy ezzel a szerző nem csak az osztrák és német, hanem a magyar történettudomány számára is fontos munkát fog alkotni, amivel számtalan olyan
történeti probléma fog más megvilágításba kerülni, ami az alapvetően Habsburg-ellenes magyar történeti köztudatot reálisabb kép megalkotására serkentheti.
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2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, a lap aljára legyenek tördelve.
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
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NAGY SÁNDOR
OSZTRÁK VÁLÁSOK ERDÉLYBEN
1868-1895
Ottó Wagner „ erdélyi házassága "

Jelen tanulmány 1 egy régóta elfelejtett, legfeljebb a szakterületre specializálódott
jogászok, bennfentes történészek által ismert furcsa „intézményt" próbál meg bemutatni, illetőleg társadalom- és kultúrtörténeti kontextusba helyezni. Egy alapvetően jogi természetű aktusról —- aktusok láncolatáról — lesz szó, amit a XIX.
század utolsó harmadában, az Osztrák-Magyar Monarchiában élő kortársak „magyar", „kolozsvári", de leginkább „erdélyi házasság" (ungarische, Klausenburger,
Siebenbürger Ehe) néven ismertek és emlegettek. Habár ezek a fogalmak nem teljesen ugyanazt fedték, a beavatottak — idővel egyre többen lettek — számára világos volt a dolog lényege: olyan kétes legalitással bíró házasságokról volt szó,
amelyeket eredetileg osztrák állampolgárságú személyek magyarországi (erdélyi)
válásuk után kötöttek.
Talán ma már helyesebb lenne, „erdélyi házasság" helyett, migrációs válásról
beszélni, amely annak idején — párhuzamosan a házassági jog állami ellenőrzés
alá vonásával, valamint az információáramlás felgyorsulásával, a közlekedés fejlődésével — korántsem csupán osztrák-magyar viszonylatban terjedt el.2 Úgy
gondoljuk azonban, hogy egyrészt nem érdemes szem elöl téveszteni azt a jelentéstöbbletet, amelyet a korabeli megnevezés takar, másrészt elhanyagolni a vizsgálódás során az az által tükrözött realitás sajátos, mondhatni: egyedi minőségét.
Az „erdélyi házasság" sajátossága az Osztrák-Magyar Monarchia dualista államrendszeréből, illetőleg a magyarországi házassági jog 1895-ig megőrzött felekezeti jellegéből származott. A Monarchia 1867-ben rögzített berendezkedése

1

2

A tanulmány megírását a Magyar Ösztöndíj Bizottság azon ösztöndíja segítette elő, amelyet a
bécsi Collegium Hungaricumban 2005 nyarán töltöttem el; kolozsvári kutatóútjaimat 2005 tavaszán és őszén munkahelyem, Budapest Főváros Levéltára anyagilag támogatta. Külön köszönetet kell mondanom egyes forrásoknak, illetve Wagner Magyarországról el nem érhető
életrajzi adatainak továbbításáért — mindenekelőtt — Alice Reiningernek (Universitat fiir
Angewandte Kunst), és Erika NieBennek (Pfarre Votivkirche).
Vö. Phillips, Roderick. Amit Isten összekötött... A válás rövid története. Bp , 2004. 215-218. p.
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gyakorlatilag két államot, s ezzel két potenciális jogterületet hozott létre. így miközben az osztrák birodalomfélben — sőt: Ausztriában egészen 1938-ig ez volt a
helyzet — a népesség túlnyomó többségét alkotó katolikus hívek egyáltalán nem
bonthatták fel házassági köteléküket (akkor sem, ha a házasságot nem-katolikus
szertartás szerint kötötték), Magyarországon — leszámítva Horvátországot, ahol
ugyancsak az osztrák polgári törvénykönyv volt érvényben — a vegyesházassági
válóperekről intézkedő 1868: XLVIII. tc. nyomán a protestáns vallásra térő katolikusok véglegesen elválhattak (akkor is, ha a házasságot katolikus szertartás szerint
kötötték, s akkor is, ha a házastárs nem térvén át, a házassági kötelék érvénye rá
nézve fennmaradt)/ A legkönnyebben pedig — erre még részletesebben visszatérünk majd —Erdélyben lehetett elválni, mert miközben a szűkebb értelemben vett
Magyarországon a protestánsok házassági perei a nehézkesebben működő állami
bíróságok elé kerültek, a Királyhágón túl a már évszázadok óta fennálló és az unió
után is megmaradó egyházi törvényszékek jártak el, egy jóval gyorsabb és megengedőbb ítélkezési gyakorlat jegyében.
Ennek következtében 1868-1938 között Ausztriából — akár az 1867 utáni örökös és koronatartományokat, akár az 1920 utáni államterületet értjük alatta — többé-kevésbé folyamatosan érkeztek Magyarországra olyan férfiak és nők, akiknek
feltett szándéka volt terhessé vált házassági kötelékükből megszabadulni. A magyarházassági törvény (1894: XXXI. törvénycikk) 1895. október 1-i életbe léptéig, amikor megszűnt az egyházi fórumok illetékessége, a válókeresetet benyújtók
többsége — amint magyar sorstársaik is számosan tették -— az erdélyi protestáns
bíróságokat, kiváltképp a Kolozsvárott székelő református és az unitárius törvényszéket részesítette előnyben. (Ennek alapján különböztethető meg a „magyar", az
„erdélyi", illetve a „kolozsvári házasság".) A végcél rendszerint tulajdonképpen
nem a fennálló házasság felbontása, hanem sokkal inkább az újraházasodás lehetővé tétele és kieszközlése volt. Egy kortárs becslés szerint, amely egyúttal a mozgalom méreteit is sejtetni engedi, csupán 1879-ig 300 olyan házasság létesült, amelyet osztrák felek magyarországi (erdélyi) bontóper nyomán kötöttek; ebből mintegy 200 pár állítólag a császárvárosból származott. 4
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1868. évi XLVIII. törvénycikk a vegyes házassági válóperekről. Corpus Juris Hungarici CD.
(Szerk. Pomogyi László. — A továbbiakban: CJH CD) Bp.. 2000. — Az 1895 előtti magyar
joggyakorlat kitűnő összefoglalója az 1894: XXXI. törvénycikk indoklása. Uo.
Apel, Angéla. Die Siebenbürger und die IJngarischen Ehen. Dissertation zur Erlangung des
akademischen Grades Dr. iur. (Doctor iuris) der Rechtswissenschaftlichen Fakultat der
Universitat Wien. 1999. 174. p.

Tanulmányunkban ezúttal csak az „erdélyi házasságra" fogunk szorítkozni,
amely tehát 1868-1895 között a migrációs válások domináns formájának mondható (noha már ekkoriban előfordultak „magyar házasságok" is, a magyarországi királyi törvényszékek végelválást kimondó ítéletei nyomán). 5 Annak is egy különleges változata áll majd vizsgálódásaink középpontjában: a katolikus-unitárius
vallásváltást követően az unitárius Kolozs-Doboka-köri Alpapi Törvényszék által
tárgyalt válóperekre, illetve az unitárius szertartás szerint megkötött új házasságokra fogunk koncentrálni.
Eközben, bár a jelenséget lehetetlen a jogi környezetből kiszakítva megérteni,
nem a jog oldaláról fogunk közelíteni ahhoz. Az „erdélyi házasság" mögött meghúzódó különböző jogügyleteken keresztül az egyes szereplőknek a fürcsa vállalkozásból merített tapasztalataira leszünk kíváncsiak Jóllehet egyfelől e tapasztalatok közvetlenül — személyes dokumentumok híján — nehezen hozzáférhetők, másfelől
egységes formulába nyilvánvalóan egyébként sem lennének kényszeríthetők. Továbbá külön kitérünk majd az „erdélyi házasság" visszhangjára, s azokra a jellemző
elképzelésekre, kommentárokra, amelyeket a szélesebb publikumból váltott ki. Mert
annak ellenére, hogy viszonylag exkluzív kört érintett, alaposan megmozgatta a kortársak fantáziáját. Egyrészt az osztrák jog szempontjából illegális aktusról volt szó,
amely egy Ausztriában minden oldalról vitatott társadalmi problémát feszegetett. 6
Másrészt az „erdélyi házassággal" kapcsolatban szárnyra kapó történetek könnyen
azonosíthatók voltak s azonosulást válthattak ki: a Monarchia távoli, a legtöbbek
számára egzotikusnak tetsző tartományába kalauzoltak, ahol a szerelmesek végül, titokzatos procedúra nyomán, egymáséi lehettek — akár a mesékben... A kettős megközelítés révén végső soron egy általánosabb problémát szeretnénk feszegetni:
mégis milyen konkrét tapasztalatok és képzetek teremtették meg azt, avagy — pontosabban fogalmazva, hiszen a hajdanvolt egyéneket érő komplex hatások feltárhatatlanok—járulhattak hozzá ahhoz, amit az érzékenyebb kortársak bizonytalanul

5

Például a Budapesti Királyi Törvényszéken is található néhány olyan 1895 előtti válóper,
amelynek esetében felmerül a migrációs válás gyanúja: Budapest Főváros Levéltára. (A továbbiakban: BFL) VII. 2. c. Budapesti (Pesti) Királyi Törvényszék peres iratai. (A továbbiakban: VII. 2. c.) 1881. V. 79.; 1881. V. 80.; 1882. V 8.; 1882. V. 63.; 1882. V. 134.; 1883. V.
21.; 1884. V. 2.; 1885. V. 19.; 1885. V. 51.; 1886. V. 13.; 1889. V. 80.; 1889. V. 107.; 1890. V.
11.; 1892. V. 111. Feltételezhetően további perek rejtőznek az Ausztriával határos nyugat-magyarországi törvényszékek iratanyagában is.

6

Az osztrák házassági jog körüli diskurzusról kimerítőbben (a két világháború közötti időszakra súlyozva, de az előzményekre is kitérve): Harmat, Ulrike: Ehe auf Widerruf 7 Der Kontlikt
um das Eherecht in Österreich 1919-1938. Frankfurt am Main, 1999.

„modem életérzésként" körvonalaztak, és ami manapság afféle közhelynek számít a
„Századvéggel" és a „Századelővel" kapcsolatban.

Ottó Wagner „erdélyi házassága"

Ilyen formán nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az „erdélyi házasság" unitárius
változatának bemutatására éppen azt az esetet szemeltük ki, amelynek főszereplője
a bécsi fin de siécle egyik meghatározónak tartott alakja, Ottó Wagner építész volt.
Személye alkalmasnak tűnik — természetesen anélkül, hogy késztetést éreznénk
életmüvét „erdélyi házassága" felől újraértelmezni — hogy még határozottabban
megjelenítsük az előbb érintett problémát.
Ottó Wagner kapcsán a monográfusok — már akik egyáltalán fontosnak gondolják, hogy a „művész" mellett az „embert" is elképzeljék — általában véve megegyeznek abban, hogy életének egyik fordulópontját jelentette a feleségétől, Josefine
Domharttól való elválás, s a leánya volt nevelőnőjével, a tőle 18 évvel fiatalabb kedvessel, Louise Stiffellel kötött új házasság. Ezen túl azonban gyakran még csak megközelítően pontos kronológiát sem tudnak megállapítani, s a részletek végképp a
homályba vesznek. Az egyik közkézen forgó életrajz szerint, Wagner Josefine
Domharttól 1880-ban vált el, majd 1881 -ben nősült meg ismét.7 Arra vonatkozóan,
hogy római katolikusként ezt miként tehette, nem kapunk semmiféle támpontot. Egy
másik verzió szerint a válás 1880-ban történt, Louise Stiffellel pedig — miközben
Susanna leányát, továbbá két törvénytelen fiát, Ottót és Robertet korábbi partnerénél, Sophie Paupie-nál hagyta hátra — 1884-ben Budapesten, majd 1889-ben Bécsben esküdött meg. 8 Az egyik legfrissebb, monumentális Wagner-monográfia
szintén az 1889-es bécsi házasságkötést erősíti meg, de zárójeles megjegyzésként azt
is megtudjuk, miszerint: „1884-ben Wagnernek az a ragyogó ötlete támadt, hogy a
görög-unitusoknál [sic!] Budapesten váljon el Josefine-től, s esküdjenek meg

7
8

Vö. Geretsegger, Heinz-Peintner,
Max: Ottó Wagner 1841-1918. Unbegrenzte Groszstadt.
Beginn der Modernen Architektur. Salzburg, 1964. 11. p.
Mónika Platzer internetes Wagner életrajza. A lexikonok nem tesznek említést a két fiúgyerek
törvénytelen státusáról, mindazonáltal az idézett közlést támasztja alá a házastársak ágy-asztaltól való elválasztását kimondó ítélet, amely csak Susannáról intézkedik. — A két gyerek,
Ottó és Róbert egyébként még a Domharttal kötött házasság előtti, egy csehországi sörfőzőmester leányával, Sophie Paupieval folytatott viszonyból született 1864. augusztus 28-án, illetve 1865. augusztus 30-án. Az idősebb fiút az építész még életében, 1897-ben fiának ismerte
el. az ifjabb Robertet viszont csak a nagybácsi, vagyis Ottó Wagner fivére, Emerich adoptálta
1919-ben. (Alice Reininger szóbeli közlése, anyakönyvi kutatásai alapján.)

Louise-vaF'. 9 A különös história talán családi szájhagyomány terméke, mindenesetre nyilvánvalóan az unitárius szertartás emléke maradt fenn torzított formában.
A biográfusok persze nincsenek könnyű helyzetben, mivel úgy tűnik, Ottó Wagner korábbi életének még a nyomait is igyekezett eltüntetni.10 A múlttal való tudatos
szakítás következtében a válás és az újraházasodás körülményeiről, az építész ezzel
kapcsolatos reflexióiról gyakorlatilag alig valami tudható. így az egyetlen ismert,
személyes jellegű forrás, amelyben ő maga szólal meg, s beszél a válást illető elhatározásáról, egy bizonytalan keltezésű, Louise Stiffelhez intézett levélrészlet:11
Feleségem nem illik hozzám, még kevésbé pereputtya, évekig gyötrődtem emiatt és
az ügynek véget kellene vetni már. Ha nem találtam volna oly lényt, ki nekem termett, valószínűleg életem végéig viseltem volna az igát. De megjelentél Te, s mindenreményem Beléd vetettem. [...]
Tisztán emberi nézőpontból azt hiszem, igazam van, mert egyetlen ember sem
rendeltethetett arra, hogy élethossziglan rabláncokat hordjon. Szívem szeretet,
odaadás, megértés ntán sóhajt, ha megkapom, boldog leszek.
Elválni valakitől, aki abszolút nem hozzám illő, akár (így gondolom hónapokon
át tartó mérlegelés ntán) gentlemanhez méltó tett is lehet. Csaknem hallom drága
anyám hozzám szólni, ki sohasem gyámkodott felettem, hanem folyvást csak a legjobbat akarta: gondold át, aztán tégy, ahogy jónak látod. Elhamarkodottan az én
koromban nem lehet.
A vívódás, amelyet az ide-oda csapongó sorok tanúsítanak, ekkor már kétségtelenül nem az 1867-ben kötött, tönkrement házasságra összpontosul (hiszen az ezt
illető gyötrődésről a levélíró múlt időben nyilatkozik), hanem az újrakezdés mikéntjére, amely persze ezúttal még nem konkretizálódik (csupán általában veti fel a
válás szükségességét). Miután azonban a levél datálása erősen kétséges, fragmentum marad csupán, nem tudjuk az alábbi elbeszélésbe illeszteni, amely így alapvetően a kolozsvári unitárius levéltárban megtalált — a tanulmány függelékében
közölt — válóperes iratokon nyugszik. 12
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Gráf, Ottó Antónia: Ottó Wagner. Bd. 5. Baukunst des Eros 1863-1888. Wien-Köln-Weimar,
1997. 1212. p. (A továbbiakban: Gráf 1997.) A szerző ez esetben nem jelöli meg forrását.
Uo.
Uo. 1220. p. A levél, eszerint, valamikor 1880-1881 körül íródhatott.
Erdélyi Unitárius Levéltár. (A továbbiakban: E U L ) A Főpapi Törvényszék válóperes iratai
5/1884. A peranyag gerincét képező iratokat — az eljárásra vonatkozó, más levéltárakban található további iratokkal együtt — függelékben közreadjuk (a továbbiakban pedig erre hivatkozunk).

A házassági bontóper anyagának tanúsága szerint Wagnerék formálisan, vagyis
bírói úton, csak 1882 végén vetettek véget az együttélésnek. Az elválás nem a
komplikált peres, hanem a diszkrétebb, közös megegyezést feltételező eljárás révén esett meg: Ottó Wagner és Josefine Domhart megállapodtak a vagyon, illetve
az egyetlen közös gyermek, Susanna neveltetése kérdésében, átestek a fonnális
egyházi, illetőleg bírósági békéltetési eljáráson, s az egyszerűsített procedúra végén a bécsi Landesgericht 1882. december 22-én kimondta az ágy tói-asztaltól való
elválasztást. 11
Az ágy-asztaltóli elválasztás természetesen csupán a különélést legalizálta, a
római katolikus felek között, katolikus szertartás szerint kötött házassági kötelék
érvénye fennmaradt. Még az ítéletben is megjelenik az aktus hivatalos álszeméremmel átmenetinek szánt jellege: „esetleges ismételt összeköltözésüket [...] bejelenteni tartoznak" -— hangzik a verdikt, mintha csak múló viszályról lenne szó. Ily
módon Wagner Louise Stiffellel folytatott viszonyának megítélése sem változott
alapvetően: az továbbra is törvénytelennek, „házasságtörőnek" számított. A házastársakat a joggyakorlat által érvényre juttatott katolikus hitelvek szerint csak a halál
választhatta el egymástól, amely eshetőségnek a férfi szempontjából, miután
Josefíne ekkor még 35. életévét sem töltötte be, meglehetősen kis valószínűsége
volt. Felvetődik tehát a kérdés: mit akart ezzel az építész elérni?
Meglehet, hogy az elválasztás kieszközlése 1882-ben már a későbbi magyarországi válóper előkészítését célozta. Annak az eljárásnak ugyanis, amelynek során
az ausztriai felek Magyarországon, pontosabban Erdélyben felbontathatták házassági köteléküket — megkerülve az osztrák törvényeket, illetőleg saját, a legtöbb
esetben vonakodó házastársukat — egyik kulcsmozzanata az előzetes ágy-asztaltóli elválasztás volt. Ehhez tudni kell, hogy noha Magyarországon az említett
1868: XLVIII. törvénycikk nyomán a kitért katolikusok is elválhattak, de az illetékességi megkötöttségek és a következő évtizedben kialakuló joggyakorlat rendkívül megnehezítette a bontóper lefolytatását azokban az esetekben, amikor a szándék egyoldalú volt, vagyis amikor csak a keresetet benyújtó fél volt (lett) protestáns, a házastárs katolikus maradt. Ilyenkor az elhúzódó procedúrát csak a felek
megegyezése és a perfolyam alatti messzemenő együttműködése rövidíthette le,
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Függelék 3. Ebből az is kiderül, hogy Wagner jogi képviselője Kari Lueger, a későbbi főpolgármester volt A bécsi eljárás anyaga egyébként nem maradt fenn, mivel a korszakból származó válóperes iratok —- feltehetően a Justizpalast 1927-es leégésekor — megsemmisültek.
Vö. Heindl, Waltraud. Aspekte der Ehescheidung in Wien um 1900. Grenzen und
Möglichkeiten der Erforschung des Problems. In: Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs 33. (1980) 223. p.

amire a dolog természeténél fogva nem mindig kerülhetett sor. Különösképpen állt
ez a külföldről érkezőkre: a komplikált, az illegalitás határait súroló, hatalmi
szankciókkal fenyegetett, esetenként lelkiismereti problémákat felvető jogi megoldások alighanem sokakat visszarettentettek. A kedvezőtlen magyarországi el járásjogi szabályokat azonban ki lehetett játszani. A Magyarországgal 1868-ban
egyesülő Erdély területén az unió után is fennmaradt a már évszázadok óta létező,
tisztán felekezeti házassági jogi rendszer, amelynek keretében a protestánsok válópereiben a saját — evangélikus, refonnátus, unitárius — egyházi bíróságok ítélkeztek. Ezek közül az unitárius törvényszék valamennyi unitárius magyar honpolgár válóperében illetékes bírói fórumként járt el. Továbbá — visszacsatolva immár a Wagner-ügyhöz -— az unitárius egyházi bíróság tárgyalás alá vett ún. „egyoldalú folyamodással indítható válóügyeket", amikor ténylegesen csupán az egyik
házastárs vett részt a perben, a másik bármiféle közreműködése, sőt akár tudta nélkül. Márpedig ehhez az eredetileg katolikus, időközben unitáriussá lett félre nézve
egyházi vagy világi bíróság által kimondott, ideiglenes vagy végleges ágy-asztaltóli elválasztó ítélet szükségeltetett (a házasságot ilyenkor, a másik fél meghallgatása nélkül, az abban foglalt tényállás alapján bontották fel). 14
Valószínűnek tűnik tehát, hogy az építész már 1882 végén mérlegelte a házassági kötelék magyarországi (erdélyi) felbontása, illetve az újraházasodás előnyeit és
kockázatait. A terep korántsem volt számára ismeretlen, ugyanis az 1870-es évek
elejétől számos alkalommal dolgozott együtt Kallina Mór pesti építésszel magyarországi, döntően budapesti projekteken. 15 így már korábban, a bécsi ágytól-asztaltól való elválasztás táján is megfordulhatott a magyar fővárosban: részt vett az
1883. február 1-i határidővel, a magyar parlament tervének elkészítésére kiírt pályázaton, amelyen Kallinával közösen első díjat nyert.16 Az „erdélyi házasság" ekkortájt már fővárosszerte meglehetősen ismert volt (az unitárius egyházközség —
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Törvényjavaslat a házassági kötelék érvénytelenítése és felbontása körül követendő eljárás tárgyában. (A továbbiakban: Törvényjavaslat) 78. §. EUL A Főpapi Törvényszék iilésjegyzőkönyvei (A továbbiakban: FT Jkv), 1880-as kötet. (Az egyházi „törvényjavaslat" e kötetbe
lett befűzve!) Megjegyzendő, hogy a Törvényjavaslat csupán az 1868 után kialakuló, tehát
1880 előtt és után is létező gyakorlatot kodifikálta. — Egyébként hasonlóan alakult a református bíróság gyakorlata is: Die Siebenbürgischen Ehen. Juristische Blátter. IX. 1880. május 16.
Nr. 20. 231-234. p. — folytatás: 1880. május 23. Nr. 21. 243-246. p. A különbség annyi, hogy
a kolozsvári refonnátus törvényszék illetékessége csak Erdélyre terjedt ki.
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Mindkét körülményre Wagner többször is felhívja a figyelmet a budapesti községi illetőség, illetve a magyar állampolgárság megszerzését célzó eljárás során. Függelék 4. és 12. számú irat.
Uo. — A pályázatról: Gráf, Ottó Antónia'. Ottó Wagner. Bd. 1. Das Werk des Architekten
1860-1902 Wien-Köln-Graz, 1985. 55. p.
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Magyarországon elsőként — Budapesten, 1881 -ben alakult meg), tehát megfelelő
kapcsolatok révén begyűjthette a szükséges információkat.
Viszont talán nem csupán Wagner szándékait kellene számításba venni, hanem
a feleségét, Josefine Domhartét is, aki ugyanúgy a házassági kötelék felbontását
fontolgathatta, mint az építész! Közelebbit sajnos nem tudunk a dologról, csak
1889-ből van adat arra, hogy a nő az ágytól-asztaltól való elválasztást követően valamikor református vallásra tért, és egy Horn nevü bankárral kötött ú j házasságot. 17
(Ez egyébként egész biztosan azt jelenti, hogy Wagnemé ugyancsak Kolozsváron
vetett véget házasságának.) 18
A fenti magyarázat azonban korántsem nyugszik sziklaszilárd alapokon. Az
első világos nyom ugyanis, amely arról árulkodik, hogy Ottó Wagner immár ténylegesen a bontóper előkészítéséhez fogott, csak jóval az ágytól-asztaltól való elválasztás után, háromnegyed évvel később fedezhető fel: 1883. szeptember 25-én
jelentett be „müépítészeti iparüzletet" Budapesten, a IV. kerületi elöljáróságon, 19 s
ezt követően tett további -— alább tárgyalandó — határozott lépéseket a válás és az
újraházasodás felé vezető rögös úton. És bár lehetséges, hogy már a bécsi elválasztásra is a magyarországi végelválás reményében került sor, az biztos, hogy az ügy
váratlannak tűnő elővétele 1883 őszén egy másik „eseménnyel" hozható összefüggésbe. Abból a tényből, hogy Ottó Wagner és Louise Stiffel első közös gyermeke,
Stefan Emerich 1884. április 12-én jött a világra, 20 arra következtethetünk, hogy a
nő terhessége valamikor 1883 késő nyarán tudódott ki... Az építész tehát azért kötelezte el magát végérvényesen az „erdélyi házasság" mellett, hogy kedvesével
folytatott viszonyát legalizálva törvényes státust biztosítson születendő gyermeke
számára.
A Budapesten 1883 őszén „megnyíló" építészeti vállalkozás mindenesetre egyértelműen a válóper megindítását előfeltételező magyar állampolgárság kieszközlését szolgálta. A honpolgárság megszerzése néhány évvel Wagner elhatározása
előtt nehezült meg, amikor a magyar törvényhozás jelentősen szigorított a korábbi,
szokásjogon alapuló — egyúttal az osztrák válóperes felek szándékának kivitele-
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Függelék 22.
A református áttérés biztosan magyarországi válóper indítására utal. Ezt a nő csak Erdélyben,
a kolozsvári református törvényszéken tudta keresztülvinni, mivel a szűkebb értelemben vett
Magyarország protestánsainak házassági pereiben eljáró állami bíróságok a házastársak utolsó
együttlakásának helye szerint állapították meg illetékességüket: Wagner és neje pedig utoljára
Bécsben laktak együtt, nem volt tehát illetékes magyar világi bírói fórum, amely házasságukat
felbonthatta volna.
Erről a IV. kerületi elöljáróság 1883 végén kelt jelentése tudósít. Függelék 6.
Függelék 21.

zését nagyban megkönnyítő — gyakorlaton, amely pusztán hallgatólagosan, valamely magyarországi községi kötelékbe való felvétellel is biztosította azt. 21
1880-tól azonban a kandidálóknak már megfelelő vagyont vagy jövedelmet, illetve egyebek mellett öt évi magyarországi helyben lakást és adófizetést kellett kimutatniuk. Ottó Wagner kétségtelenül ezen újonnan támasztott feltételek teljesítését
kívánta alátámasztani a színlelt üzletnyitással.
Nem egészen két hónap múltán az építész-vállalkozó kérelmezte Budapest községi kötelékébe történő felvételét, illetőleg ezzel együtt magyar állampolgársága elismertetését (minden magyar állampolgárnak községi illetőséggel kellett rendelkeznie, ezért a kiszemelt községnek előzőleg a felvételre vonatkozóan ígérvényt kellett
kiállítania). Az 1883. november 16-án beadott kérvény amellett érvelt, hogy Ottó
Wagner leszármazása révén magyar állampolgárnak minősül, mert apja, Wagner Simon pozsonyi születésű magyar udvari kancelláriai jegyzőként haláláig magyar állampolgárnak számított, így eszerint fiát is annak kell tekinteni. Ugyanakkor a
kérelmező, az állampolgárság elismertetése mellett, a törvényben részletesen szabályozott honosítás lehetőségét is határozottan fenntartotta — erre szolgált a fentebb
taglalt üzletnyitás, az adófizetés, és persze a hivatkozás a megelőző magyarországi
aktivitásra.22 A folyamodás nyomán a fővárosi tanács 1884. január 3-án hozott határozatával kiállította az óhajtott községi kötelékbe való felvételt tárgyazó ígérvényt,
amely természetesen csak akkor teljesülhetett, ha a magyar Belügyminisztérium is
elismeri állampolgárságát, avagy honosítja az építészt. 2 '
Ottó Wagner és Louise Stiffel 1883-1884 fordulóján már bizonyosan személyesen is Budapesten tartózkodott: a férfi a IV. kerület Mária Valéria u. 4., míg választottja, talán a feltűnést kerülendő, a közelben, a Deák Ferenc u. 21. alatt szállt meg,
illetve bérelt lakást. 24 Ekkor vágtak bele abba a jogügyletbe, amely bebiztosította a
magyar állampolgárság megszerzését. Január 2-án felkeresték — Louise Stiffel is
az építésszel tartott2" — Steinbach István lipótvárosi közjegyző irodáját, ahol az
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1879. évi L. törvénycikk a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről. CJH CD.
— A törvény indoklása áttekinti a korábbi joggyakorlatot: Uo.
Függelék 4.
Erre nézve csak a községi kötelékbe való felvételt kimondó január 18-i határozat tájékoztat:
Függelék 14.
Budapesti Unitárius Egyházközség (a továbbiakban: BUE). Bctérési anyakönyv, 1884. január
2-i és 12-i bejegyzés. Wagner Mária Valéria u. 4. alatti lakóhelye, ahova „üzletét" is bejelentette, az 1883. november 16-i beadványban is említésre került. Függelék 4.
Amint a közjegyző ügykönyvéből kiderül, Wagner és Louise Stiffel január 2-án, külön-külön
meghatalmazást állított ki. BFL VII. 175. Steinbach István közjegyző iratai. (A továbbiakban:
VII. 175.) Ügykönyv', 10-11/1884. A meghatalmazás valószínűleg az osztrák állami kötelék-

építész örökbefogadási szerződést kötött Freudhoffer János nyugalmazott magyar
pénzügyminisztériumi tisztviselővel; 26 majd közösen kérvényt nyújtottak be, illetőleg meghatalmazták dr. reyhersbergi Floch Henrik lovag ügyvédet képviseletükkel, 2 ' nyilván az örökbefogadási szerződést jóváhagyni hivatott Igazságügyminisztérium irányában. (A kérvényhez természetesen nem csatolták a felek külön
ügyszámon felvett kölcsönös nyilatkozatát, amellyel egyúttal érvénytelenítették az
örökbefogadás nemkívánatos jogkövetkezményeit.) 28 Az adopció ugyanis lehetővé tette az állampolgársági törvényben foglalt szigorú feltételek megkerülését: ha
Wagner magyar állampolgárságát a Belügyminisztérium mégsem ismerte volna el,
s honosításának jogalapját is ingatagnak találta volna, mindenképpen meg kellett
volna hajolnia az örökbefogadás ténye előtt, mert a magyar állampolgár által adoptált külföldi maga is magyar állampolgárrá vált.
Az óvatosság azonban végül feleslegesnek bizonyult, mert a január 12-én kelt
kérelem nyomán, 29 a Belügyminisztérium minden további nélkül elismerte az építész megszakítatlan magyar állampolgárságát/ 0 A belügyminisztériumi aktán olvasható előadói vélemény szerint, kétely csak azt illetően merült fel, hogy nem
visszahonosításként kell-e az ügyet kezelni, mivel a törvény szerint a 10 éves folyamatos külföldön tartózkodással az állampolgárság elveszthető volt/ 1 Eszerint
azonban mivel Wagner 1865-ben vált nagykorúvá, s addig magyar állampolgársága apja után kétségtelenül fennállt, az 1870-es évek elejéig, amikor saját előadása
szerint Pesten letelepedett („Időközben néhány évet Bécsben is töltöttem ugyan, e
körülmény azonban magyar állampolgári minőségemet legkevésbé sem érintette.")^, nem telt el a törvényben meghatározott 10 év, így kétségtelenül mindvégig
magyar állampolgár maradt.
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bői való elbocsájtásukra irányult: Bécs 1883. december 28-án még igazolta Wagner osztrák állampolgárságát, a január 12-i kérvényben azonban az építész már kijelentette, hogy kilépett az
osztrák állampolgári kötelékből. Függelék 7., 12. De az is elképzelhető, hogy az ügyvéd már a
házasságkötést készítette elő: a pár ugyanis az esküvő kihirdetése alól felmentést kapott. BUE
házassági anyakönyv, 1884. február 11-i bejegyzés.
Függelék 8.
BFL VII. 175. Ügykönyv, 7. és 9/1884.
Függelék 9.
Függelék 12.
Függelék 13.
1879: L. törvénycikk CJH CD.
Függelék 12.

Annak, hogy eredetileg osztrák honos, katolikus személy Magyarországon válópert indíthasson, a másik alapvető, az 1868: XLVIII. törvénycikk által kijelölt
feltételét a valamely protestáns vallásra való áttérés jelentette. Az, hogy melyik felekezetet választotta az illető — talán mondani sem kell — nem egyéni szimpátia
kérdése volt, hanem ugyancsak a követett jogi stratégiától függött. Történetesen:
ha Wagner Budapesten evangélikus vagy református hitre tér be, házassági bontópere az 1790 után meggyökeresedő joggyakorlat miatt a Budapesti Királyi Törvényszék elé került volna (amely a keresetet nyomban visszavetette volna, mivel a
házaspár nem a magyar fővárosban lakott utoljára együtt). Azután, hogy az építész
Budapesten szerzett községi illetőséget, egyetlen lehetősége maradt, ha keresztül
kívánta vinni válási szándékát: a katolikus-unitárius konverzió. Az erdélyi kisegyház a szűkebb értelemben vett Magyarországon gyakorlatilag, jogi értelemben,
1868-ig nem létezett, " aminek a majdani gyors válásban reménykedők szempontjából megvolt az az előnye, hogy híveire nem vonatkoztak a házassági perek kapcsán született korábbi, a más magyarországi protestáns felekezetek követőit illető
eljárási és anyagi jogi szabályok. A válópert megelőző procedúra az Ausztriából
érkezők számára így jóval egyszerűbbé vált: az unitárius betérők Magyarországon
tetszés és lehetőség szerint választhattak települést, községi illetőség elnyerése végett. (A legegyszerűbbnek — így került Wagner Budapestre — eleve a fővárosi
községi kötelékbe való felvétel tűnt, hiszen itt mindent egy helyen el lehetett intézni, kezdve a különböző ügyletek minisztériumi jóváhagyásával, egészen a vallásváltoztatásig.)' 4
Az építész áttérésére ugyancsak 1883-1884 fordulóján került sor. Ehhez a magyar törvények értelmében elegendő volt az elhagyni szándékozott egyház papjánál
való kétszeri megjelenés, a két alkalom közötti kéthetes időtartammal, majd a kapott
kitérési bizonyítvánnyal (ennek hiányában pedig — a katolikus papok ugyanis csaknem minden esetben megtagadták a bizonyítvány kiállítását—két tanú egyszerű írásos nyilatkozatával) való jelentkezés a választott felekezet lelkészénél, aki anyakönyvezte az egyházközség új tagját/ 5 Ottó Wagner 1883. december 5-én hagyta el a
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Az unitárius vallás ugyan 1848-ban lett „bevett felekezet" (recepta religio), de az ezt illető
törvény 1849-1867 között nem volt hatályban. Vö. 1848: XX. törvénycikk a vallás dolgában.
1. §. CJH CD.
A budapesti unitárius egyházközség megalakulását illetően: Jakab Elek: Emlékirat a budapesti
unitárius templom felszentelési ünnepélyére. 1890. október 26. Bp., 1890. 2 2 - 4 0 . p.
1868. LIII. törvénycikk a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról.
CJH CD.

római katolikus egyházat, s tért be végül 1884. január 2-án unitárius felekezetre. ' 6
Rövidesen, 1884. január 12-én, az építész választottja, Louise Stiffel is megtette
ugyanezt a lépést/' 7 Ez utóbbi aktus egyébként érdekes abból a szempontból, hogy
az nem képezte feltételét sem a válóper megindításának, sem a megkötni óhajtott új
házasságnak: valószínűleg a nő szabad elhatározása volt, hogy követi választottja
lépését — a két konverzió közötti egy heti különbség egyúttal talán a döntés nehézségére vezethető vissza...
A meglehetősen nagy körültekintést igénylő előkészületek után maga a házassági bontóper formalitás volt csupán. Ottó Wagner 1884. január 2-án ezt illetően,
egyidejűleg az örökbefogadás nyélbe ütésével, Molnár Sándor kolozsvári ügyvédet hatalmazta meg/' 8 Néhány hét múlva már az ügyvéd kezében volt a perindításhoz szükséges valamennyi dokumentum: többek között a főváros január 18-i, az
állampolgársági ügyet lezáró határozata a községi kötelékbe való felvételről, 39 a
vallásváltással kapcsolatos, január 30-án kiállított bizonyítványok, 40 és a bécsi
Landesgericht által január 22-én hitelesített korábbi ágy-asztaltól elválasztó ítélet41 (érdekes továbbá, hogy Wagner előzőleg, január 2-án külön is nyilatkozott arról, hogy feleségével az elválasztás óta ki nem békült, s testileg nem érintkezett). 42
A január 30-án megszövegezett válókereset beadására február 1-én került sor a
Kolozs-Doboka-köri Unitárius A lpapi Törvényszéken. 4 ' Az azt követő napon, miután Boros György házasságvédőnek nem akadt érdemi mondanivalója, 44 az
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A kitérésről az 1884. január 30-án kelt lelkészi bizonyítvány tesz említést. Vő. Függelék 16.
számú irat. — A betérésről: BUE betérési anyakönyv, 1884. január 2-i bejegyzés.
BUE betérési anyakönyv, 1884. január 12-i bejegyzés.
Függelék 11. Figyelemre méltó, hogy a meghatalmazáson szereplő tanúk ugyanazok a személyek voltak — Kosztka Antal és Friedenthal Vilmos — mint az adopciós ügyletnél.
Függelék 14., 15.
Függelék 16., 17.
Függelék 3.
Függelék 10.
Függelék 18. Megjegyzendő, hogy a petitum alapvetően a korszak univerzális bontóokára,
„engesztelhetetlen gyűlöletre" hivatkozott: „[...] házassági viszonyunk — bár ha a szeretet vezérelte egybekelésünket — boldog nem volt; mert már házaséletünk első napjain mutatkozó
hajlamaink és érzelmeink különbözősége köztünk csakhamar a családi viszályok naponként
megújuló sorozatát kelté fel, míg végre az egymás iránti szeretetet a kölcsönös engesztelhetetlen gyűlölség váltotta fel." Nem szabad persze, hogy a naiv történetecske megtévesszen: itt
nem Wagner beszél, hanem ügyvédje; és nem a voltaképpeni házassági konfliktus hiteles elbeszéléséről van szó: valójában évente tucatszámra nyújtottak be hasonló keresetleveleket, amelyek csaknem szórói-szóra ismételték ezeket a fordulatokat.
Függelék

19.

Alpapi Törvényszék az unitárius felperesre nézve máris felbontotta a házassági köteléket, majd áttette a pert a fellebbviteli fórumhoz. A Főpapi Törvényszék február
6-án, a Ferenc József püspök elnöklete alatt tartott rendkívüli ülésen (amelyen
egyébként csak a Wagner-ügy került terítékre) jóváhagyta az elsőfokú bíróság
„szerencsésebb házasságkötésre felszabadító" ítéletét, s ezzel azjogerőre emelkedett.4" A teljes válóper tehát nem egészen egy hetet vett igénybe!
Az „erdélyi házasság" befejező aktusára, vagyis magára a házasságkötésre,
1884. február 11-én került sor. Ottó Wagner és Louise Stiffel Budapesten, a helybeli unitárius egyházközség lelkésze, Derzsi Károly, illetve a tanúk: a már említett dr.
Floch Henrik ügyvéd és Scheyrer György, az Angol-Osztrák Bank helybeli fiókvezetője közreműködésével örök hűséget esküdött egymásnak. 46 Két hónappal később pedig — amint már említettük — megszületett a házaspár első közös gyermeke, Stefan Emerich. Az újszülöttet az unitárius szülők május 4-én, a bécsi magisztrátus, illetőleg az érsekség engedélye nyomán, katolikus szertartás szerint, a
Votivkirche-ben kereszteltették meg. Az erre vonatkozó anyakönyvi bejegyzésben
a gyermek státusát illetően az ehelich, vagyis: törvényes, megjelölés szerepel, noha
a keresztelő pap, a kétségeket eloszlatandó, hangsúlyozta ama tényt, hogy a szülők
magyar állampolgárként kötöttek házasságot; egyúttal azt is, hogy a fiút katolikus
hitben kívánják neveltetni 4 7
A történet mindazonáltal — az elöljáróban citált biográfiák némelyike utal r á —
csak fél évtizeddel később zárult le. Amint az idevágó anyakönyvi bejegyzésből kiderül, az első feleség, Josefine Domhart 1889. július 4-én elhalálozott. A Wagnerék
számára valószínűleg teljesen váratlan fordulat egyszeriben lehetővé tette az „erdélyi házasság" legalizálását, mind az osztrák állami, mind a katolikus egyházi törvények szempontjából.
A házaspár lakhelye szerint illetékes katolikus plébános, Godfried Marschall —
nyilván, miután megtérni szándékozó hívei jelezték szándékukat — augusztus 7-én
kérelmezte a házasságkötés engedélyezését, illetőleg a diszpenzációt az érintettek
unitárius vallása miatt, valamint a házasságtörés miatt fennálló házassági akadály
alól (a kánonjog szempontjából Wagner és Josefine Domhart házassága csak a nő halálával szűnt meg, következésképp az építész és Louise Stiffel korábbi együttélése
házasságtörésnek számított, ami házassági akadályt — impedimentum eriminis —
jelentett). 48 A bécsi érsekség még aznap megadta a mentesítést, hivatkozva arra, már
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Függelék 20.
BUE házassági anyakönyv, 1884. február 11-i bejegyzés.
Függelék 21.
Függelék 11.

a plébános által is hangoztatott tényre, hogy a felek korábban magyar állampolgárként, a magyar törvények szerint érvényes házasságot kötöttek. 49 A diszpenzáció elnyerését követően, Wagner és Stiffel augusztus 9-én a bécsi magisztrátusnál bejelentette kilépését az unitárius felekezetből, majd augusztus 16-án visszatért a római
katolikus egyház kebelébe. 50 Másnap, a Votivkirche házassági anyakönyvében
„özvegyként" feltüntetett férj és „hajadonként" szereplő nő megint az oltárhoz járult, hogy katolikus szertartás szerint erősítse meg korábbi esküjét. 51
A családi viszonyok rendezésével összekapcsolva az építész egyúttal civil státusát is tisztázta. 1889. augusztus 10-én, egy nappal a bécsi érseki fórum házaspár
számára kedvező határozatának kézhezvételét követően, Budapesten a Belügyminisztériumnál— a régi ismerős, dr. Floch révén — kérelmezte magyar állampolgári kötelékből való elbocsátását, amely aztán szeptemberben ténylegesen meg is
történt. 32 (Miután az esküvő idején még magyar honpolgárnak számított, előzőleg,
augusztus 9-én a magyar Kultuszminisztériumtól házassági engedélyt is kapott.)
így miközben a katolikus frigy az osztrák jog szerint legalizálta az „erdélyi házasságot", addig az osztrák állampolgárság elnyerése, avagy — nézőponttól függően
— visszaszerzése nyilvánvalóan megkönnyítette az építész közéleti szerepvállalását. A kettős aktus mindenesetre lezárta Wagner életének csaknem egy évtizede húzódó, zavaros időszakát — amint vélhetően ő is igyekezett azt végérvényesen
lezárni önmagában, elfojtva a gyötrő emlékeket.

A v á l ó p e r e k szereplői

Ottó Wagner mellett — amint a bevezetőben említettük — több százan estek át eredetileg osztrák honos férfiak és nők ugyanilyen vagy hasonló procedúrán. Az „erdélyi házasság" unitárius változatáról, amely 1880 után valószínűleg a legnagyobb
népszerűségnek örvendett, leginkább a másodfokú egyházi bíróság, a kolozsvári
Főpapi Törvényszék 1868-1895 között hiánytalanul fennmaradt, a megszövegezett ítéleteket tartalmazó ülésjegyzőkönyvei segítségével alkothatunk képet. A
legfontosabb kérdés, amire ennek révén választ remélhetünk, elsősorban a haszná-
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Függelék 23.
Függelék 26.
Függelék 27. Némi következetlenség a felek családi állapotát illetően azért tetten érhető, hiszen a betérésre vonatkozó bejegyzésben mindketten „házas"-ként szerepelnek. Függelék 26.
Vö. Függelék 28. A törvény szerint az állampolgárság az elbocsátó okirat kézbesítésével szűnt
meg, amely az akta szerint 1889 szeptemberében történt meg. Vö. 1879: L. törvénycikk CJH
CD.

lók körére vonatkozik: kik voltak, honnan jöttek azok, akik a fennálló osztrák törvényeket megkerülve, bizonyos értelemben a polgári normákat felrúgva, zátonyra
futott házasságuk felbontása és házasságon kívüli kapcsolatuk ellentmondásos legalizálása reményében eme furcsa eljárásnak vetették alá magukat.
Miután tanulmányunk kifejezetten az „osztrák" válásokra koncentrál, rögtön felmerülhet a probléma, mit is értünk „osztrák" válások alatt. A főpapi törvényszéki
jegyzőkönyvek alapján leginkább a „hazai", vagyis erdélyi, és nem-erdélyi válások
különböztethetők meg nagy biztonsággal (utóbbiakat ugyanis csaknem kivétel nélkül rendkívüli üléseken tárgyalták). Forrásunk egy rövid ideig megadja a házasságkötés helyét, ami árulkodó lehet, de sokkal biztosabb támpontot jelent az előzetes
ágytól és asztaltól való elválasztás helyének (bírói fórumának) és idejének többé-kevésbé rendszeres közlése. Ezen túl segítségül hívtuk a budapesti unitárius egyház betérési és házassági anyakönyveit, amelyekben megtalálható a legtöbb pereskedő születési helye, foglalkozása, gyakran — a szerzett magyarországi illetőségi hely mellett — tényleges lakhelye, továbbá megtudhatjuk, kivel kötött az illető házasságot.
Azzal együtt azonban, hogy minden egyes személynél igyekeztünk körültekintően
eljárni, vannak olyan esetek, amelyek megkérdőjelezik előzetes felosztásunk érvényességét: Az „osztrák" honos fél ugyanis gyakran „magyar" személytől vált, avagy
„magyarral" házasodott össze; hosszú ideig Magyarországon lakott, s tevékenykedett; továbbá olyan „magyarok" is elzarándokoltak Kolozsvárra, akik voltaképpen
Ausztriában éltek; és bizonyos értelemben az „osztrákok" közé számíthatnánk — de
nem tesszük — a Horvátországból érkezőket is, mivel a birodalomrész ugyanúgy az
osztrák polgári törvénykönyv hatálya alá tartozott, mint mondjuk Alsó-Ausztria,
Csehország, vagy Galícia. Mindezzel azt akarjuk mondani, hogy megírható lenne
egy másik tanulmány, általában véve az „erdélyi házasságokról", amelyik sokkal inkább azokra a Monarchián belüli kapcsolatokra, kapcsolódási pontokra helyezte volna a hangsúlyt, amelyek ezúttal viszont legfeljebb csak felvillanthatok.
A némileg tehát önkényes kategorizálás eredményeként, a Főpapi Törvényszék
jegyzőkönyvei alapján, a korszakban 226 felbontott házasságot találtunk. Mindössze egyetlen esetről van tudomásunk, amikor az egyházi bíróság a keresetet végérvényesen visszavetette (az természetesen többször előfordult, hogy egy per kétszer is megjárta a Főpapi Törvényszéket). 5 ' És mivel ezeket a pereket kevés kivétellel egyoldalúan kezdeményezték, gyakorlatilag ugyanennyi személy vált el. A
kimondott válások időbeli megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:
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EUL FT Jkv. 57/1887. Az elutasítás egyébként azért következett be, mert az egyoldalúan folyamodó felperes az ágy-asztaltóli elválasztás idején evangélikus vallású volt, amely felekezet
hitelvei ilyen aktust nem ismertek.

Osztrák válások a Főpapi Törv ényszéken
(1869-1895)

1869

1871

1873

1875

1877

1879

1881

1883

1885

1887

1889

1891

1893

1895

Röviden — mert ezúttal nem a jogi szabályozás részletei érdekesek — annyi
kommentárt fűznénk mindehhez, hogy az unitárius válások első, rövid fénykora jól
kivehetően a már említett magyar állampolgársági törvénnyel, illetve azokkal az
osztrák oldalon kilátásba helyezett szankciókkal áldozott le, amelyek az „erdélyi
házasságok" megkötőit fenyegették. Az 1880-as évek derekán pedig valószínűleg
a Kolozs-Doboka-köri Alpapi Törvényszék magyarországi illetékességének átmeneti, a magyar állami bíróságok általi elbizonytalanítása okozhatott zavarokat
az osztrák vállalkozók soraiban. 54 Gyakorlatilag töretlen növekedés tanúi lehetünk
viszont az 1890-es évek első felében, amelyhez minden bizonnyal hozzájárult a
mozgalomnak véget vető 1894: XXXI. törvénycikk is (az 1895-ös év, amely ráadásul csak szeptember 30-ig számítható, rekordszámú válása mindenesetre erre enged következtetni).
Ami számunkra most sokkal fontosabb: a válópert indítók társadalmi státusa,
ami főként az unitárius betérési és házassági anyakönyvekben regisztrált foglalkozás-adatok segítségével közelíthető meg. Ez 106 esetben állapítható meg értékel-
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Vö. Nagy Sándor Adalék az unitárius egyházi bíráskodás történetéhez 1869-1895. A Nagy
György contra Beniczky Emília házassági bontóper tanulságai. Jogtörténeti Szemle 2005/4.
10-15. p.

hető módon. Eszerint az unitárius pereskedők — szemben a valamivel későbbi,
századfordulós bécsi válóperek szereplőivel" — korántsem a szegények avagy a
valamilyen szempontból marginális helyzetben lévők soraiból kerültek ki: legfeljebb talán néhány iparos (2 cipész, 2 szabó, továbbá asztalos, szitás, építőmester,
gombműves), valamint egy mozdonyvezető felbukkanása hathat különösnek,
egyébként többnyire a minden bizonnyal jómódú Mittelstand tagjai vállalkoztak
„erdélyi házasságra": a 13 földbirtokos, 12 kereskedő, 12 vasúti tisztviselő, illetve
magánhivatalnok, 8 közös hadseregbeli katonatiszt, 7 gyáros, gyárigazgató és vállalkozó, 5 mérnök, 4 építész, 3 orvos mindenesetre uralja e kétségtelenül tökéletlen
nómenklatúrát. Sőt, ha egy pillanatra a forrásainkban feltűnő neveket is szemügyre
vesszük, a Kolozsváron válókeresetet beadók avagy elvált személlyel új házasságot kötők között nem csupán polgárokat, értelmiségieket találunk, de olyan arisztokrata családok tagjait is, mint: a herceg Liechtenstein, herceg Porcia, gróf
Zierotin, gróf Aichelburg, gróf Saint-Genois, gróf Egger, gróf Bubna, gróf
Mels-Colloredo. 56
Nem véletlenül feltételeztünk egy legalábbis szolid anyagi jólétet a válási és újraházasodási szándékkal Magyarországra érkezőknél. Az eljárás anyagi vonzatai
ugyanis már jó előre behatárolták azt a kört, amely egyáltalán élhetett a kínálkozó lehetőséggel. Az „erdélyi házasság" nem számított olcsó mulatságnak, különösen miután idővel bonyolultabbá vált az alkalmazott jogi technika. 1880 előtt állítólag
hozzávetőlegesen 400-1000 forintra volt szükség a lebonyolításhoz, 57 ami nem csekély összegnek mondható, később viszont többszörösére nőttek az ezzel kapcsolatos
kiadások. A válni szándékozó félnek eleve kimutatható vagyonnal, biztos jövedelemmel kellett rendelkeznie ahhoz, hogy az állampolgárságot megszerezhesse
(egyesek e célból magyarországi földbirtokot vásároltak). 58 Az 1880-as évektől bevett gyakorlattá váló örökbefogadási szerződések ráadásul — bár erről közelebbit, a
dolog természeténél fogva, nem tudunk—ugyancsak komoly összegbe kerülhettek.
Végül, az egyéb kisebb tételek mellett, ki kellett fizetni a jogi képviselőket, közbenjárókat, továbbá, miután ezeket a válópereket rendkívüli üléseken tárgyalták, kiegyenlíteni az egyházi bíróság díját (ha hihetünk a kortárs elemzőnek, egyedül ez
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Heindl i. m. 227-230. p.
EUL FT Jkv. 71/1877., 86/1890., 40/1884., 8/1887., 67/1886., 18/1891., 49/1891., 150/1895.
— BUE házassági anyakönyv. 1889. március 31-i bejegyzés. — Egyébként a magyar arisztokrácia tagjai is viszonylag gyakran megfordultak az unitárius törvényszéken.
Apel i. m. 175-176. p.
Apel i. m. 176. p

utóbbi 1879 körül mintegy 500-850 forintot tett ki).59 Ekként az „erdélyi házasság"
várható teljes költsége, amint azt egy erre specializálódott bécsi ügynökség az
1880-as évek elején megbecsülte, összesen 2000-3000 forint körül alakult.60
Az említett foglalkozás-adatok természetesen csaknem kizárólag férfiaknál
fordulnak elö, nők esetében — ezeket az adatokat nem vettük figyelembe alkalmi
statisztikánk elkészítésénél — legfeljebb a „magánzó", ritkán a „háztulajdonos"
státusa ismétlődik (csupán két földbirtokossal, egy „zeneszerzővel", és egy
„zongoratanítónővel" találkozunk), ami egyébként szintén az ügyfélkör társadalmi
összetételét illető benyomásainkat erősíti. A női perindítók aránya viszont, tekintettel az eljárás különleges nehézségeire, mindenképpen meglepő: az unitárius bíróságon 111 feleség indított válópert, vagyis a felperesek közel fele (48 %) a
gyengébbik nemhez tartozott. Magát a jogi lehetőséget — egyáltalán nem volt magától értetődő ugyanis, hogy külföldi nő Magyarországon házassági bontópert kezdeményezhetett — a liberális jogalkalmazás teremtette meg azzal, hogy az
ágytól-asztaltól elválasztott feleséget, akinek helyzete a magyar jogban ellentmondásosan alakult,61 ebben az esetben cselekvőképesnek tekintette. Az a tény
azonban, hogy ezzel a lehetőséggel a gyengébbik nemhez tartozók meglehetősen
gyakran éltek is, méltó a megkülönböztetett figyelemre.
Ha ezek után a földrajzi megoszlást vesszük szemügyre, szembeötlő, hogy az
unitárius „erdélyi házasságra" vállalkozók csaknem kivétel nélkül a Monarchia
nyugati, rendszerint Magyarországgal közvetlenül szomszédos tartományaiból —
a Sziléziától Isztriáig terjedő karéjban —- érkeztek, illetőleg a nagy többség egyenesen a császárvárosból. Ez elsősorban onnan derül ki, hogy a Főpapi Törvényszék
ülésjegyzőkönyvei 134 esetben pontosan rögzítették az ausztriai ágy-asztaltól való
elválasztás bírói fórumát és időpontját, amelynek nyomán megadható, hol került
sor a házassági konfliktus utolsó ausztriai felvonására. Eszerint az elválasztások
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Fuchs, Wilhelm. Siebenbürgische Ehen. Juristische Blatter. VIII. 1879. november 30. Nr. 48.
589-592. p. Egészen pontosan a református főtörvényszékkel kapcsolatban írja, miszerint az
az olcsóbban eljáró unitárius bíróság példája nyomán a tárgyalási díjat 850 forintról 500-ra
szállította le.
Fuchs, Wtlhelm: Siebenbürgische Ehen. Juristische Blatter. XII. 1883. március 25. Nr. 12.
133-134. p. — folytatás: 1883. április l . N r . 13. 145-146. p. (A továbbiakban: Fuchs, 1883.)
Erre a községi illetőség megszerzése kapcsán utal: Pomogyi László: Szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon. Bp., 2001. 39^10. p. — Amint már említettük a külföldi,
így az osztrák állampolgárságú nők esetében a problémát az okozta, hogy a magyar jog szerint
a feleség a házasság tartalma alatt mindig férje állampolgárságát és községi illetőségét követte: amennyiben ezt az elvet következetesen alkalmazzák, a nők nem szerezhettek volna magyar állampolgárságot, s így nem indíthattak volna válópert sem.

jóval több mint felét (77 eset, 57 %) a bécsi Landesgericht végezte; a járásbíróságok hasonló tevékenységét is számba véve, a házasságukat felbontani szándékozó
ausztriai felek mintegy kétharmada élt eredetileg Bécsben és közvetlen környékén
(Alsó-Ausztria tartományban összesen 88 későbbi ügyfelet választottak el).62 A
második helyen álló Prága ezt mindössze 7 vállalkozóval követi (egész Csehország
tekintetében 11 ágy-asztaltóli elválasztás állapítható meg); jelentős még Graz (5 ),
illetőleg Stájerország (összesen 12 elválasztás), továbbá Trieszt előfordulása (5).
Ugyancsak Bécs túlsúlyát támasztják alá a peres felek rendelkezésre álló lakhelyadatai: a 198 értékelhető (nem-magyarországi) lakhelyből 130 esetben bécsi cím
szerepel. 6j
Összegezve az elmondottakat: az „erdélyi házasság" eszközéhez mindenekelőtt
a monarchiabeli, leginkább bécsi illetőségű középosztálybeliek, ha tetszik: a vagyonos polgárság tagjai — férjek és feleségek egyaránt — folyamodtak. Kétségtelenül ez teremtette meg az „erdélyi házasság" sajátos belső feszültségét: az osztrák
törvények alól kibújók, a honi hatóságok ellenintézkedéseivel dacolok, a normaszegők jórészt tekintélyes, legalábbis szolid jólétben élő polgárok voltak. Ez azonban más szempontból nem is annyira meglepő, hiszen a magyarországi (erdélyi)
vállalkozások mögött jellemzően konform törekvés húzódott meg. A jogi procedúrák közös vonása, hogy a végcél nem egyszerűen a válás, hanem az újraházasodás
volt (nem véletlen az eljárás „házasság" megjelölése!). Márpedig az az igény, hogy
a szerető, a grisette, a maitresse a férj vagy feleség rangjára emelkedjen, tehát az illegitim szerelmi kapcsolat hivatalos szentesítést nyerjen, házas viszonnyá váljon, s
a született vagy születendő utódok státusa ennek megfelelően alakuljon, biztosítva
— ha ellentmondásoktól nem is mentesen — a társadalmi elismertséget, a jogi védelmet, az öröklés rendjét, erről az oldalról merülhetett fel leginkább.64
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EUL FT Jkv. 1868-1895. Ez az arány mellesleg egybevág Wilhelm Fuchs már említett
1879-es becslésével.
Uo. — A főpapi törvényszéki jegyzőkönyvekben előforduló szórványos adatokat, az unitárius
betérési, házassági anyakönyvek, valamint az esetlegesen feltalálható közjegyzői okiratok
alapján egészítettük ki.
A nyílt partnerkapcsolat, a „vadházasság" az általánosnak mondható vélekedés szerint mindenekelőtt a munkásság, legalábbis a vagyontalan népesség körében terjedt el. Vö. Ariés,
Philippe-Duby, Georges (Hg.): Geschichte des privátén Lebens. 4. Band. Vön der Revolution
zum GroBen Krieg (Hg.: Michelle Perrot). Augsburg, 2000. 547-552. p. [A vonatkozó részt
Alam Corbin irta.] — A századfordulós Bécsre vonatkozóan hasonló következtetésre jut:
Heindl i. m. 230. p.

A z „ e r d é l y i h á z a s s á g " tapasztalatai — élethelyzetek

Mindezzel azonban még korántsem adtunk számot arról, miként él(het)ték meg az
egyes szereplök az eljárást, milyen hatást gyakorol(hatot)t a családi viszonyok rendezése érdekében elkövetett törvény-, illetve normaszegés későbbi életükre. Ennek kapcsán nyilvánvalóan félrevezető lenne nagy társadalmi tömbökről, „középosztályról" beszélni, hiszen az egyéni tapasztalatok és sorsok rendkívül különbözően alakulhattak. Az „erdélyi házasság" tapasztalatai különben sem összegződhettek kollektív élménnyé, mert bár a különös mozgalom idővel felkeltette a
publikum figyelmét, az, hogy ki miként élte meg a kényszerű procedúrát, közvetlenül nem vált kommunikációs cseretárggyá, nem értelmeződött újra a tágabb közösségi közegben. Egyrészt — könnyű belátni — legbensőbb magánügyről volt szó.
Másrészt az azt övező csendhez nyilván az a körülmény is hozzájárult, hogy az
érintettek igazából sohasem érezhették magukat teljes biztonságban akilátásba helyezett hatósági retorziók elől; házasságuk felett mindig ott lebegett az érvénytelenítés damoklészi kardja. Érthető hát, ha az egykori résztvevők nem verték nagy
dobra erdélyi kalandjukat, legfeljebb szűk családi körben beszéltek a történtekről.
Ezen túl viszont kétségkívül nehéz bármit is mondani: az érzések és élmények,
az egyéni tapasztalatok menthetetlenül elvesztek számunkra. Ami maradt, az jobbára néhány „kemény tény", amelynek a továbbiakban mégis — a történészi intuíció megbízhatatlanságának tudatában — igyekszünk jelentést adni. Ennél további
nehézséget képez, hogy kimondottan az „osztrák" ügyfelekről csak annyit tudunk,
amennyit a felfedezett magyarországi (erdélyi) források közölnek. Hogy ez
mennyire kevés, illetve hogy a formális eljárás dokumentációja alapján mennyire
száraz történet konstruálható, azt a részleteiben tárgyalt Wagner-ügy bizonyára jól
érzékeltette. Az „osztrák" vállalkozók megjelentek, bekerültek a jogi gépezetbe —
ennek nyomai rögződtek, ezeket ismerjük — majd szándékukat megvalósítva eltűntek. Éppen ezért számos alkalommal kénytelenek voltunk a hasonló eljáráson
keresztülment magyar pereskedők által hátrahagyott forrásokhoz fordulni, bízva
az analógia meggyőző erejébe.
A történészi értelmezés előtt megnyíló tér persze majdnem olyan tágas, mint
amilyen sokfélék a résztvevők tapasztalatai lehettek. Az „erdélyi házasság" felfogható olyan jogügyletek sorozataként, amelyeken noha az érintett osztrák polgárok
kénytelen-kelletlen, a kitűzött nemes cél elérése érdekében átestek, azok mégsem
váltottak ki különösebb érzelmi megrázkódtatást belőlük. Hiszen az azokkal kapcsolatos teendők java részét csakugyan nem maguk, hanem ügyvédeik, megbízottaik, illetve a különböző rendű és rangú egyéb szereplők (ügyleti és esküvői tanúk,
örökbefogadók), közvetítők intézték; nem volt más dolguk, mint néhány alkalom-

mai személyesen megjelenni, majd bevárni a válást kimondó verdiktet, végül partnerükkel megint az oltárhoz járulni. Amellett azonban, hogy nem zárjuk ki,
miszerint az „erdélyi házasság" számos — közelebbről természetesen megbecsülhetetlen — esetben valóban nem kavarta fel az ügyfeleket, az alábbiakban ugyancsak számos — persze szintén nem súlyozható — olyan esetet fogunk felidézni,
amelyek ennek ellenkezőjére engednek következtetni.
Az „erdélyi házasság" unitárius változatának pikantériáját, amely az eljárás
megélését illetően különleges fontossággal bírt, alapvetően a kényszerű vallásváltás iránya, vagyis maga a katolikus-unitárius áttérés adta. A Királyhágón túli kisegyház jóformán Magyarországon is idegenként hatott (bevett vallássá csak az
1848: XX. törvénycikk nyilvánította, amely azonban mintegy két évtizedig nem
volt hatályos): az első egyházközség Budapesten csak 1881-ben alakult meg. Az
Ausztriából érkezők előtt mindenesetre — eltérően a református, főként pedig az
evangélikus felekezettől — bizonyára teljesen ismeretlen volt. De ami ettől a szerzett tapasztalatok szempontjából sokkal lényegesebb: egy hívő katolikus számára
az unitárius egyház tanítása teljességgel elfogadhatatlannak számított, amennyiben az unitáriusok Isten egységét hangsúlyozva elvetették a Szentháromság-tant, s
így tagadták a Fiú, azaz Jézus isteni természetét; a keresztség, az áldozás szentségét, illetőleg — Jézus embervoltának állításával — a megváltás szerepét. Ezek után
könnyen elképzelhető, hogy még azok a válás érdekében magukat mindenre elszánó ügyfelek is megrettenhettek, legalább egy pillanatra, akik nem élték meg nagyon mélyen hitüket.
Ennek kapcsán visszatérve még egy kicsit Ottó Wagner esetére: van néhány arra
utaló jel, hogy az unitárius áttérést az építész sem emésztette meg egykönnyen. Talán az egyik ilyen idézett levelének válással kapcsolatos kitétele: „Tisztán emberi
nézőpontból azt hiszem, igazam van" [Vorn rein menschlichen Standpunkte glaube
ich recht zu habén]. Ezt nyilván lehet akként érteni, hogy Wagner más szempontból
nem feltétlenül volt meggyőződve tervezett lépései — persze nem tudjuk, mire
gondolt — helyességéről. Kézzelfoghatóbb egy további nyom: a házasságkötés
1889-es, katolikus rítus szerinti megismétlése, ami kétségtelenül arra vall, hogy a
házaspár az unitárius szertartást — ezzel egyébként, amint később még érintjük,
nem volt egyedül — csupán szükségmegoldásnak, egyfajta Notehe-nek tekintette.
Végül aligha tartható egyszerű véletlennek, hogy Ottó Wagner és Louise Stiffel
első közös gyermeküknek 1884-ben a Stefan Emerich, azaz az István Imre nevet
adták. 65 A kettős keresztnév Magyarország első, szentté avatott királyának, s
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Ezt az állampolgársági kötelékből való elbocsátást tárgyazó 1889-es kérvény így említi: Függelék 25.

ugyancsak szentéletű fiának keresztnevéből áll össze. Megkockáztatható tehát,
hogy a keresztelő egyszerre fejezett ki egyfajta hálaadást az újrakezdést liberális
törvényeivel és anakronisztikus házassági jogi rendszerével lehetővé tévő ország
irányában, illetve képezett sajátos engesztelő gesztust, hiszen a katolikus szentek
nevét — ha igaz — tudatosan, a hitét kénytelenségből feladó, unitárius konvertita
szülők választották újszülött fiuknak, akire máskülönben a törvénytelenség bélyege várt volna. 66
Nyilvánvaló persze, hogy az egyéni tapasztalatok rendkívüli mértékben elüthettek egymástól. így ami egyeseknél bűntudattal terhes, különös devóciót keltett, az
másoknál makacs önigazolás-keresésben nyilvánulhatott meg. A m a g y a r
Odescalchi Artúr herceg esetében, aki unitárius felekezetre térve két ízben is botrányos körülmények között vált el második és harmadik feleségétől, az egyik távoli rokon számol be—alig leplezett kárörömmel—-akésőbbi fejleményekről. Eszerint az
olasz eredetű, római katolikus arisztokrata család sarja, amely évszázadokkal később
is büszke volt hírneves tagjára, XI. Ince pápára, 67 mindvégig ragaszkodott unitárius
vallásához, továbbá a harmadik, megint válással végződő házasságából született öt
gyermekének egytől-egy ig pogány magyar neveket (Zoárd, Alinka, Aydua, Jolánta,
Gyalma) adott. Az egyik fiúval később éppen annak katolikus vallásra való visszatérése miatt támadt konfliktusa:
A fiúk Artúrnál nevelkedtek, de Zoárdfiával komoly ellentétbejött, mikor azfelnőtt
és,, elhagyva apja hitét" (!) áttért a katolikus vallásra. Fiának a gazdag és nagyon
jó Lónyay Pálma grófnővel való esküvőjén sem vett részt (nem is volt meghívva) és
olyan ellentétbe jutottak, hogy röpiratokat adtak ki egymás ellen.b%
Ugyanakkor a herceg esete is megerősítheti, hogy noha az érintettek különbözőképpen dolgozták fel a velük történteket, másként állították helyre kikezdett identitásukat, az, ami megesett, végleges és jóvátehetetlen törésként rögzülhetett.
A vallásváltást illetően felmerülő lelkiismereti probléma néhány ritka szerencsés
esetben kifejezetten is megfogható. így egy ismert válási szerződésben, amelyet
egyébként ugyancsak magyarországi házaspár kötött, a római katolikus valláson
megmaradó feleség, Klausz Hermina a korábban evangélikus, majd unitárius vallásra betérő férj, Kaffka Ede biztosító társasági felügyelő számára beleegyezését adta az
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Ez az értelmezés akkor is fontolóra vehető, ha hozzátesszük: az Emerich nevet Ottó Wagner
testvére is viselte.
Vö. Odescalchi Eugénie. Egy hercegnő emlékezik. Bp., 1987. 92-101 p
Erba Odescalchi Sándor herceg Testamentum I. Életem regénye. Bp., 1991. 228. p.

elválásba, mondván: „lelki üdvösségem az együttélés esetén különben is veszélyeztetve volna".69 Mások legalább utódaik lelki üdvét igyekeztek biztosítani, ha már a
sajátjukat kockára tették. Offennann János lovag az 1895-ben az unitárius bíróságon kieszközölt válás, illetve a Schindler Ilonával kötött frigyet követően, 1895.
december 19-én egyezségre lépett új nejével, amelyben fontosnak tartották kölcsönösen kötelezni magukat — akárcsak Wagnerék az 1884-es keresztelő alkalmával
— hogy születendő gyermekeiket a római katolikus vallásban fogják nevelni. 70
Legtöbbször az egyházi házasságkötés volt az a pont, amely a kitért katolikusokat, avagy újdonsült házastársukat tartósan elbizonytalanította. Az unitárius esküvő ugyan magyar polgári jogi szempontból megkérdőjelezhetetlen érvényűnek
számított, rituális ereje azonban még az „erdélyi házasságot" végigcsináló, elszánt
vállalkozókban is kétségeket ébreszthetett — nemcsak külföldiekben, de magyar
honosokban is. Ekként Jekelfalussy Zoltán miniszteri segédtitkár, aki annak idején
római katolikusról unitárius vallásra térve, illetőleg első feleségétől elválva,
1890-ben Bálás Máriával lépett új házasságra, kényszerítve érezte magát három
évvel később, immár az evangélikus egyház tagjaként, evangélikus szertartás szerint is megesküdni választottjával. 71 Amint az anyakönyvi bejegyzés a motivációt
illetően rögzíti: a felek ugyan már érvényes házasságot kötöttek, de azt „az időközben evangélikussá lett férj, valamint róm. kath. vallású neje evang. esküforma szerint a szent házasságra való hivatkozással [kiemelés tőlem — N. S.] is óhajtottak
szentesíteni."
Az unitárius esküvő adott esetben újabb házassági konfliktus forrásává is válhatott, amennyiben a házastársak nem tudtak, Jekelfalussyékhoz hasonlóan, megegyezésrejutni. Az annak idején római katolikus hitét elhagyó, református, majd
unitárius felekezetre betérő, Kolozsvárott elvált Krinner Norbert magyar minisztériumi számtiszt és második neje, Reischl Teréz budai háztulajdonos 1893. június
14-én, több mint hat esztendővel házasságkötésük után szánták el magukat közjegyző elé járulva házassági szerződés kötésére, ekkorra már meglehetősen zilált
kapcsolatuk rendezése végett:
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BFL VII. 201. Zarka Dénes közjegyző iratai 390/1891.
BFL VII. 151. Rupp Zsigmond közjegyző iratai. (A továbbiakban VII. 151.) 1240/1895.
Az áttérés: BUE betérési anyakönyv, 1889. november 30-i bejegyzés. — A házasságkötés:
BUE házassági anyakönyv, 1890. november 10-i bejegyzés. -— Az evangélikus esküvő; M O L
Mikrofilmtár. A pesti magyar evangélikus egyházközség anyakönyvei, 1893. május 27-i bejegyzés.

Előrebocsájtjuk, hogy afelek, Krinner Norbert úr és Krinner született Reischl Terézia asszony, 1887. március 8-án a budapesti unitárius egyházban házasságot kötöttek, amelynek érvényessége
ugyan az állami jog szerint
vitathatatlan,
egyházi-katolikus szempontból azonban, azért, mert akkor Krinner Norbert úr
első felesége még életben volt, kétségbe vonható. Ennek megfelelően Krinner Norbert úr is, a házastársak között felmerült egyenetlenségek következtében, a budapesti érseki helynökségnél kérvényezte ezen házasság érvénytelenné nyilvánítását,
és ez a jogvita mind a mai napig nem jutott nyugvópontra. f...J a felek mindenekelőtt elhatározták, hogy az állami jog szerint érvényes házasságukat az egyházi-katolikus esketés által is megerősíttetik
Amint a megállapodás részleteiből kiderül, a nő annak ellenére, hogy az unitárius
házasságkötés polgári jogilag megtámadhatatlan volt, s így a férj érvénytelenítést
célzó keresete különösebb következményeket nem vonhatott volna maga után, a
római katolikus szertartás szerint kötendő frigy érdekében minden követ megmozgatott, s erre az esetre komoly anyagi engedményeket is kilátásba helyezett. Noha a
szerződés tényéből úgy tűnik, mintha Krinner beadta volna a derekát, a viszálykodó házaspárt három év múltán ismét közjegyzőnél találjuk, amint közös nyilatkozatban vonják vissza az idézett házassági szerződést. A nyilatkozatból kiderül,
hogy a szorgalmazott katolikus esküvőt időközben mégsem sikerült tető alá hozni
— sőt a férj a tévedések elkerülése végett, határozottan leszögezte:
En, alulírott Krinner Norbert határozottan kijelentem, hogy nőmmel, született
Reischl Terézzel a római katolikus anyaszentegyház előtt megesküdni ezután sem
fogok.7>
Az „erdélyi házasság" ugyanakkor nem csupán az ügyfelek transzcendentálishoz
való viszonyának átgondolására sarkallt, de egyúttal a földi, azaz a családi és rokonsági kötelékeket is, túl a válás természetesnek tekinthető következményein, átrendezte. Először is, 1880-tól az örökbefogadás általánossá váló gyakorlata —
jóllehet inkább szimbolikusan, semmint reálisan — a vertikális, vagyis a fel- és lemenő ági kapcsolatokat bolygatta meg. Megfelelő források hiányában persze —
hiszen ezúttal magyar analógiákról nem lehet szó — megint csak elképzelni lehet,
miféle érzések kavaroghattak az adopcióra várakozó meglett „fiúkban" és „leá-
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BFL VII. 151 640/1893. Eredetije német nyelvű.
Uo. 643/1896.

nyokban", amint szembetalálták magukat a vadidegen, rendszerint alacsonyabb
sorból származó „apával". 74 A szerződés megkötése után továbbá, a magyar előírások értelmében, az örökbefogadottnak fel kellett venni az örökbefogadó nevét,
vagy legalábbis — ez vált általánossá — hozzáilleszteni azt a saját családnévhez. 75
A válóperekben, házassági anyakönyvekben felbukkanó kettős családnevek, mint
Feigl-Balogh, Hasenöhrl-Berecz, Katholiczky-Rajka sajátos bélyegként utalnak
az adopcióra. Ekként Wagner ügyében a belügyminisztériumi aktában találkozhatunk a „Wagner-Freudhoffer Ottó" névalakkal, noha ez aztán máshol nem fordul
elő (a formák betartására itt nem is volt szükség, hiszen az örökbefogadás a magyar
állampolgárság elismerésével jelentőségét vesztette). 76
Néhány konkrét példa talán, ha a körülményeket nem is ismerjük pontosan,
visszaadhat valamit a dolog abszurditásából. A budai oldalon működő fővárosi
közjegyző, Rupp Zsigmond irodájában az 1890-es években rendszeressé váltak a
színlelt szerződések, ismétlődő álapák közreműködésével. Az a Reusz József, aki a
felvett okiratokban hol államhidi pénztárnokként, hol adóhivatalnokként tűnik fel,
1893 és 1896 között a következő személyeket fogadta örökbe: Hevin Alajosné sz.
drachenthali Pauspertl Paula brodeki földbirtokos, Eckl Gyula marienbadi kereskedő, Priwoznik Lajosné sz. Dobs Mária Bécsből, Tichy Adolfné sz. Bubenicek
Thekla, ugyancsak a császárvárosból, a már megismert Offermann János Iván
pardubitzi gyáros, Kamptner Imréné sz. Korsatkó Jozefin Bécsből, illetve Kniely
József grazi kereskedő. 77 De még ezt is felülmúlta Szepessy Gyula pénzügyminisztériumi irodatiszt, aki meg sem állt tíz adopcióig; a névsor: Pauls Hermanné sz.
Oeppen Mária marburgi földbirtokos, Vesely Ferenc földbirtokos, országgyűlési
képviselő [sic!] Bécsből, báró Wodniansky Miksa cs. kir. főhadnagy Olmützböl,
Strohmayer Agostonné sz. Brenner Katalin Bécsből, Burckhardt Miksáné sz. Nissl
Zsófia Bécsből, Henkl József cs. kir. sorhajóhadnagy Marburgból, Damaschka Vil-
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Feljegyeztek olyan esetet is, amikor egy arisztokrata hölgyet magyar adószedő fogadott örökbe. Fuchs, 1883.
Vö. Apel i. m. 85. p.
A Belügyminisztérium 1884. január 14-én kelt átirata Budapest főpolgármesteréhez: Magyar
Országos Levéltár. K. 150. Belügyminisztérium általános iratai. 1889-1-10-54580. Ennek
címzése: „Wagner-Freudhoffer Ottó budapesti lakos folyamodványa, melyben magyar állampolgárságát elismertetni, esetleg magát visszahonosíttatni kéri."
BFL VII. 151. 317., 1064/1893., 713/1894., 264., 730., 867/1895., 1111/1896. — Az 1896-os
ügyszám egyébként azt mutatja, hogy a gyakorlat túlélte a magyar házassági törvény 1895-ös
életbe lépését.

mos bécsi magánzó, Schwent József cs. kir. kapitány Brünnből, Schmidt Miksa
műdíszítő (budapesti lakcímmel), végül Berger Ottó duxi bányaigazgató. 78
Az erősen formális örökbefogadási ügyletekkel szemben viszont nagyon is valóságos következményekkel járt a katolikus-protestáns vegyesházasság egyoldalú
felbontásának sajátos magyarországi gyakorlata, amely tulajdonképpen a bigámia
egyfajta formáját törvényesítette. Az ezzel kapcsolatos anomáliák az „erdélyi házasságoknál" még élesebben jelentkeztek, hiszen a református és unitárius egyházi
bíróságok ezt az elvet már a válóperes eljárás során alkalmazták, s az egyoldalú
bontás külföldiek esetében a megszokottnak számított. így számos alkalommal
előfordulhatott olyan eset, amikor a házastárs tudomást sem szerzett arról, hogy
hitvese időközben végleg megszabadult a házassági kötelékből, miközben magát
az továbbra is kötötte. Az unitárius Főpapi Törvényszék 1879. április 1-i üléséről
felvett jegyzőkönyvben például a következő kérelem szerepel:
Wolczinska, született Bóján Katalin Bukovinába, Gogolinai lakos, gör. kel. vallású,
kitől férje idei 1. szám alatt véglegesen elválasztatott és újabb házasságra felszabadíttatott, idei márc. 7-ről egy terjedelmes folyamodást adván be, melyben kéri,
hogy mintán osztrák és kánoni törvények szerint a közte és Kuliczkowszki Mihály
közötti házasság felbonthatatlan, rendelje el ezen főpapi szék, hogy sem unitárius,
sem más prot. pap, sem magyar, sem osztrák területen meg ne eskesse azon leánnyal, kit elvenni szándékszik1^
Eszerint a feleség csupán március elején értesült, hogy különélő házastársa mire
készült, miközben a Főpapi Törvényszék már január 16-án jogerőre emelte a kimondott bontó ítéletet.80 Nem tudjuk, de felettébb valószínű, hogy a megnevezett
férj, Kuliczkowszki Mihály azóta már az újabb esküvőn, illetőleg a mézesheteken
is jócskán túl volt.
A válóperes joggyakorlat osztrák-magyar viszonylatban, tekintettel a kollidáló
jogszabályokra, rendkívül bizonytalanná tette mind a régi házastársak és örököseik, mind az újdonsült házasok és születendő gyermekeik jogi státusát. Ehhez hoz-
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Uo. 75/1891., 631/1892., 318., 629/1893., 186., 407/1894., 265., 590/1895., 124., 1093/1896.
— Ezek után egyébként bizonyosnak tűnik, hogy a magyar Igazságügyi, illetve a Belügyminisztériumban is teljesen tisztában voltak a jóváhagyásra beterjesztett jogügyletek színlelt jellegével, máskülönben aligha mehetett volna át tíz olyan szerződés, amelyben örökbefogadóként ugyanaz a személy szerepelt.
EUL FT Jkv. 27/1879.
EUL FT Jkv. 1/1879.

zájárult, hogy a magyarországi egyházi bíróságok csak a házassági kötelék kérdésében hozhattak határozatot, a vagyoni viszonyok rendezése, illetve a házasságból esetlegesen született gyerekek elhelyezése, tartása és neveltetése, már vagy a
felek magánúton történő megegyezésének függvénye volt, vagy — ennek hiányában — az ezzel kapcsolatos igények állami bíróságok előtt, peres úton lettek érvényesíthetők. (Az egyoldalú válásoknál megkívánt ágytól-asztaltól való elválasztás
a Lajtán túl ugyan összekötődött az említett függő kérdések rendezésével, de az
ilyen egyezségek természetesen nem számolhattak az új fejleményekkel, vagyis a
végelválással.)
Az egyoldalú válásoknak a felbomló régi, illetve a megalapított új családokra
gyakorolt hatásáról ugyan szintén vajmi keveset tudunk, de egy ismert ügy talán
megfelelően érzékeltetheti a potenciális veszélyeket. A pomerániai, illetve osztrák
eredetű, Magyarországon birtokos báró Schmerzing-család tagja, 81 Tádé Bécsben,
1862-ben vette el báró Skribenszky Jankát — amely házasságnak, az ismeretlen
időpontban és helyen történt ágy-asztaltói elválasztást követően, az unitárius Főpapi Törvényszék vetett véget 1881. április 21 -én. 82 Mint később kiderült, a nő, valamint bizonyára a négy közös gyermekeiről mit sem tudott. 8 ' A báró 1881. június
16-án megesküdött választottjával, özvegy Troli Józsefné született Mátray Ilkával.
Előtte, a két nappal korábban kötött házassági szerződés keretében még nagyvonalúan gondoskodott az elhagyott családról: menyasszonyát halála esetére lemondatta az özvegyi jogról, amelynek fejében mindössze 1200 forint, örökösei által fizetendő évjáradékot biztosított számára. 84 A már nem egészen ifjú pár (legalábbis: a
férj 60. évét taposta) a házasságkötés után Karlsbadba utazott, ahol báró Schmerzing néhány nap múlva ágynak esett — bizonyára a válással és az újraházasodással
járó izgalmak viselték meg egészségét — és rövidesen elhalálozott. Időközben
még azért maradt annyi ereje, hogy fiókvégrendeletet alkosson, amelynek tartalmát nem ismerjük ugyan, de gyanítható, hogy az kedvezőbb lehetett új nejének,
mint a házassági szerződésben foglalt intézkedés (máskülönben nem lett volna
szükség a végrendelkezésre). A megdöbbent család mindenesetre 1881. augusztus
23-án, a Budapesti Királyi Törvényszéken nem csupán a testamentumot támadta
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Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Tizedik kötet.
Pest, 1863. 90. p.
EUL FT Jkv. 35/1881. A jegyzőkönyv a feleséget soproni lakosnak mondja.
A Budapesti Királyi Törvényszéken tárgyalt örökösödési perben hozott ítélet szerint: „később
pedig nekie [Skribensky Jankának] tudomására esett, hogy az erdélyi unitárius egyház bírósága a közte és báró Schmerzmg Tádé közt fennállott házasságot végleg fel bontottnak jelentette
ki". BFL VII. 2. c. 1881. I. 473.
BFL VII. 170. Jeszenszky Danó közjegyző iratai. 338/1881.

meg, hanem egy füst alatt a házasságkötés érvénytelenítését is kezdeményezte. Ez
utóbbi elbírálását a törvényszék ugyan végül mellőzte (mindössze annyi engedményt tett, hogy a bírák szótöbbséggel törölték az ítélet fogalmazványából alperes
„báró Schmerzing Tádéné" megnevezését), 85 viszont a fiókvégrendeletet 1884. június 29-én semmisnek mondta ki. A család öröme azonban korai volt, mert a Budapesti Királyi ítélőtábla október 15-én a végrendelkezés szabálytalanságát illető
kifogásokat alaptalannak találva a verdikt eme részét megváltoztatta, a Kúria pedig
1885. június 11-én a másodfokú bíróság döntését hagyta jóvá. 86
A tét ilyen esetekben nem volt kicsi, s még a legtöbbször magánúton nyélbe
ütött előzetes paktumok is törékenyeknek bizonyulhattak az érzelmek viharában.
A brünni nagyiparos dinasztia egyik tagja, Offerinann Viktor lovag (egy másik
Offermannal, a később elvált, és Schindler Ilonával új frigyre lépő Jánossal egyébként már találkoztunk) és felesége, Bauer Adolphine mindenesetre egészen sajátos, szerencsésnek mondható — Ottó Wagner és Josefine Domhart esetével rokonítható — módon oldotta meg a helyzetet. A házaspárt, tíz évi együttélés és két
gyermek után, először 1882. január 26-án a brünni városi bíróság választotta el.87 A
férj, akinek időközben kitűnő partira nyílt kilátása, 1886 elején a kolozsvári református egyházi bíróság előtt keresztülvitte a házasság egyoldalú felbontását, 88 majd
április 17-én, Budapesten megesküdött gróf Batthyány István iljú özvegyével, a
dúsgazdag tornyai Schosberger Henrik leányával, Ilonával.89 Eközben az első feleség is felbukkant a magyar fővárosban, de botrány helyett megegyezés lett a dolog
vége: az 1886. április 23-án kötött szerződésben Bauer Adolphine elismerte férje
újraházasodásának jogérvényét, illetőleg kötelezte magát arra, hogy azt sem peres,
sem bíróságon kívüli úton nem támadja meg. Ennek fejében Offermann lovag sem
emelt kifogást neje esetleges házasságkötése ellen, hozzájárult a függő vagyoni
kérdések rendezéséhez, valamint 2400 forint évjáradékot biztosított a nő számára,
amennyiben tartja magát kötelezettségvállalásához. 90 Az egyezmény megkötésé-
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A házasság érvénytelenítésének kérelmezése valószínűleg összefüggött az ekkoriban a magyar
állami bíróságok és az unitárius törvényszék között kibontakozó konfliktussal, amelynek nyomán a Magyar Királyi Kúria végzésében kétségbe vonta utóbbi magyarországi illetékességét.
Vö. Nagy i. m 10-15. p.
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BFL VII. 2. c. 1881. I. 473.
Ezt a későbbi válási egyezség említi: BFL VII. 175. 416/1886.
MOL Mikrofilmtár. BKRE, házassági anyakönyv, 1886. április 1 T-i bejegyzés.
Uo. — Az 1886. április 26-án kelt házassági szerződés: BFL VII 184. Weinmann Fülöp közjegyző iratai 440/1886.
BFL VII. 175. 416/1886.
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hez persze nem annyira a férj nagy vonalúsága járult hozzá (egyébként sem eshetett
nehezére anyagi áldozatokat hozni, hiszen újdonsült apósa mesés összeget,
300.000 forint hozományt adott leányával), sokkal inkább a feleség jövőbeli tervei
vezettek. Hamarosan ugyanis Bauer Adolphine és partnere, Offermann Alfréd lovag is a tettek mezejére lépett: május 8-án a férfi, két nappal később pedig a nő kötött örökbefogadási szerződést;91 utóbbi aztán 1886. augusztus 27-én az unitárius
bírósággal bontatta fel a féloldalassá vált házassági kötelékét;"2 végül szeptember
11-én ez a pár is megesküdött. 9 ' (Talán a nő járt jobban: a volt férj, báró Offermann
Viktor két évtizeddel később második feleségétől is elvált.)94
Végezetül: nem kell azt gondolni, hogy az elbeszélt történetek egészen kivételesek lennének. Csupán az unitárius bíróság jegyzőkönyveiben, illetve az anyakönyvekben ismétlődő nevek alapján több különös história körvonalazódik. Például
számos peres fél visszatért a tett színhelyére, s még egyszer elkövette, amit korábban megtett. így a Staatsoper táncosa, Hassreiter József 1877-ben vált el először a
Kolozs-Doboka-köri Alpapi Törvényszék közreműködésével, 9 5 rövidesen,
188 l-ben pedig másodszor is.96 Weitlof Antónia bécsi ügyvédné 1877-ben ugyancsak ily módon bontatta fel házasságát, '7 de a megkötött második sem tartott sokáig, az is Kolozsváron ért véget 1885-ben. '8 Egy másik nő, Schouppe Auguszta, a
bécsi Landesgericht 1874-es ágy-asztaltóli elválasztása nyomán, 1878-ban szabadult meg első férjétől; 99 az ezután megkötött új frigy azonban mindössze hat évig
tartott, s az újabb válást100 követően, mind a nő, mind a második férj másik partner-
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BFL VII. 175. 483-484., illetve 493^194/1886. Offermann Alfréd lovagot Éder Sándor Gergely,
néhai István főherceg, magyar nádor nyugalmazott udvari tisztviselője, Bauer Adolphine-t
Héráit Adolf minisztériumi könyv- és térképtári aligazgató adoptálta.
EUL FT Jkv. 70/1886.
MOL Mikrofimtár. Budapesti (Pesti) Német Evangélikus Egyházközség, házassági anyakönyv,
1886. szeptember 11-i bejegyzés.
BFL VII. 2. e. 1906. V. 129. — A Schosberger családon belüli, ugyancsak gyakori házassági
konfliktusokat illetően: Kövér György-. A Schosberger-klán. In: A felhalmozás ive. Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. Bp., 2002. 48. p.
EUL FT Jkv. 70/1877.
EUL FT Jkv. 64/1881.
EUL FT Jkv. 4/1877.
EUL FT Jkv. 108/1885.
EUL FT Jkv. 64/1878.
EUL FT Jkv. 78/1884.

nél keresett, és talán talált vigaszt.101 Lescheticzky Tivadar bécsi zenetanár válóperét 1879-ben tárgyalta az unitárius bíróság, 102 majd másfél évtized múltán
megint ezen a módon keresett kiutat csődbe jutott házasságából, 10 ' illetve menekült újabba. 104 Hasenöhrl-Berecz Ede bécsi mérnök 1884-ben vált el Kolozsváron
nejétől, 103 majd kilenc év múlva, 1893-ban ugyanott második feleségével együtt
bontatta fel a házassági köteléket, 106 hogy aztán megint megpróbáljon új életet kezdeni. 107 Az a schwertenbergi Breymann Gusztáv cs. kir. mérnök százados, akit
Bécsben, 1886-ban választottak el ágy-asztaltól nejétől (aztán felesége 1889-ben
az unitárius bírósággal egyoldalúan felbontatta a házassági köteléket), 108 1890-ben
fordult először az Alpapi Törvényszékhez, 109 majd 1895-ben új nejével együtt jelent meg, s vált el ismét; 110 ezek után pedig harmadszor is megnősült." 1

A j e l e n s é g ausztriai v i s s z h a n g j a

Az „erdélyi házasság" mindazonáltal kétségtelenül keveseket érintett testközelből:
a mintegy 226 magyar állampolgárságot szerzett, unitárius hitre tért vállalkozó, az
elhagyott családtagok, az új hitvesek együtt sem nagyon tehettek ki egyezer embernél többet. De ha a Magyarországon más úton-módon elválókra is gondolunk, s ez
a szám—mondjuk—megduplázódik-megtriplázódik, akkor is túlzás lenne tömeges mozgalomról beszélni. Másrészt bármilyen intenzíven élték is meg maguk az
ügyfelek a velük történteket, az önkéntelen vagy kényszerű csend, a belső vagy
külső késztetés az elfojtásra mindebből keveset engedett közvetlenül kifejezni,
nyilvánosan megjeleníteni. Ugyanakkor az „erdélyi házasság" a jelek szerint nem
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A nő harmadik házassága: BUE házassági anyakönyv, 1884. július 6-i bejegyzés — a második
férj új házassága: MOL Mikrofilmtár. A Budapesti Kálvin téri Református Egyházközség (a
továbbiakban: BKRE), házassági anyakönyv, 1884. július 10-i bejegyzés.
EUL FT Jkv. 32. és 34/1879.
EUL FT Jkv. 156/1894.
BUE házassági anyakönyv, 1894. december 9-i bejegyzés (az új hitves egyébként szintén elvált volt).
EUL FT Jkv. 1/1884.
EUL FT Jkv. 4/1893.
M O L Mikrofilmtár. BKRE, házassági anyakönyv, 1893. június 17-i bejegyzés.
EUL FT Jkv. 31/1889.
EUL FT Jkv. 58/1890.
EUL FT Jkv 132/1895.
BUE házassági anyakönyv, 1896. március 25-i bejegyzés.

maradt észrevétlen, söt időnként kifejezetten magára vonta a figyelmet. A magyarországi válások és újraházasodások, amelyeket tehát általában véve „normális" —
„bűnözőkként", „deviánsokként" mindenesetre nehezen marginalizálható — polgárok követtek el, közvetve a katolikus házasságok ausztriai felbonthatatlanságát
tették közszemlére, avatták társadalmi problémává. 112
Az biztos, hogy az „erdélyi házasság" emléke sokáig eleven maradt. Több mint
harminc évvel azután, hogy 1895-ben letűnt a színről — igaz, „magyar házasságok" még a két világháború között is előfordultak" J — 1928-1931 között a Wiener
Institut ftir Sexualforschung nagyszabású vállalkozása, a Bilderlexikon der Erotik
„házasság" szócikkében az alábbiakat olvashatjuk:
A kat. dogma a szentségről és a házasságfelbonthatatlanságának
törvénye időtlen
idők óta késztetett arra elválasztott katolikus házasokat, akiket az elválás után is
házastársi hűségre köteleztek, hogy módot s eszközt keressenek az újraházasodásra. A legismertebb efféle kijátszási kísérletek [kiemelés tőlem —N. S.J az erdélyi
vagy kolozsvári házasságok, továbbá az ún. magyar házasságok (adopciós házasság); az ember örökbefogadás révén megszerezte a magyar állampolgárságot, és
aztán Magyarországon minden további nélkül ismét
megházasodhatott.1,4
A kezdeteket tekintve, az is valószínűnek tűnik, hogy az „erdélyi házasság" az
1870-es évek közepére már viszonylag széles körben ismertté vált. A Főpapi Törvényszék 1875. július 3-án tartott ülésén az alábbi kérvényt vette tárgyalás alá,
amelyet egy kétségbeesett feleség Pozsonyból intézett az unitárius bírósághoz,
akinek:
férje, Friese Károly Adolf, brassói illetőségű, előbb bécsi, jelenleg ismeretlen tartózkodásit, szándékozván ágyasával, Skuhva Jozefinnel házasságra lépni, miután
férje mint lutheránus és kérelmes mint rom. cath. közt az ágy- és asztaltól való kiilönvetés megtörtént, s kérelmes és öt gyermekeik számára tartás ítéltetett, mit
Friese Károly Adolf többször megtagadott, de mindig annak teljesítésére bíróilag
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reászoríttatott, mostjún. 5-én, férje eddigi tartózkodási helyéről, Bécsből elillant
oly célból, hogy ágyasával együtt unitáriusokká legyenek, s férje az eddigi házassági kötelékből felszabadíttatván, egybekeljenek, minthogy ez mint lutheránusnak
nem sikerült. 113
Az egyházi bíróság semmit sem tudott az eltűnt férj hollétéről, de az ügyben nem is
ez az érdekes. Sokkal inkább figyelemre méltó, hogy az asszony rögtön — hiszen
alig néhány héttel a szökés után fordult a távoli unitárius fórumhoz — „erdélyi házasságra" gondolt.
A mozgalom nagyjából ezidőtájt érte el azt a kritikus tömeget, amelynek nyomán az osztrák köz- és igazságszolgáltatási szervek hamarosan már ellenintézkedéseket láttak szükségesnek. 1875-ben, illetve 1877-ben a Reichstagban utalások
hangzottak el a jelenséggel kapcsolatban. 116 1875-ben, miközben a házassági jog
reformjáról, az osztrák polgári törvénykönyv ezt illető paragrafusainak módosításáról folyt a vita, 11 ' Josef Kopp képviselő a kolozsvári házasságok példájával próbált hatni társaira:
Amint bármiféle kényszerhelyzet áll elő, a népesség minden módot megkeres, és ha
nem megy törvényes úton, a törvény megkerülésével segít a bajon. A legbiztosabb
jele a sürgető szükségnek, ha a törvény megkerüléséhez folyamodnak. Ami pedig,
uraim, megesik egyszer, megtörténik többször is. Egyesek, hogy házasságukat felbontassák, nem egyszerűen a szó tulajdonképpeni értelmében vett külföldre mennek, hanem — ha szabad ezt mondanom — a nem—külső külföldre, és olyasmit
élünk meg egy kis városkában, a Monarchia keleti határainál, ami különösen nagy
hasonlóságot mutat a híres római biicsúcédulák esetével: vagyis a válással való
kufárkodást, amit ott űznek.118
1877-ben a bécsi Landesgericht egy ún. „delegációs házasságot" (ekkoriban az Erdélyben elvált személyek otthon is tető alá hozhatták az új házasságot, ha annak
megkötésére az illető erdélyi protestáns lelkészség ausztriai lelkészt delegált) külföldinek minősített, amelynek következtében ez az aktus az osztrák büntető törvénykönyv ominózus 507. §-a hatálya alá esett, vagyis mind a meglévő házassági
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akadályok ellenére házasságra lépők, mind az eskető pap büntethetővé váltak. 119
1877-1879 között az Oberste Gerichtshof három ízben is érvénytelennek nyilvánított „erdélyi házasságokat". 120 1879. október 22-én aztán a Belügyminisztérium
külön rendeletben kísérelt meg gátat vetni az osztrák házassági akadályok semmibevételének. 121
A belügyminisztériumi rendelet annak idején kisebbfajta pánikot váltott ki az
érintettek körében, akik közül az első pillanatban sokan házasságuk megsemmisítésére gondoltak. „Ennek következtében nagy volt a megütközés, amely némely ily
módon megházasodottat csaknem arra az elhatározásra juttatott, hogy lakóhelyét
Magyarországra tegye át." — számol be a kortárs megfigyelő. 122 Wilhelm Fuchs
szerint a rendelettel kapcsolatban számos „erdélyi házasságban" élő személytől,
„különösen a magas katonai körökből" érkezett kérdés, levél a „legelkeseredettebb
hangnemben". 123 A rémhírek azonban alaptalanoknak bizonyultak, mert a rendeletnek egyrészt eleve nem lehetett visszamenő hatálya, másrészt, amint az ezzel
kapcsolatos joggyakorlatból rövidesen a laikusok számára is nyilvánvalóvá vált—
amint láttuk, Wagnerék szükség esetén már hivatalos fórumok előtt sem titkolták a
dolgot — a jövőben is kizárólag azokat sújthatta, akik elővigyázatlanságból vagy
kénytelenségből megtartották osztrák állampolgárságukat. 124
A hatalom fellépése rövid távon hatásosnak bizonyult, amennyiben a kilátásba
helyezett szankciók alaposan — itt visszautalhatunk a fentebb közölt unitárius válóperes statisztikára — visszavetették a vállalkozókedvet. Ugyanakkor a megtorlás szándéka és alkalmi kivitelezése, mint minden hasonló esetben, ellentmondásokat hordozott, amelyek a jelenség visszaszorítása helyett éppenséggel annak
problematizálásához, továbbéléséhez járultak hozzá. így például azok a bizonyára
nagy feltűnést keltő perek, amelyeket az „erdélyi házasságot" kötő felek ellen indítottak, 123 s amelyek főként bécsi, illetve prágai lakosokat érintettek, 126 jóllehet törvényes kötelezettségeikről megfeledkező férfiakra és nőkre sújtottak le, egyúttal
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romokban heverő frigyeket védelmeztek, s ténylegesen működő házasságokat
semmisítettek meg, amelyekből esetleg már gyermekek is születtek.127
Hogy a retorzió adott esetben mennyire célt téveszthetett, arra jó példa a következő történet, amelynek máskülönben semmi köze az „erdélyi házasságokhoz". 128
A prágai születésű Lang Károly még az 1850-es évek elején, szüleivel együtt költözött Magyarországra; ugyanitt végezte gimnáziumi tanulmányait, majd Bécsben
tanult jogot, s rendőr fogalmazóként kezdte pályáját; a katonai szolgálatot részben
Bécsben, részben Budapesten teljesítette, s egy magyar ezred tartalékos tiszti állományába tartozott. Szerencsétlenségére, 1879. október 20-án egy elvált, eredetileg
katolikus, házassága felbontása végett református vallásra tért magyar nőt vett feleségül.121' Miután Lang magát magyar állampolgárnak gondolta, a házasság tényét
mit sem sejtve maga jelentette be az alsó-ausztriai helytartóságnak, amely viszont
nyomban vizsgálatot indított, illetve peres útra terelte az ügyet. A bíróság a házasságot érvénytelenítette, mivel az előzőleg rendőr fogalmazói állást, tehát közhivatalt vállaló férfinak mindenképpen osztrák állampolgárnak kellett lennie, vagy ha
nem lett volna a z — így a jogi érvelés — azzá vált. Az a tény sem sokat számított,
hogy neje Magyarországon, magyar állampolgárként törvényesen vált el, mert a
katolikus házasság felbontása csak magyar jogterületen nyerhetett elismerést,
Ausztriában nem. Nem csoda, hogy a férfi idegei időközben felmondták a szolgálatot, s 1881-ben a budapesti Országos Tébolydában kötött ki. (A harmadfokon eljáró Oberste Gerichtshof egyébként jóváhagyó ítéletében az osztrák állampolgárság
bizonyságaként hivatkozott arra is, hogy a magyar árvaszék a Lang-ügyben illetéktelennek nyilvánította magát, s a bécsi hatóság vette át a gondnokságot.) A családi
katasztrófa betetőzéseként, a feleség 1884. február 6-án, a Budapesti Királyi Törvényszéken válópert tett folyamatba az őrült férj ellen, aki ekkor még mindig az
Országos Tébolydában tengette életét, amelynek nyomán végül ezt a házasságot is
felbontották. 130
A hatósági intézkedések, s a különböző bírósági ügyek, kiváltképp az efféle
szomorú esetek, az 1880-as években felkeltették a nyilvánosság figyelmét, hozzájárulva az „erdélyi házasság" körüli diszkusszió felerősödéséhez. Szakmai berkek-
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ben, a Juristische Blatter hasábjain, illetve a bécsi Juristische Gesellschaft ülésein
1879-től több ízben, gyakorlatilag folyamatosan foglalkoztak a jelenséggel.1"'1
Noha ezek a publikációk általában véve tárgyszerüek, visszafogottak voltak, nem
foglalkoztak etikai kérdésekkel, illetve elsősorban nyilvánvalóan a jogász köröket
célozták meg, az „erdélyi házasság" esetében már a puszta tények ismertetése botrányos színben tüntethette fel a jogállapotokat, s nem csupán a professzionális jogászok előtt. A fentihez hasonló jogesetek aligha igényeltek különösebb kommentárt. Másrészt: ezek révén az élelmes olvasó első kézből tájékozódhatott mind
az osztrák, mind a magyar judikatúra aktuális fejleményeiről, kezdve az állampolgárság szakszerű megszerzésétől, egészen az Ausztriában fenyegető szankciók
biztonságos kikerülésének módozatáig. Egyes közleményeknél egészen kilógott a
lóláb. így például akár nyílt, díjmentes hirdetésként is felfogható az az összeállítás,
amelyet a Juristische Blatter az „erdélyi házasságról" 1880-ban két részben, az erdélyi református törvényszék főjegyzője, Szász Domokos által szolgáltatott információk alapján közölt. Ij2
Az „erdélyi házasság" esetében a jogtudók természetesen előnyben voltak a
praktikus ismeretek gyarapítása terén. Nem csoda, hogy azt, amit a jelenség korabeli visszhangjáról tudunk, nagyrészt egy bécsi ügyvédnek és egyetemi magántanárnak, Wilhelm Fuchsnak köszönhetjük, aki az 1880-as években a szakterület
valóságos tekintélyévé nőtte ki magát. Fuchs ugyanakkor nem elégedett meg a tudós megfigyelő szerepével, hanem a céhes korlátokon szándékoltan túllépve, írásaival, közszerepléseivel határozottan a nagyközönséget célozta meg. Az ügyvédet
1879-ben kérte fel a bécsi Juristische Gesellschaft egy előadás megtartására az „akkor még bizonyos titokzatossággal övezett erdélyi házasságokról"; majd ugyanebben az évben jelent meg első brosúrája, Das EhehinderniB des bestehenden
Ehebandes nach österreichischem Rechte und seine Umgehung [A fennálló házassági kötelék mint házassági akadály az osztrák jog szerint és annak megkerülése]
címmel, ami szakmai elismerést és — feltehetően — üzleti sikert hozhatott, mert
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Fuchs továbbra is, legalább egy évtizeden át élénk érdeklődéssel követte a fejleményeket. Az első kiadvány szolgált számára azzal a tanulsággal:
hogy olvasóközönségem igencsak heterogén és csak a legcsekélyebb részben öleli
fel azokat, akiket én elsősorban vártam olvasóim közé, vagyis az osztrák jogászokat. Bármily furcsán hangzik is, kénytelen voltam megtapasztalni, hogy első ezen
témával foglalkozó írásomat kevésbé Ausztriában, mint inkább Német- és Magyarországon olvasták, illetőleg Ausztriában is majdnem több laikus, mint jogász. I j j
A második nagyobb lélegzetű munka, az 1889-ben napvilágot látó Die sogenannten
Siebenbürgischen Ehen und andere Arten der Wiederverehelehichung geschiedener
österreichischer Katholiken [Az úgynevezett erdélyi házasságok és az elvált osztrák
katolikusok újraházasodásának más formái] már e felismerés jegyében íródott:
„.. .tárgyam teljes taglalásának először is praktikus célokat kell szolgálnia"—jelenti
ki a bevezetőben, kertelés nélkül, a szerző. 1,4
A füzet ennek megfelelően egyfajta kalauzként funkcionált a jog útvesztőiben,
mindenekelőtt nyilván a potenciális felhasználók, azaz az „erdélyi házassággal"
kapcsolatos terveket szövögetők számára (Fuchs egyébként, röviden, szintén kitért
a „német", illetve a „koburg h á z a s s á g r a " ) . S z á m u n k r a azonban sokkal érdekesebb, hogy a szerző elszórtan hivatkozott gyakorlati tapasztalataira, személyes értesüléseire is, amelyek rávilágíthatnak az információáramlás ma már nehezen
feltárható csatornáira. így leközölt 1880-as évek első felében, különböző újságokban felbukkanó hirdetéseket:
Tanács és képviselet elválasztott házastársak újraházasodása ügyében.
válaszborítékkal „Elválva 3440"poste restante, Főposta.

Érdeklődni

Az ehhez hasonló egy-kétsorosok az 1880-as évek első felében rendszeresen jelentek meg bécsi és egyéb tartományi lapokban, főként a házasodni kívánók által
olvasott oldalakon, ekként ezek a közlemények — mint Fuchs megjegyzi — „soha
sem vegyültek az apróhirdetések rnisera plebse közé". 1 ' 6 Nos, a szerző annak ide-
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jén tett is egy próbát, amit részletesen le is ír. Eszerint a jelentkezés nyomán egy
ügynökség válaszolt, amelynek „magas rendjelekkel dekorált tulajdonosa és jó hírnévnek örvendő irodája" volt, két rejtélyesen fontoskodó levél formájában (Fuchs
ezek stílusát szellemesen az „egyedül hatásos hajnövesztőpomádé" feltalálóiéhoz
hasonlítja), minden kétséget kizáróan „erdélyi házasságra" vonatkozó ajánlattal:
Nagyságos Úr!
Elvált katolikus házasok újraházasodása törvényesen keresztülvihető, amennyiben
mindkét fél feladja az osztrák állampolgárságot, és hajlandóak a honosítás, adók,
képviseleti díjak stb. fejében, egyéni körülményektől függően, 2000—3000 ft kiadást vállalni. Hirdetésem és az Ön igen tisztelt megkeresése nyomán van szerencsém Nagyságodat erről értesíteni, s kész vagyok képviseletét átvenni, ha Önnek a
fent említettfeltételek megfelelnek. Végezetülfelhívom figyelmét, hogy a törvények
nem-ismerete avagy a rosszul alkalmazott takarékosság következtében az idáig
eszközölt újraházasodások többsége nem törvényes, mert azoknál nem teljesültek
mindama, mindenesetre költséges feltételek, amelyek az ilyen házasságok ausztriai
érvényességéhez
szükségesek.1
Wilhelm Fuchs egy korábbi, 1879-es cikkében közvetlenebb toborzási kísérletről
is beszámolt, miszerint annak idején maga az erdélyi református törvényszék, az
unitárius konkurenciától szorongatva, tudósította körlevélben a bécsi ügyvédeket a
válóperes költségek csökkentéséről. ljX Ez a mozzanat is rávilágít arra az egyébként
kézenfekvő szerepre, amelyet az ügyvédek játszottak az ügyfelek toborzásában.
Maga Fuchs is, noha érthető okokból nem kürtölte világgá ezzel kapcsolatos tevékenységét, megörökített olyan esetet, amikor egy kétségbeesett férfi személyesen
kereste fel jogi tanácsért:
Egyszer ugyanis egy elvált férj, aki újraházasodni kívánt, fordult hozzám és kérte
jogi segítségemet. Mindkét házasulandó abban a helyzetben volt, amely számukra
az osztrák állampolgárság feladását nem engedte meg, ami engem természetesen
olyan nyilatkozatra késztetett, hogy a szándékolt házasság ilyen körülmények között lehetetlen. Erre a szerencsétlen férj esedezve kért, hogy legalább segédkezet
nyújtsak, amivel a házasság látszatát elérheti; neki nem számít a házasság későbbi
esetleges érvénytelenítése, sőt egy büntetés sem, feltéve, hogy utóbbi nem kerül állásába. A tényleg kétségbeesett és teljesen elesett férfi hosszas kérése—könyörgése

137
138

Uo. 73-74. p. Korábban is közli: Fuchs, 1883.
Fuchs, 1879. Eszerint a válóperes tárgyalási díjat 850 forintról 500-ra mérsékelték.

nyomán rászántam magam, hogy bevonom az ügybe egy pesti kollégámat, aki
azonban rögtön kizárta egy ilyen házasság törvényes úton való megkötésének minden lehetőségét. Ezzel szemben úgy vélte, vannak olyan magyar községek, amelyekben a felvételt és annak megerősítését, hogy az ember magyar állampolgár, el
lehet érni, hogy úgy az első házasság felbontását, amint a második házasság megkötését elérjék; azonban ehhez nem nyújt segítséget. Ezt a módot, hogy ne vigyem
kísértésbe, a házasulni kívánóval nem közöltem. Ennek ellenére nemrég hallottam,
hogy megházasodott és nejével együttélve, korábbi állásában dolgozik. Csak arra
gondolhatok, hogy mégis készséges segítőre akadt, aki neki afent említett illegális
utat megmutatta, vagy akár talán egy magyar papra, aki őt a protestáns vallásra
való áttérés után megeskette, ahogy az olykor megesett.ly)
Másfelöl ügyvédünk írásaiból valamennyire az is kitűnhet, miként tekintettek-tekinthettek a kortársak az effajta kalandok résztvevőire. Az „erdélyi házasságok"
lényegében szerelmi házasságok voltak, amelyek megfeleltek a közönség által
nagy mennyiségben fogyasztott, különböző színvonalú irodalmi termékekben felbukkanó réges-régi toposznak a sorsüldözött szerelmesekről, akik a végsőkig kitartva egymás mellett minden akadályt legyőznek, avagy — megfordítva—együtt
buknak el. (Eseteinkben többnyire az első verzióról van szó, de az osztrák igazságszolgáltatás jóvoltából, a megkötött házasságok érvénytelenítése nyomán, a második változat is valóra válhatott.) A fenti történet szerencsétlen flótása szintén, bár a
dolgok végül kedvezően alakultakjellegzetes figura, amennyiben egy ugyancsak
elterjedt típust, a szerelemtől elvakult, önmagából kivetkőző férfiú szánandómegmosolyogtató alakját testesíti meg. Fuchs mindenesetre, úgy tűnik, kifejezetten hajlott az ironizálásra. Egyik cikkében, az öt évi magyarországi helybenlakást
kikötő állampolgársági törvény kapcsán kiált fel: „Kemény türelmi próba ám a szerelmeseknek! Ki tudja, ezalatt némelyeknél nem szállna-e el a szerelmi mámor." 140
Hogy nem csupán Fuchs tekintett ekként a szereplőkre, illetőleg hogy valószínűleg — tudatosan vagy sem — a nagyobb hatás kedvéért nyúlt ahhoz az ábrázolásmódhoz, ami jól megfelelhetett olvasói ítéletének, ízlésének, elvárásainak, azt
talán végezetül egy másik mozzanat is megerősítheti. Alexandre Bisson és Antony
Mars 1888-ban írott, Bécsben és másutt még sokáig nagy sikerrel játszott darabját,
amelynek aktualitását — ami Ausztriában is különös, persze másfajta felhangot
kölcsönzött az előadásnak — a válás néhány évvel korábbi franciaországi bevezetése adta, a „A válás meglepetéseit" (Les Surprises duDivorcé) a német fordító ere-
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detileg „Siebenbiirger Ehen" címmel ültette á t . " ' A mozzanat egyrészt mutatja a
jelenség népszerűségét, másrészt utal az „erdélyi házassággal" kapcsolatban élő általános elképzelésre, amire a fordító a m a g a módján reagált. A komédia főhőse
ugyanis szintén „szerencsétlen flótás", aki ostoba és rosszindulatú anyósa miatt válik el feleségétől, majd köt új házasságot egy szelíd, csendes leánnyal, akinek özvegy apja viszont a volt asszonyt veszi nőül — így a férj anyósaként látja viszont
exnejét, és egykori anyósától sem szabadul!

„Erdélyi házasság" — válás és modernség
Hogyan kapcsolható mindaz, amit az „erdélyi házasságokról" elmondtunk, ahhoz
a nehezen megfogható folyamathoz, amit a „modern életérzés" születésének nevezhetünk? A „modern" szót a korszakban, akárcsak ma, általában „új", „korszerű" értelemben használták. Az alapvetően pozitív konnotációk mára persze, ha
nem is tűntek el, a „modernizáció" által kiváltott, a X1X-XX. század fordulóján értelmiségiek, művészek által megfogalmazott, formába öntött reflexiók nyomán
amely irányzat összefoglalóan „modernizmus" néven ismeretes — megváltoztak.
A „modern ember" ettől kezdve nem feltétlenül a haladást igenlő, a civilizáció vívmányait üdvözlő és fenntartások nélkül élvező polgárt idézi fel: mind többek számára a tradicionális közösségi kötelékeit, optimista jövőképét vesztett, elszigetelt,
elidegenedett, megzavarodott, elvágyódó egyént kezdte jelenteni. 142
A válások számának nagyarányú növekedése a legtöbb „civilizált" országban
— már ahol a házassági kötelék felbontása egyáltalán lehetséges volt — kétségtelenül egyike volt a „modernizációt" kísérő fej leményeknek. A kapcsolat mibenlétét ugyan mind a mai napig nem sikerült meggyőzően tisztázni — komplexitása
miatt valószínűleg nem is lehet — az egyik legfontosabb elem azonban kétségtelenül a válás körüli diskurzus felerősödése a társadalmi nyilvánosság egyre szélesedő terében. A bontóperek nyilvánossá tették, közszemlére bocsátották a házassági
konfliktusokat: botrányokkal jártak, vitákat provokáltak. Amint az állam ellenőrzése alá vonta a házassági j o g területét, lehetővé tette a válást, a statisztikusok elkezdték mérni gyakoriságát, különböző megoszlásait; az írók, publicisták, tudósok
összefüggésbe hozták a gazdasági-társadalmi mozgásokkal, a férfi-nő viszony átalakulásával, mentális-morális változásokkal. Mindezzel tápot adtak a társadalom
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alapjának tekintett családok széthullását illető félelmeknek; avagy éppen a házastársához láncolt egyén, az elhagyott, kizsákmányolt feleség elnyomásával, a működésképtelen házasságok erőltetett fenntartásával, a szexualitás repressziójával
kapcsolatos vádaknak.
A jelenség társadalmi problémává emelése, természetesen: eltérő hangsúlyokkal, még azokban az országokban is megtörtént, ahol a házassági kötelék bírói úton
nem volt felbontható, avagy a válás intézményéhez nem minden állampolgár tudott
hozzáférni. így noha a férjek és feleségek döntő többsége az Osztrák-Magyar Monarchia nyugati felében egyáltalán nem gondolhatott a házassági kötelék legális
felbontására, ez a mozzanat korántsem gátolta a házassági jog körüli diskurzus felerősödését. A házassági perek állami bíróságok előtt folytak, s mind a kisebb számban előforduló végelválások, mind az ágytól-asztaltól való elválasztások alakulását, jellemzőit figyelemmel lehetett kísérni. Az ekként kitapintott tendencia pedig hasonló volt a más, válást megengedő országok esetében tapasztaltakhoz. Az
osztrák bírósági válóperes statisztikai felvételek szerint 1882-1905 között az ágyasztaltóli elválasztások, illetve a végleges válások száma egyaránt csaknem megtriplázódott. 143 A jelenség annál szembetűnőbb volt, mivel alapvetően az örökös
tartományok nagyobb városaira koncentrálódott: egyedül Bécsben az összes válás
hozzávetőlegesen felét mondták ki évente. A szóban forgó adatsorokat közlő, s ennek nyomán már a vészharangot kongató statisztikus, Kari von Englisch lovag jellemzően — a közkeletű konzervatív nézeteket visszhangozva — a vallásosság
gyengülését, a szocialista, materialista eszmék terjedését, az egoizmus hatását kárhoztatta. „Ezt a felfogást erősítette Nietzsche az Übermensch, a kíméletlen individualista típusával, a modernizmus hozzátette a maga beteges testi szerelmét, erotikáját és hisztériáját, miközben a forradalom utóhatása az előidézett, még száz év
múltán is fortyogó fogalmi káoszban nyilvánul meg." -— vélekedett a statisztikus. 144 Ugyanakkor viszont a különböző — liberális, szociáldemokrata — politikai
pártok, egyletek, társadalmi mozgalmak a fennálló házassági jogrendszer ellen intéztek támadást, ami egészen a házasságon belüli, egyenlőtlennek ítélt férfi-nő viszony rendezésének, a válás gyengébbik nemet előnyben részesítő megkönnyítésének követeléséig ment. 145
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A „magyar", illetve „erdélyi házassággal" — amelyet Englisch egyébként már
nem is vett számításba — persze némileg más a helyzet, mert a jelenség és a
modernitás kapcsolata már a kortársak számára is jóval ellentmondásosabbnak
tűnt. A legtöbben, főként jogi szakemberek, éppenséggel provincialitását, anakronisztikus, vagyis a szó eredeti értelmében vett nem-modern voltát kárhoztatták. A
kitűnő magyar jogász, Timon Ákos 1880-ban például ekként vélekedett: 146
Az érem másik s talán még szomorúbb oldalát az ú. n. erdélyi házasságok adják,
melyek épp oly hírre vergődtek már nem csak hazánkban, hanem Ausztriában is,
mint Angolhonban a Greetna-Green skót falu kovácsa előtt kötött házasságok.
Az „erdélyi házasság" ebben az összefüggésben, a modernként tételezett egységes
állami házassági joggal szembeállítva, a fennálló, kétségkívül kusza felekezeti
rendszer káros kinövéseként, puszta visszaélésként jelent meg.
Az évtized második felében azonban másképpen közelített a jelenséghez egy
másikjeles jogász — nem mellesleg: jól menő budapesti válóperes ügyvéd, aki ekkortájt az unitárius bíráskodás ugyancsak elszánt ellenfele, később viszont maga is
részt vett „erdélyi" és „magyar házasságok" bonyolításában — Sztehlo Kornél: 147
Nyolc órai út a gyorsvonattal Budapestről és egy egészen más világba jövünk. Egy
az Isten, és az ő akaratja az, hogy az emberek, különösen az unitárius emberek boldogok legyenek aföldön. Miután pedig nincs nagyobb boldogtalanság, mint a szerencsétlen házasság, és nincs nagyobb boldogság, mint a szerencsés házasság, az
unitáriusok házassági jogának alapirányzata a „szerencsésebb házasságra való
felszabadítás ".
Az unitáriusok különben jó emberek. Jó hazafiak, tősgyökeres székelyek, tiszta
puritán, becsületes emberek. Csak az baj, hogy törvényeik nem a mai modern romlott társadalom, hanem egyszerű romlatlan társadalmi állapotok számára lettek
csinálva, melyek aztán a modern társadalomra alkalmazva rontanak, bontanak,
mint a választóvíz. Az egyszerű, patriarchalis viszonyok közt élő puritán embernek
nem árt ez a választóvíz, nem él vele, de a romlott, feslett erkölcsű mohón kap utána
és visszaél vele.
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Sztehlo tehát határozottan megkülönböztette a jogi építményt és a társadalmi használat mikéntjét: a „patriarchális viszonyok közt élö puritán ember" és a „mai modem romlott társadalom" tagja — a szövegben kifejezett mentális különbség a
nagyváros és az érintetlen vidék között érzékeltetett földrajzi távolsággal is nyomatékotnyer— máshogy él ugyanazon jogintézménnyel. Azzal, hogy a társadalmi
használatra helyezte a hangsúlyt, egyúttal megmutatta, miként válhat egy alapjában véve nem-modern jogi eljárás a „modern ember" kezében eszközzé, illetőleg,
ha az eltérő következményeket vesszük szemügyre, ugyancsak a modernitás tüneteként értelmezett társadalmi bomlás forrásává. Az „erdélyi házasság" ebben a
kontextusban tehát olyan görbe tükör, amelybe pillantva a „modern ember" immár
megpillanthatta önmagát, magára ismerhetett.
Ezzel immár visszaérkeztünk a „modem életérzés" születéséhez. Az „erdélyi
házasság" végső soron egyfajta kollektív skizofréniát hozott a felszínre. Az állami
törvények — már ami az osztrák vállalkozókat illeti — kijátszása, a társadalom
alapvetőnek tekintett normáinak és értékeinek sorozatos megtagadása (megint fel
kell idéznünk a hitehagyásokat és egyéb színlelt jogügyleteket, a házastársak és
családtagok egzisztenciális elbizonytalanítását) olyan emberek részéről, akikre általában véve a társadalom gerincét képező osztály tagjaiként tekintettek, ugyanis
nem csupán a közvetlenül és közvetve érintettek körében keltett megrökönyödést,
avagy vált titkon csábító példává. Az „erdélyi házasság" körüli látható és láthatatlan diskurzus az egyedi eseteket társadalmi szintre emelve problematizálta, ekként
mindenkit, akit persze egyáltalán elért, szembesítve azzal (a maguk módján a többnyire joviális-elnéző, de még a jelenségtől élesen elhatárolódó, moralizáló kommentárok is árulkodóak, amennyiben láthatóvá teszik a kényszerű racionalizálás
— befogadás és kizárás — pszichoszociális folyamatait). Márpedig nem csupán a
személyes vagy közvetett tapasztalat, de ez a zavarodottság is egyik forrása lehetett
a „múlt" és „jelen" közötti végzetes és végleges megszakítottság érzésének, amely
alapvetően megkérdőjelezte a folyamatos fejlődés, a „haladás" uralkodó képzetét.

FÜGGELÉK

Az alábbiakban a Wagner-ügy dokumentumait adjuk közre: egyrészt, mert a szereplő ismertsége folytán egyébként is érdeklődésre tarthatnak számot, másrészt —
főként — mivel szemléletessé tehetik az eljárással kapcsolatban elmondottakat.
A német nyelvű iratokat betűhíven, a magyar nyelvűeket a mai helyesíráshoz
idomítva — természetesen: stiláris változtatások nélkül — közöljük. Az iratokban
alkalmazott rövidítéseket a szövegben, lehetőség vagy szükség szerint, []-ben feloldottuk.
Az irattani jellemzők rögzítésétől, sajnálatos mulasztás folytán, 148 rendszerint
el kellett tekintenünk, de ez — legalábbis úgy véljük — a publikáció célkitűzését
nem érinti.

1.
Otto Wagner 1846. február 23-án kelt keresztelési anyakönyvi kivonata.
[Erdélyi Unitárius Levéltár. Főpapi Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.]
Tauf-Schein
Wodurch aus dem Taufprotocoll der Pfarre in Penzing bezeugt wird daß dem Herrn
Simon Wagner, bürg[er]l[ichen] ungarischen Hofkanzel listen und beeideten
Hof-Notar, zu Penzing im Haus N[ume]ro14<) und seiner Ehegattin Sussanna einer
geborenen Huber, beyde katholisch, am Dreizehnten Juli im Jahre Ein Tausend,
acht hundert ein und vierzig (13 Juli 1841) ein Solln geboren worden, welcher von
dem Hohw[ürden] H[errn] Ortspfarrer Franz Chudoba in beyseyn des Pathen
Johann N[epomuk] Piancsek, königlichen] Ungarischen Hofagenten u[nd] s[o]
wfeiter] nach römisch katholischen Ritus getauft und dabey Otto Koloman genannt
worden sey.
Pfarre in Penzing am 23 Februar 1846.
Dominicus Huber
Pfarrer
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A kolozsvári levéltárban, a rendelkezésre álló rövid idő alatt több ezer felvételt kellett készíteni, így számos olyan oldal lemaradt, amely csak ilyen jellegű információkat tartalmazott volna, és amely most már nem pótolható.
A házszám nincs közölve!

2.
Otto Wagner és Josefine Domhart 1883. október 30-án kelt házassági
anyakönyvi kivonata. [Erdélyi Unitárius Levéltár. Főpapi Törvényszék válóperes
iratai. 5/1884.]
Trauungs-Schein

Aus dem diespfarrlichen Trauungs-Register wird hiermit bezeuget, daß hierorts am
Zwanzigsten Juli im Jahre Ein Tausend Acht Hundert Sieben und Sechzig (20. Juli
1867) von dem Gefertigten nachstehende Brautpersonen dem christkatholischen
Gebrauche gemäß ehelich getraut worden: Herr Otto Koloman Wagner, Architekt,
von Penzing gebürtig, des Herrn Simon Wagner, königlich-ungarischen Notars, und
dessen Frau Gattin Susanna geb[orene] Huber, ehel[iche] Sohn, katholisch, 26 Jahre
alt, ledig, wohnhaft I. Göttweihergasse N[umer]o 1-er mit dem Fräul|ein] Josefine
Dom hart, von Wien gebürtig, des Herrn Josef Domhart Juweliers, und dessen Frau
Gattin Elisabeth gebomen Mayer, ehel[iche] Tochter katholisch, ledig, 19 Jahre alt,
wohnhaft I. Göttweihergasse N[umer]o 1-er, wobei Herr Josef Mayer, Juwelier, und
Herr Anton Grosser, Architekt, als Beistände gegenwärtig gewesen.
Urkund dessen die ämtliche Fertigung.
Wien, Hof- und Stadtpfarre St. Augustin am 30. Oktober 1883.
Georg Ritter v[on] Etz 150
Ehrendomherr, Pfarrer

3.
A bécsi es. kir. törvényszék 1882. december 22-én kelt, ágytól-asztaltól
elválasztó ítélete. [Erdélyi Unitárius Levéltár.
Főpapi Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.]

Landesgericht
Z[ahl] 90443/10.
Otto Wagner k[aiserlich] k[öniglicher] Baurath durch Dr. Carl Lueger einverständlich mit Frau Josefine Wagner durch Dr. August Periz um einverständliche
Scheidung.

150

Bizonytalan olvasat!

B[escheid]
Über die von dem zuständigen Pfarrer fruchtlos vorgenommenen dreimaligen
Versöhnungsversuche und über die bei der Tagfahrt am 13. Dezember 1882 von Frau
Josefine Wagner und bei der Tagfahrt am 20. Dezember 1882 von Herrn Otto Wagner
abgegebenen Erklärung, daß sich beide Ehegatten bezüglich ihrer gegenseitigen
Vermögensverhältnisse und in Ansehung der Verpflegung und Erziehung des einzigen aus ihren Ehen hervorgegangenen Kindes namens Susanna vollständig geeiniget
haben und die sohin von beiden Theilen gestellte Bitte, die einverständliche Scheidung ihrer Ehe von Tisch und Bett zu bewilligen, wird den am 20. Juli 1867 in der
Pfarre St. Augustin zu Wien getrauten katholischen Ehegatten Herrn Otto Wagner
k[aiserlich] königlichen] Baurath in Wien I. Rathhausstraße N[ummer] 3. wohnhaft
und Frau Josefine Wagner in Wien I. Götterweihgasse N[ummer] 1. wohnhaft, die
einverständliche Scheidung von Tisch und Bett bewilliget, die Vermerkung dieser
Scheidungsbewilligung in den Gerichtsacten verordnet und denselben zugleich bemerkt, daß sie ihre allfällige Wiedervereinigung diesem k[aiserlich] königlichen]
Landesgerichte anzuzeigen haben.
Vom k[aiserlich] königlichen] Landesgerichte Wien am 22. Dezember 1882.
[olvashatatlan aláírás]
4367/10.
Otto Wagner kaiserlich] königlicher] Baurath in Wien d[urch] Dr. Franz
Karabaczek, um Ausfertigung eines Amtszeugnisses zur Bestätigung der
Rechtskraft des Höchen] Bescheides vom 22. Dezember 1882 Z[ahl] 90443.
B[escheid]
Hierüber wird dem H[erm] Otto Wagner k[aiserlich] königlichen] Baurath in
Wien, eine ämtliche Bestätigung ertheilt, daß der H[ohe] Bescheid vom 22.
Dezember 1882 Z[ahl] 90443 womit den Ehegatten H[errn] Otto Wagner und
Fr[au] Josefine Wagner die einverständliche Scheidung ihrer Ehe von Tisch und
Bett bewilliget wurde in Rechtskraft erwachsen ist.
Vom k[aiserlich] königlichen] Landesgerichte Wien am 22. Jänner 1884.
Haller

4.
Ottó Wagner 1883. november 16-án kelt kérvénye Kamermayer Károlyhoz,
Budapest Főváros polgármesteréhez, községi kötelékbe való felvétele végett.
[Budapest Főváros Levéltára. IV. 1409. b. Budapest Székesfőváros
polgármesterének iratai. Elnöki és elnöki ügyosztályi iratok. 234/1884.]
Nagyságos Királyi Tanácsos és Polgármester Úr!
A mély tisztelettel alólírott szabad királyi Budapest főváros községi kötelékébe
fölvétetni óhajtván, bátor vagyok eziránti kérelmemet Nagyságodnak mély tisztelettel előterjeszteni s azt a kővetkező indokokkal támogatni:
A :/: alatti keresztlevél igazolja: hogy 1841. évi július 13-án Penzingben születtem, mint törvényes fia Wagner Simon magyar királyi udvari cancelláriai tiszt és
esküdt jegyzőnek és Huber Zsuzsanna, törvényes nejének;
a 2 :/: alatti oklevél bizonyítja: hogy néhai édesatyám, Wagner Simon mint magyar kirjalyi] udvari cancelláriai járulnok és esküdt jegyző a hivatalnoki esküt
1829. július 7-én letette; a 3 :/: alatti oklevél pedig tanúsítja: hogy hogy [sic!] magyar cancelláriai hivatalnoki minőségében 1846. január 29-én meghalt; s e szerint e
két okirat által igazolva van: hogy a tisztelettel alólírott mint magyar királyi hivatalnoknak, tehát magyar állampolgárnak törvényes fia, az 1879: 50. törvénycikk 3.
§-a értelmében magam is magyar állampolgár vagyok.
A 4 :/: alatti adókönyvecske bizonyítja: hogy már a 70-es évek elején Pesten, a
Dorottya utcai 303. számú házban mint műépítész letelepültem és ezen foglalkozást Kallina Mór műépítésszel közösen gyakoroltam. Számos, és egyenkint elő
nem sorolható kisebb-nagyobb épületek mellett köztudomásúlag én építettem a
pesti Rombach utcai óhitű izraelita imaházat; a Váci körúton 27. sz[ám] a[latt] fekvő Freistádtler-féle iparudvart; Mandel Károly úr bérházát; Mocsonyi Antal úr
kastélyát Kapolnáson; s legújabban szintén Kallina úrral együttesen szerkesztett
terveink a magyar országház építésére kihirdetett pályázatnál egy 5000 f[o]r[in]tos
első díjjal tüntettetett ki; mely tény az összes hazai és külföldi lapok tudósításaiból
eléggé ismeretes.
Az 5 :/: alatti iparjegy igazolja: hogy jelenleg is Budapesten IV. Mária Valéria
utcai 4. számú házban vagyok települve és itt a műépítészed ipart gyakorlom;
a 6 :/: alatti adókönyvecske igazolja: hogy ezen foglalkozásom után 1883. évre
az állami III. oszt[ályú] keresetadó, s a községi pótadó reám szabályszerűen kivettetett, és én azt pontosan meg is fizettem; végül tisztelettel megemlítem, hogy vagyonom állása olyan, miszerint abból minden körülmények között, tehát még tel jes
keresethiány esetére is magamat, és netáni házasulásom esetére családomat is kényelmesen fenntartani képes vagyok.

Ezek után 7 :/: alatt igazolt ügyvédem által mély tisztelettel esedezem Nagyságodhoz: miszerint engem az 1876: V. t[örvény] c[ikk] 5. §-a alapján, mint magyar
honpolgárt, Budapest szabad kirfályi] főváros községi kötelékébe fölvenni s az erről szóló igazolványt részemre kiállítani méltóztassék; s egyúttal, hogy a remélt
fölvételért köszönetemnek és egyszersmind Budapest fővároshoz való ragaszkodásomnak némi jelét nyújtsam, ezennel kötelezőleg kijelentem: hogy a fölvétel engedélyezése esetére a Nagyságod által meghatározandó jótékony célra ezennel 100
f[o]r[in]tnyi alapítványt ajánlok fel, melyet a fölvételről való értesítés vételekor
azonnal kész vagyok lefizetni; mély tisztelettel kérem tehát Nagyságodat, miszerint ezen alapítványt Budapest főváros nevében elfogadni, s annak bevételezése
iránt annak idején az illető pénztárt kellőleg utasítani méltóztassék.
Mély tisztelettel lévén Nagyságodnak alázatos szolgája
Wagner Ottó
műépítész

5.
A Budapesti Fővárosi Rendőrség Főkapitánysága jelentése 1883. november
26-án a Fővárosi Tanácsnak. [Budapest Főváros Levéltára. IV. 1407. b.
Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Tanácsi Ügyosztályok Központi
irattára. I. 3072/1883.]
75430. sz./f.k. 1883.
A főváros tekintetes Tanácsának!
Hivatkozással a f[olyó] évi november hó 17-én kelt 54906/1. 1883. számú becses
átiratára, van szerencsém tisztelettel értesíteni, miszerint Penzingben született, 42
éves, nejétől elváltán élő, gyermektelen, a fővárosban 5 év óta tartózkodó, jelenleg
V. kerjulet] Mária Valéria utca 4. sz[ám] a[latt] lakó Wagner Ottó politikai és erkölcsi magaviselete kifogás alá nem esik. Mihez képest a főváros községi kötelékébe
leendő felvétele ellen rendőri szempontból nem forog fenn akadály.
Budapesten, 1883. november hó 26-án.
Királyi tanácsos főkapitány helyett:
[olvashatatlan aláírás] r[endőr] tanácsos

6.
A IV. kerületi Elöljáróság jelentése 1883. november 28-án a Fővárosi
Tanácsnak. [Budapest Főváros Levéltára. IV. 1407. b. Budapest Székesfőváros
Tanácsának iratai. Tanácsi Ügyosztályok Központi irattára. I. 3072/1883.]
1883-ki 8684. sz./IV. ker.
Tekintetes Fővárosi Tanács!
F[olyó] november hó 17-én 54906. sz[ám] a[latt] kelt utasítására tisztelettel
jelentjük, hogy Wagner Ottó 1841. évi július 13-án Penzingben született, nőtlen,
1870. év óta Kallina építész társaságában a közterhekben részt vett, 1883. évi szeptember hó 25-én 7252. sz[ám] a[latt] műépítészed iparüzletet jelentett be, vagyonos, azonkívül keresetéből magát a főváros megterheltetése nélkül fenntartani
képes.
Budapest, 1883. november 28.
A IV. ker[ületi] elöljáróság
Prohászka jegyző
Becker K. elöljáró

7.
Bécs Főváros átirata 1883. december 28-án a Fővárosi Tanácsnak. [Budapest
Főváros Levéltára. IV. 1407. b. Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai.
Tanácsi Ügyosztályok Központi irattára. I. 3072/1883.]
G. Z. 366685/C. A.
Note
In Erledigungdergeschátzten dortseitigen Zuschrift vom 7. Dezcmber 1883 Z[ahl]
56879 und 56832, beehrt sich der Magistrat mitzuteilen, daG der im Jahre 1841 zu
Penzing in N[ieder] Ö[sterreich] geborene Ottó Wagner, die österreichische
Staatsbürgerschaft und das Heimatrecht in Wien besitzt.
Wien, am 28. Dezember 1883.
Bittmann [?]
Magistr. Vice—Direktor

8.
Freudhoffer János és Ottó Wagner Budapesten, 1884. január 2-án kelt,
közjegyzői okiratba foglalt örökbefogadási szerződése. [Budapest Főváros
Levéltára. VII. 175. Steinbach István közjegyző iratai. 6/1884.j
6. ügyszám/1884.
Közjegyzői okirat
Előttem Steinbach István budapesti kir[ályi] közjegyző előtt az alulírott napon és
helyen megjelentek az általam személyesen ismert Freudhoffer János úr, kir[ályi]
tanácsos és a magy[ar] kir[ályi] pénzügyminisztériumnak nyugalmazott segédhivatali főnöke (lakik Budapesten I. ker[ület] Úri utca 24. sz[ám] a[latt]) és Wagner
Ottó úr, építész (lakik Budapesten IV. ker[ület] Mária Valéria utca 4. sz[ám] a[latt])
és a következő
Örökbefogadási szerződést
kötötték.
1. Freudhoffer Nep[omuk] János kir[ályi] tanácsos úr ezennel Wagner Ottó urat
fia gyanánt örökbe fogadja, és magára vállalja mindazon kötelezettségeket, melyek a törvény szerint az örökbefogadó atyát az örökbefogadott gyermek irányában
terhelik, és felruházza Wagner Ottó urat mindazon jogokkal, melyek a törvény értelmében az örökbefogadott gyermeket illetik.
2. Wagner Ottó úr ezen örökbefogadást elfogadja, és megígéri, miszerint
Freudhoffer Nepjomuk] János úr mint örökbefogadó atyja irányában az örökbefogadott fiú minden kötelezettségeit lelkiismeretesen teljesíteni fogja.
Miről jelen közjegyzői okiratot felvévén, feleknek felolvastam, kik azt, miután
akaratukkal mindenben megegyezőleg felvettnek nyilvánítják, előttem sajátkezűleg aláírták. Kelt Budapesten egyezernyolcszáznyolcvannégy évi január hó 2 második napján.
Freudhoffer János
kir[ályi] tanácsos
Wagner Ottó
Steinbach István
k[irályi] közjegyző

9.
Freudhoffer János és Ottó Wagner Budapesten, 1884. január 2-án kelt,
közjegyzői okiratba foglalt egyezsége. [Budapest Főváros Levéltára. VII. 175.
Steinbach István közjegyző iratai. 8/1884.]
8. ügy szám/1884.
Közjegyzői okirat
Előttem Steinbach István budapesti kir[ályi] közjegyző előtt az alulírott napon és
helyen megjelentek az általam személyesen ismert Freudhoffer János úr, kirjalyi]
tanácsos és a m[agyar] kir[ályi] pénzügyminisztériumnak nyugalmazott segédhivatali főnöke (lakik Budapesten I. ker[ület] Uri utca 24. sz[ám] a[latt]) és Wagner
Ottó úr építész (lakik Budapesten IV. ker[ület] Mária Valéria utca 4. sz[ám] a[latt])
és a következő, az általuk használt német nyelven felvett megegyezést kötötték.
Übereinkommen.
Nachdem Herr Johann von Freudhoffer den Herrn Ottó Wagner heute als Sohn
adoptirt hat und der diesfállige, von dem fúrgehenden k[öniglichen] Notar Stefan
Steinbach unter Gescháftszahl 6/1884 als Notariatsakt aufgenommene Adoptions-Vertrag dem königl[ichen] Justiz-Ministerium zur Genehmigung vorgelegt
worden ist, so erklaren beide Theile, daB dieser Vertrag nur den Zweck hatte, die
Anerkennung des Herrn Ottó Wagner als ung[arischer] Staatsbürger zu erwirken,
demnach erklárt Herr Johann von Freudhoffer, daB er Herrn Ottó Wagner wohl als
seinen Adoptivsohn laut des rechtsgiltigen Adoptions-Vertrages anerkennen und
Alles thun werde, damit der Adoptions-Vertrag von Seite der Behörden genehmigt
werde, daB er jedoch hiemit ein fiür allemal und für die ganze Zukunft auf die
Erfüllung jener Pflichten von Seite des Herrn Ottó Wagner verzichte, welche dem
Adoptivsohne gegen den Adoptiv-Vater im Sinne des Gesetzes obliegen, ebenso
verzichtet er hiemit ausdrücklich auf alle Erb-Pflichttheils- oder was immer für Namen habende sonstige Ansprüche gegen Herrn Ottó Wagner, dessen Érben und
Rechtsnachfolger die ihrn als Adoptiv-Vater allenfalls nach den gegenwártigen
oder künftigen Gesetzen gegenüber dem Adoptiv-Sohne zustehen würden.
Andererseits verzichtet auch Herr Ottó Wagner fur sich, seine Érben und
Rechtsnachfolger gegenüber Hernn Johann von Freudhoffer, dessen Érben und
Rechtsnachfolger auf alle Rechte und was immer für Namen habende sonstige
Ansprüche, insbesondere auf alle Rechte und Ansprüche aus dem Titel des
Erbrechtes u[nd] auf den gesetzlichen Pflichttheil, welche nach den gegenwártigen
oder künftigen Gesetzen dem Adoptiv-Sohne gegenüber dem Adoptiv Vater zustehen würden.

Diese gegenseitigen Erklärungen und Verzichtleistungen würden von beiden
Theilen angenommen und sie erklären, daß sie keine wie immer Namen habende
Ansprüche aus diesem Adoptions-Verhältnisse gegeneinander haben.
Von gegenwärtigem Notariatsakte sind den Kontrahenten authentische Ausfertigungen auszufolgen.
Miről jelen közjegyzői okiratot felvévén, a feleknek felolvastam és miután azt
akaratukkal mindenben megegyezőleg felvettnek kijelentették, előttem sajátkezüleg aláírták. Kelt Budapesten egyezernyolcszáznyolcvannégy 1884. évi január
hó 2. második napján.
Johann von Freudhoffer
k[öni]g[licher] Rath
Otto Wagner
Steinbach István
k[irályi] közjegyző

10.

Otto Wagner 1884. január 2-án kelt nyilatkozata a feleségétől való különélés
tárgyában. [Erdélyi Unitárius Levéltár.
Főpapi Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.]
Nyilatkozat
Mely szerint alulírott ezennel hitemre nyilvánítom, hogy nőm: Domhart Josefintől
ágy és asztaltól lett különvetésem óta volt nőmmel ki nem békültem, vele nem
érintkeztem, sem testileg, sem nemileg — ezt hitemre és szavamra állítom.
Kelt Budapesten, 1884. január 2-án.
Wagner Otto
Friedenthal Vilmos tanú
Kosztka Antal mint tanú

11.
Ottó Wagner 1884. január 2-án kelt meghatalmazása Molnár Sándor kolozsvári
ügyvéd részére. [Erdélyi Unitárius Levéltár. Főpapi Törvényszék válóperes
iratai. 5/1884.J
Meghatalmazvány
melynél fogva én, alulírott Wagner Ottó műépítész (lakom: Budapesten IV. Mária
Valéria utca 4. sz[ám] a[latt]) meghatalmazom tekintetes Molnár Sándor kolosvári
ügyvéd urat arra: hogy nevemben és érdekemben a cs [ászári] k[irályi] országos törvényszéknek Bécsben, 1882. december 22-én 90443/10. sz[ám] alatt kelt jogerejű
ítélete alapján Wagner szül[etett] Domhardt Jozefmnel kötött házassági viszonynak reám nézve engesztelhettlen [sic!] gyűlölség okán való végfelbontása, illetve
az ágy- és asztaltól való elválasztásnak végfelbontásra leendő átváltoztatása és szerencsésebb házasságra leendő felbocsáttatásom iránt az unitáriusok egyházi bíróságához folyamodást adhasson be, annak lejártatásánál engem képviseljen,
nevemben nyilatkozatokat tehessen, ügyemnek kívánt eredményre juttatása céljából mindazt megtehesse, mit belátása szerint szükségesnek tart, ígérvén s kötelezvén magamat és jogutódaimat, hogy eljárását mindenekben helybenhagyom és ez
tigybeni költségeit Kolosvárt megfizetem.
Kelt Budapesten, 1884. évi január hó 2-án.
Wagner Ottó
Friedenthal Vilmos tanú
Kosztka Antal mint tanú

12.
Ottó Wagner 1884. január 12-én beadott kérvénye a Belügyminisztériumhoz.
[Budapest Főváros Levéltára. IV. 1407. b. Budapest Székesfőváros Tanácsának
iratai. Tanácsi Ügyosztályok Központi irattára. I. 3072/1883.]
A mély tisztelettel alólírott magyar állampolgári minőségének elismerését, s illetve magyar állampolgárrá való honosítását kieszközölni óhajtván, bátor vagyok eziránti kérelmemet a nagyméltóságú m[agyar] kir[ályi] Minisztériumnak előterjeszteni s azt a következő indokokkal támogatni:
A :/: alatti keresztlevél igazolja, hogy 1841. évi július 13-án Penzingben születtem, mint törvényes fia Wagner Simon pozsonyi születésű m[agyar] kir[ályi] udvari
kancelláriai tiszt és hites udvari jegyzőnek, és Huber Zsuzsanna törvényes nejének;

a 2 :/: alatti oklevél bizonyítja: hogy édesatyám, néhai Wagner Simon mint
m [agyar] kir[ályi] udvari kancelláriai járulnok és hites udvari jegyző a hivatalnoki
esküt 1829. július 7-én letette; a 3 :/: alatti okmány pedig tanúsítja: hogy magyar hivatalnoki minőségében 1846. január 26-án meg is halt. Noha tehát Penzingben, a
monarchia másik felének területén születtem, mindamellett kétségtelen, hogy mint
magyar hivatalnoknak, tehát magyar állampolgárnak törvényes fia, az 1879: L.
t[örvény] cikk 3. §-a értelmében magam is magyar állampolgár vagyok.
Mint magyar állampolgár, az 1870-es évek elején Pesten (a Dorottya utca 303.
számú házban) telepedtem le, és itt a műépítészed ipart Kallina Mór műépítésszel
közösen gyakoroltam, s számos kisebb-nagyobb, itt egyenként elő nem sorolható
építkezések között, én építettem a pesti Rombach utcai óhitű izraelita imaházat; a
Váci körúton 27. sz[ám] a[latt] fekvő Freistádtler-féle iparudvart; Mocsonyi Antal
úr kastélyát Kapolnáson; s legújabban szintén Kallina Mór műépítésszel közösen
szerkesztett terveink a magyar országház építésére kihirdetett pályázatnál egy
5000 f[o]r[in]tos első díjjal tüntettettek ki, mely tény az összes hazai és külföldi lapok tudósításaiból eléggé ismeretes.
Időközben néhány évet Bécsben is töltöttem ugyan, e körülmény azonban magyar állampolgári minőségemet legkevésbé sem érintette. Mindamellett, hogy e
részben semmi kétség se merülhessen föl, az illetékes alsó-ausztriai hatóságok
előtt az osztrák állampolgári kötelékből való kilépésemet kijelentettem, s az alsó-ausztriai helytartóság 4 :/: alatti leiratával hivatalosan is tanúsítja, hogy az osztrák állampolgári kötelékbe nem tartozom.
Jelenleg, mint az 5 :/: alatti iparjegy igazolja, ismét Budapesten, IV. Mária Valéria utca 4. számú házban vagyok települve, s itt a műépítészeti ipart gyakorlom, s e
foglalkozásom után a 6 :/: alatti adóív szerint, 1883. évre az állami III. oszt[ályú]
keresetadó s a községi pótadó reám szabályszerűen kivettetett, s azt pontosan meg
is fizettem; a 7 :/: alatti határozatból pedig kitűnik: hogy Budapest főváros tanácsa,
mint már budapesti települtnek kilátásba helyezte, hogy a magyar állampolgárság
elnyerése esetén engem a főváros községi kötelékébe föl fog venni.
Egyébiránt, ha mindezen okmányok dacára is kétség merülhetne föl magyar állampolgári minőségem iránt, azt teljesen eloszlatná azon tény, hogy legújabban
Nagyságos Freudhoffer János kir[ályi] tanácsos és nyug[almazott] segédhivatali
igazgató úr által örökbe fogadtattam, mert e tény által, mint magyar állampolgárnak örökbefogadott fia, törvényeink értelmében magam is kétségkívül magyar állampolgárrá lettem.
A 8:/: alatti örökbefogadási szerződés ugyanis tanúsítja: hogy Nagyságos
Freudhoffer János kir[ályi] tanácsos és nyugalm [ázott] segédhivatali igazgató úr

engem fia gyanánt örökbefogadott, s ezen örökbefogadást a nagyméltóságú]
m[agyar] kirfályi] Igazságügyminisztérium is jóváhagyta.
A 9 :/: alatti okirat pedig azt tanúsítja: hogy örökbefogadó atyám, Nagyságos
Freudhoffer János úr, ki 1813. évi május hó 11-én, Marmaros-Szigeten született,
mint hivatalnok különböző hazai hatóságoknál, s utoljára a, mint segédhivatali
igazgató, a nagyméltóságú] m[agyar] kirjalyi] Pénzügyminisztériumnál működött, míg végre 45 évi buzgó és sikeres szolgálat után, 1880. évben, teljes fizetésének meghagyása mellett nyugalomba helyeztetett, s ez alkalomból O cs[ászári] és
apostoli kirfalyi] Felsége által a királyi tanácsosi cím legkegyelmesebb adományozása által is kitüntettetett. Eszerint örökbefogadó atyámnak, nagyságos Freudhoffer János úrnak mint 45 éven át a magyar állam szolgálatában állott, s jelenleg is
ugyanattól nyugdíjat húzó hivatalnoknak magyar állampolgári minősége kétségtelen; hogy pedig az adózók lajstromába 5 év óta föl van véve (1879: L. t[örvény]
c[ikk] 8. §. 6. pont) bizonyításra nem szorul, mert előbb mint tényleges szolgálatban álló, most pedig mint nyugalmazott hivatalnoknak adója a fennálló szabályok
értelmében hivatalból vonatott, illetve vonatik le a fizetését, majd nyugdíját kiszolgáltató állami pénztár által, és így hivatalból vétetik fel az adózók lajstromába; végül azt: hogy magának és családjának eltartására elegendő keresetforrással bír
(1879: L. t[örvény] c[ikk] 8. §. 5. pont) igazolja ugyancsak a 9 :/: alatti okmány,
mely szerint örökbefogadó atyám teljes fizetésével nyugdíjaztatott, s eszerint 1500
f[o]r[in]t évi nyugdíjat élvez. Mély tisztelettel megjegyzem egyébiránt: hogy saját
vagyoni állásom is olyan: miszerint abból örökbefogadó atyám vagyonától vagy
nyugdíjától függetlenül, minden körülmények között, tehát még teljes keresethiány esetére is, magamat és netáni házasulásom esetére családomat kényelmesen eltartani képes vagyok.
Ezek szerint az 1879: L. t[örvény] c[ikk] 8. §. utolsó kikezdésében foglalt feltételeknek mindenben meg lévén felelve, még azon esetben is, ha magyar állampolgári minőségem már már [sic!] az :/:-7 :/: alatti okmányok alapján is elismerhető
nem volna, Nagyságos Freudhoffer János kir[ályi] tanácsos úr, mint kétségtelen
magyar honpolgár által történt örökbefogadtatásom folytán, honosításom a törvény értelmében engedélyezendő volna.
Mély tisztelettel esedezem tehát a nagyméltóságú m[agyar] kir[ályi] Minisztériumhoz: miszerint magyar állampolgári minőségemet elismerni, illetve mint magyar állampolgár által örökbefogadott egyénnek honosításomat engedélyezni, s
részemre az idézett t[örvény] cikk 6. és 11. §§-ai értelmében a szabályszerű honosítási okiratot kiállíttatni és a mellékelt okmányokkal együtt igazolt megbízottam, dr.
Floch Henrik m[agyar] kir[ályi] pénzügyi tanácsos s ügyvéd úr kezéhez mielőbb
kiszolgáltatni méltóztassék.

Mély tisztelettel maradván a nagyméltóságú] m[agyar] kirfályi] Minisztériumnak alázatos szolgája:
Wagner Ottó
műépítész

13.
A belügyminiszter 1884. január 14-én kelt átirata Budapest Főváros
polgármesteréhez. [Budapest Főváros Levéltára.
IV. 1407. b. Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai.
Tanácsi Ügyosztályok Központi irattára. I. 3072/1883.J
2630. szám/IVb.
Nagyságos Úr!
Wágner Ottó műépítész közvetlenül ide benyújtott folyamodványára, melyben
magyar állampolgárságát elismertetni, esetleg magát honosíttatni kéri, Nagyságod
arról értesíttetik, miszerint az ellen, hogy a nevezett magyar állampolgárnak elismertessék, ehelyütt észrevétel nem forog fenn, mert folyamodó bár Alsó-Ausztriában született, mint magyar származású, a magyar királyi udvari korlátnokságnál
szolgált és haláláig a magyar állampolgárjogot megtartott egyén törvényes fia,
nagykorúságáig kétségen kívül az atyai honilletőséget követte, nagykorúsága óta
pedig miután rendes elbocsátást nem kért, és nem nyert, eredeti honosságát máig
megtartotta, amennyiben pedig születési helye és foglalkozása folytán osztrák állampolgárságot netán tényleg nyert volna, ez mint kettős állampolgárság a magyarnak elismerését most már annál kevésbé akadályozza, mert ezen osztrák államkötelékből az illetékes hatóság által el lön bocsátva.
Minthogy az államköteléki kérdés ekkénti megoldásának a folyamodó belföldi
községi illetőségére nézve sem lesznek nehézséggel járó következményei, mert a
fővárosi tanács folyó hó 3-án 62848/83. számú folyamodó részére felvételi ígérvényt állított ki. A folyamodvány Nagyságodnak a fentebbiek szem előtt tartásával
saját hatáskörében leendő elintézés végett megküldetik.
Budapesten, 1884. évi január hó 14-én.
A miniszter megbízásából:
Lukács György
miniszteri tanácsos

14.
Budapest Főváros Tanácsa 1884. január 18-án kelt határozata Ottó Wagner
és Susanna Wagner községi illetőségbe való felvételéről. [Erdélyi Unitárius
Levéltár. Főpapi Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.
—Másolatban:
Budapest Főváros Levéltára. IV. 1409. b. Budapest Székesfőváros
polgármesterének iratai. Elnöki és elnöki ügyosztályi iratok. 234/1884.]
Budapest Főváros Tanácsa
3209. szám
1884. I.
J[egyzőkönyv]
Belügyminiszteri leirat Wagner Ottó állampolgársága ügyében.
H[atározat]
Folyamodó magyar állampolgársága a nagyméltóságú] mfagyar] kir[ályi] belügyminiszter úrnak f[olyó] évi január hó 14-én 2630. sz[ám] a[latt] kelt leiratával
megállapittatván, a folyó évi január hó 3-án 62848-883. sz[ám] aflatt] kelt tan[ácsi]
határozat alapján a főváros községi kötelékébe véglegesen felvétetik s részére az
ezt tanúsító illetőségű bizonyítvány egy 1 f[o]r[in]tos bélyeggel ellátva kiadatni
határoztatik.
Utasittatik ennélfogva a keb[elbeli] letétpénztár, hogy a fjolyó] évi engedélyezési] díjn[apló] 635. tétele alatt lefizetett 25 f]o]r[in]t, azaz huszonöt forintot szabályszerűen vételezze be. A katona ügyosztály pedig felhivatik, hogy folyamodót, ki
1841 -ben július hó 13-án Penzingben született és Domkart [sic! ] Józefin nevű nejétől
elválasztatott, továbbá gyermekét Bécsben az 1868. évi június hó 3-án született
Susanna Erzsébetet az itteni illetőségüekről vezetett lajstromokba jegyezze be.
Végül tekintve, hogy folyamodó kérvényében az esetre, ha a főváros községi
kötelékébe fel fog vétetni, a polgármester úr által kijelölendő jótékony célra 100
f[o]r[in]tot ajánlott fel, az eziránti intézkedés végett, az 1883. évi 54906. számot
nyert kérvény polgármester úrhoz tétetik át. Miről a polgármester úr, folyamodó
becsatolt okmányai, a belügyminiszteri] leirat hiteles másolatának és az illetőségű
bizonyítvány kiadásával, megbízottja, dr. Floch Henrik ügyvéd úr kezéhez, továbbá a katona ügyosztály letétpénztár és számvevőség felzeten értesíttetik.
Budapest, 1884. január hó 18-án.
A fővárosi tanács.
Gerlóczy Károly s. k.
alpolgármester

15.
Budapest Főváros Tanácsa által 1884. január 18-án kiadott illetőségi
bizonyítvány Ottó Wagner részére. [Erdélyi Unitárius Levéltár. Főpapi
Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.]
Budapest főváros tanácsától
3209 1884. sz[ám]
E
Illetőségi bizonyítvány
Budapest főváros tanácsa ezennel hivatalosan igazolja, hogy Penzingben 1841. évi
július hó 13. napján született Wagner Ottó az 1 876. évi V. törvénycikk értelmében
Budapest főváros községi kötelékébe tartozik.
Ezen illetőségi bizonyítvány hatálya a kiállítás napjától számított négy évre
terjed.
Kelt Budapesten, 1884. évi január hó 18. napján.
A fővárosi tanács.
Gerlóczy Károly s. k.
alpolgármester

16.

Derzsi Károly budapesti unitárius lelkész 1884. január 30-án kelt, Ottó Wagner
részére kiállított áttérési bizonyítványa. [Erdélyi Unitárius Levéltár. Főpapi
Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.]
56-1884.
Bizonyítvány
Alulírott hitelesen bizonyítom, hogy Wagner Ottó, műépítész, budapesti lakos
(l[akik] Budapest Mária Valéria u. 4.), ki a róm[ai] kat[olikus] egyház kebeléből a
törvényes módozatok megtartása mellett 1883. évi december hó 5-én kilépett s a
budapesti unitárius egyházközség tagjai közé szabályszerűen fölvétetett — ezen
egyháznak ma is buzgó tagja.
Kelt Budapesten, 1884. január 30-án.
Derzsi Károly
unitárius lelkész

17.
Derzsi Károly budapesti unitárius lelkész 1884. január 30-án kelt, Ottó Wagner
részére kiállított, az áttérési díj befizetését igazoló bizonyítványa. [Erdélyi
Unitárius Levéltár. Főpapi Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.]
57-1884.
Bizonyítvány
Alulírott hitelesen bizonyítom, hogy Wagner Ottó műépítész, b[uda]pesti lakos, ki
a róm[ai] kat[olikus] egyház kebeléből a b[uda]pesti unitárius egyházközségbe
szabályszerűen áttért — ezen áttérése alkalmával, említett egyh[áz]község kepealapja javára 60 (hatvan) f[o]r[in]tot lefizetett.
Budapesten, 1884. január 30-án.
Derzsi Károly
unitárius lelkész

18.
Ottó Wagner 1884. január 30-án kelt keresete a Kolozs—Doboka-köri Alpapi
Törvényszékhez. [Erdélyi Unitárius Levéltár. Főpapi Törvényszék válóperes
iratai. 5/1884.]
Tisztelendő alpapi törvényszék!
Az A:/: alatt eredetben és hiteles magyar fordításban csatolt keresztlevél tanúsítása
szerint, Alsó-Ausztria Penzing községében, 1841. év július hó 13-án, magyarországi
illetőségű, katolikus szülőktől születtem, és a katolikus vallás szertartásai szerint kereszteltettem meg; a B:/: alatt eredetben és hiteles magyar fordításban csatolt esketési
bizonyítvány szerint pedig Bécsben, 1867. év július hó 20-án házassági frigyre léptem bécsi illetőségű Domhart Josefa katolikus vallású hajadonnal.
Ezen házassági viszonyunk — bár ha a szeretet vezérelte egybekelésünket —
boldog nem volt; mert már házaséletünk első napjain mutatkozó hajlamaink és érzelmeink különbözősége köztünk csakhamar a családi viszályok naponként megújuló sorozatát kelté fel, míg végre az egymás iránti szeretetet a kölcsönös engesztelhetetlen gyűlölség váltotta fel.
Mindketten érezvén, hogy a folytonos viszálykodás és gyűlölség egyetlen gyermekünk, Susánna erkölcsi érzetére s nevelésére káros befolyással lenne, kölcsönös
beleegyezéssel elhatároztuk, hogy a további botrányokat kikerülendő, egymástól
tényleg elválunk.

Elhatározásunkat a tett nyomban követé, egymástól elkülönöztünk, elváltunk,
egyszersmind miután vagyoni viszonyainkat kölcsönösen rendeztük, s gyermekünk, Susánna eltartásáról és neveltetéséről kellőleg intézkedtünk és egymás közt
megegyeztünk, a tényleges elválás jogszerűvé tétele végett, a bécsi cs[ászári]
kir[ályi] országos törvényszékhez, kölcsönös egyezség alapján, ágy és asztaltól
való elválasztásunk iránt folyamodtunk, minek folytán a bécsi csjaszári] kir[ályi]
országos törvényszék C:/: alatt eredetben s hiteles magyar fordításban csatolt határozatával ágy és asztaltól elválasztattunk, az elválás megengedtetett. Ezen határozat a rávezetett záradék szerint jogerőre jutott.
A C:/: alatti határozat igazolja azt is, hogy a vagyoni kérdéseket egymás közt elintéztük és gyermekünk, Susánna tartásáról és neveltetéséről egyértőleg, kellőleg
gondoskodtunk.
Elválasztásunk után Budapestre költözvén, kérésem folytán a nagyméltóságú
m[agyar] kir[ályi] belügyminisztériumnak D:/: alatt hivatalos másolatban csatolt
döntvénye szerint, magyar honosnak nyilváníttattam, és az E:/: és F:/: alatt eredetben csatolt okmányok tanúsítása szerint, Budapest főváros községi kötelékébe felvétettem.
Budapesten az unitárius vallás hitelveivel megismerkedvén, meggyőződésből,
a katolikus egyház kebeléből kiléptem és az unitárius egyház kebelébe beléptem,
minek folytán a budapesti unitárius egyház tagjai közé múlt 1883. év december hó
5-én felvétettem, mint ezt a G:/: alatt eredetben csatolt bizonyítvány tanúsítja, a
H:/: alatt eredetben csatolt bizonyítvány szerint pedig kepeváltság-fizetési kötelezettségemet teljesítettem.
Miután elválásunk óta nőmmel együtt nem éltem, a házaséletet vele nem folytattam, mint ezt I:/: alatt mellékelt nyilatkozatommal tanúsítom, miután nőm iránt
most is engesztelhetetlen gyűlölséggel viseltetem, s a köztünk létező engesztelhetetlen gyűlölség folytán a házasélet célját vesztvén, békés folytatása lehetetlenné
vált: annálfogva K:/: alatt eredetben igazolt ügyvédem által tisztelettel kérem a
tisztelendő alpapi törvényszéket, mint reám nézve illetékes egyházi bíróságot:
méltóztassék rendkívüli tárgyalás és székezés útján, a becsatolt okmányok, és
nőm iránti engesztelhetetlen gyűlölség alapján, a köztünk és [sic!] nőm, Domhart
Josefa között 1867. év július hó 20-án kötött, ágy és asztalra nézve már jogérvényes
bírói ítélettel megszüntetett házassági viszonyból engem véglegesen kiszabadítani
és szerencsésebb házasságra felbocsátani.
Kolozsvárt, 1884. év január hó 30.
Tisztelettel:
Wagner Ottó
műépítész

19.
Boros György házasságvédő 1884. február 1-én kelt észrevétele Ottó Wagner
válóperében. [Erdélyi Unitárius Levéltár.
Főpapi Törvényszék válóperes iratai. 5/1884.]
A Kolozsdoboka Köri Tisztelendő Unitárius Alpapi Törvényszékhez Wagner Ottó
műépítész, unitárius vallású fél által végelválasztás iránt beadott folyamodására
házasságvédi észrevétel
Minthogy a folyamodás és annak mellékletei az egyháznak törvényeiben előírt
kellékeknek, s az ügy élőbbén is tett eljárásainknak megfelel, nincs kifogásom annak teljesítése ellen, azonban az egész ügyet végeldöntésre a Főtisztelendő Főpapi
Törvényszékhez fellebbezem.
Kolozsvárt, 1884. február 1.
Boros György
alp[api] házasságvéd

20.
A Főpapi Törvényszék 1884. február 6-án kelt ítélete Ottó Wagner válóperében.
[Erdélyi Unitárius Levéltár. Főpapi Törvényszék ülésjegyzőkönyvei.
5/1884.]
Második ülés
Renden kívül tartatott 1884. február 6-án, főtisztelendő püspök Ferencz József úr
elnöklete alatt; jelen voltak: Ferenczi Mózes, Kovácsi Antal rendes, Filep István,
Jánosi Gergely és Szabó Mózes pótbírák, jegyzett Benczédi Gergely r[endes] bíró
és h[ites] jegyző.
5. Felülvizsgálat alá vétetik budapesti műépítész, unitárius vallású, 43 éves Vagner
Ottó felperesnek, bécsi születésű, r[ómai] kat[olikus] vallású, 36 éves Domhart Jozefa alperes ellen, a Kolozsdoboka-köri alpapiszékről hivatalból fellebbezett válópere.
ítélet: A főpapi törvényszék az átvizsgált okmányokból meggyőződött arról,
hogy feleknek 1867. július 20-án Bécsben, róm[ai] kat[olikus] szertartás szerint
kötött házassági szövetsége a köztök kifejlett engesztelhetetlen gyűlölség miatt
fenn nem tartható, azért az alpapi széknek 1884. február 2-án 11. sz[ám] a[latt] közölt azon ítéletét, mely szerént felperes Vagner Ottót mint unitáriust véglegesen elválasztja s szerencsésebb házasságkötésre felszabadítja, mindenekben helybenhagyja s teljesedésbe vételét meghatározza.

21.
Stefan Emerich Wagner születésével kapcsolatos bejegyzés a bécsi Votivkirche
keresztelési anyakönyvében 1884. április 12-én. [Propsteipfarramt
Votivkirche.
Traimngsbuch Tom. III. (1883-1885) Fol. 21. Rz. 2.j
Name des Taufenden
Anton Falk Crop. 151
Jahr, Monat, Tag
Geboren 12. April getauft4. Mai 1884.
Wohnung und N[umme]r des Hauses
I. Stadiongasse 6.
Name des Getauften
Stefan Emerich + am 5. III. 1945 im St. Veit 9 d. Glau, St. A. 152
Religion
Katholisch
Geschlecht
Mánnlich
Aeltern — Vaters Name und Condition oder Charakter
Wagner Ottó, Architekt und k[aiserlich]k[öniglicher] Baurath, unitar[ische]
Rel[i]g[ion]
Aeltern — Mutters Tauf- und Zuname
Aloisia Josefa Anna Stiffel unitar[ische] Rel[i]g[ion]
Pathen Name und Stand
Caroline Stiffel Priváté in Odessa Dreibastrasse N[umer]o 18.
Helene Stiffel Stellvertreterin I Stadiongasse 6.
Anmerkungen
[olvashatatlan név]
Zufolge Rathschlag des Wiener Magistrates d[a]to 3. Mai 1884 Z[ahl] 137533
u[nd] Auftrag des f. e[rzbischöflichen] Ordin[ariats] v[om] 3/5. 884, Z[ahl] 3239.
die Taufe vollzogen. — Kindeseltern getraut v[or] d[er] unitarischen Kirchengem[ein]d[e] Budapest, 11. Febr[uar] 1884 l[au]t Trauschein. — Die Unterzeichne-
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Bizonytalan olvasat!
Halálozásra v o n a t k o z ó utólagos bejegyzés!

ten verpflichten sich hiemit, das nach ihrem Wunsche getaufte Kind Stefan
Emerich Wagner katholisch erziehen zu lassen.
Otto Wagner Vater
Louise Wagner Mutter
[olvashatatlan név] Dr. Wach 15J als Zeuge

22.
Godfried Marschall, a Votivkirche plébánosának felterjesztése 1889. augusztus
7-én a bécsi érseki ordináriátushoz Otto Wagner és Louise Stiffel
házasságkötésének ügyében. [Diözesanarchiv Wien. Konsistoriali
Ordinariatsakte. Konvertiten 1889/11. 6041.]
Hochwürdigstes f. e[rzbischöfliches] Ordinariat!
Am 20. Juli 1867 verehelichte sich der katholische Architect Otto Wagner mit der
kath[olischen] Josefine Elisabeth geborene Domhart. Diese Ehe wurde civilgerichtlich von Tisch und Bett geschieden, beide Ehegattin verließen ihre Mutterkirche und wurden abtrünnig.
Otto Wagner wurde Unitarier und ungarischer Staatsbürger und verehelichte
sich laut Trauungsauszug am 11. Februar 1884 mit der ebenfalls zum unitarischen
Bekenntniße übergetretenen Aloisia Josefa Anna Stiffel während Josefine Wagner
geborene Domhart zum helvetischen Bekenntniß übertrat u[nd] den Banquieur
Horn heirathete.
Nach beiliegendem Todtenschein starb nun die rechtmässige Frau des Otto
Wagner nämlich Josefine Elisabeth geborene Domhart im h e l v e t i s c h e n ]
Bekenntniße verehelichte Horn am 4. Juli 1889 zu Wien und es ist daher die Ehe
des Otto Wagner wirklich gelöst und Otto Wagner in der Lage eine neue Ehe eingehen zu können.
Otto Wagner will nun seine in Budapesth am 11. Februar 1884 nach ungarischen
Gesetzen giltige Ehe auch nach den Gesetzen der kath[olischen] Kirche als giltig
anvalidiren lassen.
Diesem Wunsche steht aber entgegen
1. daß beide Nupturienten Unitarier sind
2. daß der E i n g e h u n g des E h e h i n d e r n i ß e s des Ehebruches §. 36 der
Anweisung] f. g. Ehegerichte entgegensteht, da faktisch adulterium qualificatum
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mit der Aloisia Josefa Anna Stiffel vorhanden ist, indem Otto Wagner mit derselben eine Ehe abzuschließen wagte.
Um nun diese traurige Angelegenheit wieder in Ordnung zu bringen wird das f.
e[rzbischöfliche] Ordinariat um folgende Fakultäten gebeten:
1. Um die Erlaubniß Otto Colomann Wagner und Aloisia Josefa Anna Stiffel
wieder in die kath[olische] Kirche aufnehmen zu können. Von der Anmeldung des
Austrittes aus dem Unitarismus könnte abgesehen werden weil keine Kirche, oder
Religionsgenossenschaft der Unitarier in Österreich besteht der nach §. 6 des Gesetzes vom 25. Mai 1868 R[eichs] G[esetz] bl[att] N[umer]o 49 die Anzeige gemacht werden könnte. Übrigens kann auch, wenn es bestimmt wird diese
Anmeldung erfolgen.
2. Da die beiden Nupturienten Otto Wagner u[nd] Aloisia Josefa Stiffel als verehelichet gelten und als ungarische Staatsbürger auch vor dem ungarischen Gesetze
verehelicht erscheinen, so wolle das f. e[rzbischöfliches] Ordinariat die Dispens
von 3 Aufgeboten gütigst gewähren und es kann zur Vorsorge dann noch vom Wiener Magistrate die gleiche Dispens erbeten werden, obgleich letzteres nicht
nothwendig erscheint.
3. Das hochw[ürdige] f. e[rzbischöfliche] Ordinariat geruhe aus der Quinquennalfacultät „Dispensandi super impedimento criminis neutro tarnen conjuguin madrigante 154 " zu dispensiren von dem Ehehindernisse des adulteriums zwischen den
Nupturienten Otto Wagner u[nd] Aloisia Josefa Anna Stiffel.
Da beide Nupturienten in Wien I. Bezirk Stadiongasse N[umer]o 6 den eigentlichen Wohnsitz haben einen großen Theil des Jahres auch auf einer Villa in der
Wiener Erzdiözese zu bringen u[nd] eigentlich kein Zweifel über die Competenz
des hiesigen Pfarrers qua parochno proprino [sie!] domicilii entstehen, so wird
doch für die volle Sicherheit auch um die delegatio Ordinarii ersucht.
In dem der Gefertigte für die Wahrheit des Dargelegten einsteht bittet er um
gnädige Bewilligung des Angesuchten.
Wien am 7. August 1889
Dr. Godfried Marschall
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23.
A bécsi érseki ordináriátas leirata 1889. augusztus 7-én Godfried Marschall
plébánosnak Otto Wagner és Louise Stiffel házasságkötésének
ügyében.
[Diözesanarchiv Wien. Konsistoriali
Ordinariatsakte.
Konvertiten 1889/11. 6041.]
In Erledigung des Berichtes vom 7. August 1889 Z[ahl] 106 über die Eheangelegenheit der Unitarier Otto Wagner und Aloisia Josepha Anna Stiffel ertheilt das f. Ordinariat hiemit die Ermächtigung, die genannten Personen von den durch die Apostasie
verwirkten kirchlichen Censuren loszusprechen und durch Abnahme des
Glaubensbekenntnißes der katholischen Kirche in dieselbe aufzunehmen.
Bei dem Umstände, als Otto Wagner und Aloisia Josepha Anna Stiffel für verehlicht gelten und als ungarische Staatsbürger auch vor dem ungarischen Gesetze
verehlicht erscheinen, werden denselben zum Behufe der Eingehung einer kirchlich giltigen Ehe die vorgeschriebenen kirchlichen Verkündigungen gegen Ablegung des Manifestationseides, daß sie sich eines Hindernißes der giltigen und erlaubten Eheschließung nicht bewußt sind, nachgesehen.
Da die genannten Personen es gewagt haben, noch bei Lebzeiten der
rechtmäßigen Gattin des Otto Wagner eine Ehe einzugehen, so wird kraft der vom
apostolischen Stuhle erlangten Facultäten die Nachsicht von dem Ehehindemiße
des Ehebruches zwischen den Ehewerbern Otto Wagner und Aloisia Josepha Anna
Stiffel hiemit ertheilt.
Endlich werden Euer Hochwürden zur Vornahme der kirchlichen Trauung der
Ehewerber Otto Wagner und Aloisia Josepha Anna Stiffel delegirt.
Die Berichts-Beilagen folgen im Anschlüsse zurück.
Vom f. e[rzbischöflichen] Ordinariate
Wien, am 7. Aug[ust] 1889

24.
Otto Wagner 1889. augusztus 10-én beadott kérvénye Kamermayer Károlyhoz,
Budapest Főváros polgármesteréhez. [Budapest Főváros Levéltára. IV. 1409. b.
Budapest Székesfőváros polgármesterének iratai. Elnöki és elnöki ügyosztályi
iratok. 4251/1889.]
Nagyságos Királyi Tanácsos, Polgármester Úr!
A magyar állampolgársági kötelékből leendő elbocsáttatásom iránt a m[agyar]
kir[ályi] Belügyminiszter Úr Nagyméltóságához intézett fölszerelt kérvényemet

:/: alatt azon tiszteletteljes kérelemmel vagyok bátor Nagyságodnak bemutatni,
miszerint azt az 1879: L. t[örvény] c[ikk] 10. §-a értelmében Ő Excellentiájához
pártolólag fölterjeszteni méltóztassék.
Kitűnő tisztelettel Nagyságodnak alázatos szolgája
Wagner Otto

25.
Otto Wagner 1889. augusztus 10-én beadott kérvénye gróf Teleki Géza
belügyminiszterhez, a magyar állami kötelékből való elbocsájtása iránt.
[Magyar Országos Levéltár. K. 150. Belügyminisztérium általános iratai.
1889-1-10-54580,]
Nagyméltóságú m[agyar] kfirályi] Minister, Kegyelmes Úr!
A tisztelettel alulírott Wagner Otto, a:/: alatti okirat szerint magyar állampolgár s a
2 :/: alatti okirat szerint budapesti illetőségű vagyok ugyan; de miután már évek óta
tényleg Bécsben lakom — mint cs[ászári] kfirályi] építészeti tanácsos és műépítész, hivatásomat Bécsben teljesítem s adómat is ugyanott fizetem — elhatároztam, hogy nőmmel, Stiffel Alojzia Jozefa Annával, kivel a 3 :/: alatti okirat szerint
1884-ben keltem egybe, továbbá a 4 :/: alatti keresztlevél szerint 1868-ban született
Zsuzsánna-Erzsébet, az 5:/: alatti szerint 1884-ben született István-Imre és a 6 :/:
alatti szerint 1887-ben született Alojzia-Zsuzsánna nevű 3 kiskorú gyermekemmel
együtt a magyar állampolgársági kötelékből kilépek, s az osztrák állampolgárságot
fogom megszerezni, aminek adományozására nézve a 7 :/: alatti szerint az alsó-ausztriai helytartóságtól, az illetőség megadására vonatkozólag pedig 8 :/: szerint Bécs főváros tanácsától biztosítást is nyertem.
Midőn tehát a magyar állampolgársági kötelékből való elbocsáttatásomért
Nagyméltóságodhoz fordulni bátor vagyok, az 1879: L. t[örvény] c[ikk] 24. §-ában
foglalt feltételek igazolásául előterjesztem:
9 :/: alatti keresztlevelemet, mely szerint 1841-ben születvén, jelenleg 48 éves
vagyok, tehát a megkívánt rendelkezési képességgel is bírok; ugyanezt tanúsítja
nőmre, az 1859-ben született Stiffel Alojziára nézve a 10 :/: alatt csatolt keresztlevél; továbbá
11:/: alatt a fővárosi adószámviteli hivatal bizonylatát, mely szerint sem állami,
sem községi adóval nem vagyok hátralékban; és
12 :/: alatt a b[uda]pesti kir[ályi] Törv[ény]szék bizonylatát, mely szerint a magyar korona országai területén büntető vizsgálat alatt nem állok, sem oly büntető
ítélet ellenem nem hozatott, mely még végrehajtva nincs.

A bemutatott okiratok által mindazon feltételeknek, melyek az 1879: L. t[örvény] c[ikk] értelmében a magyar állampolgári kötelékből való elbocsáttatáshoz
megkívántatnak, fennforgása igazolva lévén, alázatosan esedezem Nagyméltóságodhoz: miszerint engem, alulírt Wagner Ottót, nőmmel szül. Stiffel Alojzia
Józsefa Annával és Zsuzsanna Erzsébet, István-Imre, és Alojzia Zsuzsánna nevű 3
kiskorú gyermekemmel együtt a magyar állampolgári kötelékből elbocsátani s az
elbocsátási okiratot jelen kérvényem összes mellékleteivel együtt 13 :/: alatt igazolt ügyvédem kezéhez kiszolgáltatni méltóztassék.
Mély tisztelettel lévén Nagyméltóságodnak alázatos szolgája
Wagner Otto

26.
Kivonat a Votivkirche keresztelési anyakönyvéből 1889. augusztus 16-án, Otto
Wagner és Louise Stiffel bet érésére vonatkozóan. [Diözesanarchiv Wien.
Konsistoriali Ordinariatsakte. Konvertiten 1889/11. 6041.]
Name des Priesters der das kathlollische] Glaubensbekenntniß aufgenommen hat
Dr. Godfried Marschall Propst u[nd] Pfarrer
Jahr, Monat, Tag der Ablesung des Bekennt["ni]ß|~es]
16. August 1889
Wohnung und N[umme]r des Hauses ujnd] Kirche in welcher das Glaubensbekenntn[i~|ß erfolgt wurde
I. Stadiongasse 6
Name der Convertiten, Alter, Charakter u|nd] Geburtsort
Otto Coloman Wagner Arhitekt u[nd] k[aiserlich] königlicher] Baurat geboren
am 13 Juli 1841
Religion
[-]
Geschlecht — Männlich
m[ännlich]
Ehelich
eh[e]l[ich]
Aeltern — Vaters Name und Condition oder Charakter
Wagner Simon königlicher] ungarischer] Hof Kanzellist u[nd] beeideter Hofnotär geb[oren] von Pressburg in Ungarn kath[olische] Relig[ion]
Aeltern — Mutters Tauf- und Zuname

Susanna Huber Hellferstorfer kath[olische] Relig[ion] geb[oren] von Theneberg Pfarre Altenmarkt V. U. M. D. 155 in Österreich
Pathen Name und Stand
Alois Schwerwacher Meßner IX. B[ezirk] Maximilianplatz N[umer]o 8.
Karl Hartmann Kirchendiener IX. B[ezirk] Maximilianplatz N[umer]o 8.
Anmerkungen
Otto Kolomann Wagner l[au]t T[au]fschein in Penzing bei Wien am 13. Juli
1841 geboren wurde Unitarier hat am 9. August 1889 Z[ahl] 270280 beim Wien[er]
Magistrate] seinen Austritt aus der unit[arischen] Gemeinschaft angezeigt f.
e[rzbischöfliche] Ord[inariats]bewill[i]g[ung] zur Aufname in die kath[olische]
Kirche vom 7. August 1889 Z[ahi] 6041
Name des Priesters der das kath. Glaubensbekenntniß aufgenommen hat
Dr. Godfried Marschall Propst u[nd] Pfarrer
Jahr, Monat, Tag der Ablegung des Bekennt[ni]ß|~es]
16. August 1889
Wohnung und Nfummelr des Hauses u[nd] Kirche in welcher das Glaubensbek e n n t n i s erfolgt wurde
I. Stadiongasse 6
Name der Convertiten. Alter. Charakter ufnd] Geburtsort
Aloisia Josefa Anna Stiffel geboren zu Wien am 28-ten September 1859.
Religion
H
Geschlecht — Weiblich
wfeiblich]
Ehelich
eh[e]l[ich]
Aeltern — Vaters Name und Condition oder Charakter
Stiffel Friedrich Wilhelm Handelsmann geb[oren] zu Odessa in Rußland
kath[olische] Relig[ion]
Aeltem — Mutters Tauf- und Zuname
Maria Aloisia Josefa Bauer kath[olische] Relig[ion] geb[oren] zu Wien
Pathen Name und Stand
Alois Schwerwacher Meßner IX. B[ezirk] Maximilianplatz N[umer]o 8.
Karl Hartmann Kirchendiener IX. B[ezirk] Maximilianplatz N[umer]o 8.
Anmerkungen
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Aloisia Josefa Anna Stiffel ist l[au]t Taufschein am 28. Sept[em]b[er] 1859 in
der Pfarre Alsernen Stadt geboren wurde Unitarisch hat am 9. August 1889 beim
Wiener Magistrat Z[ahl] 270280 den Austritt aus der unit[arischen] Gemeinschaft
angezeigt f. e[rzbischöfliche] Ord[inats]bewill[i]g[ung] zur Aufnahme in die
kath[olische] Kirche vom 7. August 1889 Z[ahl] 6041

27.
Otto Wagner és Louise Stiffel 1889. augusztus 17-én, a bécsi Votivkircheben
kötött házasságával kapcsolatos anyakönyvi bejegyzés.
[Propsteipfarramt
Votivkirche. Traiiungsbuch Tom. IV. (1889) Fol. 35. Rz. 93.]
Copulans
Dr. Godfried Marchal
Propst u[nd] Pfarrer
Jahr 1889. — Monat und Tag
17 August 1889
Bräutigam — Name und Stand
Wagner Otto Koloman k[aiserlich] k ö n i g l i c h e r ] Baurath u[nd] Architect
geb[oren] zu Penzing bei Wien, des Simon Wagner königlichen] ungarischen]
Hofkanzellist u[nd] beeideten Hofnotar u[nd] der Susanna geb[orenen] Huber
Hellferstorfer beide kath[olischen] Relig[ion] eh[e]l[icher] Sohn.
Bräutigam — Wohnung — Nummer des Hauses und des Ortes
I. Stadiongasse 6 l[au]t Wohn Z[eugniss] über 1 Jahr
Bräutigam — Religion — katholisch
kathjolisch]
Bräutigam — Altersjahre
48 — geb[oren] 13/14. Juli 1841 l[au]t T[au]fsch[ein]
Bräutigam •— Witwer
Witwer
Braut — Name und Stand
Aloisia Josefa Anna Stiffel geb[oren] zu Wien Pfarre Alservorstadt, des Friedrich
Wilhelm Stiffel Handelsmannes u[nd] der Maria Aloisia Josefa geb[orenen] Bauer
beide kath[olischen] Relig[ion] ehfeliche] Tochter
Braut — Wohnung — Nummer des Hauses und des Ortes
Stadiongasse No. 6 l[au]t Wohn Zfeugniss] über 1 Jahr
Braut — Religion — katholisch

kath[olisch]
Braut — A Iters jähre
29 — gebforen] am 28 Aug[u]st ,56 /9. Octob[er] 1859 l[au]t T[au]fsch[ein]
Braut — Ledig
led[ig]
Beistände — Name und Charakter
Dr. Leopold Teltscher I. Burgring 9 Wien — Dr. Wach Josef 157 GrazNicolaiquai 18
Anmerkung
Brautleute haben als ungarische Staatsbürger eine unitar[ische] Ehe geschlossen zu Budapest am 11. Februar 1884. Brautigam Witwer nach der am 4. Juli 1889
verstorbenen] Josefine Elisabeth geb[orenen] Domhart dispensirt von 3 Eheaufgeb[oten] f. e[rzbischöfliches] Ord[inariat] 7. August 1889 Z[ahl] 6041. Wien[er]
Magistrat] 10. August 1889 Z[ahl] 271557/XVIII Manifestationseid abgelegt.
Dispensirt ab imped[imento] criminis Wien. f. efrzbischöfliches] Ord[inariat] vom
7. August 1889 Z[ahl] 6041 wieder eingetreten in die kath[olische] Kirche am 16.
August 1889 beide Brautleute. Ehebewill[i]g[ung] des königlichen] u n g a r i schen] Cultusminist[erium] vom 9. August 1889 Z[ahl] 34592.

28.
A belügyminiszter 1889. augusztus 17-én kelt leirata Gerlóczy Károly
alpolgármesternek. [Budapest Főváros Levéltára. IV. 1409. b. Budapest
Székesfőváros polgármesterének iratai. Elnöki és elnöki ügyosztályi iratok.
4251/1889.]
Magyar királyi belügyminiszter
54580. szám/IVb.
Tekintetes Úr!
Wagner Ottó bécsi lakos kérelméhez képest a magyar állam kötelékéből — az
Ausztriába, Bécsbe való kivándorlás céljából — elbocsáttatván, részére a mellékelt elbocsátási okirat állíttatott ki.
Miről Tekintetes uraságod a f[olyó] é[vi] augusztus 11 -én 13487. szám alatt kelt
jelentés kapcsán az ügyiratok visszarekesztése mellett, a 1880. évi január 5-én 584.
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szám alatt kiadott körrendeletben közelebbről megjelölt további törvényszerű eljárás végett, s az 1879. L. t[örvény] c[ikk] 29. §-ának határozmányaira, továbbá a
f[olyó] é[vi] 2757. számú körrendeletre való különös figyelmeztetés mellett, azon
felhívással értesíttetik, hogy az elbocsátási okirat kézbesítésének napját ide jelentse be.
Budapesten, 1889. augusztus 17-én.
A miniszter meghagyásából:
Torkos László
miniszteri tanácsos

GORECZKY TAMÁS
KÁLLAY BÉNI ÉS A MAGYAR DELEGÁCIÓ AZ 1880-AS ÉVEKBEN

Kállay Béni 1882-től 1903-ban bekövetkezett haláláig 21 éven át volt az Osztrák-Magyar Monarchia közös pénzügyminisztere. Ő volt a legtovább hivatalban
lévő közös miniszter, mégis, napjainkig mintha kevés figyelmet kapott volna hazai
történészeinktől. Kállay Béni belgrádi diplomáciai működését 1868-1871 között,
Ress Imre dolgozta fel kandidátusi értekezésében, Kállay politikusi pályaívét
1875-től 1883-ig Vasas Géza írta meg több tanulmányában.
Jelen tanulmány Kállay Béni és a magyar delegáció kapcsolatát mutatja be
1882-1889 között, különös figyelmet fordítva azokra a kérdésekre, melyek a közös
pénzügyminisztert hivatalánál fogva közvetlenül érintették. A külpolitikai környezet
és Bosznia-Hercegovina biztonságának összefüggései mellett, elsősorban a két megszállt tartomány politikai és pénzügyi viszonyaival foglakozik a tanulmány, azon
kérdésekkel, melyek a magyar delegációban — albizottsági és plenáris üléseken —
visszatérő rendszerességgel felmerültek. A pénzügyi kérdések közül a legfontosabb
a tartományi költségvetés és a közös költségvetés kapcsolata volt. Törvény írta elő
Bosznia-Hercegovina igazgatásával kapcsolatban, hogy a tartományok bevételeinek
fedezniük kell a közigazgatási költségvetés kiadásait, ugyanakkor a két tartomány a
Monarchia felbomlásáig rászorult Ausztria és Magyarország támogatására. A témára vonatkozó szűk körű szakirodalom is úgy tudja, Bosznia-Hercegovina teher volt a
Monarchia gazdasága számára. E szembetűnő ellentmondásra keres magyarázatot a
tanulmány, elsősorban a magyar delegáció nyomtatásban fellelhető naplói, jegyzőkönyvei és irományai, a Magyar Országos Levéltár Országgyűlési Levéltárának delegációs iratanyaga, valamint a korabeli sajtótermékek közül a Nemzet és a Pesti
Napló című napilapok feldolgozásával.

A közös pénzügyminiszter szerepe a delegációban
A közös pénzügyminisztert a külügy- és a hadügyminiszter után a „harmadik vótum"
illette a közös kormányban, de e fontossági sorrend ellenére sajátos és nélkülözhetetlen szerepe volt az Osztrák-Magyar Monarchia államéletében. Ő volt a par excellence közös miniszter, akinek alkotmányos tisztsége onnan eredt, hogy 1867-ben a
birodalomnak közös ügyei lettek, és egy közös költségvetésről is gondoskodni kel-
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lett a két országos költségvetéstől elkülönítve. 1878-ban, amikor a Monarchia szert
tett egy „közös" tartományra, Hercegovinára, az okkupált területek igazgatása, a közös ügyeket tovább szaporítva a közös pénzügyminiszter fennhatósága alá került. 1
A közös pénzügyminiszternek sajátos közvetítő szerep jutott a közös kormány
és az országos kormányok között. O tárgyalt a két országos pénzügyminiszterrel a
közös költségvetésről, hozzá futottak be a tárcák javaslatai, ő összesítette és küldte
tovább azokat a közös minisztertanács résztvevőinek. A közös pénzügyminiszter
terjesztette a közös minisztertanács elé az összmonarchia költségvetését, és gondoskodott a költségvetési javaslat átdolgozásáról a minisztertanács határozatai
szerint. Ő terjesztette a nyitóülésen a delegációk elé a közös kormány költségvetési
tervezetét, ő védelmezte az előterjesztéseket a két országos bizottságban, és ő nyújtotta át a záróülésen az elnöknek kihirdetésre az uralkodói szentesítéssel megerősített delegációs határozatokat. 2
Az Osztrák-Magyar Monarchia bonyolult államgépezetét csak a kölcsönös bizalom légkörében lehetett működtetni. Különösen a közös pénzügyminiszter nem
nélkülözhette minisztertársai és az országos kormányok támogatását — számára a
miniszteri felelősség szinte napi gond volt, amit csak minisztertársaival együtt és
az országos kormányok jóindulata mellett vállalhatott. A közös miniszterek rászorultak az osztrák és magyar miniszterek segítségére, hiszen egyedül ök szerezhették meg a delegációk egyetértését a közös költségvetéshez, ami nélkül a Monarchia
nem élvezhette volna a nagyhatalmi rang minden előnyét és kényelmét. A belpolitikai viszonyokat legjobban a miniszterelnökök ismerték, a delegációkban is az ő
akaratuk érvényesült, ezért csak olyan költségvetési javaslat kerülhetett a bizottságok elé, amelyre ők a közös minisztertanácson előbb áldásukat adták. De ha a közös minisztertanácson egyezségre jutottak, a delegációk biztosan megszavazták a
kettős monarchia közös kiadásait/
A kiegyezést törvénybe iktató 1867:XII. törvénycikk félreérthetetlenül kimondta: „A közös ügyek azon részére nézve, mely nem tisztán a kormányzat köré-
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hez tartozik, Magyarország se teljes birodalmi tanácsot, se bármi néven nevezhető
közös vagy középponti parlamentet célszerűnek nem tart, s ezeknek egyikét sem fogadja el".4 Tehát a delegáció nem volt törvényhozó testület, csak az Országgyűlés
egy bizottsága, mely évente egyszer ülésezett, amikor elfogadta a közös minisztériumok következő évi költségvetését, amit aztán Magyarország, a kvóta arányában, tárgyalás nélkül, változatlanul felvett saját költségvetésébe." (A magyar
törvénytől több lényeges pontban eltérő, a delegációkat egy lehetséges birodalmi
parlament csírájának tekintő osztrák törvény erről nem rendelkezett. 6 )
Ugyanakkor a delegációk tagjai a közös miniszterekhez kérdéseket intézhettek
— az albizottsági üléseken néha különösen kellemetlen kérdéseket—, interpellációkat nyújthattak be, és az 1848:111. törvénycikk mintájára vád alá helyezhették az
alkotmányos törvények ellen vétő közös minisztert. 7 Ami a politikai felelősséget
illeti, delegációk a közös kormány előterjesztéseinek elutasításával, költségvetési
törlések megszavazásával nyilváníthatták ki bizalmatlanságukat valamelyik közös
miniszter iránt.
Mégis, volt két pillanat az Osztrák-Magyar Monarchia történetében, amikor a
delegációk valóságos parlamentként működtek, és k ikényszerítették egy közös miniszter lemondását. Az egyik ilyen eset 1906-ban történt, amikor a magyar delegáció megvonta bizalmát gróf A g e n o r Goluchowski külügyminisztertől, mert
meggyőződésük szerint a lengyel születésű miniszter, hatáskörét túllépve, az
1905-1906-os kormányzati válság idején beavatkozott a magyar belügyekbe. 8
A másik eset 1882-ben történt. Április 15-én Ferenc József rendkívüli ülésszakra hívta össze a delegációkat, már másodszor 1882-ben, és most is, mint év elején,
egyetlen vitapont szerepelt a két országos bizottság napirendjén: a közös kormány
előterjesztése a Monarchia déli részén és a megszállt területeken kitört felkelés elfojtásához szükséges rendkívüli katonai kiadásokról. Ez a felkelés olyan előrelát-
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hatatlan esemény volt, melynek költségeit nem lehetett egyszerűen utólagos póthitel formájában elfogadtatni a delegációkkal, hanem rendkívüli ülésszakot kellett
összehívni, előbb januárban, aztán, áprilisban.
A magyar delegáció részéről az egyesült négyes albizottság tárgyalta első olvasatban a közös kormány előterjesztését, s készített jelentést a bizottság plénuma
számára. Az albizottság volt a delegáció érdemi tárgyalásainak színtere, ahol ellenzéki tagok is helyet foglalhattak, de számuk legfeljebb okvetetlenkedésre volt elég:
az ügyek sorsdöntő befolyásolásához szükséges arányt nem érte el. A magyar delegáció minden ülésszak kezdetén nyolc albizottságot választott: 1882 és 1889 között a külügyi albizottságba 19-24, a hadügyibe 17-21, a tengerészeti albizottságba 7-11, míg a pénzügyi albizottságba 7-10 tagot választottak. E bizottságok
együtt alkották az egyesült négyes albizottságot, melynek az elnök kivételével valamennyi delegátus tagja volt, és amely az okkupáció óta Bosznia-Hercegovina és
a „Lim-terület" (a Novibazári Szandzsák) ügyeivel foglalkozott. Az egyesült négyes albizottságra még egy fontos feladat hárult: elsősorban és alaposan vizsgálja
meg a váratlan események rendkívüli katonai kiadásait, melyek a közös hadsereg
évi — rendes és rendkívüli — költségvetésén kívül többletkiadásként jelentkeznek. Volt még egy zárszámadási albizottság is, amelybe az első négy albizottság
küldött tagokat: a hadügyi és a pénzügyi albizottság 3-3, a külügyi és a tengerészeti
albizottság 2-2 tagot; egy háromtagú költségvetési albizottság, mely a delegáció
saját költségvetésével bíbelődött; egy hattagú naplóbíráló albizottság; valamint
egy „kiegyeztető" albizottság, hét taggal, mely az osztrák delegációval tartotta a
kapcsolatot és egyeztetett a határozatok eltéréseiről. 9
Az egyesült négyes albizottság 1882. február 2-án elkészült jelentésében megnyugvással vette tudomásul Szlávy József közös pénzügyminiszter nyilatkozatát,
hogy minden tőle telhetőt megtesz a közigazgatás megjavítása és a rend mielőbbi
helyreállítása érdekében, s a delegáció a közös kormány előterjesztésére megszavazta a 8 millió forint rendkívüli katonai hitelt. 10 A felkelést néhány hónap alatt leverték
a cs. kir. hadsereg helyszínre vezényelt alakulatai, de a rendteremtés tetemes kiadásai
miatt áprilisban további 23,733.000 forint engedélyezését kérte a hadvezetés az országos bizottságoktól. (1881-ben a teljes 1882. évre 6,177.500 forintot szavaztak
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meg a delegációk a Bosznia-Hercegovinában állomásozó csapatok rendkívüli kiadásaira. 1 ') A magyar delegáció egyesült négyes albizottsága újabb jelentést fogalmazott, melyben a Dalmácia déli részében és az elfoglalt tartományok egyes
vidékein tapasztalható állapotokat tűrhetetlennek minősítette, és erélyes intézkedéseket követelt a közös kormánytól. A közös pénzügyminiszter felelősségéről
nem esett szó a jelentésben: „az adminisztráció egyedül nem adhatott okot a lázadásra" — mondta ki az ítéletet az albizottság februári jelentése, és ezt az áprilisi jelentés „másodfokon" megerősítette; de az albizottság a több mint 23 millió forintos
átalányösszeget túlzottnak találta, s leszállítását javasolta 2,033.000 forinttal. 12
A plenáris ülés feszült légkörben kezdődött, s a delegátusok a „nem mehet ez így
tovább" elkeseredésével estek neki Szlávy József közös pénzügyminiszternek. Öt
tették felelőssé azért, hogy a helyi viszonyokat figyelmen kívül hagyó közigazgatás
csődöt mondott, őt okolták amiatt, hogy a polgári igazgatás magasabb szintjein,
csaknem négy évvel az okkupáció után is, még mindig katonák a hangadók -— mintha Bosznia-Hercegovinában új katonai határőrvidék alakult volna. De minden bajnak legfőbb okozója maga az okkupáció, mely feneketlen zsákként nyeli el Magyarország harminc százalékban beledobott forintjait. Végül a magyar delegáció elutasította az újabb rendkívüli katonai hitel teljes összegének megszavazását.1" A birodalmi tanács delegációja viszont „igent" mondott a közös kormány előterjesztésére, a
háromszori üzenetváltás eredménytelen maradt, így 1882. április 26-án a két országos bizottság együttes ülést tartott a bécsi akadémia dísztermében. A közös szavazáson a magyar országos bizottság szinte egyhangúlag vetette el a közös kormány
javaslatát: az 52 bizottsági tag közül egyedül a feltétlenül udvarhű konzervatív politikus, Szécsen Antal gróf szavazott „igennel". Ugyanakkor 8 osztrák képviselő a magyarokkal tartott, s Ferenc József a most már közösen elfogadott magyar határozatot
még ugyanazon a napon, április 26-án jóváhagyta és megerősítette. 14
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Szlávy József mindezt bizalmatlansági szavazásként értelmezte, s másnap benyújtotta lemondását, amit az uralkodó elfogadott. 15 Korábban is akadt példa reá,
hogy valamelyik delegációban kifogást emeltek egyik vagy másik közös miniszter
ténykedése ellen, és vonakodtak elfogadni a tárca következő évi költségvetését.
Ilyenkor a két miniszterelnök, főként az uralkodó felszólítására, kisebb költségvetési tételek törlésével hatásosan csillapította le a háborgó kedélyeket. De most
Szlávy József érdekében nem mozdult sem az uralkodó, sem a magyar miniszterelnök. Bécsben nem kedvelték a katonákkal gyakran vitatkozó Szlávyt, Tisza Kálmán pedig saját bizalmasával akarta felváltani a veterán Deák-párti politikust. 16
Ferenc Józsefnek a lemondott magyar miniszter helyébe, a kialakult szokásjog
értelmében, magyar minisztert kellet találnia, ezért Tisza Kálmánnal egyeztetett
Szlávy utódáról. Thallóczy Lajos szerint „Szlávy becsületes, jó ember volt, de a
bosnyák dolgokat s embereket nem ismerte" — ezért az uralkodó olyan tisztviselőt
keresett a közös Pénzügyminisztérium élére, aki nemcsak politikus és pénzügyi
szakember, hanem a megszállott tartományok és a Balkán viszonyait alaposan ismeri, megfelelő nyelvtudással és diplomáciai tapasztalattal rendelkezik. S talált is
ilyet Kállay Béni személyében. Ferenc József már Kállay külügyminisztériumi
működése idejében tapasztalta, hogy Bosznia ügyeinek intézésére nincs nála alkalmasabb személy, de a magyar miniszterelnökkel nehezen jutott dűlőre. Tisza Kálmán eleinte testvérére, Lajosra gondolt, de hamar belátta, hogy két Tisza mégsem
ülhet egyszerre a közös minisztertanácsban. Később Csáky Albin gróf szepesi főispánt hozta javaslatba, de a széles műveltségű és kissé különc megjelenésű főúr lovagias mozdulattal elhárította az ajánlatot. 17 Tisza végül Széchényi Pált említette.
„ Erre a Felség türelmetlen lett s azt kérdezte tőle, hogy tud e még valakit? Mire Tisza aztfeleié, hogy most már nem ismer, s nem ajánl senkit. Nekem már vanjelöltem
— mondá a Felség, s 1882. június 4-én kinevezte Kállayt miniszternek. Ebben megnyugodott azután Tisza is. "1S
Kállay Béni elsők között ismerte fel Magyarországon a szerb szomszédság fontosságát; a szerb nyelv mellett megtanult oroszul, törökül és újgörögül is, korának
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egyik legelismertebb Balkán-szakértőjévé képezve magát. 1868 és 1875 között
belgrádi konzul volt, beutazta a szerb-bolgár határvidéket, és 1871 -ben utazást tett
Bosznia-Hercegovinában is. 1875-től 1878-ig ellenzéki képviselő volt az Országgyűlésben és a Kelet Népe főszerkesztője, 1877-ben elsőként állt ki a Képviselőházban gróf Andrássy Gyula külügyminiszter politikája mellett. A berlini
kongresszus után ő képviselte a Monarchiát a kelet-ruméliai nemzetközi ellenőrző
bizottságban, 1879-1882 között a Külügyminisztérium magas beosztású vezető
tisztviselője volt. Ferenc József 1882-ben nem találhatott volna Kállay Béninél tapasztaltabb, felkészültebb és rátermettebb politikust a közös Pénzügyminisztérium
vezetésére és Bosznia-Hercegovina kormányzására. 19

Bosznia-Hercegovina és a Balkán-félsziget nemzetközi viszonyai
az 1880-as években
Az osztrák-magyar csapatok — berlini kongresszus felhatalmazása értelmében —
1878. július 29-én lépték át a boszniai határt, a fősereg Brodnál kelt át a Száván egy
pontonhídon. Két nappal előbb, július 27-én felkelés tört ki Szarajevóban, amelyhez a török hadsereg ott állomásozó katonái is csatlakoztak, így a zömében muzulmán felkelők létszáma, az Albániából érkezett fegyveresekkel kiegészülve, elérte a
90-100 ezer főt. A mozgósított osztrák-magyar haderő nem készült fel kellően a
felkelők elleni hegyvidéki harcra, és augusztusra a Monarchia hadvezetése — főként a maglaji összecsapás hatására — felismerte, hogy a négy hadosztály 50 000
katonája kevés a lázongó tartományok elfoglalásához. Ezért az uralkodó újabb
hadosztályok mozgósítását rendelte el, és a Boszniába vezényelt cs. kir. haderő hamarosan 270.000 főre növekedett. A felkelést szeptember és október folyamán leverték, az utolsó ütközetet a nyugat-boszniai Velika Kladusánál vívták október
20-án, mely az osztrák-magyar csapatok győzelmével végződött. A boszniai bevonulás során a cs. kir. hadsereg 195 tisztjét és 7500 közkatonáját veszítette el; a gyalogezredek kétharmadát, míg a lovasezredek négyötödét Magyarországról vezényelték a harctérre, az áldozatok zöme, 5260 katona volt magyar állampolgár. De a
rendkívül nehéz terepviszonyok, a hegyi felszerelés hiánya, az akadozó utánpótlás
ellenére a csapatok teljesítették a rájuk bízott feladatot, és az általános hadkötele-
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zettség is átesett a tűzkeresztségen. Az okkupációt a december végén kihirdetett általános amnesztia zárta le hivatalos érvénnyel.""0
A balkáni válságot követő időben új szövetségi rendszer épült ki Európában,
mely kedvező külpolitikai konstellációt jelentett a megszállott tartományokban
üggyel-bajjal berendezkedő Osztrák-Magyar Monarchia számára. Az 1879. október 7-én Németországgal aláírt kettős szövetség kimondta, hogy orosz támadás
esetén a felek egész katonai erejükkel egymás segítségére sietnek. Bismarck közvetítésével a Monarchia és Oroszország rendezte balkáni nézeteltéréseit, és 1881.
június 18-án Berlinben sor került a három császár szövetségének megújítására. Az
egyezmény biztosította a Monarchia nagyhatalmi helyzetét és befolyását a Balkánon — a térség hatalmi viszonyain csak Bécs egyetértésével lehetett változtatni, az
egyezményhez csatolt jegyzőkönyvben Oroszország hozzájárult, hogy a Monarchia alkalmas időpontban annektálhatja Boszniát és Hercegovinát, Ausztria-Magyarország pedig előre tudomásul vette Bulgária és Kelet-Rumélia egyesülését, ha
az egyszer „a dolgok ereje folytán" bekövetkezik. A három császár szövetsége szabályosan elhatárolta az érdekszférákat a Balkánon: a félsziget nyugati fele az Osztrák-Magyar Monarchia, keleti fele Oroszország érdekkörébe került. 1882
májusában Olaszország csatlakozásával a kettős szövetség hármas szövetséggé
bővült, amelyhez 1883 októberében egy gondosan titkolt megállapodással Románia is csatlakozott. E külpolitikai környezet a Monarchia számára teljes cselekvési
szabadságot biztosított Bosznia-Hercegovinában: szilárdan megvethette lábát a
megszállott tartományokban, és Oroszország mindezt nem akadályozta. 21
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A két balkáni tartomány biztonságára és nyugalmára változatlanul a szomszédos
Szerbia és Montenegró jelenthetett közvetlen veszélyt. A három császár egyezményében Szerbiáról nem esett szó, de Bécsben és Szentpéterváron is magától értetődőnek tekintették, hogy a Száván-túli országban a szomszédos Monarchiának lesz
nagyobb befolyása. A két állam előbb kereskedelmi szerződést kötött, majd 1881
nyarán a politikai kapcsolatokat is az osztrák-magyar terveknek megfelelően rendezték: a Monarchia ígéretet tett, hogy támogatja Szerbia déli irányú határkiigazítási
törekvéseit, és hozzásegíti fejedelmét a királyi cím elnyeréséhez, míg Belgrád kötelezte magát, hogy a Ballhausplatz tudta és előzetes beleegyezése nélkül nem köt
szerződést más hatalommal. 1882-ben sor került Milán fejedelem királlyá koronázására. Ausztria-Magyarország csak akkor érezhette magát biztonságban a Balkán felől, ha Szerbiát teljesen befolyása alá vonja. Ez a három császár szövetségével megvalósult, s a Száva-menti ország a Monarchia gyámsága alá került. 22
Montenegró helyzete már nem volt ilyen egyértelmű. Amikor 1881 őszén felkelés tört ki Hercegovinában s aztán Dalmácia déli részén, hamar bebizonyosodott a
gyanú, hogy nemcsak az általános védkötelezettség bevezetése volt az oka a lázadásnak, hanem idegen beavatkozás is, Montenegró részéről. 21 Hozzávetőleg 2500
hercegovinai menekült a felkelés idején Montenegróba — ezek egy része felkelő
volt, akik az osztrák-magyar katonaság elől menekültek a határ túlsó oldalára, más
részük félelemből keresett menedéket a szomszédos országban. A montenegrói
kormány befogadta a menekülteket, de a nemzetközi jogot megsértve, nem akadályozta meg, hogy a menekültekből Montenegróban összeverődött rablóbandák a
határ túloldalán, hercegovinai területen is garázdálkodjanak. A Monarchia külügyi
vezetése elvárta a montenegrói fejedelemtől, hogy hozzon hatásos intézkedéseket
a Bosznia-Hercegovinában nyugtalanságot szító agitátorok és rablóbandák megfé-
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kezésére. 24 1882 októberében III. Sándor cár fogadta Nikita fejedelmet, s értésére
adta, azt kívánja, hogy „Montenegró barátságos szomszédi viszonyban maradjon
Ausztria-Magyarországgal". 2 " Montenegrói kormánykörökben, az érdekszféra-politika idejében is észlelhető maradt az orosz befolyás, de ekkor, 1882-ben még
zavartalanul működött a három császár szövetsége.
1884-ben a magyar delegáció egyesült négyes albizottságának ülésén Kállay
Béni elégedetten állapíthatta meg, hogy „Montenegróban az újabb időben, úgy látszik, nézetváltozás állott be, még pedig ránk nézve előnyös módon". A montenegrói hivatalos lap egy cikkében „a legnagyobb lojalitással szól a monarchiánk és
Montenegró közti viszonyról, és annak szükségességéről, hogy e viszony éppen
Montenegró érdekében tartassék fönn". A menekültek közül 1883-ban mintegy
kétezren hazatértek Hercegovinába, és a montenegrói kormány megkezdte a hercegovinai menekültek maradék csoportjainak távolabb szállíttatását a határtól, az ország déli csücskében fekvő Antivariba. Montenegró, hogy lojalitását bizonyítsa,
kiadott az osztrák-magyar hatóságoknak két, rablással és gyilkossággal vádolt menekültet, bár kiadatási szerződés ez időben a Monarchia és Montenegró között nem
létezett.26
1885-ben a közbiztonsági viszonyok Hercegovinában — Kállay ítélete szerint
— már „sokkal kedvezőbbek voltak, mint tavaly", bár a miniszter az albizottság
ülésén említést tett egy rablóbandáról, mely „Montenegróból jött, és mint rendesen, hercegovinai menekültekből állott, egy általunk igen jól ismert egyén vezetése
alatt". A fegyveres erők és a nép együtt vették űzőbe a bandát, amely „három embert elvesztett, 10 nap múlva már a határon túl volt és azóta nem is látták".27 Maga
Kállay az esetnek nem tulajdonított külpolitikai jelentőséget, tisztán közbiztonsági
ügynek tekintette, s 1884 után a delegáció külügyi albizottsága sem foglalkozott
többé külön a Monarchia és Montenegró viszonyával.
1878-ban a berlini kongresszus a San Stefano-i orosz-török béke délszláv államát, Nagy-Bulgáriát három részre osztotta: egy autonóm bolgár fejedelemségre,
egy Kelet-Ruméliának nevezett autonóm oszmán tartományra és a teljes török
fennhatóság alatt maradt délnyugati, macedón területre. 1885. szeptember 19-én
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felkelés tört ki Kelct-Rumélia fővárosában, Plovdivban, és Battenberg Sándor az
egyesült Bulgária fejedelmének kiáltotta ki magát. Kezdetét vette a bolgár válság, a
maga beláthatatlan balkáni és európai bonyodalmaival. 28
A plovdivi események lehetséges bosznia-hercegovinai következményeit
1885. október 4-én vitatta meg a közös minisztertanács Bécsben Kálnoky külügyminiszter elnöklete alatt. Arthur Bylandt-Rheidt hadügyminiszter a szarajevói
hadparancsnok, Appel báró indítványára olyan javaslatot terjesztett a minisztertanács elé, amely két hónappal meghosszabbította volna hét cs. kir. zászlóalj hercegovinai állomásozását. Kállay Béni mindenekelőtt Montenegró kiszámíthatatlan
magatartását tartotta veszélyesnek Hercegovina biztonságára és nyugalmára, ezért
a javaslatot „igen célszerűnek" találta, hiszen a katonák jelenléte a lakosságban
biztonságérzetet kelt, hasznos a tartomány védelme és biztonsága szempontjából,
továbbá visszatartja Montenegrót, hogy váratlan meglepetéseket okozzon Hercegovinában. Kálnoky külügyminiszter egyetértett Kállay helyzetértékelésével, és a
közös minisztertanács elfogadta a hadügyminiszter előterjesztését, azzal a pénzügyi megoldással, hogy az intézkedés 120-130.000 forintos többletkiadását nem
terjesztetik póthitel formájában a delegációk elé, hanem részben a megszállási hitel
maradványából fedezik, részben a két év múlva előterjesztendő zárszámadásban
kérnek rá utólagos jóváhagyást. 29
A bolgár válság fejleményeiről november 6-án tájékoztatta Kállay Béni a magyar delegáció egyesült négyes albizottságát. A közös minisztertanácson elhatározott katonai intézkedésekről nem esett szó, s a legújabb balkáni bonyodalmak
bosznia-hercegovinai hatásairól a közös pénzügyminiszter határozottan kijelentette, „semmi jei sem mutat arra, hogy a Balkán félszigeten és Bosznia legközelebbi
szomszédságában is előforduló események befolyással lettek volna akár az ottani
állapotokra, akár a közhangulatra. Az országban teljes nyugalom uralkodik... úgy
a közbiztonsági viszonyok, mint a politikai helyzet jelenleg teljesen megnyugtatók". Ezt követően a jövő esélyeiről beszélt Kállay, azon lehetőségekről, „melyek
ma éppen nem fenyegetők, de amelyek a Balkán-félszigeten mutatkozó bonyodalmak következtében a montenegrói szandzsák és a szerb határról Boszniára esetleg
befolyást gyakorolhatnának".'' 0
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A Nemzet szűkszavú tudósítása kiegészíthető mindazzal, amit a delegáció plenáris ülésén a kormánypárt külügyi szakértője, Falk Miksa mondott. A külügyi albizottság előadója úgy vélekedett, „ma csak kelet-ruméliai kérdésről van szó, de
senki sem kezeskedhetik arról, hogy 24 óra múlva nem csatlakozik-e hozzá egy
szerbiai, azután egy görögországi, egy macedóniai és nem tudom még hány mindenféle kérdés". A berlini szerződést felrúgta a bolgár forradalom, de „a népek
önelhatározási jogát sem lehet egyszerűen ignorálni". A Portának joga van fegyverrel rendet tenni Kelet-Ruméliában, de ha ez elmarad is, mindenesetre küszöbön
áll a szerb-bolgár háború, és a nyugtalanság átterjedhet az egész Balkánra. A Monarchiának készen kell állnia arra „a nagyon is valószínű esetre, midőn a status quo
ante nem lesz helyreállítható"/ 1
Időközben kitört a szerb-bolgár háború, s a delegáció ülésén Szögyény László,
a Külügyminisztérium osztályfőnöke a bécsi szerb követre hivatkozva megerősítette a hírt, hogy bolgár provokációt követően a szerb haderő „a határt e pillanatban
valósággal átlépte". A magyar sajtóban „operett háborúnak" gúnyolt viszálykodás
Slivnicánál váratlan bolgár győzelmet hozott, és Szerbiát csak a Monarchia belgrádi követe, Khevenhüller gróf beavatkozása mentette meg a teljes vereségtől." 2
A szerb-bolgár háború ideje volt az a pillanat, amikor Kállay nézete szerint a
balkáni bonyodalmak Montenegró és a Novibazári Szandzsák felől megzavarhatták volna Bosznia-Hercegovina nyugalmát. De amire a közös pénzügyminiszter az
albizottság ülésén figyelmeztetett, nem következett be. Egy évvel később, az egyesült négyes albizottság 1886 novemberében tartott ülésén már megnyugtatóbb tájékoztatást adhatott: „a Balkán-félszigeten uralgó zavarok semmi visszahatással az
okkupált területekre nem voltak, és nem valószínű, hogy ezután lesznek". 3 " A
Nemzet, áttekintve az 1885-86-ban történt viharos eseményeket, elismeréssel írta
az 1886. évi albizottsági ülést követően, hogy a megszállott tartományok „a legkisebb idegrángást sem árulták el a philippopolisi államcsíny, a bolgár-szerb háború,
Battenberg Sándor detronizációja és Kaulbars bulgáriai üzelmeinek dacára sem".
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Annál is inkább, hiszen „a megszállt tartományokban ez események idején, mint
most is, csapataink száma a minimumra volt leszállítva". 34
Az 1885. október 4-i közös minisztertanács volt az egyetlen a bolgár válság éveiben, amely kizárólag Bosznia-Hercegovina biztonságával foglalkozott és katonai
óvintézkedésekről határozott. A 120-130.000 forintos többletkiadás — szemben
az 52,5 millió forintos rendkívüli átalányhitellel, melyet a galíciai csapatösszevonások miatt 1887 márciusában szavaztak meg a delegációk — rendkívül csekély
összegnek tűnik, s a montenegrói veszély nagyságát is jelzi. A bécsi hadvezetés
1885-86-ban nem számolt nagy balkáni háborúval, és fokozatosan tovább csökkentette a megszállott területeken állomásozó cs. kir. haderő létszámát. 35
Az 1886. év bulgáriai eseményei — oroszbarát tisztek lemondásra kényszerítik
Battenberg Sándor fejedelmet, orosz kormánybiztos jelenik m e g Szófiában
Kaulbars tábornok személyében, és a bulgáriai orosz befolyás helyreállításán mesterkedik — mindez arra késztette Tisza Kálmán miniszterelnököt, hogy szeptember 30-án a Képviselőházban erélyesen tiltakozzon Kaulbars missziója és Bulgária
tervezett orosz megszállása ellen. Ennek hatására Kálnoky külügyminiszter 1886
novemberében a magyar delegáció külügyi albizottságának ülésén elmondott expozéjában nyilvánosan szót emelt Bulgária önállósága mellett. Az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalosan szakított az öt év óta Oroszországgal egyetértésben
folytatott balkáni érdekszféra-politikával, a három császár szövetségével, melyet a
magyar politikusok mindig gyanakvással szemléltek, a német szövetség támogató
erejét féltve a három császár szívélyes, baráti viszonyától.' 6
Mindezek az események azonban nem zavarták meg Bosznia-Hercegovina
nyugalmát. 1887 nyarán a bolgár nemzetgyűlés, a Ballhausplatz tanácsa ellenére,
Koburg Ferdinándot, ezt az „okos, ravasz és kitartó embert" választotta Bulgária
fejedelmének. Pétervárott a döntésben a Monarchia kezét vélték felfedezni. Ausztria-Magyarország és Oroszország viszonya tovább romlott, 1887 végén és 1888
első hónapjaiban Oroszország nagyarányú csapatösszevonásokat hajtott végre Ga-
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lícia határán — de a nagy osztrák-magyar-orosz háborús válság fegyveres összecsapás nélkül oldódott meg. 3 7
Az új külpolitikai konstelláció, melynek alapja a változatlanul fennálló kettős és
hármas szövetség, valamint az 1887. december 12-én Londonban Ausztria-Magyarország, Anglia és Olaszország képviselői által aláírt oroszellenes keleti hármasszövetség volt, visszatérést jelentett az Andrássy-féle, nemzetközi összefogásra
támaszkodó, oroszellenes külpolitikához. A Balkán hatalmi viszonyai 1888 után
alapvetően kedvezően alakultak az Osztrák-Magyar Monarchia számára. 1889-ben
sor került a Szerbiához, 1891 -ben az Olaszországhoz, 1892-ben a Romániához fűződő szövetségi kapcsolatok megújítására. Bulgáriában Stefan Sztambolov Monarchia-barát kormánya volt uralmon. Oroszország jószerével kiszorult a Balkánról.
Egyetlen óvatosságra intő esemény a hármas szövetség 1887-ben esedékes megújítása volt, amelynek során Olaszország elérte, hogy egy olyan paragrafust is becikkelyezzenek a szerződésbe, amely a Balkánon bekövetkező területi változások esetére
területi kompenzációt ígért Róma javára. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a
Balkánon a Monarchia saját érdekszférájában pozíciót vesztett szövetségese javára,
és ezzel harmadik nagyhatalomként Olaszország is megjelent a félszigeten. Közvetlen veszély azonban Olaszország felől egyelőre nem fenyegetett. Továbbra is egyedül Montenegró kiszámíthatatlan magatartása és a kormánykörök orosz szimpátiája
jelenthetett közvetlen veszélyt Bosznia-Hercegovina nyugalmára, de az 1894. évi
szerbiai és bulgáriai eseményekig semmi nem fenyegette a Monarchia hatalmát a
Balkánon/ 8

Bosznia-Hercegovina kérdése a magyar delegációban az 1880-as években
A magyar delegáció 1882. október 25-én tartotta nyitó ülését Budapesten. A Nemzet hasábjain Hegedűs Sándor győzködte vezércikkében a kormánypárti lap olvasóit: „A delegációk ma kezdik meg működésüket. Bár fontos tárgyakkal, sőt nagy
kérdésekkel fognakfoglalkozni,
mégsem előzi meg az ülésszakot az az izgalom, az
a vészjósló zaj, mely eddig, szinte mindig fogadni szokta... Csak azt óhajtjuk, és
arra kell törekednünk, hogy a delegációs ülésszakvége és eredménye mégjobb be-
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nyomást hagyjon maga után, mint kezdete. Mert ez elég kedvező".j9 És egy hosszú
írás, „Oroszország hadászati fejlődése" címmel. Az időzítés tökéletes, ügyes és hatásos 4 0
A Mérsékelt Ellenzék szócsöve, a Pesti Napló a delegáció haszontalanságáról
iparkodott meggyőzni az olvasót: „A delegáció olyan, mint a varjúsereg, minden
ősszel megjelenik károgni, s rontja a vetéseket, azután nem látja az ember, s nem is
kívánkozik utána. Minden új delegációs illésszak új kellemetlenséget hoz, egyszer
bosnyák okkupációt, másszor bosnyák lázadást, mindannyiszor a hadügyi kiadások emelkedését. Jót, mi jót hozott valaha a delegáció Magyarországnak? Az a hatvan magyar delegátus szorított-e csak egyszer is valamit ki a nemzet számára? Még
csak egy fegyvergyárat se, egy katonai akadémiát se, egy magyar vezényszócskát
se ".41 A delegációk ünnepélyes fogadtatásáról, a királyi trónbeszédről így írt az ellenzéki lap: „ Végül a király az összhangot említi kormány és delegáció között. Ebben senki sem kételkedik; olyan ez összhang, mint az egyetértés zongora és
zongoramester között: az a hatvan billentyű úgy szól, amint Tisza Kálmán ujjai
érintik, s ez igen jól játssza rajta Haydn osztrák néphimnuszát" 42
A magyar delegációban két párt állt szemközt egymással, két politikai tábor nézett farkasszemet. 1878 áprilisában az Egyesült Ellenzék — egy gunyoros kedvű
nyelvújító, a függetlenségi párti Verhovay Gyula leleményével a „Habarék párt"
— megalakulásával olyan politikai erő jelent meg az Országgyűlésben, amely az
alapítók szándéka szerint kormányképes ellenzéke lehet az 1875 óta hatalmon levő
Szabadelvű Pártnak. Ez az új ellenzéki párt kimondottan az 1867. évi kiegyezés
alapján állt, és ebben különbözött a régi Deák-párt ellenzékétől, a Balközéptől, de a
kiegyezésben Magyarország számára megállapított jogi lehetőségeket nagyobb elszántsággal akarta kihasználni, mint a kormányzó Szabadelvű Párt. A „közjogi alapon álló ellenzék" a kormány szemébe mondta a vádat, hogy nem használja ki a
kiegyezésben rejlő lehetőségeket, semmibe veszi a nemzet érdekeit és méltóságát,
csak saját hatalmának fenntartásával törődik, a közös kormánnyal összefogva és
kényelmes bizottsági többségére támaszkodva „a delegáció ellenőrzési jogát illuzórikussá tette". így a delegáció nem más, mint „pénzfogyasztó intézet", amely
előszeretettel „szórja ki a milliókat az ablakon". De a kiegyezés „meghamisítóival"
szemben ott állnak az igazi 67-esek, akik a törvényben rögzített közjogi alapon áll-
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va, egyszerre küzdenek az „igaz magyar nemzeti politikát" szabotáló kormánypárt
és a közjogi alapot felforgató Függetlenségi Párt ellen. 4j
Tisza Kálmán miniszterelnök a kormánypárt egyik legfontosabb feladatát a kiegyezés változatlan megóvásában látta. Az 1867. évi egyezség uralkodó és nemzet
között hosszú idő után helyreállította Magyarország alkotmányos szabadságát,
amit a közjogi kérdések feszegetése, további alkotmányos követelések erőltetése
veszélybe sodorhatott volna, az udvar mereven elutasító álláspontja és a függetlenségiek harcias követelései miatt. A Szabadelvű Párt ezért nem támogatta az
1880-as években a kiegyezés „újraértelmezését", a közjogi kérdések bolygatását.
A Nemzet sem hagyhatta szó nélkül a Pesti Napló fricskáit, és a Mérsékelt Ellenzéket a függetlenségiekkel egy kalap alá véve, „Kossuth követelményeinek és tanainak dicsőítésével" vádolta meg az ellenzéki lapot.44
A „függetlenségiek" és „negyvennyolcasok" csakugyan ragaszkodtak egykori
elnökük, Mocsáry Lajos nézetéhez: ,, Helyre kell állítani a magyar országgyűlés
teljes hatáskörét, úgy amint azzal egy önálló országparlamentjének bírnia kell, tehát el kell törülni a delegációt. " Ők következetesen távol maradtak a közös ügyi bizottságtól. 45
A Mérsékelt Ellenzék, amelynek közjogi elvei a részvételt megengedték, jelen
volt a delegációban, de országgyűlési súlyánál kisebb arányban: a legalább harminc kormánypárti és négy horvát mandátummal szemben 1882-ben 4, 1883-ban
csak 3 mandátum jutott képviselőházi döntés értelmében az ellenzéknek. A három
ellenzéki bizottsági tag, Apponyi Albert, Pulszky Ágost és Szilágyi Dezső sértődött hangú levelet intézett a delegáció elnökéhez, amelyben tudatták, ilyen feltételek mellett nem hajlandók részt venni a bizottság munkájában. A bizottság a
lemondásokat elfogadta, és gondoskodott három kormánypárti póttag behívásáról,
így 1883-ban egyetlen ellenzéki képviselő sem ült a magyar delegációban. A duzzogó Pesti Napló szerint idén „a szavazógép úgy fog működni, mint a parancsolat",
a Nemzet úgy vélekedett, a delegáció „szavazógépnek mondható ugyan; de csak
mondható, mert ez semmivel sem bizonyítható". 1884-ben már ismét képviseltette
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magát az ellenzék a közös ügyi bizottságban, 1887-ben a pártonkívüliekkel együtt
6 mandátum jutott a Mérsékelt Ellenzéknek. 46
Tisza Kálmán rendszerét a kortársi ellenzék Róbert Walpole XVIII. századi brit
miniszterelnök „minden kényes kérdést gondosan kerülő" és hatalmát „kétes jellegű eszközökkel fenntartó" rendszeréhez hasonlította, s Kállay Béninek is megvolt
e rendszerről a maga véleménye. 4 ' Thallóczyt idézzük:
„ Tisza és Kállay közt a viszony hideg maradt mindvégig. Már ifjú korukban, a
60-as években szétvált útjuk s nem szerették egymást. 1875-ben nem mellé állott,
hanem mert nem bízott a fúzióban s hitt az állami adminisztráció
jövőjében,
Mennyeinek lett híve. A két államférfi különben nem sokat érintkezett egymással...
Kállayt viszont elkeseríté, hogy Magyarországnak a legnagyobb hatalmú miniszterelnöke a korrupciót tűrte, sőt azzal — tagadni nem lehet — számolt s dolgozott.
Nem szerette Tiszát, gyűlölte rendszerét s megvetette irányát, de mint lojális ember,
nem szólt bele, s észrevétlenül őnem törődvén magyar belügyekkel — őis külüggyé
vált Budapestre nézve... Kállay hét éves minisztersége idejében sohasem élvezte
Tisza rokonszenvét. Ha ez utóbbi Bécsbe jött, csak akkor kereste föl, hajószerivel el
nem kerülhette. Érdemleges dolgokról nem beszélt vele. Boszniát szíve mélyéből
nem szerette. Nem érdekelte őt ez országból semmi, csak fizetni ne kelljen. "48
Amit Andrássy a birodalmi és nemzeti érdekek viszonyáról hittel vallott, és amit
Deák húsvéti cikkében kifejtett, hogy „első és legfontosabb tekintet a birodalom szilárd fennállása, melyet nem kívánunk semmi más tekintetnek alárendelni", mindez
Tisza Kálmán számára már nem volt ilyen egyértelmű. A balkáni válság, a törökbarát
közhangulat idején a magyar miniszterelnök 1877 végéig a status quo politikájának
volt híve, s csak 1878 elejére adta be a derekát, amikor Andrássy érveire és a várható
orosz győzelem hatására elfogadta a tételt, hogy Oroszország terjeszkedését a Balkánon nem lehet másként feltartóztatni, mint Bosznia-Hercegovina elfoglalásával.
„Andrássy népszerűtlen ügyet vitt keresztül, de meggyőződésből, Tisza egyetértett a
közvéleménnyel, de engedett a pressziónak". Andrássy külügyminiszter felfogásában egyedül egy erős Habsburg Birodalom, egy európai rangú nagyhatalom védhette
meg Magyarországot a nemzetiségi törekvésektől és az orosz hódítástól. Kállay Béni

46

47
48

Apponyi Albert gróf, Szilágyi Dezső és Pulszky Ágost levele a közös ügyi magyar országos
bizottság elnökségéhez. 1883. október 22. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL)
K 8. Országgyűlési Levéltár, A közös ügyek tárgyalására kiküldött országos bizottság /Delegáció/ iratai. 1883. évi iratok: Pesti Napló 1883. október 24. Reggeli kiadás; Nemzet 1883. október 23. Reggeli kiadás; Somogyi, Delegáció 479. p.
Thallóczy Lajos naplója. I. 93. p.; Apponyi, Emlékirataim 117-118. p.
Thallóczy Lajos naplója. I. 33., 60-61. p.

számára is elsőrangú magyar érdek volt a Monarchia nagyhatalmi állása; s éppen ö, a
bécsi magyar miniszter volt szószólója annak a hivatalnoki-értelmiségi körnek,
amely, Andrássy szellemében, a birodalmi kulcspozíciók megszerzésével vélte elérhetőnek, hogy a Monarchiából magyar birodalom legyen. Bécsből és ellenzéki
szemmel nézve Tisza Kálmán kicsinyes, szűklátókörű, miniszterelnökként is vármegyei politikus volt, akinek „táblabíró politikája" nem ismeri fel a nagyhatalmi rang
előnyeit és lehetőségeit. Thallóczy Lajos szerint „Bihariensis fűit est et erit, el lehet
róla mondani." A Kállay-rajongó Thallóczy választása a két államférfi között magától értetődő, de abban igaza volt, hogy a magyar miniszterelnöknek később sem volt
szívügye Bosznia-Hercegovina. Budapesti politikai körökben Kállay Béni a „konzervatív, aulikus, bécsi ember" jelzőket kapta; de minden bizalmatlanság, féltékenység, politikai és személyes gyanakvás mellett is a Balkán-szakértő Kállay személye
volt a biztosíték Tisza Kálmán és a magyar kormány számára, hogy a boszniai közigazgatás ügyetlenkedései, fegyveres felkelések és hasonló kellemetlen meglepetések miatt „fizetni ne kelljen". 49
Még folytak a harcok Bosznia-Hercegovinában 1878 őszén, amikor Ferenc József szeptember 16-án kelt legfelsőbb elhatározásával a megszállott területek igazgatását a közös minisztertanácsra bízta, és a sokasodó ügyek intézésére a három
közös minisztérium, valamint az osztrák és a magyar kormány képviselőiből bizottságot szervezett. Rövid idővel később az 1879. február 26-án kibocsátott legfelsőbb
elhatározás az elfoglalt tartományok igazgatását már egyedül a közös pénzügyminiszter gondjaira bízta, s március 9-én a közös Pénzügyminisztériumnak otthont adó
bécsi Questenberg-Kaunitz házban megalakult a boszniai ügyosztály. 50
A kortársak számára természetesnek tűnt, hogy a megszállott területek igazgatásáról a „legfőbb hadúr" intézkedjék, hiszen az ő nevében folytak a megszállást
végrehajtó cs. kir. hadsereg hadműveletei. 3 ' Azt azonban kevesen tudták, hogy alig
három hónappal a budapesti szerződést követően, 1877 áprilisában Kállay Béni,
Andrássy Gyula külügyminiszter megbízásából, emlékiratot állított össze Bosznia
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és Hercegovina jövőbeni osztrák-magyar igazgatásáról. Kállay határozta meg emlékiratában a két tartomány későbbi közjogi helyzetét, az ő javaslata volt, hogy a
kettős monarchia egyik feléhez sem szabad csatolni a megszállt területeket, Bosznia-Hercegovina csak a közös kormány fennhatósága alá kerülhet, különben felborulna a kiegyezés patikamérlegen mért egyensúlya. A tartományok közvetlen igazgatását polgári hivatalnokokra kívánta bízni, elutasítva az udvari katonai körök tervét egy új katonai határőrvidékről. Az uralkodó nevezné ki a közös minisztériumnak alárendelt kormányzót, akinek munkáját négy ügyosztály segítené. Kállay az
okkupáció után „huzamosabb ideig" nagy létszámú, kizárólag osztrák-németekből
és magyarokból álló csapatok állomásoztatását javasolta a két tartományban, az általános helyi hadkötelezettség bevezetése mellett. Nem célszerű átmenet nélkül
modern európai közigazgatást és jogrendet bevezetni a megszállott területeken —
fejtegette szerbiai tapasztalásból Kállay — , s ugyanez a fokozatosság szükséges
birtok- és adóügyekben is, hogy megőrizhető legyen az ellentétes érdekű társadalmi rétegek kényes egyensúlya. De mindennél sürgetőbb teendő a vallási egyenjogúság megvalósítása. Kállay memoranduma volt a forgatókönyv, amelyet követve
Ausztria-Magyarország berendezkedett Boszniában. 52
A Monarchia két állama a tükörfordítás pontosságával fogalmazott, egybehangzó törvényekkel Bosznia-Hercegovinát a közös vámterülethez csatolta, majd az
igazgatás alapelveit is törvénnyel — az 1880. február 22-i osztrák és az 1880. évi
VI. magyar törvényekkel — szabályozta. E paktált törvények nemcsak a megszállott tartományok helyzetét rendezték a kettős monarchiában, hanem bizonyos
ügyekben kiterjesztették a két törvényhozás és a két delegáció hatáskörét az elfoglalt területekre. 53
A Bosznia-Hercegovina igazgatásáról szóló 1880:VI. törvénycikk értelmében:
„ Ezen tartományok közigazgatása úgy rendezendő be, hogy annak költségei azon
tartományok saját jövedelmeiből fedeztessenek" ,54 De ha a tartományok saját bevételei valamiért elmaradnak a közigazgatás kiadásaitól, és a költségvetésben hiány mutatkozik: „a rendes közigazgatás
érdekében fedezendő
összegekre
vonatkozó előterjesztések a közös ügyekre nézve fennálló törvények értelmében, a
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monarchia két felének kormányaival egyetértőleg állapítandók meg".55 Tehát a
pénzügyi segítséget a közös költségvetés terhére a delegációknak kell megszavazniuk. Ezért hangzott el ott, a budavári palotában, a kihallgatási teremben a delegációk fogadtatásán, hogy Boszniában az „alkalmas közigazgatási rendszabályok
foganatosítása már megkezdetett", és ezért jelentette be 1882-ben, s aztán minden
évben Ferenc József a delegációk előtt, hogy „Bosznia és Hercegovina közigazgatása a monarchia pénzerejét ezúttal sem veszi igénybe". 56 A szigorú előírás a tartományok bevételeiről és kiadásairól a megszállással kapcsolatos pénzügyi viták
következtében került az 1880:VI. törvénycikkbe.
Az okkupációról az orosz-török háború idején lángolt fel az első nagy vita a magyar országgyűlésben és a delegációban. Az ellenérvek politikai és gazdasági természetűek voltak. A magyar közvéleményt aggodalommal töltötte el a szlávok
növekvő súlya a birodalomban, az Apponyi Albert és Szilágyi Dezső vezette ellenzék veszélyben látta a Monarchia dualista berendezkedését és trialista—foderalista
rémképekkel, a magyar alkotmányos szabadság megszűnésével riogatott. A politikai aggodalmakhoz a „mibe fog ez nekünk kerülni" pénzügyi aggályai társultak.
Andrássy Gyula külügyminiszter két nagy beszédben, az osztrák delegációban
1878. december 6-án és a magyar delegációban december 14-én mondott beszédeiben győzte meg a többséget a San Stefano-i orosz-török békét hatálytalanító berlini
szerződés előnyeiről; de Magyarországon ezzel nem szakadt vége a vitának. 57
Előbb 1879 tavaszán, a berlini szerződés parlamenti becikkelyezése idején támadt újabb bosnyák vita, aztán 1879 őszén, a Bosznia-Hercegovina igazgatásáról
szóló törvényjavaslat körül, amely Kállay emlékiratának értelmében a tartományok kormányzását ideiglenesen a közös kormányra bízta. Az egymásnak ellentmondó vélekedések között hiába keresnénk új érveket és ellenérveket, mindenesetre figyelemre méltó, hogy a kormánypárti többség csak kénytelen-kelletlen
szavazta meg a javaslatot, amely Bosznia közigazgatását a közös ügyek közé sorozta, és a közös pénzügyminiszter felügyelete alá rendelte. Az 1880-ra lecsendesedett vita 1881 őszén, a Hercegovinában kitört felkelést követően, 1882-ben újult
erővel folytatódott, s a függetlenségiek mellett a Mérsékelt Ellenzék is a kivonulást
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sürgette a megszállt déli tartományokból. E vitasorozatnak volt utolsó felvonása a
delegációk 1882. évi öszi ülésszaka. 58
Kállay Béni közös pénzügyminiszter a nyitó ülésen, 1882. október 25-én terjesztette a magyar delegáció elé „Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzatát" az 1883. évre; Bosznia-Hercegovina költségvetését a lapok
ugyanazon a napon hozták nyilvánosságra. 59 A közös kormány előterjesztéseiből kitetszett, hogy Bylandt-Rheidt közös hadügyminiszter lelkiismeretesen megtartotta a
delegációk emlékezetes áprilisi együttes ülésén megszavazott j ó 2 millió forintos törlését, s a boszniai költségvetés az azévi 12.000 forintos többlet után jövőre 178.000
forint többlettel büszkélkedhet. 60
A Nemzet a királyi trónbeszéd „fénypontjának" nevezte, hogy „ a Boszniában és
Hercegovinában legújabban életbe léptetett jelentékeny reformok mellett is e tartományok közigazgatása ezúttal a monarchia pénzügyeit egyáltalán terhelni nem
fogja. "61
A Pesti Napló viszont össztűzzel köszöntötte a „fiatal miniszter első debütjét".
Az ellenzéki aggodalmakat így foglalta össze: „ Ránk nézve négy fontos része van a
bosnyák kérdésnek: l-ső a magyar alkotmány sértetlensége és jogbiztonsága, 2-ik
pénzügyeink kármentessége, 3-ik országunk haderejének csökkentése, a megszálló
csapatok lekötöttsége s békénknek veszélyeztetése a lázadások és montenegrói támadások által, 4-ik külügyi komplikációk, melyek az okkupációból
keletkezhetnek. "62
Most is, mint 1878-ban és utána, az aggályok politikai és pénzügyi természetüek voltak. A bosnyák kérdés közjogi vetületéről így írt az ellenzéki lap: „Az annexió terveztetik, pozitíve hallottuk, hogy a kormány nemsokára keresztül akarja
vinni... Bosznia veszélyessége a dualizmusra, vagyis a magyar alkotmányos szabadságra volt éppen fő oka annak, miért elleneztük oly soká és makacsul az okkupációt. S akik most dicsérik, de előbb szidták: ezen közjogi részét a kérdésnek tessék
megoldani, csak azután, ha ezt sikeresen megfejtették, lesz lehetséges a nemzetet
talán megnyugtatni. Ajánljuk a bosnyák kérdés ezen oldalát Kállay és a Pester
Lloyd figyelmébe. "6j
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Csakugyan az uralkodó és a közös kormány volt hivatva dönteni Bosznia-Hercegovina jövőjéről, de minden változtatáshoz, mely a tartományoknak a Monarchia két államához fűződő viszonyát érintette, így az esetleges annexióhoz is,
szükség volt a két törvényhozás egyetértő jóváhagyására. 64 A közös kormány legutóbb éppen az áprilisi rendkívüli delegációs ülésszak idején adta tudtul, hogy nem
tervez ilyen változtatást. 63 Bécsi körökben ismert volt Kálnoky külügyminiszter
nézete is, mintegy házi használatra: „Boszniát azért nem kell annektálni, ha béke
van, mert akkor megzavarjak, ha meg zavargás a helyzet, minek azt komplikálni".^ A Bosznia-Hercegovinában érvényes első két paktált törvény alkotói a berlini szerződés betűje szerint aggályos gonddal kerülték a török szuverenitás megsértésének látszatát is. Változást az 1881. október 24-én kelt legfelsőbb elhatározással
életbe léptetett boszniai véderőtörvény hozott, mely áttétellel megszüntette a szultán legfőbb hadúri felségjogát a megszállott területeken. 67
A bosnyák kérdés közjogi részére nem kapott — mert nem is kaphatott — választ az ellenzéki lap, hiába ajánlotta „Kállay és a Pester Lloyd figyelmébe." Ez is,
mint sok minden a Monarchiában, jó ideig „piszkozatban" maradt; a „tisztázat"
csak 1908-ra készült el. Maradt az ideiglenesség, az a jobbhíján-megoldás, amelyet
még Kállay javasolt emlékiratában 1877-ben. 1908. október 5-én Ferenc József kiáltványban adta tudtul, hogy Bosznia-Hercegovinát végleg birodalmához csatolja,
majd az 1910. február 10-i statútummal alkotmányos képviseleti rendszert vezetett
be az annektált tartományokban. Ez volt a pillanat, amikor Boszniában véget ért az
alkotmány nélküli, ideiglenes kormányzás, a kései „felvilágosult abszolutizmus".
De Ausztria és Magyarország helyzetét a birodalomban ezek az uralkodói bejelentések nem érintették — Bosznia-Hercegovina egészen a Monarchia felbomlásáig
„közös ügyes" tartomány, Reichsland maradt. Egyszerűen nem akadt más megoldás a dualizmus sérelme nélkül. 68
A Mérsékelt Ellenzék általában kételkedve szemlélte Kállay boszniai működését; nem hitték, hogy az új közös pénzügyminiszter képes megbirkózni a tömérdek
belső és külső problémával, a bosnyák elmaradottsággal és a katonai védelem
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gondjával, nem hitték, hogy képes közbiztonságot teremteni és ellenséges külpolitikai környezetben megszüntetni a montenegrói agitációt. Kételkedve fogadták
Kállay nyilatkozatait, hogy a megszálló csapatok létszáma nemsokára csökkenthető lesz, és Bosznia a jövőben nem igényel majd komoly anyagi áldozatot a Monarchia két államától. „Ez olyan, mint Schleswig-Holstein, soha sincs a kérdésnek
vége. Míg majd egy víg háború megszabadít tőle, mint akár Lombard- Velencétől...
Amiről Kállay Béni beszél, az nem béke, hanem csak fegyverszünet. Igenis ez a valóság! A többi csak komédia. S azok a remények és sikerek, melyeket Kállay Béni
rajzol, merő illúziók!" — írta a Pesti Napló. De ha mindez sikerülne is, „ marad-e
még mindigfenn egy kérdés, az a kérdés, hogy mindez miért? " — mert e sikerekből
semmi haszna nem származik Magyarországnak. 69
Alighanem a kormánypártban is akadtak, akik nem osztották Kállay töretlen bizakodását, de a Nemzet határozottan a közös pénzügyminiszter mellé állt, mikor az
ellenzéknek is felelve kijelentette, „Kállay nem az az ember, ki illúziókat tápláljon". 70
A Pesti Napló szerint azonban a „pénzügyek kánnentessége" is csak ábránd maradt: „ Most a kormány hivalkodik vele, hogy a szerencsés Bosznia nincs megverve
deficittel, mint mi és Ausztria, sőt hét millió jövedelméből még fölöslege marad.
Igen ám, mert katonatartásra, utakra, vasútokra, várakra, kaszárnyákra, államadóssági kamatokra nem költ — úgy mi is pluszban volnánk, ha ezeket más fizetné
meg helyettünk. A bosnyák deficit ott szerepel a rendes és rendkívüli hadügyi kiadásokban eldugva s azonfelül ama kilencmilliós rendkívüli bosnyák hiteligényben,
mely ezentúl rendesen elő fog fordulni a delegációknál. Boldog Bosznia, jobb dolga ezen monarchiában senkinek sincs, mint neki, s mégis fellázad. "71
Ami a boszniai költségvetést illeti, Ferenc József 1878. július 28-án Bosznia-Hercegovina lakosaihoz intézett kiáltványában ígéretet tett arra — s ezt az
osztrák-magyar és a török kormány 1879. április 21-én kötött egyezménye is megerősítette — , hogy a tartományok jövedelmeit kizárólag azok szükségleteire fordítják. 72 Az 1883. évi közigazgatási költségvetésben tetemes bevételt jelentett egy
török időkből itt maradt adófajta, a dézsma (2,250.000 forint), aztán a jövedelmi és
házbéradó (600.000 forint), a vámközösséggel 1880-ban bevezetett monopóliumokból származó dohányjövedék (1,896.000 forint) és só jövedék (867.135 forint)
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— e tételek adták a tartományi közigazgatás bevételeit kezelő pénzügyi osztály
hétmillió forintos összbevételének zömét. 73
A bevételekkel szemben a kiadási oldal a közigazgatás rendes és rendkívüli kiadásait veszi számba. Az első idő katonai igazgatását követően a polgári közigazgatás legfőbb hatósága az egykori vilajet-konnány helyébe lépő szarajevói kormány
beligazgatási osztálya volt, amelynek közvetlen alárendeltségében működött a 6 kerületi és a 47 járási hatóság, a kerületi és járási elöljárók irányításával. Szarajevóban a
kormányzó mellett polgári adlatus és katonai helyettes, továbbá egy udvari tanácsos
és két kormánytanácsos működött, egyikük az igazságügyi osztályt vezette; a kormány munkáját fogalmazók segítették. A szigorúan központosított közigazgatás kiadásait a költségvetés a „Központi vezetés" és „Beligazgatási osztály" címek alatt
sorolta fel, a szarajevói rendőrség, a csendőrség, a saját katonaság, az egészségügy, a
közoktatás és az építkezések költségeivel együtt. A pénzügyi osztály felügyelte a
számvevőség, az adó- és vámhivatalok, a vám- és pénzügyőrség, a posta és a távírda,
valamint az országos nyomda működését, míg az „Igazságügyi osztály" című költségvetési fejezet az igazságszolgáltatás — a járási és kerületi törvényszékek, a mohamedán egyházi bíróságok és a szarajevói fellebbviteli törvényszék — kiadásait
rejti.74
De Bosznia-Hercegovina saját bevételei sem 1883-ban, sem később az évtized
során nem fedezték volna a közigazgatás kiadásait, ha a pénzügyi osztály nem mutathat ki bevételei között minden évben egy 600.000 forintos vámátalányt, mely
törvény szerint a közös költségvetésből járt a megszállott tartományoknak. 73 Becslések szerint a két Száván-túli tartomány vámjövedelme 1876-ban 800.000 forintot, 1879-ben 1,000.000 forintot tett ki, s minthogy a vámegyesülést követően
Bosznia határvámbevétele a közös vámterület bevételét gyarapította, ez a komoly
bevétel hiányzott a tartományi közigazgatás költségvetéséből — e bevételkiesés
pótlására és a vámkezelési költségek fedezésére állapította meg a törvény a
600.000 forintos vámátalányt. 76 De a vámhivatalok pénzigénye és a két tartomány
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saját vámbevétele jócskán elmaradt e vámátalánynak nevezett éves támogatástól,
melyet a két országos kormány a kvóta arányában negyedévi részletekben fizetett
— ennyivel csökkent minden évben Ausztria, Magyarország és Bosznia-Hercegovina közös vámterületének bevétele, és ennyivel kisebb összeget lehetett évről-évre a közös minisztériumok szükségletére fordítani. 77
E jelenségre Szilágyi Dezső hívta fel a delegáció figyelmét, amikor 1882-ben a
boszniai rendkívüli katonai költségvetés vitájában megállapította: „azon budget
jövedelmeinek egy igen tetemes részét az úgynevezett vámjárulék képezi, amely tulajdonképp nem egészen, de nagyobb részben inkább a monarchia két államától
nyújtott subs idium, mint ama tartományok jövedelme ".78 Ugyanakkor e támogatás
nélkül hasznos beruházások maradhattak volna el, s talán nem jelenthette volna ki
Kállay Béni az egyesült négyes albizottság ülésén, hogy a közigazgatási költségvetésből nemcsak útfenntartásra, hanem új utak építésére is telik.79
A cs. kir. hadsereg rendes és a haderőfejlesztéssel kapcsolatos rendkívüli költségvetését minden évben a békelétszám szerint állította össze a Közös Hadügyminisztérium; a megszállott területen elhelyezett csapatok békelétszám szerinti szükségletét
is a hadügyi költségvetés tartalmazta. De a Bosznia-Hercegovinában állomásozó 15.
hadtest létszáma a megszállás következtében az 1880-as években mindvégig meghaladta a szokásos békelétszámot. Ennek rendkívüli többletszükséglete is a közös költségvetést terhelte, amiről—katonai kiadásokról, „okkupációs hitelről" lévén szó —
szintén a delegációk határoztak.80 A „megszállott területeken lévő parancsnokságok,
hadcsapatok és intézetek" létszámát az egyesült négyes albizottság állapította meg,
az 1882. évi előirányzat szerint 1883-ban 40.000 katona állomásozott a megszállott
területeken. E létszámból 25.500 tiszt és közlegény illetéke a rendes katonai költségvetésben kapott helyet, a 15. hadtest kiadásai között; ellenben 14..500 katona illetékét a megszállott területek rendkívüli katonai költségvetése tartalmazta. 81 Az
1880-as évtizedben a megszállott tartományok saját hadereje, a 15. hadtesthez beosztott boszniai csapatok létszáma minden évben négy új századdal növekedett, ki-
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adásaikat a tartományi költségvetés beligazgatási fejezetéből fizették, és a haderő
összlétszámát is majdnem felére szállították le; így nemcsak a közös hadügyi költségvetés kiadásai csökkentek, hanem az 1882-ben még kilencmillió forintos „okkupációs hitel" összege is. A megszállás rendkívüli hadikiadásai csökkentek ugyan, de
még 1890-ben is több mint négymillió forintra rúgtak— legalább ennyibe került a
Monarchiának az évtized végén is Bosznia-Hercegovina megszállása. 8 " Az „okkupációs hitel" összege 1899-ben tovább csökkent 3,5 millió forintra, de soha nem
tűnt el az Osztrák-Magyar Monarchia közös költségvetéséből. 1908-ban változott
az elnevezés — „hitel a Boszniában és Hercegovinában elhelyezett csapatok számára" — , s az összeg 7,5 millió forintra növekedett, majd az 1912-13-as balkáni
háborúk idején 11,7-28,4 millió forintra emelkedett. 8,
A megszállott területek rendkívüli katonai költségvetése a boszniai vasutakkal
kapcsolatos kiadásokat is tartalmazott. Az első vasútvonal Bosznia-Hercegovinában még a török uralom alatt épült, s Banjalukát kötötte össze a horvát határon fekvő Doberlinnel. Az okkupáció után a katonai hatóságok kezelésébe került, üzleti
haszonnal nem járt, de a hadvezetés katonai szempontból fenntartása mellett döntött. A brodi összekötő vasutat a Száván átívelő vasúti híddal együtt a hadsereg építette és üzemeltette, ahogy a katonai hatóságok építették és tartották fenn a
Boszna-völgyi vasút Brod és Zenica közötti szakaszát is, amely az 1880-as évek
elejére készült el, és idővel már üzleti hasznot is hozott.84
A vasútépítésbe 1881-ben a s z a r a j e v ó i kormány is bekapcsolódott: a
Gesamtmonarchie idejéből megmaradt birodalmi pénzeket, a „közös aktívákat" fordították a boszniai vasútépítésre. A közös aktívákat a kiegyezés nem érintette, nem
osztották szét a Monarchia két állama között, hanem a Közös Pénzügyminisztérium
kezelésében maradtak, és felhasználásukról a közös pénzügyminiszter dönthetett a
két országos pénzügyminiszter jóváhagyásával. Az uralkodó 1881. február 4-én felhatalmazást adott Szlávy József közös pénzügyminiszternek, hogy 3,8 millió forintos kölcsönt vegyen fel a közös aktívák terhére, a Boszna-völgyi vasút zenica-szarajevói szakaszának megépítésére. 85
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Urbanitsch: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. I. Die
wirtschaftliche Entwicklung. Wien, 1973, Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. (A továbbiakban: Wandruszka—Urbanitsch, Die Habsburgermonarchie) 539. p.
Strausz, Bosznia és Herczegovina 181-182. p.; Bíró László: Nemzeti mozgalmak Boszniában.
In: História. 1995/1. sz. 11. p.
Wandruszka—Urbanitsch,
Die Habsburgermonarchie 540-541. p.

A Bosznia-Hercegovina igazgatásáról szóló törvény értelmében a szarajevói
kormány megvalósíthatott olyan beruházásokat, amelyek nem tartoztak a rendes
közigazgatás körébe; de ha tartományi költségvetésből ilyen beruházásokra —
vasutakra, középítkezésekre — nem tellett, a Monarchia pénzügyi hozzájárulásáról nem a delegációk határoztak, hanem a két törvényhozás, a birodalom mindkét
felében, egybehangzó törvényekkel. 86
A magyar országgyűlés az 1881:1. törvénycikkben hagyta jóvá a hitelfelvételt, s
a Boszna-völgyi vasút Zenica és Szarajevó közötti szakaszát 1882. október 7-én átadták a forgalomnak. A Monarchiától felvett hitelt kamataival együtt a vasútvonal
nyereségéből és a boszniai közigazgatás bevételi feleslegéből kellett visszafizetni. 87 Ilyen pénzügyi feltételek mellett épült tovább a vasút az 1880-as években déli
irányba, Mostar és a dalmát partvidéken fekvő Metkovic felé, hogy a külkereskedelem révén „Bosznia gazdag termelési kincsei kiaknáztassanak". 88
A zenica-szarajevói vonalszakasz kivételével a polgári és katonai forgalmat vegyesen bonyolító többi vonalszakasz a katonai hatóságok kezelésében állott, de a
bevételek jó ideig nem fedezték a kiadásokat, s működtetésre, karbantartásra és átalakításokra csak a közös költségvetés támogatásából tellett.89 Az ellenzék minden
évben szóba hozta albizottsági vagy plenáris ülésen, hogy ezek olyan kiadások,
melyek a Bosznia igazgatásáról szóló törvény értelmében beruházásnak számítanak, s minthogy a közigazgatás költségvetése erre nem nyújt fedezetet, „az ily járulékok csak a monarchia mindkét államában összhangzóan hozott törvények alapján engedélyezhetők". 90 Tehát a delegáció nem szavazhatja meg a boszniai vasutak
költségeit a megszállás rendkívüli katonai kiadásai között. De hiába vetette fel
Szilágyi Dezső az illetékességi kérdést 1882-ben, hasztalan bizonygatta Apponyi
Albert a delegáció 1885. évi plenáris ülésén: „ha valami a világon kétségkívül valamely ország beligazgatási szükségletéhez tartozik, akkor a közlekedési eszközök
fenntartása képez ilyen szükségletet. Igaz, hogy némi felesleg is áll elő, ha a
beligazgatási szükségletek ama részét, melyet az illető tartományok bevételei fe-
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1880: VI. tc. 3. §. Magyar Törvénytár 1000-1895. Millenniumi emlékkiadás. 1879-1880. évi
törvénycikkek. 247. p.
Az egyesült négyes albizottság jelentése. 1882. november 10. In: A magyar delegáció irományai. 105. p.; Kállay Béni nyilatkozatai Boszniáról. N e m z e t 1882. november 8. Reggeli kiadás. Melléklet.
Nemzet 1883. november 7. Reggeli kiadás.
Az egyesült négyes albizottság jelentése. 1882. november 10. In: A magyar delegáció irományai. 105-108. p.
1880: VI. tc. 3. §. Magyar Törvénytár 1000-1895. Millenniumi emlékkiadás. 1879-1880. évi
törvénycikkek. 247. p.

dezni nem képesek, egyszerűen kivesszük onnan és rendkívüli költségek címén más
költségvetési rovatba tesszük" 9] A delegáció többsége elfogadta Rakovszky István előadó érvelését: „ itt csak katonai szempontból szükséges vasutakról van szó,
az itt szóban lévő előirányzott költség katonai szempontból szükséges ", ezért „ teljesen a törvények alapján s egyébként költségvetési szempontból is teljesen
correcte jár el az országos bizottság",92
1883-ban mindez szóba került az egyesült négyes albizottság ülésén. A kormánypárt külügyi szakértője és Tisza Kálmán kipróbált híve, Falk Miksa — aki
sem előbb, sem később az 1880-as években nem szólalt fel az albizottság ülésén —
, alighanem a miniszterelnök véleményét tolmácsolta, amikor szemére vetette a
közös pénzügyminiszternek, hogy az elfoglalt tartományok jövedelmei, a katonai
költségek és a vámátalány miatt nem fedezik a kiadásokat. Válaszában Kállay Béni
elismerte: „ Tagadhatatlan, hogy e tartományok jövedelmei nem fedezik az összes
költségeket. Ami először a katonai megszállva tartás költségeit illeti, ezeket a monarchia viseli a hadügyminiszter költségvetése szerint ". 9j A vámátalányról szólva
kifejtette, a megszállott tartományoknak „egy meglehetős alapos kimutatás" szerint 1,600.000 forint vámjövedelmük lenne, ha nincs vámunió Bosznia-Hercegovina és a Monarchia között. 94
Az Osztrák-Magyar Monarchia belső adottságai és az európai hatalmi viszonyok
átrendeződése következtében nem folytathatott világméretű nagyhatalmi politikát,
nem vehetett részt Anglia, Franciaország és Németország oldalán a gyarmati versenyfutásban, a világ felosztásában. A Monarchia egyetlen „gyarmata" Bosznia-Hercegovina volt, amelyre Kállay nemcsak a nyersanyagtermelő vidék és a
felvevőpiac szerepét osztotta, hanem egyúttal modem mintaállammá akarta tenni. 9 '
Bosznia külkereskedelmi forgalmának 97 százalékát Ausztria-Magyarországgal

91
92

93
94
95

A magyar delegáció naplója. 1882. november 15. V. ülés. 71-72. p.; A magyar delegáció naplója. 1885. november 13. V. ülés. 60-61. p.
A magyar delegáció naplója. 1885. november 13. V. ülés. 61. p.; 1888-ban történt először,
hogy a boszniai vasúthálózat bevételei fedezték a kiadásokat: a Boszna-völgyi vasút új pályaszakaszának (Zenica-Szarajevó) nyereségét a közös pénzügyminiszter a hitel törlesztésére fordította, a régi pályaszakasz (Brod-Zenica) nyeresége a többi katonai vasút veszteségét fedezte.
Ettől kezdve a vasút Boszniában nem szorult a Monarchia anyagi segítségére. A nullszaldós
vasúti költségvetés ottmaradt az „okkupációs hitelről" szóló előterjesztésben, és a delegációk
így szavazták meg. A z egyesült négyes albizottság jelentése. 1887. november 14. A magyar
delegáció irományai. 286-288. p.
Nemzet 1883. november 7. Reggeli kiadás.
Nemzet 1883. november 7. Reggeli kiadás.
Diószegi, Hatalmi politika 152-154. p.; Gratz Gusztáv: Bosznia Kállay halála korában. In:
Huszadik Század 5. (1904) 5. sz. 376. p.

bonyolította, a maradék 3 százalékon Szerbia és a Novibazári Szandzsák osztozott.
Montenegróból egyáltalán nem érkezett áru Boszniába. Amikor a tartományokat a
közös vámterülethez csatolták, a kivitel és a behozatal 97 százaléka vámmentes belkereskedelem lett, ami nemcsak a boszniai nyersanyagok kivitelét könnyítette meg,
hanem Kállay szavaival: „ igenisjavára esik a monarchia iparának és kereskedelmének, megkönnyítetvén a bevitel a közbenső vám eltörlése által. Tehát ezen 600.000
forintnyi vámátalány nem ajándék Bosznia-Hercegovinának.
"%
Az albizottság 1884. évi ülésén többen megpendítették a delegátusok közül,
hogy a megszálló csapatok költségvetésében még mindig feltűnnek olyan tételek,
amelyek rendes körülmények között a tartományok beligazgatási költségei közé
tartoznának. A kézenfekvő kérdésre, hogy a közigazgatási költségvetés feleslegét
miért nem fordítják e kiadásokra — a közös hadsereg rendkívüli szükségletére és
más rendkívüli kiadásokra — Kállay Béni azt felelte: „nálam senki sem óhajtja
jobban, hogy mindazon költségek, melyek Boszniára fordíttatnak, a tartományok
által viseltessenek s én szeretném legjobban siettetni azt az időpontot, midőn azon
katonai költségeket is viselheti, melyeket ma a monarchia fedez ",97 De egyelőre
célszerűbb a költségvetési többletet a tartományok fejlesztésére fordítani, hogy jövedelmeik mielőbb fedezni tudják saját katonai kiadásaikat, s ne szoruljanak a Monarchia adakozó nagylelkűségére. „E tekintetben nem szeretném a monarchia
áldozatkészségét igénybevenni, ha vanfelesleg, azt e célra tartom fordítandónak. "
— jelentette ki Kállay. Majd hozzáfűzte: „Meg lehet győződve a tisztelt albizottság, hogyha én maradok még egy ideig ezen ország kormányzatának élén — és nem
tagadom, ez büszkeségem volna — megfogom mutatni, hogy ezen országok nemcsak terhére nem válnak a monarchiának, hanem minden, így anyagi tekintetben is
hasznára válnak".
Kállay Béni kettős szerepet szánt az okkupált tartományoknak. Egyrészt Bosznia-Hercegovinát a Monarchia gazdasági befolyási övezetének tekintette, amely
mint nyersanyagtermelő vidék és mint az osztrák és magyar késztermékek felvevőpiaca kapcsolódik a Monarchia gazdasági vérkeringéséhez. Mindig ügyelt arra,
hogy Bosznia ne jelentsen konkurenciát a hazai tennelők számára. A vasútépítésnél nemcsak katonai-stratégiai szempontokat vett figyelembe, hanem gazdasági-kereskedelmi szempontokat is. Ezért tartotta különösen fontosnak, hogy a vasút

96

97
98

Nemzet 1883. november 7. Reggeli kiadás.; Bosznia főbb kiviteli cikkei az 1880-as években:
szarvasmarha, fa, szén és más bányatennékek, szilva. Nemzet 1885. november 7. Reggeli kiadás, 1888. június 22. Esti kiadás.
Nemzet 1883. november 7. Reggeli kiadás.
Nemzet 1884. november 12. Reggeli kiadás.

mielőbb eljusson a magyar határtól Szarajevóig, s aztán tovább, déli irányba, egészen a dalmát tengerpartig.
Ugyanakkor Kállay Bosznia-Hercegovinából modern mintaállamot kívánt
szervezni, és tiszteletre méltó erőfeszítésekkel igyekezett a tartományokat kiemelni a középkori elmaradottságból. Sokat köszönhet Bosznia Kállaynak: vasutak,
közutak, iskolák, kórházak épültek, bányák és gyárak nyíltak, fejlődött a mezőgazdaság is. Mindez Kállay civilizátori tevékenységét dicséri. A mából visszanézve
úgy tűnik, hogy Kállay Bosznia-Hercegovinát inkább mintaállamnak tekintette, s a
tartományok fejlesztését minden más szempontnál, a pénzügyi takarékosság szempontjánál is fontosabbnak tartotta.
1886-ban a Nemzet lelkendezve dicsérte Kállay országépítő munkáját: „ Iskola iskola után támad e területen; kitűnő országutak szelik keresztül-kasul a tartományokat, néhol olyanok, hogy a római légiók készítette utakat is felülmúlják. Új jövedelmi
források nyílnak, keresetnek, megélhetésnek új eszközei kínálkoznak... Ami pedig különösenfontos, vasútja is már annyi van Bosznia-Hercegovinának, hogy ottani pozíciónk biztosítására, a csapatok gyors mozgósítására és élelmezésére szükséges
minden vasút most jóformán megvan "." Ez az újságcikk november 24-én jelent meg
— s három nappal később 5,019.000 forintot szavazott meg a delegáció Bosznia és
Hercegovina rendkívüli katonai kiadásaira. 100 Kállay a tartományi költségvetés feleslegét továbbra is zömében fejlesztésekre fordította, és a megszállott tartományok
továbbra sem nélkülözhették a Monarchia anyagi támogatását. Bosznia-Hercegovina egészen 1918-ig teher volt a Monarchia gazdasága számára.101
Volt valami igazság abban, amit a Pesti Napló 1882-ben Bosznia pénzügyeiről
írt: ,,A bosnyák deficit ott szerepel a rendes és rendkívüli hadügyi kiadásokban eldugva s azonfelül ama kilenc milliós rendkívüli bosnyák hiteligényben, mely ezentúl rendesen elő fog fordulni a delegációknál" .102 De abban is rejlett igazság, amit
Kállay Béni az országos bizottság ülésén mondott, válaszul Szilágyi Dezsőnek és a
Pesti Naplónak: „ ennek egy nagy államnál, egy önérzettel bíró nemzetnél kizárólagos szempontnak lennie nem szabad. Tisztán a rendezett pénzügyi viszonyok, az
anyagi jólét még egyetlen nemzetet sem tettek naggyá. Én csak azt óhajtom, hogy
más, úgy országos, mint az egész monarchiára nézve sokkal fontosabb érdekeket ne
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Nemzet 1886. november 24. Reggeli kiadás.
A magyar delegáció naplója. 1886. november 27. V. ülés. 67-70. p.
Palotás, Bevonulás Boszniába. 63. p.
Pesti Napló 1882. október 27. Reggeli kiadás.

ejtsünk el talán eshetőleges anyagi áldozatok elkerülése kedvéért ".1Cb A sakktábla-diplomácia ilyen kalandos feltételekkel és anyagi áldozatokkal terhes — különösen, ha a másik játékos a cári Oroszország.
Kállay Béni az egyesült négyes albizottság 1882. november 7-én tartott ülésén
fejtette ki véleményét a hercegovinai és dalmáciai felkelés okairól. Az 1881 őszén
kitört felkelésnek nem egy, de több oka is volt —jelentette ki expozéjában a közös
pénzügyminiszter — , s erről módja volt személyesen is meggyőződni, amikor kinevezését követően, júniusban Szarajevóba látogatott.104 A felkelés okai között
említette a keleti lélek mély és feloldhatatlan ellenszenvét minden iránt, ami idegen
— „legyen az ember vagy intézmény". Aztán a külföldi befolyást, ami egyedül
Montenegró részéről jelentkezett — sehol nem volt nyoma „pánszláv izgatásnak"
— , a mesterségét európai szakszerűséggel végző, de a helyi viszonyokhoz nehezen alkalmazkodó közigazgatás hibáit, az okkupáció után a tartományokban maradt cs. kir. haderő csekély létszámát, végül azújoncozást, mint a monarchiaellenes
lázítás hamis, de annál hatásosabb propagandaeszközét. 105
A miniszter a „látlelet" után a „receptet" ismertette az albizottsággal, mely előírta, hogy a tartományokba vezényelt nagyszámú katonaság „még bizonyos időn
át" állomáshelyén maradjon, különben az erélyes katonai fellépés emléke hamar
feledésbe merül, elvész a lélektani hatás. A közigazgatás szervezetén Kállay alig
változtatott, egy rendeletével tovább tágította a kerületi és járási főnökök hatáskörét és felelősségét, de az új főtisztviselők kiválasztásában és a hivatalnoki kar összeállításában elődjétől eltérő elveket követett. Az okkupációt követően a tartományi
közigazgatás horvát hivatalnokainak aránya — nyelvismeretük és megbízhatóságuk miatt —jócskán meghaladta a horvát lakosság 18 százalék körüli arányát.
1882 után a polgári adlatus a szerb származású Nikolits Fedor báró lett, a központi
és területi igazgatás fontosabb tisztségeibe a Keleti Akadémián végzett diplomaták
kerültek, s Kállay számított a legszervezettebb és legvagyonosabb muzulmán közösség részvételére és támogatására is. Kiváló hivatalnokokkal, egyszerű ügyintézéssel és olcsó igazságszolgáltatással iparkodott megnyerni a bosnyákok rokonszenvét. 106 Kállay tudta, hogy a „tartományok nagy anyagi fejlődésre képesek, így
a rájuk fordítandó csekély költségek igen busásan megtérülnek", ami nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is hasznos, hiszen „egy nép, melynek jóléte
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A magyar delegáció naplója. 1882. november 15. V ülés. 67. p.
Kállay boszniai útjáról ld : Asbóth, Bosznia, különösen: A Boszna-vasút c. fejezetet.
Kállay Béni nyilatkozatai Boszniáról. Nemzet 1882. november 8 Reggeli kiadás. Melléklet.
Asbóth, Bosznia 254. p.; Kállay Béni nyilatkozatai Boszniáról. Nemzet 1882. november 8
Reggeli kiadás. Melléklet.

gyarapszik, nem igen hajlandó a csábításnak engedni, s mozgalmakba s lázadásokba bocsátkozni". 10 ' A „portyázó csapatok", amelyekről Kállay expozéjában beszélt, önkéntesekből szervezett, különleges felszereléssel ellátott, mozgékony
katonai alakulatok voltak a határvidéken, a rablóbandák felszámolására. A megszálló csapatok létszáma remélhetőleg leszállítható lesz a tervbe vett 5000 fővel —
hangzott a miniszteri zárszó. 108
A Nemzet terjedelmes cikkben méltatta a közös pénzügyminiszter albizottsági
szereplését, és bizakodva írta: „ Most inkább költünk valamivel többet, mintsem
hogy 30—40 milliós meglepetéseknek tegyük ki később magunkat. De ezek — katonai és politikai tekintetek alapján mondhatni merjük — el fognak maradni. "I09
A Pesti Napló kételkedve fogadta a közös pénzügyminiszter albizottsági nyilatkozatait, és az okkupációval kapcsolatos régi félelmeket hangozatta: „Az okknpációnak éppen az a baja, hogy nem szüntet meg egy veszélyt sem, hanem fokozott
mértékben szaporítja azokat, azt nem is tekintve, hogy állandóan megzavarja államipénzügyeinket s azok ziláltsága által egyszersmind megingatja a védképességet
is. Ideig-óráig csend és béke lesz a megszállott tartományokban, melyeket majd
drága pénzen civilizálunk, — s ha majd a vész órája üt—halomra dől az egész kártyavár... Amíg az okkupációs politikát folytatni akarjuk, azt mindenkor csak nagy
katonai és pénzügyi áldozatokkal folytathatjuk. S ez dönti el a kérdés politikai oldalát. A többi csak akadémiai diszkusszió. "no
A magyar delegáció 1882. november 15-én tartott plenáris ülésén tűzte napirendre az egyesült négyes albizottság jelentését. Az első szó az előadót, Baross Gábort illette, aki beszédében elismerte, a felkelés miatt a Boszniában állomásozó
katonaság létszámát huszonnyolcezerről negyvenezer főre kellett emelni, ezért a
tavalyi hatmillió forint után idén kilencmillió forintot kell megszavazniuk a delegációknak. Kállay közös pénzügyminiszter szerint azonban e nagyszámú haderővel lehetséges lesz a rend helyreállítása, s ha a körülmények engedik, 1883. július
elsejével 5000 katona — elsősorban a sebtében behívott tartalékosok — hazabocsátása. Ezért állítanak fel portyázó csapatokat, melyek 120.000 forinttal növelik
ugyan a Monarchia közös kiadásait, de így könnyebb lesz elbánni a rablóbandákkal
és megvalósítható lesz a csapatok létszámának tervezett csökkentése. 111
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Kállay Béni nyilatkozatai Boszniáról. Nemzet 1882. november 8. Reggeli kiadás. Melléklet.
Kállay Béni nyilatkozatai Boszniáról. Nemzet 1882. november 8. Reggeli kiadás. Melléklet.
Nemzet 1882. november 8. Reggeli kiadás.
Pesti Napló 1882. november 8. Reggeli kiadás; 1882. november 9. Reggeli kiadás,
A magyar delegáció naplója. 1882. november 15. V. ülés. 61-63. p.

A delegáció plenáris ülésén az ellenzék vezérszónoka Szilágyi Dezső volt.
Megint elhangzott a magyar delegációban mindaz, ami 1877-78 óta felbukkant az
ellenérvek között az okkupációval szemben. Szilágyi a boszniai költségvetés hiányosságait fejtegette, és kijelentette, „e budget tulajdonképp nem kedvező", mert
nem valósul meg a törvénybe foglalt kívánalom, hogy „azon tartományok beligazgatásának költségei az ország jövedelmeiből fognak kikerülni". 112 Felidézte a régi
aggodalmakat, „melyekkel a megszállás tényét a monarchia mindkét államában, de
különösen a magyar államban és még az akkori parlament többsége is tekintette". 113
Az okkupáció ma is veszéllyel fenyegeti a Monarchia dualista berendezkedését, a
megszállás továbbra is elviselhetetlen pénzügyi terhet ró Magyarországra; csak a
szlávok maradtak ki a vádbeszédből. Végül Szilágyi Dezső kimondta az elmarasztaló ítéletet a közös kormány bosnyák politikájára: „a monarchia mindkét államának
nagy és súlyos áldozatokra kell a jövőben is készen lennie, mert a nyugalomnak megőrzése, úgy látszik, nem a monarchia akaratától, nem a monarchia belső tényezőitől
függ-." 4
Kállay Béni az „ott vagyunk és ott is maradunk" elszántságával sorra cáfolta az
ellenzéki szónok állításait: nem igaz, hogy a nyugalom, a béke ingatag lábakon áll
Bosznia-Hercegovinában; nem igaz, hogy a Kelet az idők végéig ellenségesen
szemlél majd mindent, ami Nyugatról érkezik; nem igaz, hogy ő, Kállay közömbös
lenne Magyarország anyagi terhei iránt. S kijelentette, ma is helyesnek tartja „azt a
politikát, amely minket Boszniába vezetett". 115 A végszó nem volt kevésbé hatásos, mint Szilágyi beszédében: „Én ma is azon erős meggyőződésben vagyok, hogy
az egész közvélemény, sőt talán egyszer a bizottsági tag úr is azt fogja mondani,
hogy ez volt az egyetlen helyes út, amelyet követni lehetett." 116
„Ezen tartományoknak és viszonyaiknak én alapos és részletes ismeretével nem
bírok" — ismerte el válaszában Szilágyi Dezső, s ezzel nem állott egyedül a magyar delegációban, de nem mulaszthatta el kijelenteni, hogy „azon [okkupációs]
politika helytelen és téves volt", mert „a gyümölcsök, miket ezen fáról szedünk,
engem megerősítettek abban, hogy eredeti nézetemben nem csalatkoztam, hogy az
helytelen és téves politika volt." 117
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Ezt nem állhatta szó nélkül Andrássy Gyula gróf. A személyeskedő vitában a régi
érvek és ellenérvek csaptak össze még egyszer, a magyar delegációban. A vitát
Andrássy csípős megjegyzése zárta: „aki azt mondja, hogy ezen tartományok elfoglalása reánk nézve katonailag hátrányos, az gyönge politikus, és ebben, méltóztassék
megengedni, a tisztelt bizottsági tag úr második nyilatkozata csak megerősített." 1 ' 8
Ezzel az általános vita véget ért, következett a részletes tárgyalás, és a delegáció
tételenként megszavazta az albizottság előterjesztését, egyúttal elfogadta a közös
kormány előterjesztését a „Bosznia-Hercegovinában és a Lim területén lévő parancsnokságok, hadcsapatok és intézetek" 1883. évi rendkívüli költségvetési szükségletéről. 119
Ez volt az utolsó ülésszak az 1880-as években, amikor a magyar delegáció érdemi politikai vitát folytatott a közös kormány Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos
előterjesztésének ürügyén az okkupációról. Ettől kezdve az egyesült négyes albizottság jelentésének általános, bevezető részét, mely a megszállott tartományok
politikai, közigazgatási és gazdasági viszonyaival általánosságban foglalkozott, a
bizottság tagjai ellenvetés nélkül, mintegy fejbólintással vették tudomásul, s az
előadói beszédet követően rögtön áttértek a részletes tárgyalásra, a költségvetési
címek tételenkénti megszavazására. A külügyi jelentésről és a hadügyi költségvetésről szenvedélyes politikai viták folytak az albizottságokban és a plenáris üléseken, de Bosznia már csak pénzügyi kérdést jelentett a legtöbb delegátus számára.
Talán a boszniai vasutak ügye volt az egyetlen kivétel, de ez sem volt több mint a
kormány-előterjesztéseknek járó kötelező ellenzéki bírálat napi penzuma — a bolgár válság és a haderőfejlesztés vonta magára politikusok és közvélemény figyelmét. A Közös Hadügyminisztérium százmillió forintot is meghaladó éves költségvetése mellett Kállay Béni tárcája, a Közös Pénzügyminisztérium kétmillió forint
körüli szükséglete nevetségesen csekélynek tetszett, és a boszniai megszálló haderő éves rendkívüli költségvetése is kilencmillió forintról 4,370.000 forintra csökkent az évtized végére. 120
Az albizottsági jelentés általános része, melyet 1883-ban és 1884-ben még apró
mozzanatokra kiterjedő részletességgel állítottak össze a bizottság tagjai, 1885-re
egyetlen gondosan megkomponált körmondatba sűrűsödött: „a megszállott területeken politikai és társadalmi, valamint közgazdasági tekintetben örvendetes hala-
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dás észlelhető" — ez az „örvendetes haladás" lett a bevett nyelvi fordulat, mely az
évtized során később is valamennyi albizottsági jelentésben felbukkant. 121
A Nemzet elégedetten írta 1886-ban: „ Volt idő, mikor az okkupált tartományok
sajtóban, parlamentben, közbeszédben, mondhatni mindennapi tárgyát képezték a
diszkussziónak, mert rosszul mentek a dolgok, az új rendszer csak lassan és nehezen tudott gyökeret verni s megszilárdulni. Az utolsó évek óta azonban már alig van
szó a megszállt tartományokról; esztendőkön át még hírlapi cikk-témát sem szolgáltatnak s legföljebb a képviselőházban egy-egy szélsőbali közbeszólás révén emlegettetnek... Mindent összevéve, Bosznia és Hercegovina viszonyaival
meg
lehetünk elégedve, annyival inkább, mert maga a közvetlenül érdekelt nép is megelégszik vele. "122
Az egyesült négyes albizottság minden esztendőben részletes felvilágosítást
kért a közös pénzügyminisztertől a megszállott tartományok közigazgatási berendezkedéséről, az igazgatással járó kiadások fedezetéről, s általában tudakozódott a
tartományok politikai, társadalmi és gazdasági állapota felől. Kállay Béni mindig
ugyanazzal az aggályos, számszerű aprólékossággal válaszolt az érdeklődő bizottsági tagok kérdéseire. A delegátusok gyakran keseregtek, hogy a külpolitikáról
semmivel nem tudnak meg többet Kálnoky külügyminiszter előadásaiból, mint az
újságolvasó polgár a napilapokból. Emlékezhettek Andrássy okkupáció körüli titkolózására is 1878-ban. Kállay mindig készséggel megadta a kívánt felvilágosításokat, az előadó és a többi delegátus kérdéseire „dicséretreméltó nyíltsággal és
őszinteséggel" felelt, amit az ellenzéki tagok is elismertek, még Szilágyi Dezső is.
1884-ben az okkupáció óta Boszniában épült úthálózat térképét is bemutatta a delegátusoknak. Volt, hogy a tetszés hangjai és „Úgy van!" felkiáltások szakították
meg Kállay beszédét, máskor felszólalása végeztével „Elénk helyeslés és éljenzés"
kíséretében foglalhatott helyet. I 2 j
Az albizottság ülésein a közös pénzügyminiszterhez intézett kérdések egy része
„tisztán anyagi viszonyokra" vonatkozott — (Kállay saját csoportosítása ez) — ,
más kérdések „politikai jelleggel" hangzottak el, és akadtak „azt olvastam a lapokban" típusú kérdések is; ezekről Kállay úgy vélekedett, „legnagyobbrészt minden
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hír, mely a megszállott tartományokból jön, nem való, és ami való, az túlzott". De
az ilyen kérdésekre is mindig megadta a pontos feleletet.124
Az albizottság kormánypárti előadója, Rakovszky István minden évben előbb
általános tájékoztatást kért a megszállott tartományok gazdasági és politikai viszonyairól, aztán a boszniai költségvetés realitása felől érdeklődött, és azt tudakolta,
rendben befolynak-e a tartományok adóbevételei. A tartományi költségvetéssel
kapcsolatos, részletekre irányuló kérdéseket a kormánypárt olyan tekintélyes gazdasági szakemberei intézték a közös pénzügyminiszterhez, mint Hegedűs Sándor,
Láng Lajos és Wahrmann Mór. 123
Bosznia-Hercegovina fontosabb bevételei az 1880-as években a tized, a jövedelmi- és háziadó, az aprómarha-adó, a dohány- és sómonopólium, az erdőhasznosítás, az illetékek és 1886-tól a bányászat jövedelméből származtak. 12í> A legfőbb
adónem a tized volt, melyet természetben állapítottak meg, de az adózók pénzben
fizették, az átlagos piaci árak szerint — így a költségvetés bevétele nemcsak a terméstől, hanem az áringadozásoktól is függött. Hegedűs Sándor, Prileszky Tádé és
más kormánypárti delegátusok többször sürgették az áttérést a fejlettebb földadórendszerre. Az okkupáció után kezdődött kataszteri munkálatok 1885 végére befejeződtek, de a földadó bevezetéséhez szükséges teljes telekkönyvi nyilvántartás az
évtized végéig sem készült el. Kállay politikai okokból is vonakodott az adóreform
gyors bevezetésétől. A földadórendszernek előfeltétele volt a birtokviszonyok rendezése, ami elsősorban a muzulmán földbirtokos réteget érinthette, amelyre Kállay
politikai szövetségesként számított. Ezért bánt óvatosan a jobbágyfelszabadítással
is: kötelező örökváltság helyett a szarajevói kormány kölcsönökkel támogatta a parasztságot, hogy megválthassa személyes szabadságát. 127
Láng Lajos és Wahrmann Mór visszatérő kérdései voltak, mire fordítja Kállay a
tartományok bevételeit, és rendben törleszti-e a közös aktívákból vasútépítésre felvett hiteleket. Őket, gazdasági szakemberek lévén, a boszniai vasútépítés pénzügyi
oldala érdekelte. A kormánypárti Ivánka Imre '48-as honvéd ezredes és az Északkeleti Vasúttársaság vezérigazgatója szakmai észrevételeket tett a vasútépítéssel
kapcsolatban: 1882-ben több mint 50.000 forint törlését javasolta a rendkívüli katonai költségvetésből, mert az átalakításra szánt összegeket túlzottnak találta,
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másszor Kállay vasútépítési tervei felől érdeklődött, olcsóbb gazdálkodást sürgetett a vasutaknál és jobbító szándékú javaslatokkal állt elő. 128
Kállay Béni kivételes fontosságot tulajdonított a vasutaknak, „nemcsak közgazdasági, hanem politikai okokból is, mert ahol vasút épült, ott többé lázadás nem tört
ki... a katonaságot könnyebb egy vidékről a másikra szállítani". 129 1 8 8 3-ban, Hegedűs Sándor és Ivánka Imre kérdéseire válaszolva Kállay elismerte, Bosznia jövedelmeiből jelenleg nem lehet vasutat építeni, de „első feladat Boszniából, különösen Hercegovinából a tengert elérni, hogy Bosznia gazdag termelési kincsei kiaknáztassanak". 1 j 0 Az észak-déli irányú vasút Szarajevó-Mostar közötti szakaszának tervei 1888-ban már elkészültek, s a két országos kormány jóváhagyására
vártak. I j l Arra a kérdésre, hogy ha a Szávától az Adriáig vasútvonal épül, az nem
befolyásolja-e kedvezőtlenül Fiume forgalmát, a közös pénzügyminiszter határozott „nemmel" felelt, hiszen „Bosznián keresztül soha sem fejlődhetik nemzetközi
forgalom, nemcsak azért, mivel távol esik bizonyos nagyobb központoktól, hanem
mivel ez iránt teljes biztosítékot nyújt a vasút keskeny vágánya". l j 2
Az ellenzék részéről Szilágyi Dezső és Apponyi Albert szinte minden évben figyelmeztette Kállayt, hogy az utak, ösvények és laktanyák költségei mellett a vasutak kiadásait is a tartományi költségvetésből kellene fedezni a boszniai rendkívüli
katonai költségvetés helyett. Amikor a boszniai vasút már nem igényelte a Monarchia anyagi segítségét, Apponyi elvi kifogást emelt a vasutak kezelésével szemben, s azt követelte, a vasutak nullszaldós költségvetését, a bevételi és kiadási
tételeket helyezzék át a rendkívüli katonai költségvetésből a tartományok közigazgatási költségvetésébe. Ezt azonban a delegáció Kállay kérésére rendre elutasította, és a vasúttal kapcsolatos tételek az okkupációs hitelről szóló előterjesztésben
maradtak, tekintettel arra, hogy a vasútvonalak egy része változatlanul a hadsereg
kezelésében állott. 1 "
A Kállayhoz intézett politikai jellegű kérdések általában a közbiztonságra, az
újoncozásra, a menekültek ügyére, a csendőrség és a portyázó csapatok működésére vonatkoztak. 1884-ig a Montenegróhoz fűződő viszony is a politikai kérdések
között kapott hangot. A kormánypárt részéről 1883-ban egy régi Deák-párti képviselő, a volt diplomata és katonatiszt Éber Nándor kérdezte minderről Kállayt,
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1884-től Hegedűs Sándor tett fel kérdéseket a közbiztonsággal kapcsolatban, ami
hatással volt a Boszniában állomásozó csapatok létszámának lehetséges csökkentésére is. A portyázó csapatok és a csendőrség működésével a delegátusok általában elégedettek voltak, de többször elhangzott a sürgetés, elsősorban Hegedűs
Sándor részéről, hogy a portyázó csapatok költségeit a tartományok maguk viseljék, és ne a rendkívüli okkupációs hitelből fedezzék. 1 " 4
A portyázó csapatok, melyek 1884-től nemcsak Hercegovinában, hanem Boszniában is sikerrel vették fel a harcot a rablóbandákkal, beváltották Kállay reményeit. A
közbiztonság folyamatosan javult a megszállott tartományokban, 1884-ben már
csak „néhány kisebb rabló csapat" garázdálkodott a montenegrói határvidéken, és
1886-tól jó ideig nem esett szó rablóbandákról — még „3, 12 és 14" fős csapatokról
sem — az albizottsági jelentésben és a hírlapi tudósításokban. 1 1888-ban került ismét szóba a rablóbandák problémája: egy bukaresti és egy belgrádi francia lap híresztelte a hercegovinai közbiztonság romlását. Kállay határozottan kijelentette:
1887-ben egész Bosznia-Hercegovinában egyetlen rablás sem történt, 1888-ban feltűnt a határvidéken egy Antivariból szökött, hercegovinai menekültekből álló banda,
de belefutott egy portyázó csapatba, amely derekasan elbánt velük. Maga a nép jelentette fel a rablóbandát, és részt vett az üldözésben is. A bizottság a választ tetszéssel
és helyesléssel nyugtázta. 135 A portyázó csapatok kiadásait 1887-től már nem a tartományok rendkívüli katonai költségvetéséből, hanem a közigazgatási költségvetésből
fedezték, így a portyázó csapatok kérdése nem merült fel többé az albizottságban.1 J7
Gratz Gusztáv írta, egy évvel Kállay halála után: „A bosnyákok nyelvében teljesen
hiányzik a lopásnak megfelelő szó, szótáruk csak az „ erőszakos elvétel" kifejezését
ismeri — de annál több volt ott a rablás és gyilkosság. Azóta ez megszűnt és a rablóbandákat mindenütt kiirtották. "lj8
A kormánypárt részéről Hegedűs Sándor, ellenzéki oldalról Szilágyi Dezső és
Apponyi Albert sűrűn kérdezte a közös pénzügyminisztert, mikor vállalhatják magukra a tartományok a megszálló katonaság összes kiadásait. Ez a kérdés minden évben felmerült az albizottságban; volt, hogy Wahrmann Mór is figyelmeztette Kállayt,
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fordítson többet a boszniai költségvetésből honvédelemre. Hegedűs Sándor
1889-ben is felvetette, ideje lenne a katonai kiadásokat teljesen a megszállott tartományokra hárítani. A delegátusok sürgették a tartományi bevételek növelését, a kiadások lefaragását és a katonai költségek teljes átvállalását. A türelemre intő
miniszteri választ a konnánypárti képviselők kénytelen-kelletlen tudomásul vették,
az ellenzék a katonai létesítmények költségeinél egyszer-egyszer törléseket is javasolt, de jelentősebb változás e tekintetben nem történt. A Boszniában állomásozó cs.
kir. haderő létszáma és az okkupációs hitel összege 1888-ig egyenletesen csökkent,
aztán már csak lassabban: 1890-ben 4,3 millió forintot, 1899-ben 3,5 millió forintot
tett ki, és 1918-ig nem is tünt el a Monarchia közös költségvetéséből. 1 '"
Ugyanakkor 1885 végére az utolsó tartalékosokat is hazabocsátották Bosznia-Hercegovinából, a megszálló haderő létszáma—-az 1882-es létszámhoz mérten
—jelentősen csökkent, s 1889-ben a négyes egyesült albizottság így határozta meg a
közös hadsereg boszniai létszámát: 24.000 tiszt és közkatona, mely létszámból
20.000 katona illetékét a rendes hadiköltségvetés tartalmazta, a többi a megszállott
területek rendkívüli katonai költségvetését terhelte 4,370.000 forinttal. 140 A cs. és
kir. hadsereg Bosznia-Hercegovinában állomásozó egységeit kiegészítette a tartományok önerőből fenntartott, saját hadereje: 1890-ben már 36 század 8 zászlóaljba
osztva teljesített szolgálatot a 15. hadtest parancsnokának közvetlen alárendeltségében.141 A katolikus, ortodox és muzulmán katonák aránya e bosnyák alakulatokban
1884-től pontosan megfelelt a teljes népesség felekezeti összetételének. 112
Felekezeti kérdésekről az 1880-as években kétszer esett szó az albizottság ülésein. 1883-ban a szarajevói görögkeleti metropolita és a katolikus érsek vitája,
1885-ben Kosnovics metropolita lemondása, a felekezetek állami támogatása és a
cirill ábécé kiszorítására vonatkozó kormányzati intézkedések vonták magukra
Rakovszky István előadó, Láng Lajos és Hegedűs Sándor figyelmét. Kállay határozottan cáfolta a hírlapi vádakat, melyek szerint a szarajevói kormány mostohán
bánik a szerbekkel és a cirill ábécé kiszorítására törekedne; s kijelentette, a kormány „első kötelessége, hogy a különböző felekezeteknek egyenjogúságát nemcsak a legnagyobb tiszteletben tartsa, hanem hogy valamennyi iránt egyenlő
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5. melléklet.
Az egyesült négyes albizottság jelentése. 1889. június 29. In: A magyar delegáció irományai.
288-289. p.
Nemzet 1889. július 4. Reggeli kiadás.
Nemzet 1884. november 12. Reggeli kiadás; 6. melléklet.

jóindulattal és pártfogolással legyen".14"1 A delegáció a miniszteri nyilatkozatot
egyetértő megnyugvással fogadta.
Kállay vallási és nemzetiségi politikája, mely a tartományok Szerbiához húzó,
délszláv terveket szövögető ortodox lakosságával szemben inkább a megbízhatóbbnak tartott katolikus horvátokat és muzulmánokat pártfogolta, e finom politika
nem került szóba az albizottságban, ahogy a vallási különbségeket a közös nyelv és
történelmi múlt egységében feloldani igyekvő „nemzetteremtési kísérlete" sem
érintette közvetlenül a tartományok pénzügyeit és a delegációkat. 144
Pedig a Bosznia jövőjét sorsdöntőén alakító vallási és nemzetiségi kérdés a sajtóban is előtűnt. A Pesti Napló az 1882. évi delegációs ülésszak megnyitásakor a
londoni The Times vezércikkét idézte: „Időről-időre, így szól e lap, oly jelek merülnek fel, melyek azt mutatják, hogy e két tartomány pacifikációja nem sikerült...
Annyi kétségtelen, hogy a nép ellenszenvvel viseltetik az osztrák kormány iránt és
még az is kétséges, vajon van-e ezen tartományokban egyáltalán oly párt, melyre a
kormány számíthat." 145
Kállay iparkodott a két tartományban olyan „pártot" teremteni, „melyre a kormány számíthat". Már 1877-ben Bosznia-Hercegovina kormányzásáról összeállított emlékiratában kifejtette nézeteit egy ilyen „párt" szükségességéről, a
katolikusok nem hivatalos, de érezhető támogatásáról. A felekezetekkel kapcsolatos „azt írta az újság" típusú kérdésekre Kállay mindig részletes választ adott, de
messzire tekintő politikai terveiről nem beszélt a delegáció előtt. 146

Összegzés
Kállay Béni felfogásában az Osztrák-Magyar Monarchia nagyhatalmi állása elsőrangú magyar érdek volt, s éppen ő, a közös miniszter volt legtekintélyesebb tagja
annak a bécsi magyar körnek, amely Andrássy Gyula gróf iránymutatása szerint a
birodalmi kulcspozíciók megszerzésével vélte elérhetőnek, hogy a Monarchiából
magyar birodalom legyen. E magasabb, összbirodalmi nézőpontból tekintett
Kállay Bosznia-Hercegovinára is, mint olyan tartományokra, amelyek megszerzé-
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Nemzet 1883. november 7. Reggeli kiadás, 1885. november 7. Esti kiadás.
Ress Imre: Kállay Béni bosnyák nemzetteremtési kísérlete. In: Limes. 41-^12/2. sz. (2000)
277-286. p.; Ress Imre: A bosnyák nemzettudat fejlődése. In: Pro minoritate. 2000. nyár.
67-82. p.; Dán Károly: Kállay Béni és a magyar imperializmus. Egy bátortalan kísérlet m a radványai. In: Aetas. 2000/1-2. sz. 239-241. p.
Pesti Napló 1882. október 27. Reggeli kiadás.
Vasas, Kállay politikusi pályaíve 79. p.

se elsősorban birodalmi érdek volt annak idején. Boszniát nemcsak a Monarchia
gazdasági befolyási övezetének tekintette, hanem a hagyományos „gyarmati"
nyersanyagtermelő vidék és felvevőpiac szerepe mellett tiszteletre méltó erőfeszítésekkel igyekezett a tartományokat kiemelni a középkori elmaradottságból. Vallási és nemzetiségi elképzelései mellett e két szempont, az Andrássy-féle
értelemben vett birodalmi nézőpont és a modernizációs igyekezet határozta meg
Kállay bosnyák politikáját, amely az utókor megítélése szerint az 1880-as években
a tartományok lakosságának is megelégedésére volt. A feszültségek, a problémák
csak a századforduló idején kezdtek szaporodni. Kállay Bosznia fejlesztéséhez
nem nélkülözhette a Monarchia anyagi eszközeit, rászorult a delegációk támogatására, ami nélkül nem valósíthatta volna meg messzire tekintő boszniai terveit. A
nézeteltérések Kállay és a magyar delegáció között az 1880-as években általában
abból adódtak, hogy a közös pénzügyminiszter a tartományok fejlesztését tartotta
előbbrevalónak, míg a magyar delegátusok elsősorban pénzügyi szempontból ítélték meg a miniszter tevékenységét és modernizációs törekvéseit. De az eltérő érdekeket az 1880-as években általában sikerült összebékíteni, és Kállay Béni
számíthatott a magyar delegáció támogatására.

1. MELLÉKLET
Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának
1883. évi előirányzata
I. A közös külügyminisztérium előirányzata az 1883-ik közigazgatási évre:
a) rendes és rendkívüli bevételek;
b) póthitel kérése az 1882-ik évre.
(külügyi albizottság)
II. Hadügyminisztérium:
a) a közös állandó hadsereg rendes és rendkívüli szükséglete;
b) a hadügyminiszter által adott válaszok a magyar országos bizottságnak
1882-ik évi hadi szükséglet tárgyalása alkalmával hozott határozataira;
c) előterjesztés, melyben az 1880-ik évi zárszámadás szerint a rendkívüli
hadi szükségletnek költségelőlegéből fennmaradt néhány összegek felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítása kéretik;
d) a haditengerészet rendes és rendkívüli szükséglete;
e) a haditengerészet póthitele,
(hadügyi albizottság és tengerészeti albizottság)
III. A közös hadügyminisztérium előterjesztése a megszállt területen lévő parancsnokságok, hadcsapatok és intézetek rendkívüli szükségletére nézve,
(egyesült négyes albizottság)
IV. A közös pénzügyminisztérium:
a) rendes és rendkívüli kiadások;
b) számellenőrzés (közös főszámszék),
(pénzügyi albizottság)
V. A közös pénzügyminisztérium előterjesztése, mellyel:
a) az 1880. évi zárszámadást,
b) az 1880. évi kezelési számadást bemutatja,
(zárszámadási albizottság)
A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött bizottság
naplója. Szerk.: Maszák Hugó. 1882. október 25.1. ülés. Bp., 1882, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság. 5. p.

2. MELLÉKLET
Bosznia és Hercegovina költségvetése az 1883. évre
A. Szükséglet
Rendes
Központi vezetés

(forint)
Rendkívüli

Összesen

150 700

0

150 700

Beligazgatási osztály

2 368 779

410 032

2 778 811

Pénzügyi osztály

2 598 523

890 425

3 448 948

585 650

35 700

621 350

5 703 652

1 336 157

7 039 809

Rendes

Rendkívüli

Összesen

0

0

0

180 400

0

180 400

7 037 419

0

7 037419

0

0

0

7 2 1 7 819

0

7 2 1 7 819

Igazságügyi osztály
A szükséglet összege

B. Fedezet (forint)

Központi igazgatás
Beligazgatási osztály
Pénzügyi osztály
Igazságügyi osztály
A fedezet összege

A szükséglet szembesítve a fedezettel
Marad fölösleg
Nemzet 1882. október 26. Esti kiadás.

7 039 809
178 010

Bosznia és Hercegovina költségvetése az 1889. évre
A. Szükséglet

(forint)

Rendes

Rendkívüli

Összesen

255 190

359 000

614 190

Beligazgatás

4 024 930

991 256

5 016 186

Pénzügyi igazgatás

3 076 279

173 100

3 249 379

504 240

8 600

512 840

7 860 639

1 531 956

9 392 595

Rendkívüli

Összesen

Központi vezetés

Igazságügyi igazgatás
A szükséglet összege

B. Fedezet

(forint)

Rendes
Központi igazgatás

0

0

0

408 100

1 500

409 600

9 021 450

1 000

9 022 450

0

0

0

9 431 550

2 500

9 434 050

Beligazgatás
Pénzügyi igazgatás
Igazságügyi igazgatás
A fedezet összege

A szükséglet szembeállítva a fedezettel
Marad fölösleg
Nemzet 1888. június 9. Esti kiadás.

9 392 595
41 155

3. MELLÉKLET
Az Osztrák-Magyar Monarchia közös költségvetése 1883-ban és 1890-ben
(Póthitelek és zárszámadás nélkül)
I. Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának (közös kiadásainak és
bevételeinek) 1883. évi és 1890. évi előirányzata
I. Cikk. A magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok
és országok által közösen fedezendő rendes szükséglet költségvetése az 1883. és az
1890. évre (forint):
1883
1890
4 185 100
I. Fejezet. Külügyminisztérium:
3 513 200
II. Fejezet. Hadügyminisztérium:
A. Hadsereg:
92 456 365
98 360 820
7715 760
9 254 877
B. Hadi tengerészet:
1 955 867
2 000 963
III. Fejezet. Pénzügyminisztérium:
125 500
128 400
IV. Számellenőrzés (közös főszámszék):
Összesen a rendes szükséglet:
105 766 692
113 930 160
II. Cikk. A magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok
által közösen fedezendő rendkívüli szükséglet
költségvetése az 1883. és az 1890. évre (forint):
I. Fejezet. Külügyminisztérium.
II. Fejezet. Hadügyminisztérium.
A. Hadsereg.
B. Hadi tengerészet.
III. Fejezet. Pénzügyminisztérium.
Összesen a rendkívüli szükséglet:
III. Cikk.
A közösen fedezendő összes szükséglet:
Ebből levonva a határvámjövedék bevételei:
Az összes szükséglet:

36 800

173 400

7 508 157
1 266 464
3 875
8 815 296

13 358 948
1 889 200
0
15 421 548

114 581 988
14 670 225
99 911 763

129 351 708
39 733 750
89 617 958

A magyar kincstár terhére levonandó 2 százalék:
1 998 235 frt 26 kr
1 792 359 frt 16 kr
A maradvány:
97 913 527 frt 74 kr
87 825 598 frt 84 kr
A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok által fedezendő 70 százalék:
68 539 469 frt 42 kr
61 477 919 frt 19 kr
A magyar korona országai által fedezendő 30 százalék:
29 374 058 frt 32 kr
26 347 679 frt 65 kr
II. A Bosznia-Hercegovinában és a Lim területén lévő parancsnokságok, hadcsapatok és intézetek 1883. és 1890. évi rendkívüli költségvetése
I. Cikk. A Bosznia-Hercegovinában és a Lim területén lévő parancsnokságok,
hadcsapatok és intézetek a rendes előirányzaton felül maradó költségtöbbletének fedezésére, mint rendkívüli hadseregi szükséglet, az 1 883. évre 8 988 000
forint, az 1890. évre 4 370 000 forint engedélyeztetik, a következő címek és rovatok szerint:
1. c m. Pénzbeli ellátás.
2. c m. Természetbeni élelmezés és legénységi eledel.
3. c m. Lovak beszerzése.
4. c m. Fegyverügy.
5. c m. Vonatszerügy.
6. c m. Hadmérnöki és építészeti ügy.
7. c m. Ruházat, szerelet és ágyak.
8. c m. Egészségügy.
9. c m. Általános kiadások (vasút, posta, távírda, „portyázó csapatok").
II. Cikk.
A közösen fedezendő rendkívüli szükséglet:
A magyar kincstár terhére levonandó 2 százalék:
A maradvány:

8 988 000
179 760
8 808 240

4 370 000
87 400
4 282 600

A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok által fedezendő 70 százalék:
6 165 768
2 997 600
A magyar korona országai által fedezendő 30 százalék: 2 642472
1 284 780
A magyar országos bizottság határozatai. 1882. november
gyalására a magyar országgyűlés által kiküldött bizottság
Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság. 256—275. p.
A magyar országos bizottság határozatai. 1889. július 13. A
mányai. Bp., 1889, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság.

18. A közös ügyek tárirományai. Bp., 1882,
magyar delegáció iro330-352. p.

4. MELLÉKLET
A Közös Pénzügyminisztérium költségvetése
(forint)
1883
cím. Központi vezetés:
105 200
cím. Központi pénztár:
26216
cím. Számosztály:
38 370
cím. A közös külügyminisztérium
nyugdíjai és ellátási élvezményei:
345 000
V.
cím. A kincstár által fedezendő katonai
és tengerészeti nyűg- és kegydíjak:
1 295 000
VI. cím. A fennállott katonai központi
és tengerészeti számvevőség hivatalnokainak
stb. nyugdíjai és ellátási élvezményei:
75 000
VII. cím. A közös pénzügyminisztérium nyugdíjai
és ellátási élvezményei:
45 000
VIII. cím. A közös főszámszék nyugdíjai
és ellátási élvezményei:
29000
Rendkívüli szükséglet:
3 875
Összesen:
1 962 661
Levonva a fedezet:
2919
Marad:
1 959 742
I.
11.
111.
IV.

1890
106 260
25 750
39 450
370 000
1 320 000

50 000
66 850
28 500
0
2 006 810
5 847
2 000 963

Határvámjövedék:
I.
A birodalmi tanácsban képviselt királyságok
és országok részére elő irány oztatik:
12 924 760
II.
A magyar korona országainak határvám
előirányzata:
2 204 300
III. Bosznia és Hercegovina részére előirányoztatik:
141 165
I., II. és III. tétel alatt összesen:
15 270225

5 085 750
116000
40 953 850

Levonva a Bosznia és Hercegovina közigazgatása
részére megszavazott vámátalány:
600 000
Határvám-jövedéki többlet (az előterjesztés szerint): 14 670225
Vámbevételi felesleg (a határozat szerint):
14 670225

600 000
39 953 850
39 733 750

35352 100

A pénzügyi albizottság jelentése a közös pénzügy minisztérium 1883-ik évre előirányzott költségvetése tárgyában. 1882. november 3. A magyar delegáció irományai. Bp., 1882, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság. 123-128. p.
A pénzügyi albizottság jelentése a közös pénzügyminisztériumnak
az 1890-ik évre
előirányzott költségvetése tárgyában. 1889. június 27. A magyar delegáció irományai. Bp., 1889, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság. 33—37. p.

5, MELLÉKLET
A magyar delegáció egyesült négyes albizottságában a közös
pénzügyminiszterhez intézett fontosabb kérdések 1882 és 1889 között
1882
Baross Gábor előadó: a felkelés okai, tervezett és már végrehajtott változtatások a
közigazgatás szervezetében, lehetséges lesz-e a megszálló csapatok létszámának tervezett leszállítása, a portyázó csapatok felállítása, közbiztonság.
Szilágyi Dezső: reális alapokon nyugszik-e a költségvetés, rendben befolynak-e a
főbb adónemekből származó bevételek, újoncozás, szökések, a katonai utakat
átadták-e már a polgári kormányzatnak, útépítések csak a tartományok terhére
történjenek.
Wahrmann Mór: a dohánymonopólium fogadtatása a lakosság körében.
Hegedűs Sándor: a dézsrna beszedése természetben vagy pénzben történik.
Éber Nándor: Hercegovina hat kerületében visszatértek-e már a katonai után a polgári igazgatáshoz, újoncozás.
A boszniai költségvetés realitása: Szilágyi Dezső, Hegedűs Sándor, Éber Nándor,
Wahrmann Mór kérdései.
A Közös Hadügyminisztérium kezelése alatt álló vasutak: vita, Ivánka Imre költségvetési törlést javasol.
1883
Rakovszky István előadó: általában a tartományok állapota, vita a szarajevói ortodox metropolita és a katolikus érsek között.
Éber Nándor: újoncozás, a hercegovinai menekültek visszatérése.
Hegedűs Sándor: csendőrség fejlesztése, földadó kataszter, adóügyek, tervezett
vasutak.
Ivánka Imre: a Boszna-völgyi vasút meghosszabbítása Szarajevótól a Narenta völgyéig-

Prileszky Tádé: agrárviszonyok, adóreform.
Falk Miksa: általános tájékoztatás, a jövedelmek nem fedezik a kiadásokat (a katonai költségek és a vámátalány miatt).
1884
Rakovszky István előadó: általános tájékoztatás a megszállott tartományok anyagi
és politikai viszonyairól, a menekültek ügye, milyen a viszony Montenegróval,
hogyan zajlott az újoncozás, közbiztonság, a csendőrség fejlesztése, meddig
lesz még szükség a portyázó csapatokra, birtokviszonyok, adózási viszonyok,
bevételek.
Prileszky Tádé: dohány- és sójövedék.
Gyarkovics György: meddig marad fenn a dézsmajövedelemre alapozott adórendszer, vasútépítési tervek.
Hegedűs Sándor: a portyázó csapatok költségeinek a tartományi költségvetésben a
helyük, halad-e a vasútépítés, a közös kormány részvétele a „Bosznia" bányavállalatban, miért csökken Magyarország dohánykivitele Boszniába, versenyt
támaszt-e a helyi termelés.
Szilágyi Dezső: a katonai utak és ösvények építésének, valamint a katonaság elhelyezésének költségeit a tartományoknak kellene állniuk.
Wahrmann Mór: mire fordítják a tartományi költségvetés feleslegét.
Láng Lajos: az úthálózat bővülése, agrárviszonyok.
Apponyi Albert, Szilágyi Dezső: a vasutak és a katonai létesítmények költségeit
csak a két törvényhozás szavazhatja meg, törlési javaslat.
Hegedűs Sándor: elfogadja a költségvetést tekintettel a viszonyokra, de a jövőben
a tartományok fizessék a katonaság elhelyezésére szolgáló létesítmények költségeit.
1885
Rakovszky István előadó: általános helyzet, közbiztonság, adózás, birtokviszonyok, újoncozás, reális-e a költségvetés, befolynak-e a jövedelmek, a vasút költségei mikor lesznek fedezhetők a beligazgatás költségvetéséből, a bolgár
válság hatásai a megszállott tartományokban.
Prileszky Tádé: mikor kerül a Boszna-völgyi vasút, a posta és a távírda a hadseregtől a közös pénzügyminiszter kezelésébe.
Hegedűs Sándor: a cirill ábécé használata Boszniában, az ortodox egyház helyzete,
mennyire haladtak a kataszteri munkálatok, mikor lép életbe az adóreform.
Apponyi Albert: beruházásokat csak a két országgyűlés szavazhat meg.
Ivánka Imre: a boszniai vasutak pénzügyei.

Láng Lajos: a vasúthálózat kiépítése nem szenved-e késedelmet a tartományi költségvetést terhelő hitel- és kamattörlesztés miatt, milyen elvek szerint osztják
szét az állami támogatást a felekezetek között, adóbevételek.
Wahrmann Mór: a közös aktívák terhére felvett hitel tőke- és kamattörlesztése.
1886
Rakovszky István előadó: a bolgár válság hatásai Boszniában, a portyázó csapatok
kiadásai hiányoznak a rendkívüli hadügyi költségvetésből.
Apponyi Albert: a katonaság elszállásolását részben a saját költségvetésből részben
az okkupációs hitelből fedezik, a bosnyák újoncokból álló csapatok és a közös
hadsereg viszonya, elvi szempontból a boszniai vasutak költségeinek nem a
rendkívüli hadügyi, hanem a közigazgatási költségvetésben a helyük.
Prileszky Tádé: a katonák egészségügyi állapota rossz a megszállt területeken az
elszállásolás viszonyai miatt.
Wahrmann Mór: mire fordították a közigazgatási költségvetés feleslegé?
Ivánka Imre: olcsóbb gazdálkodást sürget a vasutaknál.
1887
Rakovszky István előadó: a tartományok állapota.
Hegedűs Sándor: vasutak, tőke- és kamattörlesztések alakulása, közbiztonság.
Gyurkovics György: mikor valósítható meg az átmenet a tizeden alapuló adórendszerről a földadórendszerre?
Apponyi Albert: elhelyezési költségek a tartományi költségvetésből fedezendők,
nem igaz, hogy fedezik a bevételek a kiadásokat, a honvédelem csak minimális
részben terheli Bosznia költségvetést, azt a Monarchia fizeti.
Wahrmann Mór: lehetőleg többet fordítson a tartományi kormány honvédelemre.
Horváth Gyula: a terhek túlnyomó részét már a tartományok fizetik.
1888
Rakovszky István előadó: a bevételek rendben befolynak-e, a költségvetés megalapozott-e, nem lehet-e a bevételeket a Monarchia terheinek csökkentésére fordítani a haderő leszállításával vagy a vasúti hitel gyorsabb törlesztésével,
lehetne-e a kiadásokban megtakarításokat eszközölni.
Hegedűs Sándor: csendőrség fejlesztése, csökkenthető-e a megszálló csapatok létszáma, laktanyák építését és fenntartását a tartományoknak maguknak kellene
fedezniük, mi igaz a montenegrói rablóbandák betöréseiről szóló hírekből, az
ipar és a mezőgazdaság fejlődése, miért támogat a konnány bányákat és téglagyárakat.

Gyurkovics György: hírlapok rablóbandák garázdálkodásáról szóltak, mikor készül el a Szarajevó-Mosztár vasút, az ortodox egyház szervezeti változásai.
Apponyi Albert: a vasutak költségvetését helyezzék át a közigazgatási költségvetésbe.
1889
Rakovszky István előadó: a boszniai költségvetés realitása.
Gyurkovics György, birtokviszonyok, külföldi lapokban a lakosság elégedetlenségéről olvasott.
Hegedűs Sándor, a katonai kiadásokat ideje lenne teljesen áthárítani a tartományokra, dohányjövedelmek emelkedése, fogyasztási adó növekedése, sójövedelem csökkenése.
Apponyi Albert: részletes felvilágosítás a bosnyák csapatok költségeiről.
Wahrmann Mór: mennyit fizettek vissza a hitelekből közös aktívák részére.
Pulszky Ágost: bányaügy, földadó kataszter.
Nemzet
kiadás,
vember
vember
kiadás.

1882. november 8. Reggeli kiadás. Melléklet, 1883. november
1884. november 11. Esti kiadás, november 12. Reggeli kiadás,
7. Reggeli kiadás, Esti kiadás, 1886. november 22. Esti kiadás,
13. Reggeli kiadás, 1888. június 22. Esti kiadás, 1889. július

7. Reggeli
1885. no1887. no4. Reggeli

6. MELLÉKLET
Bosznia és Hercegovina lakossága felekezetek szerint 1851 és 1910 között
Ortodox

Muszlim

Katolikus

Zsidó

Egyéb

1851

Összesen
930 000

1879

496 485

448 613

209 391

3 426

249

1 158 164

1885

571 250

492 710

265 788

5 805

538

1 336 091

1895

673 246

548 632

334 142

8 213

3 859

1 568 092

1910

825 418

612 137

434 061

11 868

14 560

1 898 044

Róbert J. Donia — John V. A. Fine: Bosnia and Hercegovina. A Tradition Betrayed.
New York, 1994, Columbia University Press. 86—87. p.

7. MELLÉKLET
Kállay Béni életének főbb állomásai közös pénzügyminiszteri kinevezéséig
1839. december 22-én született Pesten, Nagy-Kállói Kállay István, Csanád megye
főispáni helytartója, a máramarosi kamara igazgatója és Ebeczki Blaskovich Amália fiaként.
A Pesti Egyetemen jogot, gazdaságtörténetet és természettudományokat hallgat; oroszul tanul, aztán törökül, Vámbéry Ármintól, majd megtanul szerbül és újgörögül is. Több cikket ad közzé szerb nyelven, melyek pesti szerb emigráns
körökben feltűnést keltenek és meghozzák számára az ismertséget.
1865-ben a szentendrei választókerületben indul a képviselőválasztásokon. A
szerb választópolgárok Kállay mellé állnak, de a rendkívül szoros küzdelemben
vereséget szenved a református „párt" ellenjelöltjétől, ha hihetünk Mikszáth Kálmánnak, mindössze huszonkét szavazattal.
1867-ben lefordítja John Stuart Mill művét A szabadságról, és bevezető tanulmányt írt hozzá, az Előszót.
1868. január 27-én Ferenc József, Andrássy Gyula gróf miniszterelnök javaslatára, kinevezi belgrádi főkonzulnak.
1868. április 20-án mutatkozik be Obrenovics Mihály szerb fejedelemnél.
1868. szeptember 14-től 27-ig utazást tesz a szerb-bolgár határvidéken.
1871 .július 12. és augusztus 12. között kerül sor első boszniai útjára. Egy hónap
alatt 582 kilométert tesz meg, kocsin és lóháton. Andrássyval szakadatlanul levelez, a magyar miniszterelnök útmutatása szerint valóságos helyi magyar külpolitikát folytat.
1875. május 4-én benyújtja lemondását a belgrádi főkonzulságról, amit
Andrássy Gyula külügyminiszter május 16-i határnappal elfogad. Kállay hazatér
Magyarországra.
1875 nyarán egy nagy számban örmények lakta erdélyi kisváros, Szamosújvár
választja képviselőjének.
1875-től 1878-ig országgyűlési képviselő Sennyei Pál báró konzervatív pártjában, és lapjuk, a Kelet Népe szerkesztője.
1877. június 26-án mondja el híres beszédét a Képviselőházban, amelyben kiáll
Andrássy külpolitikája mellett, és elsőként jelenti ki, hogy a Monarchia nem ragaszkodhat az Oszmán Birodalom területi sértetlenségéhez, mert „Törökország,
mint állam, a hanyatlás útján halad, még pedig feltartóztathatatlanul".
1878-ban a berlini kongresszust követően ő az Osztrák-Magyar Monarchia
képviselője a kelet-ruméliai nemzetközi ellenőrző bizottságban.

1878-ban megjelenik az Oroszország keleti törekvései című történelmi vázlata.
A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választja.
1879. október l-jén a távozó Andrássy külügyminiszter kinevezi a Külügyminisztérium II. osztályfőnökének.
1880. december 1-én Heinrich Haymerle külügyminiszter Kállayt teszi meg a
minisztérium I. osztályfőnökének.
1881. október 10. és november 20. között, miután Haymerle váratlanul elhunyt,
Kállay vezeti az ügyeket a Külügyminisztériumban. O ajánlja Kálnoky Gusztáv
gróf szentpétervári nagykövetet az uralkodó figyelmébe új külügyminiszternek.
1882. június 4-én Szlávy József lemondását követően Ferenc József kinevezi a
birodalom közös pénzügyminiszterének.

ARANY KRISZTINA
FIRENZEI KERESKEDŐK, BANKÁROK ÉS HIVATALVISELŐK
MAGYARORSZÁGON (1370-1450)
Prozopográfiai adattár
Előszó az adattárhoz

A középkori firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok jelentős szerepet játszottak a XIV-XV. századi magyar királyság gazdasági életében. A firenzei üzletemberek tőkeerejük és rugalmasságuk révén a korabeli Európa összes régiójában
jelen voltak. Alkalmazkodva a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez, a lehető legteljesebb mértékben igyekeztek kiaknázni az adott régió által nyújtott gazdasági lehetőségeket. Doktori kutatásaim során a Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején
(1387-1437) a magyar királyság területén dolgozó firenzei kereskedők tevékenységének gazdasági és társadalomtörténeti vonatkozásait vizsgálom. A tervezett
disszertáció két módszert, a kvantitatív és az egyes személyekre illetve családokra
vonatkozó esettanulmányokat alkalmazva igyekszik elemezni ezeknek a firenzei
üzletembereknek a magyarországi működését és bemutatni firenzei hátterüket. 1 A
doktori kutatások keretében eddig elvégzett adatgyűjtésem eredménye az itt megjelenő prozopográfiai adattár, amelyet az Engel Pál által meghonosított módszer
alapján készítettem, és amely reményeim szerint a kutatómunka előrehaladtával
tovább fog bővülni. 2
Az adattár alapját a magyar és nemzetközi szakirodalomban már említésre került firenzei üzletemberekre vonatkozó adatok képezik. Elsősorban a rájuk vonatkozó adatokat kerestem eddigi kutatómunkám során firenzei és magyarországi
levéltári anyagokban. Arra törekedtem, hogy minél több adatot feltárva a lehető
legrészletesebb képet adjam egy adott személynek mind a magyarországi tevé-
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2

Jelen adattár a Közép-európai Egyetem Középkortörténeti Tanszékén, folyamatban lévő PhD
kutatásaim keretében készült. Hálával tartozom Teke Zsuzsának, konzulensemnek a doktori
kutatásaimra vonatkozó értékes tanácsait, valamint az adattár publikációra történő előkészítésében nyújtott felbecsülhetetlen segítségét illetően. Az ezidáig elkészült esettanulmányokat
lásd Arany, 2006.; Arany, 2007.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok.
Engel, 1998.
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kenységéröl, mind pedig a firenzei társadalmi és gazdasági hátteréről. Ez utóbbit
különösen fontosnak tartom, hiszen ily módon árnyaltabb és összetettebb képet kapunk a firenzei kereskedők magyarországi jelenlétének gazdaság- és társadalomtörténeti aspektusairól.
Az adattár összeállításánál elsősorban a gazdasági, üzleti tevékenységgel kapcsolatos, valamint a firenzei forrásokból elérhető fontosabb társadalom- és gazdaságtörténeti, illetve a magyarországi és firenzei hivatalviselésre vonatkozó fontosabb adatok szerepeltetésére törekedtem.' Remélem, hogy az így létrejött anyag
közzététele segítséget nyújt más, a korszakot kutató szakembereknek is.
Az adattár forrásbázisát illetően ezidáig a Firenzei Állami Levéltárban őrzött
1427-es, 1430-as, 1433-as firenzei catastoknak a hazai és nemzetközi szakirodalomból már ismert firenzei kereskedőkre vonatkozó adatai kerültek átnézésre. A
Firenzében 1427-ben bevezetett adóreform, a catasto iratanyaga Firenze város gazdasági, társadalmi életének egyedülálló dokumentációja. A firenzei polgár családfők, elsősorban ingatlan befektetésektől, kereskedelmi és bankügyletekből, valamint az államnak nyújtott közkölcsönökből származó nyereségét tartalmazó részletes adóbevallásai számos magyarországi vonatkozást tartalmaznak. 4 A Mercanzia, azaz a firenzei kereskedelmi ügyészség iratanyaga az adattárban egyenlőre
nagyon kis mértékben reprezentált, annak ellenére, hogy a társasági, kereskedelmi
szerződések, vitás örökösödési és üzleti ügyeket tartalmazó fond feltehetőleg sok
érdekes adatot tartalmaz. 5 Ennek az az oka, hogy az egyébként nagy terjedelmű levéltári egységnek a kutatását nagyban nehezíti az iratanyag rossz fizikai állapota és
a segédletek teljes hiánya. A Firenzei Állami Levéltár digitalizálási tevékenységének, valamint a Dávid Herlihy és Christiane Klapish-Zuber neve által fémjelzett
számítógépes feldolgozásoknak köszönhetően a Medici Avanti il Principato
(MAP) fond anyaga digitalizált változatban, míg az 1427-es, Firenze városra vonatkozó Catasto anyag részletes, a főbb adatokat is feltüntető indexe kutatható
interneten is.6 Hasonlóképpen a Tratte valamint a Mercanzia fondok városi és céhbeli vezető tisztségviselők választására vonatkozó iratanyagai alapján készült
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Néhány esetben terjedelmi okokból kivételt kellett tennem, így pl. az egyébként kereskedelmi
és pénzügyleteket is bonyolító Filippo Scolari, azaz Ozorai Pipo (1369-1426) működését illetően az egyéb, hadi, jogszolgáltatási tevékenységére vonatkozó, egyébként bőséges adatokat
nem emeltem be az adattárba.
ASF Archivio del Catasto. A catasto-ról ld. Teke, 1984. Az 1427-es Catasto adatainak feldolgozását ld. Klapisch-Herlihy,
1988.; A firenzei adóreformokról ld. Conti, 1984.; Molho, 1971.
ASF Archivio della Mercanzia. A Mercanzia működéséről ld. Astorri, 1998.
A Klapisch-Herlihy féle feldolgozás részletes mutatóját ld. Online Catasto.

adatbázis is elérhető interneten. 7 Ez utóbbinak, a Magyarországon dolgozó üzletemberekre vonatkozó adatai felsorolás szintjén kerültek be az adattárba, mintegy
jelezve az anyavárosban betöltött társadalmi és gazdasági szerepüket, amely szoros összefüggésben állt városi tisztségekre történő választhatóságukkal. Emellett
fontos közvetett információkat tartalmaz magyarországi tevékenységük kronológiáját illetően, hiszen az említett adatbázisban külön jelölik, amennyiben a megválasztott tisztviselő távolléte miatt nem tölthette be azt a városi tisztséget, amelyre
választották. Tennészetesen ez utóbbi adatok óvatosan kezelendők, hiszen az adatbázisban szereplő fő városi tisztségek, a Signoria (1 Gonfaloniere di Giustizia, 8
prior), valamint tanácsadó testületei, a Collegi (12 Buonuomini, 16 Gonfalonieri di
Compagnia) hivatalviselése kettő-négy hónapra, a céhes vezetők kinevezése általában négy hónapra szólt.8 Ugyanakkor néhány esetben több évi távollétről is tudomásunk van, ami egybevetve az egyéb vonatkozó firenzei, illetve magyarországi
forrásanyagban szereplő dátumokkal, pontosíthatja az üzletemberek magyarországi tartózkodására vonatkozó ismereteinket.
Emelett a firenzei kancelláriai anyag, ezen belül a diplomáciai levelezés, a követutasítások és a firenzei követek jelentéseinek a címben megjelölt időszakra vonatkozó anyagait ellenőriztem és vetettem össze a Simonyi Ernő által a XIX. században összegyűjtött, és jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában
őrzött Flórenczi Okmánytár adataival. 9 A követutasítások közül kiemelendő
Rinaldo di Maso degli Albizzi jelentése 1426. évi magyarországi követjárásáról,
amely a XIX. században publikálásra került és fontos információkat tartalmaz
több, 1426-ban Budán, illetve Magyarországon a Scolari-k köréhez tartozó firenzei üzletemberrel kapcsolatban. 10
Végül, de nem utolsósorban a publikált források közül jelentős adatokat tartalmaznak egyes kereskedőcsaládok feljegyzési könyvei, az ún. Ricordanze-k, amelyekben a családfő kronologikus rendben sorolta fel a családdal kapcsolatos fontosabb eseményeket."
A magyarországi okleveles anyagot illetően a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában és Diplomatikai Fényképgyűjteményében, valamint a
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A Tratte valamint a Mercanzia fondok városi és céhbeli vezető tisztségviselőkre vonatkozó
iratanyagának (Tratte, Giornali delle Tratte, illetve Mercanzia, Tratte dei consolati delle arti,
Mercanzia, Bastardello di Tratte) digitális feldolgozása elérhető: Online Tratte.
Firenze politikai berendezkedéséről és a városi tisztségviselők választási rendszeréről lásd:
Guidi, 1981.; Ninci, 1992. Najemi, 1982; Rubinstein, 1997.
Flórenczi Okmtár I-II.
Albizzi, 1869.
Corsini, 1965.; Pitti, 1986.

Zsigmond-kori Okmánytár köteteiben fellelhető adatokat hasznosítottam. Fontos
adatokat tartalmaz a Tkalcic által közreadott Zágráb város oklevéltára is.12 Emellett sok információ található az elsősorban a magyarországi egyházi karriert befutott, illetve magyarországi egyházi bevételeket kezelő firenzei üzletemberekre
vonatkozóan a Lukcsics Pál által kiadott XV. századi pápai levelekben. 13
Az anyaggyűjtés során a firenzei üzletemberek beazonosítása több esetben nehézségeket okozott a nem egységes névadásnak, illetve névhasználatnak köszönhetően, különösen a magyarországi okleveles anyagban, amely sok esetben
„italicus"-ként vagy „gallicus"-ként szerepelteti őket. További nehézséget okoz az
adott firenzei klánon belüli hovatartozásuk megállapítása, mivel a magyarországi
okleveles anyag általában a firenzeiek által ekkoriban használt patronimikont (apa
keresztnevének feltüntetése) sem említi. A letelepedett és nemességet kapott családok esetében névcserét jelenthetett a birtok után felvett nemesi név használata is.
Ugyanez a nehézség a firenzei levéltári anyag kapcsán is felmerül, mivel a klánok
többségének névadási szokására jellemző egyes keresztnevek igen gyakori használata, ennek következtében több esetben található a patronimikont is beleértve teljesen egyező név. Ezért az adattárban pl. az Online Tratte adatainak beemelésekor
kizárólag abban az esetben jelöltem az ott szereplő adatokat, ha azok minden kétséget kizárólag a Magyarországon dolgozó személyre vonatkoztak.
Az adattárban szereplő személyek némelyikénél a patronimikon nem ismert,
esetükben az olasz forrásokból történő beazonosítás a gyakori keresztnév használati egyezések miatt szintén problémát okoz.
Az adattár jelenleg 67 firenzei családhoz tartozó 144 személyre vonatkozóan
tartalmaz adatokat. Mintegy 81 személy (43 család) szerepel, mint legalább egy alkalommal személyesen is a magyar királyság területén dolgozó üzletember. Ezek
többsége valóban csak egy alkalommal szerepel a feldolgozott forrásokban, tehát
ők feltehetőleg nem tartózkodtak huzamosabb ideig a királyság területén és tevékenységük egészét tekintve a magyarországi ügyleteik nem lehettek jelentősek. A
jelenleg ismert adatok szerint mintegy 31 olyan családot ismerünk, melynek több
tagja dolgozott Magyarországon. Ezen családokhoz tartozó 94 fő érintett magyarországi tevékenységben és mintegy 77 személy közülük személyesen is tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig a királyság területén. Mintegy 19 család esetében két
generáció magyarországi tevékenységére is vannak adatok.
A vizsgált időszakon belül két olyan időszak tűnik ki, amely során a források nagyobb számban említenek újonnan az ország területére érkező firenzei üzletembe12
n

Tkalcic, 1889.
Lukcsics, 1931-1938. I—II. köt.

reket. Az első ilyen fordulópont az 1390-es évek közepére tehető. Az ezt követő
mintegy 10 évben viszonylag alacsony az újonnan érkező firenzei üzletemberek
száma. Az 1410-es évek elején azonban újabb látványos fordulat figyelhető meg.
Filippo Scolari ekkorra már Zsigmond közvetlen tanácsadói közé tartozott, az ország pénzügyi igazgatásában betöltött vezető szerepe főleg 1415 után több honfitársát, köztük rokonait is a királyságba vonzotta. 14 Mivel a regálé jövedelmek nem
fedezték Zsigmond király szükségleteit, egyre több tőkeerős firenzei pénzember
tűnt fel a király hitelezőjeként, ilyen volt Giovanni di Bartolomeo Panciatichi és
fiai is.13 Buda királyi székhellyé fejlődése, az állandó királyi udvar, az ott megforduló követségek és a gyorsan gazdagodó budai polgárvárosi réteg luxuscikkek
iránti kereslete szintén ösztönzőleg hatott a főként luxusszöveteket, fűszereket értékesítő firenzei kereskedők számára. 16 Ugyanakkor a firenzei pénzügyi helyzet
romlása arra ösztönözte a firenzei pénzembereket, hogy tőkéjüket lehetőleg viszonylag távoli régiókba menekítsék. Erre szintén a Panciatichi család kínál j ó példát. 1, Az 1412 és 1427 közötti időszakot a firenzeiek a Magyar Királyság területén
feltehetőleg korábban sosem tapasztalt intenzív jelenléte jellemezte.
Az 1427-28-ra datálható törés, amelyet az adattár információi is megerősítenek, szintén több tényezőre vezethető vissza: egyrészt Ozorai Pipo 1426-ban bekövetkezett halála fontos pártfogótól fosztotta meg az országban dolgozó, nagyrészt
korábban általa foglalkoztatott firenzei honfitársait. Emellett Zsigmond és Firenze
szembenállásának és nyilván az uralkodó pénzhiányának köszönhetően, ezekben
az években, a diplomáciai források tanúsága szerint, sorozatos atrocitások érték az
országba érkező illetve ott huzamosabb ideje dolgozó firenzeieket. Ennek következtében a forrásokban újonnan feltűnő firenzeiek száma ebben az időszakban
csökkent.
A hosszabb távra letelepedett firenzei üzletemberek közül 17 családhoz tartozó
31 fő dolgozott hosszabb-rövidebb ideig a királyi pénzügyigazgatásban, főként a
só-, bánya- és pénzverőkamarák, valamint a hannincadvám kamarák adminisztrációjában.
A bánya- és pénzverő kamarák esetében 1392 és 1417 között valóban nincs adat
firenzei származású kamaraispánok jelenlétére. 1 x Ugyanakkor Zsigmond uralkodásának kezdetén a dalmáciai sókamarát firenzei szánnazású hivatalnokok igaz-
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gatták három éven át. 1401-ben pénzügyi reformok keretében Scolari-ra bízta az
uralkodó az országban található sókamarák kezelését, aki 1426-ban bekövetkezett
haláláig állt azok élén.19
A fenti információk alapján látható hogy a firenzeiek hol kisebb, hol nagyobb
intenzitással ugyan, de jelen voltak a királyság pénzügyigazgatásában. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy érdeklődésük a XIV. század végétől kezdve a bányakamarák helyett elsősorban az akkoriban jól jövedelmező sókamarák illetve a főként déli
harmincadok felé fordult. A vezető pénzügyigazgatási tisztségeket Zsigmond néhány közvetlen munkatársa, a firenzeiek közül Scolari, Noffri Bárdi, Francesco
Bemardi, a Melanesi és Manini fivérek és esetenként az ő leszármazottaik töltötték
be. Az ő familiárisaik között szintén találunk firenzeieket, akik első alkalmazóik
halála után több esetben a királyi jövedelem kezelését átvevő méltóságviselők
szolgálatába (pl. a Noffrik, Tallóci Matkó vagy Újlaki Miklós) léptek át. Az
1440-es években ugyanakkor a vezető pozíciókban már nem találhatunk firenzei
pénzembereket. Ugyanebben az időszakban az eddig ismert források tanúsága szerint általánosságban véve is csökkent a királyságba újonnan érkező firenzei üzletemberek száma.
A firenzeiek jelenléte a magas egyházi méltóságokban egybevág Zsigmond
azon törekvésével, hogy főként a jól javadalmazó, gazdag bevételekkel rendelkező
egyházmegyéket lehetőleg hívei, köztük több esetben idegen, illetve nem nemesi
származású bizalmasai kezelésébejuttassa. 20 A firenzeiek között jó példa erre a kalocsai érsekség világi kormányzatát ellátó Filippo Scolari és rokonai, Andrea, zágrábi, majd váradi püspök kinevezése. Andrea Scolari embereként a szintén firenzei
Currado Cardini töltötte be huzamosabb ideig a váradi prépostságot. Végül,
Giovanni Melanesi váradi püspök szintén az uralkodó közvetlen munkatársai közé
tartozott. Mályusz Elemér megállapítása szerint sok esetben részben mintegy fizetésként juttatta az uralkodó a kezükre ezeket a tisztségeket. 21
Jelen információink szerint a magyar királyság területén személyesen dolgozó
firenzei üzletemberek túlnyomó része városi környezetben élt. Több olyan firenzei
található az adatbázisban, aki több magyarországi város polgárjogával is rendelke-
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zett, ilyen a Talenti fivérek esete, Giovanni kassai és zárai polgár, Simoné pedig
kassai, pesti és pécsi polgárjoggal is rendelkezett. 2 "
A polgárjog megszerzése, főként Buda esetében a hosszabb távú, letelepedett
kereskedésnek elengedhetetlen feltétele volt, tehát gazdasági érdekeiket szolgálta.
Tudjuk a Budai Jogkönyv alapján, hogy a polgárjog megszerzésének több feltétele
a is volt, többek között a város területén lévő háztulajdon és több más kritérium. A
polgárjog a távolsági kereskedelem áruinak Budán történő nagybani értékesítéséhez, valamint a budai pénzverő-kamarai hivatalok betöltéséhez nélkülözhetetlen
volt. Ennek alapján, még ha a források nem is említik a polgárjogot az ott lakó firenzeiek esetének legtöbbjében, nagy valószínűséggel azok az üzletemberek, akikről egyébként tudott, hogy a városban laktak és ott kereskedhettek, rendelkeztek
Buda város polgárjogával. így az adatbázisban szereplő, polgárjoggal feltehetőleg
rendelkező firenzeiek közel fele rendelkezhetett a budai polgárjoggal. Zsigmond
uralkodása alatt Budán jelenleg három hosszabb távon, tehát legalább 10 évig működő firenzei alapítású cégről rendelkezünk információkkal, az ezekben dolgozó
vállalkozók a Melanesi, Panciatichi, Capponi, Fronté családok tagjai közül kerültek ki.
Firenzei származású üzletemberek találhatóak még a vizsgált korszakban
Nagyszebenben, és Kassán, tehát az északra, Krakkóba vezető kereskedemi út jelentős csomópontjainak tekinthető két városban. 2 , Szeben jelentőségét tovább növelte, hogy bánya- és pénzverőkamara működött a városban ebben az időben, a
közelben pedig további kamarák létesültek. 24
Zágráb az adattárban felhetetőleg alulreprezentált, tekintve, hogy a Gradec-ben,
azaz a királyi városban firenzei kolónia létezett. Jelenlegi adataim szerint az egyetlen itt szereplő, hosszabb távon a városban élő firenzei származású polgár Leonardo Attavanti, a helyi harmincadvám harmincadosa volt.
Pesti és pozsonyi polgárjoggal rendelkezett Iacopo Venturi, aki a pozsonyi harmincad hivatalt viselte. Ő Pozsonyban telepedett le és a család második illetve harmadik generációja idejére a város jelentős kereskedő patrícius dinasztiái egyikévé
vált. Majorossy Judit kutatásainak köszönhetően részletes információval rendelkezünk a városi tanácsban betöltött helyükről, házasságaikról, részvételükről a pozsonyi Krisztus Teste konfraternitás alapításában. 25
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Az adattárban szereplő firenzei kereskedők között találhatunk a legfelsőbb vagyoni rétegből származó és kevésbé vagyonos üzletembereket is. A mögöttük
meghúzódó család és rokonság, annak gazdasági háttere jellemző tevékenységi körük, valamint az egyéb általuk látogatott régiókra vonatkozó gazdag olasz forrásanyag lehetővé teszi működésük tágabb kontextusba ágyazott értékelését. Bár
magyarországi tevékenységükkel kapcsolatosan egyenlőre csupán töredékes adatokkal rendelkezünk, az mégis egyértelműen kitűnik az információkból, hogy Magyarországot lehetséges piacként tartották számon a XV. század első felében.
Ennek megfelelően építették ki kereskedelmi tevékenységük helyi infrastruktúráját, amelybe beletartozott az árut közvetítő és helyben értékesítő cégek és vállalkozók köre. Ez utóbbiak általában kisebb tőkeerővel rendelkeztek, mint megbízóik.
Ezt a viszonylag biztonságot nyújtó gazdasági szerveződést használták fel azok a
tekintélyes és tehetős firenzei vállalkozók, akik Magyarországon szerették volna
értékesíteni áruikat. A helyben dolgozó üzletemberek pedig a maguk részéről a
régi firenzei üzleti hagyományokat követve igyekeztek a helyi uralkodó elit, elsősorban maga az uralkodó bizalmát megszerezve biztonságos feltételeket kialakítani tevékenységük számára. Ebbéli törekvésüket az anyaváros diplomáciája teljes
mértékben támogatta. A jelenleg ismert adatok azt is igazolják, hogy léteztek huzamos ideig Magyarországon dolgozó firenzei cégek is, melyek kihasználták az ország adottságait, kiválóan kamatoztatták pénzügyi ismereteiket a királyi udvarban.
Az is látható, hogy e kereskedők és cégek közül néhányan olyannyira megszilárdították pozícióikat az országban, hogy szülővárosuk és a magyar uralkodó közti politikai ellentétek idején is meg tudták tartani a király kegyét.

Prozopográfíai adattár
ALBIZZI

Cristiano di Migliore
1373-76 között velencei székhellyel, többek között Magyarországon is kereskedő
társaság tagja volt. (ASF, Arte del Cambio, fol. 67. Teke, 1995/1. 130-131. p.)
Piero di Banco
1373. jan. 9. - Egy Magyarországon és Szlavóniában 1380-ig működő kereskedő
társaság tagja volt. (ASF, Mercanzia n. 1183. Teke, 1995/1. 130. p.)
1392 - a 12 tagú Buonuomini tanács tagja Firenzében. (Online Tratte)
1395 előtt meghalt. (Online Tratte)

A N G E L O DL BERTO

1391 - budai polgárként eladta budai házát Kanizsai Miklós tárnokmesternek 600
aranyforintért. (Zsigmond-kori Okit. 1/1921. 1391. márc. 7.)
ALTOVITI

Leonardo
1412 - F i l i p p o és Matteo Scolari mint rokonukat osztályos testvérükül fogadták,
és valamennyi magyarországi fekvőségük részbirtokosává tették. Az uralkodó
utasította a szekszárdi konventet, hogy iktassa be a Tolna m e g y e i Závod, Kölesd,
Ozora, Szokol, Endréd és Dalmad birtokokba. (Zsigmond-kori Okit. III/2650.
1412. szept. 9.)
ANTINORI

Bernardo
szövetkereskedö,
1420-as évek - szöveteket küldött magyarországi értékesítésre. (ASF, Catastol427.
Campioni. Reg. 79. fol. 260. Edler de Roover, 1999. 104. p.)
ARRIGHI

Domenico
1430 - Zsigmond f a m i l i á r i s á v á f o g a d t a , budai p o l g á r k é n t jelöli a f o r r á s .
(.Kintzinger,

2000. 420. p . )

ATTAVANTE

Cristofano di Domenico
1427 - adóbevallását Firenzében élő rokona, Antonio di Piero Attavanti nyújtotta
be, a fiatalabb testvérek gyámjának, Iacopo di Piero Attavantinak egyetértésével.
A bevallás szerint a család (az özvegy anya, a kisebb gyermekek a legfiatalabb kivételével) Szlavóniába költöztek, míg a két idősebb fiú, Cristofano és Leonardo ekkor a nyilatkozat szerint Budán volt. (Az anya bevallása: Betta donna di Domenico
Attavanti, ASF, Catasto 1427, Portate Filza 42. fol. 313r-313 v.; a két iősebb fiú bevallása: ASF, Catasto 1427 Portate, Filza 45. fol. 706r.)

Leonardo di Domenico
Fronte-Carnesecchi társaság alkalmazottja,
1427 - adóbevallását Firenzében élő rokona, Antonio di Piero Attavanti nyújtotta
be, a fiatalabb testvérek gyámjának, Iacopo di Piero Attavantinak egyetértésével.
A bevallás szerint a család (az özvegy anya, a kisebb gyermekek a legfiatalabb kivételével) Szlavóniába költöztek, míg a két idősebb fiú, Cristofano és Leonardo ekkor a nyilatkozat szerint Budán voltak. (Az anya bevallása: Betta donna di
Domenico Attavanti Catasto 1427, Portate Filza 42. fol. 313r—313v.; a két iősebb
fiú bevallása: Catasto 1427 Portate, Filza 45. fol. 706r.)
1430 - Giovanni di Nofri harmincadosa volt Zágrábban. (Tkalcic, 1889. VI/129.;
Teke, 1995/2. 206. p.)
1433-1438 - esküdt polgár volt Zágrábban. {Teke, 1995/2. 213. p. 108. Íj.)
1439 - minden zágrábi ingatlanját eladta, visszatért Firenzébe. {Budák, 1995.
691. p.)
BALDI

Bartolomeo di Guido
1376 - a budai pénzverőkamara ispánja, házzal rendelkezett Budán, ott vendégeskedett Buonaccorso Pitti. {Pitti, 1986. 367. p.; Horváth-Huszár, 1956. 26. p.; Huszár, 1958. 122. p.\Branca, 1973. Teke, 1995/1. 134. p.)
Mathias
1408 - vízaknai sókamara ispánja. (Zsigmond-kori Okit. 11/2. 6040. 1408. ápr. 8.;
Teke, 1995/1. 134-135. p.)
1408 - János királybíró lánya a második felesége. (Zsigmond-kori Okit. 11/2.6040.
1408. ápr. 8.; Draskóczy, 1994. 125. p.)
1410 - szebeni polgár, ingatlannal rendelkezett Abrudbányán, Nagyenyeden.
(Zsigmond-kori Okit. II/2. 8080. 1410. dec. 13.; Draskóczy, 1994. 125. p.)
1419 előtt meghalt. {Draskóczy, 1994. 125. p.)
BARONCELLI

Vanni di Vanni
1427 - adóbevallása szerint hosszabb idej e Magyarországon tartózkodott, vagyonnal nem rendelkezett. (ASF, Catasto 1427, Portate, Filza 28. fol. 999r.)

BERNARDI

Francesco
(tevékenységéről részletesen Mályusz, 1958.)
1373 - első magyarországi említése szerint budai kereskedő. (Aldásy, 1910.4-5. p.;
Teke, 1995/1. 131. p.)
1382 - harmincadispán. (Hóman, 1921. 279. p.; Teke, 1995/1. 135. p.)
1387 - kamarahaszna-ispán. (Zsigmond-kori Okit. 1/8. 1387. április 11. Mályusz,
1958. 302. p.; Teke, 1995/1. 139. p.)
1389-harmincadispán. {Mályusz, 1958. 302. p.; Teke, 1995/1. 139. p.)
1389 - az uralkodó Jaztrebarzka birtokát adományozta neki Zágráb megyében.
(Zsigmond-kori Okit. 1/877. 1389. jan. 13. Mályusz, 1958. 303. p.)
1392 - országos pénzverő kamaraispán. (Mályusz, 1958. 302. p.; Teke, 1995/1.
139. p.)
1392 - Zsigmond engedélyt adott Zágráb-megyei birtokának elidegenítésére.
(Zsigmond-kori Okit. 1/2710. 1392. dec. 7.)
1393 - Kanizsai János esztergomi érseknek 2600 aranyforintért eladta budai házát,
majd három héttel később örökbérletbe vette az érsektől évi 50 aranyforintért.
(Zsigmond-kori Okit. 1/ 3072. 1393. szept. 9.; Mályusz, 1958. 303. p.)
1394-Ferenc és fiai, Pál, Fülöp és Ferenc eladták birtokukat4000 forintért. (Zsigmond-kori Okit. 1/3566. 1394. júl. 19.; Mályusz, 1958. 303. p.)
1396-pénzverő- és harmincadispán. (Mályusz, 1958. 302. p.; Teke, 1995/1. 144.
p.; uerről Zsigmond-kori Okit. 1/5945. 1399. jún. 27.)
1397-Zsigmond követeként Velencében járt. Velence engedélyt adott neki, hogy
Firenzében vásárolt posztót vihessen Magyarországra. (Zsigmond-kori Okit.
1/4664. 1397. márc. 13. uo. 5032. 1397. okt. 23.; Mályusz, 1958. 302. p)
1403 - letartóztatták más Budán élő firenzeiekkel együtt, hamarosan kiszabadult,
(MOL DL 9625. 1410. febr. 23.; Teke, 1995/1. 149. p.); korábban elzálogosított
Pest és Fejér megyei birtokai király kezére kerültek (Zsigmond-kori Okit. 11/5438.
1407. ápr. 18.; uo. 5589. 1407. jún. 28.)
1409 - budai aliódiumát elzálogosította két évre Rogzonyi Simonnak 200 forinttért. (Zsigmond-kori Okit. 11/6943. 1409. júl. 28.)
1416 - elzálogosította jobbágyházát a hozzá tartozó rétekkel és szántóföldekkel,
kivéve egy kőházat és kertjét Galgóci László és Imre macsói bánoknak. (Zsigmond-kori Okit. V/1844. 1416. máj. 1.)
1417 - Zsigmond felkérte szakértőnek az esztergomi érsekség tizedjogával kapcsolatos jogi vita okán. (Zsigmond-kori Okit. VI/1239. 1417. dec. 13.; Teke,
1995/1. 149. p.)

1419 - Domonkos esztergomi prépost kérelme János esztergomi érseknek a Szt.
István protomártir templom javára tett adományainak megerősítésére, köztük az
érsek saját javaiból tett budai ház adománya, amit évi 30 aranyforintért Bernardinak és leszármazottainak juttatott örökbérletként. (Lukcsics, 1931-1938.1/169.)
1420-22 - altárnokmesterként működött Berzeviczi Péter tárnokmester alkalmazásában. (Zsigmond-kori Okit. VII/1868. 1420. jún. 21.; Mályusz, 1958. 307. p.)
1424 előtt - meghalt. (Mályusz, 1958. 304. p.)
Gaspare
1417 - Borbála királyné harmincadispánja, Velencében a királyné megbízásából
ékszereket vásárolt. (Házi, 1921-1943.1/2. 124-125.; Teke, 1995/1. 149. p.)
BILIGARDI

Giovanni
1404 - a firenzei kancellária őt és társát, Fronté di Piero Fronte-t, mint Magyarországon tevékenykedő firenzei kereskedőket ajánlotta a király figyelmébe. (ASF,
Signori, carteggi, missive - 1 . cancelleria, Filza 26. fol. 51 v. 1404. júl. 11.)
1405 - a társaság üzleteiről fennmaradtak adatok. (Zsigmond-kori Okit. II/ 3304.
1404. júl. 11.; Flórenczi okmt. 1/63. 1405. j ú l . l l . ; Teke, 1995/2. 195. p.)
BLLIOTTI

Giovanozzo di Betto
1462 -Marabottino d'Antonio Rustichi-val és egy Ancona-ban élő firenzei kereskedővel feltehetőleg Szlavónia területén kereskedett, megbízták Cosimo di
Domenico Martelli-t az üzlet lebonyolításával. (ASF, Mercanzia, n. 10831. 50v.
1462. okt. 15.)
1464-feltehetően azonos azzal a Jannotus Billioctus-val, aki aBudánélőNicolaus
de Wagio Giuseppi üzlettársa volt, ekkor azonban már nem élt. (Draskóczy, 1994.
129. p.)
BORGHINI

Tommaso di Domenico
gazdag firenzei selyemkereskedő,
1408-1423 között három alkalommal választották a 12 tagú Buonuomini tanácsba,
egy alkalommal Gonfaloniere di Compagnia, kétszer prior és egyszer pedig
Gonfaloniere di Giustizia, azaz a legmagasabb firenzei városi tisztség viselője volt.

Emellett hat alkalommal a selyemszövő céh konzulja, két alkalommal a Mercanzia
konzulja volt. (Online Tratte)
1420-as évek - szöveteket küldött magyarországi értékesítésre. (ASF, Catasto
1427. Campioni, Reg. 79. fol. 263.; Edler de Roover, 1999. 104. p.)
1427 - adóbevallásában szerepel, hogy Filippo Frescobaldi az adósa. (ASF,
Catasto 1427. Campioni, Reg. 69. fol. 255-259.)
1427-29 között - időközben meghalt üzlettársa, Mattia Scolari, aki 900 forinttal
tartozott neki a Magyarországra küldött áruk fejében. Borghini megbízta Gianozzo
Cavalcanti-t az összeg behajtásával. (Teke, 1995/2. 203. p.)
1429 előtt - meghalt. (Online Tratte)
BRANCACCI

Felice
1420-as évek - szöveteket vásárolt tőle Giovanni di Niccolo magyarországi értékesítésre. (ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 67. fol. 46. ASF, Catastol427.
Campioni, Reg. 79. fol. 263.; Edler de Roover, 1999. 104. p.)
BUONDELMONTE

Andrea di Lorenzo
1 3 9 6 - a signoria Magyarországra küldte követként. (ASF, Dieci di Balia, LettereLegazioni e Commissarie 2. fol. 17v. 1396. ápr. 25.)
1412 - XXIIE János pápa követe Magyarországon. (Zsigmond-kori Okit. III/2139.
1412. máj. 15.)
Gherardo di Gherardo
1413 - Magyarországon kereskedett, a firenzei signoria követei útján kérte Zsigmond segítségét kiszabadításához. (Zsigmond-kori Okit. IV/730. 1413. jún. 9.
Jorga, 1899. 142. p. Teke, 1995/2. 200. p.)
1427 - előtt meghalt, fia, Giovanni bevallásában említette apja magyarországi
ügyleteit. (ASF, Catasto 1427, Campioni, Reg. 74. fol. 40r-40v.)
Giovanni di Andrea
Andrea di Lorenzo fia (Bizzocchi, 21-22. p.)
1410 előtt - a paduai egyházmegyei bencésrendi Pratalia-i Szűz Mária-monostor
szerzetese, innen került a pécsváradi apátság élére. (Zsigmond-kori Okit. II/2.
7914. 1410. szept. 12. uo. 7915. 1410. szept. 12. uo. 7986. 1410. okt. 14.)
1410-24 - pécsváradi apát. (Engel, 1996. 11/43. p.; Mályusz, 2007. 222. p.)

1411 - padovai egyetemen tanult. (Zsigmond-kori Okit. III/302. 1411. ápr.
2.-dec. 5.)
1416 - apja végrendelete szerint kifizették örökségét. (Bizzocchi, 1982. 22. p.)
1419-V. Márton pápa Zsigmond pártfogásába ajánlotta. (Wenzel, 1863. 86-87.p.)
1420 - V. Márton pápa Zsigmond és Scolari figyelmébe ajánlotta. (Zsigmond-kori
Okit. VII/1258. 1259. 1420. jan. 13.)
1425-35 - kalocsai érsek. (Lukcsics, 1931-1938. I/. 752., 792.; 1424. nov. 15.
1425. márc. 24.; Bizzocchi, 1982. 22. p. Engel, 1996.1/ 66. p.)
1427 - fivérei, Lorenzo és Michele a kíséretében voltak Magyarországon.
CBizzocchi, 1982. 22. p.)
1427 - engedélyt kért a római kúriától végrendelkezésre. (Lnkcsics, 1931-1938.
1/905. 1427. jan. 28.)
1431 - Kalocsa várát birtokolta. (Engel, 1996. 1/ 335. p.)
1432 - Antonio Popoleschi hitelezett neki 300 forintot. (ASF, Catasto 1433. Reg.
498. 341 v.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)
1435 - Ciliéi Frigyes gróf elfogatta, a pápa több levélben kérte szabadonbocsátását.
(Teke, 1995/2. 214. p.; Lnkcsics, 1931-1938. 473-479.)
1438-47 - kalocsai érsek. (Héderváry 1/251. 1447. szept. 20.; Engel, 1/515. p.)
Lorenzo di Andrea
1426 - tanuként részt vett egy, a Scolari családot érintő örökösödési ügyben.
(Badia, ASF, n.319.; Teke, 1995/2. 200. p.)
Simoné di Andrea
Andrea di Lorenzo fia
1414 - X X I I I . János pápa familiárisa és követe Magyarországon. (Zsigmond-kori
Okit. IV/2301. 1414. júl. 26.)
1426 - Andrea Scolari megemlítette végrendeletében. (ASF, Badia, n. 288, 292,
296; Teke, 1995/2. 200. p.)
CAPPONI

Andrea
1408 - a vránai perjellé kinevezett Andrea Magyarországra készült, a firenzei
signoria kérte Filippo Scolari-t, támogassa az uralkodónál ügyét, hogy a javadalom
birtokába léphessen. (Zsigmond-kori Okit. II/2. 6388. 1408. dec. 27., uo. 6580.
1409. febr. 5.; Engel Pál Archontológiájában nem szerepel, feltehetőleg nem foglalta el)

Filippo di Simoné
1412 - első említése Budán. (Neki és Fronté di Piero Fronte-nak írt diplomáciai
ügyben a signoria: ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 29. fol.
26r. 1412. aug. 13. uezFlórenczi Okmt. 1/77.; Teke, 1995/2. 197. p.)
1413 - a Fronté társaság adósa. (Teke, 1995/2. 197. p.)
1416 - egyike azon tanuknak, akik előtt Simoné di Piero Melanesi írásos megbízást
adott nagybátyjának, hogy távollétében intézze házasságát egy firenzei család leányával, bizonyos Tommasa di Pietro Tosti-val. (Nuti, 1934. 1-5. p.; Arany, 2007.
948. p. 23. Íj.)
1418 - Zsigmondnak és a német lovagrend tagjának pénzkölcsönt nyújtott.
(Altmann, 1896-1900.1. / 3175, 3188, 3582; Teke, 1995/2. 198. p.)
1418 - V. Márton pápa levelében kérte az esztergomi érseket, hogy Capponi és
Fronté di Pietro Fronté firenzei polgárok számára az őket illető összeg kifizetésre
kerüljön. (Lnkcsies, 1931-1938. 1/ 54. uez Zsigmond-kori Okit. VI/1483. 1418.
febr. 11.)
1423 - kiváltságokat kapott Zsigmondtól. {Altmann, 1896-1900. 1/ 5667; Teke,
1995/2. 198. p.)
1420-as évek - Giovanni Panciatichi sógora, Budán a Panciatichi társaság állandó
faktora, fizetéssel rendelkező alkalmazott. (Passerini, 1858. Tavola V. 76. p. ASF,
Catasto 1427. Portate. Filza 17. fol. 674r-675v., Campioni. Reg. 65. fol.
479v^l81v.; Arany, 2007. 962. p.)
1431 előtt - meghalt. (Online Tratte)
CARDINI

Currado di Piero
1418 - váradi lektor, kinevezése nunciussá és pápai tizedszedővé Zsigmond magyarkirály uralma alatti országokban és tartományokban. (Lnkcsies, 193 1-1938.1/
117.1418. júl. 14. uez Zsigmond-kori Okit. VI/2172. 1418. júl. 14., Zsigmond-kori
Okit. VI/2218. 1418. aug. 1.)
váradi vikárius majd prépost (Lnkcsies, 1931 - 1 9 3 8.1/429.432.709. 1421. nov. 28.
1421. dec. 15. 1424. jan. 11.; Kristóf, 2001. 68. p.)
1418 - Márton pápa familiárisát, Konrád váradi olvasókanonokot a pápai káplánok
sorába iktatta. (Zsigmond-kori Okit. VI/2172. 1418. júl. 14.)
1420 - Jakab szerémi választott püspök nevében vállalta servitium commune fejében száz kamarai forint és öt servitium minutum megfizetését két részletben tíz-tíz
hónapon belül. (Zsigmond-kori Okit. VII/1797. 1420. jún. 20.)

1422 - a prépostság jövedelmeit a váradi püspökre, Andrea Scolari-ra ruházta.
(ASF, Badia, n. 331. 1422. jún. 2.; Teke, 1995/2. 199. p.)
1423 - elszámolt a váradi püspökkel közös kereskedelmi ügyleteikről. (ASF,
Badia, n. 332.; Teke, 1995/2. 199. p.)
1427 — V. Márton levelében mint lemondott váradi kanonok szerepel. (Lukcsics,
1931-1938. 1/ 930.)
1427-28 között - elfogták, börtönbe került. (Flórenczi Okmt. 11/29. 31, 33.; Teke,
1995/2. 207. p.)
1433 - Cardini kérelmezte a végrendelkezés jogát. (Lukcsics, 1931-1938.11/298.
305.)
1439 - váradi prépostként kérelmezte, hogy két egyházi javadalmat visszatarthasson a király szolgálatára fenntartott 50 ló ellátására. (.Lukcsics, 193 l - l 938.11/657.)
CARNESECCIII

Giovanni di Pagolo
1435-1447 - három alkalommal a selyemszövő céh konzulja, két alkalommal a
Mercanzia tisztviselője, egy alkalommal Gonfaloniere di compagnia és kétszer a
12 tagú Buonuomini testület tagja. (Online Tratte)
1427 - az 1420-as évek eleje óta Antonio di Piero Fronté budai társasága önálló
volt, de szorosan együttműködött Pagolo fia, Simoné Carnesecchi és fivérei firenzei társaságával, a két társaság ebben az évben egyesült. (ASF, Catasto 1427.
Portate 27. fol. 116., Portate28. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 196. p.)
Pagolo dei Berto
1393-1425 - két alkalommal az orvosok céhének konzulja, kilenc alkalommal a
Mercanzia konzulja, két alkalommal Gonfaloniere di compagnia, három alkalommal a 12 tagú Buonuomini testület tagja, két alkalommal prior, szintén két alkalommal Gonfaloniere di Giustizia, azaz a város vezetője. (Online Tratte)
1411 körül - gyapjúkereskedő, Antonio di Piero Fronte-val alakított kereskedelmi
társaságot. 2500 forinttal szállt be az üzletbe. (Jorga, 129. p.; ASF, Catasto 1427.
Campioni, Reg.79. fol. 52-55.; Teke, 1995/2. 195-196. p.)
1422. július 1. - prior Firenzében. (Pitti, 1986. 496. p.)
Simoné di Pagolo
1421 -1450 között - öt alkalommal az orvosok céhének konzulja, két alkalommal a
Mercanzia konzulja, négy alkalommal a 12 tagú Buonuomini testület tagja, két alkalommal Gonfaloniere di Giustizia, azaz a város vezetője. (Online Tratte)

1 4 2 7 - a z 1420-as évek eleje óta Antonio di Piero Fronté budai társasága önálló, de
szorosan együttműködött Pagolo fia, Simoné Carnesecchi és fivérei firenzei társaságával, a két társaság ekkor egyesült. (ASF, Catasto 1427. Portate 27. fol. 116.
Portate 28. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 196. p.)
1433 - adóbevallásában nyereség nélküliként lezártnak tekintette budai társaságát.
(ASF, Catasto 1433. Reg. 498. fol. 302r-303r.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok.)
1461 előtt - meghalt. (Online Tratte)
CAVALCANTI

Giannozzo di Vanni
1426 - Pipo budai házában tanúskodott. (ASF, Consoli dei Mare n. 635.; Teke,
1995/2. 202. p.)
1426? - Zsigmond tartozott neki 1300 aranyforinttal. (ASF, Badia, n. 234. 241.;
Teke, 1995/2.202. p.)
1427 előtt -Federigo Ricci-től és Bermardo di Domenico Giugni-tól hitelbe kapott
szövetekkel és más árukkal üzletelt társával Tommaso ser Chini-vel. (ASF, Catasto
1427. Portate 17. fol. 577.; Teke, 1995/2. 202. p.)
1427 - Pipo halála után a hagyaték behajtását intézte. {Teke, 1995/2. 203. p.)
1429 - letartóztatták. (Jorga, 1899. 247. p.; Teke, 1995/2. 203. p.)
Pipo örököse pert indított. (ASF, Badia, nr. 247. 249.; Teke, 1995/2. 203. p.)
CORSI

Bartolo di Domenico
1420-as évek-szöveteket vásárolt tőle Giovanni di Niccolo Frescobaldi magyarországi értékesítésre. (ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 72. fol. 40.; Edler de
Roover, 1999. 104. p.)
Simoné di Lapo di Francesco
selyemkereskedő
1413 - a Signoria a magyar király figyelmébe ajánlotta társaságukat. (Flórenczi
Okmt. 1/81.1413. nov. 16. Teke, 1995/2. 204. p.)
1422. július 1. - prior Firenzében. (Online Tratte. Pitti, 1986. 496. p.)
1426 - fivérével Magyarországra küldött szöveteket. (Jorga, 1899. II/ 233. p.;
Teke, 1984. 48. p.)
1427 - a Signoria ismételten a magyar király figyelmébe ajánlotta a társaságukat.
(Flórenczi Okmt. 1/262. 1427. jún. 22.; Teke, 1995/2. 204. p.)

Palla di Nofri Strozzi adósai. {Teke, 1995/2. 204. p.)
1427 - Tommaso és Simoné di Lapo Corsival a Melanesik társaságot alapítottak a
magyarországi kereskedésre. (ASF, Catasto 1427. Portate. Filza 46. Tomo I. fol.
652v.; Arany, 2007. 955. p.)
Tommaso di Lapo
selyemkereskedő,
1413 - a Signoria a magyar király figyelmébe ajánlotta társaságukat. (Flórenczi
Okmt. 1/ 81. 1413. nov. 16.; Teke, 1995/2. 204. p.)
1426-fivérével Magyarországra küldött zászlókat. {Jorga, 1899-1902.11/233.p.;
Teke, 1984. 48. p.)
1427 - a Signoria ismételten a magyar király figyelmébe ajánlotta a társaságukat.
(Flórenczi Okmt. 1/ 262. 1427. jún. 22.; Teke, 1995/2. 204. p.)
1427 - Tommaso és Simoné di Lapo Corsival a Melanesik társaságot alapítottak a
magyarországi kereskedésre. (ASF, Catasto 1427. Portate. Filza. 46. Tomo I. fol.
652v.; Arany, 2007. 955. p.)
1427 - A Melanesi fivérek bevallásukban majorságuk becsült értékét 175 forintban határozták meg, egy honfitársuk, Tommaso di Lapo Corsi véleményére hivatkozva. (ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 77. fol. 247r.; Arany, 2007. 950. p.)
Palla di Nofri Strozzi adósai. {Teke, 1995/2. 204. p.)
CORSINI

Battista di Giovanni
1429 - a család egyik üzleti könyvében olvasható bejegyzés szerint Giovanni di
Matteo Corsini két fiát, Battista-t és Matteo-t Magyarországra küldte gyakornoknak. Battista a Budán működő Melanesi társasághoz ment. {Corsini, 1965.
130-131. p.; Arany, 2006. 118. p.)
1438-1488 között - az állam felé fennlevő tartozásai miatt hét alkalommal nem
tudta elfoglalni a sorsolás útján elnyert városi tisztséget. (Online Tratte)
1458 - Gonfaloniere di compagnia. (Online Tratte)
Matteo di Giovanni
1429 - a család egyik üzleti könyvében olvasható bejegyzés szerint Giovanni di
Matteo Corsini két fiát, Battista-t és Matteo-t Magyarországra küldte gyakornoknak. Matteo a Panciatichi társaság budai képviseletéhez ment. {Corsini, 1965.
130-131. p.; Arany, 2006. 118. p.)

1431 - Matteo Catasto-beli bevallásában említette magyarországi tartózkodását és
veszteségeit: a Magyarországon tartózkodó Francesco di Guido di Tommaso tartozott neki pénzzel közös magyarországi tevékenységük után. Ö maga Luca da
Panzano selyemszövő- céh-beli társaságának tartozott 140 forinttal. (ASF, Catasto
1431. Reg. 342. fol. 784.; Corsini, 1965. XXXIX. p.; Arany, 2006. 120. p.)
1438-59 között - két alkalommal a Cambio céh konzulja, egy alkalommal a 12
tagú Buonuomini testület tagja, két alkalommal prior. (Online Tratte)
DA CALENZANO

Jacopo di Bartolomeo
1417- Budán telepedett le. (Teke, 1995/2. 197. p.)
DA COLLE

Gaspare
Zsigmond szolgálatában a déli végeken dolgozott, Bernardo di Sandro Talani adósa. (Flórenczi Okmt. 1/ 224,262. ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 72. fol. 278.;
Teke, 1995/2.205. p.)
1427 - kegyvesztetté vált, bebörtönözték és elkobozták vagyonát. (Teke, 1995/2.
205. p.)
1441^46 sókamarás, újlaki kapitány és kevei ispán, Újlaki Miklós familiárisa.
(Engel, 1996.1/. 140, 452. p.; Draskóczy, 1994. 129. p.)
1443 - Jacopo dei Bene-vel székesfehérvári sókamarás. (Draskóczy, 1994. 129. p.)
DA PANZANO

Luca
1431 - Matteo Corsini Catasto-beli bevallásában említette magyarországi tartózkodását és veszteségeit: Luca da Panzano selyemszövőcéh-beli társaságának tartozott
140 forinttal. (ASF, Catasto 1431. Reg. 342. fol. 784.; Corsini, 1965. XXXIX. p.)
DA UZZANO

Niccolo
1379-1428 - négy alkalommal Gonfaloniere di compagnia, négy alkalommal a 12
tagú Buonuomini tagja, egyszer prior, háromszor Gonfaloniere di Giustizia
(Online Tratte)
1390 körül - Giovanni di Tommaseo-val, Francesco di Lapi Federighi-vel társult
magyarországi kereskedelemre. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria,

Filza 24. fol. 109v-110r. 1394. febr. 9.; Flórenczi Okmt. 11/87.; Teke, 1995/1.
142-143. p.)
1395 - megbízottjuk, Agostino Marucci halála után a magyarországi ügyleteik
tisztázása érdekében a Mercanzia is beavatkozott. (ASF, Signori, carteggi, missive
- 1 . cancelleria, Filza 24. fol. 12Ír. 1395. márc. 28. az irat megtalálható Flórenczi
Okmt. II/ 87. 86. 1395. febr. 8.; Teke, 1995/1. 142. p.)
DEL BENE

Filippo di Giovanni
Jacopo apja,
1405 - első említés magyarországi tevékenységéről, a Spini bankház megbízottja.
(ASF, Signori, carteggi, m i s s i v e - I . cancelleria Filza 26. fol. 136r-136v. ugyanez:
Fórenczi Okmt. 1/65.; Zsigmond-kori Okit. II/l. 4291. 1405. dec. 5.; Teke, 1995/2.
201. p.)
1410-XXIII. János megbízottjaként szerepel magyarországi jövedelmek begyűjtésével kapcsolatban. (Zsigmond-kori Okit. II/2. 7839. 1410. aug. 11.; II/2. 7987.
1410. okt. 15.; Teke, 1995/2. 201-202. p.)
1410 - XXIII. János pápa a római kúriának adott kölcsöneinek a magyarországi
tizedbevételekből történő visszafizetése felől rendelkezett. (Zsigmond-kori Okit.
II/2. 7968. 1410. okt. 7.)
1410 - XXIII. János pápa familiárisa, a pápai és római egyházi ügyek érdekében
Magyarországba és a Zsigmond alá tartozó néhány más (ország)részbe utazott.
(Zsigmond-kori Okit. II/2. 7987. 1410. dec. 15.)
1411 - Zsigmond familiárisa. (Altmann, 1896-1900. 1/132. 1411. okt. 02.; Teke,
1995/2. 202. p.; Zsigmond-kori Okit. III/1007. 1411. okt. 2.)
1412 - Velencében közvetíteni próbált Zsigmond és Velence között. (Zsigmond-kori Okit. III/2692. 1412. szept. 6.; Teke, 1995/2. 202. p.)
1413 - pápai tanácsos és nuncius, közvetített Zsigmond és Velence között, ennek
eredményeként a felek fegyverszünetet kötöttek, többek között biztosítva a kereskedés szabadságát mindkét fél részére. (Zsigmond-kori Okít. IV/357. 1413. márc.
28. uo. 399. 1413. ápr. 6. uo. 437. 1413. ápr. 13. uo. 458. 1413. április 17.)
1413 - Ciliéi Hennán freisingi püspök a pápai kamarának egyházmegyéje után
3500 forintot fizetett del Bene útján. (Zsigmond-kori Okit. IV/l 140. 1413. szept.)
1414 - átvesz a pápai kamarától tíz forintot a Firenzéből Zsigmondhoz küldött futár számára. (Zsigmond-kori Okit. IV/1835. 1414. ápr. 2.; hasonló adat uo. 2473.
1414. szept. 10.)

1424 - lateráni palotagróf, Zsigmond követeként Svájcban járt diplomáciai küldetésben. (Altmann, 1896-1900.1/ 5889. 1424. jún. 12.; Teke, 1995/2, 202. p.)
1427-28 között Magyarországon járó firenzei követek Zsigmond bizalmasaként
említették. (Flórenczi Okmánytár 1/263. 1427. dec. 05.11/29. 1427. dec. 05.; Teke,
1995/2, 202. p.)
adósai között szerepel Matteo Rondinelli és társasága, Cosimo de'Medici. (ASF,
Catasto 1427, Campioni, Reg. 74. fol. 57.; Teke, 1995/2. 202. p.)
1428 - távvollétében Firenzében a 12 tagú Buonuomini testületbe sorsolták.
(Online Tratte)
1433 előtt - meghalt. (Online Tratte)
Jacopo di Filippo
Filippo fia
1438-1440 között-Tallóci Matkó szegedi sókamarása. (Draskóczy, 1994.129. p.)
1442 - máramarosi sókamaraispán, Újlaki Miklós familiárisa. (Engel, 1996. 1/
154. p.; Draskóczy, 1994. 129. p.)
1443-GasparodaColle-val székesfehérvári sókamarás. (Draskóczy, 1994.129. p.)
1448 - Hunyadi János kérelme a pápához Tallóczi Frank kiátkozásának felfüggesztése érdekében. Eszerint Tallóczi tartozott del Bene-nek is. (Lukcsics,
1931-1938. 11/1041.)
1450 - Tallóci Péter dalmát és horvát bán kérte felmentését a kiátkozás alól és
Jacopo del Bene-vel vitás ügyének újratárgyalását. (Lukcsics,
1931-1938.
11/1136.)
1453 - Firenze követe V. Lászlónál. (Draskóczy, 1994. 129. p.)
1455 - priorrá választották. (Online Tratte)
1458 - a firenzei signoria Mátyás magyar királyhoz írott levelében felhívta a király
figyelmét a Magyarországon tevékenykedő kereskedőre. (ASF, Signori, carteggi,
missive - I. cancelleria, Filza 42. fol. 43v. 1458. szept. 2.)
1458 - Firenze követe Mátyásnál. (Draskóczy, 1994. 129. p.)
1459 - Zenggben szövettel kereskedett. (ASF, Signori, carteggi, missive - I.
cancelleria, Filza 42. fol. 164v-165r. 1459. okt. 30. az irat megtalálható Flórenczi
Okmt. II/12.; Teke, 1984. 46. p.), Frangepán gróf lefoglalta áruját NiccoloZati tartozása miatt, aki feltehetőleg üzleti társa volt (Draskóczy, 1994. 129. p.)
1464 előtt - meghalt. (Online Tratte)

DEL BUONO

Marco
1382 - N i c c o l o és Zanobio Macigni-vel valamint Piero di Banco degli Albizzi-vel
kötött kereskedelmi társaságot magyarországi kereskedelemre. (ASF, Mercanzia
n. 1183. 1382. jan. 9.; Teke, 1995/1. 130. p.)
1389 - Zanobio Macigni Magyarországra küldte, hogy ügyeit intézze. (Flórenczi
Okmt. II/ 101. 102. 1389. márc.16.; Teke, 1995/1. 143. p.)
DELLA PECCHIA
Luca

1388 - firenzei származású, Budán üzletelő kereskedő, aki a források szerint Budán „nagy üzleteket bonyolított, valamint Nápolyi Margit királyné diplomáciai
megbízásait teljesítette, (a firenzei signoria levele a magyar királynénak erről:
ASF, Signori, carteggi, missive - 1 . cancelleria, Filza 21. fol. 27v. 1388. máj. 16.
uez: Wenzel, 1874-76. III/387.; Teke, 1995/1. 145. p.)
DEL PALAGIO

Andrea di Giovanni
1411 - priorrá választották Firenzében. (Online Tratte)
1427 - a signoria a magyar király figyelmébe ajánlotta Filippo del Palagio-t, aki
feltehetőleg az Andrea és Uberto del Palagio által alapított kereskedelmi társaság
megbízásából dolgozott Magyarországon. (Flórenczi Okmt. 1/ 262. 1427. jún. 22.;
Teke, 1995/2. 204. p.)
Filippo
1413 - nyolcezer forintot kölcsönzött Zsigmondnak 100 új dénárral számolva.
(MOL DL 71750. 1413. szept. 30.; Teke, 1995/2. 204. p.)
1427 - ugyanebben az évben a firenzei signoria is a magyar király figyelmébe ajánlotta az Uberto és Andrea del Palagio társaságot, melynek ő volt magyarországi
képviselője. (Flórenczi Okmt. 1/ 262. 1427. jún. 22.; Teke, 1995/2. 204. p.)
Uberto di Giovanni
1413 - a signoria a magyar király figyelmébe ajánlotta Filippo del Palagio-t, aki
feltehetőleg az Andrea és Uberto del Palagio által alapított kereskedelmi társaság
megbízásából dolgozott Magyarországon. (Flórenczi Okmt. 1/ 262. 1427. jún. 22.;
Teke, 1995/2. 204. p.)
1430 - a gyapjúszövö céh konzulja. (Online Tratte)

FALCUCCI

Giovanni di Niccolo
Niccolo fia
1419 - Szebenben Andrea Scolari váradi püspök megbízottjaként levelet írt a
váradi püspöknek. (ASF, Badia, n.3 28. 1419. máj. 17.; Teke, 1995/2. 197. p.)
1424 - levelet írt a váradi püspöknek lovak vásárlásával kapcsolatban. {Teke, 1995/2.
200. p.)
1427 - a korábban Andrea Scolari püspök környezetéhez tartozó Giovanni di
Niccolo Falcucci-nak a Melanesi cég 387 forinttal tartozott. (ASF, Catasto 1427.
Campioni, Reg. 77. fol. 247-248.; Arany, 2007. 956. p.)
Niccolo
Giovanni apja, a Fronté társasággal állt kapcsolatban. (Teke, 1995/2. 197. p.)
FEDERIGHI

Domenico di Francesco
1394 - Magyarországra küldte a firenzei signoria, hogy Agostino Marucci ügyében vizsgálódjon. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 24. fol.
109v-l lOr. 1394. febr. 9. uo. 121 r. 1394. márc. 28. az irat megtalálható: Flórenczi
Okmt. 11/87.; Teke, 1995/1. 142-143. p.)
1396 - Vanni Castellani és Gherardo Buondelmonte követek utasítást kaptak a
signoriától, hogy az uralkodó figyelmébe ajánlják, mint Magyarországon dolgozó
kereskedőt. (ASF, Dieci di Balia, Lettere -Legazioni e commissarie. 2. fol. 17v.)
Francesco di Lapo
1382-1411 között - kilenc alkalommal céh konzul, nyolc alkalommal a Mercanzia
tisztségviselője, két alkalommal Gonfaloniere di compagnia, két alkalommal a
Buonuomini testület tagja, két alkalommal Gonfaloniere di Giustizia. (Online
Tratte)
1390-es évek-Medici bank adósa. (ASF, Medici Avanti il Principato (MAP), Filza
133. n.l. fol. 33.; Teke, 1995/1. 143. p.)
1394 - a signoria több levelet írt a magyar királynak Federighi, Niccolo da Uzzano
és Giovanni di Tommaseo által alakított kereskedelmi társaság ügyében. A tagok
hitelbe adtak árut és pénzt Agostino Marucci-nak, aki nem számolt el. A király segítségét kérték és értesítették, hogy Federighi fiát, Domenico-t is elküldték, hogy a
helyszínen vizsgálódjon. (ASF, Signori, carteggi, missive-1. cancelleria, Filza 24.

fol. 109v-l lOr. 1394. febr.9. uo. 121r. 1394. márc. 28. az irat megtalálható:
Flórenczi Okmt. 11/87.; Teke, 1995/1. 142-143. p.)
1395 - a firenzei signoria értesítette Zsigmondot, hogy a Mercanzia hivatalnokai
kivizsgálják az ügyet, ugyanebben a levélben Kanizsai János esztergomi érsek és
kancellár segítségét is kérte. (Signori, carteggi, missive - 1 . cancelleria, Filza 24.
fol. 154r. 1395. szept. 16.; Flórenczi Okmt. 11/86. 1395. febr. 8., 11/87. 1395. márc.
28.; Teke, 1995/1.142-143. p.)
1396 - a Budára induló követek utasítást kaptak, hogy ajánlják a király figyelmébe
a királyságban tevékenykedő Federighi-t. (ASF, Dieci di Balia, Lettere-Legazioni
e Commissarie 2. fol. 17v) az előző ügy valószínűleg lezárult, mert nem említették.
1411 - előtt meghalt. (Online Tratte)
FOLCHI (di Forlivio)
Benedetto di Niccolo
egyike azon tanuknak, akik előtt Simoné di Piero Melanesi írásos megbízást adott
nagybátyjának, hogy távollétében intézze házasságát egy firenzei család leányával, bizonyos Tommasa di Pietro Tosti-val. (Nuti, 1934. 1-5. p.; Arany, 2007.
948. p. 23. Íj.)
1428 - a milánói herceg követeként Zsigmond mellett tartózkodott, a galambóci
csata után közvetített Zsigmond és a szultán között. (Djuric, 2001. 146. p.)
1429-követségben volt Zsigmondnál, feladata egy Velence-ellenes liga létrehozása. (Djuric, 2001. 149. p.)
1430 - Z s i g m o n d familiárisává fogadta. (Kintzinger, 2000.433. p. a kiváltságlevél
szerint Forlivio-i származású, egyéb források azonban egyértelműen firenzei polgárként nevezik meg.)
1431 - követi megbízást teljesített az uralkodónak (Gelcich-Thallóczy,
1887. n.
221. 1431. máj. 7.; Teke, Zsigmond és Raguza.)
Giovanni di Niccoló
1435 - IV. Jenő pápa sürgette Zsigmondot, hogy Antonio Popoleschi lefoglalt javait adja át Giovanni di Niccoló Folchi-nak. (.Lukcsics, 1931-1938.11/393.)
FORTINI
Bartolomeo
1420-as évek - szöveteket vásárolt tőle Giovanni di Niccolo Frescobaldi magyarországi értékesítésre. (ASF, Catastol427. Campioni, Reg. 65. fol. 212.; Edler de
Roover, 1999. 104. p.)

FRESCOBALDI

Cecca di Amerigo
1420-as években a Melanesi-ekkel üzletelt. (ASF, Catasto 1427, Campioni, Reg.
65. fol. 139.; Teke, 1995/2. 198. p.)
Filippo di Amerigo
1426 - Gianozzo Cavalcanti-val képviselte a közös társaságot, Zsigmond 1300 forinttal tartozott nekik. (ASF, Badia, n. 234, 241.; Teke, 1995/2. 202. p.)
1427 - Pippo (Filippo) Frescobaldi és testvérei a Melanesi fivérek magyarországi
hitelezői között szerepelnek 1000 forinttal. (ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 46.
Tomo I. fol. 654v-ó55r.; Arany, 2007. 958. p.)
Giovanni di Amerigo
1427 - testvéreivel és Gianozzo Cavalcanti-val dolgozott. (ASF, Catasto 1427.
Portate, Filza 17. fol. 577.; Teke, 1995/2. 202. p.)
Niccolaio di Amerigo
firenzei selyemkereskedő, testvéreivel, Filippo és Giovanni Frescobaldi-val és
Gianozzo Cavalcanti-val dolgozott. (ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 17. fol.
577.; Teke, 1995/2. 202. p.)
1420-as évek-szöveteket vásárolt Tommaso Borghini-től, Bernardo Antinori-tól,
Felice Brancacci-tól, Bartolo Corsi-tól és Bartoloineo Fortini-től magyarországi
értékesítésre. (ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 65. fol. 212.; Edler de Roover,
1999. 104. p.)
FRONTÉ

Antonio di Piero
Fronté testvére,
13 92-Zárában tűnt fel egy firenzei cég megbízottjaként. (Teke, 1995/2.21 l . p . 9. Íj.)
1398-1402-nagyrészt távol Firenzétől bár 20 alkalommal sorsolták városi ill. céhes tisztségre, egy céhkonzuli tisztség kivételével nem töltötte be azokat. (Online
Tratte)
1404 - Gonfaloniere di compagnia és két alkalommal a gyapjúszövő céh konzulja.
(Online Tratte)
1406 - ebben az évben indult Magyarországra. (Zsigmond-kori Okit. II/1. 4959.
1406. aug. 31.; Teke, 1995/2. 195. p.)

1406 - a signoria ismételten felhívta Scolari figyelmét Fronte-ra és társaira, akik
Magyarországon dolgoztak. (ASF, Signori, carteggi, m i s s i v e - I . cancelleria, Filza
27. fol. 14v. 1406. aug.31. az irat megtalálható: Flórenczi Okmt. 1/ 219.)
1406-10 között - a társaság tagja volt Filippo Scolari fivére, Mattia Scolari.
(Jorga, 1899-1902. 129. p.; Teke, 1995/2. 195. p.)
1407-1412 - egy céhkonzuli hivataltól eltekintve nem töltötte be a részére sorsolt
tisztségeket Firenzében. (Online Tratte)
1410 - Ozorai Pipo adósságának egy részét kiegyenlítette a kalisi várnagynál.
(Teke, 1995/2. 195. p.)
1411 - új kereskdelmi társuk Pagolo del Berto Carnesecchi. (ASF, Catasto 1427.
Campioni, Reg. 79. fol. 52-55.; Teke, 1995/2. 195. p.)
1412 - a signoria diplomáciai jellegű feladatokat bízott a Budán tevékenykedő
Antonio Fronte-ra és Filippo di Simoné Capponi-ra, ők közvetítettek László nápolyi király és Zsigmond között. (Zsigmond-kori Okit. III/2468. 1412. júl. 23. uo.
2536. 1412. aug. 13. ASF, Signori, carteggi, missive —I. cancelleria, Filza 29. fol.
26r. 1412. aug. 31.)
1413-Zsigmond kölcsönt fizetett neki vissza. (Altmann, 1896-1900.1/491. 1413.
máj.17.; Teke, 1995/2. 195. p.)
1413 - a kassai bíróhoz és esküdt polgárokhoz írt a királynak járó újévi ajándék
ügyében. (Zsigmond-kori Okit. IV/152. 1413. febr. 10. uerről uo. 230. 1413. febr.
26.)
1413 - a firenzei signoria követei útján kérte Zsigmond segítségét kiszabadításához. (Zsigmond-kori Okit. IV/730. 1413. jún. 9.)
1417 - beválasztották a firenzei Santa Maria del Fiore Dóm munkálatait felügyelő
testületbe, amelynek tagjai 1331 óta a gyapjúszövő céh tagjai közül kerültek ki.
(Pitti, 1986. 472. p.)
1414-1417 - négy alkalommal töltött be céhkonzuli illetve confaloniere di
compagnia tisztséget Firenzében. (Online Tratte)
1419-Zsigmond familiárisává fogadta. (Altmann, 1896-1900.1/3861. 1419. máj.
1.; Teke, 1995/2. 195. p.
1420-22 - prior, a Buonuomini testület tagja illetve Gonfaloniere di compagnia Firenzében. (Online Tratte)
1422. máj. 1. - a gyapjúszövő céh egyik konzula. (Pitti, 1986. 496. p.)
1423 - a magyarországi kereskedésre kedvezményeket kapott Zsigmondtól.
(Altmann, 1896-1900.1/ 5667. 1423. okt. 30.; Teke, 1995/2. 196. p.)
1424 - ismét priorrá választották Firenzében. (Online Tratte)
1426 - Gonfaloniere di compagnia Firenzében. (Online Tratte)

1426 - Filippo Scolari kijelölte Mattia Scolari végrendelete végrehajtójának.
(ASF, Badia, n.78. 296. 1426. márc. 25.; Teke, 1995/2. 196. p.)
1426 - Rinaldo di Maso degli Albizzi Antonio Fronté magyar származású familiárisának révén küldött levelet Firenzébe. (Albizzi, 1869. 572. p.)
1427 - az 1420-as évek eleje óta Antonio budai társasága önálló, de szorosan
együttműködött Pagolo fia, Simoné Carnesecchi és fivérei firenzei társaságával, a
két társaság ekkor egyesült, magyarországi tevékenysége részletesen megtalálható
bevallásában. (ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 27. fol. 116r-117v. Filza28. fol.
1008.; Teke, 1995/2. 196-97. p.)
1427 - Antonio di Piero Fronté budai társasága 825 forintot hitelezett a Melanesi
fivéreknek. (ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 46. Tomo I. fol. 654v-655r. illetve
Campioni. Reg. 77. fol. 248v-249r.; Arany, 2007. 957. p.)
Fronté di Piero
1401 - priorrá választották. (Online Tratte)
1404 - a signoria a magyar királynak és Filippo Scolari-nak küldött leveleiben
megemlítette Fronte-tés Giovanni Biligardi-t, mint akik együtt dolgoztak Magyarországon. (ASF, Signori, carteggi, missive-I. cancelleria, Filza25. fol. 5 Ív. 1404.
júl. 11.; uez Flórenezi Okmt. 1/63.; ASF, Signori, carteggi, missive-1. cancelleria,
Filza 26. fol. 108v. 1405. júl.5. ez utóbbi iratban egyedül Fronté neve szerepel; uez.
Flórenezi Okmt. 1/64.; Teke, 1995/2. 195. p.)
1405 - a signoria levelében Scolari figyelmébe ajánlotta Fronte-t. (Zsigmond-kori
Okit. II/1. 4040. 1405. júl. 5.)
1406. június-július - a 12 Buonuomini egyike Firenzében, márciusban azonban
még nem tartózkodott a városban. (Online Tratte)
Ezt követően 1407-1408, 1410-1413 között, és 1416-ban feltehetőleg huzamosabb ideig távol volt Firenzétől, mert 15 alkalommal sorsolták ki városi-céhes hivatalokra, amelyeket a forrás szerint távolmaradása okán nem töltött be. (Online
Tratte)
1411 - kötelezte magát, hogy eleget tesz a Sei di Mercanzia ítéletének s megfizeti
tartozásait, többek között Mattia Scolari-nak. (Zsigmond-kori Okit. III/337. 1411.
ápr. 11.)
1414-körül társulhatottNiccolo di Marco Benvenutival és Iacopo Ardinghelli-vel
a catasto adatai alapján, feltehetőleg Zsigmondnak nyújtottak kölcsönt, a király
tartozásának 3/8-a Benvenuti örökösét, mintegy 400 forint pedig Ardinghelli örökösét illette. (ASF, Catasto 1427, Portate, Filza 27. fol. lOOv)
1417 - a gyapjúszövőcéh konzulja. (Online Tratte)

1417-18 - újabb két tisztségre sorsolták Firenzében, amelyet nem töltött be, mivel
nem tartózkodott a városban. (Online Tratte)
1418 - V. Márton pápa levelében esztergomi püspöknek utasítást adott, hogy
Capponi és Fronté di Pietro Fronté firezei polgárok számára az őket illető összeg
kifizetésre kerüljön. (Litkcsics, 1931-1938.1/ 54.)
1419 előtt - meghalt. (Online Tratte)
1427 - fia Antonio di Fronté di Piero Fronté adóbevallásában említette apja magyarországi ügyeit, Zsigmond és a királyné is tartozott neki. A magyarországi ügyletekből nagybátyja felé 1166 forint kinnlevősége maradt Fronté fiának. (ASF,
Catasto 1427, Portate, Filza 27. fol. lOOr-lOlv.)
GIIINETTI

Lorenzo di Marco
1454 - Budán élő kereskedő, halála után fivére, Jacopo örökölte javait. A firenzei
signoria Jacopo érdekében intézett levelet Hunyadi János kormányzóhoz. (ASF,
Signori, lettere esterne Filza40. fol. 78.1454. okt. 7.uez: Flórenczi Okmt. II/118.)
GLUSEPPI

Nicolaus di Vaggio di Maza
apja adóbevallása: ASF, Catasto 1427, Campioni, Reg. 67. fol. 472.
1429 - a magyar forrásokban „Nicolaus de Wagio"-ként szerepel, a firenzei
signoria még Krakkóba írt az ott dolgozó üzletember érdekében. (Draskóczy, 1994.
128. p.)
1450 - már Hunyadi János szolgálatában volt. (.Draskóczy, 1994. 128-129. p.)
1454 - budai kamarás. (.Draskóczy, 1994. 129. p.)
1456 — a szebeni pénzverde élén állt. {Draskóczy, 1994. 129. p.)
1457- sókamara ispán. {Draskóczy, 1994. 129. p.)
1459 - széki sókamara ispán. {Draskóczy, 1994. 129. p.)
1464 - az elhunyt Nicolaus hagyatéka ügyében a signoria írt a magyar királynak és
Buda városának. (Flórenczi Okmt. 11/186. Draskóczy, 1994. 129. p.)
LAMBERTESCHI

Andrea di Tommaso
1419-től - firenzei selyem- és szövetkereskedő rokonával, Bernardo-val együtt
Magyarországra is küldött árut, amelyet fiai, Niccolo és és Giovanni hoztak az or-

szágba. (Adóbevallása, ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 27, fol. 84r-93v.; Teke,
1995/2. 198-199. p.)
A Melanesiekre is bízott szöveteket eladásra 200 forint értékben, valamint adósa
volt az elhunyt váradi püspök, feltehetőleg Andrea Scolari is 401 forinttal és a kamatokkal. (ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 27. 92r.; Arany, 2007. 957. p.)
Bernardo di Lamberto
1419-től - Andrea rokona és üzleti társa. (ASF, Catasto 1427. Portate 27. fol.
199-208.; Teke, 1995/2. 198-199. p.)
1427 - Catasto-beli bevallásában megjelölte adósaként Simoné Melanesi-t és társaságát, mivel évekkel korábban szöveteket küldött Magyarországra. (ASF,
Catasto 1427. Portate, Filza 27. 202r.; Arany, 2007. 957. p.)
Giovanni di Andrea
1420-as évek - szintén Magyarországon tartózkodott, fivérével közös adóbevallását Firenzében élő felesége nyújtotta be. (ASF, Catasto 1427, Portate, Filza 28. fol.
1039r-1039v.; Teke, 1995/2. 199. p.)
1427-1429 - elfogták őt és Niccolo-t. (Flórenczi Okmt. 1/29. 1427. dec. 5.; Teke,
1995/2. 207. p.; ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 32. fol.
63v-64r. 1429. ápr. 5. uo. 179v-180r. 1429. febr. 7.)
Niccolo di Andrea
1416-egyikeazon tanuknak, akik előtt Simoné di PieroMelanesi írásos megbízást
adott nagybátyjának, hogy távollétében intézze házasságát egy firenzei család leányával, bizonyos Tommasa di Pietro Tosti-val. (Nati, 1934. 1-5. p.; Arany, 2007.
948. p. 23. Íj.)
1419 előtt - apja megbízásából szöveteket hoztak Magyarországra. (ASF, Catasto
1427, Portate, Filza28.fol. 1039r-1039v. ASF, Badia, n. 328. 1419. máj. \l:,Teke,
1995/2. 199. p.)
1419 - tartozott Falcucci-nak 20 000 forinttal. (ASF, Badia, n. 328. 1419. máj. 17.;
Teke, 1995/2.199. p.)
1427 - letartóztatták Magyarországon. (Flórenczi Okmt. 1/ 29. 1427. dec. 5.; Teke,
1995/2. 207. p.; ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 32. fol.
63v-64r. 1429. ápr. 5. uo. 179v-180r. 1429. febr. 7.)

Piero
1419 - Niccolo-val együtt apjuk áruját kísérte Magyarországra, és ott is maradt.
(ASF, Badia, n. 328. 1419. máj. 17.; Teke, 1995/2. 198. p.)
1422 körül - állást ígért Poggio Bracciolini humanistának a budai udvarnál három
évre 500 forintfizetéssel. (Shepherd, 1825. 122. p.)
Tommaso
1420-as években Magyarországon tartózkodott. (Teke, 1995/2. 199. p.)
LOTTIERI

Jacopo di Michele
1426 - Váradon tartózkodott, tanúskodott a Mercanzia előtt a Scolari-ak és
Gianozzo Cavalcanti közti ügyben. (ASF, Badia, n. 247, 249. 1429. máj. 19. máj.
27.; Teke, 1995/2. 203-204. p.)
MACIGNI

Antonio di Niccolo
1394 - a signoria levelében a király figyelmébe ajánlotta. (Signori, carteggi,
missive - 1 . cancelleria, Filza 24. fol. 12Ír. 1395. márc. 28.)
1395 - a Tosinghi-Federighi-da Uzzano cég elküldte Magyarországra, hogy kivizsgálja Agostino Marucci üzleteit. (Teke, 1995/1.143. p.)
1396 - a signoria követutasításában szerepel, mint Magyarországon dolgozó üzletember. (ASF, Dieci di Balia, Lettere-Legazioni e Commissarie, 2. fol. 17v. 1396.
ápr. 25.)
Cione
1380 - a Macigni-k vezette társaság budai képviselője volt. (ASF, Mercanzia n.
1184. 1382. máj. 16.; Teke, 1995/1. 130. p.)
közel állt a Horvátiak által vezetett párthoz. (Teke, 1995/1. 145. p.)
1387 - Palisnai János vránai perjeltől bérbe vette egy évre a dalmáciai só- és
harmincadkamarákat. (Teke, 1995/1. 145. p.)
feltehetőleg azonos „Chun de Florentia" zágrábi polgárral. (Tkalcic, 1889.1/397.;
Teke, 1995/1. 133. p.)

Niccolo
Antonio apja,
1373-76 között - Magyarországon működő kereskedelmi társaság tagja Zanobio
Macigni-vel és Piero di Banco degli Albizzi-vel. (ASF, Mercanzia n. 1183. 1382.
jan. 9.; ASF, Arte dei Cambio, fol. 67.; Teke, 1995/1. 130. p.)
Zanobio
1373-76 között - Magyarországon működő kereskedelmi társaság tagja Piero di
Banco degli Albizzi-vel. (ASF, Mercanzia n. 1183. 1382. jan. 9.; ASF, Arte dei
Cambio, fol. 67.; Teke, 1995/1. 130. p.)
1373 - a m a g y a r király familiárisa, udvari kereskedője. (H-cz, 1895. 245. p.; Teke,
1995/1. 130. p.)
1380 - a kereskedelmi társaság feloszlott, faktorát, Rubaconte-t küldte Magyarországra kinnlevőségei behajtására. (ASF, Mercanzia n. 1184. 1382. máj. 16.; Teke,
1995/1. 130. p.)
1388 - a firenzei signoria levélben értesítette a királyt, hogy Marco Buonfilippi-t
Magyarországra küldi Zanobio ügyeinek kivizsgálására. (ASF, Signori, carteggi,
m i s s i v e - I . cancelleria, Filza 21. fol. 89v. 1388. márc.16.)
1390-es évek - árui Magyarországra szállítására a Medici-banknál biztosítást kötött. (ASF, Medici Avantiil Principato, Filza n. 133. fol. 33.; Teke, 1995/1. 143. p.)
MANINI

Angello (Manini-Bardi)
1424 - d é s i sókamarás, Ozorai Pipo alkalmazásában állt; felesége egy dobokai nemes lánya. (Draskóczy, 1994. 129-30. p.)
1442 -királyi familiáris, az ország összes kamarájának gondviselője, ebben az évben fivérére, Márkra ruházta a király által parancsolt teendők elvégzését. (MOL
DL 36390, 1442. jan. 8.)
1444-Gasparo de Colle szolgálatában állt. (Draskóczy, 1994. 130. p.)
1447 - máramarosi sókamarás. (Draskóczy, 1994. 130. p.)
1450 - Hunyadi magyar nemességet adományoz neki és Pape, valamint Odoardo
nevű testvéreinek. (MOL DL 24761. 1450. febr. 25.)
1450 - érdemeiért Hunyadi neki, Pape-nak és Odoardo-nak nemességet adott és
nekik adományozta a Bihar megyei Szentpéterszeg birtokot, nevük ettől fogva
Szentpéterszegi lett. (MOL DL 14342.1450.márc.l2.; Draskóczy, 1994.131. p.)
1450 - Hunyadi érdemeiért pallosjogot ad Odvard-nak és fivéreinek. (MOL DL
14344. 1450. márc.18.; Draskóczy, 1994. 131. p.)

1450 - Hunyadi felszólította Angelo-t és Odvard-ot, hogy a parancsára lefoglalt rakaszi vámot adják vissza jogos tulajdonosainak. (MOL DL 38298. 1450. márc. 21.)
1457 - Odvard ekkor már halott, özvegye Kállai Lökös János felesége lett és
Angelo-t perelte ruházati tárgyakért. (MOL DL 55612. 1457. aug. 17.; Draskóczy,
1994. 131. p.)
1459 - Szapolyai Imrével együtt az ország sókamarái élén állt. (Draskóczy, 1994.
129. p.)
1461 - Pape helyi köznemesekkel együtt hatalmaskodásért perelte Geszti János
volt besztercei alispánt a maga, fia Paulus valamint Angelo nevében a kolozsmonostori konvent előtt. (MOL DL 36392. 1461. aug. 2.)
1463 - Odward és Angelo adósainak és azok tartozásainak jegyzéke. (MOL DL
55767.; Draskóczy, 1996.)
1463 - özvegye és leánya, Anna egyezséget kötöttek a váradi káptalan előtt
Angelo-val a vagyon megosztását illetően. (MOL DL 55745. 1463. jan. 20.;
Draskóczy, 1994. 131. p.)
1463 - Odward özvegye tiltakozott a maga és leánya nevében a váradi konvent
előtt, mert Angelo nem adta vissza javaikat. (MOL DL 55750. 1463. márc. 2.)
1463 -Odward özvegye és lánya valamint a Szatmárban lakó Angelo vitás ügyeiket választott döntőbíró elé vitték. (MOL DL 55766. 1463. nov. 9.; Draskóczy,
1994. 131. p.)
1460-as évek - a család áttelepül Erdélybe, leszármazottaik Kodori néven beolvadtak az erdélyi nemességbe. (Draskóczy, 1994. 131. p.)
1499 - a Kodori család utolsó ismert említése. (Draskóczy, 1994. 131. p.)
Giovanni
felesége lklodi Márta. (Draskóczy, 1994. 131. p.)
1440 - dési sókamarás, akolozsmonostori konvent előtt Iklódi Benedek és testvére,
Demeter Vajdaháza és Füzes falubeli birtokrészét 35 arany Ft-ban elzálogosította
neki. (MOL DL 36390. 1440. júl. 30.)
1441 - a szalárdi és váradi sókamarák élén volt. (Draskóczy, 1994. 130. p.)
1441 - mint volt dési sókamarást említik, zálogba vett egy lakatlan házat és egy
malom tulaj donrészt 20 aranyforintért. (MOL DL 36390. 1441. júl. 20.)
1451 előtt - meghalt. (Draskóczy, 1996. 94. p.)
Giovanni di Pape
1461 - Pape helyi köznemesekkel együtt hatalmaskodásért perelte Geszti János
volt besztercei alispánt a maga, és fiai, Giovanni és Paulus nevében a kolozsmonostori konvent előtt. (MOL DL 36392. 1461. jún. 13.)

1469 - egy, a kolozsmonostori konvent előtti peres ügyben említették Kodori Pape
Giovanni néven, mint az egyik fél ügyvédjét. (MOL DL 36394. 1469. márc. 2.)
Márk
1442 - Angelo királyi familiáris, az ország összes kamarájának gondviselője, ebben az évben fivérére, Márkra ruházta a király által parancsolt teendők elvégzését.
(MOL DL 36390. 1442. jan. 8.)
Odward
1447 - budai sókamarás, feltehetőleg a budai pénzverde élén is ő állt. (MOL DL
55352. 1447. ápr. 22.; Draskóczy, 1994. 130. p.)
1447 - Hunyadi kinevezte Szegedy Mátéval együtt dési és széki sókamarássá.
(MOL DL 55358. 1447. júl. 23.; Draskóczy, 1994. 130. p.)
1448 - máramarosi sókamarás, Hunyadi felszólította, hogy adja át a neki járó sót.
(MOL DL 55387. 1448. ápr. 30.)
1448 - Hunyadi felszólította, hogy a sókamarai hivatalt adja át Berekszói Péternek
minden jövedelmével együtt. (MOL DL 55388. 1448. május 8.)
1449-ismétsókamarás Pape Manini-vel és Szegedy Mátéval, Hunyadi felszólította, hogy először az őt megillető sót adja ki. (MOL DL 55422. 1449. márc. 15.)
1450 - Hunyadi magyar nemességet adományozott neki és Pape, valamint Angelo
nevű testvéreinek. (MOL DL 24761. 1450. febr. 25.; Draskóczy, 1994. 131. p.)
1450 - érdemeiért Hunyadi neki és fivéreinek, Pape-nak és Angelo-nak adományozta a Bihar megyei Szentpéterszeg birtokot, nevük ettől fogva Szentpéterszegi
lett (MOL DL 14342. 1450. márc. 12.; Draskóczy, 1994. 131. p.; Draskóczy, 1996.
93. p.)
1450 - Hunyadi pallosjogot adott Odvard-nak és fivéreinek érdemeikért új birtokukon. (MOL DL 14344. 1450. márc. 18.; Draskóczy, 1994. 131. p.)
1450 - Hunyadi felszólította Angelo-t és Odvard-ot, hogy a parancsára lefoglalt rakaszi vámot adják vissza jogos tulajdonosainak. (MOL DL 38298. 1450. márc. 21.)
1451 - dési sókamarás, zálogba vette Iklódi István füzesi birtokrészét Agman Miklós erdőrészével együtt 18 aranyforintért. Iklódi Odward fivérének, Jánosnak rokona volt annak Iklódi Mártával kötött házassága révén. (MOL DL 36403. 1451.
márc. 15.)
1452-53 - dési és széki sókamarás. (Draskóczy, 1994. 130. p.)
1457 - Odvard ekkor már halott, özvegye Kállai Lőkös János felesége lett és
Angelo-t perelte ruházati tárgyakért. (MOL DL 55612. 1457. aug. 17.; Draskóczy,
1994. 131. p.)

1458-dési sókamarás, Iklódi Osváttól zálogba vett egy birtokrészt 150 jó aranyforintért. (MOL DL 36403. 1458. okt. 01.)
1463 - Odward és Angelo adósainak és azok tartozásainak jegyzéke. (MOL DL
55767.; Draskóczy, 1996.)
1463 - özvegye és leánya, Anna egyezséget kötöttek a váradi káptalan előtt
Angelo-val a vagyon megosztását illetően. (MOL DL 55745. 1463. jan. 20.;
Draskóczy, 1994. 131. p.)
1463 - Odward özvegye tiltakozott a maga és leánya nevében a váradi konvent
előtt, mert Angelo nem adta vissza javaikat. (MOL DL 55750. 1463. márc. 2.)
1463 - Odward özvegye és lánya valamint Angelo vitás ügyeiket választott döntőbíró elé vitték. (MOL DL 55766. 1463. nov. 9.; Draskóczy, 1994. 131. p.)
Pape
Andrea Scolari környezetéhez tartozott.
1427 - dési sókamarás. (Draskóczy, 1994. 130. p.)
1436 - Jakcs Mihály megbízta a szalárdi kamara vezetésével. (MOL DL 55060.
1436. dec. 31.; Draskóczy, 1994. 130. p.)
1442 - szalárdi és dési sókamarák élén állt. (MOL DL. 55262. 1442. jún. 15.;
Draskóczy, 1996. 94. p. 4. Íj.)
1444 —dési és széki sókamarás. (Draskóczy, 1994. 130. p.)
1 4 4 9 - sókamarás Oduardo Manini-vel és Szegedy Mátéval, Hunyadi felszólította,
hogy először az őt illető sót adja ki. (MOL DL 55422. 1449. márc.15.)
1450 - Hunyadi magyar nemességet adományoz neki és Odoardo, valamint Angelo
nevű testvéreinek. (MOL DL 24761. 1450. febr. 25.; Draskóczy, 1994. 131. p.)
1450 -máramarosi sókamarás és kamaraispán, érdemeiért Hunyadi neki és örököseinek, Pape-nak és Angelo-nak adományozta a Bihar megyei Szentpéterszeg birtokot, nevük ettől fogva Szentpéterszegi lett. (MOL DL 14342. 1450. márc. 12.;
Draskóczy, 1994. 131. p.)
1450 - érdemeiért pallosjogot adott Odvard-nak és fivéreinek Hunyadi új birtokukon. (MOL DL 14344. 1450. márc. 18.; Draskóczy, 1994. 131. p.)
1453 - 1453 körül meghalt. (Draskóczy, 1996. 94. p.)
Paulus (di Pape)
1461 - Pape helyi köznemesekkel együtt hatalmaskodásért perelte Geszti János
volt besztercei alispánt a maga, fia Paulus valamint Angelo nevében a kolozsmonostori konvent előtt (MOL DL 36392. 1461. aug. 2.)
1467 e l ő t t - a máramarosi bányavidéket kormányozta (Draskóczy, 1994.130. p.)

MARTELLI

Cosimo di Domenico
1462 - Giovanozzo Biliotti, Marabottino d'Antonio Rustichi és egy Ancona-ban
élő firenzei kereskedő megbízta Cosimo-t feltehetőleg Szlavónia területén történő
kereskedéssel. (ASF, Mercanzia, n. 10831. 50v. 1462. okt. 15.)
MARUCCI

Agostino di Paolo
1373-76 között - Magyarországon működő kereskedelmi társaság tagja volt fivérével, Maruccio-val, Giovanni di Sandro Portinari-val, Ardigno di Corso Ricci-vel
és Cristiano di Migliore degli Albizzi-vel. (ASF, Arte dei Cambio, fol. 67.; Teke,
1995/1. 130. p.)
1390-es évek eleje - egy másik firenzei társaság képviselője Magyarországon. A
társaságot alkotó Giovanni Tosinghi, Francesco di Lapo Federighi, Niccolo di
Giovanni da Uzzano megbízták öt az általuk átadott áru Magyarországon való értékesítésével. (Flórenezi Okmt. II/ 86., 87. 1395. febr. 8.; Teke, 1995/1, 142. p.)
1394 - Az Uzzano által vezetett társaság nevében a firenzei signoria levelet írt a
magyar királynak, melyben az eset kivizsgálását kérte. (ASF, Signori, carteggi,
missive-I. cancelleria, Filza 24. fol. 109v—1 lOr. 1395. febr. 8. uez Zsigmond-kori
Okit. 1/3812., 3813. 1395. febr. 8.)
1395 - a signoria márciusi levelében Agostino időközben bekövetkezett halálára
utalt. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 24. fol. 121r. 1396.
márc. 28. uez Zsigmond-kori Okit. 1/3903. 1395. márc. 28.)
Maruccio di Paolo
1373-76 között - Magyarországon működő kereskedelmi társaság tagja fivérével,
Maruccio-val, Giovanni di Sandro Portinari-val, Ardigno di Corso Ricci-vel és
Cristiano di Migliore degli Albizzi-vel. (ASF, Arte dei Cambio, fol. 67.; Teke,
1995/1. 130. p.)
1384 - Vieri de'Medici és társainak ügyeit intézte Magyarországon, mint budai kereskedő. (MOL DL 7350. 1384. nov. 30.; Teke, 1995/1. 137. p.)
1384 - a kalocsai érsek bérbe adta birtokait Garai Miklósnak Maruccio jelenlétében. (MOL DL 7350. 1384. nov. 30.; Teke, 1995/1. 138. p.)
1386 - megelőlegezett pénzt Zigmondnak a Velencétől járó összeg terhére.
(Wenzel, 1874-76. III/351. 1386. nov. 22.; Teke, 1995/1. 138. p.)
1388 - a Medici-társaság képviseletében felváltotta Giovanni Tosinghi. (Flórenezi
Okmt. 11/ 95. 1388. júl. 25.; Teke, 1995/1. 138. p.)

Michele
1376 - a Portinari-Marucci cég képviseletében Budán lakott, itt házzal is rendelkezett, Pitti szerint Matteo dello Scelto Tinghi faktora volt Budán. {Pitti, 1986.
366. p.; Teke, 1995/1. 131. p.)
MEDICI

Vieri di Cambio
1382 körül - társaságot alapított Guido di Tommaseo-val és Jacopo di Francesco
Ventura-val magyarországi rézkereskedelemre. (ASF, Arte del Cambio, Filza 79.;
Teke, 1995/1. 132-133. p.)
1385 - szerződés a velencei szenátus és Medici velencei képviselője, Givanni
d'Adoardo Portinari között réz Velencébe szállításáról. A szerződés 1391-ig lehetett érvényben. {Wenzel, 1874-76. III/312. 1385. ápr. 3.; Teke, 1995/1. 136. p.)
13 8 8 - fennmaradt a firenzei signoria egy, a magyar királynak küldött levele, melyben említette Vieri de'Medici-t, aki Andrea di Ugo-val, Guido di Tommaseo-val és
Antonio di Santi-val, Maruccio közvetítésével kereskedett Magyarországon. A levél külön említette a cég nagy kinnlevőségeit. (ASF, Signori, carteggi, missive - 1 .
cancelleria, Filza 21. fol. 12v-13r. 1387. febr. 10. uez: Flórenczi Okmt. 11/91. 1388.
febr. 10.; Teke, 1995/1. 137-138. p.)
1388 - a firenzei signoria levele a magyar királynak Frangepán Katalin Modrus és
Veglia grófnőjének tartozásairól egy firenzei társaság felé. (ASF, Signori, carteggi,
m i s s i v e - I . cancelleria, Filza 21. fol. 131v-132r. 1388. szept. 28. uo. a Modrus-i
grófnak is küldtek levelet)
13 89 - VI. Orbán pápa engedélyt adott a pécsi püspöknek, hogy a pápai adót 10 000
forintig Vieri de'Medici budai képviselőjének, Tosinghi Jánosnak adja át. (Zsigmond-kori Okit. 1/921. 1389. febr. 6.; Teke, 1995/1. 138. p.)
1389 - a firenzei signoria levele a modrusi comeshez és feleségéhez. Paduai
Milanus, akinek tartozásai miatt lefoglalják firenzei polgárok javait, soha nem volt
Vieri de' Medici társa. (Zsigmond-kori Okit. 1/1157. 1389. szept. 28.)
1392 - Gonfaloniere di Giustizia Firenzében. (Online Tratte)
1393 — Gonfaloniere di compagnia Firenzében. (Online Tratte)
1395 — céh konzul.
MELANESI (da Prato)
Bartolomeo di Neri
1427-28-letartóztatták Budán a királyné kérésére. (Flórenczi Okmt. 11/29. 3 1. 33.
1427. dec. 5. dec. 28. 1428. jan. 1.; Teke, 1995/2. 207. p.)

Filippo di Filippo
Simoné és Tommaso di Piero nagybátyja, Firenzében élt. O és a prátói rokonság
egyes tagjai gondoskodtak az áruk beszerzéséről és Magyarországra küldéséről. (A
nagybáty és unokaöccsei közös adóbevallása: ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 46.
Tomo I. fol. 649r-655v.; Arany, 2007. 946. p.)
1427-Filippo és unokaöccsei firenzei adóslistája szerint416 forint értékben küldtek Magyarországra posztószöveteket, 3944 forint értékben selyemszöveteket.
Összességében Filippo firenzei kintlevőségeinek (8147 forint) nagy részéről (legalább 6780 forint öt tételben) feltételezhető, hogy azok magyarországi üzletekhez
köthetőek. (ASF, Catasto 1427. Portate. Filza 46. Tomo I, fol. 652v-653r.; Arany,
2007. 956. p.)
Giovanni di Piero
1425 - Zsigmond familiárisává fogadta. (Altmann, 1896-1900. 1/ 5943, II/ 6428,
6429.; Teke, 1995/2. 198. p. az oklevél szerint jogi végzettségű, firenzei polgár.
(Kintzinger, 2000. 444. p.)
1426-27 - váradi püspök. (Engel, 1996. 1/ 77. p.; kinevezését illetve halála után
utóda kinevezését lásd Lukcsics, 1931-38. 1/ 880. 956.)
1426 - Tommaso és Simoné testvéreként említi Rinaldo di Maso degli Albizzi leveleiben. (Albizzi, 1869. 552-613. doc. 972.; Arany, 2007. 951. p. 48. Íj.)
Melanese di Ridolfo
1420-as évek - szövetkereskedőként Piero di Gerardino-t bízta meg áruja magyarországi értékesítésével, aki Giovanni Barbadoro-tól vett át árut hitelbe, a 800 forintra rúgó tartozás Melanese-t terhelte. (ASF, Catasto 1427. Filza 175. fol. 273r.;
Teke, 1995/2. 198. p.)
Simoné di Piero
Feltehetőleg Antonio Fronté szolgálatában került Magyarországra. (Simoné és
Tommaso Melanesi magyarországi ügyleteire vonatkozó adóbevallása: ASF,
Catasto 1427. Portate, Filza 46. Tomo I, fol. 654r-655v. illetve Campioni. Reg. 77.
fol. 248v-249r.; Arany, 2007. 946. p.)
1416 - Simoné már bizonyosan Budán lakott, egy bizonyos „Alimpech" házában,
az Olaszok utcájában. Simoné tanúk által ellenjegyzett írásos megbízást adott
nagybátyjának, hogy távollétében intézze házasságát egy firenzei család leányával, bizonyos Tommasa di Pietro Tosti-val. (Nuti, 1934. 1-5. p.; Arany, 2007.
948. p. 23. Íj.)

1416 után - Simoné házassága egy budai polgár Lucia nevű leányával. 1427-ben a
házaspárnak egy négy év körüli fia lehetett (Piero), aki apja halála után nagybátyja,
Tommaso gyámsága alá került. (ASF, Catasto 1427. Campioni. Reg. 77. fol. 248r;
ASF, Catasto 1430. Reg. 406. fol. 402v.; Arany, 2007. 949. p.)
1420-as évek elején már önálló társasága dolgozott a Fronte-Carnesecchi társaság
mellett huzamosabb ideig Budán. (A Fronté—Carnesecchi társaság magyarországi
tevékenységére vonatkozó részletes adóbevallás megtalálható: ASF, Catasto 1427,
Portate, Filza28. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 198. p.)
1420-as évek-Antonio di Francesco Zati az összekötő az Uberto Zati-féle velencei székhelyű és a Melanesi társaság budai társasága között. (Teke, 1995/2.197. p.)
1424 - Zsigmond kinevezte familiárisának. (Altmann, 1896-1900. 1/ 5943, II/
6428, 6429.; Teke, 1995/2. 198. p.)
lateráni palotagróf. ((Kintzinger, 2000. 444. p.)
1426 - Andrea és Mattia Scolari végrendeletének egyik végrehajtója. (Altmann,
1896-1900.1/5894, 5911, 5937. 1424. jún. 28., júl. 21., aug. 14.; Teke, 1995/2.
198. p.)
1427 - Rinaldo di Dego degli Rinaldeschi adóbevallása szerint 1427-ben már Magyarországon dolgozott Tommaso és Simoné Melanesi faktoraként. (ASF, Catasto
1427. Portate, Filza 47. fol. 522r-523r.)
1427 - a fivérek bevallásában szerepel, hogy Simoné rendelkezett a budai polgárjoggal házassága révén, költségei között felsorolta a polgárként a városnak fizetett
60 forint adót. (ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 46. Tomo I. 655v.; Arany, 2007.
950. p.)
1430 előtt - meghalt, mert fivére 1430-as catasto-jában már elhunytként említette.
(ASF, Catasto 1430. Reg. 406. fol. 402v.; Arany, 2007. 949. p.)
Tommaso di Piero
Simoné és Tommaso Melanesi magyarországi ügyleteire vonatkozó adóbevallása.
(ASF, Catasto 1427. Portate, Filza 46. Tomo I. fol. 654r-655v. illetve Campioni.
Reg. 77. fol. 248v-249r.; Arany, 2007. 946. p.)
1420-as évek elején már önálló társasága dolgozott a Fronte-Carnesecchi társaság
mellett huzamosabb ideig Budán. (A Fronte-Carnesecchi társaság magyarországi
tevékenységére vonatkozó részletes adóbevallás megtalálható: ASF, Catasto 1427.
Portate, Filza 28. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 196. p.)
1420-as évek - Antonio di Francesco Zati az összekötő az Uberto Zati-féle velencei székhelyű és a Melanesi társaság budai társasága között. (ASF, Catasto 1427.
Portate Filza 28. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 197. p.)

1425 - Zsigmond kinevezte familiárisának. (Altmann, 1896-1900. 1/ 5943,
11/6428, 6429.; Teke, 1995/2. 198. p.) Az oklevél szerint firenzei polgár.
(,Kintzinger, 2000. 444. p.)
1426 - A n d r e a és Mattia Scolari végrendeletének végrehajtói között volt.
{Altmann, 1896-1900. 1/ 5894, 5911, 5937.; ASF. Badia nr. 288, 292, 296.; Teke,
1995/2. 198. p.)
1427 - Rinaldo di Dego degli Rinaldeschi adóbevallása szerint 1427-ben már Magyarországon dolgozott Tommaso és Simoné Melanesi faktoraként. (ASF, Catasto
1427. Portate, Filza 47. fol. 522r-523r)
1427-adóbevallásukadós- és hitelezőlistáiban a Magyarországon dolgozó firenzeiek nagy része szerepel. Magyar partnereik között szerepel a rézkereskedelemben szintén érdekelt budai Nadler Mihály, Gubacsi Ferenci Gergely pesti polgár és
bíró. (ASF, Catasto 1427. Portate. Reg. 46. Tomo I. fol. 654r.; Arany, 2007.
955-961. p)
1427-házat béreltek Budán, a „viadelatinF-n egy bizonyos Daniello Cini (?) velencei polgár örökösétől. (ASF, Catasto 1427. Portate. Reg. 46. Tomo I. fol. 655v.;
Arany, 2007. 950. p.)
1427 - Tommaso és Simoné di Lapo Corsi-val társaságot alapítottak a magyarországi kereskedésre, a Melanesi-k 2000 forint tökével („corpo per la compagnia"),
vettek részt a társaságban (ASF, Catasto 1427. Portate. Filza. 46. Tomo I. fol. 652v.;
Arany, 2007. 955. p)
1427-aCorsi-k460 forinttal tartoztak az 1426. július 15. és 1427. június 21. között
eltelt egy évben szerzett, a Tommaso-nak j á r ó profitból. (ASF, Catasto 1427.
Portate. Filza, Tomo I. fol. 652v.; Arany, 2007. 956. p.)
1429 - Tommaso és megbízottja, Niccolao da Prato jártak Velencében, valószínűleg
rézkereskedelmet bonyolítottak. (ASF, Badia n. 339-369.; Teke, 1995/2. 207. p.)
1429-30 - Tommaso elkísérte az uralkodót Konstanzba, ahol 500 forint forgalmat
bonyolított 8 hónap alatt. (Filippo di Filippo Melanesi e nipoti. ASF, Catasto 1430.
Reg. 406. fol. 401r-402v.; Arany, 2007. 948. p.)
1431 - az uralkodó követeként ment Firenzébe. (ASF, Signori, carteggi. missive. 1.
cancelleria, Filza 33. fol. 61 v -63r. 1431. márc. 6.; Arany, 2007. 949. p.)
1432 - Zsigmond római kíséretének tagjaként nyújtott be egy bűnbocsánati kérelmet
saját nevében, illetve egy másikat két magyar báró, Kusalyi Jakcs Mihály székely ispán és fivére, László megbízásából a Szentszéknek, ami a magyar arisztokrácia
egyes képviselőivel ápolt j ó kapcsolataira utal. (Lukcsics, 1931-1938. II/ 253.;
Arany, 2007. 949. p.)
1433 - Tommaso és nagybátyja külön adóbevallást nyújtott be a nagybáty, Filippo
kérésére. Az adatok alapján megszűnt közös üzleti tevékenységük. (Filippo di

Filippo Melanesi ASF, Catasto 1433. Reg. 496. fol. 401r-^102v.; Tommaso di
Pietro Melanesi, ASF, Catasto 1433. Reg. 496. fol. 499v.; Arany, 2007. 952. p)
1 4 3 5 - a Zsigmond által létesített rézkamara ispánja volt. (Altmann, 1896-1900. II
/11764.; Teke, 1995/2. 208. p.; MOL DF 270238. 1435. okt. 18. uo. 273839. 1435.
nov. 30.; Draskóczy, 2001. 152-153. p.)
1437-korábban elhunyt. Mint a rézkamara ispánja letétbe helyezett 1425 aranyforintot a bécsi Simon Putel kereskedőnél, amelyet Zsigmond utasítására a következő ispánnak, Rinaldo Rinaldeschi-nek kellett felvennie. (Altmann, 1896-1900. II
11764.; Teke, 1995/2. 208. p.; Draskóczy, 2001. 153. p.)
NOFFRI

Bardo
Onofrio fía
1430 - Zsigmond neki és fivéreinek adományozta Bajmócot Pölöskéért cserébe.
(MOL DL 43850. 1430. febr. 14.; Engel, 1996. 1/ 271. p.)
1430 - harmincadispán. (Teke, 1995/2. 206. p.)
1433 - pénzverő- és harmincadispán. (MOL DL 5588. 1433. okt. 4.)
1 4 5 2 - B a j m ó c a székhelye. (MOL DF 280621.; Engel, 1996. 1/271. p.)
Giacomo
Onofrio fia, (Teke, 1995/2. 206. p.)
1430 - Zsigmond neki és fivéreinek adományozta Bajmócot Pölöskéért cserébe.
(MOL DL 43850. 1430. febr. 14.; Engel, 1996. 1/ 271. p.)
Giovanni
Onofrio fia,
1427 - fivérével, Lénárttal szerepel a Fronte-Carnesecchi társaság számadásában.
(ASF, Catasto 1427, Portate 28. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1430 - harmincadispán és a budai kamara ispánja. (Fejér, 1829-1844. X/8. 630.;
Iványi, 1910.1/223.; Teke, 1995/2. 206. p.)
Zágrábban Leonardo Attavante a harmincadosa. (Tkalcic, 1889. VI/129.; Teke,
1995/2. 206. p.)
1430 - Zsigmond neki és fivéreinek adományozta Bajmócot Pölöskéért cserébe.
(MOL DL 43850. 1430. febr. 14.; Engel, 1996. 1/ 271. p.)
1433 - pénzverő- és harmincadispán. (MOL DL 5588. 1433. okt. 4.)
1434 - Nadler Mihállyal együtt a budai pénzverőkamara ispánja. (Horváth-Huszár, 1956. 28. p.)

1435-36 - Szakolcai kapitány Lénárttal. (MOL DF 282703. 1434. szept. 21. MOL
DL 71840. 1436. júl. 17.; Engel, 1996.1/419. p.)
1437 - fivéreivel országos hatáskörű kamaraispánok. (Fejér, 1829-1844. X/7.
910-912.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1452 - Bajmóc a székhelye. (MOL DF 280621. 1452. szept. 9.; Engel, 1996. 1/
271. p.)
Jakab
1430 - Zsigmond neki és fivéreinek adományozta Bajmócot Pölöskéért cserébe.
(MOL DL 43850. 1430. febr. 14.; Engel, 1996. 1/ 271. p.)
1433 - pénverő- és harmincadispán. (MOL DL 5588. 1433. okt. 4.)
Lénárt
Onofrio fia,
1427 - Z s i g m o n d relátora egy adóssági ügyben, az aula tagja. (ASF, Badia di Firenze. Familiarum. Tom. XV. n. 234.; Engel, 1996. 1/ 504. p.)
1427 - testvérével, Giovannival szerepel a Fronte-Carnesecchi társaság számadásában. (ASF, Catasto 1427. Portate 28. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1427 - Antonio di Buonaccorso Strozzi megbízása Filippo Frescobaldi számára
200 forint átadásáról Lénártnak a tőle Budán átvett szövetek ellenértékeként. (ASF,
Badia, n. 371.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1429 - Firenze városa menlevélért fordult hozzá egy polgára érdekében. (Jorga,
1899-1902. ser. II. 247. p.; Teke, 1995/2. 206-207. p.)
1429-Zsigmond relátora, Eperjes város falainak megerősítésére a máramarosi sókamarából kiutalt só vámolásával kapcsolatban. (MOL DL 43778. 1429. márc. 1.)
1430-1433 - ő és fivérei irányították a harmincadszervezetet. (MOL DF 249985,
1432. nov. 25. 270220.; Draskóczy, 2001. 158. p.)
1430. jan. -Zsigmond relátora Sopron városával szemben. (Házi, 1921-1943.1/3.
6., 7., 14., 15.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1430 - Zsigmond neki és fivéreinek adományozta Bajmócot Pölöskéért cserébe.
(MOL DL 43850. 1430. febr. 14.; Engel, 1996. 1/ 271. p.)
1433 - pénzverő- és harmincadispán. (MOL DL 5588. 1433. okt. 4.)
1435 -harmincadispán. (Házi, 1921-1943. 1/3. 107.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1436 - urburaispán. (Fejér, 1829-1844. X/8. 663.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1435-36 - Szakolcai kapitány Giovannival. ((MOL DF 282703. 1434. szept. 21.
MOL DL 71840. 1431. febr. 25.; Engel, 1996. 1/419. p.)

1437 - testvéreivel országos hatáskörű kamaraispánok. (Fejér, 1829-1844. X/7.
910-912.; Teke, 1995/2. 206. p.; Engel, 1996. II. /176. p.)
1439-kincstartó. (MOL DF 239531. 1438. máj. 12.; Engel, 1996. 1/53. p.)
Onofrio
Bardo, Giovanni, Giacomo és Lénárt apja.
1409 - A Scolariakkal érkezett Magyarországra.
Sókamara ispán. (Zsigmond-kori Okit. II/2. 7240. 1409. dec. 27.; Teke, 1995/2.
205. p.)
1413 - Zsigmond familiárisává fogadta. (Zsigmond-kori Okit. IV/l. 1413 eleje,
keltezetlen.)
1413 - Zsigmond a német lovagrend nagymesteréhez küldte, mint kamarását.
(Zsigmond-kori Okit. IV/61. 1413. jan. 17.)
1413 - budai sókamarásként adott menlevelet egy nürnbergi kereskedőnek. (Zsigmond-kori Okit. IV/226. 1413. febr. 25.)
1413 - Zsigmond felszólította a német lovagrendet, hogy Onofrio-nak fizessék ki a
25 000 cseh garas tartozást. (Zsigmond-kori Okit. IV/243. 1413. febr. uerről uo.
311. 1413. márc. 17. 393.394. 1413. ápr. 5.)
1413 - a budai Szűz Mária-egyház Szombat-piacon levő romos házát évi tizennégy
aranyforintért bérbe vette. (Zsigmond-kori Okit. IV/1135. 1413. szept. 29.)
1415 - a pesti plébánia várban levő házát bérbe vette. (Zsigmond-kori Okit. V/523.
1415. ápr. 19.)
1415 - budai kamarás, az összes királyi jövedelmek behajtója. (Teke, 1995/2.
205-206. p.)
1416 - sókamarásként elismerte, hogy a bárók által Sopronra a királyi (építkezési)
munkák céljaira kivetett taxa fejében a város jegyzőjétől 200 aranyforintot átvett.
(Zsigmond-kori Okit. V/2332. 1416. dec. 1.)
1417-18 között - Körmöcbányái kamara gróíja Szatmári Jodokkal együtt. (Zsigmond-kori Okit. VI/47.1417. jan. 25. uebben a tisztségben uo. 1011. 1417. okt. 13.
2242. 1418. aug. 11.; Huszár, 1958. 122. p.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1417 - budai kamarásként elismerte, hogy Kassa város 840 forintot fizetett a bárók
által kirótt ezer aranyforintból. (Zsigmond-kori Okit. VI/519. 1417. jún. 4.)
1418 - budai királyi kamara ispánja. (Zsigmond-kori Okit. VI/2565. 1418. nov. 23.)
1419 - budai kamarás, Pozsony város Zsigmondhoz írott folyamodványában említette, 300 forintot adtak át neki. (Zsigmond-kori Okit. VII/74. 1419. február eleje)
1419 - Zsigmond megparancsolta Kanizsai István volt ajtónállómesternek, hogy
az esztergomi érsekségnek általa a múlt évben beszedett és a kezén lévő jövedel-

méből 10000 forintot fizessen ki Noffri számára. (Zsigmond-kori Okit. VII/87.
1419. febr. 6.)
1419 - Zsigmond levele Szentgyörgyi Vince Bálinthoz és Onofrius budai királyi
kamaráshoz és faktorhoz, amelyben kéri, legyenek segítségére a kassaiaknak, hogy
elkobozhassák a külföldről hozott barchentet és a kivinni szándékolt gyapotot.
(Zsigmond-kori Okit. VII/972. 1419. szept. 20.)
1424 - a budai pénzverőkamara ispánja. (.Horváth-Huszár., 1956. 27. p.; Huszár;
1958. 122. p.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1426 - harmincadispán. (Horváth-Huszár, 1956. 27. p.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1426 - Rinaldo di Maso degli Albizzi követjelentésében Filippo Scolari faktoraként említi, Budán az ő házában száll meg. (Albizzi, 1869. 579. p.)
1430 előtt meghalt. (Teke, 1995/2. 206. p.)
A család 1489-ben halt ki. (Engel, 1996. 1/271. p.)
ONOFRIO DI FRANCESCO

1388 - megvásárolta Magyar Mihály ötvöstől budai sarokházát 400 forintért.
(Zsigmond-kori Okit. 1/ 648. 1388. júl. 12.)
1390 - Budán tartózkodó firenzei kereskedő, eladta budai házát Kanizsai Miklósnak 1400 aranyforintért. (Zsigmond-kori Okit. 1/1379. 1390. febr. 27.; Teke,
1995/2. 205. p.)
ONOFRIO DI GIOVANNI

1378 - dalmáciai só- és harmincad kamaraispán. (Teke, 1995/2. 205. p.)
1383 - dalmáciai só- és harmincad kamaraispán. (Teke, 1995/2. 205. p.)
PANCIATICHI

Gabriello di Bartolomeo
Adóbevallása alapján a negyedik leggazdagabb firenzei polgár, adózás előtti összvagyona 80 994 forint. (Online Catasto)
1427 - Catasto-beli bevallásában veszteségként sorolt fel 1819 forint értékben Magyarországra küldött szöveteket. (ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 79.
134r-147r.)
Giovanni di Bartolomeo
az ötödik leggazdagabb firenzei polgár, adózás előtti összvagyona 70 548 forint
(Online Catasto, adóbevallása: ASF, Catasto 1427, Portate, Filza 53. fol.

1004r-1020v; Conti, 1984. 345-346. p.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi
kapcsolatok)
Életrajzírója szerint huzamosabb ideig tartózkodott Budán, a király „kincstartója"
volt. {Passerini, 1858. 77. p.)
1427 - adóbevallása szerint magyarországi veszteségük 9287 forint volt, az uralkodó kezébe került. (ASF, Catasto 1427, Portate, Filza 53. fol. 1014r.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)
1429 - a Corsini család egyik üzleti könyvében olvasható bejegyzés szerint
Giovanni di Matteo Corsini két fiát, Battista-t és Matteo-t Magyarországra küldte
gyakornoknak. Matteo a Panciatichi-ek társaságának budai képviseletéhez ment.
{Corsini, 1965. 130-131. p.; Arany, 2007. 961. p.)
1432-1435 - új társaságot alapított magyarországi kereskedelemre, Antonio
Popoleschi-nek küldött megbízással selyem- és gyapjúszöveteket összesen 2420 forint értékben. (ASF, Catasto 1433. Reg. 498. 341v.), emellett velencei társasága is
működött. {Conti, 1984.345. p.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)
1433 - Giovanni Zsigmondhoz fordult menlevélért, hogy visszatérhessen az országba, és elvesztett javait visszaszerezhesse. (ASF, Catasto 1433. Reg. 498.
34Ív.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)
1435 - megint elvesztette Magyarországon lévő javait, áruját több mint 12,200 forint értékben, feljegyzése szerint ismét Zsigmond kobozta el azokat. {Conti, 1984.
346. p.)
1442-meghalt. {Conti, 1984. 346. p.)
Zanobi di Giovanni
1423 - valószínnűleg azonos azzal a Zenobio Panzaci-val, aki kiváltságokat kapott
Zsigmondtól. {Altmann, 1896-1900.1/5667.; Teke, 1995/2. 198. p.)
1427 - apja bevallása szerint budai társaságuk állandó képviselője Budán
Capponi-val együtt, bevallása apjáéhoz csatoltan kizárólag kisebb magánjellegű
tartozásokról emlékezik meg. (ASF, Catasto 1427, Portate, Filza 53. fol. 1012v.;
Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)
Antonio di Giovanni
1427 - tartotta a kapcsolatot apja velencei és budai kirendeltségei között, adóbevallását apjáéhoz csatolta, kisebb volumenű kiadások szerepelnek benne. (ASF,
Catasto 1427, Portate, Portate, Filza 53. fol. 1012r.;Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)

PIERO DI G H E R A R D O

1427 - Magyarországon dolgozott Melanese di Ridolfo Melanesi megbízásából.
(ASF, Catasto 1427, Portate, Filza 175. fol. 273r.; Teke, 1995/2. 198. p.)
POPOLESCHI

Antonio
1432 - hitelezett 300 forintot Giovanni Buondelmonte kalocsai érseknek. (ASF,
Catasto 1433. Reg. 498.341 Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)
1433 - Giovanni di Bartolomeo Panciatichi 1433-as catasto-jában szerepel, mint
magyarországi megbízottja. (ASF, Catasto 1433. Reg. 498. 34Ív.; Arany, Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok)
1435-37 körül - szövetkereskedő, az általa és fivére, Niccolo által alapított kereskedelmi társaság továbbra is Magyarországon dolgozott Magyarországon. (Teke,
1995/2.209-10. p.)
1435 - IV. Jenő pápa sürgette Zsigmondot, hogy az ártatlanul megvádolt Antonio
lefoglalt javait adja át Folchi-nak. (Lukcsics, 1931-1938. 11/393.)
1438 - Antonio-tól lefoglalták Budán a társaság áruit, a firenzei signoria kérte az
áruk visszaszolgáltatását. (Flórenczi Okmt. 1/ 269. Teke, 1984. 48. p.)
Niccolo
1435-37 körül - szövetkereskedö, az általa és fivére, Antonio által alapított kereskedelmi társaság feltehetőleg ezekben az években jelent meg Magyarországon.
(Teke, 1995/2. 209-210. p.)
143 8 - Antonio-tól lefoglalták Budán a Niccolo által vezetett társaság áruit, a firenzei signoria kérte az áruk visszaszolgáltatását. (Flórenczi Okmt. 1/ 269. 1438.
okt. 6.; Teke, 1984. 48. p.)
Salvestro di Tommaso
1395-1426 - nyolc alkalommal a gyapjúszövő céh konzula, két alkalommal a
Mercanzia tisztségviselője, két alkalommal Gonfaloniere di compagnia, három alkalommal tagja a 12 tagú Buonuomini testületnek, két alkalommal prior és egy alkalommal Gonfaloniere di Giustizia. (Online Tratte)
1427 - tehetős szövetkereskedő Firenzében, hitelezett a szintén Magyarországon
dolgozó Uberto Zati által vezetett társaságnak is. (ASF, Catasto 1427. Campioni,
Reg. 76. fol. 228.; Teke, 1984. 48. p.)

PORTINARI

Bernardo di Giovanni
1420-as évek - részt vett pénzzel a Melanesi-ek ügyleteiben. (ASF, Catasto 1427.
Portate, Filza 60. fol. 385. Teke, 1995/2. 198. p.)
Giovanni di Sandro
üzleti központja Velence,
1373 -kereskedelmi társaságot alapított Ardigno di Corso Ricci-vel és Cristiano di
Migliore degli Albizzi-vel. A társaság megbízta Agostino Marucci-t áruik értékesítésével. (ASF, Arte del Cambio, fol. 67.; Teke, 1995/1. 130-131. p.)
Gualterio di Sandro
1380 — körül letartóztatták Zárában, mint velencei polgárt és kémet, a firenzei
signoria levelében Gualterio-ról, mint Buda és Zára között kereskedő üzletemberről írt. (Flórenczi Okmt. II/ 145. 1380. ápr.16.; Teke, 1995/1. 132. p.)
1392 - Corsi di Ricci-t és Jacobus de Prato-t nevezte meg társaiként. (ASF, Arte del
Cambio, fol. 101.; Teke, 1995/1. 142. p.)
1390-93 - Velencében adott el ezüstöt. (ASF, Arte del Cambio, fol. 101.; Teke,
1995/1. 142. p.)
1390-es évek - Medici bank adósa. (ASF, Medici Avanti i 1 Principato (M AP), Filza
133. n. 1. fol. 33.; Teke, 1995/1. 143. p.)
RlCCI

Ardigno di Corso
1373-76 között - Giovanni di Sandro Portinari-val és Cristiano di Migliore degli
Albizzi-vel kereskedelmi társaságot alapítottak, amelyik Magyarországon is tevékenykedett. A társaság megbízta Agostino Marucci-t áruik értékesítésével. (ASF,
Arte del Cambio, fol. 67.; Teke, 1995/1. 130-131. p.)
1384-1398-két alkalommal a pénzváltó céh konzulja, egy alkalommal a Mercanzia
tisztviselője, egy alkalommal Gonfaloniere di compagnia, egy alkalommal a
Buonuomini tanács tagja, egy alkalommal pedig Gonfaloniere di Giustizia. (Online
Tratte)
1409 előtt - meghalt. (Online Tratte)

RlNALDESCHI
Rinaldo di D e g o

1427 - adóbevallása szerint ekkor már Magyarországon dolgozott Tommaso és
Simoné Melanesi faktoraként és nem rendelkezett vagyonnal. (ASF, Catasto 1427
Portate. Filza 47. fol. 522r-523r., ASF, Catasto 1427. Portate, Filza46. Tomo I. fol.
654r.; Arany, 2007. 958. p.)
1433-csupán anyja nevében nyújtott be bevallást. (ASF, Catasto 1433. Reg. 496.
193v.; Arany, 2007. 952. p.)
1436 - Zsigmond kinevezte lateráni palotagrófnak. (Altmann, 1896-1900.
11/11305. 1436. márc. 20.; Teke, 1995/2. 208. p.)
1437 - rézispán és gölnici várnagy. (MOL DF 270242. 1438. máj. 12. 270243.
1435. dec. 8. MOL DL 13077. 1437. aug. 10. DL 60744. 1436. dec. 2. DL 83693.
1437. jún. 3.; Teke, 1995/2. 208. p.; Draskóczy, 2001. 153. p.)
RINIERI

Luca di Piero
1414 - a pénzváltócéh konzulja. (Online Tratte)
1417 - a pénzváltócéh konzulja. (Online Tratte)
1427 -feltehetőleg magyarországi kereskedésre adott 889 forintot Tommaso di
Piero Melanesi-nek, aki az adóbevallása szerint ekkor még tartozott neki. (ASF,
Catasto 1427. Campioni, Reg. 81. fol. 90-92.; Arany, 2007. 957. p.)
1433 előtt - meghalt. (Online Tratte)
ROSSI

Piero
1439 - a vízaknai sókamarát irányította, Tallóci Matkó familiárisa volt. (Draskóczy,
1994. 125. p.)
1440 - a tordai sókamara ispánja. (MOL DL 55213. 1440. jún. 19.; Draskóczy,
1994. 125. p.)
RUCELLAI

Antonio di Giovanni
az olcsóbb szöveteket gyártó San Pancrazio negyedbeli kereskedő, adóbevallása
alapján igen tehetős volt. (ASF, Catasto 1427, Campioni, Reg. 76. fol. 47.; Teke,
1995/2. 198. p. 23a. Íj.)

1420-as évek - a Melanesi-k és a Fronte-k társaságával üzletelt. (ASF, Catasto
1427. Portate 84. fol. 94, 68, 41.; Teke, 1995/2. 198. p.)
1429 — a gyapjúszövő céh konzulja. (Online Tratte)
1438 előtt - meghalt. (Online Tratte)
Francesco di Simoné
1427 - Antonio di Buonaccorso degli Strozzi társa a gyapjúszövetüzletben. (ASF,
Catasto 1427. Campioni, Reg. 76. fol. 86.; Teke, 1995/2. 204. p.)
1429 - Gonfaloniere di compagnia. (Online Tratte)
1434 - a Mercanzia tisztviselője. (Online Tratte)
Guelfo di Francesco
1428-Francesco fia, Budán tartózkodott. (FlórencziOkmt. 11/35,43.1428. febr. 9.
jún. 13.; Teke, 1995/2. 204. p.)
1428 - a királyné kérésére elfogták Budán több más kereskedővel együtt.
(Flórenczi Okmt. 11/29.31.33. 1427. dec. 5., dec. 28., 1428. jan. 1 .;Teke, 1995/2.
207. p.)
RUSTICHI

Marabottino d'Antonio
1462 - Giovanozzo Biliotti-val és egy Ancona-ban élő firenzei kereskedővel feltehetőleg Szlavónia területén kereskedett, Cosimo di Domenico Martelli-t bízták
meg az üzlet lebonyolításával. (ASF, Mercanzia, n. 10831. 50v. 1462. okt.15.)
1475 - priorrá választották Firenzében. (Online Tratte)
1493 - selyemszövő céh konzulja. (Online Tratte)
SANTI
Antonio
1387 - a signoria levelében említést tett az Antonio, Vieri de'Medici, Andrea di
Ugo valamint Guido di Tommaseo által alapított kereskedelmi társaságról, mely
megbízást adott Paolo Marucci-nak áruik és pénzük magyarországi értékesítésére
illetve befektetésére. A kancellária leveléből kiderült, hogy sok kinnlevősége volt
a cégnek. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 21. fol. 12v—13r.
1387. febr. 10.)

SCOLARI

Andrea
1407-1409 - zágrábi püspök. (Engel, 1996.1/ 80. p.)
1409 - elfoglalta a váradi püspöki széket, bár a pápai áthelyező levél egy évvel későbbi (Zsigmond-kori okit. II/2. 7841. 1410. aug. 11.; Teke, 1995/2. 199. p.; Engel,
1996.1/ 77. p.)
1418 - a római kúriához folyamodott szabad végrendelkezési engedélyért.
(Lnkesics, 1931-1938. 1/76. 1418. máj. 3. uerről uo. 126. 1418. júl. 29.)
1419 - V. Márton hozzájárult, hogy végrendelkezhessen. (ASF, Badia, n. 287.
1419. szept. 15.; Teke, 1995/2. 199. p.)
1422 - Currado di Piero Cardini váradi prépost a prépostság jövedelmeit a püspökre ruházta. (ASF, Badia, n. 331. 1422. jún. 2.; Teke, 1995/2. 199. p.)
1423 - elszámolás a püspök és prépostja, a szintén firenzei Currado di Piero
Cardini között közös ügyleteikről. (ASF, Badia n. 332. 1423. ápr. 4.; Teke, 1995/2.
199. p.)
1426-meghalt. (Lnkesics, 1931-1938.1/880. 1426. ápr. 22.)
1426 - Mattia és Andrea Scolari javait Filippo Scolari Riniero fiaira, Lorenzora,
Giovannira és Filippora hagyta. (ASF, Badia n. 319. 1426. nov. 30.; Teke, 1995/2.
203. p.)
1427 - Andrea Scolari testamentumának végrehajtására Filippo Scolari egy év haladékot kért a szentszéktől. (Lnkesics, 1931-1938. 1/ 903. 904.)
Carmannus/Carnianus
1420 - váradi kanonok, kérelemmel fordult a pápához, hogy bízza rá a kalocsai
egyház adminisztrálását. (Lnkesics, 1931-1938. 1/241.)
1420-22-kalocsai érsek, Rómában halt meg. (Lnkesics, 1931-1938.1/752, 1424.
nov. 15:, Engel, 1996.1/65. p.)
Giovanni di Rinieri
1426 - Pipo Mattia és Andrea Scolari javait neki és testvéreinek juttatta. (ASF,
Badia n. 319. 1426. nov. 30.; Teke, 1995/2. 203. p.)
Pipo halála után Velencébe tette át a székhelyét. (ASF, Badia, nr. 339-369. 1429.
április-június; Teke, 1995/2. 207. p.)

Filippo di Rinieri
Pipo Scolari unokaöccse és örököse.
1426 - Mattia és Andrea Scolari javait Filippo Scolari Riniero fiaira, Lorenzo-ra,
Giovannival és Filippo-ra hagyta. (ASF, Badian. 319. 1426. nov. 30.; Teke, 1995/2.
203. p.)
1427 - A hitelezők listáján Filippo Scolari egyik örököse, Filippo di Rinieri Scolari
is szerepel 1800 forintos hitellel a Melanesi-cég számára. (ASF, Catasto 1427.
Campioni, Reg. 77. fol. 247-248.; Arany, 2007. 957. p.)
1428 - a király elvette tőle a sókamarákat. (Flórenczi Okmt. 11/25, 29.; Teke,
1995/2. 207. p.)
1427 - Giannozzo Cavalcanti útján próbált behajtani Frangepán Miklóstól 3 500
dukátot, a gróf Filippo Scolari-tól kapott 10 000 dukát összegű kölcsön fennmaradó részét. (ASF, Badia n. 232.; Teke, 1995/2. 203. p.) ezután hazatért Firenzébe.
Filippo di Stefano (Pipo Spano)
1388 körül - Luca della Pecchia-val érkezett Magyarországra. (Jacopo, Poggio úr
fia, 1987. 15. p.; Engel, 1987. 55. p.)
1398 - Zsigmond levele a szekszárdi konventhez Pipot és felesége birtokba iktatásáról. (Zsigmond-kori Okit. 1/5356. 1398. jún. 10.)
1399 - körmöcbányai kamaraispán, Ozorára hetivásártartási jogot kapott. (Zsigmond-kori Okit. 1/ 6112. 1399. nov. 5. átírásban II/l. 4324. 1405. dec. 29.)
1399-Zsigmond pallosjogot ad neki. (Zsigmond-kori Okit. 1/6113.1399. nov. 5.)
1401-1426 között sókamara ispán. (Zsigmond-kori Okit. II/1. 2689. 1403. nov. 2.
II/2. 5828. 1407. dec.5.; Engel, 1996. 11/180. p.)
1404 - temesi, aradi, csanádi, kevei, krassói ispán haláláig. (Engel, 1996. 1/ 98.
122. 139. 145.204. p.)
1404 - Zsigmond egyik kezeseként szerepel egy kölcsönügyletben. (Zsigmond-kori Okit. II/l. 3079. 1404.)
1406 - sókamaraispánként megállapodott a dési sószállítókkal a Szatmárba, Tokajba és Poroszlóba szállított só viteldíja felől. (Zsigmond-kori Okit. II/l. 4925. 1406.
aug. 14.)
1407-utasította székesfehérvári kamarását, hogy adjon át 1800 frt értékű sót János
veszprémi püspöknek a Buda környéki tizedek fejében. (Zsigmond-kori Okit. TI/2.
5397. 1407. márc. 24.)
1407-1408 között - főkincstartó. (Zsigmond-kori Okit. II/2. 5445. 1407. ápr. 21.
uo. 6209. 1408. júl. 10.; Engel, 1996. 1/ 52. p.)
1407 - csongrádi ispán haláláig. (Wenzel, 1863. 83. 1407. febr. 3.; Engel, 1996. 1/
125. p.)

1408 - főkincstartó, a bulcsi apátság kormányzója. (Zsigmond-kori Okit. II/2.
6017. 1408. márc. 20.)
1408 - a Sárkányrend tagja. {Engel, 1996.1/ 494. p.)
1408-1409 között - szörényi bán. (Engel, 1996. 1/ 33. p.)
1409-1426 között zarándi ispán. {Engel, 1996.1/ 240. p.)
1410 - Pipo Scolari adósságának egy részét Antonio di Piero Fronté egyenlítette ki
a kalisi várnagynál. (Teke, 1995/2. 195. p.)
1410-Zsigmond követe a pápánál. (Zsigmond-kori Okit. II/2.7737. 1410.jún. uo.
7802., 7807., 7808., 7878., 7892.)
1411 - a fenti követséggel kapcsolatban lásd még Zsigmond-kori Okit. III/230.
1411. márc. 10.)
1411 - Zsigmond neki és testvérének: Mátyásnak adja a cenki vámot és a Sárvár
várához tartozó Rába és Farkaserdő erdők erdőadószedői tisztségét. (Zsigmond-kori Okit. III/165. 1411. febr. 20.)
1412 - Albeni János pécsi püspöktől familiárisának: Bácskai Miklósnak kanonokságot kért. (Zsigmond-kori Okit. III/1797. 1412. febr. 26.)
1412 - Leonardo Altovitit, rokonukat osztályos testvérül fogadta. (Zsigmond-kori
Okit. III/2650.1412. szept. 9. uerről uo. 2680.1412.szept. 14.; Teke, 1995/2.201. p.)
1415 - Zsigmond egyik kezese, amikor az uralkodó 23000 forint megfizetésére kötelezte magát Lajos baj or hercegnek. (Zsigmond-kori Okit. V/742.1415. június 14.
uo. V/840. 1415. július 10.)
1418 - Scolari kérelmezte az általa alapított ozorai plébániatemplom számára tizedjövedelmek rendelését. (Lukcsics, 193 l - l 938.1/ 75. ugyanerről 1424-ben uo. 774.)
1418 - engedélyt kért ferences obszerváns kolostor alapítására Ozorán. (Lukcsics,
1931-1938.1/ 95.)
1420 - a kalocsai érsekség kormányzója. (Engel, 1996. 1/ 65. p.)
1424 - a kunok bírája. (Engel, 1996. 1/ 148. p.)
1424 - Scolari kérelme vizitációs engedélyért az általa alapított ozorai plébániatemplom számára, ahol temetkezni szándékozott. (Lukcsics, 1931-1938. 1/ 754.)
1426 - Pipo megbízta unokaöccsét, Filippo di Rinieri-t Frangepán Miklós 3 500
dukátra rúgó adósságának behajtásával. (ASF, Badia n. 232., 249-251.; Teke,
1995/2.203. p.)
1427 - Pipo halála után a Melanesi-ek az örökösein próbálták behajtani tartozásait,
amelyek jelentős összegre rúgtak: három tételben 7550 forint szerepel a listán.
(ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 77. fol. 247-248.; Arany, 2007. 957. p.)
1427 - Zsigmond Pipo-t annak halála után faktoraként jelölte meg és az elszámolás
hiányára hivatkozva lefoglalta javait. (Flórenezi Okmt. 1/43. 1428. jún. 13.; Teke,
1995/2. 203. p.)

Lorenzo di Rinieri
Pipo Scolari unokaöccse.
1415 - Budán tartózkodott. (Zsigmond-kori Okit. V/924. 1415. aug. 5.)
1426 - Zsigmond familiárisává fogadta. (Kintzinger, 2000. 459. p.)
1426 — Mattia és A n d r e a Scolari j a v a i t Pipo Riniero fiaira, L o r e n z o - r a ,
Giovannival és Filippo-ra hagyta. (ASF, Badian.319.1426. nov. 30.; Teke, 1995/2.
203. p.)
1428 - a király elvette tőle a sókamarákat. (Flórenczi Okmt. 11/25, 29.; Teke,
1995/2. 207. p.) a sókamarák elvesztése után is Magyarországon maradt.
1477 - köztartozása miatt nem tölthette be a priori tisztet, amire kisorsolták.
(Online Tratte)
1478 - köztartozása miatt nem tölthette be a Gonfaloniere di compagnia tisztet,
amire kisorsolták. (Online Tratte)
Mattia di Stefano
1400 - ettől az évtől Pipo szerzeményeinek részese. {Engel, 1987. 87. p. 223. Íj.;
Teke, 1995/2. 201. p.)
1406-1410 között-Antonio di Sunti-val és Antonio Fronté-val kereskedelmi társaságot alapított. {Jorga, 1899-1902. 129.; Teke, 1995/2. 195. p.)
1407-Pipoval együtt birtokot kapott. (Zsigmond-kori Okit. II/2.5828.1407. dec. 5.)
1410-es évek-Sunti-val együtt bonyolított kereskedelmi ügyleteket. (ASF, Badia,
n. 267-273.; Teke, 1995/2. 201. p.)
1410 - XXIII. János pápának kölcsönt adott a Magyarországról befolyó pápai illetékek terhére, ezért a pápa utasította követét, hogy mindenekelőtt fizesse ki a
Mattia Scolari-nak járó részt. (Zsigmond-kori Okit. II/2. 7968. 1410. okt. 7.; Teke,
1995/2. 201. p.)
1411 - Fronté de Piero di Fronté kötelezte magát, hogy eleget tesz a Sei di
Mercanzia ítéletének és megfizeti tartozásait Mattia-nak. (Zsigmond-kori Okit.
III/337. 1411. ápr. 11.)
1412 - Leonardo Altovitit, rokonukat osztályos testvérül fogadta. (Zsigmond-kori
Okit.III/2650.1412.szept.9.uerrőluo.2680.1412.szept. 14.; Teke, 1995/2.20l.p.)
1413 - Zsigmond familiárisává fogadta, ekkor újra Itáliában tartózkodott.
{Altmann, 1896-1900.1/ 802, 803. 1413. nov. 27.; Teke, 1995/2. 201. p.)
1423 - végrendelete. (ASF, Badia, n. 267-273.; Teke, 1995/2. 201. p.)
1425 - újra Magyarországon tartózkodott, ahol meghalt egy évvel később. (ASF,
Badia, n. 285,286.; Teke, 1995/2.201. p.; ASF, Consoli del mare, n. 17. 1426. szept.
5.; Teke, 1984. 46. p.)

1426 - Mattia és Andrea Scolari javait Pipo Riniero fiaira, Lorenzo-ra,
Giovannival és Filippo-rahagyta. (ASF, Badia n. 319.1426. nov. 30.; Teke, 1995/2.
203. p.)
1427 - Mattia Scolari testamentumának végrehajtására Pipo egy év haladékot kért.
CLukcsics, 1931-1938.1/903.)
Riniero

1426 - Mattia és Andrea Scolari javait Pipo Riniero fiaira, Lorenzo-ra, Giovanni-ra
és Filippo-ra hagyta. (ASF, Badia n.319. 1426. nov. 30.; Teke, 1995/2. 203. p.)
SOLDANI

Bartolomeo di Tommaso
1382 - Budán élt, a Zárában dolgozó, szintén firenzei származású Lodovico di
Niccolo-val működött együtt Ancona és Buda közötti kereskedelemben, az áruk
cseréjét Zágrábban bonyolították. (Budák, 1995. 689. p.)
STROZZI

Antonio di Bonaccorso
a család szegényebb ága
1426-Pipo házában tanúskodott. (ASF, Consoli del mare, n. 635. 1426. márc. 25.;
Teke, 1995/2. 202. p.)
1427 - a Fronté társaság alkalmazottjaként hitelezett a társaságnak. (ASF, Catasto
1427. Portate 27. fol. 1008.; Teke, 1995/2. 196. p.)
1427 - Erdélyben tartózkodott, onnan fizette ki adósságát Leonardo Norfi-nak
Filippo Frescobaldi útján. (ASF, Badia nr. 371.; Teke, 1995/2. 206. p.)
1431 - a jelenleg ismert források alapján ebben az évben tartózkodott Magyarországon utoljára. (ASF, Carte Strozziane ser. II—III. Filza 131.; Teke, 1995/2. 204. p.)
Palla di Nofri
1411-1434 - négy alkalommal a kereskedő céh konzulja, három alkalommal a
Mercanzia tisztviselője, két alkalommal Gonfaloniere di Coinpagnia, egy alkalommal a Buonuomini testület tagja. (Online Tratte)
1427 - feltehetőleg kölcsönzött rokonának, Anonio di Bonaccorso-nak; catasto-beli
bevallásában adósai között voltak a Magyarországon dolgozó Tommaso és Simoné
diLapo Corsi illetve Andrea és Ubertodel Palagio is. (ASF, Catasto 1427. Campioni,
Reg.76. fol. 169.; Teke, 1995/2. 204. p.)

TALANI

Bernardo di Sandro
1427 - a Melanesi-k adóbevallásában szerepel üzleti partnerként. (ASF, Catasto
1427. Portate, Filza 46. Tomo I. fol. 654r.)
1427 - a signoria a magyar királyhoz fordult Talani érdekében, aki állításuk szerint
15 éve Magyarországon üzletelt, és akit Budán lefogtak, börtönbe vetettek, áruit elkobozták. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 33. fol.
116v-117r. 1427. jún. 22.; Flórenczi Okmt. I. 262.; Teke, 1995/2. 205. p.)
1429 - a signoria ismételten kérte a magyar király támogatását Talani érdekében.
(ASF, Signori, carteggi, missive - I . cancelleria, Filza 32. fol. 63 v-64r. 1429. ápr.5.)
a kiszabadulása után Raguzában és Boszniában folytatta pályafutását. (Jorga,
1899. 264. p.; Teke, 1995/2. 214. p.135. Íj.)
TALENTI

Giovanni
Simoné testvére
1381 - sókamarák és harmincadok bérlője Dalmáciában. (Raukar, 1969-1970.38.;
Teke, 1995/1. 134. p.)
1387 - a sókamarák élén egy bizonyos Thalentus Talenti-ként szereplő ispán, talán
Giovanni. (Zsigmond-kori Okit. 1/126. 1387. jún. 23.; Teke, 1995/1. 140. p.)
1 3 9 9 - k a s s a i polgár. (Zsigmond-kori Okit. 1/5645. 1399. jan. 2.; Teke, 1995/1.
148. p.)
1403 - Simone-val együtt fémkereskedelemben vett részt. {Teke, 1995/1.140. p.)
1406 - a krakkói Carnissa Andrásnak kövtelése volt vele szemben. (Zsigmond-kori Okit. II/l. 4749. 1406. máj. 25.; Teke, 1995/1. 141. p.)
Simoné
1380 - Kassa város előtt megjelent Simoné Talenti és Janua-i Miklós: Miklós korábbi tartozásából még 1000 forinttal maradt Simon adósa, ehhez még Simontól
posztóban és más áruban 5405 forint értékűt vett át, így összes tartozása 6405 forint. (MOL DL 6728. 1380. aug. 2.; Teke, 1995/1. 134. p.)
1384-kamaraispán. (Tkalcic, 1889.1/301.; Teke, 1995/1. 139. p.)
1384 - már pesti polgárként vett bérbe egy házat. (MOL DL 7089. 1384. jún. 4.;
Teke, 1995/1. 139. p.)
1390-es évek - a lengyel király „comes monetarius"-a, krakkói üzleti kapcsolatait
megtartotta, a két ország közötti fémkereskedelemben vett részt. (Teke, 1995/1.
140-141. p.)

1403 - Giovanni-val együtt fémkereskedelemben vett részt. (Teke, 1995/1.140. p.)
1 4 2 4 - p é c s i polgár volt. (MOL DL 11500. 1424. 04. 19.; Teke, 1995/1. 148. p.)
1388-Lorenzo Monaci velencei követ a rokona volt. (Zsigmond-kori Okit. 1/651.
1388. júl.14.; Teke, 1995/1. 134. p.)
1388 - Firenze írt Garai Miklósnak segítségét kérve ahhoz, hogy Simoné megfizesse Giovanni Tosinghi-nek azt a pénzt, amivel az jótállt Simoné apjáért. (Zsigmond-kori Okit. 1/671. 1388. júl. 31.)
1392 - kamarahaszna-ispán. (Zsigmond-kori Okit. 1/4225. 1396. jan. 10.; Teke,
1995/1. 139. p.)
TlNGHI

Matteo de lo Scelto
1375 - firenzei kereskedő, Avignon-ból menekülve Velencébe költözött, sáfránnyal beutazott Magyarországra, eladta haszonnal és távozott. (Pitti, 1986.365.,
374. p.; Bnicker, 1962. 244-296. p.; Teke, 1995/1. 134. p.)
1389-1410-három alkalommal Gonfaloniere di compagnia, két alkalommal a 12
tagú Buonuomini tanács tagja. (Online Tratte)
1415 előtt - meghalt. (Online Tratte)
TOMMASEO

Giovanni
1390 körül - Niccolo da Uzzano-val, Francesco di Lapo Federighi-vel társult magyarországi kereskedelemre. (ASF, Signori, carteggi, missive-I. cancelleria, Filza
24. fol. 109v-l lOr. 1394. febr. 9. uo. 121r. 1394. márc. 28. az irat megtalálható:
Flórenczi Okmt. 11/87.; Teke, 1995/1. 142-143. p.)
1390-es évek-Medici bank adósa. (ASF, Medici Avanti il Principato (MAP), Filza
133. n. 1. fol. 33.; Teke, 1995/1. 143. p.)
1395 - megbízottjuk, Agostino Marucci halála után a magyarországi ügyleteik
tisztázása érdekében a Mercanzia is beavatkozott. (ASF, Signori, carteggi, missive
- I. cancelleria, Filza 24. fol. 121 r. 1395. márc. 28. az irat megtalálható Flórenczi
Okmt. 11/87. uo. 86. 1395. febr. 8.; Teke, 1995/1. 142. p.)
Guido
1380 - Giovanni Portinari-val és más firenzei kereskedőkkel szövetet és más árukat szállított Durazzo-i Károly számára. (Wenzel, 1874-76.111/345. 1386. jún. 6.;
Teke, 1995/1. 133. p.)

13 87 - a firenzei signoria a magyar királynőnek írt levelében említést tett Guido di
Tommaseo, Vieri de'Medici, Andrea di Ugo, illetve Antonio Santi magyarországi
tevékenységéről. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 21. fol.
12v-13r. 1387. febr. 10.)
1390-es évek-Medici bank adósa. (ASF, Medici Avanti il Principato (MAP), Filza
133. n . l . fol. 33.; Teke, 1995/1. 143. p.)
1396 - a firenzei signoria követeinek kiadott utasításában szerepelt, mint Magyarországon működő üzletember. (ASF, Dieci di Balia, Ottó di Pratica, lettere Legazioni e commissarie, 2. fol. 17v. 1396. ápr. 25.; Teke, 1995/1. 142. p.)
TOSINGHI
Giovanni
1388 - felváltotta Maruccio Marucci-t, feladata a Vieri de'Medici-féle bank kinnlevőségeinek behajtása volt. A signoria a magyar királynétól védelmet kért számára. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 21. fol. 4Ír. 1388. júl.)
1388 - néhány nappal későbbi keltezésű a magyar királynak címzett, hasonló tartalmú levél. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 21. fol. 39v.
1388. júl. 25. az irat megtalálható Flórenczi Okmt. 11/95.; Teke, 1995/1. 138. p.)
1388 - Firenze írt Garai Miklósnak segítségét kérve ahhoz, hogy Simoné Talenti
megfizesse Giovanni Tosinghi-nek azt a pénzt, amivel az jótállt apjáért. (Zsigmond-kori Okit. 1/671. 1388. júl. 31. ajánlólevelek a királynénak, a pécsi püspökhöz, a nádorhoz Tosinghi részére Zsigmond-kori Okit. 1/672-674. 1388. júl. 31.)
13 89 - V I . Orbán pápa engedélyt adott a pécsi püspöknek, hogy a pápai adót 10 000
forintig Vieri de'Medici budai képviselőjének, Tosinghi Jánosnak adja át. (Zsigmond-kori Okit. 1/921. 1389. febr. 6.; Teke, 1995/1. 138. p.)
1390 - a Vieri de' Medici féle társaság budai képviselőjeként egy zárai polgárnak
200 aranyforintról szóló váltót állított ki, megjelölve Guido di Tommaseo-t, mint
olyan személyt, aki kifizeti az összeget. (Teke, 1995/1. 140. p.)
1396 - a signoria követeinek kiadott utasításában szerepelt, mint Magyarországon
működő üzletember Guido di Tommaseo-val együtt. (ASF, Dieci di Balia, Ottó di
Pratica, lettere - Legazioni e commissarie, 2. fol. 17v. 1396. ápr. 25.)
1404 - Magyarországon társaságot szervezett, a signoria a király figyelmébe ajánlotta őt. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 26. fol. 28v-29r.
1404. febr. 6., az irat megtalálható Flórenczi Okmt. 1/60.; Teke, 1995/1. 142. p.)
1406 - királyi felhatalmazásra az egri káptalantól 158 forintot juttattak neki a királyi adóból. (Zsigmond-kori Okit. U/\. 4836.1406. jún. 26.; Teke, 1995/1.142. p.)

UGO

Andrea
1379 - a signoria levele a velencei hatóságokhoz, mert az Adrián a velenceiek elkobozták a részben Andrea di Ugo tulajdonában levő árukat. (ASF, Carteggi, Missive,
Cancelleria, c. 33.; Teke, 1995/1. 132. p.)
1387 - a signoria a magyar királynőnek írt levelében említést tett Guido di
Tommaseo, Vieri de'Medici, Andrea di Ugo, illetve Antonio Santi magyarországi
tevékenységéről. (ASF, Signori, carteggi, missive - I. cancelleria, Filza 21. fol.
12v-13r. 1387. febr. 10.)
VENTURA

Jacopo di Francesco
13 82 körül - társaságot alapított Vieri de'Medici-vel magyarországi rézkereskedelemre. (ASF, Arte dei Cambio, fol 79.; Teke, 1995/1. 132. p. 23. Íj.)
VENTURI

Bonaventura de Salto/Ventur gallicus
1358 - letelepedett Pozsonyban. Egy szőlőügylettel kapcsolatos oklevélben szerepelt. (MOL DF 238764. 1358. ápr. 4. uez kiadva Fejér, 1829-1844. IX/2. 706.;
Teke, 1995/1. 141. p.; Majorossy, 2005. 259. p.)
1390 - Pozsonyban lakott János rokonával együtt. (MOL DF 204745. 1390. júl.7.
Léderer, 1932. 149. p.; Teke, 1995/1. 141. p.)
1409 - birtokára immunitást kapott az uralkodótól. Fia a király familiárisa.
(Léderer, 1932. 149-150. p.; Teke, 1995/1. 141. p.)
Caspar Ventur/Saltó-i Bonaventura Gáspár
Jacob fia
1407-1433 - anyjával együtt Zsigmond familiárisa. (Fejér, 1829-1844. X/4.
600-606.; Majorossy, 2005. 259. p.)
1412-pozsonyi polgár. (MOL DL 43146. 1412. máj. 6.)
1433 - pozsonyi esküdt polgár. (MOL DF 239578. 1433. ápr. 20.)
1436 - pozsonyi esküdt polgár. (MOL DF 239627. 1436. ápr. 22.)
1446 - meghalt. (Majorossy, 2005. 259. p.)

Jacobus Bonaventura de Salto/ Jacob Ventur
1385-1390 között Jodok morva őrgróf rábízta egy zsidókkal kapcsolatos ingatlanügy kivizsgálását. (MOL DF 239218.; Majorossy, 2005. 259. p.)
1390 - fivérével, Jánossal megvásárolt Pozsony várostól egy utcát. (MOL DF
239097. 1390. okt. 31.; Majorossy, 2005. 259. p.)
1392 - pozsonyi harmincados. (Teke, 1995/1. 141. p.; Majorossy, 2005. 259. p.)
1392 - kötelezte magát, hogy a pannonhalmi apátság egy pozsonyi házát hat év
alatt helyre állítja, majd évente egy dénármárkát fizet bér fejében. (Zsigmond-kori
Okit. 1/2487. 1392. ápr. 24.)
1392-1395 - kamaraispán. (Zsigmond-kori Okit. 1/2655, 1392. okt. 25. uo. 2880,
1393. márc. 26.Házi, 1921-1943.1/1.317.; Teke, 1995/1. 141.
Majorossy, 2005.
259. p.)
1396-1397 - pozsonyi alispán. (Majorossy, 2005. 259. p.)
1397 - pozsonyi polgár, zsidóbíró. (MOL DF 241389. 1397. júl. 7.; Majorossy,
2005. 259. p.)
1401 - Zsigmond familiárisa. (Majorossy, 2005. 259. p.)
1402 - birtokot adományozott neki az uralkodó. (Léderer, 1932. 149-50. p.; Teke,
1995/1. 141. p.; Majorossy, 2005. 259. p.)
1409 előtt - meghalt. (Majorossy, 2005. 259. p.)
János
1390 - Pozsonyban lakott Jakab nevű rokonával együtt. (MOL DF 204745. 1390.
júl. 7.; Léderer, 1932. 149. p.; Teke, 1995/1. 141. p.)
1392 - pozsonyi harmincados. (Teke, 1995/1. 141. p.)
ZATI
Balázs

Pál fia
1456 - érintett egy birtokvitában az aradi káptalan előtt. (MOL DL 15045. 1456.
ápr. 4.)
1465 - T ó f ő i Zathy Balázs néven szerepel a csanádi káptalan Mátyáshoz írt levelében. (MOL DL 16248. 1465. aug. 19.)
1470 előtt-örökös nélkül halt meg. (MOL DL 17003. 1470. máj. 12.)
Antonio di Francesco
1427 - Antonio az összekötő a budai Melanesi és a velencei Zati társaság között.
(Teke, 1995/2. 197. p.)

1433-1437 - segesvári pénzverőkaniarás. ((Draskóczy, 1994. 126. p.)
1439 - széki sóhivatal élén volt. (Draskóczy, 1994. 126. p.)
1441 - kolozsvári pénzverő kamara élén. (Draskóczy, 1994. 126. p.)
1444-1452 - nagybányai kamarás. (Draskóczy, 1994. 126. p.)
1446-erdélyi pénzverőkamara ispánja Kristóffal. (Draskóczy, 1994. 127. p.)
1448 - Hunyadi parancsára Odoardo Manini és Szegedi Máté fél tömény sót juttatott neki a dési kamarából. (MOL DL 55413. 1448. szept. 28.)
1453 - kölcsönügyleteket bonyolított. (Draskóczy, 1994. 127. p.)
1455 - nagybányai kamarás. (MOL DL36407. 1455. dec. 4.; Draskóczy, 1994.
127. p.)
Kristóf
143 8-vízaknai sókamarás, Tallóci Matkó familiárisa. (Draskóczy, 1994. 126. p.)
1441 -szebeni pénzverőkamara élén. (Draskóczy, 1994. 126. p.)
1443 - segesvári pénzverést újraindította. (MOL DF 246450. 1443. szept. 29.;
Draskóczy, 1994. 126. p.)
1446 - erdélyi pénzverőkamara ispánja Antonio-val. (Draskóczy, 1994. 127. p.)
Szebeni polgár, de rendelkezett polgárjoggal Nagybányán is. (Draskóczy, 1994.
126. p.)
1453-1456 - szebeni pénzverőkamarát irányította. (Draskóczy, 1994. 127. p.)
1455 - nagybányai kamarás. (MOL DL36407. 1455. dec.4.)
1458 - szászok adójának beszedésére utasították. (Draskóczy, 1994. 127. p.)
1458-1467 - Szebenben dolgozott pénzverőkamarát irányította. (Draskóczy,
1994. 127. p.)
1463-1464-nagybányai kamarás j e l e az itt vert érméken 1467-ig szerepel. (MOL
DL 36394. 1470. ápr. 20.; Draskóczy, 1994. 127. p.)
Giuliano di Niccolo
1427-Melanesi-cég 200 forinttal tartozott Giuliano di Niccolo Zati-nak, aki szintén a velencei cég társa volt. (ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 77. fol. 247-248.;
Arany, 2007. 957. p.)
Niccolo
1427 - Catasto-beli bevallásában Simoné és Tommaso Melanesi adósaiként szerepeltek, tehát már ekkor érdekeltségei voltak Magyarországon. (ASF, Catasto 1427.
Campioni, Reg. 73. fol. 183. Reg. 75. fol. 242.; Teke, 1984. 44. p.)
1445 - Magyarországon halt meg. (Flórenezi Okmt. 1/272. 1445. febr. 15.; Teke,
1984. 44. p.)

1459 - zenggi gróf lefoglalta Jacopo del Bene áruját Niccolo Zati tartozása miatt,
aki feltehetőleg üzleti társa volt. {Draskóczy, 1994. 129. p.)
Pál
Kristóf fia
1472 - eladta az apjától örökölt szebeni házát. {Draskóczy,

1994. 127. p.)

Uberto d'Amerigo
1425 - Velence székhellyel alapított társaságot, főleg Zengg-ben, Zágrábban kereskedtek lóval és szövetekkel. (ASF, Catasto 1427. Campioni, Reg. 73. fol. 183,
Reg. 75. fol. 242.; Teke, 1995/2. 197. p.)
1444 -halála után Hédervári Lőrinc nádor lefoglalta javait, ezért a firenzei signoria
kérte azok felszabadítását Zati örökösei számára. (Flórenczi Okmt. 1/270. 1444.
márc. 13.; Teke, 1984.44. P.)
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