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SIMON KATALIN
„SEBÉSZDINASZTIÁK" BUDÁN A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK
ÉS A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

A XVIII. század utolsó harmada több szempontból is jelentós a magyarországi sebészek társadalmának életében. Az 1770-es Generale Normativum hatására az országban új rendszert kezdtek meghonosítani. 1 Eszerint praktizálási jogot csak
egyetemi diplomát szerzett személyek kaphattak, noha 1786-ban, az idősebb mestereknek tett kedvezményként még elismerték a tiszti főorvos előtt tett vizsgát is.2
Ennek eredményeképpen a céhes keretek között működő sebészet pár évtized alatt
háttérbe szorult az egyetemen szigorlatozó, tudásukat ott megszerző sebészekkel
szemben. A következő tanulmányban arra a kérdésre kerestem választ, hogyan jelentkeztek ezek a változások egy kisebb közösség, nevezetesen a budai sebészcsaládok életében: volt-e olyan család, ahol a fiatalabb nemzedék tudott alkalmazkodni a megváltozott követelményrendszerhez, és folytatták felmenőik hivatását,
vagy egyszerűen más foglalkozást kerestek maguknak. Nem hagyható figyelmen
kívül, hogy az orvosi kar több évet töltött Budán (1777-1784), ami szintén változást hozott a helyi sebészek életébe.
A kutatások kiindulópontjául az 1785-ös országos felmérés Budára vonatkozó
adatai szolgáltak, ami 16 első osztályú, azaz egyetemi vizsgát tett, hét másodosztályú személyt és megüresedett céhes műhelyt sorolt fel.J Egyéb források alapján
azonban ennél jóval több, a korszakban itt működő mestert — vagy céhlegényt —
lehet találni. A SOTE Levéltárának promotiós köteteiben egészen a XVIII-XIX.
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A rendeletet részletesen lásd Linzbauer, Franciscus-Xaverio:
Codex Sanitario-Medicinalis
Hungáriáé. Budae, 1852-1856 (a továbbiakban Linzbauer) Tomus II. 641. sorszám (a továbbiakban ssz ). A rendeletnek pár éve megjelent kommentárokkal bővített fordítása is: Generale
normativum in re sanitatis. Ford.: Balázs Péter. Bp.-Piliscsaba, 2004.
Az első években — tekintettel arra, hogy a kiutazás az orvosi karra, valamint a vizsga letétele
a legtöbb sebésznek komoly anyagi megterhelést jelentett, a város, vármegye tiszti főorvosa
előtti sikeres próbatételt is elismerték. Győry Tibor: Az orvostudományi kar története
1770-1935. A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története III. kötet. Bp.,
1936. 158-159. p. (a továbbiakban Győry, 1936.)
Utóbbi egy férje (Rningi István) halála után annak műhelyét megöröklő özvegy volt. Magyar
Országos Levéltár, Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum Sanitatis (a továbbiakban MOL
C 66) Nr. 19. 85. csomó 1. kútfő 1785.
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század fordulójáig feltüntetik a vizsgázóval kapcsolatban annak születési helyét,
és, amennyiben az illető céhlegényként szerezte tudását, hogy hol és ki szabadította
fel.4 Az itt található adatok értékes információkkal szolgálnak a budai sebészcéh
nagyságára, az egyes műhelyek forgalmára vonatkozóan. Több esetben segítettek
egyes családok pontos viszonyainak tisztázásában is.
A promotiós kötetek alapján elmondható, hogy 1770-1815 között születési hely
alapján 55 budai vizsgázott le az orvosi karon, a népesebb magyarországi városokból érkezők közül tehát a legnagyobb arányban voltak jelen. 5 Ugyanekkor hatvannégy diplomázóról tudjuk, hogy a budai sebészcéh valamelyik műhelyében
szabadították fel. A két csoport közötti „átfedés" 17 fő, akik Budán születtek és ott
is tanultak. Ezen belül a metszet legkisebb szeletét alkotják azok a sebészmesterek,
akik Budán születtek, itt tanultak az apjuk műhelyében, de emellett egyetemi vizsgát is tettek. Mindössze hat esetben lehetett ilyen erős családi- és munkakapcsolatot kimutatni a budai polgárok körében ebben az időszakban. Mivel ezen belül is
kevés olyan család van, ahol legalább két generációra vonatkozóan elegendő használható adatunk lenne, ezért igyekeztünk olyan családokat bemutatni, akikről az
egyetemi diploma megszerzésén kívül több információ áll rendelkezésünkre, azaz
szerepelnek a tanácsülési jegyzőkönyvekben, maradt fenn végrendeletük, egyes
esetekben hagyatéki leltáruk. Az alábbiakban bemutatandó családok, „sebészdinasztiák" mind-mind eltérő módon reagáltak a XVIII. század végén elkezdődött
társadalmi változásokra.

Az „átutazó család", a Haszlingerek
A család három olyan tagjáról tudunk, aki kötődött Budához, és az egészségügyben
dolgozott. Az apa, idősebb Ferdinánd Haslinger (Ferdinandus Joannes Haslinger/
Haszlinger/HaGlinger) a SOTE Promotiós köteteinek tanúsága szerint a bajorországi
Freystadtban született 1732-ben. Polgárjogot 1759. november 23-án kapott, mégpedig a polgárkönyv bejegyzése szerint fürdősként (Baader).(> A Generale Normativum kiadása után nem sokkal, 1771 februárjában készített felmérésben a város tiszti-
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A későbbiek során, az egyetemi kurzusok elterjedésének köszönhetően a céhes képzés gyakorlatilag eltűnt már az 1810-es évekre. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára (a továbbiakban SOTE Lt.) Album Chirurgorum et Pharmacopaeorum l/f 2. kötet.
A nagy sebészcéhes múlttal rendelkező Debrecenből például 38-an, Pestről 37-en, Pozsonyból
33-an, Győrből 31-en, Gyöngyösről 16-an, Pécsről 15-en, Egerből 13-an kaptak diplomát
ugyanebben az időszakban (1770/177l-l814/1815-ös tanév) az egyetemen. A budaiak létszáma tehát kiemelkedő.

orvosa által levizsgáztatott sebészként szerepel a céhtagok között.7 1784. október
11-én az utolsó sebészmester volt, aki még az orvosi kar budai évei alatt tett vizsgát.8 Az 1785-ös országos összeírásban már szerepelt az első osztályú budai sebészek között. 9
A SOTE promotiós kötete szerint id. Ferdinánd Haslinger 1764-ben, a bajorországi Hilpolsteinben szabadult fel, az adatot azonban nem tekinthetjük megbízhatónak, mivel ekkoriban már bizonyosan budai polgár volt. Az 1764-es évszám
ellen tanúskodik, hogy neve szerepel még az egyik hallgató, az 1773-ben egyetemi
vizsgát tett Hübner Ignác mellett is, ahol azt a bejegyzést olvashatjuk, hogy Budán,
Ferdinánd Haslinger műhelyében volt céhlegény, és mestere 1763-ban szabadította fel.10 Az 1764 -es dátum tehát nagy valószínűséggel elírás. Haslinger budai évei
alatt jó viszonyt épített ki a többi helyi sebésszel, egyik fiát, iijabb Ferdinándot a
szintén budai Malczer Péternél taníttatta, végrendelete végrehajtójának pedig egy
másik helyi chirurgust, Anton Mennert jelölte ki. 11
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Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban BFL) Buda Város Tanácsának Iratai, Matricula
Civium Budensium. IV.1002/u. 1. kötet 46. f.
Itt Ferdinandus Haszlmejer néven szerepel, de születési helye alapján nincs okunk kételkedni
a két személy azonosságában: „Ferdinandus Haszlmejer, oriundus ex Bavaria
Freistadt,
examinatus et approbatus Budae per Civitatis Physicum." BFL Buda Város Tanácsnak iratai,
Cchügyi iratok (IV.1002/o) A budai scbcszceh iratai, 1771.
SOTE Lt. l/f 2. kötet 441. p. (335. sorszám, a továbbiakban ssz.) A promotiós kötetben
„Freystattensis germanus "-ként szerepel.
MOL C 66 85. csomó 1. kútfő 1785, Nr. 19.
SOTE Lt. l/f 2. kötet 403. p. (33. ssz.: Ignatius Hübner).
Valószínűleg a promotiós kötetben Antonius Mannerként szereplő sebészről van szó, aki id.
Haslinger Ferdinándhoz képest egy fiatalabb nemzedékhez tartozott (1766-ban született). A
pesti céhben tanult, majd 1788-ban tett az egyetemen sebész- és szülészmesteri vizsgát. A
Menner (Manner, Maenner) családnak szintén több tagjából lett sebészmester. A z egyetemen
végzettek között említenek még egy Menner János (Joannes Menner, 1765-1816) nevü, budai
származású, 1790-ben vizsgát tett mestert, talán Antal testvérét. Emellett tudjuk, hogy Antal
fia, Menner Pál (Paulus Menner, szül.: 1792 körül) 1810-1812 között tanult a pesti egyetem
német nyelvű sebészmesteri tanfolyamán, ahol egyenletes teljesítményt nyújtott. A szigorlaton
kiemelkedő eredményt azonban egyikük sem ért el hármójuk közül. Az apa, Antal erős közepes (valde mediocris), János és Pál pedig közepes (mediocris) eredményű szigorlatot tett. A
Manner-családról igen keveset tudunk, a tanácsülési jegyzőkönyvekben nincs nyomuk, végrendelete pedig csak Menner Jánosnak maradt fenn (Johann Menner, BFL, Buda Város Tanácsának Iratai, Végrendeletek (IV.1002/y) II. a. 722. — ami alapján a rokonsági viszonyokat
nem lehet rekonstruálni, mivel csak egyenesági örökösöket nevez meg benne), külön fejezetben nem foglalkozom velük tanulmányomban. SOTE Lt. l/f 2. kötet 471 , 481. és 662. p.
(608., 657. és 1618. ssz.) és SOTE Lt. Protocollum Classificationum (1809/1810-1813/1814
tanév; a továbbiakban 1/d 3. kötet) 1810/1811-1811/1812-es tanév.

A tanácsiilési jegyzőkönyvek szerint feleségével 1797-től kezdve vettek fel kisebb összegeket a városi árvahivatalnál. 12 Ezek egy részét valószínűleg háza
1816-os eladása után fizette ki. 1 ' Bizonyos — nagyobb tételű — kölcsönöket már
csak a halála után tudtak megadni a hitelezőknek örökösei. 14 Mind végrendelete,
mind hagyatéki leltára ennek ellenére tekintélyes vagyonról árulkodik. A leltár
szerint két házat is hagyott örököseire, egyet a Vízivárosban (11. házszám) és egyet
az országúti városrészben (42. házszám), amelyek a leltározók becslése szerint
12.114-és 10.190 forintot értek. Emellett szőleje volt a József- és a Sváb-hegyen,
összesen 5475 forint értékben.
Családi állapotáról keveset tudunk. Első feleségét a tanácsülési jegyzőkönyvek
tanúsága szerint Rozinának hívták, gyermekei, ifj. Ferdinánd, Augustin, Eva (férjezett Seyler/Seiler) és Franziska (férjezett Jariur) tőle származtak. 13 Második felesége az Ausztriából származó Theresia Schnapp volt. Egy 1816-os bejegyzés
tudósít arról, hogy Ferdinánd Haslingert és Thecla Kautzingert (Katzinger) felmentették a bigámia vádja alól.16 A rövid tudósításból nem derül ki, hogy az ekkor
már idős apára, vagy a fiúra vonatkozik-e, ám egy 182 l - b e n Bécsben íródott levél
egyértelműen kimondja, hogy az apát gyanúsították meg. 1 7 Nem hallgatható el,
hogy idősebb Ferdinánd 1819 júliusában keletkezett pótvégrendeletében a fent
említett Thecla Kautzingernek, aki a források szerint szolgáló lehetett a Haslinger
családnál, 1000 forintot hagyott hűséges szolgálataiért. Kikötése csupán annyi
volt, hogyha Kautzinger végrendelet nélkül halna meg, a fent említett összeg a városi kórházat illeti.18 Maga a gyakorlat nem ismeretlen, hogy a végrendelkező a
szolgálójára hagyjon valamekkora összeget, hiszen a később tárgyalandó Rosendorfszky Antal is 100 forintot hagyott a feleségével házvezetőnőjükre, Theresia
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BFL Buda Város Tanácsának Iratai, Tanácsülési jegyzökönyvek (IV. 1002/a) 1797. 1130. p.
(2138. ssz.) Ekkor 226 forintról adtak kötelezvényt Michael Müller árvájának terhére. Legközelebb 1808-ban vettek fel két részletben 300 forintot, amit a jelek szerint már 1809-ben ki is
fizettek. BFL IV.1002/a 1808. 1474. p. (3697. ssz.) és 1809. 1462. p. (3549. ssz.)
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BFL IV. 1002/a 1816. 902. p. (1275. ssz.)
BFL IV. 1002/a 1827. 1289-1290. p. (1137. ssz.) A bejegyzés még egy 1818 augusztusában
felvett 300 forintos kölcsönről szól, amit az apa, ifjabb Haslinger és utóbbi felesége (Christina
Haslinger) nevére írtak, majd 1827 decemberében adták meg a hitelezőnek a teljes összeget.
Végrendeletében gyermekeire hagyta az első felesége utáni anyai részt. BFL IV. 1002/y II. a.
945.
BFL IV. 1002/a 1816. 1323. p. (2725. ssz.)
BFL Buda Város Tanácsának iratai, Hagyatéki leltárak (IV. 1002/z) N. 802.
BFL IV. 1002/y II. a. 945.

15
16
i?
18

Leitnerinre. 19 A Thecla Kautzingemek adott összeg mértéke azonban figyelemre
méltóan magas.
Végrendeletét 1817. szeptember 22-én írta, amit 1820. november 13-án hirdettek ki.20 Haslinger a korban közepesnek mondható összegeket hagyott különböző
jótékonysági, kegyes célokra, így például a szegényházra, tűzkasszára, vagy a Kálvária-hegyen (Calvariberg) még függőben lévő hetedik stációra 300 forintot.
Emellett létrehozott egy százforintos alapot, amelynek kamataiból évente egy forintért misét kellett mondani. Az alapból az Erzsébet-rendi apácák költhettek a betegek ellátására. (Az Erzsébet-rendiekre külön is hagyott még ugyanennyit.) A
várost irányító, vagy hozzá közelálló személyeknek pedig kiemelkedően magas
összeget adományozott, így a városi bíróra (Kalmar), a kapitányra (Christoph von
Szeth) és a tanácsos Franz von Öffnerre két-kétezret, egyéb barátaira öt-nyolcszáz
forintot. 21 A Thecla Kautzingemek tett adományról már volt szó. Az 1819-es kiegészítésben emellett 200 forintot adott a városi kórház építésére, és egy százforintos alapot hozott létre a szegényház Nepomuki Szent János-kápolnájának javára.
Az adományok jellegéből kitűnik, hogy id. Ferdinánd Haslinger nem csak kötelességtudó polgárként, hanem felelősségteljes gyógyítóként is gondolt Buda szegényeire, betegeire.
Az apát, idősebb Ferdinándot követve az egészségügyi munkát választotta
mindkét fia hivatásul. Ebben nem csak az apa vagyonának, hanem a szülői gondoskodásnak, szellemi irányításának is nagy szerepe lehetett. Az idősebbik, Augustin
(szül: 1768 körül) 22 a költségesebb, ám nagyobb társadalmi megbecsülést adó orvosdoktori kurzust végezte el. Az 1788/1789—1791/1792-es tanévben járt a pesti
orvosi karra, évfolyamtársa volt az 1808-ban létesített elméleti sebészet tanszék
későbbi vezetőjének, Eckstein Jánosnak. Az első két évben meglehetősen szerény
eredményeket ért el, negyedéves korára azonban már „beletanult a szakmába", és
felzárkózott az évfolyamon. 2 " Vizsgát csak több évvel tanulmányai befejezése
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Az 1823-ban íródott végrendelet másolatát lásd BFL Budapest Székesfőváros Árvaszékének
iratai (IV. 1411/b) 3090/1876.
BFL IV. 1002/y II. a. 945. A tanácsülési jegyzőkönyvekben utalnak egy korábbi, 1808-as, a
második feleségével közösen készített végrendeletre, és egy 1813. április 24-én íródott testamentumra is. Ezeket azonban a jelek szerint visszavonta. BFL IV.1002/a 1808. év. 381. p.
(1033. ssz.) és 1813. év 909. p. (1439. ssz.)
A végrendelet végrehajtója, Anton Menner például 500 forintot kapott. BFL IV. 1002/y II. a.
945.
A fiúk születési dátuma nem, életkoruk viszont szerepel a SOTE promotiós köteteiben
SOTE, Protocollum Classificationum, 1787/1788-1795/1796 tanév (1/d 1. kötet) 47., 62., 77.,
93., 111., 131. 145. és 264. p. A Classificatiós kötetben a levizsgázott orvosdoktoroknál téve-

után, 1795 novemberében tett a pesti egyetemen. 24 1817-ben, apja végrendeletének
születésekor már vármegyei tiszti főorvos (physicus) volt. Apja hagyatéki leltárának anyagából pedig az is ismeretes, hogy Varasd vármegyében töltötte be ezt a
tisztséget. 22 Valószínűleg később sem jött vissza szülővárosába, mert nem szerepel
a polgárok névsorában.
Öccse, iijabb Ferdinánd Haslinger 1775 körül született Budán. Apja hivatását
követve sebészmester lett. Tanulmányait is hozzá hasonlóan, még a régi rendszernek megfelelően nem az egyetemen, hanem egy másik budai mester műhelyében,
Malczer Péternél végezte. 26 A Generale Normativum követelményeinek megfelelően, praktizálási joga megtartása érdekében a pesti orvosi karon is szigorlatot
tett.27 Ezután került a XIX. század elején többször is itt (Pesten vagy Budán) állomásozó Esterházy-féle 32. gyalogezredbe felcserként. A pontos belépés dátumát
nem ismerjük, de feltehetőleg az egyetemi vizsga után fogadhatták fel. Az ezred
1801-ben, 1806-ban és 1810-ben is Pesten állomásozott, 1815-ben pedig Pest-Budát jelöli meg Wrede tartózkodási helyül. 28 Mivel az apa 1817-es végrendeletében
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sen Hazlinger Franciscus néven szerepel - ugyanebben az évben testvérét a sebészeknél csak a
vezetéknevével említik.
SOTE Lt. l/f 1. kötet 35. p. (187. ssz.) A vizsgáit egész pontosan 1795. július 29-én és augusztus 22-én tette, 1795. november 6-án promovcálták.
BFL IV.1002/z N. 802. Aláírása egy Buda tanácsának írott 1823-as levélen szerepel:
„Augustimis Haslinger I[nclyti] Co[mi]t[a]tus
Varasdiens[is] Physicus et Sedis Judriae
Assessor" Tehát az orvosi teendők mellett a vármegye közigazgatásában is tevékeny szerepet
játszott.
Malczer műhelye a jelek szerint népszerűségnek örvendett a céhlegények körében. A SOTE
promotiós kötete összesen hét tanítványáról számol be. Noha az adatok nem tükrözhetik tanítványai valós számát, hiszen nem valószínű, hogy mindenki egyetemi vizsgát is tett volna,
mégpedig éppen a budai/pesti orvosi karon, a többi budai mester céhlegényeihez viszonyítva
ez nagy létszámot jelent. A tanítványok között Haslinger mellett még két budai (Pritz Ignác és
Held Frigyes) szerepel. A Habsburg Birodalom egyéb részeiről érkezőkkel is foglalkozott, így
a bécsi Hannel Ferenccel és a morva Heinich Károllyal. SOTE Lt. l/f 2. kötet 134., 1038.,
865., 154. ssz., illetve 464. 1024. ssz. Haszlinger diplomáját ld. 874. ssz. Közülük csak három
eredményét tudjuk (Heller József közepes, Radoczy elsőosztályú és Held jó), így Malczer tanári tevékenységére nem lehet belőle pontos következtetést levonni. Malczer egyébként
1789-ben Budán halottkémi tisztséget is ellátott. Nem tudni, mi lett műhelyével halála után,
végrendelete nem maradt fenn.
SOTE Lt. l/f 2. kötet 874. ssz. 1795. augusztus 23-án elméleti, 25-én gyakorlati vizsgát tett,
diplomáját már augusztus 26-án kézhez kapta.
Wrede, Alphons von: Die Geschichte der k. u. k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps,
Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des XIX. Jahrhunderts. Wien, 1898-1905. I. Bd.
346. p.

már az ezred alkalmazottjaként szerepel, így legkésőbb 1815-ben csatlakoznia kellett az alakulathoz. Idősebb Ferdinánd végakaratában kisebbik fiát nem egyszerűen
felcsernek, hanem ezredorvosnak (Regiments Arzt bey Eszterhasy) nevezi. A büszkeség mondatta-e ezt vele, vagy volt alapja rá, hogy így nevezze, csak az ezred iratainak ismerete tudná eldönteni. Mivel végzettségét tekintve nem járhatott ki a
doktori cím iíjabb Ferdinándnak, valószínűbb az előbbi. A fiú későbbi életéről keveset tudunk. Feltehetően testvéréhez hasonlóan nem tért vissza Budára. Annyi bizonyos, hogy katonai jellegű munkája miatt apja örökségének kiadása még halála
után egy évtizeddel, 1831-ben is gondot okozott Buda város tanácsának. Utoljára
ekkor és csakis ezzel kapcsolatban szerepel a tanácsülési jegyzőkönyvekben. 29
A Haslinger család tehát nem telepedett meg több generáción keresztül Budán.
A messziről, Bajorországból jött apa sikeresen illeszkedett be a budai polgárok sorába, ahol anyagi biztonságot is szerzett magának és családjának. Fiainak pedig taníttatásukkal biztosította a későbbi megélhetést. Ők azonban már nem ragaszkodtak ahhoz, hogy Budán találják meg azt.

Tartós megtelepedés Budán - A Rosendorfszkyak
A Rosendorfszky család a XVIII. század második felében telepedett le Budán és a
Haslingerekkel ellentétben a XIX. század végéig, a família kihalásáig itt is maradt.
A család budai ágának „alapítója", Anton Rosendorfszky a morvaországi Branck
nevű faluban született 1747-ben. Tanulmányait szintén céhes keretek között folytatta még hazájában, ahol Kremsierben szabadították fel. 1780. június 31-én tett
vizsgát az ebben az időben Budára költöztetett orvosi karon/ 0 Feltehetően ekkoriban határozta el, hogy itt telepszik le.
Anton Rosendorfszky a beilleszkedés leghagyományosabb módját választotta:
a polgárjog mellett sikerült a sebészcéhbe való felvételét is kieszközölnie, ugyanakkor később a helyi sebészcsaládokkal is közeli, rokoni kapcsolatot épített ki (lásd
alább). 1784. január 9-én kérte Buda város tanácsát, hogy vegyék fel a helyi sebészcéhbe, és még ebben az évben, április 3-án polgárrá is választották. ' 1 Az 1785-ös
felmérésben így már első osztályú budai sebészként szerepelt. ' 2
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BFL IV. 1002/a 1831. 7250. ssz.
SOTE Lt. I/f 2. kötet 197. ssz.
BFL IV. 1002/a 1784. 6., 87. és 97. folio és BFL IV.1002/u 1 kötet 114. p. A jegyzőkönyvben
Braneck-nek írják a szülőhelyét. A felvételi díja 20 forint volt A matriculában sebésznek
(chyrurgus) nevezik
Vezetéknevét itt Rosendorffszkynak írták. MOL C 66 85. csomó I kútfő 1785 Nr. 19.

Sebészmesteri működéséről keveset tudunk. A SOTE promotiós kötetében csak
egy tanítványa szerepel, a Trencsén megyéből származó, 1798-ban szigorlatot tett
Michael Krebes. Vizsgája nem túl jól sikerült, másodosztályú minősítést kapott. JJ
Mivel azonban csak őt ismerjük műhelyének tanulói közül, így tudására, vagy annak korszerűségére nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A tanácsülési jegyzőkönyvekben egy esetben merül fel gyógyítással kapcsolatban a neve.
1798-ban két beteg, Hann Henrik és Elisabetha Schüczin ápolásáért kérte a város
tanácsát az ellátás során felmerült költségek megadására. Kérésétől azonban nem
sokkal később magától elállt, tekintettel a betegek szegénységére." 4 A városban
céhtagsága és praxisa mellett egyéb tisztségeket is viselt, 1787-től halottkém,
1802-ben választott polgár volt. Az orvosi kar osztályozási kötetében fia, Josephus
mellett az apát Buda város sebészének (chinirgits civitatis), az 1811/1812—es tanév
második félévében pedig megyei sebésznek (chirurgiis co[mi]t[a]tensis) nevezik/' 3 Ismerve ugyanakkor a classificatiós kötetek pontosságát, nincs kizárva, hogy
az utóbbi pusztán elírás. 3
Családjára óriási terhet rótt, hogy a tabáni tűzben — minden bizonnyal az 1810.
szeptember 5-i nagy tűzvészben — leégett a házuk. ' 7 A károk rendbe hozására 1811
tavaszán segítséget kértek a városi tűzkasszától. Buda tanácsa kölcsön formájában
4000 forintnyi gyorssegélyt biztosított számukra.' 8 A rá következő években nem
csak a hitel visszafizetése, de a ház felújítása is nagy terhet rótt a Rosendorfskyakra.
1813-ban nagyjából a segélynek megfelelő összegű kölcsönt vettek fel Theresia
Csekőtöl, talán ebből fizették vissza azt a tűzkasszának. A Pscherer családtól
1813-1817 között mintegy 2300 forintot vettek fel, amit csak 1827-ben vezettek ki,
azaz fizettek vissza maradéktalanul az adósok/ 9
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SOTE Lt. l/f 2. kötet 1006. ssz.
BFL IV. 1002/a 1798. 1. p. (2. ssz.)
SOTE Lt. 1/d 3. kötet 1810/1811—1811/1812-es tanév.
Az életkoroknál és a szülök foglalkozásánál legszembeötlőbb az elírás.
A tűzben a Halászváros és a Víziváros egy része is elpusztult. A károk nagyságát látva határozta el József nádor, hogy a pesti Szépítési Bizottmány mintájára Budán is Építési Bizottmányt alakítsanak A becslések szerint több mint ötszáz ház égett le, ezer családnak
odaveszett mindene, a kárt hatmillió forintra becsülték. A nagy tabáni tűzről bővebben lásd
Nagy Lajos: Budapest története 1790-1848. 281-282. p. In: Budapest története III. Szerk.:
Kosáry Domokos. Bp., 1975.
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A kölcsönt 1808. május 6-án igényelték és 8-án meg is kapták. BFL IV. 1002/a 1808. 1741. és
1783. ssz.
BFL IV. 1002/a 1813. 3037-3042. ssz. és 1827. év 865-867. ssz.
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Feleségével közösen írt végrendelete csak egy meglehetősen nehezen olvasható
1870-es évekbeli másolatban maradt fenn a Budapesti Árvaszék 1876-os anyagában. 40 Az apának, Anton Rosendorfszkynak és nejének, Barbara Zaglernek
(Czagler) több gyermeke is született. Egyetlen lányuk, Christina egy Kuentz vezetéknevű férfi felesége volt már a végrendelet megírásának idején, 1823 májusában. 41
Christina mellett három fia is volt a párnak, Anton, Joseph és Carl. Az elsőt szülei őrmesternek nevezik (gegenwártiger... Wachtmeister; a pótvégrendeletből azt is tudjuk, hogy Bábán teljesített szolgálatot), a második, Joseph, apjához hasonlóan
sebészmester lett, míg a harmadik fiút, Carlt gazdának nevezik az árvaszéki iratok.42
A végrendelet és az árvaszéki iratok alapján rekonstruálni lehet a família bonyolult rokonsági kapcsolatokat mutató, sokfelé elágazó családfáját. Anton Rosendorfszky felesége, Barbara Zagler nagy valószínűséggel a hadseregben végzett
szolgálat, sebészi feladatok után Budán letelepedett Zagler Károlynak volt a lánya.4"5 Zagler 1768-ban szerzett polgárjogot Budán fürdősként. 44 Az 177l-es felmérésben paviai születésű, Bécsben vizsgát tett személyként szerepel. Huszonkét
évig szolgált a hadseregben, mielőtt Budán polgárjogot szerzett volna. 43 Az
1785-ös összeírás is egykori felcserként (prius Regiminis Chimrgus) említi a másodosztályú, azaz egyetemi vizsgát nem tett sebészek között.46 1 7 7 8-ban a tanácsülési jegyzőkönyvekben szerepel egy bizonyos Zagler Károly (Carolus Zagler),
mint a Rudas-fürdő (Brackbad) bérlője. 47 Az orvosi kar promotiós köteteiben
Malczerhez hasonlóan több tanítványa megtalálható, akik 1782-1784 között voltak nála céhlegények. 48 Zagler Károly mellett megemlítendő, hogy a sebészcéh ko-
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BFL IV. 141 l/b 3090/1876. A végrendelet 1823. május 24-én, a pótvégrendelet 1824. május
17-én íródott.
Lányuk mellett külön megemlékezik unokájukról, Maria Kuentzról a Rosendorfszky-házaspár.
Bár létezett egy Bába nevü település Borsod vármegye délkeleti részén, amit ma Hejőbábának
hívnak, de az iratban valószínűleg a veszprémi Pápára utalnak Károly a végrendelet szerint
szülei szőlejét kapta meg.
Mivel Zaglernek nem maradt fenn végrendelete, ezt nem lehet kétséget kizáróan bizonyítani.
Mindenesetre emellett szól, hogy ebben az időszakban, azaz az 1780-as évektől kezdve más
Zagler (Czagler) nevü polgárral nem találkoztam sem a tanácsülési jegyzőkönyvekben, sem a
polgárok anyakönyvében.
Egészen pontosan 1768. október 31-én. BFL IV.1002/u 1. kötet 157. f.
BFL IV.1002/O, A budai sebészcéh iratai 1771. és BFL IV.1002/u 1. kötet 156. p.
MOL C 66 85. csomó 1. kútfő 1785, Nr. 19.
BFL IV. 1002/a 1778. 158. folio.
Összesen négy olyan sebészmestert ismerünk az 1770-1814 közötti időszakban, akik később a
budai/pesti orvosi karon vizsgát is tettek, közülük hárman Budán születtek (Hoffmann András,
Stiller György és Killinder Fülöp). SOTE Lt. l/f 2. kötet 242., 327., 778. és 996. ssz.

co

rábbi irataiban még szerepel egy Zagler Márk (Marcus Zagler) nevű bajorországi,
Lenczingben született, Milánóban s Budán levizsgázott sebész, aki szintén felcser
volt, mégpedig 32 évig. Zagler Márk hosszabb távú megtelepedésének azonban
nincs jele a budai anyagban, nem szerepel a polgárkönyvben, sem pedig az 1785-ös
országos összeírásban, budai tanítványai, amennyiben voltak, szintén nem ismertek. A matriculák szerint 1752 júniusában telepedett le Budán Zagler János
(Joannes Zagler) sebész, de ő már a céh 177l-es felmérésében sincs benne. Anton
Rosendorfszky Budára költözésekor, az 1780-as években tehát már kizárólag Károly volt az egyetlen, Budán működő Zagler vezetéknevű sebész.
Zagler révén egy másik budai sebészcsaládnak is rokona lett Anton Rosendorfsky. Bauer (Pauer) Józsefről tudjuk, hogy első felesége szintén Zagler-lány volt,
a pontos kapcsolatot azonban nem sikerült tisztázni a két, pontosabban három család
között. Pauer József 1734-ben született Jenőn (a mai Pilisborosjenőn), Pest megyében. 1751 -ben szabadították fel Budán. A Generale Normativum kibocsátása után id.
Ferdinánd Haslingerhez hasonlóan 1771-ben már levizsgázott a város tiszti orvosánál, 1784-ben pedig az egyetem orvosi karán is. Az 1785-ös felmérésben az első osztályú sebészek között szerepelt.49 1793 novemberében kihirdetett végrendeletéből
tudjuk, hogy első felesége volt Zagler-lány, tőle származtak gyermekei is.30 Fia, Vince (1767 körül az 1785-ös felmérésben) szintén apja hivatását választotta. Mellette
folytatta tanulmányait, és hozzá hasonlóan 1795-ben szintén egyetemi diplomát
szerzett. 31 Tehát mind a Bauer, mind a Rosendorfszky család tagjai több generáción
keresztül sikeres sebészi pályát folytattak. A rokonság közvetlen kapcsolatára azonban csupán a Rosendorfszky-szülők végrendeletében találunk utalást, ahol megemlítenek egy bizonyos Caroline Bauert, mint a feleség, Barbara Zagler mostohafivérének lányát.32
Anton Rosendorfszky fia, Joseph az egyetlen volt a fiúk közül, aki sebészmesterré vált. 1791 körül született Budán. Az új követelményeknek megfelelően már
kizárólag az egyetemen sajátította el ismereteit, a pesti orvosi kar kétéves, német
nyelvű sebészmesteri tanfolyamára járt 1810-1812 között. Az osztályozási kötetek alapján jó eszű tanuló volt, végig kitűnő vagy első osztályú minősítést kapott, és
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B F L IV.1002/O A budai sebészcéh iratai, 1771., SOTE Lt. l/f 2. kötet 336. ssz. és M O L C 66
85. csomó 1. kútfő 1785, Nr. 19.
Második felesége Veronica Schumeyerin volt. Pauer (Bauer) József végrendeletét lásd: BFL
IV. 1002/y I. 233.
S O T E Lt. l/f 2. kötet 872. ssz.
B F L IV. 1411/b 3090/1876.

záróvizsgáját is igen jó (valdebene) eredménnyel tette le sebészetből, szülészetből,
állatgyógyászatból.5"'
Polgárjogot Budán 1822-ben kapott, ekkor még nőtlen volt. A következő években különböző tisztségeket is ellátott, 1823-tól halottkém volt,54 1832-ben pedig
választott polgár. Egy 1829-es birtoklapon a hagyatéki leltárában városi sebésznek
(burgerlicher Chintrg) nevezik.
Apja végrendeletének 9. pontja szerint szülei Dunára néző, a Gellért-fürdővel
(Blockbaad)
szemben fekvő tabáni házát örökölte annak kihirdetésekor,
1827-ben. 55 Ezt 1829-ben eladta és egy másikat vett, szintén a környéken."'
Testamentumából kiviláglik, hogy nejével, Franziska Katonával kötött házassága gyermektelen maradt. 57 Oldalági rokonai és annak leszármazói között már nem
volt, aki a sebészmesteri hivatást választotta volna. Húga, Christina már 1835-ben
megözvegyült, és semmi utalás nincs arra, hogy férjétől gyermeke született volna.
Carl házasságából egy fiú és egy lány, ifj. Carl (szül. 1835) és Barbara (1828-1896
után) származott. Iij. Carl litográfus lett, családjáról semmit nem tudni. Barbara
minden jel szerint nem ment férjhez. 5 * Joseph Rosendorfszky Antal (1792-1864)
nevű testvérének házasságából egy lány született, Anna (1833-1885). Anna az árvaszéki iratok szerint „veleszületett butaság"-ban szenvedett, azaz valószínűleg
értelmi fogyatékos volt. Az apa — volt katona — feltehetően beleörült a családi
tragédiába, lányához hasonlóan elmebetegnek nevezik a források, a János Kórházban halt meg 1864-ben, míg lánya folyamatos költözködések után az Erzsébet Szegényházban. 59
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A kurzusra együtt járt az előző fejezetben szereplő Menner Antal fiával, Menner Pállal. SOTE
Lt. 1/d 3. kötet 1810/1811—1811/18I2-es tanév, és SOTE Lt. l/f 2. kötet 1607. ssz. (a szülészek között a 713-as sorszámmal szerepel).
A hagyatéki leltárban is sebésznek és halottkémnek nevezik (Wundarzt und Toden Beschauer).
Ez a ház égett le korábban a nagy tabáni tűzben, és még 1823-ban sem tudták helyrehozni a
benne keletkezett károkat („...wieder ganz erbaut wiirde).
BFL IV. 1002/z N. 1075. és BFL IV. 1002/y II. c. 380.
BFL IV. 1002/y II. c. 380. Tulajdonképpen nejére készpénzt (300 forintot) hagyott, a testvéreire pedig ingatlanait.
Végrendelete 1896-os visszavonásakor hajadonnak nevezik, lásd BFL Zimányi Alajos közjegyző iratai (VII. 152.) 53/1896.
BFL IV. 1411/b 3090/1876

Felfelé ívelő életpálya, kerékbe tört karrier: Az Andreics család
Az Andreics (Andrejovits, Andreovits, Andreits) család ősei a fiú, Andreovits József végrendeletében található utalások alapján a XVII. század végén, még az
Arsenije Csemovejics-féle betelepüléskor jöhettek a Tabánba. József büszkén említi, hogy dédapja vezetésével építették fel a tabáni rácok Szentháromság-templomát.60 A család ezen ága — pontosan nem tudni, mikor — katolizált, ugyanakkor
még a XIX. század első felében is találni közeli, a görögkeleti felekezethez tartozó
rokonokat. 61
Az apa, Georg Andreics sebészként szerzett polgárjogot 1762 novemberében
Budán. Ekkor már katolikusnak nevezi a polgárkönyv. 62 A Generale Normativum
kibocsátása után a budai sebészcéh tagjaként még vizsgát tett praktizálási joga
megőrzéséért a bécsi és a budai tiszti orvosnál, egyetemi szigorlatra azonban már
nem vállalkozott. 6. Az utóbbi hiányából 1790-ben kisebb konfliktus kerekedett
Andreits és a városi tanács között. A jelek szerint ideiglenesen megvonhatták tőle
praktizálási jogát, mert eszközeit elvették. Andreits arra kényszerült, hogy korábbi, tiszti orvos előtt tett vizsgájáról bizonyítványt kérjen. A Helytartótanács megvizsgálta a felküldött bizonyítványt, és mivel semmi kivetnivalót nem talált benne,
szeptemberi 10-én megparancsolta Buda tanácsának, hogy szolgáltassák ki
Andreitsnek korábban elvett eszközeit, amit az a város kapitánya, Krammer Károly vezetésével meg is tett. Andreits tehát tovább praktizálhatott. 64
A korábbiakban tárgyalt mesterekhez képest Georg Andreits-nek több olyan tanítványát ismerjük, akik később a helyi orvosi karon egyetemi vizsgát is tettek.
1770-1777 között négy céhlegényt, köztük a fiát, tanította. A tanítványok a gyöngyösi Réz Imre József kivételével Pest-Budáról kerültek ki.65 A szigorlat eredmé-
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Andrejovits József végrendelete: BFL IV. 1002/y II. c. 359. A tabáni rácok betelepüléséről lásd
Nagy Lajos: Budapest története 1790-1848. 129-130. p. In: Budapest története III. Szerk.:
Kosáry Domokos. Bp., 1975.
Az előbb említett Andrejovits József végrendeletében oldalági rokonait teszi meg örökösének,
köztük Andrásits Urost. Uros a polgárkönyv szerint 1836-ban lett polgár, és görögkeleti volt.
Valószínűleg maga Georg Andreits katolizált, mivel bátyja gyermekei ortodoxok voltak.
BFL IV. 1002/u 1. kötet 4. p.
Az 1785-ös országos összeírásban már csak másodosztályú sebészként szerepel. BFL IV.1002/o
A budai sebészcéh iratai, 1771-es felmérés és MOL C 66 85. csomó 1. kútfő 1785, Nr. 19.
A Helytartótanács válasza comprobatusnak nevezi Andreitset. BFL IV 1002/a 1790. év 1736
és 2131. ssz.
SOTE Lt. l/f 2. kötet 53., 178., 191. és 234. ssz.

nyét nem jegyezték fel a nevek mellé, így tanári, sebészmesteri tudására, képességeire abból nem tudunk következtetést levonni.
A sebészet mellett egy másik kedves foglalkozása is volt. Otthonában dohánykészítő műhelyt (Tobackmacherey) hozott létre, ami a praktizálás mellett biztos
megélhetést jelentett számára. A dohánytermesztésre utaló első adatok 1775-ből
származnak. Ekkor a Duna áradása miatt kár érte házát, köztük az akkoriban még
épülőfélben lévő műhelyét is, amiért kárpótlást kért a város tanácsától. A kért
összeget, 516 forintot végül nem kapta meg, mivel a tanács szerint Georg Andreics
feladata lett volna a ház védelmével kapcsolatos munkák elvégzése, különösen,
hogy az áradás várható volt. 66 Két évvel később megpróbálta egyik konkurensét
visszaszorítani arra hivatkozva, hogy az illető megszegte megállapodásukat. A tanács ez alkalommal azzal hárította el az intézkedéssel kapcsolatos kellemetlenségeket magától, hogy a közös megegyezés megszegése csak az illető két félre tartozik, így ők abba nem avatkoznak bele. 67 Úgy tűnik, a nézeteltéréseket sikerült így is
elsimítani, mert a későbbiekben Andreics nem panaszkodott ilyesmire. Utoljára
1802-ben próbált dohányműhelyének bizonyos privilégiumokat megszerezni,
amikor arra kérte Buda város tanácsát, hogy a műhelye miatt rá kivetett adót engedjék el. A tanács ekkor diplomatikusan megígérte, hogy azt a jövőben „megfontolás
tárgyává fogják venni", de a jelek szerint végül nem tettek semmit. 68 A műhely haláláig működött, arról még végrendeletében is megemlékezett. 69
A sebészet, dohánygyártás mellett élénk pénzügyi forgalmat is lebonyolított.
1792-1805 között több kötelezvényt bocsátott ki, leginkább egyes árvák terhére,
közepes összegekről (a legkisebb kölcsönt, 30 forintot 1797-ben, a legnagyobbat,
500 forintot 1792-ben vett fel).70 A kölcsönök nagy részét pár év elteltével sikerült
visszaadnia.
Georg Andreits-nek két, 1808-ban íródott végrendelete maradt fenn.71 A korábbi, 1808. augusztus 11-iből részletesebben megismerhető Andreits anyagi helyzete, mivel a novemberiben csak az egyes alapítványait ismétli meg különböző
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BFL IV. 1002/a 1775. év 21-22. f.
BFL IV. 1002/a 1777. év 5. f.
BFL IV. 1002/a 1802. év 2583. ssz.
BFL IV. 1002/y II.a. 373.
BFL IV. 1002/a 1792. év 1253., 1301. ssz., 1793. év 2321. ssz., 1794. év. 1517. ssz., 1796. év.
2502. és 2517. ssz., 1797. év 435. ssz., 1800. év 1131. ssz. és 1805. év 1974. ssz.
Azelőtt 1800-ban végrendelkezett. A két 1808-as végrendeletet nem egyszerre hirdették ki, a
későbbi, november 17-én írottat még 1808. november 23-án, tehát ekkor már nem élt Georg
Andreits. A részletesebbet, amit augusztus 11-én szerzett, csak 1828. március 19-én. Valószínűleg ezt később fedezték fel és szereztek neki érvényt. BFL IV. 1002/ y II. a. 373.
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összegekkel. A korábbi testamentum egyszerre tanúskodik Andreits nagy vagyonáról és jelentős adósságairól. Feltehetőleg a két végakarat keletkezése között valami negatív változás történt Andreits életében, ami érzékenyen érintette vagyonát
is. Ennek jele, hogy az első végrendeletben különösen gáláns adományokat tett különböző jótékonysági célokra és barátainak, míg ezek az összegek gyakorlatilag
minimálisra csökkentek a novemberi testamentumban. 72
Mivel leltára nem maradt fenn, különösen értékesnek kell tartanunk, hogy nem
csak ingatlanait, hanem értékesebb ingóságait is felsorolja. így tudjuk, hogy a
Krisztinavárosban volt lakóháza a dohányműhellyel, és három szőlője az Orbán-hegyen, Zöldmálon és Kútvölgyön (Urbaniberg, Grilngaben
undBriinthal).
Otthonában ezüst étkészlete, órái voltak. Altalános örökösének egyetlen gyermekét, Andrejovits Józsefet tette meg, akit a pesti egyetem sebésztanárának nevezett
(Chyntrgiae Lehrer bey der Pester Königlicher Universitaet). Amennyiben fia
nála hamarabb halna meg, testvérét, Damiánt és az ő leszármazóit tette meg utódjának. A végrendeletből kiderül, hogy egyik nővérük, Catharina fia szintén egészségügyi hivatást választott magának, Bécsben volt orvos (Medicus). Ennél többet
sajnos nem lehet tudni róla, mert Andreits sem Catharina férjének keresztnevét,
sem a fiú keresztnevét nem adta meg. /J
Fia, Andrejovits József neve ismerősen csenghet a pesti orvosi kar történetével
foglalkozók számára. 1765. március 13-án született Budán. Egyetemi tanulmányokat nem végzett, saját apja mellett, céhlegényként kezdte elsajátítani a szakma
alapjait. Georg Andreits szabadította fel 1777 decemberében, és öt év múlva,
1782-ben vizsgázott le az ekkor még Budán tartózkodó orvosi karon sebészetből,
1785-ben pedig szülészetből. A promotiós kötet bejegyzése j ó eszű fiúnak (boni
capitis juvenis) nevezi - ami azt jelenti, hogy már ekkor felfigyeltek tehetségére,
mivel ilyen dicséretet vizsgatársai közül más nem kapott.74
A pesti egyetem orvosi karán 1792-1797 között végezhetett megszakítás nélkül
correpetitor-i tevékenységet. 73 A promotiós kötetek alapján mindössze négy tanítványát ismerjük az 1794-1796 közötti időszakból, akik meglehetősen vegyes
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így a helyi szegényintézetnek adandó összeg 50-ről öt forintra, a szegényeknek járó százról ötre,
a vízivárosi Szent Anna-templomé 800-ról tíz forintra csökkent. BFL IV.1002/y II. a. 373.
A későbbi, novemberi végakaratában egyáltalán nem utal oldalági rokonaira, kizárólag a fiát
teszi meg örökösének. BFL IV. 1002/ y II. a. 373.
SOTE l/f 2. kötet a sebészeknél 234., a szülészeknél 5. sorszámmal. Andrejovich néven szerepel. A promotiós kötetben Androvics Josephus néven említik. A vizsgaeredményeket csak
1786-tól közlik
Andrejovits korábban, 1784-ben is kérte ezt a lehetőséget, de csak nyolc év múlva kapta meg
rá az engedélyt. Győry, 1936. 148. p.

eredményeket értek el. Herczeg István és Tsikász Pál felkészültnek bizonyult
(prompté, és primae classis minősítést kaptak), míg Rotter József és Lendvay János tudása csak a másodosztályú minősítéshez volt elegendő.' 6 Hogy Andrejovits
nem tudta maradéktalanul továbbadni tudását korrepetáltjainak, vagy inkább a diákok egy része volt alkalmatlan, nem tudni.
Andrejovitsnak már ekkor szakmai féltékenységgel kellett szembenéznie.
1796. augusztus végén az anatómia tanára, Szening professzor kérte a kart, hogy az
anatómiai magánleckék tartásának jogát kizárólag rá ruházzák, és a szintén anatómiai magánkurzusokat tartó Andrejovitstól vegyék el azt. Az ügyben a Helytartótanács mondta ki a végső szót, és a budai sebészmester korrepetálási joga megmaradt. 77 A kari tanácsülési jegyzőkönyvek anyaga arra utal, hogy Andrejovits
még 1797 után is tarthatott magánkollégiumokat. Az 1799. július 5-i ülésen három
személynek engedélyezték ezt, pontosan leírva, ki miből adhat leckéket a diákoknak. így gyakorlati sebészetből, gyakorlati anatómiából és szülészetből a sebészprofesszor adjunktusa, patológiából, közegészségtanból és törvényszéki orvostanból Rumbach Sebestyén orvosdoktor, míg elméleti sebészetből, elméleti anatómiából és szülészetből Andrejovits sebészmester. 7S 1801 -ben a kari tanács még évi
150 forint fizetést, segélyt (annui 150florenoram titulo adjutae) is megszavazott
neki, míg egy 1803-as adat szerint már több éve a kar kórházában is szolgált.
Ugyanekkor, 1803-ban kérte a kari tanácsot, hogy engedélyezzék neki az ingyenes
sebészdoktori vizsga letételét, amit — korábbi vizsgaeredményeire és munkájára
tekintettel — meg is tettek. 79 Ugyanezen év őszén, szeptember 20-án már arra kérte
a kart, hogy adjanak lehetőséget neki az ingyenes orvos-sebész doktori cím megszerzéséhez. A kari tanács ezt a kedvezményt már nem adhatta meg neki, mert a
Generale Normativum szabályai szerint a különbözeti tantárgyak elvégzése nélkül
ez nem lehetséges. 80 A jelek szerint Andrejovits végül mégsem tette le sem a se-
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SOTE Lt. l/f 2. kötet 821-822., 891. és 893. ssz.
SOTE Lt., Kari tanácsülési jegyzőkönyvek ( l / a 1. kötet) 1796. augusztus 29-i és szeptember
26-i ülés.
SOTE Lt. l/a 1. kötet 1799. július 5-i ülés. 1799-ben összesen öt correpetitor működését engedélyezte a kari tanács, lásd Győry, 1936. 211. p.
SOTE Lt. l/a 1. kötet 1801. augusztus 31-i és 1803. március 11-i ülés.
SOTE Lt. l/a 1. kötet 1803. szeptember 20-i ülés. November 25-én még egyszer kérte a kari tanácsot az ingyenes szigorlatozásra. A kari tanács úgy tűnik engedékenynek mutatkozott, mert
ekkor „csupán" az orvosi tanulmányokhoz szükséges bölcseleti órák elvégzését igazoló bizonyítvány bemutatását kérték tőle. 1803-tól csak közvetett adataink vannak az egyetem életében
betöltött szerepéről, mert a kari tanácsülési jegyzökönyvek az 1803/1804-es tanév után az adott
időszakban meglehetősen csonkán maradtak fenn (1819-től van egy-két tanév anyaga meg).

bészdoktori, sem az orvosdoktori szigorlatot, mert neve nem szerepel a promoveált
doktorok között.
Andrejovits József innentől kezdve nem tudott magasabb pozíciót elérni.
1808-1812 között öt alkalommal próbálkozott tanszékvezetői poszt megszerzésére, mindegyik alkalommal sikertelenül. Mentségére legyen mondva, hogy kitűnő
vetélytársai akadtak, így 1808-ban Stáhly Ignác kapta meg az elemi bonctan tanszékét, Eckstein János pedig az akkor létesített elméleti sebészetet. 1809-ben a
therapia speciális tanári címének betöltésekor a Helytartótanács és a Kancellária
mint „szembeteg nyugdíjast" mellőzte. 81 1810-ben felmerült a neve a szülészet tanáraként, de a kar lesújtó véleménnyel volt az időközben hályogműtéten is átesett
mesterről („ ...papillae sensitivae stupore adficiantnr, atque tendines et masciili
rigescunt, morositas senilis "J.S2 Utoljára 1812-ben jelentkezett tanszékvezetői állásra, ekkor az Eckstein János halála után megüresedett elméleti sebészetre próbált
bekerülni. A kari tanács véleménye ezúttal se volt tapintatosabb, szerintük
Andrejovits „nem tud operálni, nincs reális tudása, a tudomány haladtával nem tart
lépést".8" A sorozatos kudarcok megértették az idősödő Andrejovits-csal, hogy a
sok fiatal, kiemelkedő tehetség mellett semmi esélye az áhított tisztség megszerzésére, így felhagyott a további próbálkozással.
Mivel munkája inkább Pesthez, mint Budához kötötte, a tanácsülési jegyzőkönyvekben is ritkán szerepel. 84 Végrendeletét 1834. február 22-én írta Pesten,
amit 1835. június 1 -én hirdettek ki.83 Testamentuma a nemzetiségét vállaló, ugyanakkor a közegészségügy és az orvosi továbbképzés iránt elkötelezett emberről tanúskodik. Az előzőt tükrözi az Illír- és Vlach Iskolai Alapnak (lllyrischen und
Valachischen Schiildeputationfond)
és a budai görögkeleti tabáni Szentháromság-templomnak tett alapítványa, amelyről büszkén jegyzi meg, hogy egykoron
dédapja vezetésével építették fel. A frissen alapított intézményekre is hagyott kisebb összegeket, így a Pesti Vakok-, a Váci Süketnémák Intézetére és a Pest-Budai
Kisdedóvóra.
Végrendelete hetedik pontjában egy alapítványt hozott létre a szegény, de tehetséges orvostanhallgatók számára, amelynek magját a terézvárosi Nagykereszt (ma
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Győry, 1936. 237-238., 265., 271-272. p.
Uo. 283-284. p. A szülészetet végül Frankenburg Jakab orvos- és sebészdoktor kapta meg.
Uo. 326. p.
A matriculában Androvits Joseph néven, chyrurgusként szerepel. Utoljára 1814-ben említik,
amikor segédkezett egy temesvári katonaszökevény kézre kerítésében. BFL IV. 1002/u 2. kötet
és BFL IV. 1002/a 1814. év 1274. és 2518. ssz.
BFL IV.1002/y II. c. 359.

Kazinczy) utcában fekvő háza, valamint a Pesti Záloghivatalban lévő ötezer forintos alapja és annak kamatai képezték. Az összeget Andrejovits a diploma előtt álló
hallgatók szigorlati díjának kifizetésére szánta azzal a feltétellel, hogy azt a díjazottak öt év után, kamat nélkül ugyan, de fizessék vissza, hogy az alap az évek során ne apadjon el, és minden évben lehessen támogatni belőle valakit. Az ösztöndíjak megítélését a protomedikusra, a rektorra és az orvosi kar igazgatójára bízta.
Utolsó feltételével pedig a többi, nemzetiségéhez tartozó orvostanhallgatót akarta
támogatni, mely szerint minden évben legalább egy görögkeleti vallásúnak is kell
lennie a díjazottak között.
Gyermeket nem hagyott hátra, ezért általános örökösének unokaöccsét,
Andreits Urost tette meg. Uros azonban a jelek szerint nem az egészségügyben helyezkedett el.86
Annak ellenére, hogy Andrejovits nem futott be rendkívüli egyetemi karriert,
munkája mégsem merült feledésbe. Alapítványával, mely még 1896-ban is fennállt, sok szegény orvostanhallgatón tudott még halála után is segíteni.87
Amint az egyes családok életén keresztül láthattuk, a Generale Normativum kibocsátása, majd az orvosi kar Nagyszombatról Budára, majd Pestre helyezése
alapjaiban változtatta meg a korábbi, céhes alapokon működő sebészetet. Az előbbi hatására a fiatalabb generációk rádöbbennek, hogy praktizálási joguk elnyeréséhez többé nem elég a céhen belüli tanulmányok elvégzése, így átmenetileg köztes
megoldásként a céhen belül végzett alapozást és az egyetemi vizsgát választják,
amivel egyszerre tehetnek eleget mindkét rendszer kívánalmainak. így volt a legtöbb esélyük biztos állás találására, mert míg az előbbi hozzásegíthette egy műhely
nyitásához, megörökléséhez, addig a másik megadta nekik a szabad praktizálás jogát. Az egyetem közelsége szintén ösztönzően hatott a sebészetet hallgatókra. Míg
annak nagyszombati évei alatt csak négy budai származású szerzett diplomát, a budai érában már tizenegyen. Az érdeklődés folyamatos növekedésének eredményeképpen Pesten 1787-től 1815-ig negyven budai származású diák kapott sebészmesteri diplomát.
A vizsgált családok mindegyikén a budai polgárságba való beilleszkedés különböző változatát láthatjuk. A Haslingerek és a Rosendorfszkyak külföldről jöttek
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Uros 836. május 27-én vált budai polgárrá. A polgárkönyvben 39 éves, házas, orthodox vallású birtokosként szerepel. A SOTE promotiós köteteiben nem található más Andreits
(Andrjovits stb ). BFL IV.1002/u 3. kötet.
Az alapítvány szűkszavúan bár, de szerepel a Högyes-féle kötetben: Hógyes Endre: Millenniumi emlékkönyv a Budapesti Királyi Tudományegyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről.
Bp , 1896. 853. p.

Budára. Elsődleges céljuk a polgársággal együtt a működésükhöz elengedhetetlen
céhtagság megszerzése volt, ami - a jelek szerint akadályok nélkül — sikerült is nekik. Idősb Ferdinánd Haslingernek a társadalmi megbecsülés mellett sikerült anyagi biztonságot is kivívnia, aminek egy részét fiai taníttatására használta fel. Fiai
ennek eredményeképpen sikeresen folytathatták a család orvosi, sebészi munkáját,
igaz, már nem Budán. Anton Rosendorfsky emellett még előnyös családi kapcsolatok kialakításával is biztosította helyzetét. Fia szintén budai sebész lett, halála után
azonban a családban nem maradt más, aki ezt a hivatást választotta volna. A harmadik, az Andreits család az előzőektől eltérően már korábban, a XVII. század végén
megtelepedett Budán. Számukra a beilleszkedés nehézsége elsősorban eltérő vallásukban rejlett. Valószínűleg maga Georg Andreits katolizált a családon belül, és
kaphatta meg a rácok kollektív jogaival szemben egyénileg a polgárjogot, és vele a
céhtagságot. Tehetséges fia a pesti egyetemen kapott már munkát, igaz, kiemelkedő karriert nem tudott befutni. A Rosendorfszky családhoz hasonlóan halála után
az Andreits-ek között se akadt már olyan, aki a sebészetet választotta volna. Tehát
mindhárom család máshogy reagált a megváltozott követelményrendszerre: Kettőben, tulajdonképpen szó szerint, kihalt ez a mesterség, a harmadikban megmaradt ugyan, de annak folytatói elköltöztek Budáról.

LUKÁCS ANIKÓ
KOSTYÁL ÁDÁM ÉS KLASSZY VENCEL: NÉMET ÉS MAGYAR
SZABÓK VITÁJA A REFORMKORI PESTEN 1

Előfordult, hogy a szabómesterek ideiglenesen letették az ollót, és tollat ragadtak a
nemzeti öltözék ügyéért — vagy saját üzleti érdekük védelmében. Ez a két dolog
ugyanis szorosan összefüggött: a nemzeti viselet megújításával és divatba jöttével
párhuzamosan megkezdődött a verseny a magyar ruhát rendelő vásárlókért.
A következő oldalakon két reformkori szabómester szóváltását, a háttérben a
pesti tanács előtt folyó céhes konfliktust és a vita egy lehetséges értelmezését szeretném bemutatni. Az ügy, amely vitát váltott ki a felek között, nem volt egyedi:
számtalanszor előfordult, hogy egy céhes mester — szabó vagy más mesterségbeli
— egy másik rokon céh kiváltságait figyelembe nem véve, áttévedt annak területére, és a sértett fél tiltakozott ez ellen. Kostyál Ádám és Klasszy Vencel azonban a
hasonló esetekben dönteni illetékes városi tanács vagy Helytartótanács fóruma
mellett a sajtót választotta a vita színteréül. Bár a két szabómester a lapok olvasóitól nem várhatta a konfliktus megoldását: Klasszy ellenfele megrendszabályozását, Kostyál pedig a céhprivilégiumok eltörlését, megváltoztatását, a két szabómester között kibontakozott nyilvános vita és versengés — feltételezésem szerint— hozzájárult a nemzeti divatról (pontosabban a nemzeti öltözék divatjáról)
szóló, az 1830-1840-es években meglehetősen élénk diskurzus kialakulásához, illetve felélesztéséhez. Hozzászólásaikban a vásárlók, megrendelők döntését minden bizonnyal igyekeztek a maguk javára befolyásolni, a vitának pedig ez nem
elhanyagolandó indítéka, illetve hozadéka lehetett. Ha azt ma már nem is lehet eldönteni, hogy ők ketten voltak-e a leghozzáértőbb pesti szabók, vagy Tóth Gáspár,
esetleg a Podmaniczky Frigyes által legjobbnak nevezett Eisele mester,2 annyi bizonyos, hogy a refonnkori ruhakészítők közül Kostyál és Klasszy szerepelt a legtöbbet a lapokban, és ha ruhákat nem is hagytak maguk után, felderítésre váró
nyomot annál többet.'

1
2

A kutatás az OTKA (NJ69207 „A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új
szempontok alapján") támogatásával készült.
Eisele Antal német szabó mester; Podmaniczky\ 1984. 135. p.

FONS XV. (2008) 1. sz. 23^19. p.
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Szabók egymás ellen
A szereplők
Mielőtt rátérnék a két szabómester vitájának ismertetésére, fontosnak tartom bemutatni magukat a szereplöket, hogy a kettejük között kibontakozó konfliktus a két
életút kontextusában is elhelyezhetővé válhasson. A két pesti szabómester alakja
nem teljesen ismeretlen a 19. század első felére vonatkozó művelődéstörténeti,
színháztörténeti irodalmat és a kor szépirodalmát alaposan ismerő olvasó előtt: lexikonok, tanulmányok, szépirodalmi alkotások szórnak el róluk — és más neves
reformkori szabókról — apróbb morzsákat. Megtudhatjuk például, hogy Kostyál
Ádám előfizetője volt a Tudományos Gyűjteménynek és a Regélőnek4, és szintén
előfizetéssel támogatta Vörösmarty Marót £á«jának megjelenését, 5 Klasszy Vencel pedig „ mégafatuskóból is Apollót csinál", legalábbis Bernáth Gazsi szerint.6
Kostyál egy Trencsén vármegyebeli kis faluban, a szlovákok lakta Alsó-Motesicen született 1792-ben.7 A szűkebb családról — a szülők nevén kívül — annyit
tudni, hogy szegény armalista nemesek voltak. 8 Inaséveit Érsekújváron töltötte
egy magyar szabómesteméi, 1810-ben szabadult fel. Tizenkét — egyebek mellett
Esztergomban, Pesten, Prágában, Brünnben és Bécsben, német és magyar szabóknál töltött — vándorév után 1822-ben mesterjogért folyamodó pesti német szabólegényként találkozunk vele, házasságot is ebben az évben kötött. 9 A céh végül
1825-ben vette fel a mesterek sorába, később pedig részt vállalt a céh vezetésében
is. Polgárjogot 1828-ban nyert. A következő évekről, pályájának alakulásáról (elsősorbanjótékony akcióiról) a sajtóból értesülhetünk: 1827 körül boltot nyitott a

3

Maga a sajtóbeli polémia nem új felfedezés: ha nem is a teljes anyag ismeretében, de már korábban is szóltak róla. Többek között említi Heiszler Vilmos pesti németekről és szlovákokról szóló
tanulmánya (Heiszler; 1994.), Kostyálról pedig született egy önálló - néhány oldalas - dolgozat,
amely a német szabómester pályaképén túl a két szabó vitáját is feldolgozta. (Kerényi, 1982.) A
két szabó vitáját ismertette F. Dózsa Katalin is. (Dózsa, 1997.) A reformkori nemzeti divatról
szóló tanulmányomban magam is kitértem a szabók konfliktusára. (Lukács, 2002.)
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Erdélyi, 1970. 22. p.
Bisztray, 1948. 191. p.
Idézi Zolnay, 1977. [39.]
Vasárnapi Újság 1863. november 1. 44. szám [383.]; BFL IV.1202 h. Relationes 1971 a. n„
igazolás Kostyál megkereszteléséről 1818-ból; Ludovicus Nagy 197 lakosról és 25 házról tud
1828-ban. Nagy, L„ 1828.
Nagy Iván, 1859. III. 381.; Sziuha, 2003. 649-658 p.
BFL IV. 1202.h. Relationes 1971 a.n.; BFL IV. 1202.h. Relationes 4123 a.n. a német szabók beadványa; BFL IV. 1202.g. Missiles 6367 a.n.
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Kígyó utcában, ettől fogva 1848-ig folyamatosan hirdetések, divatképek tanúskodnak magyar szabói tevékenységéről. 1835-ben a Nemzeti Casino szabójaként említik. 10 1837-ben pedig — mint a leginkább hozzáértő szabó — megbízást kapott az
új nemzeti játékszín ruhatárának elkészítésére." Üzletében állítólag ötven segéd is
dolgozott, és egy hirdetésben maga is említette: 1837-ben annyi megrendelése
volt, hogy újakat már el sem tudott fogadni. 12 Nemességét 1843-ban hirdette ki
Pest-Pilis-Solt vármegyében, ettől kezdve használta a tharnói előnevet. Alapító
tagja volt a Védegyletnek. b Életének utolsó évtizedéről jóval kevesebb adat áll
rendelkezésre. 1858 és 1863 között Jámbor Endre Férfi-divatközlönyének munkatársa volt, a lapban rendszeresen közölt nemzeti szabásmintákat. Az 1850-es évek
végén még működött műhelye, egyes tudósítások szerint Ferenc József 1857. évi
látogatásának alkalmával a magyar arisztokrácia nála rendelte meg díszöltözeteit,
az Iparosok Lapja pedig még 1860-ban is Pest legjobb üzleteinek egyikeként említette a Kostyál-műhelyt. 11 Ezután azonban hamarosan visszavonult, „életének
utolsó éveit a világtól elvonulva, szegénységben
töltötte"}5
1863 tavaszán, halála előtt néhány hónappal a városból való elbocsátásáért folyamodott. Kérvénye egyben életútjának lezárása és értelmezése is: „ Fájdalmas és
megtört kebellel,— és megsebzett szívvel esedezek a Nemes tanács előtt elbocsátásomért [...] lelkem örökké a közjó előmozdításán függött s hol szükséges volt ott
felhívás nélkül is siettem erőmhöz képest eleget tenni, és íme — önmagamról csak
nem megfeledkezve szegénységrejutottam [...] Én ki egykoron mint csillag ragyogtam polgár társaim között szeretett hazám fő városában, s most öreg napjaimban
koldus botommal vándor útra kelve veszek tőle végbúcsút hová engem annyi sok
szent érzett kötött és kötend halálom óráig. "16
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Hogy mit jelentett a Kaszinó szabójának lenni, járt-e tényleges feladattal, vagy csak címként
illesztették neve mellé, nem derül ki.
BFL IV. 1202.h Relationes a. n. 6062; A német szabó Kostyál a nemzeti színház ruhatárának
elkészítése idején magyar szabólegényeket is alkalmazhatott.
Vasárnapi Újság, 1863. november 1. 44. sz. [385.]; Értesítő, 1837. 91., 92. sz. Jeszenszky Ferdinánd szabólegény éppen ebben az évben érkezett Pestre, és Kostyálnál kapott munkát.
Visszaemlékezése megerősíti a meglepően magas, eltúlzottnak tűnő segédszámot: „Én másnap
kaptam munkát Kostyál nevü magyar szabónál. Az akkoriban készült Magyar Színháznál első
játékba adták az Árpád ébredését. Ehhöz itt készült a magyar ruha. 40 segéd és két szabász
volt Kostyálnál." Jeszenszky, é. n. 8. p. Köszönöm Dobszay Tamásnak, hogy rendelkezésemre
bocsátotta Jeszenszky Ferdinánd megjelenés alatt lévő visszaemlékezését.
Az Országos Védegyesület... 1844.
Jámbor Endre: Kostyál Ádám. In: Férfi-divatközlöny, 1858 tavaszi szám 8. p.; Iparosok Lapja, 1860. január 11. 15. p.
Vasárnapi Újság, 1863. november 1. 44. sz. [385.]; Iparosok Lapja, 1860. január 11. 2. p.

Pest városa azonban 30 forintnyi adóhátraléka miatt nem engedte, hogy rokonainál, a Győr megyei Tét községben telepedjen le. Legközelebb a Rókus kórház
könyveiben találkozunk vele, ott hunyt el 1863. augusztus 2-án. 17 Nekrológjai jótékony cselekedeteit, illetve a modem magyar viselet megteremtését és népszerűsítését hangsúlyozták, a Vasárnapi Újságban közölt, már hivatkozott életrajz pedig a
szegény család — felemelkedés, sikerek — tönkremenetel ív köré rendezi el az
életút egyes elemeit. A biográfus rendelkezésére álló adatok olykor-olykor talán
áldozatul is esnek e látványosan szimmetrikus elbeszélésnek. 18
Klasszy szabómester pályájáról jóval kevesebbet sikerült megtudnom, mint pályatársáról és ellenfeléről. A két életút hasonlóságai így is szembetűnők lesznek.
Klasszy egy erdélyi városban, a főként szászok és románok lakta Nagysinken született.19 A pesti polgárjogot 1830-ban nyerte el; a magyar szabó céh ekkoriban vehette fel mesterei sorába. Hunyady Lászlóhoz címzett boltját először a Zöldfa
utcában, 20 majd a Franciskánusok piacán működtette. 1848-ig ellenfeléhez hasonlóan ő is folyamatosan jelentetett meg hirdetéseket, cikkeket, divatképeket. Móth
Endrével együtt könyvet adott ki a nemzetiségről: Klasszy a nemzeti öltözetet mutatta be szóban és képben. 21 Az 1840-es években a magyar szabó céh céhmestere
volt, és szerepelt az Iparegyesület választmányi tagjai között is.22 A jótékonysági
mozzanatok az ő életútjából sem hiányoznak: adakozott például a pesti magyar
színház javára, és magyar öltözeteket is készített a színháznak. 2 . Az első előadás
színlapján 24 Kostyál és Klasszy is szerepelnek a magyar jelmezek készítőiként.
Élete során minden bizonnyal szert tett némi vagyonra, tudjuk, hogy saját háza volt
a Zöldfa utcában, ugyanakkor többször vett fel kölcsönt is, élete végére pedig feltehetőleg eladósodott, házát 1854-ben elárverezték. 25 A szabadságharc idején nem-
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BFL IV.1303.Í. X.306/1863.
BFL VIII. 1102. Budapest Székesfőváros Rókus közkórház iratai. Főjegyzőkönyv 1862-63/11.
632. p, Betegek felvételi könyve 103. kötet 569. p.; BFL XV.20. Mikrofilmtár, A217. tekercs,
Budapest-Szt. Rókus halotti anyakönyv, 1863.08.02.
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Magyar Sajtó, 1863. augusztus 4. 719. p.; Hölgyfutár, 1863. augusztus 6. 11/125.; Színházi
Látcső, 1863. augusztus 4. 119. p.
Illyefalvy é.n.; Dávid, 1994.
Ma: Veres Pá Iné utca.
Móth, 1833.
Szalkay-Németh,
1847. 387. p.
Székely, 1887. 180. p. (Nyáry Pál jelentése a Színészeti Pénztárról); Honművész, 1837. július
23. 468. p.
Rexa, 1928. 74-75. lap közé fűzött lap.
BFL IV. 1202.s. Pesti háztulajdonosok összeírása 1830-1840.k.; BFL IV.1202.hh Árverések
könyve 5. 1848-1871.
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zetőr volt, 26 később már egyáltalán nem találkozunk vele, valószínűleg 1849
februárja előtt hunyt el. Haláláról özvegye és egy gombkötő Klasszy 375 ezüst forintos tartozása körül forgó peréből értesülünk. 27
Kostyált és Klasszyt általában együtt emlegetik. Jellemző, hogy Bayer József
színháztörténeti munkájában összemosta a két szabót, és az így létrehozott, a nemzet színházának jelmezt adományozó jótékony mestert Kostyál Vencel néven szerepeltette könyve névmutatójában. 28

A sajtóvita
1829-től Kostyál Ádám és Klasszy Vencel szabómester is rendszeresen közölt divatképeket a lapok mellékleteként. A Hasznos Mulatságok az utóbbit dicsérte a
nemzeti divat feltámasztásáért, illetve az újabb ízléshez való alkalmazásáért, és a
következő szavakkal ajánlotta őt és közeljövőben megjelenő divatképeit a közönség figyelmébe: „Nem akarunk efféle műveseink közül senkinek botránkozást szerezni, de azzal tartozunk az igazságnak, hogy e tárgyban, mind az újabb szabások
feltalálásában, mind az összveszerkesztésben különös szorgalommal s feláldozásokkal fáradozik Klasszy Vencel pesti magyar szabó... "29
A cikk írójának akarata ellenére is sikerült „botránkozást szereznie", bár
Kostyál csak egy néhány hónappal későbbi, immár Klasszy által jegyzett, hasonló
tartalmú írás ' 0 kapcsán határozta el magát szólásra/ 1 A magyar szabómester ebben
a közleményében azzal bocsátotta útjára újabb divatképét, hogy a magyar férfi öltözet újabb formáit eddig még nem mutatták be a közönségnek, egyúttal — egyelőre csak általánosságban beszélve, vetélytársának nevét elhallgatva — megtámadta
Kostyált: „Ezekkel [t.i. divatképeivel'], s ezeknek formáikra általa készítendő magyar öltözetekkel is, annyival inkább reményli az őtet bizodalmokkal
megtisztelő
uraságoknak teljes megelégedését megnyerni, sőt azt nevelni, minthogy o, mint valóságos és a maga körében elég gyakorlott férfiú magyar szabó mester azoknál, kik
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Czaga-Jancsó, 2001. 406. p.
BFL IV.1223.b. Pesti törvényszék iratai, 38096.
Bayer; 1887. II. 482. p.
Hasznos Mulatságok, 1831. II. 1. 8.; az idézeteket a mai helyesírás szerinti átiratban közlöm.
Röpív, FSZEK B 687/1/183?; ugyanez a szöveg jelent meg a Tudományos Gyűjtemény 1831.
II. VI. és a Hazai és Külföldi Tudósítások 1831 II. 10. száma mellékleteként is.
Hazai és Külföldi Tudósítások 1831. II. 11 számhoz fűzött lap; ugyanez a szöveg megjelent a
Tudományos Gyűjtemény 1831. évi VII. számának mellékleteként is.

eddig nem magyar szabó létekre a nemes magyar közönséggel ilyeneket közlöttek,
arra [...] magát [vagyis Klasszyt] alázatosan méltóbbnak véli. '°2
Kostyál már a Hasznos Mulatságok cikke miatt is sértve érezte magát, hiszen
annak szerzője újdonságként, új kezdeményezésként mutatta be Klasszy Vencel
nemzeti divatképeit, és szóra sem méltatta az ő e területen — „a nemzeti csínosodás
körében" — szerzett érdemeit, vagyis az 1829-ben és 1830-ban megjelentetett
metszeteket, amelyek közlésével nyilvánvalóan nem a maga hasznát kereste, hiszen segítségükkel bárki, bárhol elkészíthette a bemutatott öltözeteket. A magyar
szabómester írásában egyenesen magának követelte az elsőséget, és Kostyál úgy
értelmezte (csúsztatta) szavait, hogy Klasszy „ magát a nemes magyar közönség bizodalmára érdemesebbnek véli (ti. többi polgártársainál). "
Alig egy hónapot kellett várni Klasszy válaszára. 34 A szabók vitájának csupán
egyik kiváltó oka volt az elsőség kérdése és Kostyál ebből fakadó sértettsége. Fontosabb az a probléma, amelyre Klasszy első írásában csak célzott: ellenfele a német
szabócéh mestere volt, így a magyar ruhák készítésében kontárnak számított:
„ ...őreá nézve ugyan semmiképpen sem mentegette magát az író [a Klasszyt dicsérő cikk írója], sem jövendőre mentegetni nem fogja, ha még százszorta cifrább írott
képeket fog is a világ elejébe bocsáttatni, és nem fogja tőle kérdeni, hogy mit szabad a magyar mesterekről mondani és mit nem. "j5
Ujabb cikkében a magyar szabómester immár nyíltan azzal vádolta Kostyált,
hogy megtéveszti a közönséget, és „ társasági vétket követ et\ amikor német szabó
létére magyar öltözékek készítésével foglalkozik. Egy másik válaszban egyenesen
a „Társaság rendével és természetével megütköző dolog"-nakj6 nevezte, hogy
Kostyál magyar szabónak adta ki magát. (Ezt Kostyál az általam olvasott cikkekben és hirdetésekben egyébként nem állította, csak éppen nem hangoztatta német
céhbeli tagságát.) Tehát úgy tűnik, Klasszy, aki egyébként maga is alkalmazott a
céhes mestereknél szokatlan módszereket, a céhes kereteket, tágabban pedig a társadalom rendjét érezte veszélyeztetve a Kostyál teremtette precedens által. Nem is
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Rop ív, FSZEK B 687/1/183°
Hazai és Külföldi Tudósítások 1831. II. 11. számhoz fűzött lap; Tudományos Gyűjtemény
1831. VII. szám. Klasszy az elsőség kérdésében egyébként saját céhével is vitába keveredett:
1833-ban panaszt tettek ellene, mivel Klasszy — állításuk szerint — könyvet íratott, amelyben
az első magyar divatkép kiadását saját magának tulajdonította, magát az egész céh sérelmére
„kihíresíttette". BFL IV. 1202.h Relationes 4850 a.n.
Hasznos Mulatságok. 1831. II. 19. [145]-149. p.
Hasznos Mulatságok 1831. II. 19. 148-149. p.
Klasszy röpíve FSZEK B 687/1/1831, 1832.

nagyon védte igazát, nem volt rá szüksége, hiszen maga mögött tudta a céhet, annak privilégiumát és az azt védő hatóságokat.
Klasszy Kostyál hozzáértését is hasonló alapon kérdőjelezte meg: magát tanult
magyar szabóként alkalmasabbnak érezte a magyar ruhák készítésére, mint német
szabó ellenfelét, és azt hangoztatta, hogy aki igazán érti mesterségét, annak nem
kell másik mesterséggel próbálkoznia. Ugyanakkor sérelmezte a hagyomány megváltoztatását, a magyar öltözet átalakítását is: „...az a prémes frakk és sinóros
pantallón, amilyet ő [Kostyál] szerencse próbára, magyar ruha helyett előállított,
nem nagy dicséretet, s nem nagy bizodalmat vonhat maga után. "jS
Kostyál tehát prémes frakkot és zsinóros nadrágot készített igazi, hagyományos
magyar ruha helyett, vagyis Klasszy éppen azért bírálta, amiért a divatlapok általában dicsérték a szabókat:' 9 megújította, olcsóbbá tette a nemzeti öltözetet, és közelítette azt az európai divathoz. Egyébként Klasszy is a „ legújabb ízlés, legújabb
mód szerint készülő" magyar ruhák előállítójaként reklámozta magát, 40 tehát a vásárlóközönség figyelmének felkeltése érdekében az általa varrt, és általa hagyományosnak tartott öltözékek újdonságára, divatosságára helyezte a hangsúlyt. Maga
is tervezett hétköznapi, városi viselésre alkalmas, egyszerűbb, a nyugati divat elemeivel kombinált magyar öltözeteket (pl. mellény; a nadrág „ lebegőpantalonként
bővebbítve nemzetesíttetvén " 41 ; nyárra való zrínyik, „melyek a jelenleg divatban
levő rövid kaputoktól csak annyiban térnek el, amennyiben mint nemzetiek, amazoknál jóval szebbek, s nekünk magyaroknak sokkal érdekesebbek. " 42 ). Ezeknek
képét alig egy évvel a prémes frakkra és zsinóros „pantallon"-ra tett megjegyzése
után közzé is tette, 4j de az igaz, hogy a — Jókait idézve — „ Klasszy Vencel klasszikus ollója alól"44 a '30-as évek elején kikerülő, mindennapokra szánt attilák és
egyéb ruhadarabok is jóval díszesebbek (és ezáltal egyben drágábbak is), mint a
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Kostyál ügyében várakozása részben be is igazolódott (lásd később), ugyanakkor a Helytartótanács 1837-ben elutasította a budai magyar szabók hasonló panaszát, mivel így a német szabók is joggal kérhetnék, hogy a magyarok ne varrjanak kaputot, frakkot és egyéb német
ruhadarabokat Kiss, 1910. 51. p.
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Röpív, FSZEK B 687/1/1831, 1832.
A Hasznos Mulatságok írja, hogy Kostyál a hajdani magyar öltözetek rajzait tartalmazó régi
könyvek birtokában van; ezeket „a jelenkor kívánataihoz képest használja mintául", a megrendelés szerint alkalmazza az újabb ízléshez 1841. június 27. 408. p.
Hazai és Külföldi Tudósítások Hirdetések, 1831 11. p.
Móth, 1833. 50. p.
Értesítő, 1840. 42. sz.
Móth, 1833. V - V I . kép.
Jókai Mór. És mégis mozog a föld. Bp., 1984 666. p.
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Kostyál-modellek. Mind Kostyál, mind Klasszy törekedtek a hagyományok megismerésére: a divatlapok hangsúlyozzák, hogy régi magyar öltözetekről gyűjtöttek
metszeteket, (ezekre már csak a színházi jelmezek készítéséhez is szükségük lehetett), és időnként közre is adtak néhányat. 45
Kostyál szerint vetélytársa kevés számú eddigi munkája nemigen ad lehetőséget annak eldöntésére, melyikük a jobb szabó, márpedig „ nem a név, hanem a mesternek ügyessége által készülvén a köntös, itt csak az fog ítéletet hozhatni, kinek
alkalmatossága volt" összehasonlítani a két mester munkáját. 46 Vagyis számára
már egyáltalán nem voltak irányadóak a céhes előírások: azt állította, hogy a mestert nem céhes tagsága, hanem kizárólag szakmai tudása teszi alkalmassá egy feladat elvégzésére.
Ellenfele az eddig említett jogi és szakmai érveken kívül a nemzeti érvelést is
felhasználta: szerinte ,, nemzet süllyedése lenne, ha még ebben [vagyis a magyar
szabók munkájának megítélésében] is egy német szabó kénye alá volnának vetve " 47 a hírlapírók. Az ő értelmezésében tehát a kis magyar és a nagy német céh
összekülönbözése nemzeti töltetet is hordozott, bár vitapartnere minden bizonnyal
nem nemzetisége miatt lépett a német szabók sorába, mint ahogyan ez a korban már
nem is volt szükségszerű. A nemzeti szempont Kostyálnál is megjelent, áttévedését a magyar céh területére egyenesen hazafiúi cselekedetnek minősítette: „hogy
nem magyar szabó létemre tettem azt, talán elébb válik dicséretemre, mint a gyalázatomra". 48
A vita bemutatása után érdemes kissé elidőzni annál a kérdésnél, hogy Kostyál —
némi képzavarral élve — miért nem maradt meg a kaptafánál, miért nem elégedett
meg a német szabócéhbeli tagsága nyújtotta lehetőségekkel. A rendelkezésre álló
források nem nyújtanak határozott választ, inkább találgatásra, hangos gondolkodásra adnak alkalmat. A céhhez tartozást minden bizonnyal az abból fakadó előnyökön
túl is fontosnak tartotta, a 40-es években aktívan vett részt a céhes életben: a német
szabócéh választott tisztségviselői között találkozunk nevével. 49 Ugyanakkor érvelése összhangban van az 1840-es években az iparszabadság mellett szót emelő
Szokolay István gondolatmenetével: „...a kitűnőbb ipar és az ügyesség az, ami a
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Honderű, 1843. 12. sz. kép. Egy másik tanulmány feladata lehet annak tisztázása, hogy a 19.
századi nemzeti divat diskurzusában mit is jelent a „hagyomány" és a sokszor emlegetett
„régi" vagy „ősi" öltözet.
Hazai és Külföldi Tudósítások, 1831. II. 11. számhoz fűzött ív.
Hasznos Mulatságok, 1831. II. 19. 148-149. p.
Tudományos Gyűjtemény, 1831 VII. melléklet.
,, Tharnoi Kostyál Ádám. , választott ülnöki tag"\ BTM Kiscelli Múzeum Kézirattára, leltári
szám nélküli oklevél 1845-ből.

kézművesek keresetét szaporítja [...] A céh tehát, midőn a mesteri jog osztásánál az
ügyességre, kiképzésre nem néz, terjeszti a timyaságot f...J"50 Természetesen nem
állítom, hogy Kostyál olyan kategóriákban gondolkodott volna, mint iparszabadság, a tőle fennmaradt néhány írás ezt nem támasztja alá. Német szabónk egyébként magyar szabóknál tanult Bécsben, tehát képzettsége is megvolt a magyar
öltözék készítéséhez, és utalt rá, hogy ezzel ellenlábasa is tisztában van; de nem
részletezte, hogy mik voltak azok a „környülállások", amelyek miatt végül a német szabó céhben lett mesterré. 5 '
Lehet, hogy Kostyál egyszerűen csak saját tanult mesterségét akarta gyakorolni, vagy akár esztétikai, akár hazafias megfontolásokból jobban szerette a magyar
ruhát a németnél? Kostyál életrajza egyébként nem nélkülözi a hazafiságról és jótékony hajlamról, altruizmusról tanúskodó mozzanatokat: sikeres iparosként szerzett vagyonát jótékony célra fordította, szülőfalujában iskolát építtetett, gyermekeket fogadott örökbe. Egy —jóval a Védegylet megalakulása előtt írott — cikkében
a hazai vászon használatát szorgalmazta; 32 magyar öltözékeket készített és adományozott a vakok intézete számára 53 ; a 30-as években számos régi magyar ruhát
mintázó jelmezt adományozott a budai és a pesti magyar színtársulatnak 54 , és saját
költségén nemzeti öltözeteket bemutató divatképeket jelentetett meg. 33 Igaz, a
színházaknak tett adomány jó befektetésnek is bizonyult, hiszen 1837-3 8-ban az új
pesti magyar színház főszabójaként is működött 56 , a honi vászon alkalmazásáról
szóló cikk, valamint a divatképek közlése (a hozzáfűzött szerkesztői ajánlással
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Szokolay, 1846. 36. p.
Hazai és Külföldi Tudósítások, 1831. II. 11. számhoz fűzött ív; Tudományos Gyűjtemény,
1831.VII. melléklet.
„Szent kötelességemnek tartom Hazám és annak fiai javát csekély köröm s gyenge tehetségeinkhez képest életem végső pillantásáig híven munkálni. " Az itthoni vászon olcsóbb, jobb, a
pénz pedig itthon marad: „Hazabeh szorgalmatosabb földmívelők fáradságok jutalma lészen. "
Hirdetések a Hazai és Külföldi Tudósításokhoz 1831. 10. sz. [1-2 ]
Regélő Pesti Divatlap, A Regélő Tárcája 1842. július 28. 537. p.
Kostyál életrajza Vasárnapi Újság 1863. 44. [383.]; Magyar Sajtó 1863. augusztus 4. 719. p.,
Hölgyfutár 1863. augusztus 6. 125. p.; ennek némileg ellentmond Nyáry Pál 1837. június 8-án
kelt jelentése az alakulóban lévő pesti magyar színház Színészeti Pénztára ügyében: az adományozók közt Kostyált nem sorolja föl, Klasszy viszont pénzadománnyal és díszöltözékekkel is szerepel a jegyzéken. A jelentést közli: Székely, 1887. 159-177. p.
Az eddig említetteken kívül: Rajzolatok 1835. I. 24. p., Honművész 1841 51., Pesti Divatlap
1843., 1846. 52. szám stb.
Kerényi, 1983. 108.

egyetemben) ragyogó reklámlehetőséget is jelentett. 5 ' Vagy felismerte, hogy a német szabó iparban, a közel háromszáz fős céhtagsággal (és a majdnem ugyanennyi
kontárral, illetve különböző jogcímeken vagy jogcím nélkül német szabó ipart gyakorló kézművessel és ruházati termékeket áruló kereskedőkkel) versenyezve nehéz az érvényesülés, míg a hivatalosan, tehát céhes mesterként a magyar szabó
iparban tevékenykedő mesterek száma nem haladta meg a húszat sem? 58 Kostyál
mindenesetre olyan pillanatban váltott, amikor a magyar öltözet nem volt divatban
Pesten. A nemzeti öltözet kérdése általában a sok magyar díszruhás nemest fölvonultató ünnepélyes alkalmak kapcsán került elő, ilyen volt a pozsonyi koronázási
ünnepség 1830-bair c ' de Kostyál korábban, valamikor 1827 és 1829 között kezdett
(Pesten) magyar ruhákat varrni. A vita során azonban már mind Kostyál, mind pedig Klasszy arról beszél, hogy a magyar nemzeti öltözet „ köz divatban " 60 van.
Kostyál 1827-ben jelentkezett először a közönség előtt. A Hazai és Külföldi Tudósításokban adta hírül, hogy hazatért külföldi vándorlásából, mesterré lett, és „A
Külföldihez" címzett boltot nyitott Pesten, a Kígyó utcában. 61 Ebben az első hirdetésében mint német férfi szabó ajánlotta magát, pontosabban szolgálatait: „... a legújabb módi és journálok szerint divatba jövő mindenféle férfi ruhák" készítését
vállalja, illetve,, kész ruhákkal udvarolhat", (vagyis készárut is tartott, ami a korban
nem volt általános). Ekkoriban feltehetőleg nem foglalkozott magyar ruhák előállításával, mivel szakmai hovatartozását még nem tartotta titkolandónak. A váltásról és
annak okairól ismét tőle értesülhetünk (amennyiben hiszünk neki): több lap is beszámolt egy párizsi estélyről, amelyet gróf Apponyi Antal adott 1829 februárjában, és
ahol a jelenlévő, meglehetősen nemzetközi arisztokrata társaság tagjai magyar táncot is bemutattak. A jelentés a táncosok — magyar — öltözetét is ismertette: a ruhák
a szerző szerint a régi idők szabásai szerint készültek, a mintát magyar zsebkönyvek
képei szolgáltatták.62 Kostyál mestert — saját szavaival élve — annyira megindította
ez a tudósítás, hogy néhány hónappal később részletes leírást közölt a párizsi bál két
táncosának öltözékéről, és egy rézmetszetet is mellékelt — immár „pestipolgár és
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A gyanakvás (irigység 9 ) a kortársaktól sem volt idegen: Móth Endre ügyvéd a nemzetiségről
szóló értekezésében nagy teret szentelt a nemzeti öltözéknek, és divatképeket is közölt
Klasszytól. Könyve még meg sem jelent, és máris azzal vádolták, hogy a magyar szabóknak
akart hasznot hajtani, más szándék nem vezérelte. Móth 1833. 51. p.
Fényes 1843. 2. kötet 347. p. (1840-es adatok); Dóka. 1979: 217. p. (1835-ös adat).
Hasznos Mulatságok, 1831. II. 1 7. p.
Klasszy közleménye: Hasznos Mulatságok, 1831. 1. 38. szám 297. p.
Hazai és Külföldi Tudósítások, 1827. 28. Hirdetések (melléklet).
Fekete Gáspár, az Apponyi-fiúk nevelőjének írása: Tudományos Gyűjtemény, 1829. II.
114-119. p.; Hasznos Mulatságok, 1829. 22. [169]—172. p.

férfi szabómester "-nek titulálva önmagát. „ ...költségem és fáradságom nem kímélvén, afent tisztelt Nagy Hazafi iránt való háládatosságomnak megmutatására az említett Nagy Férfiúnak szentelve, tiszteletre méltó hazámfiainak rézre metszve
bényújtani szerencsémnek tartanám azon mulatságban volt gavallért és dámai öltözet szabása ábrázolatát és hogy annál világosabb ismeretére juthassanak a nagyérdemű hazafiak ezen pompás öltözetnek... "6j
1830-ban, szintén a Tudományos Gyűjteményben közölt egy divatképet „A legújabb ízlés szerént öltözködött két magyar" címen,64 kommentár nélkül, polgári férfiszabóként. Német szabó volta (a német szabó céhbeli tagsága) legközelebb csak
Klasszy Vencel gáncsoskodása nyomán került elő, Kostyál a lapokban magát ezután
mindig polgári (vagy pesti polgár és) férfi szabónak nevezte. Nemességének kihirdetéséért benyújtott folyamodványában pedig egyszerűen magyar divatszabóként tüntette fel magát.65 Az iparcímtárak természetesen mindig saját helyén, a német szabók
népes társaságában tüntették fel (mint ahogyan céhtársait, a szintén magyar öltözet
varrásával foglalkozó Keresztessy Sámuelt vagy Lezsimirszky Emánuelt is). 66
A „polgár" és a „polgári" férfi szabó elnevezést Kostyál és a róla cikket közlő lapok nem használták következetesen. Mindkét esetben a német „bürgerlicher
Schneidermeister" kifejezés fordításával állunk szemben; itt a polgári annyit tesz:
az illető szabómester nem katonai és nem egyházi öltözeteket készít.67 Amikor a
pontos fordítástól eltérnek, a polgári, pesti polgári identitás, a városlakói öntudat a
szakmai identitás mellé kerül azzal egyenrangúként—egy olyan korszakban, amikor a polgárjog értéke devalválódott. 68 Bevándorló céhes mesterként a városi társadalomba való integrálódáshoz azonban Kostyál (és ugyanígy Klasszy) számára
fontos volt a pesti polgárjog megszerzése. Kostyált sem a „régi", sem az „új" polgárság kategóriájába sem lehet egyértelműen besorolni, valahol a két csoport között helyezkedik el, pályájának áttekintésével talán éppen az átalakulás pillanatát,
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Tudományos Gyűjtemény, 1829. V. [128 ] és képmelléklet; tudomásom szerint ez volt az első
eredeti magyar (magyar mester által készíttetett, és nem külföldi lapból átvett) divatkép; nemzeti öltözetet ábrázoló mellékletre azonban már korábban is volt példa, a Magyar Hírmondó
1790. december 28-i számához csatolt kép témája: „Magyar kisasszony nemzeti köntösben".
Lásd Busa, 1986.; a képet eddig még nem sikerült megtalálnom.
Tudományos Gyűjtemény, 1830. III. képmelléklet.
BFL IV. 1223.c. Polgári perek 6289. melléklet.
Pl. Blaskovits, 1839. 124. p.
Kostyál ugyanakkor tervezett magyar papi díszöltözetet (Reform, 1848. 12. sz. melléklet) és
egyenruhát is például a pesti magyar polgári katonaság számára (Der Spiegel, 1844. 100. p.;
Regélő Pesti Divatlap, 1844. január 14. 91. p. )
Bácskai, 2002. 128. p.

egy átmeneti polgári identitást lehet megragadni. 69 A „régi polgárság" mentalitásánakjellemzői közül dokumentálható nála például ajótékonykodás, a családról való
gondoskodás, és itt kell megemlíteni azt is, hogy valójában, a látszat ellenére ragaszkodott a céhes világhoz. Ugyanakkor miközben belépett a német szabók céhébe, részt vett a céh életében, vezetésében, ki is lépett a régi polgár számára magától
értetődő céhes keretek közül azzal, hogy a szabályokat figyelmen kívül hagyva egy
másik szakma termékét készítette, és így szembekerült a céhes renddel és az azt —
igaz, ekkoriban már nem túl hatékonyan — védő városi hatalommal. Ügyesen és
hatékonyan élt a reklám különböző formái adta lehetőségekkel, és igyekezett minél
szélesebb piacot teremteni termékei számára. Már említettem, hogy Klasszyval
folytatott vitájának kiváltó oka az elsőség kérdése volt: Kostyál első cikkéből kiütközik a szakmai hiúság, az individuális sikerre való éhezés. Cikkeiben a közönségre bízta, hogy egyedül munkájuk eredményét figyelembe véve ítéljék meg a mestereket. Bonyolítja a Kostyál „polgári" identitásáról kirajzolódó képet, hogy valójában nemes volt, bár nemességét csak 1843-ban hirdettette ki Pest vármegyében; a
városban nem nemesként, hanem céhes iparüző polgárként telepedett le. Nemesi
származására nem is nagyon hivatkozott, csak amikor feltétlenül szükség volt rá.
Például abban a peres ügyben, ahol egy céhtársa rágalmazással vádolta: Kostyál
ekkor nemességére hivatkozva állította, hogy felette Pest város törvényszéke nem
bíráskodhat. 70
Bizonyára nem felelne meg a valóságnak, ha Kostyált az új, vitapartnerét pedig
a régi polgárság képviselőjének tekinteném. Valójában Klasszy pályája Kostyáléhoz hasonlóan alakult, iparát, megrendelőinek körét, ellenfeléhez hasonlóan, a
korban modernnek számító eszközökkel népszerűsítette és bővítette. A céhes retorika számára egy természetesen adódó, elvben a hatalom által is támogatott eszköz,
szükség szerint bevethető fegyver vagy vért volt a konkurenciával szemben, a vásárlókért folytatott harc során. A két szabómester meggazdagodása, majd elszegényedése pedig a vitában felhasznált céhes érvrendszerhez hasonlóan arra utal, hogy
valójában egyikük sem tudott élni a nemzeti divatmozgalom meglovagolásával és
gerjesztésével, a céhes világból kifelé mutató, szokatlan, újszerű üzleti fogások bevetésével szerzett vagyonnal. Szüklátókörűségüket az is mutatja, hogy a legfőbb
konkurenciát egymásban, vagy tágabban értelmezve a másik céhben látták, pedig a
százezressé növekedő nagyvárosban és vonzáskörzetében bizonyára nem a néhány
száz céhes szabó, hanem a ruhakereskedők jelentették az igazi konkurenciát.
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A régi és új polgárság kérdéséről lásd: Bácskai, 2002.; Uő. 2006
BFL IV. 1223.c. Polgári Perek 6289.

A két szabó vitájáról nem olvashatunk többet a lapokban. 1848 előtt mind a ketten folyamatosan jelen voltak a sajtóban, divatképeket és hirdetéseket közöltek, de
rivalizálásukra a vita lezárulta után csak annyi utal, hogy egymás után jelentették
meg divatképeiket, hirdetéseiket a különböző lapokban, ahol egyikük feltűnt, ott
hamarosan a vetélytárs is megjelentetett valamilyen hirdetést, vagy éppen jótékony tevékenységéről szóló híradást (amit természetesen szintén lehet reklámként
értelmezni).
A sajtóvita és szereplőinek bemutatása végeztével még egy problémát szükséges felvetni. Nem kelt-e gyanút az olvasóban, ha egy reformkori szabómester így
fogalmaz: „mint gyenge nyári szellő ölellek által benneteket", mint ahogyan ezt
Kostyál tette a Férfi-divatközlönyben közreadott búcsújában? 71 Továbbmenve: vajon változtatna-e a vizsgált szövegek, a szabó-disputa jelentésén és értelmezésén,
ha kiderülne, a két mester, vagy közülük legalább az egyik, esetleg éppen az, aki
szerepel Szinnyei magyar írói között is, nem tudott írni? Saját válaszomat azzal
adom meg, hogy megelégszem e földhözragadt kérdés feltevésével, nem hívom segítségül a nyelvészetet, és írásszakértőt sem vonok be a Kostyál Ádám által vagy az
ő nevében (kézzel) írt dokumentumok tanulmányozására. Azt azonban megemlítem, hogy a Vasárnapi Újság már többször hivatkozott cikke szerint Kostyál írástudatlan volt.

Céhek egymás ellen
A szereplők
A pesti szabók az 1770-es évekig egy céhet alkottak, ekkor vált külön a magyar és a
német szabócéh. Az előbbi privilégiuma 1776-ból, az utóbbié 1778-ból származik. 7- A korábban már idézett korabeli szerző, Szokolay István úgy vélte, a céhek
azért különültek el nemzetiségek szerint, mivel a németek nem fogadták be a magyarokat, és a szervezetek működését azóta is német-magyar ellentét jellemzi. 7 . Az
újabb irodalom nem nemzetiségi ellentétre, hanem gyakorlati, szakmai okokra ve-
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Kostyál Ádám búcsúvétele. Férfidivat-közlöny, 1863. tavaszi szám, 13.
Dóka, 1979. 219. p.
Szokolay, 1846. 20. p.

zeti vissza a céhek különválását, egyszerűen a német, illetve magyar öltözet különbsége miatt vált szükségessé a két mesterség elkülönülése. 74
A német szabók 1824-ben megújították kiváltságlevelüket, a magyar szabó céh
azonban nem. 75 Tisztázatlan, hogy miért nem tettek eleget a Helytartótanács
1813-ban kelt rendeletének; talán a kis létszámú céh anyagi helyzete nem tette lehetővé a drága privilégium kiváltását. A Kostyál-ügyben a pesti német szabók fel is
használták ezt az érvet a magyar céh ellen, a Helytartótanács egy végzését pedig úgy
indokolta meg, hogy mivel Pesten a magyar szabók nem alkotnak a németektől elkülönült testületet, mindkét céh tagjai olyan ruhákat készíthetnek, amilyeneket jónak
látnak. A mulasztás jelentőségére és lehetséges következményeire mutat rá egy budai rác szabó személye körül kibontakozó vita is a 19. század első feléből, melynek
során a budai német szabók kiderítették: a rác céh nem újította meg kiváltságlevelét,
ezért valójában nem is létezik. A Helytartótanács kötelezte a rácokat, hogy csatlakozzanak a német szabókhoz, különben kontárként fogják őket kezelni. 76
A német és a magyar szabó céh 1830-as évekbeli konkurenciaharcának megértéséhez fontos adalékul szolgál a szabóiparban működő kézművesek létszáma. Az
iparoslétszám megállapításához forrásul kínálkozó összeírások, iparos-címjegyzékek azonban meglehetősen pontatlanok. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kézműiparokban tevékenykedők összlétszáma jóval meghaladta a céhes
iparosok számát, pusztán a céhes iparosok számbavételével nem alkothatunk képet
az egyes szakmákban jelen levő konkurencia méretéről. Közismert, hogy a céhes
ipar nem piaci alapokon működött, nem feltétlenül alkalmazkodott a megrendelők
igényeinek változásához, a ruházati ipar — és különösen az egyre korlátozottabb
méretű, speciális fogyasztói csoport érdeklődésére számot tartó magyar szabóipar
— potenciális fogyasztóinak aránya pedig nem feltétlenül növekedett arányosan
Pest lélekszámának 19. századi felduzzadásával. A német és a magyar szabók (céhtagok) létszáma, illetve a létszám növekedése közötti különbség azonban olyan
mértékű, hogy annyit legalábbis meg lehet állapítani: Pesten a német szabók termékei, a nyugatias divat kellékei feltehetően jóval keresettebbek voltak, mint a magyar nemzeti öltözet. 77 A két céh méretének különbsége ugyanakkor magyarázatul
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Kósa, 1937. 217. p.; Ugyanakkor tisztán nemzetiségi alapú szétválásra is volt példa: 1745-ben
a magyar seborvosok, 1768-ban a német lakatosok alakítottak külön céhet, és ezekben az esetekben nemigen lehet szakmai okokra hivatkozni. Bp. tört. III. 1975.
Dóka, 1979. 81. p.
Kiss, 1910. 53—54. p.
1827-ben a magyar szabó céhnek 32, a német céhnek 205, 1840-ben a magyar szabó céhnek
26, a német szabó céhnek 281 tagja volt. Dorffmger, 1827.; Blaskovits, 1840.

is szolgál a Kostyál és céhtársai körül kibontakozó céhes konfliktusra, a két céh érvelésének eltéréseire.

A német és a magyar szabócéh konfliktusa a pesti tanács előtt
A. Kerényi Mária Kostyálnak szentelt tanulmányában a következő megállapítást
tette: „ ...érthetőlenne, ha a magyar vagy német szabó céh valamilyen intézkedéssel megtorolta volna a határsértést, esetleg megtiltotta volna a magyar ruhák készítését Kostyálnak, aki ezzel a nemzeti érzelmektől vezérelt tettével céhen kívüli
konkurrenciát [sic!] teremtett a magyar szabóknak. [...] Kostyál, aki céhmester
volt, a konkarrens [sic!] Klaszy Vencelen kívül senkit sem botránkoztatott meg. "7S
— és ez részben igaz is, hiszen a sajtóban más szabók nem avatkoztak be a két szabómester szóváltásába. A vita azonban nem csak a lapok — egyébként feltehetőleg
nem túl népes' 9 — olvasóközönsége előtt folyt. A magyar szabócéh 1832-ben panaszt tett a német szabók ellen, és kérte a pesti tanácsot, tiltsa meg nekik a magyar
öltözékek varrását, Kostyálnak pedig a magyar szabó név viselését. 80 A vita tehát
immár nem két magánszemély, hanem két szervezet között és hivatalos fórum előtt
folytatódott — úgy tűnik, a magyar szabók a vita eldöntését mégsem bízták teljes
egészében a közönségre, mint ahogyan ezt Klasszynál olvashattuk.
Az ügyben keletkezett iratok, amelyeket a továbbiakban forrásként használok, a
sajtóvita során megjelent cikkekhez hasonlóan, óvatosan kezelendők. Azt, hogy ki
mit gondolt valójában, a panaszok, nyilatkozatok, beadványok alapján éppoly nehéz (lehetetlen) lenne megmondani, mint azt, hogy kik is pontosan azok a fogyasztók, akikért a küzdelem folyt. Ismét be kell érnünk annak vizsgálatával, hogy kit
milyen érdekek mozgattak, mit mondtak, és mit értek el mindezzel. E forrásokat olvasva ugyanakkor a két oldal (amelyhez harmadikként a pesti tanács, illetve a
Helytartótanács által képviselt hatalom is csatlakozik) érdekei és az érdekérvényesítés eszközéül használt érvrendszer (amelyek egyébként erősen emlékeztetnek a
sajtóvitában felsorakoztatott érvekre) világosabban rajzolódik ki, mint a két szabómester írásaiban. A beadványok készítőit, ellentétben az újságcikkek szerzőivel,
nem korlátozta a terjedelem, és a tanács előtt folyó vita tétje is nagyobb volt. Elv-
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Kerénvi, 1983. 106-107. p.
A Tudományos Gyűjteménynek az 1820-as években mintegy 800 előfizetője volt. Erdélyi,
1970. 11. p.
BFL IV. 1202.a Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1832. 2720.; Kostyál szerepét és műhelyének kapacitását jól jellemzi, hogy az ügy valódi főszereplője ő volt.

ben, hiszen a német szabókat elmarasztaló tanácsi határozat végrehajtása nem volt
túlságosan hatékony — a többi hasonló ügyben született határozatokhoz hasonlóan; a pesti tanács és a Helytartótanács véleménye pedig nem feltétlenül egyezett.
Közismert, hogy a céhek ügyeltek a rokonszakmák munkaterületének alapos körülhatárolására. Igyekeztek megakadályozni, hogy más céh mesterei avatkozzanak
bele tevékenységükbe, legényeiket ne csábítsák át, illetve más mesterséget tanult legények ne kérjék felvételüket a céhbe.81 Állandóak voltak a viták rokonszakmák céhei, illetve a pesti és budai rokon céhek között. 82 és a mesterek azonnal panaszt tettek,
ha más szakma képviselői kontárkodtak bele iparukba. A Kostyál elleni eljárás sem
volt egyedi. Kostyál elleni beadványukban a magyar szabók felhozták Vabrosch János esetét, Kostyál ügye pedig későbbi konfliktusokban: a Lezsimirszky Emanuellel
1840-ben és a még később, Kammermayer Györggyel folytatott vitában vált hivatkozási alappá.8" A magyar szabóknak nemcsak a német szabók okoztak gondot,
többször felléptek a Pesten megtűrt ócska ruhákat áruló zsidókkal szemben is, akik
pesti és vidéki magyar szabólegényektől „ alattomosan megszerzett zsinóros és snjtással cifrázott új magyar öltözetbeii darabokat, úgymint mentét, dolmányt és nadrágot az ő boltjaikban szabadon árulnak. " 8 4 Konkurenciát jelentettek a pesti
szabadalmas izraelita szabók is, 1846-ban például Goldner Hermann-nal kellett
szembeszállniuk, aki „ oly nyilatkozatot tett közzé az újság lapokba, és oly ruhatárt
nyitott a Nagyhíd-utcai Harisch-házban, mi szerint abban magyar nemzeti férfi öltözetek is készíttetnek ... mintha őerrefensőbb helyen nyert volna jogot. " 8i A magyar
szabók panaszát kiváltó okok minden esetben hasonlók voltak: a magyar céhhez nem
tartozók varrtak vagy árultak magyar ruhát, sőt, még hirdették is törvénytelen tevékenységüket, magyar szabólegényeket és megrendelőket csábítottak magukhoz. Hasonlók az érvek és a tanácsi döntések, intézkedések (a magyar ruhák készítésétől való
eltiltás, valamilyen jótékony célra fizetendő pénzbüntetés, esetleg elzárás, a tiltott
tennék elkobzása) is.86
A magyar szabók — a precedensek felsorolása mellett — elsősorban céhes érveket sorakoztattak fel beadványaikban, és a pesti tanács, illetve a Helytartótanács
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is a céhes szabályokra hivatkozva hozta meg döntéseit. A pesti magyar szabók
1776-ban kiadott privilégiuma, amelynek kivonatos másolata a két szabó céh
ügyének mellékletét képezi, kimondta: „ minden céhbeliek magok mestersége mellett maradjanak, és egyik a másik mesterségében magát ne avassa, hanem kiki
maga mestersége mellett maradjon... "87
A Helytartótanács 1813-ban kelt rendelete, pontosabban az ahhoz mellékelt privilégium-minta, amelynek célja a céhek kiváltságleveleinek egységesítése volt, és
amelynek alapján a német szabócéh megújított privilégiuma is minden bizonnyal
készült, hasonlóképpen tiltotta a más céh monopóliumába tartozó termékek előállítását: „Mivel minden mesterembereknek csak azon mesterségnek kézművei szolgálnak élelmökre, melyet gyakorolnak: óvják magokat a mesteremberek, hogy
egyik osztály a másik kézi műveit ne készítse, és mások mesterségébe bé ne vágjon,
hanem ki-ki maradjon meg azon munkák és művek mellett, melyek a régi szokás és
divat szer ént az ő mester ségökhez tartoznak. " 88 A pesti magyar szabók Kostyál és
három másik német szabómester elleni panaszukban többek között ezekre a „közönséges céhbeli cikkelyekre" hivatkoztak: „Kostyál A dám, helybeli német ruha
szabó mester, a czéhalis articulusok által kijelelt körébe nem maradhatván, arra a
törvénytelenségre vetemedett, hogy alattomba magyar szabó legényeket tartván,
azok által magyar ruhákat készíttetett, majd későbben minden illendőséget és törvénytfélre tévén, közönségesen is árulgatta, sőt ilyeneket kirakójába is a közönségnek látványságul kitette, magát i'íjság levelekbe, magyar ruha szabónak, lárvásan
ki adni nem átallotta. "8 )
A céhtagok műhelyeiben csak a hagyományoknak megfelelő, a céh által ellenőrzött munkát lehetett végezni, tehát elvileg az sem lenne meglepő, ha a német szabócéh is fellépett volna Kostyál és a hasonló úton járó többi német szabó ellen, de
ennek egyelőre nem találtam nyomát; bár semmi nem támasztja alá állításomat,
mégis úgy gondolom, hogy erre nem került sor. Sőt, egy másik ügyből éppen arról
értesülünk, hogy a magyar szabók sem kizárólag saját szakmájuk területén tevékenykedtek, német ruhát is varrtak, ezt azonban a német szabók nem ellenezték.
Szerintük a férfiszabók, németek és magyarok egyaránt, már hosszú idő óta olyan
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öltözeteket készítenek, amilyeneket megrendelnek náluk, és soha senki sem foglalkozott a két szabócéh termékeinek elkülönítésével. 90
Bár a magyar szabók legfőbb fegyvere a céhes szabályokra való hivatkozás volt,
további érveket is bevetettek. Saját, mégpedig különösen a fiatal, a céhbe frissen,
és éppen a címzett pesti tanács, illetve a Helytartótanács parancsára felvett mesterek megélhetési nehézségeire hivatkoztak (akiket mellesleg a szabólegények ismétlődő panaszainak tanúsága szerint nem is olyan szívesen vettek fel): „Kostyál
Ádámnak ebbeli helytelen tette, ő Cs. Kir. Felsége által a helybeli magyar szabó
céh részére kegyelmesen kiadott privilégiumnak sérelmére, de a mintegy 40 tagból
álló magyar céh egyes tagjainak is világos kárára szolgál; tagadhatatlan és igazságos dolog lévén, hogy csupán olyanok vehetik el a magyar szabóságnak hasznát,
akik ezen mesterségtől, mind a hadi, mind pedig a házi adót fizetik. " „Nékünk az
ifjú supplicánsokat, felsőbb parancsolatok következésébe is, a céhbe be kelletik
vennünk: nem igazságos tehát, hogy az ilyfiatal kezdő mesterek kenyerét más mesterségbeliek ragadozzák el." A német szabók szintén kitértek arra, hogy a céhtagok
magukat és családjukat iparukból tartják el, ahogyan ez a céhbeli cikkelyekben is
áll, de számukra ebből az következett, hogy az iparokat, az iparosok által előállított
termékek körét inkább bővíteni, mintsem korlátozni kell. 91
A magyar szabók monopóliumát megsértő német szabók érvelésében nagyobb
szerepet kap a szakértelem kérdése. A már említett Lezsimirszky azzal védekezett
a magyar szabók támadása ellen, hogy ő , Jelszabadított magyar szabó mester " —
igaz, hogy a mesterséget éppen Kostyálnál tanulta.92 Érdekes, hogy — a döntéseiben a céhes szabályokat maradéktalanul figyelembe vevő pesti tanácsot képviselő
— Szász Mátyás tanácsnok a következő szavakkal tudósította a Helytartótanácsot
az egyik német szabó ügyében: A magyar szabók „ nem tekintvén az e két céh között
tettlegesen divatozó viszonosságot a ruhák készítésében, nem tekintve azt, hogy
senkit, akár német akár magyar öltözetet magának csináltatni akar egy vagy más
felekezethez tartozó szabó mesterekre szoríttatni csaknem lehetetlenség légyen,
mert mindenki egy vagy más szabó mesterek ügyessége és műveltségénél fogvást
keletkezett közvéleményhez ragaszkodván, mindenkor az ügyesebb és műveltebbhez fordul. "9j
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„a magyar szabók, ha szinte német
s a német szabók nem ellenzik."
1202.h Relationes 4123. a.n.
BFL IV. 1202.h 4123. a.n.
BFL IV.1202.C Intimata 7448 a.n.
BFL IV. 1202.c Intimata 7448 a.n.

ruhát nem készítenének, nem is élhetnének, és ezt teszik is,
BFL IV. 1202 c Intimata 7448 a.n. 1840.08.26.; BFL IV.

dátum nélkül, 1840. augusztus 13.
1840. december 25.

Szász szavaiból érződik a magyar szabókkal szembeni türelmetlenség: természetesnek tartja a szabad szabóválasztást, és elfogadja, hogy a céhes rendszabályokat fölülírja a vásárlói magatartás. Mindez persze nem befolyásolta a Helytartótanács
döntését, amely ebben az esetben is a magyar szabóknak kedvezett.
A felhozott érvek következő csoportját a szakmai kérdések képezik. A német
szabók szívesen hivatkoztak arra, hogy a magyar és német ruha közt nem lehet határozott különbséget tenni. Nem lehet előírni, hogy ki milyen ruhadarabokat készíthet, mivel az ízlés, a divat, a ruhák szabása és anyaga állandóan változik.
Álláspontjuk szerint egyenesen káros lenne meghatározni és rögzíteni az egyes céhek által készíthető öltözetek formáját és szabását: így az is megtörténhetne, hogy
példának okáért a magyar szabók csak olyan ruhákat készítenének, amilyeneket
már senki sem hord. A magyar szabók szerint a magyar és német szabók azért alkotnak külön céhet, mivel különböző öltözeteket készítenek, és világos különbséget tesznek a német (frakk és felöltő) valamint a magyar díszruha és az annak részét
képező attila között — ez utóbbiakat csak a magyar szabók varrhatják. A német
mesterek viszont azt állították, hogy a külföldön, Angliában is népszerű attila,
amelyet a magyar szabók kizárólagosan magukénak vallanak, valójában nem más,
mint a bekecsnek nevezett — német — ruhadarab egy változata, átalakított formája. A német szabók a német és magyar öltözet közötti különbséget az arany és ezüst
zsinórozásban vélték felfedezni, azonban ezt sem tartották elegendő oknak a két
szakma merev szétválasztására, mivel a paszomány egész Európában divatos, mindenféle ruhadarabot díszítenek zsinórozással, az ügyes szabó pedig más eszközökkel is tud magyaros jelleget adni egy ruhadarabnak. Úgy látták, a vevők látnák
kárát, ha egyazon ruhadarabot két-három különböző mesterrel kellene elkészíttetniük, és a magyar szabók is rosszul járnának, ha cserébe megtiltanák nekik a zsinórozatlan öltözetek varrását.
A nemzeti szempont említése sem maradt el a magyar céh beadványából (bár
ezen a ponton a panasz nem túl bőbeszédű, talán maguk is érezték, hogy érvelésük
némiképp sántít): „közsérelem nélkül hallani sem lehetne, hogy német mesterségbeli szabó, habár személye született magyar legyen is, magát nemzeti szabónak
mondhassa. " A magyar szabók tehát itt azt állítják, a nemzeti szabósághoz nem
elég a magyar születés, a magyar szabó céhhez tartozás is szükséges.
A nemzeti érvelést az ellenfél is felhasználta. A német szabó céh elöljárója,
Johannes Korber a városi tanács számára készített jelentésében 94 egyebek mellett
— érvelése zárásaként — arra hivatkozott, hogy Kostyál „secus natus Himgarus ",
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vagyis különben magyar születésü. Mivel Kostyálról tudjuk, hogy magyar nemesi
család sarja, ezen a ponton nincs különösebb jelentősége annak (de természetesen
nem is lehet kideríteni), hogy Korber melyik jelentésében használta a,, Himgarus "
szót, és így a „nemzeti érvelés" kifejezést is meghagyhatom a maga kétértelműségében. Ebből a szempontból érdekesebbnek tűnik a német szabók „alázatos nyilatkozata" 93 , amelyet a pesti tanács felszólítására készítettek az immár két éve folyó
Kostyál-ügyhöz kapcsolódóan. A nemzeti érv Korber jelentéséhez hasonlóan itt is
hangsúlyos helyen, a szöveg befejezésében kap helyet. A német szabók szerint egy
olyan országban, ahol számos nemzet (Nation) él együtt, felesleges és zavaró a férfiszabók kicsinyes elkülönítése. A folytatásban a szerzőket elragadja a hazafiúi —
vagy nemzeti szenvedély, és talán kissé tovább is mennek a tanács által feltett eredeti kérdésnél (melyik ruhadarabot melyik céh készítheti), amikor eljutnak a magyar (magyarországi), német és magyar céhbe tömörülő szabók érdekközösségének gondolatáig: „Anch wir sind Kinder desselben Landes, leben unter dem
Schutze derselben Gesetze, undgeniessen derselben biirgerlicher Freiheiten. Anch
wir sind Ungarn! und wir riihmen uns es zu seyn. Der Geschmak alsó in unserer
Arbeit soll uns, die wir gleich berechtigt seyn sollen, wegen
getheilter,
eingebildeter Interessen nicht trennen. "
A tanács végül a közönséges céhbeli cikkelyekre hivatkozva tiltotta meg a német szabóknak a magyar ruhák készítését. 96 A probléma azonban ezzel nem oldódott meg, Kostyál a Helytartótanácshoz fordult az őt a magyar ruhák készítésétől
eltiltó tanácsi döntés miatt, és kérte, hogy férfiszabó-iparát továbbra is zavartalanul
űzhesse. 1838-ban pedig a magyar szabó céh kérte újra a tanácstól, „büntetés alatt"
tiltsák meg Kostyálnak, hogy magánszemélyeknek magyar ruhát készítsen, mivel
a magát magyar szabónak kiadó szabómester a német céh mesterségébe „ bocsátja
sarlóját, kenyerünket, jövedelmünket, mint a Tolvaj-méh hordja"91 Újabb vizsgálat következett, és a két céh közötti vita, úgy tűnik, tíz évvel később sem zárult még
le: a Regélő Pesti Divatlap 1842-ben közölte a pesti magyar szabók panaszát,
amely szerint Kostyál a városi tanács és a Helytartótanács többszöri figyelmeztetése ellenére is pesti magyar szabóként tüntette fel magát a lap 45. számában, 98 a né-
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met szabók pedig a törvény és a rend ellenére továbbra is varrnak „ alattomban"
magyar öltözetet."
Kostyál mindeközben változatlanul varrta a magyar ruhákat és közölte a nemzeti divatképeket. 100 A konfliktus valószínűleg inkább kedvezett, mintsem ártott
neki. Hogy ismertségének, boltja forgalmának növekedését mennyiben segítette a
vita, nem lehet megmondani, az erkölcsi tőke pedig egyébként is nehezen mérhető
— hipotézisek helyett következzen egy idézet a Hasznos Mulatságokból. Kostyál
Ádám a lap legbuzgóbb pártfogóinak egyike, kezdetektől fogva közöl divatképeket. „ Miért mily köszönettel tartozunk neki, csak az képes megítélni, ki előtt tudva
vannak az akadályok, melyekkel azoknak ügyében küzdenie kellett, s az áldozatok,
melyeket reájok szentelt. "I01

Összegzés
A céhes ipar korábbi egyeduralma a vita idejére, a 19. század harmincas éveire már
megszűnt. A céhes mestereknek számolniuk kellett a II. József alatt rövid időre legalizált, majd a hatóságok által megtűrt (és bizonyos esetekben engedélyt szerző)
kontárok, a kereskedők (rajtuk keresztül más városok iparosai, illetve a külföldi
áruk) és a céhen kívüli szabadiparok versenyével. 102 Ezért is volt lehetséges, hogy a
kis létszámú, gyenge magyar céh nem tudott hatékonyan fellépni Kostyál Ádám
(és a többi német szabó) ellen, aki nemcsak megszegte a céhes előírásokat, hanem a
sajtóban magyar öltözetek készítőjeként és a német szabók panasza szerint magyar
szabómesterként hirdette magát. Normaszegő magatartása provokálta ki azt a vitát,
amelyből megint csak ő és a magyar öltözet ügye profitált. Valószínűnek tartom,
hogy Klasszy és a magyar szabók számára a vitának inkább elvi jelentősége volt,
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hiszen Pest fizetőképes lakosságához (és a német szabók számához) képest a magyar szabók meglehetősen kevesen voltak. Kostyál magyar ruhái önmagukban
nem növelték a versenyt, ráadásul a nemzeti öltözetet népszerűsítő képeivel és írásaival (amelyeket magyar és német szabók hasonló közleményei követtek), nemkülönben a céhes szabályok és a szakértelem kérdéseit feszegető vitával, meg is
teremthette a maga megrendelői körét.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lett volna verseny a magyar öltözet piacán. Amint láttuk, magyar ruha készítésével — az arra kizárólagos jogot formáló
magyar szabókon kívül — mások is foglalkoztak. A magyar szabóknak a német
szabókon túl rendszeresen fel kellett lépniük a céhen kívüli szabómesterek, a vidéki magyar szabók termékeivel is kereskedő ócskaruha-árusok, a szabadalmas zsidó
szabók, zsidó és nem zsidó kontárok ellen is. A sorozatos panaszokkal azonban
csak a tüneteket lehetett orvosolni, pontosabban csillapítani: valójában mindenki
olyan terméket készített, amilyenre megrendelést kapott. A céhes statisztikák már
nem fedték a valóságot, német szabók és céhen kívüliek is varrtak magyar ruhát.
Éppen ez lehet az egyik válasz arra a kérdésre, hogy a nemzeti divat elterjedésével,
a magyaros öltözék körüli hírveréssel és Pest lakosságának növekedésével párhuzamosan miért nem nőtt a magyar szabók létszáma, és Kostyál tevékenysége miért
váltott ki több, mint egy évtizeden át zajló, a jogaikban sértett magyar szabók számára végül is csak jogi elégtételt, nem pedig gyakorlati eredményt hozó vitát a két
rokon szakma között. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy a céhek nehezen engedtek maguk közé új tagokat (ez a német szabó céhre egyébként nem volt
jellemző, a magyarra annál inkább), hogy nem piaci alapon működtek, tehát a kereslet növekedése nem feltétlenül vonta maga után a kínálat növekedését.
Elegendő forrás hiányában nem tudjuk megmondani, kik is voltak azok a megrendelők, akikért a küzdelem folyt. A véletlenszerűen megmaradt számlák, illetve
szabók és vásárlóik peres ügyei arra engednek következtetni, hogy a magyar ruha
vásárlását (és feltehetőleg viselését) valószínűleg nem lehet sem egy meghatározott társadalmi csoporthoz, sem nemzetiséghez kötni. A vásárlók között éppúgy
megtaláljuk Jean-Baptiste Lemoutont, a budai egyetem francia születésű tanárát,
mint vidéki birtokosokat és megyei tisztségviselőket. Mindkét szabócéh érvelésében szerepel, hogy a magyarországi németek is hordták a magyar öltözetet, nevezetesen az attilát, sőt, a magyar öltözet egy időben külföldön is kedvelt volt. A pesti
magyar ruha piac minden bizonnyal szűk volt a magyar céh és más, magyar öltözéket készítő kézművesek számára: a szabók, köztük Klasszy és Kostyál, nemcsak
pestieknek dolgoztak, megrendelőik között szép számmal szerepeltek vidékiek és

külföldiek is.10 , Klasszy készárut is tartott, így szolgálta a vidéki vásárlók kényelmét, hiszen tudta, „ mely terhes légyen a magyar ruhák elkészülése utáni hosszas
várakozás, és Pesten költségeskedés104
kész öltözetei közül pedig levélben is lehetett rendelni. 105
Bár a keresletről, a fogyasztásról jóval kevesebbet tudunk, mint a kínálatról,
adódik egy másfajta válaszlehetőség is: lehetséges, hogy az új divat nem terjedt el
olyan széles körben, a nemzeti öltözetre való igény mégsem volt olyan mértékű,
mint ahogyan arra a nemzeti divatról megélénkült diskurzus alapján számítanánk,
a vásárlók egy-egy rövidebb nemzeti kitérő után végül mindig visszatértek az aktuális nyugat-európai divathoz. A divatlapok lelkes cikkei inkább egy viszonylag
szűk és nehezen lehatárolható csoportnak a nemzeti hagyományok feltámasztására
irányuló vágyát és erőfeszítéseit tükrözik.
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CSATÁRI BENCE
AZ ORSZÁGOS RENDEZŐ IRODA TÖRTÉNETE (1958-1989)
A Kádár-rendszer ifjúság-és kultúrpolitikájának könnyűzenei szegmensét a mai
napig sok vita övezi. Egyes vélemények szerint a rezsimnek nemigen volt koncepciózus, kifejezetten célirányos könnyűzenei politikája, ami ennek a területnek az
egészét átfogta volna. Ennek alátámasztására fel szokták hozni, hogy mennyire
sokféleképpen működtek az egyes könnyűzenei intézmények. Amit az egyik helyen megengedtek, azt másik helyen a legszigorúbban tiltották, és fordítva. A művelődési házak által felléptetett zenészek hol szívesen látott vendégek voltak, máshol esélytelenül próbálkoztak a színpadra jutással. Ez volt a helyzet a koncertek
biztosításával is: voltak intézmények, ahol kicsit többet megengedtek a szórakozó
fiataloknak, míg Rajnák László igazgató atyai pofonjai a Budai Iljúsági Parkban a
hatvanas években közmondásosak voltak. 1
A kádári könnyűzenei politika koncepciótlanságát vallók leginkább arról feledkeznek meg, hogy szép számmal születtek különböző pártállami határozatok, állásfoglalások, utasítások, amelyeknek elvileg egységesen kellett volna érvényesülniük
a kultúrpolitikának e területén. Az is igaz azonban, hogy ezek leginkább csak megkésett válaszok voltak bizonyos divatjelenségekre, könnyűzenei műfajok megjelenésére vagy akár konkrét eseményekre. Az anomáliák helyi szinten — területi és intézményi szempontból egyaránt — éppen abból származtak, hogy a rendszer „többszólamú" volt, miközben elvben nem is lehetett volna a hivatalos intencióktól eltérni.
A hatalmi szféra helyi elemeinek hallgatólagos megállapodásai engedték kibontakozni azokat az együtteseket és előadókat, akiket a felső pártvezetés legszívesebben
elsöpört volna Magyarország pop-rock-palettájáról. Annyi részigazsága tehát van a
fenti állítás hangoztatóinak, hogy éppen ezeket a „vadhajtásokat" engedte kinőni a
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Rajnák László (1929-1983) a Budai Ifjúsági Park igazgatójaként tevékenykedett annak megalapításától, 1961. augusztustól 1974 februárjáig. Korábban első osztályú birkózó, majd az
Óbudai Hajógyár birkózóinak edzője volt, 1958-1961 között pedig a budapesti KlSZ-bizottságon dolgozott. Az ifiparkban engedélye nélkül senki nem léphetett fel, előfordult, hogy a zenészeket koncert előtt átöltöztette, máskor egyszerűen levitette őket a színpadról, ha nem
játszottak „megfelelően". A megnövekedett forgalmat azonban önkényes árdrágításokra, hamis jegyek árusítására használta fel, ezért 1974-ben hatévi börtönre ítélték. Lásd Jávorszky
Béla Szilárd - Sebők János. A magyarock története 1. Népszabadság könyvek Budapest, 2005.
56. p. (a továbbiakban Jávorszky - Sebők, 2005.)
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kádári rezsim azzal, hogy azok az események, jelenségek, amelyek a könnyűzenében jelentőseknek számítottak, vagy elkerülték a politikai vezetés figyelmét, vagy
tudtak ugyan ezekről, de marginális kérdésnek tekintették.
Az Országos Rendező Iroda (ORI) egy volt azok között az intézmények között,
amelyek befolyásolták a zenészek megélhetését és a közönség ízlésvilágát, aminek
révén egyúttal a szocialista kultúrát próbálták terjeszteni, és igyekeztek kordában
tartani a könnyűzenészek és nem elhanyagolható számú közönségük magatartását,
életszemléletét, életmódját, általában véve pedig egész hozzáállásukat a kommunista rendszerhez. így a cenzúra egyik fontos szereplőjévé vált,2 és rendszeresen
delegált tagot a kéthetente ülésező Táncdal- és Sanzonbizottságba is, amely eldöntötte, hogy mely számokat lehet játszani, melyeket kell átdolgozni, és melyek azok,
amelyeket feltétlenül le kell venni a repertoárról, mert azok szöges ellentétben álltak a szocialista felfogású kultúrával. Az ORI-n, mint az országos könnyűzenei turnékat és adott esetben színházi haknikat lebonyolító szervezeten múlott, hogy kik
azok, akik részt vehettek ezeken, és kik azok, akiket ezektől ideológiai okok miatt
távol kellett tartani. Azok a könnyűzenei irányzatok, amelyek a szocialista irányultságú kulturális szemléletnek némileg, vagy akár pregnánsabban is ellentmondtak, csak akkor juthattak át az ORI szűrőjén, ha anyagi hasznot reméltek
tőlük. A nagy látogatottságnak örvendő koncertek bevétele ugyanis a vállalatot, és
ezen keresztül az államot gazdagította, a zenészek ORI-fellépéseik alkalmával
megszabott bérezésért játszottak/
Az ORI-t tehát azért hozta létre a Kádár-rendszer kulturális vezetése, hogy
monopolintézményként ellássa Magyarországot könnyűzenei műsorokkal. Ebbe a
körbe mintegy háromezer vendéglátóhely, művelődési ház, sportcsarnok programjai tartoztak. Az ORI vizsgáztatási rendszerén keresztül döntötte el, hogy kiket alkalmaz, ennek során ideiglenes, vagy állandó fellépési engedélyt adott a zenészeknek. A vizsgák eredményei sok esetben személyes összeköttetéseken, és nem a zenei tudáson múltak.'1 A vizsgáztatásra azonban elsősorban nem azért volt szükség,
hogy eldöntsék egy adott zenészről, alkalmas-e rá, hogy lefogjon néhány gitárak-
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A cenzúra gyakorlása több intézmény között oszlott meg, ugyanis nekik saját hatáskörükben
joguk volt dönteni, hogy kikkel működnek együtt. A könnyűzenével is foglalkozó többi szervezet, mint a Magyar Rádió és Televízió, a Nemzetközi Koncertigazgatóság vagy a Magyar
Hanglemezgyártó Vállalat kialakíthatta a maga közreműködői körét, amelyek nem feltétlenül
voltak azonosak az ORI által felléptetett előadókkal.
Az ORI ilyen módon történő zenekari gazdasági kizsákmányolásáról részletesebben lásd Som
Lajos: Piramis vádirat. Héliosz Kereskedelmi és Reklámszervező Kisszövetkezet, Bp , 1989.
Schuster Lóránt személyes közlése, 2006. december 8.; A vizsgáztatás körülményeiről Nagy
Feró: „Boldog szép napok" Nagyferó Produkció Kft. Bp., 2005. 125-128. p.

kordot, hanem azért, hogy politikai megbízhatóságukról meggyőződjenek, ezt pedig elsősorban megjelenésükből — hosszú vagy rövid haj, öltözködés, a hatvanas
években a hippi-világot idéző sapka, tarisznya vagy trapéznadrág megléte —, valamint dalaik szövegvilágából vonták le. Azok például, akik mezítláb szerettek volna
fellépni, egyből kiestek a potenciális alkalmazottak köréből. 5 A szövegeket illetően pedig nem volt előnyös egy zenekarra nézve, ha pesszimista hangvételű dalokat
írt, de ugyanígy a kétértelmű, félreérthető, netalán ellenséges mondatoknak sem
volt helye egy ORI-rendezvényen. 6 Az ORI-n belül e tekintetben az Engedélyezési
Osztálynak volt a legnagyobb szerepe, melynek vezetője az intézmény „fénykorában" Csanádi Lajos volt. A különösen nagy előzetes ellenőrzésnek — amit persze a
fellépések során a folyamatos további kontroll követett — azért volt jelentősége,
mert nem volt mindegy a hatalomnak, hogy mit mondtak a zenészek nagy nyilvánosság előtt, de még így is megvolt a veszélye annak, hogy két műsorszám között
olyan megjegyzéseket tesznek a színpadon, ami alkalmas a szocializmus bírálatára. Ennek elkerülésére még azt is meghatározták, milyen összekötő szövegeket
mondhatnak a színpadon.

Az ORI létrehozása és első évei (1958-1963)
Az ORI kezdetben az Állami Hangverseny- és Müsorigazgatóság fennhatósága
alatt működött, a komolyzenei rendezvényeket szervező Országos Filharmóniával
(OF) és a külföldi előadók Magyarországra, illetve a magyar zenészek külföldre
impresszálásával foglalkozó Nemzetközi Koncertigazgatósággal (NKI) együtt.
A Művelődésügyi Minisztérium részéről 1957-ben vetődött fel, hogy a három szervezetet külön kell választani, mert saját bevallásuk szerint is átláthatatlan volt a
működésük. A költségvetésből folyamatosan póthiteleket kellett felvenniük, ettől
a lépéstől viszont a finanszírozási problémák megoldását várták. A tervvel kapcsolatban Aczél György művelődésügyi miniszterhelyettes értekezletet hívott össze
1957. november 8-án az érintettek bevonásával.' Itt a tárca helyettes vezetője, aki
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Jávorszky - Sebők, 2005. 107. p.
A kétértelmű mondatokra legeklatánsabb példa, amikor Bródy János 1973 június 10-én a diósgyőri rockfesztiválon megköszönte a rendőrségnek, hogy előző éjjel szállást adtak j ó néhány rajongónak. Emiatt rendőrségi eljárást kezdeményeztek ellene, amelynek majdnem börtön lett az
eredménye, végül a hatalom megelégedett egy ötezer forintos — akkoriban horribilisnek mondható - pénzbüntetéssel, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság bűnösnek találta Rródyt
„a hatóság nagyobb nyilvánosság előtti megsértése" miatt. Sebők János: Rock a vasfüggöny mögött. GM és társai kiadó. Bp.„ 2002.156-157. p. (a továbbiakban: Sebők, 2002.)

egyúttal az MSZMP KB tagja is volt, kész tények elé állította a „tárgyaló" feleket a
szétválasztásról, ami 1958. január 3-tól lépett életbe a 2001/1958/1. 3./ számú kormányhatározattal, amelynek értelmében a már önálló jogosítványokkal rendelkező
OR1 hivatalosan 1958. február l-jén alakult meg, ugyanakkor továbbra is kaptak
támogatást a Müsorigazgatóságtól, és a nyereségüket is ide fizették be, mert számlájuk egyelőre közös maradt. A művészek fizetését egy Besoroló Bizottság állapította meg, a legmagasabb kategória 2500, a legalacsonyabb 500 forint volt. Az
alkalmi rendező szerveknek a Műsorigazgatóság titkársága adott ki engedélyt, tehát ezen a téren ekkor még az ORI feje fölött döntöttek. A rendszer megkötöttségeitől azonban már ekkor is többen függetleníteni tudták magukat, így az akkoriban
egyik legsikeresebb Holéczy zenekar fellépéseit ekkortól nem csak az ORI szervezte, hanem saját maguk is foglalkoztak ezzel, így a zenészek nagyobb nyereségre
tehettek szert.
A párt hivatalosan legfelsőbb plénumának, a Központi Bizottságnak illetékes
szerve, a Tudományos és Kulturális Osztály (TKO) 1958. július 10-én számolt be
az ORI tevékenységéről. Ebből kitűnik, hogy a könnyű műfaj egyik országos ellenőrző szervezete meglehetősen nehezen indult útjára a kommunista pártkáderek
szemszögéből, mert meg kellett küzdenie a „sztárkultusszal". A „szemetet", ahogy
a jelentés fogalmazott, és a magánszervezésű produkciókat igyekeztek megszüntetni. Ez utóbbi elképzelésük, ahogy azt a fenti példán keresztül láthatjuk, kudarcot
vallott, mert a Kádár-rendszerben mindvégig voltak a könnyűzenében haknik és
magánturnék, ami fölött az ORI kapacitáshiánya miatt a rendszer kénytelen volt
szemet hunyni, holott elvileg büntetést szabhattak volna ki az ilyen koncertek szereplőivel és szervezőivel szemben. A jelentés további problémaként értékelte a
Horthy-korszakban elromlott tömegízlést, valamint az ORI számára államilag előírt bevételi kötelezettséget. Az ORI legfontosabb feladatának a „rendes, megbízható elvtársakkal és pártonkívüliekkel" történő állománynövelést tartották, továbbá
azt, hogy a menedzserek helyett kommunista érzelmű kultúrpropagandisták szervezzék a zenei programokat. 8
Lakatos Éva, az ORI igazgatója Aczél Györgynek 1958. június 23-án készített
feljegyzést az ORI munkájáról. A 9 oldalas beszámoló alig fél oldalon foglalkozott
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Magyar Országos Levéltár (a továbbikaban: MOL) XIX-I-4-c. Művelődésügyi Minisztérium,
Ellenőrzési (Revizori) Főosztály iratai (a továbbiakban XIX-I-4-c) 7. doboz (a továbbiakban: d.)
48051-VI./1958.
MOI. M-KS 288.f. 33. csoport Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Szervei. Tudományos és Kulturális Osztály, (a továbbiakban M-KS 288. f. 33. cs.) 12. őrzési egység (a továbbiakban ő. e.) 62-64. p.

a könnyűzenével, hiszen ekkor még nagy hangsúlyt helyeztek a zenei és irodalmi
vegyes műsorokra, az esztrádra és a meseszínházra is. A tánczenei hangversenyekről szólva elismerte: „A tánczene kedvelők hatalmas tábora igényli ezt a műsortípust." Változásként akarták bevezetni, hogy többségében magyar szerzők müveit
vigyék színpadra. A külföldiek ekkor 80%-ban képviseltették magukat, és nekikk
döntő részben jogdíj gyanánt valutát kellett fizetni. A kemény kéz politikája megmutatkozott a könnyűzenével kapcsolatos elképzelésekben: „Száműzzük hangversenydobogóinkról a hevenyészett összeállításban meghangszerelt, anyag nélkül
dolgozó, zajos hatásokra törekvő zenekarokat. Nem adunk pódiumot a vendéglátóipari előadó-stílusban tevékenykedő énekeseknek." Ugyanakkor a koncertszervezésben a pozitív értelemben vett spontaneitást célul tűzték ki, reagálva a közönség
legújabb igényeire — feltéve persze, ha azok megfeleltek a kultúrpolitikai kívánalmaknak: „Az egyes hangversenyek részletes tervét előre nem dolgozzuk ki. Az
adott időszakban legnépszerűbb, vagy új szerződésekre leginkább alkalmas műsorokból állítjuk össze." Érdekes módon az 1945 előtt is divatos stílusok közül a sanzont meg akarták tartani, sőt megújítani, (talán az ekkor már megjelent, Kovács
Andor és Martiny Lajos által játszott rock and roll fékentartására, táboruk megosztására, népszerűségének letörésére): „Ezt az elhanyagolt műfajt a rádió könnyűzenei osztályával együttműködve szeretnénk feleleveníteni és továbbfejleszteni.
Irodalmi hangú, de könnyed, szórakoztató verseket és igényesebb könnyűzenét ott
összeházasítani. Új művek alkotására megbízásokat adunk ki." Ugyancsak elképzeléseik között szerepelt, hogy a színházi előadóművészekkel közös produkciókban léptetik fel a már ismert táncdalénekeseket, így jelentős gázsit takaríthattak
meg, továbbá: „így módunkban állana műsorszámaikat ellenőrizni, játékstílusukat
kialakítani és további fejlődésüket biztosítani " 9
1959. február 9-én Lakatos Éva az Állami Hangverseny és Müsorigazgatóság
igazgatójaként adott helyzetjelentést az MSZMP KB TKO-nak szervezetük működéséről, többek között a könnyűzene helyzetéről, amit az ORI-n keresztül világított
meg. Ebben az esetben is a párt művelődéspolitikai irányelveire 10 hivatkozott zsinórmérték gyanánt. Az 1958-as esztendőt útkeresésnek minősítette 1958 nyaráig,
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MOL XIX-I-4-aaa. Művelődésügyi Minisztérium. Aczél György miniszterhelyettes iratai,
(a továbbiakban XIX-I-4-aaa) 56. d 81. dosszié.
Az MSZMP Központi Bizottsága 1958. július 25-én fogadta el művelődéspolitikai irányelveit,
ami az 1974-es közművelődési határozatig megszabta a m ű f a j alapvető kereteit, irányítását.
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Szerk.: Ságvári
Ágnes - Vass Henrik. Budapest 1973. Kossuth Kiadó. 87. p. (a továbbiakban MSZMP DOK
1956-1962)

hiszen, az ő szavaival, ki kellett szorítaniuk a „kultúrszemetet", de a párt útmutatásai segítették őket a hivatalos kultúrpolitika elismertetésében, érvényesítésében:
„Az 1958. év IV. negyedében már sikerült megvalósítanunk, hogy könnyűzenei
rendezvényeinken csak az általunk jóváhagyott számok hangozzanak el, és ez egyben arra is biztosíték, hogy az ORI rendezvényekből mindinkább kiküszöböljük az
ízléstelen vagy cinikus hangú műsorszámokat. [...] A könnyű esztrád műsorainknál a IV. negyedben már nagyjából elértük, hogy az e műfajt kedvelő tömegekre az
ízlésnevelés eszközeivel hassunk. [...] Elértük ezt azzal az eszközzel is, hogy az
utóbbi időben nem juttatjuk pódiumhoz a nekünk nem megfelelő stílusban játszó
tánczenekarokat." Lakatos Éva szerint ezt a legeredményesebben úgy tudták volna
elérni, ha összefogtak volna a többi zenei intézménnyel, ezért írtak ki közösen a
Magyar Rádióval, a Zeneműkiadóval és az MHV-val dalpályázatot táncdalra és
sanzonra. Ennek kapcsán rámutatott a könnyűzene szocialista eszmeiségü nevelő
hatására, amit elmondása alapján igyekeztek mindjobban kihasználni. Újításként
említette meg sanzonestjeiket, amelyeken színészek (Psota Irén, Bara Margit) is
felléptek, összeházasítva a szépirodalmat a könnyűzenével. Ezzel párhuzamosan
tervbe vették egy ORI-tánczenekar felállítását, a lépésnek nem titkolt célja volt,
hogy „hatósági úton megakadályozzuk, hogy a legkülönbözőbb jazz zenekarok"
kétes értékű produkciókkal elárasszák az országot." A legfőbb problémát ez ügyben abban látta, hogy „nem egy tánczenekar vidéki városokban és nagyobb községekben 20-30 alkalommal lépett fel jazzmüsorral pódiumfellépés formájában
[havonta! - Cs. B.]." 1959. január 1-től emiatt 10-ben maximalizálták a jazzkoncertek számát egy-egy zenekar esetében vidéken, ami az operatív befolyás lehető
legkonkrétabb formája. Összegzésként és a párt primátusának egyértelmű elismeréseként megjegyezte: „Úgy látjuk, hogy ma megvan a lehetőség, hogy az Országos Rendező Iroda a párt művelődéspolitikai irányelveinek megfelelően fejlessze
tovább munkáját." Ezzel összefüggésben a káderhelyzet javulásáról számolt be, az
egykori MDP-tag alkalmazottak kérték a felvételüket az MSZMP-be. 12
Az 1959. augusztus 15-október 6. közötti revízió, amiről Aczél is kapott jelentést 1959. november 3-án, megállapította, hogy a párt művelődéspolitikai irányelvei szilárdan érvényesültek, és jó döntés volt az egyes szakterületeket szétválasz-
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Az első jazz-csata 1958 júliusában zajlott le a Margitszigeten, ahol a korabeli sajtó — így a
Hétfői Hírek 1958. július 21-i száma — felháborodva írt többek között a Holéczy együttesről,
de a lengyel és a csehszlovákiai kollégáikról is. A jazz-szel kapcsolatos averziók végül
1961—1962-től szűntek meg véglegesen, ekkortól az ORI már turnékat is rendezett e műfajban. Sebők, 2002. 19-22. p.
MOL M-KS 288.f. 33/1959 27. ő. e. 3 - 2 5 . p.

tani, mert így azok foglalkoztak a könnyűzenével, akik értettek hozzá — legalábbis
elméletben. Az önállóság jót tett mind az ORI-nak, mind a társintézményeknek. Az
ORI a munkáslakta peremkerületekbe ugyanakkor nem vitt elég produkciót - fogalmazták meg a kritikát a revizorok, Vince János, Langer István és Tihanyi Miklós 1959. október 28-án. Különösen Újpest, Kispest, Pesterzsébet volt ilyen szempontból neuralgikus, hiszen a pártállamnak az volt az érdeke ezzel kapcsolatban,
hogy a legfőbb szövetségesének tekintett munkásság a szórakozásában is kötődjön
hozzá. A jazz uralkodó jellegének megszűnését és az irodalmi estek elszaporodását
a jelentés örvendetesnek találta. A Holéczy együttes például adataik szerint a Baranya megyei Beremenden 108 fős közönség előtt lépett fel, a ráfizetésük a kalkulációk alapján 5340 forint volt. Állításuk szerint úgyanúgy jó néhány esetben a tánczenei programok is ráfizetésesek voltak, a Wenneberg nevű német tánczenekar
például 11-ből 10 alkalommal deficites volt.1"' A falusi tánczenei és sanzonestek
száma viszont megnőtt, amit nem mindig tartottak j ó tendenciának, mert az irodalmi estek rovására ment. Elképzelhető azonban, hogy ez a beállítás tendenciózus, és
csak azért állapították ezt meg, mert könnyedebb műfajról volt szó. Az ORI-nál
végzett 1960. november 3-11. közötti revízió kimutatta néhány alkalmazott felelősségét a deficit magasra ugrásában. Megállapították, hogy túl sok olyan helyre
szerveztek programot, ahol nem volt várható jelentős bevétel (pl. Állatkert), valamint lelkiismeretlenül sokat költöttek bizonyos produkciókra, amely intézkedésekkel túllépték a 1 10/1958 P. M. számú közös pénzügyminiszteri és művelődésügyi miniszteri utasítást' 4 . A felelősség megállapításakor a revizor megemlítette,
hogy „a költségvetésben megszabott kiadási átlagokat még akkor sem léphették
túl, ha ezt a bevételi többletből kívánták fedezni."' 5 Az ORI a Tánczenei gimnázium című produkciójukat viszont nagy sikernek értékelte 1962. május 10-én tartott
igazgatósági ülésén, amiről a TKO-t is tájékoztatta. 16
Karádi Jolán, aki rövid ideig igazgatóként állt az ORI élén, 1962-ben megállapította, hogy a könnyű műfaj nem tudta eltartani önmagát, magas volt a rezsiköltsége, nem volt annyi bevétele, mint amennyit rááldoztak. 1961-ben az úgynevezett
„kishelyi" előadások deficitjét a minisztérium kifizette. Erre a kategóriára a kormányzat 1962-ben már csak 1500 forintot irányzott elő előadásonként, ami messze
nem fedezte a veszteséget. (A ráfizetések oka többek között az volt, hogy az ORI
alkalmazásában álló dramaturgok egyúttal szerzők is voltak, így ezeket a darabo-
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kat nemigen vették le az ORI műsoráról, hogy minél több jogdíjat kaphassanak.)
Tóth György, az ORI gazdasági igazgatója 1962. október 27-i feljegyzésében leszögezte, hogy a tőkés országokból jövő művészek koncertjeinek elmaradása mintegy
840 ezer forint kiesést okozott. Ez azt is mutatja, hogy a fellépők számára Magyarország még mindig kevés profittal kecsegtetett, emiatt mondtak le olyan könnyen az itteni koncertjeikről. A sok tárgyalás még plusz költségeket is jelentett, ami ebben az
esetben egyáltalán nem térült meg. A szupersztárok abból a megfontolásból indultak
ki, hogy két nyugati koncert között még mindig érdemesebb egy szocialista országban fellépni, mint egyáltalán nem koncertezni. így fordulhatott elő, hogy impresszárióik útján tárgyalásokba bocsátkoztak a legjobb fizetési kondíciókkal rendelkező
szocialista országgal, hazánkkal, de ha jobb ajánlatot kaptak, könnyedén lemondtak
az itteni fellépésről. így nem jött el 1962-ben Louis Annstrong, Vico Torriani, Gerry
Scott, Jimmy Maculis, Innes Tadio, Fred Frohberg Budapestre a Kisstadionba. 17
Az ORI szeretett volna például egy angol tánczenekart felléptetni Budapesten, ám
csak vidékre kaptak engedélyt a rendőrségtől és a tanácstól. A többszörös ellenőrzés
esetével találjuk itt magunkat szembe, mert láthatjuk, hogy ebben az esetben a többi
hatalmi szerv húzta keresztül számításaikat.
Az anyagikat tekintve megállapíthatjuk továbbá, hogy a fix fizetéses kultúrpropagandisták, akik a műsorok jobb területi megoszlása érdekében dolgoztak, nem
voltak érdekeltek minél nagyobb számú koncert szervezésében. A revizorok kifogásolták, hogy sokakat nem szerepeltettek a művészek közül, pedig volt működési
engedélyük, a népszerűbbeket (Zárai-Vámosi duett, Kovács Erzsi) pedig túl sokat
foglalkoztatták, annak ellenére, hogy ők magasabb gázsit kaptak, ugyanakkor több
profitot termeltek.
A műfajok megoszlásának arányai miatt kisebb intennezzo alakult ki a Komárom
Megyei Tanáccsal. Nem tudni pontosan miért, csak gyanítható, hogy mivel a fenti
előadópáros a megyeiek szűkebb pátriájába tartozott, őket még többször szerették
volna felléptetni. Az ORI azonban kilátásba helyezte itt műsorainak teljes leállítását,
az 1959. szeptember 4-ei megyei tanácsi műsorpolitikai értekezletre pedig el sem
mentek az ORI képviselői. Szintén hűvös volt a kapcsolatuk — bár nem fajult el
ennyire — a Tolna megyeiekkel. 18 Konfliktushelyzet alakult ki akkor is, amikor Németh Lehel és Szenti Judit Nagykanizsán néhány nap eltéréssel léptek fel ORI- és
magánszervezésben egyaránt. Az ORI rendezvényre sokkal magasabb volt a belépti
díj, így ráfizetéses volt, míg a másik helyen telt ház volt. Ezt rosszallta az intézmény,
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ráadásul ez utóbbi helyen sokkal több számot énekeltek el, nyilván, mert érdekeltebbek voltak a műsor színvonalát tekintve.
A tervgazdasági rendszemek megfelelően, az ORI ötéves tervét is megvitatták
az 1960. szeptember 19-én tartott művelődésügyi miniszterhelyettesi értekezleten,
az ehhez kapcsolódó jelentést Lakatos Éva igazgató készítette 1960. július 4-i dátummal. A vezető az ilyenkor szokásos frazeológiával az MSZMP segítségét és útmutatásait, művelődéspolitikai irányelveit döntő jelentőségűnek nevezte. A
könnyűzene területén így nem kaphatott helyet a jelentés szerint a „léhaság, giccs,
cinizmus". A tánczenei műfaj megjavítását és — ahogy fogalmaztak — nemesítését is célul tűzték ki. Lakatos Éva így fogalmazott ezzel kapcsolatban: „Ez nem oldható meg valamiféle jazz-ellenes hadjárattal. Tudomásul kell venni, hogy a ma
tánczenéje a jazz. Ezt a tánczenét kell helyes irányba terelni, megtisztítani attól az
embertelen, elfajzott, mérgező jellegétől, amely az utolsó évek folyamán Nyugaton rárakódott, és ami nagy mértékben hat a mi tánczenénkre is. Ehhez kapcsolódó,
nem kisebb probléma a táncdal-szövegek tartalmának, színvonalának megváltoztatása." A célok számba vétele után az 1958-1960 közötti időszak eredményeit és
hiányosságait vette számba. „Műsorainkból nagyrészt sikerült kiszorítani az ízlésromboló, káros számokat. [...] Táncdalműsorainkban azonban még egyes számok
— és ezeknek előadásmódja — színvonal tekintetében nem üti meg az általunk kitűzött mértéket, tartalmukban és hangvételükben érzelgősek. A tánczenei műsorokat illetően pozitívumként elsősorban azt említhetjük meg, hogy a harsány és vad
ösztönökre alapozott szélsőséges nyugati stílusú tánczenét a pódiumról kiküszöböltük. [...] A tánczenei műfajok megjavítása érdekében igen fontos szerepet tölt
be az Állami Hangverseny Igazgatóságnál létrejött Sanzon- és Táncdalbizottság,
amely megakadályozza a zeneileg és szövegileg ízlésromboló táncdalok bemutatását. A Bizottság egy éves működése jelentősen éreztette hatását ezen a területen."
Tevékenységük további színvonalas folytatásához elengedhetetlenül szükségesnek ítélték meg a bizottság működését. A táncdal szocialista értelmezésű válfajának elterjesztését célozta meg egy állandó ORI-zenekar ötlete. A minisztériumi
alkalmazott széljegyzetben odaírta ceruzával kételyét: mennyire rentábilis? 19
Önmaguk szerepét igyekeztek az MSZMP KB 1958-as művelődéspolitikai
irányelveinek megfelelően értékelni: „Az Országos Rendező Irodát a szocializmus
építésének jelenlegi szakaszában az általános kulturális felemelkedés fontos eszközének tartjuk, mert alkalmas arra, hogy olyan tömegekhezjusson el, amelyekhez
nem ér el másfajta színházi és zenei intézmény." Ezért jelenthette ki Lakatos Éva,
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hogy „... a szórakoztató műfajban is gyorsítani kell a szocialista kultúra fejlődését." A miniszterhelyettesi értekezlet elfogadta a beszámolót, de észrevételeit nem
rejtette véka alá: „... Az értekezlet felhívta a Műsorigazgatóság és az Országos
Rendező Iroda vezetőinek figyelmét arra is, hogy [...] fokozatos erőfeszítéseket
kell tenni a [...] bedolgozó szerzők eszmei-politikai, világnézeti magatartásának
fejlesztése érdekében, és hogy az alkalmatlanokat fokozatosan megfelelőbbekre
kell kicserélni." 20
Az ORI központi műsorain túlmenően az alkalmi rendezőszervek (ünnepi estek, vállalati rendezvények jubileumi alkalmak) igényeit is kielégítette a „műsorservice" csoportjával, mely területen nem titkoltan a központi műsorszolgáltatás
színvonalát szerették volna elérni. Ezek között azonban csak elvétve szerepelt a
könnyűzene az 1961. augusztus l-jén kelt programjuk szerint. A műsortípusonkénti tervezetben a 9 féle műsorból mindössze 1 volt, ami az irodalmi fellépések
mellett teret engedett a tánczenének Balassa Tamás zenekarán és más szólistákon
keresztül, illetve terveztek egy sanzonestet is, Vécsey Ernő közreműködésével.
Az ellenőrzési csoport sokszor hívta fel a figyelmet régi, vagy a helyzethez, körülményekhez nem illő repertoár bemutatásra, mely esetekben eltértek az előre benyújtott műsortól. Ilyenkor a művészekkel leültek megbeszélni a történteket, és
felhívták figyelmüket a hiányosságokra. A propagandára is nagy súlyt helyeztek, a
plakátokon, hirdetőoszlopokon, műsorfüzeteken kívül a 60 legnagyobb budapesti
üzletben hanglemezről is reklámozták az ORI-rendezvényeit. A plakátolásra azonban szűkösek voltak a lehetőségeik. Amikor egyszerre 6 produkciójuk futott, akkor
egy budapesti kerületben egy műsort átlagosan mindössze 9 plakáttal tudtak reklámozni. Új és követendő módszemek tekintették a Füles című lapban megjelent képes propagandát Tánczenekarok találkozója címmel.
A zeneművészek ORI-kategória listájáról jól kiolvasható a könnyüzenészek
alárendelt helyzete a komolyzenészekkel szemben. Míg az utóbbi műfajban a karmesterek nem ritkán 5-600 forintos honoráriummal dolgoztak, de volt 1000 forintos tiszteletdíj is, addig a könnyűzenész karmesterek rendszerint 2-300 forintért
dolgoztak. A fizetéseket csak tervlapok alapján lehetett eszközölni, melyeket az
ORI munkatársai töltöttek ki még a produkció megvalósulása előtt. Ennek a tervlapnak a hiányában nem lehetett kifizetni a művészeket. A kifizetések módozatait,
az alkalmazottak szállás és rezsiköltségeit a 8715/1958. számú főkönyvelői utasítás tartalmazta.
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Az ORI a kádári konszolidáció első szakaszában és az új gazdasági
mechanizmus éveiben (1963—1972)
Az ORI működése ebben az időszakban több szempontból is megváltozott. Egyrészt repertoárjában ekkor már megjelent a könnyűzene modernebb változata, a
beat — benne az Illés, Metró, Omega „szentháromsággal" — és a rock and roll.
Másrészt az ORI munkája ekkor vált teljesen önállóvá, mert 1965-ben megszűnt az
Állami Hangverseny- és Műsorigazgatóság. 21 Ezzel együtt járt, hogy ekkortól —
miután 1964 decemberében megállapították, hogy hatékonyabb lett a működésük
—, nem kaptak többé állami támogatást a programjaikra, ezzel mintegy arra sarkallva az intézményt, hogy ne rendezzenek veszteséges koncerteket. A közönségszervezőketjutalékossá tették, majd részesedésüket még feljebb emelték, viszont
azt is rögzítették, hogy nem lehetett 3 ezer forint felett a havi fizetésük. Volt olyan
alkalmazottuk, akinek a felső határ túllépése miatt 24.130 forintot visszatartottak a
fizetéséből, de ezt a pártállami revízió sem tartotta méltányosnak, sőt a plafon megszüntetésétjavasolta (ami nem történtmeg). AzORI vezetése a 139/1958 M. M. sz.
rendeletre 22 és az ezt módosító utasításra hivatkoztak, amikor kijelentették, hogy a
fővárosi jutalékos szervezők díjazására fordítható összeg az ORI évi budapesti
összes jegybevételének 4%-át nem haladhatja meg. 1963-ban a revízió szerint a
Torriani-koncertek hoztak igen nagy bevételt, az alkalmazottak az el nem adott jegyeket viszont a bejáratnál árusították a saját zsebükre. A komolyzenére magasabb
jutalékkulcsot kellett megállapítani a kisebb forgalom miatt. Ugyanakkor voltak
garantált bevételű rendezvényeik is, (SZOT-, MAHIR-rendezvények) ahol az állam biztosította, hogy nem lehet deficit. Az ORI-nál egyébként 1964 végén 39-en
dolgoztak, ebből 14-en a rendezési osztályon, 8-an a gazdaságin, 5-5-en a műsorszolgálatnál mint gépkocsivezetők és hivatalsegédek, 4-en a dramaturgiánál, Keszler
Pál igazgatónak és Bali György gazdasági igazgatónak pedig volt egy titkárnője. 2 ,
A kulturális tárca Revizori Osztálya ebben az időszakban, a pártállami időkre
jellemző módon, a könnyűzenei műfaj átfogó irányítását, a műsorengedélyezési
feladatok végrehajtását ellenőrizte az ORI-nál (1965-ben több mint 3000 engedélyt adtak ki), illetve azt, hogy a művészek foglalkoztása terén megvalósult-e a kívánt arányosítás. Az ORI tevékenységének pártállami megfelelési kényszerét
nagyon jól jellemzi ez a mondat: „Az intézmény nagy súlyt helyez a műsorok kul-
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túráit körülmények közt történő lebonyolítására, a fellépő művészek fegyelmezett
magatartására." 24 A revízió megállapította, hogy az ORI-nak „gondoskodni kell az
engedélyezett műsorok tartalmi vonatkozású figyelemmel kíséréséről", ennek érdekében át kellett volna venniük a magánszervezők tevékenységét is (ez sem valósult meg). 23
Az ORI a saját rendezésű műsorait előzetesen ellenőrizte, viszont a haknik felett
nem tudott ilyen eljárást gyakorolni kapacitásának elégtelensége miatt. így fordulhatott elő, hogy a revízió szerint ízléstelen műsorok is bekerültek a gépezetbe. Helytelenítették azt is, hogy aláírt szerződés nélkül reklámozták a Gr. Rockers amerikai
zenekart, ami 13 ezer forintba került, de végül nem jöttek el. A revízió elkészülte után
a Művelődésügyi Minisztérium zenei főosztályvezetője rendszerint intézkedéseket
és felvilágosításokat kért az ORI igazgatójától az egyes esetekre vonatkozóan. így
tett Barna Andrásné 1966. június 17-én is, amikor kérte, hogy a Gr. Rockers zenekarral való tárgyalások kudarcáról, annak körülményeiről számoljanak be. Ezenkívül
több anyagi természetű ügyet kellett tisztázniuk a művészek szállásköltségeivel, szabálytalan többletgázsikkal, vagy szabálytalan üzletszerző magatartással kapcsolatban. A gyors válaszból (1966. július 8.) kiderült, hogy 1966 őszétől a műsorengedélyezéseket szakmai bemutató kötelezettségéhez kötötte az ORI, ami a fenti zenekar
esetében nem valósult meg. A mai szemmel anakronizmusnak ható bürokrácia így
húzta keresztül egy külföldi zenekar magyarországi fellépését. A könnyűzenei koncertekről szólva ugyanakkor válaszukban elmondták, hogy bizonyos spontaneitás
ezen a területen mindig is érvényesült, így erre a tervgazdálkodás kötött szabályait
rugalmasan lehetett csak alkalmazni, a bevétel érdekében néha bele kellett menni kétes kimenetelű ügyletekbe. Barna Andrásné válaszában már az új gazdasági mechanizmus szerepéről is szólt, ezzel kapcsolatban megbeszélésre hívta be a kulturális
intézmények szereplőit. A komolyzenétől nem akarta a kormányzat teljesen elválasztani a könnyűzenét, mert az Országos Filharmóniával együtt kellett kidolgozniuk
egy tervet a gazdálkodásra vonatkozóan. Egyébként az OF szintén segített koncerteket szervezni az ORI-nak jutalékért, amit Keszler Pál eredményesnek nevezett, mert
elmondása szerint ennél olcsóbban nem tudták volna országosan kiterjeszteni koncertjeiket.
Az ORI-nak kevesebb koncerttel több bevétele volt ebben az időszakban, mint
az előző években. 1965-1968 között majdnem kétszeresére emelkedett a bevéte-
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lük.26 A koncertekkel kapcsolatos panaszok miatt külön Ellenőrzési Osztályt állítottak fel, amely szúrópróbaszerűen ellenőrizte a saját turnékat is. A panaszok orvoslásáról tájékoztatást adtak a megyei tanácsok művelődési osztályainak,
amelyek ezek után értesíthették az ORI-t műsorigényeikről. Volt olyan szervező,
akit szinte havi rendszerességgel ellenőriztek, míg másokat alig — állapította meg
a revízió.
A pártállami apparátus könnyűzenét ellenőrző szerepét jól jelzi az, hogy az ORI
1969-ben 12 tájékoztató jellegű előadást tartott a megyei tanácsokkal közösen, a
megyei és járási népművelőknek, kultúrotthon-igazgatóknak a koncertszervezésről. Ezek keretében az új gazdasági mechanizmus révén a könnyűzenei műfajban
megjelenő lehetőségeket ecsetelték. Szó esett arról, hogy a már meglévő létszámmal érték el a bevétel és ezzel együtt a nézőszám növekedését, viszonylagos propagandaköltség-emelkedés mellett. Az ekkor lezajlott revízió helyeslően állapította
meg, hogy az ORI a sajtóval, főleg az Ifjúsági Magazinnal intenzív kapcsolatot
ápolt. Hiányosságként rótták fel, hogy nem fordítottak elég időt a propagandára, és
a közönségszervezők véleményét nem kérték ki rendszeresen.
A Fővárosi Tanács VB éppen a revízió ideje alatt számoltatta be az ORI igazgatóját 1969. évi budapesti tevékenységükről. Az előadásokra különböző rezsikulcsot
számítottak, a keresettebb produkciók után 30, a kevésbé kurrens előadások után
csak 15% rezsit számoltak el. Az ORI a művészek elfoglaltságát egyeztette a televízióval, rádióval, színházakkal. Az 1969. évi táncdalfesztivál produkciói a beszámoló
szerint nem hoztak új színt a hazai poppalettára, ezért — mivel véleményük szerint
ezek a slágerek tiszavirág-életüek voltak —, külföldről kellett importálniuk műsorokat. Kevés volt a koncertekre alkalmas terem, és az Erkel Színház sem működött közre konstruktívan a koncertszervezésben, mert nem mondták meg előre, mely napokon szabad a színpad. A zenészek inkább hakniztak, mert itt hivatalosan sem volt
progresszív adózás, csupán 4,2%-ot vontak le, viszont a kultúrpolitikai megfontolások az ORI által szervezett műsorokat szorgalmazták, melyek progresszív adó alá estek. Ezeket könnyebb volt ellenőrizni, mert mindig volt velük egy ORI-ügyelő.
Az 1969-es revizori jelentést megtárgyalták 1970. március 9-én a Művelődési
Minisztériumban. Ott volt az ORI részéről Keszler Pál és Bali György, illetve a
párttitkár Lengyel György, Kardos Sándor szakszervezeti bizalmi, rendezési osztályvezető-helyettes és Fonda Almerigó számviteli osztályvezető. A Művelődésügyi Minisztérium Pénzügyi és Ellenőrzési Főosztálya részéről Vince János
osztályvezető és Baranyai Zoltán főrevizor, a Zenei és Táncművészeti Főosztály
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részéről dr. Nyilas Imre gazdasági tanácsadó és Vajda Tibor főelőadó. A pénzügyi
kérdéseken — rezsiköltség jutalékrendszer — túlmenően a könnyűzene propagálása is szóba került, kérdésként felmerült, hogy mennyi energiát érdemes beleölni
több műsor megvalósítása érdekében. 27
Az ORI-nak nem kellett a tanácsoktól külön engedélyt kérni a helyi rendezésre,
mert ők maguk voltak az állami rendező szerv. Ebben ugyan némi bizonytalanság
is mutatkozhatott helyi szinten. Ez nyilvánult meg Mezei Gyula, Budapest Főváros
Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Művelődésügyi Főosztályának vezetője részéről
is, amikor 1972. augusztus 16-án kelt levelében érdeklődött a minisztériumnál,
számon kérve az ORI-rendezvényekre is érvényes tanácsi engedélyezési jogkört a
vendéglátóiparban. A minisztérium azonban megerősítette az ORI hídfőállását
ezen a téren 1972. augusztus 29-i levelében. 28
A viszonylagos szabadság, a beatzenei műsorok elterjedése több botrányt is
maga után vont. A Siklósi Járási Művelődési Központ megbízott igazgatója, Hajdú
Valéria bejelentést tett az ORI-nál Zalatnay Sarolta és a Tolcsvay Trió ellen, amiről
1971. október 13-án tájékoztatta a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési
Főosztályát. A helyi hatalom számára nem lehetett közömbös az ügy, ha azt írták:
„Kérjük szíveskedjenek odahatni, hogy a jövőben a művelődési házakkal hasonló
eset ne fordulhasson elő." Október 27-én ugyanerről az esetről Barna Andrásnét, a
Zene- és Táncművészeti Főosztály vezetőjét értesítette házon belül a Közművelődési Főosztály egyik osztályvezetője, Takács Kálmán, bár kormányzati beavatkozást nem tartott fontosnak. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt, mert az
iratot kiemelték a helyéről, csak a kísérőlevél maradt meg. Bár az is előfordulhatott
— ami megint csak a hatalmi struktúra egyik sajátsága volt —, hogy egy jelentéktelen ügyet igyekeztek rendszerellenes színben feltüntetni, egy kicsit az öncenzúrához hasonlóan (ami egyébként a zenekarokon belül éppúgy működött mint a pártés államapparátusban), hogy bebizonyítsák, rájuk is szükség volt a hatalom építményében. Ennek következtében teljesen ártatlan elszólások, zeneszámok közötti
összekötő szövegek alapul szolgálhattak a hatalom kritikájára, adott esetben különböző szintű retorzióira. 29
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A koncertszervezés a visszarendeződés idején (1973-1980)
A könnyűzenei ipar a hetvenes évek közepére újrasokrétű változáson ment keresztül. Az új gazdasági mechanizmus 1972-es visszafogása érzékenyen érintette a
klubmozgalmat, ami jelentős hanyatlást mutatott, a különböző médiumokban háttérbe szorultak átmenetileg a könnyűzenei előadók, az első vonalbeli könnyűzenészek pedig kezdtek kiöregedni, és vagy abbahagyták a zenélést, vagy külföldön
próbáltak szerencsét. Ebből fakadóan csak a legszerencsésebbek, a legbefolyásosabbak, illetve a könnyűzenei irányítással leginkább megalkudni tudók maradtak
az élmezőnyben közülük. Ezzel az ORI is számolt, és újabb stratégiát próbáltak kidolgozni, idomulva a megváltozott helyzethez. Taktikai iránymódosításukat azonban leginkább az eltiltások, fegyelmi eljárások szaporodása, valamint az ORI által
vezetett ellenőrzések szigorodása jelezte, idomulva az új gazdasági mechanizmus
által hozott viszonylagos szabadság beszűküléséhez/ 0
A zenészek kiöregedését és a kisebbfajta válságot konstatálta Keszler Pál
ORI-igazgató 1974. október 8-án az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és
Kulturális Osztályának (TKKO) küldött jelentésében. Ebben leírta, hogy a táncdalénekesek között megítélése szerint volt néhány színvonalas, akiket rendszeresen
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A z egyik legnagyobb horderejű, csaknem nemzetközi konfliktust okozó szilencium az LGT-t
érte 1975-ben, miután 1974 decemberében dobosuk, Laux József külügyminisztériumi engedély
nélkül hívott meg egy amerikai újságírót turnéjukra. Sebők, 2002. 176-179. p. és MOL
XIX-I-7-g Kulturális Minisztérium, Zene- és Táncművészeti Főosztály iratai (a továbbiakban
XIX-I-7-g) 8. d. 1.1. 17161/1975. A másik figyelmet keltett ügy Bródy János eltiltása a — nem
ORI-rendezvényen történt — diósgyőri esetből fakadóan, melynek kapcsán Keszler Aczélnek írt
feljegyzésében a popfesztiválok megrendezését kifejezetten az ORI-ra kívánta bízni. Magyar
Tudományos Akadémia Kézirattára (a továbbiakban MTAKK) Ms 6034/240-247. (Aczél
György kézirathagyaték; Aczél György M S Z M P KB titkári működésére vonatkozó iratok.
Bródy János beatzenész elleni eljárásra vonatkozó iratok. 1973.) Az incidens arra késztette az
ORI igazgatóját, hogy óvatosságból kiadja beosztottjainak: minden fesztivál előtt az ő személyes
beleegyezését kell kérni. MOL XXVI-I-67 Országos Rendező Iroda iratai (a továbbiakban
XXVI-I-67) 38. d. 1974. április 12. 41. sz. igazgatói utasítás. (ORI-iratok) A párt legfelsőbb köreit pedig Bródy bírósági felmentése zaklatta fel, amiről Aczél és Biszku Béla KB-titkárok leveleztek. Ebből kiderül, hogy még Korom Mihály igazságügyminiszter és Benkei András
belügyminiszter véleményét is kikérték az ügyben. MTAKK Ms 6034/240-247.; Nem eltiltás,
csupán a fellépő zenekar akadályoztatása volt az ORI részéről, amikor a Hobo Blues Band-del
együtt nem engedte fellépni Deák „Bili" Gyulát 1979-ben egy közös Omega—HBB koncerten,
mondván, hogy fél lábával nem színpadképes. Ezután Hobo hivatalosan is bejelentette az
ORI-nál Deák „Bili" Gyula zenekari felvételét, így léphettek fel együtt. Fekete Kálmán. Első
magyar blueskönyv. Bp., 1996. Alexandra Kiadó, 136. p.

fel lehetett léptetni, a többség viszont legfeljebb vendéglátóipari szórakozóhelyeken való működésre volt alkalmas, akiket nem foglalkoztattak.
A felelősségre vonásokat tekintve Zalatnay Sarolta neve többször felmerült az
ORI-nál, ellene ugyanis a z O F felelősségre vonási eljárást indított11 az ORI-nál lekötött műsora teljesítésének elmaradása miatt. Az énekesnő az esetet 1974. augusztus 31. és szeptember 30. közötti betegségével magyarázta, ezért csak
figyelmeztetésben részesült. 1974. augusztus 31-én Komlón, másnap pedig Pécsett kellett volna fellépnie, ennek elmaradását igazolta orvosi szakvéleménnyel.
A vizsgálat megindítását Komló város tanácsának művelődésügyi osztályvezetője,
Rácz Sándor kezdeményezte az ORI igazgatójánál, Keszler Pálnál, de Komlón
még a helyi pártszervezet végrehajtó bizottsága is foglalkozott az üggyel. Az ORI
igazgatója a felmentő intézkedéssel nem értett egyet, ezért 1974. november 15-én a
minisztériumhoz fordult (már a felmentés előtt is kezdeményezte Zalatnay működési engedélyének 1974. december 1-től kezdődő, három hónapra történő megvonását az Országos Filharmóniánál). A fellépés elmaradását Keszler súlyos erkölcsi
és politikai kár okozásának nevezte. Ez utóbbi kifejezést azért használta, mert bányásznapi ünnepség keretében lett volna mindkét előadás, amelynek elmaradása
szerinte tovább rontotta a budapesti művészek és a vidéki munkásság közötti viszonyt. A koncert elmaradásának oka egyébként az volt, hogy a művésznő még aznap is, mint ahogy azon a héten minden nap, lemezt készített, miközben a legvégső
időpontig hitegette a koncertszervező társaság alkalmazottait fellépésével, sőt állítólagos betegségét eltitkolta. Valószínűleg az ügy hátterében az állt, hogy a lemeznek „szocialista tempóban" történő elkészítése (akkoriban nagyon kevés idő állt a
zenészek és énekesek rendelkezésére egy-egy felvételre) tényleg megviselte az
énekesnő fizikai állapotát, ráadásul sürgős lehetett a munka. Ezenkívül azt is feltételezhetjük, hogy jobban megérte neki a lemezkészítéssel foglalkozni, mint leutazni vidékre szerény összegű, fix gázsiért. Mindenesetre két intézmény egymás tudta
nélkül rászer- vezett a másikra, ezért fordulhatott elő ez a kényes helyzet, valamint
azért, mert a művésznő túlvállalta magát. A minisztérium Jogi Osztálya végül kidolgozott egy tervet, amit a Zene- és Táncművészeti Főosztály számára 1974. december 2-án küldtek el. Ebben szerepelt a fenti ügy részletei aprólékos tisztázásának igénye, beleértve, hogy Zalatnay mikor ment el orvoshoz, illetve az, hogy ta-
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núkkal igazolják vagy cáfolják az ORI igazgatójának további vádjait. A feljegyzést
készítő Für Sándor azonban tisztázta, hogy az Országos Filharmóniának nem volt
joga a könnyű műfajhoz tartozó művészek felelősségre vonására, csakis az
ORI-val egyetértésben, következésképp Zalatnay felmentésével túllépték hatáskörüket, emiatt újra kellett volna tárgyalni az ügyet. 32
Szintén Zalatnay Sarolta eltiltása volt a téma az ORI-nál 1977-ben. Bár Zalatnay
fellebbezett, végül 2 hónapra eltiltották 1977. december 12-én, mert 1977. augusztus
20-án a Balatonon közlekedő Beloiannisz nevű sétahajón, szerződését megszegve,
nem lépett fel. Az eltiltó határozatot első fokon mindig az ORI hozta, másodfokon viszont a minisztérium döntött. Az ORI a tárcának történő ismertetés során közölte,
hogy Zalatnay már régóta fegyelmezetlen, a közönséget semmibe vevő magatartást
tanúsított. A végső döntés sem változtatta meg az elmarasztalás tényét: „Zalatnay
Saroltának módjában lett volna 1977. augusztus 20-án felszállni a Siófokról menetrend szerint 21 órakor induló hajóra és így teljesíteni a szerződésben vállalt kötelességét. Az ügy szempontjából ez tekinthető döntő körülménynek." Zalatnaynak a
hajó személyzete nem engedte meg, hogy barátait felvigye a hajóra, és sértettségében
tagadta meg a fellépést az énekesnő. Ennek ellenére a hajóskapitány, Varga Sándor,
és a hajóállomás főnöke, Kovács László külön-külön is felszólították a művésznőt a
felszállásra, ennek további megtagadását súlyosbító körülményként vették számításba. Az eredetileg 3 hónapra szóló eltiltást másodfokon 2 hónapra mérsékelték."
Keszler Pál már 1975. július 17-én jelezte a minisztériumnak, hogy az eltiltásokról nem értesülnek a települések, mert a megyei tanácsok művelődésügyi osztályai
nem továbbították az információt, így szabálytalanul léptek fel azok a zenészek,
akiknek működési engedélyét megvonták. Ezért felvetette ezeknek a szankcióknak a
Művelődésügyi Közlönyben való kihirdetését, amivel a tárca 1975. szeptember 23-i
levelében egyetértett."'4 Ennek értelmében az ORI igazgatója ezek után rendszerint
tájékoztatta a minisztériumot a zenészek működési engedélyének ideiglenes megvonásáról, amit a Művelődésügyi Közlönyben is közzétettek. így tett Keszler
1975. szeptember 29-én is, amikor többek között Szikora Jenő, Bergendy István és
testvére Bergendy Péter, valamint Demjén Ferenc működési engedélyének megvonásáról számolt be (előbbi 8, utóbbi három zenész 3 hónapos eltiltást kapott, a
Bergendy együttes tagjai ráadásul a nyári hónapokra kapták a szilenciumot). A tárca
nagyon hamar, már október 2-án lépett ez ügyben, de azt könnyen beláthatjuk, hogy
az ORI a maga hatáskörében eldönthette, kik ellen alkalmaz szankciókat, mert már
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csak a befejezett tényeket közölték, hiszen a muzsikusok addigra jórészt le is töltötték büntetésüket. 35
Szikora külön esetet jelentett, ugyanis itt a menedzselés, mint a szocialista erkölcstől idegen tevékenység vádja biztonyosodott be. A dokumentum úgy állította
be a muzsikust, mint aki pusztán a szervezésért, munka nélkül szerezte a pénzt, hiszen ő nem lépett fel (Szikora volt ezek szerint a „szocialista menedzser" előképe).
Ezt a csanádpalotai Kelemen László Művelődési Ház, a környei művelődési ház, a
mezőkovácsházi és orosházi járási hivatal és a szentesi városi tanács művelődésügyi osztályának igazolásai támasztották alá. A menedzselt művészek között szerepelt a könnyüzenészek sorából Máté Péter és Ambrus Kyri, akik vallomásaikkal
szintén megerősítették a fenti tényeket. Szikora egyébként visszaesőnek számított,
mert már kapott ilyen jellegű tevékenységéért eltiltást. Annál kevésbé érthető ezek
után, hogy miért kapott az eredeti, egyéves eltiltás helyett kisebb időtartamú, 8 hónapos moratóriumot. ,6
Keszler 1975. június 9-én a kultusztárcának tett jelentése szerint azonban a három
Bergendy-tag már 6 hónapos eltiltásban részesült, az egyéni működési engedélyek
megvonása pedig maga után vonta a zenekar eltiltását. A muzsikusok rendbontásáról a kecskeméti tanácselnök-helyettes értesítette az ORI-t, de a Kertészeti Egyetem is panasszal élt, a kőszegi, az ajkai és a győri esetekről pedig az ORI alkalmazottja számolt be az ORI igazgatójának. Az így rekonstruált eseményeket vázolta fel az
intézmény vezetője Barna Andrásnénak. Megemlítette, hogy a Kertészeti Egyetem
Klubjában egy órán keresztül vitatkoztak a rendező szerv ügyintézőivel az együttes
tagjai gázsijuk 25%-ának megvonása miatt, ugyanis egyikük késett. Keszler utólag
igazat adott a rendezőknek, mert szerinte a zenekar eljárása kimerítette a
116/1958. M. M. sz. utasítás 11 ,§-ának /1 / bekezdésének késésre és az előadás zavartalan lebonyolítását gátló magatartására vonatkozó passzusait. A vádak között szerepelt továbbá, hogy Bergendy Péter a főrendező zakóját ragadta meg felindultságában, míg Demjén a bőr irattartóját vágta a főrendező helyetteséhez, miközben több
tanú szerint megengedhetetlen hangnemet használtak.
A kecskeméti eset már megmosolyogtatóbb, ugyanis csak annyi történt, hogy
Bergendy István több mondatot használt két szám közötti összekötő szövegként,
mint azt előzőlegjelezte a rendező szerveknek. Ahogy a jelentés írta: „[...] Bergendy
István — túllépve a műsorközlő feladatát — a 'Kinek van papírja?' szám egyszerű
bemondása helyett színpadi játékba kezdett és mozdulataival olyan értelmet adott a
műsorszám címének, amely a rendezőszervet és a közönség egyes tagjait megbot-

35
36

MOL XIX-I-7-g 10. d. 5. t. 18219/1975.
MOL XIX-I-7-g 10. d. 5. t. 17353/1975.

ránkoztatta." Még az is probléma volt, hogy Bergendy néhány pillanatra elhagyta a
színpadot. További vádak: Ajkán Demjén hiányos öltözetben (farmernadrág, nyitott
mellény és fekete sál!) sörözött a büfében, illuminált állapotban hangoskodtak a koncertek után a többi városban is, a győri koncert után pedig szidalmazták a buszsofőrt,
mert lassan hajtott, és nem ott tette ki őket, ahol szerették volna. Az eltiltás ellen
15 napon belül fellebbezhettek, de az iratra Barnáné a következőket írta kézzel
1975. június 11-én: „Amennyiben fellebbeznek, nagyon hasznosnak tartanám, ha
behívná őket és megmondaná a mi véleményünket is az ilyen tűrhetetlen, ostoba magatartásról. Úgy vélem túlságosan jó dolguk van!" j7
Arra is akadt példa, hogy saját alkalmazottja ellen kellett eljárást indítania az
ORI-nak korrupció, azaz személyes befolyásból származó anyagi előnyök kihasználása miatt. Gyárfás Lászlót, az ORI osztályvezetőjét 1979. március 9-én az ORI
berkein belül megrendezett vizsgálat során vonták felelősségre az Omega együttessel rendezett 8 koncert visszaélései miatt. Gyárfás a Magyar Zeneművészek
Szakszervezetének funkcionáriusa is volt az ORI-nál mint szakszervezeti bizottsági elnök, így beleegyezésüket kellett kérni az eljárás beindításához, amit 1979. február 21 -én megadtak. A tárgyalás során kiderült, hogy színpadi munkálatok címén
8 előadásra 4 ezer forintot vett fel a Sportpropaganda Vállalattól. Erre szerinte
azért volt szükség, mert a sportcsarnokokban nem álltak rendelkezésre színpadok,
és azokat az ő vezetésével állították fel. A beszámolóból azonban hamar kiderült,
hogy az effektív munkavégzésnél az ORI osztályvezetője nem mindig voltjelen
(tehát nem dolgozott meg a pénzéért, ami egyúttal felveti azt a kérdést, hogy mi
szükség lehetett az ő megbízására), és a koncerteken ellátott ügyelői feladatköre,
amiért a rendes fizetését megkapta, nem volt elválasztható a fenti munkájától.
Ugyanilyen ügyletet a Fonográf együttesnél is elvállalt koncertenként 1000 forintért. Bali György igazgató 1979. március 23-án, a fenti tények ismeretében az
összeférhetetlenséget megállapítva, drákói szigorral csapott le, alapbércsökkentéssel és áthelyezéssel sújtva Gyárfás Lászlót. Osztályvezetőből csoportvezetővé
degradálták, amivel fizetésredukálás járt. Az elmarasztaló fegyelmi határozat indoklása szerint 18 ezer forintnyi összeget engedély nélküli munkaviszonyon kívüli
tevékenységéből szerzett. Ráadásul —- állapította meg Bali — a kifizetések jogcíme sem egyezett a ténylegesen elvégzett munkával. A felsőbb szakszervezeti szerv
a döntést elfogadta/ 8
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MOL XIX-I-7-g 13. d. 15. t. 17810/1975.
MOL XIX-i-7-jj Kulturálsi Minisztérium, Ellenőrzési Osztály (a továbbiakban XIX-I-7-jj) 6.
d.(ideiglenesen) ORI 1979. évi vizsgálati anyaga, dosszié.

A könnyűzenei műfaj ideológiai ellenőrzésében az ORI igazgatója olymódon is
közreműködött, hogy a Táncdal- és Sanzonbizottság részéről tartotta a kapcsolatot
a tárcával, amit Keszler Pál 1976. május 17-én kelt levele bizonyít. Ebben leírta,
hogy 1975-ben 58 ülést tartottak, 1028 dalt bíráltak el, 715 dalt elfogadtak, 98-at
véglegesen visszautasítottak, 215-öt pedig javításra adtak vissza. A szövegek még
jobb megszűrése érdekében Romhányi József és Fodor Ákos mellé felvették soraikba Bárányi Ferenc költőt. A munka eredményes elvégzését mutatja, hogy a bizottság, ahogy Keszler megjegyezte, maradéktalanul végrehajtotta az előző évi
felügyelő bizottsági határozatot, amit a kultusztárca fogalmazott meg."'9
Az ORI-nál Solymár László főrevizor által 1975. november-decemberben vezetett revízió eredményéről Pozsgay Imrét, a kulturális tárca helyettes vezetőjét is
tájékoztatták. Újabb feladatkörrel bővült tevékenységük a 6/1975. (XI. 12.)
KM rendelet 40 és az ennek végrehajtására kiadott 104/1975. (MK 23.) KM számú
utasítás41 alapján: kizárólag hozzájuk tartozott a könnyű műfajban érvényes előadóművészi működési engedélyek kiadása és megvonása, munkaviszonyon kívüli
fellépéstől való eltiltás, a tiszteletdíjak mértékének megállapítása, a megállapítottnál magasabb összegű tiszteletdíj vagy költségtérítés visszafizettetése. 42 Az ORI
vizsgákról rendszeresen készítettek írásbeli jelentést a minisztériumnak. Az 1977.
április 25-május 5. közötti vizsgákról szóló jelentésben szigorú elbírálásról számolt be Bali György igazgató: a megjelent 48 táncdalénekesből mindössze 8-an feleltek meg, további 4-en kaptak ideiglenes működési engedélyt. A folk- és polbeat-esek közül 10-ből 3 volt az arány, míg az együtteseknél 39-ből 25. 4 j Az ORI
évente két vizsgát tartott, a vizsgára bocsáthatóság megtagadásának okai között lehetett a korhatár átlépése és a megfelelő iskolai végzettség (középiskola) hiánya. A
vizsgabiztosok napi 300 forintot kaptak munkájukért, 1976-ban 12 szakembert
hívtak meg soraikba. 44
Az 1974-es közművelődési párthatározat hatását szintén kimutatta az 1975-ös
revízió az ORI munkájában, mégpedig a műsorok struktúraváltásában. Ennek jegyében a pártállam kultúrpolitikája által magasabb művészi értékűnek tartott produkciókat mutattak be, amelyek kevesebb bevétellel kecsegtettek, sokszor ráfizetésseljártak. A jelentés elismerte, hogy ezek az előadások az ORI alapvető érdekei-
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MOL XIX-I-7-g 18. d. 2. t. 56636/1976.
Művelődésügyi Közlöny. XIV. évf. 23. sz. 1975. december 4. 827. p.
Művelődésügyi Közlöny. XIV. évf. 23. sz. 1975. december 4. 827. p.
MOL XIX-I-7-bb 5. d. 21. t. Zene dosszié.
MOL XIX-I-7-g 24. d. 2. t. 56919/1977.
MOL XIX-I-7-jj 7. d. ORI 1977. évi költségvetési revíziója dosszié.

vei ellentétesen hatottak. Ennek kompenzálására javasolta a revízió, hogy a „kultúrpolitikailag értékesebb" előadások szervezését végzők részére ösztönző jutalmazási célfeladatokat tűzzenek ki. Ez a jól bevált szocialista elismerési módok
egyike volt, amikor nem anyagiakkal, hanem újabb munkával látták el a jól teljesítő alkalmazottakat. Ennek során főmunkaidős munkakörükben bizonyos mellékkeresetre tehettek szert. Erre volt példa az adminisztrációs és a jegy pénztárosi
beosztás, ez utóbbi esetben az Országos Filharmónia és az ORI ugyanazt a személyt alkalmazta elvileg két tevékenység betöltésére, de előfordult, hogy az ORI
alkalmazottai más rendezvények jegyeit is árusították. A jegypénztári nyitva tartás
alatt a komoly- és a könnyűzenei rendezvények belépőjegyeit is árusító alkalmazott dupla honorálásáról volt szó. Ha hozzátesszük a revízió fenti megjegyzését a
kultúrpolitikailag fontos, többnyire komolyzenei események deficitjéről, akkor kiderül, hogy a ráfizetéses rendezvényeken közreműködő alkalmazottaknak így adták meg a lehetőséget egy kis mellékes keresetre. A revízió viszont ezt a szemére
hányta az ORI vezetőségének: „A napi törvényes munkaidőn belül adminisztratív
munkát végezni egy időben két munkáltatónál sem mellékfoglalkozásban, sem
másodállásban nem lehetne." A SZÚR rendezvényei ez alól kivételt jelentettek,
mert 1975-től az ORI hatáskörébe utalták, tehát ez nem minősült egyszerre két
munkáltatónál végzett munkának.
Behringer Éva a Kulturális Minisztérium zenei főosztályveztő-helyettese,
Pozsgay Imre kulturális miniszterhelyettesnek írt feljegyzésében 1975. június 30-án
az ORI nemzetközi tevékenységét elemezte. Az ORI 1962-1974 között 41 ország
301 produkcióját hozta Magyarországra, ennek fele szocialista országokból számlázott. Az internacionalista szocialista könnyűzenei politika hozta tető alá a Druzsba,
az Interstart és az Alba Regia elnevezésű jazzfesztiválokat is. Problémaként hozta föl
viszont a „baráti államokkal" összegfüggésben a paritás elvét, miszerint ők ugyanannyi fellépőt szerettek volna hazánkba küldeni, mint amennyi magyar zenész koncertezett az adott országban. Ez már csak azért is gondot okozott, mert „szocialista
relációban" nem volt annyi színvonalas produkció az egyes országokban, mint magyar részről, ami talán az itteni, nagy általánosságban engedékenyebbnek mondható
kultúrpolitikának volt köszönhető. További nézeteltérésre adott okot az államok közötti elszámolási rendszer. A Szovjetunióval való kapcsolattartáson belül főleg akárpátaljai koncertmenü megszervezését tartották kívánatosnak mindkét fél részéről.4"
A nyugati zenekarokkal való megállapodásoknál a kötött devizagazdálkodás határolta be az ORI lehetőségeit, nem minden nyugati zenekart tudtak meghívni, akit
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MOL XIX-I-7-bb 5. d. 21. t. Zene dosszié.

akartak, mert túl drágák voltak, továbbá a helyszín biztosítása is gondot okozott.
Az Interkoncerttel szemben is több alkalommal kerültek kényelmetlen helyzetbe,
egyrészt a dátumtévedések, másrészt pedig a két vállalat közötti kooperáció hiányosságai miatt, de az is előfordult, hogy a művész állt elő az előadás előtti napokban
újabb követelésekkel. 45 A külföldi együttesek meghívása aztán a hetvenes évek végén, a korábbiaktól eltérően, hasznot hozott, ezek közül a Boney M-et emelte ki az
1979-es revizori jelentés. A szocialista országokból is érkeztek zenekarok, e fellépések fele nyereséges, másik fele veszteséges volt ekkor. 47 Keszler Pál tájékoztatta
Pozsgay Imre kulturális miniszterhelyettest Mem- phis Síim USA-beli blues énekes és zongorista Erkel Színilázban való fellépéséről 1976. március 10-én. Ebből
megtudjuk, hogy az időponttal sok gond volt, 1973 óta tartott az egyeztetés. A koncert 30 és 80 forint közötti helyáraira a minisztérium Zene- és Táncművészeti Főosztályának engedélyét kellett kérniük, amit az 56192/1976. számú leiratban
megkaptak. Pozsgay 1976. március 11-én értesítette Farkasinszky Lajost, a fővárosi tanács elnökhelyettesét a koncertről. 48
Az 1979. január-februárban folytatott minisztériumi ellenőrzés megállapította,
hogy 1977-ig nőtt a hangversenyek száma, utána csökkent a látogatók számával
együtt. (A kemény rock élvonalbeli csapatai ekkoriban hódították meg a közönséget, de ezeknek a zenekaroknak jelentős része nem az ORI-n keresztül bonyolította
koncertjeit.) A művészek leginkább haknikban igyekeztek fellépni, és nem az
ORI-n keresztül szervezték a műsoraikat, mert így kedvezőbb feltételek között fizethették a jövedelemadójukat (az ORI rendezésében 20 ezer, míg magánszervezésben 80 ezer forintig volt 6%-os a jövedelemadó kulcsa, afölött emelkedett),
emellett a másod- és harmadfellépések is 100%-os gázsit eredményeztek, nem úgy
mint az ORI-n keresztül, ahol vidéken 80, a fővárosban 60%-át kapták az eredeti
fellépti díjuknak, ráadásul sorozatfellépések esetén is hasonlóképpen jártak el a
művészekkel szemben az ORI-nál. Az ORI revíziója rosszallóan említette meg,
hogy az intézmény gárdája a jogszabályokat átlépve igyekezett a legnevesebb énekeseket, zenészeket megtartani, emiatt 100%-os díjazást fizették nekik, aminek
folytán 1978-ban 1,2 millió forinttal fizettek többet a megengedettnél. Másik problémaként merült fel, hogy a koncertek — számuk csökkenése ellenére — az ezek
szerint kis létszámú szervezőgárdának gondot okoztak, és a kapacitáshiány oda vezetett, hogy nem mindig kötöttek írásban szerződést. A szóbeli szerződés következményeként néhány előadás el is maradt, amit az ellenőrzés felrótt az ORI veze-
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MOL XIX-I-7-bb 5. d. 21. t. Zene. dosszié.

tőségének. A gazdasági nehézségek között említették meg a benzináremelések óta
fokozódó szállítási költségeket, ami a vonatközlekedést helyezte volna előtérbe.
Ez persze nem vált általánossá a zenészek esetében, ám az ORI sem vállalta már a
szállítást kisbusszal a II. osztályú vonatjegyár szintjén. 49
Az ORI foglalkozott vendéglátóipari zenei előadások szervezésével is, ami mutatja, hogy bár a kommunista rezsim kultúrpolitikája az egyes intézmények közötti
hatásköröket lehetőség szerint igyekezett szétválasztani, ez mégsem sikerült teljes
mértékben (ennek a területnek a gazdája elvileg az Országos Szórakoztatózenei
Központ lett volna). Az ORI szemszögéből érthető is volt a ragaszkodás a vendéglátóipari könnyűzenéhez, mert ahogy a jelentés megállapította, az intézményi átlagnáljóval — 1977-ben 112%-kal, 1978-ban 62%-kal — nagyobb haszonkulcscsal dolgozott ezen a téren, mint a többi pop és rockzenei eseménynél, vagy színészek fel léptetése esetén. Ez abból adódott, hogy az átlagosnál jelentősen kisebb
költségráfordítással lehetett megszervezni ezeket a produkciókat. A befektetett
energia és költség azonban mindegyik műfajban busásan visszatérült, amit jelez,
hogy míg a kiadás 8%-kal, addig a bevétel 35%-kal lett magasabb 1978-ban az előző
évihez képest, az átlagos intézményi haszonkulcs pedig 18,05%-os lett 1978-ban.
A könnyűzenei bevételek növekedését azonban nem használhatta fel az ORI helyben
(azaz nem fordíthatta újabb és újabb, még nagyobb bevétellel kecsegtető koncertekre), hanem a komolyzene támogatására létrejött zenei kulturális alapba fizette be.

Az ORI a Kádár-rendszer utolsó évtizedében (1980-1989)
A nyolcvanas évek elején kezdődött az ORI monopolhelyzetének megrendülése,
aminek eredményeként először a KISZ vezetése alatt álló Ifjúsági Rendező Iroda
(IRI) alakult meg 1982-ben, majd a kisvállalkozások, leginkább gazdasági munkaközösségek (GMK) keretében indított koncertszervező irodák vertek gyökeret.
A gazdasági mutatók fokozódó romlása miatt jöhettek létre ezek a szervezetek, miközben a pártállami vezetés folyamatosan a régi, jól ismert szlogeneket hangoztatva irányította az ORI-t, amely a rendszer bukásáig még a legnagyobb koncertszervező intézmény volt Magyarországon. A kultusztárca vizsgálata 1982-ben en-
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ORJ-rendezvényeken kívül azonban, főleg a téli hónapokban, amikor a mikrobuszok hajlamosak voltak elakadni, több zenekarral is előfordult, hogy a vonatot részesítették előnyben. A
Hobo Blues Band 1981 elején Sárbogárdra vonattal ment, de a R Mobil is hasonlóképpen j u tott le egy Bakony-beli községbe koncertezni. A rajongók eleinte nem is hitték el, hogy az általuk sztárolt együttessel egy vonaton utaznak. - Sárvári Vilmosnak, a P. Mobil gitárosának
személyes közlése. 2004. április 9.

nek megfelelően megemlített néhány, a minisztérium által az ORI számára kötelezően előírt produkciót. Ide tartozott a Szovjet Kultúra Napjai elnevezésű program
mellett többek között a Kék gitár szovjet, a Judahej NDK-beli és egy mongol
együttes fel léptetése, valamint érdekes módon a Jézus Krisztus Szupersztár és az
Evita is.50
Az előadások műfaji összetétele nagy változatosságot mutatott, a pop és a jazz
mellett szerepelt az operett és a magyar nóta is. A lehető legszélesebb társadalmi
spektrumot igyekeztek kiszolgálni „a szórakoztatás messzemenő figyelembevételével, a jó ízlés határain belül." — írta az 1984. évi revíziós jelentés. Megfigyelhető
tehát egyfajta hangsúlyeltolódás a hatalom szóhasználatában, ami a szórakozás
mint cél elfogadását jelenti, hiszen a nyolcvanas évek elején már nem említették
ezt negatív felhanggal. Persze rögtön hozzátették, hogy csak bizonyos határokon
belül lévő szórakozási formáknak adott helyet az ORI rendezőgárdája, így a a punk
és alternatív zenekarok egyáltalán nem juthattak szóhoz náluk. A jelentés elismerően állapította meg: „Hosszabb távra visszatekintve is megállapítható, hogy megfelelő körültekintéssel szűrik ki a nemkívánatos társadalmi hatást kiváltó, szélsőséges irányzatok képviselőinek bemutatását. Ezekkel kapcsolatban is nyitottak
azonban, és pódiumra kerülésüket is támogatják, ha tapasztalják az integrálódási
készséget." A jelentés az egykori „fekete bárány" zenekarokra utalt, amelyek közül a „legfeketébb", a Beatrice lehetőséget kapott 1980-ban egy közös országos
turnéra az Omegával és az LGT-vel. Kiemeltek egyes zenekarokat, mint a Neoton
vagy a Dolly Roll, amelyek nemzetközi összehasonlításban is versenyt kiálló produkcióval tűntek ki a színpadon. Negatív jelenségként, profiltorzulásként említették a revízió során, hogy a popzenei koncertek rovására előretörtek a reklám- és
propaganda műsorok. Úgy látszik, a könnyűzene egyes „vadhajtásaihoz" képest
még inkább elítélendő volt a tisztán profittermelő vállalkozás, amit befolyásolt,
hogy az egyes produkciók színpadra állítása költséges volt, így nem volt érdemes
400 fő alatti termekben előadni. Ilyen volt 1984-ben Komár László és Koncz Zsuzsa, vagy a zenekarok közül az R-Go, a Neoton, vagy a Dolly Roll. A kötött devizagazdálkodás miatt pedig meglehetősen nehéz volt külföldi sztárokat Magyarországra hozni, egyrészt, mert 1984-ben 3 és fél millió forintos devizakerettel rendelkezett az ORI, ami ilyen célra elégtelen volt, másrészt pedig túlságosan nagy jegyáremeléssel járt volna, ha valamelyikük mégis Budapesten lép fel. 51
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Bali György ORI-igazgató 1985. május 27-én a revízió megállapításainak igyekezett eleget tenni intézkedési tervében. Ebben célként tűzte ki, hogy a könnyűzenei repertoárt bővítsék, mivel lehetőségeik adottak voltak ezen a téren. Az exkluzív
szerződések körét is szélesíteni tervezték, főként a „kiemelkedő együttesekkel és
szólistákkal", de az, hogy kik tartoztak ebbe a körbe, az megint csak az ORI megítélésén múlott. Ugyanakkor a tervben szerepelt, hogy a reklámok adta lehetőséget
továbbra is ki kell használni, azzal a kikötéssel, hogy ezek a zenei betétek a műsorok színvonalát nem ronthatják.
A Petőfi Csarnokban 1986. november 26-án véleménycserét tartottak a szórakoztatóiparról a Művelődési Minisztérium vezetésével. Ennek során megállapították, hogy — a korabeli romló gazdasági viszonyoknak megfelelően —, a műsorforgalmazást végző ORI illetve IRI árai már a nagy művelődési központok számára
is lassan megfizethetetlenekké váltak. Az infláció begyűrűzésén túlmenően több
okát is megjelölték a két hivatalos műsorszervező iroda drágulásának: a fellépő
művészek sorozat-előadások során is teljes gázsit kértek minden egyes programjuk
után, a kelleténél több hangtechnikussal dolgoztak az ORI-nál és az IRI-nél, az alkalmi zenészek nem vállalták olcsóbban a fellépést mint profi kollégáik, és az
útiköltségtérítést minden esetben igényelték, holott az a hatályos jogszabályok
alapján csak az állományban lévő dolgozók kiküldetése után járt. Külön problémaként említették meg, hogy elszaporodtak a kisvállalkozások és a különböző érdekeltségű műsoros rendezőszervek, a haknik, a fiataloknak nem volt elegendő
választási lehetőségük a programok között, ráadásul a kistelepülések halmozottan
hátrányos helyzetbe kerültek (azaz maradtak).
A válság kezelésére külön feladattervet dolgoztak ki, amelyeket a későbbi politikai változások húztak keresztülhúztak. Ennek ellenére a kialakulófélben lévő
gazdasági változások rányomták bélyegüket az itt elhangzottakra is. Megállapították, hogy a gázsirendszer elavulttá vált, a kereslet-kínálat törvényszerűségeit ezentúl komolyabban kell figyelembe venni. A rendezvények anyagi kockázatát a jövőben nemcsak a rendező szerv vállalta volna, hanem a közreműködő művészek, művészeti csoportok is, így a fellépti díjuk közvetlenül függött volna a rendezvény
rentabilitásától. Újdonságként jelent meg egy menedzser-hálózat kiépítésének kívánalma, amely összehangolta volna az intézmények, a művészek és a közönség
érdekeit, igényeit. A jobb szabályozottság elveit hangoztatva azonban a keményvonalas pártállami elvek is megjelentek, miszerint az önálló rendezési joggal felruházott megyei művelődési központok hozzájárulása nélkül az adott illetékességi
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területen semmilyen rendező szervnek nem lett volna szabad bevételt hozó műsorokat rendezni. Egy központi videotékát is szerettek volna létrehozni propaganda
célokból, valamint az értékek megőrzése érdekében. A tömegkommunikáció élénkítését is célul tűzték ki a megbeszélésen, hiszen ekkor még nem létezett popsajtó,
így csak a hagyományos publicisztikától várták a vérfrissítést. A kistelepülések
mind jobb müsorellátása érdekében pedig szerettek volna egy központi alapot létrehozni, amelyen keresztül segíteni lehetett volna a támogatott produkciókat. Ezáltal sérült volna ugyan a piaci szabályozás elve, de több helységbe eljutottak volna a
hatalom által színvonalasabbnak ítélt produkciók. Az értekezletnek az utókor számára talán leghelytállóbb észrevétele az volt, miszerint a szórakoztatást nem
„szükséges rossz"-nak kellett tekinteni, az arisztokratikus lekezelést pedig ezzel
kapcsolatban meg kellett szüntetni.52
A hosszú távú terveket azonban az ORI-t körüllengő botrányok is keresztülhúzták. A Magyar Nemzet 1989. január 17-i száma a 7. oldalon Borebich Péter'Az ORI
fizeti a Maxim takarítónőjét' című cikkét közölte, amelyben az ORI körül kialakult
anyagi visszásságokat taglalták/ ' A kommunista államberendezkedésnek megfelelően az ORI vélt vagy valós üzleti visszaéléseit a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB) vizsgálta meg 1988. október 24-december 5. között, melynek során
megállapította, hogy a szervezet gazdálkodásában a takarékosság legcsekélyebb jele
sem tapasztalható. A KNEB az ORI működésének kritikáján keresztül tükröt mutatott fel a Kádár-rendszer hanyatló gazdasági helyzetéről is, végkövetkeztetése szerint a társadalmi vagyon hűtlen kezeléséről volt szó: „A vizsgálat során világossá
vált, hogy a bejelentők által jelzett súlyos szabálytalanságok nem újkeletűek — a korábbi vezetés alatt jöttek felszínre, folyamatot alkotnak, [...] a visszaélések állandósultak. Tényleges ellenőrzésről nem beszélhetünk, a felügyeleti ellenőrzések formálisak voltak, a belső ellenőrzés komoly hiányosságokat sosem állapított meg. 'Védett' vállalatról volt szó, ahol 'védett emberek' működtek. Az ORI a pangás éveinek
valamennyi jellemzőjét működésében megtestesítette." A vizsgálat következtetése
szerint a kultusztárca a korábbi években nem végzett igazán mélyreható revíziókat,
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holott a kultúra állami finanszírozása meglehetősen ingatag alapokon állt a nyolcvanas évek végén: „Miközben a kultúrára fordítható források beszűkülnek, a kultúra intézményei anyagiak hiányában ellehetetlenülnek, a kultúra munkásai a létminimum
határát súroló összegekért dolgoznak, addig egy privilegizált helyzetben lévő intézmény tisztátalan gazdálkodással milliókhoz jut és juttat egyeseket, és a megszerzett
pénzösszegekkel pazarlóan bánik." Nyilván furcsa volt a kommunizmus korábbi
éveihez képest, hogy a fizetésbeli aránytalanságok ekkora méreteket öltöttek: „Nem
lehet szó nélkül elmeimi amellett, hogy a kulturális alaptól elvont és a szponzoroktól
megszerzett összegek a kedvezményezettek egy szűk csoportja között oszlik meg,
akik ily módon teljesítményükkel arányban nem álló jövedelemhez jutnak." Szemére hányták az ORI-nak, hogy a piacorientált közegben megtartották kedvező pozíciójukat, és haszonélvezőjévé váltak a gazdasági változásoknak. A KNEB vizsgálatára
1989. január 10-én az ORI megbízott igazgatója, Gál Iván reagált, amelyben többnyire a vállalat mundérjának becsületét védte, hangoztatva, hogy a művészek gázsiját már nem kötötték jogszabályok, ugyanakkor a szabálytalanul felvett előlegeket,
csakúgy, mint az utalványozások szabálytalanságait elismerte. Vitatkozott azonban
azokkal az ORI-t ért kritikákkal, miszerint az Interpop Fesztiválok ráfizetésesek lettek volna, hangoztatva, hogy az ilyen irányú befektetések csak hosszú távon térülhettek meg, akkor viszont busásan (Az ORI sikeres turnéra vitte 2 éven keresztül a
Z'zi Labort, a Napoleon BLD-t és Zoltán Erikát, az MHV pedig az 1986-os fesztivál
nyerteseinek lemezeiből több mint 1 millió példányt adott el). Emellett hangsúlyozta, hogy a könnyűzenei műfajnak szüksége volt vérfrissítésre, amit legjobban a fesztiválokkal lehetett megtenni, ami által a popzene sokszínűsége biztosítható volt.
A még mindig pártállami irányítás alatt álló hivatalos sajtó elítélte az ORI kiskapukkal élő tevékenységét. Ahogy a Magyar Nemzet cikke fogalmazott: „Műsoraikat indokolatlanul nagy ügyeleti és műsorellenőrzési díjakkal is megterhelték. [...]
A vizsgálat többek között súlyos szabálytalanságokat, visszaéléseket is megállapított." Hozzá kell tenni azonban, hogy a művészek fellépti díját 1988. január 1. után
szabadárassá tették (ezzel kapcsolatban híresült el Kabos Lászlónak az a mondása,
miszerint ő annyit kér egy-egy műsora után, amennyit akar.) A folyamatos pénzügyi manipulációkkal való gyanúsítgatások is közrejátszhattak abban, hogy a Bali
Györgyöt 1987 júliusában felváltó Bulányi László ORI-igazgató 1988. november
4-én öngyilkos lett, utána megbízottként Gál Iván került az intézmény élére. Ezt
megelőzően egy évvel korábban megszüntették az IRI-t, amelynek élén szintén
Gál Iván állt első és egyben utolsó igazgatóként. A cég éléről a Népszabadság
1989. január 25-i száma szerint pártfegyelmivel és pénzbüntetéssel kellett eljönnie, mert ráfizetésesek voltak.

A cikkíró már nyíltan támadhatta a letűnőfélben lévő korszak nagy neveit, így
szóvá tette, hogy Erdős Péter, Wilpert Imre és Boros Lajos, az MH V szerkesztőségvezetői milyen alapon kaptak kiemelt szerkesztői díjat 1988-ban a Neoton Família,
a Dolly Roll és a Z'Zi Labor Interpop Fesztiválon történő színpadra állítá- sáért.
Gál Iván reagálása szerint azonban kifejezetten arra az alkalomra készülő programok voltak ezek a vállalkozások, így megérdemelték az akkoriban egyszeri megbízás után horribilisnek mondható 12.500 forintot. Az ORI zavaros ügyeiről többek
között cikkezett még a Népszabadság 1989. január 26-i és január 28-i száma, megemlítve, hogy a szokatlanul magas honoráriumú művészek és szerkesztőik ennél
nagyságrenddel nagyobb bevételt termeltek az monopolhelyzetben lévő állami intézménynek (többek között Korda Györgyöt és Balázs Klárit a figyelem középpontjába vonva). A vizsgálat során azonban nem csak az került napvilágra, hogy
kirívóan nagy összegeket fizettek ki a fellépőknek, hanem az is, hogy sokszor törvénybe ütközően jártak el. Az ORI és az OKISZ Labor 1987-es közös rendezésű
szilveszteri rendezvényén, fiktív számlákkal fedték el a valós bevételt, más alkalmakkor nyugdíjasok nevére utalták a pénzt az adózást megkerülendő, vagy a művészek hozzátartozóit szerkesztőként tüntették fel, holott gyakorlati munkájuk
nem, vagy csak alig volt a produkciókban.
A „glasznoszty" jelenségének tudható be, hogy ezeket a visszaéléseket már szabadon tárgyalhatta a sajtó, hiszen kevéssé feltételezhető, hogy korábban egyáltalán
nem voltak visszaélések az ORI-nál. Az ORI-botránynak azonban súlyosabb következménye is lett: mivel az általuk rendezett Interpop Fesztiválon 1988-ban zsűritagként a Művelődési Minisztérium közművelődési főosztályvezetője, Kormos
Sándor is részt vett, aki szintén a kor szintjéhez képest magas tiszteletdíjat kapott,
maga a kultusztárca is színt vallott, amikor Stark Antal államtitkár kijelentette:
„A kialakult helyzetért a Művelődési Minisztérium is felelős, elmarasztalható személyi politikájáért, szakmai, gazdasági ellenőrző tevékenységének fogyatékosságáért." 54 Az államtitkár ugyanakkor hozzátette, hogy az ORI-nál a személyi felelősökkel szemben több fegyelmi eljárást indítottak. Ennél is szokatlanabb volt,
hogy az ORI ügyviteli rendjének felülvizsgálatára miniszteri biztost neveztek ki,
akinek a feladata a vállalattá történő átalakítás előkészítése volt. Ezzel párhuzamosan — és talán ez jelenthette a rendszerváltás valódi kezdetét a könnyűzenében —
az ORI hatósági bizonyítványát megvonták, a működési engedélyek kiadását a művészeti szövetségek hatáskörébe tervezték utalni, amivel végképp megszűnt az
ORI monopolhelyzete.
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Az ORI élére végül miniszteri biztost neveztek ki Gödöllői Lajos személyében
1989 tavaszán, aki 1990 májusában mármint igazgató írta alá az ORI hivatalos leveleit. A rendszerváltás pillanatában, a III. köztársaság kikiáltásakor is zajlott egy
revízió az ORI-nál, amely 1989. október 16-november 8. között tartott, ám ennek
tanulságait már nem érvényesíthették, mivel 1991. június 30-án egy kulturális miniszteri rendelettel megszűnt a szervezet A vizsgálat lefolytatására még „elvtárs"
megszólítással kérték fel 1989. április 6-án a Művelődési Minisztérium Ellenőrzési Főosztályának vezetőjét, Scheer Bélát, de mire véget ért a revízió, „úr"-ként szólította meg egymást az ORI igazgatója és a kultusztárca illetékese. 35
Összegzésként kijelenthetjük, hogy az Országos Rendező Iroda monopóliumszerű tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Kádár-rendszerben a
könnyűzenei életet hatékonyan ellenőrizhessék a hatalom birtokosai. Feladatát természetesen a többi zenei intézménnyel, a közigazgatási és pártszervek hálózatával
együtt töltötte be. Ez a cég volt az, amely meghatározhatta, hogy nagy nyilvánosság előtt kik léphettek fel nem csak a mai értelemben vett könnyűzene területén, hanem az operett, a sanzon, a magyar nóta vagy a kabaré világában. Az ORI azon
keresztül, hogy fellépési engedélyek kiadására és ehhez kapcsolódó vizsgáztatásra
volt jogosítványa, meghatározhatta azok körét, akik a legtöbbet jövedelmező országos turnékra, sportcsarnokokat megtöltő műsoros előadásokra kaphattak tőlük
szerződést. Az intézmény kapacitáshiánya, illetve a könnyűzenei élet szerteágazó
volta és a tömegigény azonban azt eredményezte, hogy nem minden koncertet az
ORI szervezett, a kisebb művelődési házakban magánszervezésben is adtak előadásokat. A hatalom legfelső szintje az ORI tevékenységét jószerével hagyta kibontakozni, csak akkor nyilvánított róla véleményt, amikor valamely jelenség
olyan méreteket kezdett ölteni, ami már szám ara is kellemetlen volt, illetve amikor
olyan markáns zenei irányzatok ütötték fel fejüket, melyek nyíltan ellentétben álltak a szocializmus eszmerendszerével még akkor is, ha netán nem volt túl nagy tömegbázisuk (például a punkmozgalom a nyolcvanas évek derekán).
Az ORI története egyértelműen szakaszolható, ezeket a nagypolitikához kapcsolódóan a tevékenységükben beállt változások jelzik. Ilyen volt a különböző műfajok, így például a jazz és a rock and roll felé való nyitás (1963 körül), a beatkoncertek számának ugrásszerű növekedése (1968 körül), vagy a rendszer erősebb
ORI általi ellenőrzése 1973-tól az új gazdasági mechanizmus elvetésével. Utóbbi
során többek között az előadóművészi működési engedélyek könnyű műfajban történő kizárólagos kiadása és megvonása is jogkörükbe tartozott, ugyanakkor a helyi
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tanácsok és a rendőrség engedélye is kellett egy-egy koncert szervezéséhez.
A nyolcvanas évek pedig azért választhatók külön az előzőektől, mert a pártállam
gazdasági válságkezelő programjának keretében nem csak monopóliumuk szűnt
meg az IRI és különböző magáncégek megalakulásával, de ezzel együtt a rendszerváltást közvetlenül megelőzően fény derült azokra a visszásságokra is, amelyek
valószínűsíthetően a Kádár-rendszer egész időszakát jellemezték, ami által végképp elvesztette hitelességét az intézmény.

KOVÁCS TAMÁS
ADALÉKOK A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
SZEREPÉHEZ AZ ÁLLAMVÉDELEMBEN
ÉS AZ ÁLLAMRENDÉSZETBEN 1

A magyar történetírásban eléggé stabilnak látszik az a kép, miszerint egy ország
belső rendjének a legfőbb őrzője a belügyminisztérium, illetve az alárendeltségébe
tartozó rend- és államvédelmi szervek — rendőrség, csendőrség — voltak. Magyarországon azonban a helyzetet némileg bonyolította, hogy a honvédség is —
különösen a vezérkar — részt követelt magának a belső rend fenntartásában. A II.
világháború alatti magyar államvédelmi struktúra alapjai 1919—1920-ra nyúlnak
vissza, de annak „klasszikus rendszere" a '30-as évek közepére alakult ki. Ekkor a
rendőrség mellett a csendőrség központi nyomozó alosztálya és a vezérkar illetékes osztálya is bekapcsolódott a rendszer vélt vagy valós ellenségeinek felkutatásába. Ennek egyik leginkább bevett módszere a beépülés volt a különböző mozgalmakba, egyesületekbe és pártokba, valamint, hogy szinte valamennyi minisztériumban voltak előbb a rendőrségnek, majd a csendőrségnek és a hadseregnek is
bizalmi — ahogy a forrásokban olvasható: „b" — emberei, vagyis besúgói. 2
A rendszer differenciálódásának és finomodásának a jele volt, hogy 1938-ban
átalakították a vezérkari főnökséget: ekkortól lett a szempontunkból releváns osztály neve 2. vkf. osztály, vagy más formában: VKF/2, amelyhez mind a hírszerzés,
mind pedig az elhárítás tartozott. Az osztály számos — itt most nem tárgyalandó —
alosztályra tagolódott. A honvéd vezérkar különösen a Komintern 1937-es
VII. kongresszusa után látta úgy, hogy immáron alapvetően katonai kérdéssé vált a
kommunisták elleni harc. A kongresszus ugyanis egyrészt nyíltan a náci III. Birodalmatjelölte meg legfőbb ellenségnek, vagyis azt az országot, amelyik ekkorra a
Magyar Királyság legfőbb szövetségesévé vált. Az egyes kommunista pártokhoz a
Komintern instruktorokat küldött. Vagyis — vélte a honvéd vezérkar —, a helyi

1
2

Jelen tanulmány alapját a szerzőnek a Horthy-kori magyar államvédelmi rendszerről készülő
PhD-disszertációjának egyik alfejezete adta.
A besúgóhálózat kiépítése polgári vonalon már 1919 augusztus l-jén, vagyis a Tanácsköztársaság bukásának másnapján elkezdődött. Katonai vonalon ez a Nemzeti Hadsereg Fővezérségének létrejöttéhez köthető.
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kommunista párt valójában szovjet hírszerző szerv, amelynek a budapesti szovjet
nagykövetség nyújt valamiféle védelmet/
így a magyar honvédség, amelyben még éltek az 1919-1920-as „rendteremtés"
emlékei — különösen az un „T" (= tájékoztató) osztály működése —, ezért teljesen
logikusnak és indokoltnak látta, hogy az állam védelme az ország határain belül is a
honvédség feladata. 4 Ennek az elméletnek a győzelmeként is értékelhetjük a honvédelemről szóló 1939:11. törvénycikket, amely minden korábbinál több lehetőséget és jogot adott a mindenkori vezérkari főnöknek polgári személyekkel szembeni
intézkedésekre. 5 Megítélésünk szerint ettől az időponttól figyelhető meg a Honvédelmi Minisztérium, illetve a honvéd vezérkar szerepének erőteljes növekedése,
valamint az, hogy egyrészt az államvédelmi (hírszerzés, defenzív szolgálat) és államrendészeti ügyek kezdenek egybemosódni; másrészt katonai ügyekké válni.
A Belügyminisztérium szervezeti rendszerében az államrendőrség 6 mellett az
1930:XXVIII. törvénycikkel felállított Külföldieket Ellenőrző Központi Hatóságnak (KEOKH) is komoly kémelhárító szerepet szántak. Amíg helyi szinten a 2.
vkf. osztály a területileg illetékes hadtest-, illetve hadosztályparancsnokságokhoz
volt köthető, addig a KEOKH-nak a nagyobb határ menti városokban jöttek létre
kirendeltségei. Szintén a Belügyminisztérium alá tartoztak az internálótáborok,
ahová minden gyanús személyt, legyen az magyar vagy külföldi — gyakran bírói
döntés nélkül — határozatlan időre is elzárhattak. Szintén a KEOKH hatáskörébe
tartoztak a határvidékeken tartott, a '30-as évek végéhez közeledve egyre gyakoribb utas-ellenőrző razziák.
A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter kettős alárendeltségében működő
Magyar Királyi Csendőrség 1930 és 1941 között ún. csendőrnyomozó-alosztályokat épített ki vidéken. Ezek az alosztályok két további „A" és „B" jelű alosztályra
tagolódtak. Az „A" jelzésűek foglalkoztak államrendészeti, illetve állambiztonsági ügyekkel, míg a „B" jelűek a köztörvényes bűncselekményekkel. Az iratok tanúsága szerint azonban csakhamar a csendőrök is elkezdtek „kémgyanús", majd a
háború kiteljesedése után „partizángyanús" elemekre vadászni, felkutatásukra pedig önálló hírszerzőhálózatot kiépíteni.
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Itt jegyezzük meg, hogy sporadikus források vannak a budapesti szovjet követség figyeléséről
1938-ból.
Az 1920 júniusában létrehozott osztályt 1922. június l-jén szüntette meg Klebelsberg Kuno
akkori belügyminiszter. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert a T osztály a honvédség
keretein belül működött.
Valamennyi citált törvény teljes szövege megtalálható: Corpus Juris Hungarici CD-ROM.
Az államrendőrség kifejezés arra utal, hogy a rendőrség nem az önkormányzatoknak, hanem a
kormánynak volt alárendelve.

A három szervezet azonban nemcsak az állam és a rendszer ellenségeit igyekezett elfogni, hanem mindent megtettek egymás lejáratásáért, legyűréséért is. Az
egyre zavarosabbá váló nyomozásokat és partizánrazziákat 1942-ben igyekeztek
egy szervezet, az Államvédelmi Központ (ÁVK) alá beszervezni — igen csekély
sikerrel.
A szervezetet egy katonatiszt vezette, Ujszászy István vezérőrnagy, 7 aki Horthy
Miklós kormányzó bizalmasa volt, de mind a rendőrség, mind a csendőrség, mind a
VKF megpróbálta őrizni a maga önállóságát. Csakhamar kiderült: az alárendelt szerveknek teljes mértékben sikerült függetlennek maradni a felettük álló csúcsszervtől.
Az AVK-n belüli viták és alapvető szemléletbeni különbségek nagyon hamar kiütköztek. A csendőrök és a rendőrök között ezek egy idő után már a másik szervezet
feljelentgetésében csúcsosodtak ki az illetékes minisztériumban. A rendőrség politikai osztályának de facto irányítója, dr. Sombor-Schweinitzer József rendőr-főkapitányhelyettes 8 megtartotta kivételes pozícióját: továbbra is közvetlen bejárása a
kormányzó bizalmasának számító Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterhez.
A VKF/2 pedig lehallgatta Ujszászy telefonját. Az így megszerzett információk pedig mindig eljutottak valamilyen úton az SD Ausland VI. E alosztályához 9 is. Ez a
tény a háború után újabb és újabb találgatásokra adott alapot azzal kapcsolatban,
hogy a magyar hadseregből kik kémkedtek valamelyik német hírszerző szervnek. Az
ÁVK az 1944. március 19-i német megszállás után marginalizálódott. Az október
15-16-i nyilas puccs után — ekkor reszneki Zákó András vezérőrnagy lett nemcsak
az ÁVK, hanem a VKF/2 parancsnoka is — elvesztette mindennemű önállóságát és
koordináló szerepét az egykori csúcsszervezet.
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A tábornok életéről, tevékenységéről és titokzatos haláláról részletesen ld.: Haraszti György
(szerk.): Vallomások a holtak házából. Budapest, Corvina Kiadó - ABTL, 2007.
Sombor-Schweinitzer a '30-as évek végén tisztán látta, hogy Magyarországon nem a kommunisták, hanem az előretörő szélsőjobboldali pártok, különösen a nyilas mozgalom jelenti az
igazi veszélyt Horthy Miklósra és rendszerére. Az 1944. március 19-i német megszállás után
az elsők között tartóztatta le a budapesti SD [Sicherheitsdienst = Biztonsági Szolgálat], A különböző német koncentrációs táborokban való raboskodásból az USA hadserege szabadította
fel. Ezután az amerikai OSS, majd CIC szolgálatba állt. Részt vett az elmenekült magyar háborús bűnösök felderítésében és Magyarországra szállításában, neve azonban a korabeli sajtóba, és így a történelmi tudatba nem került bele.
Az SD ekkorra a német hírszerzés csúcsszervezete, az RSHA [=Reichsicherheitshauptamt] VI.
osztálya, ezen belül a VI. E. alosztály feladata volt a kelet-európai hírszerzés. Az SD Ausland
legismertebb vezetője Walter Schellenberg SS-Brigadeführer volt, aki 1941. júniusában vette
át a hivatalt. Az SD működését részletesen lásd: Walter Schellenber emlékiratai. Bp., Zrínyi
Kiadó, 1997.

Kutatásaink során azonban arra a megállapításra jutottunk, hogy a magyar politikai vezetés és rajta keresztül a különböző alárendeltségben működő „szervek"
igen gyakran a Magyar Királyi Külügyminisztériumtól is reméltek és sokszor kaptak információkat, illetve a két minisztérium nem egy esetben segítette egymás
munkáját. Mindez persze, h a j ó i meggondoljuk, nem meglepő. Mint a magyar történelemben oly sokszor, a rendszer ellenségei nem Magyarországon, hanem külföldön éltek, esetleg külföldre szándékoztak jutni. Ugyancsak a külügy tudott sok
és használható információval szolgálni a kémeket illetően mind a belügynek, mind
a hadügynek.
A korszak külügyi iratanyagában így nem csak klasszikus diplomáciai iratokat
találunk, hanem a magyar állam- és rendvédelemmel összefüggőeket is. Ne feledjük el ugyanakkor azt sem, hogy a külügyminisztériumok és az alájuk tartozó követségek feladata mindig is több volt puszta külképviseleténél: általában fontos
hírszerző központként is működtek.
Magát az önálló magyar külügyminisztériumot az 1918. évi V. néptörvény 1. §-a
hozta létre. A minisztérium szervezeti sémája számos alakalommal változott, illetve az egyes minisztériumi osztályokat is nemegyszer átkeresztelték. Keretében
már az 1920-as évek elejétől működtek a hírszerzéshez, illetve az állambiztonsághoz köthető szervezeti egységek. Szempontunkból a Magyar Királyi Külügyminisztériumon belül az V. Politikai Osztály 10 bír különös jelentőséggel, illetve ezen
belül is a „D" referatúra. 11 Az egység feladatköre 1921 és 194312 között többször is
módosult, illetve pontosították azt, de az alapvető elvárás változatlan maradt. Vagyis szemmel kellett tartaniuk — nekik is — a Magyarországra érkező, illetve itt
hosszabb időt eltöltő külföldi állampolgárokat, figyelni a külföldön élő magyarokat és adott esetben véleményezni magyar állampolgárok útlevélkérelmeit. Sporadikus nyomok alapján például tudható, hogy a Magyarországra menekült és itt is
szervezkedő orosz emigráció szemmel tartásában is részt vett a V. Politikai Osztály
„D" referatúrája az 1920-as években. 1941 tavasza után ez a feladata teljes egészében átkerült a Honvédelmi Minisztérium VKF/2 d. alosztályához. ,J
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Az osztályt az 13095/1-1921. sz. KÜM [Külügyminiszteri] rendelet hívta életre,
A referatúra kutatható iratanyaga 9 iktatókönyv (hiányos), 2 átmenő postakönyv és 8 csomónyi irat. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) K-65 Külügyminisztérium Politikai osztály, V/D. (defenzív) referatúra iratai (a továbbiakban K 65).
1943 az utolsó év, amelyből ezen referatúrának iratanyaga maradt meg.
MOL K-65 1. csomó; Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban
ABTL) 3.1.6. Hálózati, operatív és vizsgálati dossziék. P dossziék. P-431., P-432.

Ezeknek a feladatoknak a szakszerű ellátásában elsősorban a Budapesti Államrendőrség idegenellenőrző-, internálási- és útlevélosztálya volt a segítségükre
1939-ig, amíg életbe nem lépett a honvédelemről szóló törvény. Ez a gyakorlatban
azt is jelentette, hogy a Külügyminisztériumban rendőrök, detektívek is dolgoztak.
Őket vélelmezhetően a Budapesti Főkapitányság valamely az ügyben érintett osztályáról vezényelték át a külügybe.
Érdemes megjegyezni, hogy az V. Politikai Osztály „D" referatúra munkájáról
statisztikai jellegű kimutatások csak a '30-as évek végétől készültek (vagy maradtak meg?): a korábbi iratanyag „csak" az elkészült jelentéseket tartalmazza igen
nagy számban. Szintén megfigyelhető, hogy az idő előrehaladtával egyre több és
több emberről készült jelentés, vagy — mai kifejezéssel élve — környezettanulmány útlevéligénylés esetén.
Sajnálatos, hogy bár egy 1922-es feljegyzés szerint havonta kellett összesítést
készíteni, de ezek nem maradtak fenn. 14 Vélelmezni lehet, hogy 1943 után is képződtek a külügyben államvédelemmel kapcsolatos iratok, hiszen a háború előrehaladtával, illetve a hadi helyzet alakulásával még inkább fokozódott a hatalom
félelme. 13 Megkockáztathatjuk azt a kijelentést is, hogy a meglévő iratanyag sem
teljes. Az, hogy ezek a dokumentumok hol vannak, illetve a háború után hová tűntek, már egy másik a dolgozat témája lenne. 16
A Horthy-rendszer idején (is) a külföldön élő magyarok figyelése állandó munkát biztosított a magyar szerveknek, a kérdés csupán az volt, hogy melyik szerv és
kiket figyeljen. 1920-tól állandó megfigyelés alatt álltak az elmenekült baloldaliak, kommunisták és a legitimisták. Nyílt titok volt, hogy a kommunisták többsége
Bécsbe, Münchenbe 17 és Franciaországba emigrált. 18 Hasonlóan nem kellett külö-
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MOL K-65. 1 csomó, 303. p.
Feltételezésünket megerősíteni látszik a Honvéd Vezérkar főnökének 32502/eln. 2. VKF. D. 1942. szám alatti tervezete, amely az ún. „K" szolgálat kiépítésében, valamint a hírszerzésben
és az elhárításban a Külügyminisztériumnak kulcsszerepet szánt.: ABTL 4.1.A-616.
A háborús pusztításban kétségtelenül sok irat megsemmisült, gondoljunk csak Budapest ostromára. Az sem zárható ki, hogy számos iratnak valahol „nyugaton" veszett nyoma. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Vörös Hadsereg illetékes alakulatai is igyekeztek „összegyűjteni" a
számukra érdekes dokumentumokat. Ennek a „gyűjtésnek" az eredményét a mai napig a különböző orosz levéltárak őrzik. Vö.: Szita Szabolcs: Különleges archívum - 45 ezer karton az
1920-as évek magyar belügyminisztériumából. Népszabadság, 2005. november 29.
A kommunista emigráció e szárnya Hitler hatalomra jutása, illetve az Anschluss után elhagyta
a befogadó országot. Sokan Franciaországba, illetve Belgiumba menekültek tovább,
Egyik csoportnak sem volt számottevő társadalmi bázisa Magyarországon, de a hatalom paranoiája miatt szemmel tartásuk kiemelt feladat volt. Megjegyezzük, hogy a magyar államrendőrség olyan sikeresen épült be a hazai kommunista pártba, hogy az a Komintern előtt is teljes

nösebb nyomozás a vezető legitimista személyek lakhelyének meghatározásához
sem, többségük Ausztriában vagy Svájcban telepedett le az első világháború és a
sikertelen királypuccsok után. Később, különösen a nagy gazdasági világválság
idején, a megfigyeltek köre kiterjedt szinte valamennyi külföldön tartózkodó magyarra és magyar állampolgárra. A '30-as évek végétől a kommunisták mellett
egyre nagyobb figyelmet fordítottak a zsidó származású, illetve a tartósan külföldön tartózkodó személyekre (is).
A referatúra működésének első bő másfél évtizedében a vélt vagy valós kommunisták ügyeinek intézése tette ki az ügyforgalom jelentős részét. A '20-as évek
elején az akták jelentős része a Tanácsköztársaság ideje alatt kompromittálódott
emberek és családtagjaik ügyes-bajos dolgaira, illetve az emigrációban végzett tevékenységük feltárására és értékelésére vonatkozott.
Különösen kényes volt a referatúra feladata, miután 1921 őszén egy magyar detektívekből álló különítmény Hain Péter19 vezetésével egyszerűen betört a magyar
kommunista párt berlini irodájába, hogy az ott lévő iratokat megszerezve, létrehozzák a kommunisták alapnyilvántartó rendszerét. Az akció ugyan sikeres volt, megszerezték a kartonokat, de ettől kezdve maguk az emigráns magyarok, különösen a
kommunisták is sokkal óvatosabbak, bizalmatlanabbak lettek. Az akció más szempontokból sem volt szerencsés. A magyar rendőrség esélyei ugyanis jó időre elvesztek, hogy külföldön is beépüljön a kommunista mozgalomba. Másrészt ez az
információszerzési módszer — finoman fogalmazva is — meglepte a német kollégákat...
Érdekes, hogy az iratokban mindig kiemelték, ha a megfigyelt személy zsidó
vagy zsidó származású volt, vagy ha volt valamilyen „zsidó" kapcsolata. Például
az elmenekült kommunista Földes István maga nem volt zsidó, de Laki rendőrtanácsos, akitől a meneküléshez szükséges útlevelet kapta, igen. Ezt a Földesről szóló
jelentésben megjegyezték, valamint azt is, hogy Lakit ki kell hallgatni az ügyben. 20
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mértékben diszkreditálta magát. 1945 után ezért kellett külföldi - elsősorban felvidéki - magyar kommunistákkal megerősíteni a pártot. A nyugatról hazatért kommunisták pedig csakhamar szembesülhettek a váddal, hogy őket kint valamely nyugati titkosszolgálat, vagy még
annak idején a Horthy-féle rendőrség beszervezte. Farkas Vladimír. Nincs mentség. Az ÁVH
alezredese voltam. Bp., Interart Stúdió, 1990.
Hain rendőrfőtanácsos ekkor hivatalosan a berlini magyar követségen teljesített megfigyelő
szolgálatot. Érdekes, hogy 1920 januárja és áprilisa között Hain a grazi útlevél-kirendeltségen
dolgozott, amely a belügy alárendeltségében működött. ABTL V-77423/a. Hain Péter 1945.
november 12-i kihallgatási jegyzőkönyve.
MOL K-65 1. csomó, 75. p.

Érdekes eset volt 1922-ben Botnyik Sándor, az ismert kommunista művész feleségének az útlevélügye is. A magyar Külügyminisztérium ugyanis — Hetényi Imre
rendőr-főkapitányhelyettes javaslatára (!) — férje politikai nézetrendszere miatt,
valamint arra hivatkozva, hogy szerepel a minisztérium nyilvántartásában, nem
hosszabbította meg a hölgy Németországba szóló útlevelét.21
Szintén nagyban segítették az V. Politikai Osztály „D" referatúrájának — és
általában a magyar hírszerzésnek és állam védelemnek - a munkáját a magyar külképviseletetek. Ok számos esetben — a források hiányos volta miatt nem tudható,
hogy milyen gyakorisággal —jelentették Budapestnek a kémgyanús, megbízhatatlan személyek neveit, főbb azonosító adatait, sőt nem egy esetben különleges ismertetőjegyeit is. A bukaresti nagykövet 192 l-es jelentésében azonban nem tesz
különbséget a kémek, kémgyanúsak, valamint a megbízhatatlan személyek között.
Listáján összesen 23 személy szerepel, közöttük Pokorny Hermann tábornok két
fia is.22 Mindez annak a ténynek a fényében érdekes, hogy Pokornyt 1925. május
1-én léptették elő vezérőrnaggyá, 1921-ben még „csak" vezérkari ezredes. Talán
nem mellékes, hogy Pokorny Morvaországban született német nyelvű családban, a
magyar tanult nyelve volt, hazájának is csak az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után választotta Magyarországot. Ebben az időszakban a vezérkar Nyilvántartási Irodájában az X. (sifreosztály) vezetője. Emlékirataiban nem sok teret szán
családjának bemutatására, így nem részletezi fiai pályafutását sem. 23 Ez az eset újfent megerősíti azt az elvet, hogy a különböző információkat több független forrásból is ellenőrizni kell, különben könnyen félre viheti bármelyik szervet egy-egy
pletyka.
A párizsi magyar nagykövet 1923 októberében — nem tudni, hogy kinek a kérésére — készített egy összefoglaló jelentést 44 Párizsban élő magyar emigránsról, különösen politikai nézetrendszerükről (majdnem mind kommunista volt), kapcsolataikról Magyarországon és Párizsban.24 1930-ban a chicagói magyar konzul örömmel értesítette a Külügyminisztériumot, hogy Károlyi Mihály ellen újabb terhelő bizonyítékokról tud beszámolni, amelyek felhasználhatóak lesznek majd a Károlyi
elleni perben. A volt köztársasági elnök ugyanis a University of Californián tartott
előadást 'Hungary's attempt at Democracy' címmel. Egy ott élő „b" egyén által készített feljegyzés alapján jelentette a konzul, hogy Károlyi gyalázta Magyarországot,
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MOL K-65 1. csomó, 64. p.
MOL K-65 2. csomó, 25. p.
Pokorny Hermann'. Emlékeim. A láthatatlan hírszerző. Bp., Hadtörténelmi Levéltár, 2000.
MOL K-65 1. csomó, 778. p.

illetve a regnáló hatalmi berendezkedést. 23 Mindez azért is figyelemre méltó, mivel
az évekig húzódó Károlyi-perben 1927-ben született meg a törvényszék végítélete;
a perújítási kérelmet pedig 1928. október 26-án utasította el a Kúria.
A diplomaták nem szívesen folytak bele nyíltan államvédelmi ügyekbe. Szívesebben vették, ha már intézkedniük kellett, ha Budapestről utasították őket. Vagy
még inkább azt preferálták, ha egy-egy ügy nem a Külügyminisztérium, hanem
közvetlen az A VK vagy a Belügyminisztérium (rendőrség, KEOKH), netán a Honvédelmi Minisztérium (VKF, HŰEK 26 ) hatáskörébe tartozott, és ezért adott esetben csak ők intézkedhettek — vagyis a diplomaták keze tiszta maradt. 1938-tól, az
Anschluss bekövetkeztétől, majd még inkább Csehszlovákia 1939-es szétverésétől
kezdve a magyar külügy számára is egyre nagyobb gondot okoztak a külföldi, elsősorban zsidó származású menekültek, valamint az ún. „tisztázatlan állampolgárságú" — de igen gyakran azonban magyar anyanyelvű — ugyanakkor zsidó származású személyek ügyei. Látnunk kell, hogy a '30-as évek végétől a klasszikus idegenrendészeti és konzulátusi tevékenység tartalma némileg átalakul.
Az új felfogás szerint mindenki gyanús, aki külföldi, főleg ha zsidó származású,
illetve vallású. A korabeli magyar katonai és csendőri terminológiában a „kommunista" és a „kém" szavak szinonimákká váltak, melyekhez később az „angolbarát"
kifejezés is csatlakozott. Szintén a '30-as évek végétől figyelhető meg, hogy a szervek egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a megfigyelt vagy gyanúsnak tartott személyek vallásának és származásának, különösen, ha zsidó vonalat lehetett
felfedezni.
Az V. politikai osztály „D" referatúrájának iratanyagában a '30-as évek derekától találunk összefoglaló statisztikai jelentéseket is, nem csak személyekről vagy
csoportokról szólókat. Pontos kimutatások maradt meg az ügyiratforgalomról,
amelyből a rendszer nagyságára és ebből következően kiterjedtségére is lehet következtetni.
1937. év folyamán az ügyiratszám 5870 darab volt, melyek közül 126 reservált
(= titkos) politikai, 4480 politikai és 1364 giro 27 ügyirat volt. 28 A politikai iratok
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MOL K-65 3. csomó, 398. p.
A Határmenti Utazás Ellenőrzési Kirendeltség az államhatártól 20 kilométeres sávban működhetett. Ezekhez a kirendeltségekhez mind offenzív, mind pedig defenzív vonalra beosztott
honvéd tiszthelyettest vezényletek.
Ezen ügyiratok a más minisztériumoktól — elsősorban a Belügyminisztériumtól, Honvédelmi
Minisztériumtól és a Pénzügyminisztériumtól — érkezett iratok számát jelentik.
Összehasonlításképpen, ez a szám messze elmaradt a Belügyminisztérium osztályainak ügyiratforgalmától; ahol havonata 800-1000 között mozgott a megoldandó akták száma. ABTL;
A-608/1.

közül 3217 darabban 4822, míg a giro ügyiratok esetében 803 darabban 1513 személy szerepelt. 29 A személyek nyilvántartó adatlapján a következő nyilvántartóhelyek voltak feltüntetve, ahonnan jelentést vártak:
• Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal (OBNYH) nyilvántartásai"10;
• Belügyminisztérium nyilvántartása;
• Budapesti főkapitányság, Politikai Főcsoport nyilvántartása;
• Budapesti főkapitányság, Államrendészeti osztály nyilvántartása;
• Külügyminisztérium politikai nyilvántartása.
Már a felsorolásból is kitűnik: számos nyilvántartóhely, és ebből kifolyólag
adatbázis létezett a két világháború közötti magyar államvédelmi rendszerben.
Ezen nyilvántartóhelyek közül a rendőrség vagy az OBNYH nyilvántartásai közismertek voltak, de az, hogy a Külügyminisztériumnak is volt ilyen jellegű saját
adatbázisa, az már kevésbé. Talán érdemes megjegyezni, hogy bár a hadsereg szerepe évről évre nőtt, ebben a felsorolásban nem szerepelnek a honvédségen belül
vezetett különféle nyilvántartások/ 1
Nem kétséges, hogy ezen adatbázisok között is voltak átfedések, de a folyamatos ellenőrzések miatt, aki egyik rendszerben szerepelt, az nem tudott kicsúszni a
hálón. Szintén az 1937-es évről készített összefoglaló megállapítja:
„A pol. V. végzi az összes politikai, katonai és bűnügyi nyilvántartások kezelését, valamint az itteni nyomozások útján beszerzett adatok kezelését és nyilvántartását.
Titkos T. jelentések nyilvántartását és kezelését.
A Büm. Honv. Min. Igazságügyministeriummal, valamint egyéb hatóságokkal
folyó élőszóval megbeszélések és értekezleteken való részvétel. [...] A pol. V. a beosztott detektív csoport segítségével ellenőrzi naponkint a különböző időben az
épület helységeinek a házbiztonsággal kapcsolatban kiadott rendelet pontos betartást, a Küm.-ben szolgálatot teljesítő portások és rendőrök szolgálatát. Ezen ellenőrzés állandóan az elnöki osztállyal és a főigazgatói irodával együtt történik." j2
A Külügyminisztérium V. politikai referatúrájának 1938-as munkájáról készült
beszámoló szerint az elintézett ügydarabok száma a következőképpen alakult:
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M O L K-65 6. csomó, 774. p.
Ezen belül volt igazságügyi és rendőri nyilvántartás.
Ilyen adatbázis lehetett a Honvédelmi Minisztériumon belül az ún. „Kémek és Kémgyanúsak
Központi Nyilvántartása" is, amelynek puszta létéről is mindössze néhány megmaradt forráson lévő bélyegző tanúskodik.
M O L K-65 6. csomó, 774. p.

124 reservált politikai, 4288 politikai, 1395 giro minősítésű ügy, amelyek közül
összesen 3218 politikai ügyiratban 4875 személy, 1395 giro iratban 1547 személy
szerepelt. '"1 Szintén az 1938-a évtől válik egyre általánosabbá, hogy nem közismert
emberek nevei is egyre gyakrabban megjelennek a különböző jelentésekben, minősítve őket, vagy éppen hasznos információkat rögzítve róluk. így például Dr.
Szaffka Tihamérról az alábbi megállapításokat olvashatjuk:
„...a kémgyanúsak központi nyilvántartásában mint exaltált, ideges, összeférhetetlen egyén van nyilvántartva, aki másokat alaptalanul szokott feljelengetni, a
politikai nyilvántartásokban nem szerepel."" 4
1939-ben a külügyben 107 reservált politikai, 3189 politikai és 1436 giro ügyet
iktattak. A politikai iratokban 4623 személy, giro iratokban pedig 2123 személy
szerepelt/ 5
Mindenképpen ki kell emelnünk, hogy az 1938-as évhez képest megnőtt az aktákban szereplő — vagyis ellenőrizendő — személyek száma. Ráadásul egyre alaposabb ellenőrzést vártak el az egyre növekvő nemzetközi feszültség; majd szeptember 1. után a háború kitörése miatt. A megnövekedett munkát a KEOKH-nál is
érzékelték, sőt levélben tiltakoztak ellene. Az alábbiakban foglalták össze a legfőbb nehézségeiket:
• munka 1938-hoz képest 150%-kal nőtt;
• a detektív testület létszáma változatlan, 20 fő;
• átlag évi 90.000 külföldi ügyét vizsgálják;
• új keletű probléma a hontalanok, főleg a zsidók és a lengyelek ügyeinek intézése;
• 1940. január 1. óta a németek beutazása is előzetes engedélyhez van kötve/ 6
Érdekes — és a megmaradt források között igen ritka — hogy egy külföldi állampolgárral kapcsolatban a Külügyminisztériumtól kértek információt. (Nyílván,
ha több forrás állna rendelkezésünkre, más lenne az összkép.) Ebben az esetben
ugyanis a Külügyminisztérium nyilvántartásban néztek utána Cecil E. Prescott angol állampolgárnak. A nevezett úrról csak annyit tudtak kideríteni, hogy a Belügy-
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minisztérium. VII. (közbiztonsági) d osztály 37 nyilvántartásában is szerepelt egy
Prescott nevű egyén, de minden azonosításhoz szükséges személyi adat nélkül.
Biztosan csak annyit tudtak róla, hogy angol hírszerző. A kérdés csupán az, hogy a
kettő személy ugyanaz, vagy sem. Más nyilvántartásban nem szerepelt hasonló
nevű ember/ 8
Szintén az iratanyag egyik érdekessége a 'Kéményseprő' kisvendéglőben tartott örmény találkozóról szóló jelentés. Ebben felsorolták a rendezvény valamennyi résztvevőjét, 16 főt, pontos lakcímüket és foglalkozásukat. A beszámoló
végén megállapították, hogy majdnem mindannyian magyar állampolgárok, illegálisan Magyarországon tartózkodó nem volt közöttük/ 9
1940-ben: 35 reservált politikai, 327/10 NY (^nyilvántartó) 40 és 2153 giro ügyirat volt, amelyekben 4538 illetve, a giroban 2312 személy szerepelt.41 1942-ben
— egy 1943-as összesítés szerint — 25 reservált politikai, 517 politikai (benne 607
személlyel) 2190/10 Ny (benne 5126 személlyel) és 3920 giro (benne 4123 személlyel) ügyirat került az V. politikai osztályhoz. 42 Tudnunk kell azonban, hogy
nem minden, az iratokban szereplő személy volt „gyanús" a külügyben szolgáló
detektíveknek. Sajnos arra vonatkozóan nem maradt fenn forrás, hogy éves átlagban az iratok, vagy az azokban szereplő személyek hány százaléka keltette fel a
magyar államvédelem érdeklődését.
A jelzett időben a Külügyminisztériumba vezénylet detektívek — a szolgálati
cipőtalp igénylés alapján — Lakiházi István, Hernádi József, Rádfai János (ő légoltalmi előadáson is részt vett) és Bézsenyi István voltak. 4 '
A magyar zászló alatt hajózó tengerjáró hajók személyzete iránt különösen érdeklődtek a magyar szervek. Készült jelentés a Budai Jazz zenekar tagjairól is, akik
állítólag kommunista propagandát fejtettek ki a Földközi tenger partvidékén. A be-
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Az osztály megjelölése érdekes, mivel eddigi ismereteink szerint a Belügyminisztérium Vll.
osztályán belül „ d " alosztály csak 1944. június 6-szeptember 20., illetve 1944. október
15. után működött.
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MOL K-65 7. csomó, 173. p. (6949/1-1939. sz. ügyirat)
MOL K-65 7. csomó, 231. p.
A háború kitörésével párhuzamosan utasítás született arról, hogy a titkos iratok egy része
„Ny" szekcióban iktatandó. Az utasítás szövege nem maradt fenn, csupán dokumentumokon
van rá utalása.
Az összesítésekben olvasható ,,/10" formula jelentése, vagy hogy mire utal, nem derül ki a
forrásokból.
MOL K-65 8. csomó, II. kútfő, 18. p.
MOL K-65 8. csomó, II. kútfő, 256. p.
MOL, K-65 8. csomó, II. kútfő, 257. p.
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számoló írásakor a zenekar Port Saidban tartózkodott. A helyszín nem csak azért
lehet érdekes, mert a gyakorlatilag brit gyarmat Egyiptomból származik a jelentés,
hanem azért is, mert még a '30-as évek elején az ABWEHR és magyar vezérkar közötti megállapodás értelmében a magyar hírszerzés vállalta a Szuezi csatorna hajóforgalmának figyelését. 44 Az már a kor jellemzője, hogy az együttes tagjainak neve
és néhány azonosító adat mellett, megjegyezték vallásukat is, ha zsidók voltak:45
• Beck (Budai) István, (Kiskunhalas, 1911.07.16., izr.)
• Hercog Ferenc, (Budapest, 1911. izr.)
• Hercog Ferencné, Sziklai Margit, (Budapest, 1906.12.24., izr.)
• Zelinka (Izsák) Ignác, (Pozsony, 1892.03.13.) volt orosz hadifogoly
• Drucker Béla, (Budapest, 1910.)
• Rosencveig Sándor, (Budapest, 1911., izr.)
• Biszdorfer Manó impresszárió.
A külföldi magyarok közül elsősorban a Német Birodalom által megszállt területeken élő, vagy oda menekült magyarok kerültek a magyar államvédelem látókörébe. Ezen személyek, vagy csoportok megfigyelése, bárminemű információk
gyűjtése elképzelhetetlen lett volna a Külügyminisztérium segítsége nélkül.
Egy 1941. november 30-ai jelentés szerint a Franciaországba internált magyarok közül a Külügyminisztérium 10. Osztályának — amely a korábbi Utazás és Útié vélügyi Osztály feladatait vette át 46 —nyilvántartásában (!) az alábbi nyolc
személy szerepel (ebből a megjegyzésből arra is következtethetünk, hogy ennek az
osztálynak is volt egy külön nyilvántartása, amelyben szintén jelezték, ha valakivel
szemben fenntartásaik voltak, vagy csak egyszerűen gyanúsnak vélték): 47
• Alpár László (Állrendészeti Zsebkönyv, KB. jelzéssel)
• Benedek Károly (M jelzéssel)
• Cseresnyés Sándor (külügyminisztériumi kartoték, K jelzéssel)
• Davidovics Zoltán (Állrendészeti Zsebkönyv, M jelzéssel)
• Gelb Jenő (külügyminisztériumi kartoték, spanyol vörös hadseregben szolgált)
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ABTL A-858. 14-16. p.
MOL K-65 8. csomó, II. kútfő, 129/1. p.
Az osztályt a II. világháború alatti működési formájában 1940-ben szervezték újjá. Feladata sokrétű volt: ide tartoztak az útlevelek kiadásán túl a határátlépési ügyek, az idegenforgalom előmozdítása, a külföldiek magyarországi tartós munkavállalásának véleményezése, de az utazások
rendészeti célú ellenőrzése is éppúgy, mint a külpolitikai rendészeti ügyek. Pritz Pál. Iratok a
magyar külügyi szolgálat történetéhez, 1918-1945. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994. 89. p.
MOL K-65 8. csomó, II. kútfő, 541/1. p.

• Sebes Sándor (Állrendészeti Zsebkönyv, K jelzéssel)
• Szima János (Állrendészeti Zsebkönyv, K jelzéssel)
• Surányi István (külügyminisztériumi kartoték, K jelzéssel)
1941-ből maradt meg több arra utaló jel, hogy a kémek felkutatásában, adott
esetben azonosításában is volt szerepe a Külügyminisztériumnak. Erre vonatkozóan Domán Jánosról állampolgári bejelentés alapján feltételezték, hogy angol és román kém, 4 8 vagy Zoltán Lászlóné (született: Deutsch Margit) kémgyanús
személy.49 Tipikusnak mondható a budapesti német követségen szolgáló Mitzlaff
hadnagy" 0 esete. Bár a magyar belügyi szervek kémgyanúsnak találták, de Pálffy
alezredes, a HM VI.2.D. osztály nyilvántartásvezetője szerint a figura jelentéktelen,51 és különben sem tudja a kartonját elővenni, mert az nincs iktatószámmal ellátva...52
A magyar külügyminisztérium a nyilas hatalomátvétel után is folytatta állambiztonsági, illetve hírszerző tevékenységét, bár jóval korlátozottabb keretek között, mint korábban. A Szálasi-féle kormányt csupán néhány állam ismerte el,
köztük az őt hatalomra segítő Nagynémet Birodalom, vagy a Mussolini-féle saloi
fasiszta bábállam. A nyilasok el szerették volna érni, hogy legalább az ún. Tengelyközeli semleges országok ismerjék el őket (Portugália, Spanyolország). 1944. decemberére azonban egyértelművé vált, hogy még ez is hiú ábránd. A magyar diplomaták egy része ráadásul nem volt hajlandó a nyilas hatalmat szolgálni, igyekezett
valamilyen indokkal távol maradni a munkától. Mindezen tényezők értelemszerűen nagyban korlátozták általában is a nyilas külügyminisztérium tevékenységét,
nem is említve a hadi helyzet miatti állapotot, az állandó menekülést. A meglehetősen szerény forrásbázisban mindössze néhány példa hozható fel állambiztonsági,
illetve hírszerző tevékenységről.
Az egyik „1913 claris" fedőnevű ágens — nem tudni, honnan feladott — távirata. E szerint — több egybehangzó értesülés alapján — Szent-Györgyi Albert Pesten van.5 . Az ekkor már Nobel díjas orvosprofesszort kereste a magyar rendőrség
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MOL K-65 8. csomó, II. kútfő, 191/1. p.
MOL K-65 8. csomó, II. kútfő, 211. p
Közelebbi adattal nem rendelkezünk róla.
Az 1940-es évek elejére már nyílt titok volt, hogy a Nagynémet Birodalom budapesti nagykövetségén dolgozók jelentős része, illetve a magyar fővárosba delegált német újságírók (pl.:
Adolf Michaelis) közül is többen valamelyik német hírszerző szervnek (SD, ABWEHR) dolgoznak.
MOL K-65 8. csomó, II. kútfő, 306. p.
MOL K-707 Nyilas külügyminisztérium iratai, II. kútfő, 143. p.

és a Gestapo is, hiszen Kállay megbízottjaként Isztambulban keresett kapcsolatot
az angolszász hatalmakkal 1944-ben. Az már más kérdés, hogy a német hírszerzés
előbb tudta, hogy Szent-Györgyi a török fővárosba érkezett, mintsem elküldhette
volna első jelentését Budapestre.
A másik a madridi magyar követségségről érkezett komplett jelentés az 1945-ös
spanyol költségvetésről, minisztériumonkénti lebontásban, különös tekintettel a
védelmi tételekre. A jelentésen sajnos pontos dátum nem szerepel. Kérdés, hogy
vajon miként tudott a magyar követség, vagy annak egyik munkatársa ilyen szintű
spanyol kormányzati dokumentumokhoz jutni 1944 végén... 5 4
Dolgozatunk végén meg kell állapítanunk, hogy a két világháború közötti időszakban az államvédelmi és államrendészeti ügyekben komoly „átjárás" volt az
egyes minisztériumok és szervek között. A Magyarországon élő külföldieket
szemmel és nyilvántartotta a Külügyminisztérium éppúgy, mint valamilyen belügyi (KEOKH, rendőrség) szerv. A nyilvántartási rendszer fordítva is működött: a
külföldön élő magyarokat szemmel tartotta a külügy és valamely belügyi szerv.
Annak ellenére, hogy a különböző szervek értelemszerűen titkosan kezelték saját
adatbázisaikat, ha szükséges volt, egyeztettek. Bár a korban még nem léteztek számítógépek és modern értelemben vett adatbázisok; mégis nehezen lett volna elképzelhető, hogy valaki átcsússzon ezen a rendszeren.
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OROSS ANDRÁS
A SZEPESI KAMARA, A HABSBURG-PÉNZÜGYIGAZGATÁS
ÉS KATONAI KIADÁSOK A XVII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

Az 1567-ben alapított és fennállása során több névvel is illetett Szepesi Kamara a
kora újkori Magyar Királyság egyik különleges szerve volt. Mindenkori megnevezése hűen tükrözte viszonyát a bécsi Udvari Kamrához ill. a pozsonyi Magyar Kamarához. Legyen bár kamara („Camerae Scepusiensis") vagy adminisztráció
(„Zipserische Administration", „Ober Hungarische Cameral Administration") a
rangja, illessék Kassai, Szepesi vagy Felső-magyarországi előnévvel, felügyeljék
a magyar uralkodók, az erdélyi fej edelmek vagy éppen Thököly Imre ill. II. Rákóczi Ferenc, sorsán mindig modellezhető a magyarországi belpolitikai viszonyok
alakulása. Közleményem célja egyrészt, hogy bemutassam egy eddig kevéssé kutatott időszakbeli működését, elsősorban bevételei és kiadásai szerkezetének vizsgálatán keresztül, másrészt, hogy rávilágítsak a XVII. század második felének
magyarországi hadsereg-finanszírozási rendszerére is, amelyhez több, a Magyar
Királyság területén illetékes kamara hasonló kimutatásait, jelentéseit használtam
fel. Ezen szervek működésének, számadásainak vizsgálata új eredményeket hozhat a magyarországi török háború (1683-1699) finanszírozási rendszerének megismerésében, egyúttal segítségükkel teljesebbé tehetők az ország 1686 utáni
átalakításáról kialakult elképzeléseink.
Az 1650-1660-as évek eseményei helyi jellegű összetűzéseknek tűnhettek a
XVII. század végi, több hadszíntérre és állandó jelleggel kiterjedő háborúktól zajos évtizedekhez viszonyítva. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem kudarcba fulladt lengyel hadjárata, a Porta büntető ellenakciója, majd a Raimondo Montecuccoli vezette, Erdély elfoglalását célul kitűző hadjárat mind-mind a terület békéjét megzavaró küzdelmek voltak, sőt felvonulási területté tették a régió keleti felét.
1660-ban elesett Várad, tovább növelve a hódoltság területét és a töröknek is adózó
falvak számát. A Wesselényi-féle szervezkedés és annak kudarca azonban soha
nem látott szenvedést hozott: Felső-Magyarország tartós katonai megszállás alá
került, gyakorlatilag elözönlötték területét az állandó hadsereg ezredei, kiszolgáltatottá téve az országrész lakosait. A Gubernium működése és az udvar abszolutisztikus törekvései pedig a magyar rendiség visszaszorulását eredményezték.
Az 1670-1680-as években szinte folyamatos hadszíntérré váltak Magyarország
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északkeleti vármegyéi: 1672-től megindult Felső-Magyarországon a végvári szolgálatból elbocsátott katonaelemek és az ún. „bujdosók" harca az elvesztett kiváltságok visszaszerzéséért, amely mozgalom élén előbb Teleki Mihály, maj d Thököly
Imre állt.1 Sikeres harcai nyomán 1682-1685 között még egy külön oszmán vazallus államalakulat is létrejött az országrész területén.2 A törökellenes visszafoglaló
és a Thököly ellen vezetett háborúk Felső-Magyarország közvetlen területén Munkács 1688. januári bevételével lezárultak. A tágabb régióban a harcok csak Várad
1692. és Gyula 1695. évi keresztény kézre kerülésével szűntek meg: a Szepesi Kamara is ekkor terjeszthette ki hatáskörét egy-egy olyan területre, amely mindaddig
az Oszmán Birodalomhoz tartozott. A fokozódó társadalmi elégedetlenség végül a
II. Rákóczi Ferenc által irányított szabadságharchoz vezetett. A tartós háborús és
polgárháborús viszonyokat 3 csak az 1710-es évek közepétől váltotta fel a békés
fejlődés. A közel félévszázadnyi háborúskodás, a belpolitikai viszonyok éleződé-

1

A magyar történetírás az 1660-as éveket követő időszakot elsősorban a „Habsburg-abszolutizmus" elleni, a „rendi szabadságjogokért" folytatott küzdelemnek ábrázolta, amelyben ugyanakkor megjelentek a „függetlenségi törekvések" is. Pl. Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus, centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 1664—1685. Bp., 1980. (Értekezések
a történettudományok köréből, Új sorozat 91.). A hivataltörténeti szempontból alig kutatott
több mint 60 év - gyakorlatilag a vesztfáliai béke és a szatmári béke közötti időszak - vizsgálata mindeddig főleg politika- ill. eseménytörténeti síkon zajlott. Talán csak Iványi Emma
munkássága említhető ettől eltérően, aki Eszterházy Pál nádor hivatali működése során érintett
több intézménytörténeti problémát; Iványi Emma: A Pozsonyi, a Budai és a Kassai Bizottság a
Rákóczi-szabadságharc előtt, 1697-1704. In: Levéltári Közlemények 44-45. (1973/74)
212-238. p. (a továbbiakban: Iványi, 1973/74.) és Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége 1681-1713. Bp., 1991. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 10.) (a továbbiakban: Iványi, 1991.) ill. a levéltáros-történészek által
írt monográfiák: Szűcs Jenő: A Szepesi Kamarai Levéltár 1567-1813. Bp., 1990. (A Magyar
Országos Levéltár kiadványai I. Levéltári leltárak, Kincstári levéltárak 7.; továbbiakban:
Szűcs, 1990.), Nagy István: A Magyar Kamara 1686-1848. Bp., 1971 (A Magyar Országos
Levéltár kiadványai EH. Hatóság- és hivataltörténet 3,; továbbiakban: Nagy, 1971.), amelyek
ennek az átmeneti korszaknak a hivataltörténetébe is bepillantást engednek.

2

Legújabban Varga J. lános foglalkozott Thököly Imre „üstökösszerű" felemelkedésével, a létrejött állam bel- és külpolitikai mozgásterével, az 1682-84. évek kényszerpályájával és Thököly
Imre útkeresésével. Varga J. János-. Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország
1682-1684-ban. Budapest, 2007. (História Könyvtár, Monográfiák 23.) Thököly Imrét egyértelműen negatív történelmi személyiségként állítja be Szita László — GerhardSeewann: A karlócai
béke és Európa. Dokumentumok a karlócai béke történetéhez 1698-1699. Pécs, 1999. XHI. p.
Legújabban Pálfíy Géza értékelte a XVH. század folyamatos háborúit, elsősorban az erdélyi fejedelmek Magyar Királyság elleni akcióit, ill. a Thököly Imre által vezetett mozgalmat polgárháborúként. Pálffy Géza\ Romlás és megújulás: a kétarcú 17. század (1606-1711). In: Magyarország története, Főszerk.: Romsics Ignác. (Akadémiai Kézikönyvek) Bp., 2007. 396^-87. p.

3

se, az állandó katonai jelenlét tehát alapvetően határozta meg a Szepesi Kamara
működési lehetőségeit, hivatali kereteit. 4

A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság
X V n . század végi pénzügyigazgatása
A Bécsben, illetőleg az uralkodó mellett 5 működő Udvari Kamara gyakorlatilag az
egész Habsburg Monarchia központi pénzügy igazgatási szerve volt. Illetékessége
kiterjedt a Cseh Korona országainak kamaráira (Cseh Kamara ill. Sziléziai Kamara) és az Örökös Tartományok közül Alsó-Ausztriára (az Enns folyón inneni és túli
területek), amely terület kamaráj a 163 5 óta az Udvari Kamara részét képezte, 6 csak
az Alsó-ausztriai Számvevőség látott el komolyabb feladatot: felügyelte az egyes
tartományi kamarák által beküldött elszámolásokat jelentéseket. ABelső-ausztriai
és a Tiroli Kamara, valamint a Magyar Kamara viszonylagosan nagyobb önállósággal rendelkezett, bár utóbbi 1672 után egyre szorosabb függésbe került a központtól. A Magyar Királyság tekintetében ugyanakkor egyértelműen az Udvari
Kamara igazgatása alá tartozott az Alsó-magyarországi Főkamaragróf (amely feladatot a beolvadt Alsó-ausztriai Kamarától vette át) és Felső-Magyarország katonai megszállását követően (1670) a Szepesi Kamara is, amely területről 16 város
továbbra is Lengyelországhoz tartozott (Luxemburgi Zsigmond zálogosította el
őket 1412-ben és csak 360 évvel később 1772-ben Lengyelország felosztásakor
kerültek vissza). A visszafoglalt területek igazgatására 1686-ban létrehozott Budai

4

5

6

Szűcs Jenő a Szepesi Kamara Levéltáráról írt ismertető leltárában foglalkozik a korszak belpolitikai eseményeivel, de alapvetően a hivatalszervezetre, az ügyintézés menetére és változásaira, a Kamara hatáskörére és ügyköreire koncentrál. Ld. Szűcs, 1990. passim.
A központi kormányszervek az uralkodó mellett működtek. Amikor a császár, I. Lipót a birodalomba utazott - mint 1689/90-ben József fia német királlyá koronázásakor - a kancellária, a
haditanács, a kamara is úgymond „kettévált", azaz egy „anwesende", az uralkodó melletti és
egy „hinterlassene", azaz Bécsben hátrahagyott részre. (A XVI. század végén egyébként hasonlóan két részre szakadtak a kormányszervek, amikor Rudolf császár Prágába költözött.)
A kettő, ám mégis egy szerv egymást kiegészítve tevékenykedett, úgy, hogy előbbi az uralkodóval való közvetlen kapcsolattartást, míg utóbbi az egyes országokkal és tartományokkal
való érintkezést végezte.
Valójában már 1625-ben megszüntették, de néhány év múlva egy rövid időszakra visszaállították az Alsó-ausztriai Kamarát. Fellner, Thomas - Kretschmayer, Heinrich: Die Österreichische
Zentralverwaltung. I. Wien, 1907. 85. p. (a továbbiakban ÖZV) és Inventare Österreichischer
Archive. VII. Inventar des Wiener Hofkammerarchivs. Wien, 1951. 5. p.

Kamarai Adminisztráció is teljes egészében az Udvari Kamara alá rendeltetett.
1690 után Erdély jövedelmei is az Udvari Kamara illetékességébe tartoztak.
Az Udvari Kamara hatásköre az udvartartás költségeinek fedezésére terjedt ki,
továbbá az „államköltségvetés" és a katonai kiadások összeállítása és szétosztása is
feladatai közé tartozott. A sikkasztásairól elhíresült Georg Ludwig Sinzendorf elnöksége (1657-1679) után meghozott 1681. évi új utasítás sem változtatott a nehézkes ügymeneten és a kamara belső szervezetén, megreformálására csak
Gundaker Starhemberg elnöksége (1703-1715) alatt történtek jelentősebb kísérletek. Az Udvari Kamara alárendeltségében működtek a pénzkezelési szervek, azaz
az egyes pénztárak, amelyek tevékenységi körük szerint különültek el: az Udvari
Fizető Pénztár (Hofzahlamt) az udvartartás költségeivel, az Udvari Hadi Fizető
Pénztár (Hofkriegszahlamt) a katonai kiadásokkal, a csak háború idején működtetett Tábori Hadi Fizető Pénztár (Feldkriegszahlamt) a formálódó állandó hadsereg
közvetlen kiadásaival foglalkozott. 7 Utóbbi pénztárak élén hadi fizető mester állt,
sőt pl. 1696-ban egy személy, Johann Kari Bertholotti von Parttenfeldt töltötte be
mindkét hivatalt.
Bonyolult, sokszor a kortársak számára sem egyértelműen elhatárolható és hivatali súrlódásokra okot adó feladatrendszerrel működött az Udvari Kamara és az
Udvari Haditanács közös felügyelete alatt (és egyúttal mellett) a XVII. század közepe táján kifejlődött Főhadbiztosság (Generalriegskomrnissariatamt). Feladata
volt a formálódó Habsburg állandó hadsereg alakulatai mellett a magyarországi
várőrségek, a szabad századok létszámának megállapítása, egyenruhával és felszereléssel való ellátása, téli szállásának meghatározása, természetesen folyamatos
egyeztetés útján a két említett központi kormányszervvel és az egyes tartományok
képviselőivel,
Az élelmezési szervezet szintén az Udvari Kamara ellenőrzése és irányítása
alatt működött: a mezei seregek élelmezését a török háborúban a Tábori Élelmezési

7

A korszakból gyakorlatilag csak az Udvari Fizető Hivatal elszámolás-könyvei (a kötetekre,
mint történeti forrásokra vonatkozóan ld. Sapper,
Christian: Die Zahlamtsbücher im
Hofkammerarchiv 1542-1825. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsaichivs 35.
<1982> 404—455. p.) maradtak fenn, míg a katonai kiadásokkal foglalkozó pénztáraké csak
elszórtan, egy-egy töredékes, általában heti vagy havi kimutatás formájában. Utóbbi szerv kimutatásait nehéz összevetni a hivatalos, egy naptári évre szóló költségvetéssel, mert a ,katonai év", így a katonai költségvetések is november 1.-október 31. közötti időszakra szólnak!
A pénztárak XVII. század végi működését érinti röviden: Körbl, Hansdieter. Die Hofkammer
unter Leopold I. Aufgaben, Struktur und Arbeitsweise einer Hofbehörde der Barockzeit. Phil.
Diss. Wien, 2005. 85-88. p. (a továbbiakban: Körbl, 2005.)

Hivatal (General Feldproviantamt) látta el;8 az egyes várakban, városokban működő éléstárak rendszerén keresztül pedig a várőrségek folyamatos élelemellátását
igyekeztek biztosítani. A struktúra élén a Fő Élelmezési Hivatal (Obrist Proviant
Amt) állt, amely önálló bevételekkel ugyan nem rendelkezett, de az egyes kamarai
jövedelmekből biztosítottak számára pénzforrásokat. A z élésmesterek az egyes területileg illetékes kamarákkal álltak folyamatos kapcsolatban, 9 igaz utóbbiak beleszólása a katonaság élelmezésének szervezésébe csekély volt, a kamarák az élelem
felvásárlásában és szállításában fejtettek ki tevékenységet. A régiónyi területen
működő élelmezési főbiztosok i s — m i n t látni fogjuk—folyamatosan informálódtak mind a kamaráknál, mind az élésmestereknél, hogy a reguláris hadak élelemszükségletét kielégítsék. 10

8

9
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Az Tábori Élelmezési Hivatal számára több forrásból is különítettek el összegeket, így az
1693. év 3. negyedévi (júl. l.-szept.30.) elszámolása ismeretében kiderül, hogy az Udvari
Hadi Fizető Hivatal 92.639 forintot, a Tábori Hadi Fizető Hivatal 60.500 Ft-ot utalt át. ÖStA
(Österreichisches Staatsarchiv) HKA (Hofkammerarchiv) HFU (Hoffinanz Ungarn) 30. Dez.
1693. (rote Nummer <a továbbiakban: RN> 360. fol. 437-445.)
Az élésmesterek rendszeresen jelentéstétellel tartoztak az egyes kamarák felé: megírták az
adott raktár (Magazin) anyagi helyzetét és az élelmiszerrel való ellátottságról (Proviant
Extract) is kimutatásokat küldtek.
A Habsburg Monarchia 1700 körüli pénzügy- és igazgatástörténetére vonatkozóan bő nemzetközi szakirodalom áll rendelkezésre. ÖZV 1/1. 80-105. p.; Körbl, 2005. 17-92. p.; Adam Wolf.
Die Hofkammer unter Kaiser Leopold I. In: Sitzungsbereich der kais. Akademie der
Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Klasse 11. (1853) 440-484.; Mensi, Franz Freiherr von:
Die Finanzen Oesterreichs von 1701 bis 1740. Wien, 1890. (a továbbiakban: Mensi, 1890.);
Winkelbauer, Thomas: Kriegswesen und Finanzen. In: Uő: StSndefreiheit und Fürstenmacht:
Lander und Untertanen des Hauses Habsburg, im konfessionellen Zeitalter. (Österreichische
Geschichte 1522-1699) Wien, 2003 409-529.p.; Uő: Nervus rerum Austriacarum. Zur
Finanzgeschichte der Habsburgermonarchie um 1700. In: Die Habsburgermonarchie 1620 bis
1740. Leistungen und Grenzen des Absoltismusparadigmas. Herausgeben von Petr Mafa und
Thomas Winkelbauer. Stuttgart, 2006. (továbbiakban: Habsburgermonarchie) 179-216. p.;
Holl, Brigitte: Hofkammerpr&sident Gundaker Thomas Gráf Starhemberg und die
österreichische Finanzpolitik der Barockzeit (1703-1715). Wien, 1976. (Archiv fíir
österreichische Geschichte Band 132. a továbbiakban: Holl, 1976.), Hochedlinger, Michael:
Austria's Wars of Emergence. 1683-1797. New York-London, 2003., különösen: 78-97. és
219-245. p.; Uő: Der gewafíhete Doppeladler. Standische Landesdefension, Stehendes Heer
und „Staatsverdichtung" in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. In: Habsburgermonarchie 217-250. p. A hazai munkák közül ebben a vonatkozásban kiemelendőek: a
XVI-XVn. századi bécsi központi igazgatást tárgyalja Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp., 1946. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai III., Hatóság- és hivataltörténet L; a továbbiakban: Ember, 1946.) 48—74. p., a

A korszak pénzügyi rendszerét, a gazdaság szerkezetét alapvetően meghatározta
a Habsburgok által a XVII. század második felében folytatott, kényszerű kétfrontos
háború. A franciák ellen a nyugati hadszíntéren (Németalföld, Rajna-mente, Itália)
zajlott devolúciós háború (1667-1668), a hollandiai háború (1672-1679), a Pfalzi
örökösödési háború (1689-1697), a spanyol örökösödési háború (1701-1714) mellett a Magyar Királyság területén is több csatározást kellett megvívniuk: az 1663-64.
évi török elleni háború, a „bujdosók" és Thököly Imre csapatai elleni felső-magyarországi harcok (1672-1688), a nagy visszafoglaló háború (1683-1699) és a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711). Az 1660-as évektől az 1710-es évekig jellemző
szinte folyamatos háborús állapot egyik tanulsága, hogy a Habsburg Monarchia bevételei nem tudták finanszírozni a hadsereg szükségleteit, sőt az egyes évek katonai
költségvetései messze felülmúlták a tervezett bevételek összegét. 11 A szakirodalomban ugyanakkor több helyütt is hangsúlyosan j elenik meg, hogy ezek a háborúk alapozták meg a XVIII. századra a Habsburg Monarchia nagyhatalmi státusát, ráadásul
az egyre nagyobb területek feletti uralom maga után vonta, hogy a meghódított tartományok adói és jövedelmei a kincstár bevételeit növelhették. 12 Érdekes kettősség tehát, hogy ilyen roppant nehéz gazdasági viszonyok közepette mégis sikerült a
Monarchiának látványos katonai és politikai sikereket elérnie.
Az állam rendes és rendkívüli jövedelmekből teremtette elő apénzt: az előbbibe
tartoztak a királyi jogon szedett jövedelmek (regálék, kincstári birtokok, monopóliumok stb.), amelyeket elvileg az állam és hivatalainak működésére, az udvartartásra fordítottak, utóbbiba a rendek által évről-évre megajánlott (hadi)adó, ill.
bizonyos törvények alapján szedett egyéb járadék, mint a félharmincad, amelyeket

lt

12

korabeli gazdasági szisztémát összefoglalja Szakály Ferenc: Oppenheimer Sámuel működése,
különös tekintettel magyarországi kihatásaira. Bp., 1971 (Magyar-zsidó oklevéltár XTV.)
31-78. p. (a továbbiakban: Szakály, 1971.), a pénzügyigazgatás katonai vonatkozásainak kiemelésével ír Zachar József. Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság 1683-1792.
Bp., 2004. (a továbbiakban: Zachar, 2004.) 64-103, p., összefoglaló intézménytörténetet ad a
XVII. század végéről Nagy, 1971. 18-23. p.
Az 1682-1714. évekre tervezett hadikiadások összegét ld. Zachar, 2004. 71. és 75. p. Az igazsághoz tartozik, hogy a hatalmas katonai kiadások teljeskörű fedezésére nemcsak a Habsburg
Monarchia, de minden bizonnyal Európa egyik állama sem lett volna képes.
I. Lipót felszólította a Bajorországot 1704-ben uralma alá hajtó Savoyai Jenőt, hogy mivel a
tartomány már a Birodalom része, így annak jövedelmei már az Udvari Kamarát illetik. Holl,
1976. 151. p.

kizárólag katonai kiadások fedezésére használhattak fel. 13 A XVII. századra ez a
szétválasztás teljesen megszűnt: az uralkodó szabadon rendelkezett a befolyt
összegekkel, amint ezt a közölt források elemzéséből is látni fogjuk.
A XVII. század végének gazdasági szisztémája az állandó pénzhiány megszüntetésére irányult, melyben így folyamatos „válsággazdálkodásnak" lehetünk szemtanúi. Jelentős mennyiségű hitelt csak úgy kaphatott az állam, ha a hitelezőknek
bizonyos jövedelmeket lekötött. így ezek a jövedelmek több éven keresztül nem
folytak be az államháztartásba, hanem a felvett hitelt törlesztették, sőt nem ritkán
előfordult, hogy azért vettek fel hitelt, hogy egy korábbi, már lejárt hitel részleteit
törlesszék. 14 Ilyen lekötött jövedelem volt pl. Magyarországon a réz: 1702-ben
2,5 millió Ft-nyi, a holland állam által biztosított kölcsön fejében a besztercebányai
és szomolnoki réz értékesítését zálogosították el.15 Ámde a Rákóczi-szabadságharc
miatt ez a jövedelmi forrás teljesen elapadt, így a Kamara a betáblázott adósságot
csak a hadműveletek lezárultával tudta törleszteni. A spanyol örökösödési háború
alatti egyik legjelentősebb hitelügylet az ún. angliai kölcsön volt, amelynek értelmében 250.000 fontot utaltak át Savoyai Jenő Itáliában harcoló csapatai számára. Ennek a tranzakciónak a biztosítéka Szilézia hadiadója volt, a törlesztő részleteket a
Boroszlói Adóhivatalnál vehették fel a Hadi Fizető Hivatal nyugtája ellenében. 16
A katonaság ellátásának és ezzel összefüggésben az adórendszer működésének
átláthatóbbá tételére 1697-1700 közötttörténtek jelentősebb lépések. Ide sorolhatjuk a „Ministerialis Bancodeputacio" létrehozását, 17 a pénzadó előtérbe helyezését
a természetbeni járulékok helyett, apolgári lakosság és a katonaság közötti problémák megoldására létrehozott Budai, Kassai és Pozsonyi bizottságok munkáját, 18 a
katonaság számára kiadott új hadirendtartást (Regulamentum), a zsoldosok ellátá-

13

14

15

16
17
18

A félharmincadot az 1635:l.tc. értelmében szedték a vámhelyeken. A kamarai számadások —
mint azt látni fogjuk — külön rovatban tüntették fel az ebből befolyt összegeket, hiszen ezt
csak katonai célra fordíthatták.
Holl, 1976. 152. p. 1705-ben az összes kamarai jövedelmekre felvett hitelek adósságállománya 21,358.144 Ft volt. Mensi, 1890. 748. p., összehasonlításképpen az 1703. évre tervezett
hadikiadás 28,709.343 Ft volt!
Szakály, 1971. 40., Holl, 1976. 51., Mensi, 1890. 342-352. p. A felvett hitelekről, a kényszerkölcsönök rendszeréről, az egymás kifizetésére felvett hitelekről, az államadósság alakulásáról
és a korabeli bankrendszerről a korábbi szakirodalom felhasználásával és nagy mennyiségű levéltári forrás bevonásával Brigitte Holl munkája foglalkozik kimerítően.
Hans Leo Mikoletzky. Die groBe Anleihe von 1706. Ein Beitrag zur österreichischen
Finanzgeschichte. In: Mitteilungen des Österreichsichen Staatsarchivs 7. (1954) 268-293. p.
hányi, 1973/74. 230-234. p., ÖZV 171. 60-62. p., uo. 1/2. 24-38., Ember, 1946. 73. p.
hányi, 1973/74. passim.

sának szabályozását 19 és az új alapokra helyezett repartíciós rendszert. 20 Utóbbi a
hadiadó felosztási módját (gyakorlatilag az adó kivetését) jelentette az egyes Habsburg-uralom alatt lévő tartományok és azon belül a középszintű igazgatási egységek között és nem pedig egy új adófajta volt. 21 Az elvileg csak az államháztartás, az
udvartartás költségeire fordítható uralkodói jövedelmek ill. a katonai kiadásokra
fordítható tartományok adóiból származó rendkívüli jövedelmek pontosabb nyilvántartását és kezelését célozta az 1700-ban létrehozott Központi Hadipénztár
(„Cassa generális bellica") is.22 Ezen intézkedések azonban Magyarországon kevéssé éreztették hosszabb távú hatásukat, hiszen az újabb háborús helyzet miatt
1703 után szinte teljesen elapadtak az onnan származó rendes és rendkívüli jövedelmek. Az igazi korszakváltásra a Magyar Királyságban katonai és ezzel összefüggésben pénzügyi téren csak az 1708-1715. évi országgyűlés határozataival
került sor.
Az 1680-90-es években a Magyar Királyság területén több megváltozott feladatokkal felruházott kamara, azaz pénzügyigazgatási szerv is működött és járult
hozzá a császári-királyi hadsereg finanszírozásához. A z ország nyugati és északnyugati területein a Magyar Kamara, az északkeleti területen a Szepesi Kamara
volt illetékes, a Budai Kamarai Adminisztráció a visszafoglalt területek nagyobb
részét, a Csáktornyai Kamarai Adminisztráció 1694. évi megszűnéséig változó
nagyságrendben a dél-dunántúli és a Dráván túli részeket felügyelte, nem beszélve
a XVII. század végén kialakuló szlavóniai (pénzügy-)igazgatási szervekről és az
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Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. I. Serie. I. Band. Einleitung zur Darstellung der
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Wien, 1876. 276-283. p. Zachar, 2004. 71-74. p.
és ÖStAKA HKR Aktén Exp. 1697. Mai. nro. 68. Az elszállásolási rendszerhez adalékot szolgáltat egy ezred példáján keresztül: Oross András: ír ezredek Magyarországon. Adalékok az
állandó hadsereg téli beszállásolásának gyakorlatához az 1690-es években. In: Hadtörténelmi
Közlemények 121. (2008) megjelenés alatt.

20

ÖStA KA (Kriegsarchiv) HKR (Hofkriegsrat) Aktén Exp. 1697. Dez. nro. 261. A tartományoktól kívánt 12 millió Ft beszedése a következő felosztás szerint történt volna: Csehország:
2,284.722; Morvaország: 761.577; Szilézia: 1,523.148; Belső-Ausztria: 1,215.278; Alsó-Ausztria: 810.185; Felső-Ausztria: 405.093; Magyarország: 4,000.000; Erdély: 1,000.000.
Nagy István - F. Kiss Erzsébet: A Magyar Kamara és egyéb kincstári szervek. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai I. Levéltári leltárak 9.) Bp., 1995. (a továbbiakban: Nagy-F. Kiss,
1995.) 15. és 22. p. szerint adó a repartíció.
MOL (Magyar Országos Levéltár) E 118 (Commissio subdelegata Posoniensis) 1700. jún. 2.
A hadipénztár működési szabályzatát tárgyalja hányi, 1991. 184. p. A Központi Hadipénztár
létrehozást már a Kollonics Lipót vezette Einrichtungswerk-bizottság is szorgalmazta.
Theodor Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Tűrkenzeit. Wien-Leipzig, 1911. 67.
és XXXV. p.
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22

alsó-magyarországi bányászatot irányító Udvari Kamaráról. A Magyar Kamara —
hagyományaira is tekintettel — ugyan rendszeresen nyilvánított véleményt országos ügyekben, mégis a gyakorlatban a többi kamarának mellérendeltj e volt, ha nem
is azonos súllyal. A rendszert az Udvari Kamara oly módon egészítette ki, hogy
egyrészt illetékes volt a bányászat és pénzverés tekintetében, másrészt az előbb
említett szervek munkáját felügyelte. Látható, hogy egyidejűleg 6 pénzügyigazgatási szerv is illetékes volt a Magyar Királyság területén, ami nehézzé és egyúttal elhamarkodottá is teheti a teljes magyar területre vonatkozóan azokat a becsléseket,
amelyek az ország teherbíró és tehervállaló képességével kapcsolatosak.
A XVI XVn. században oly meghatározó pozsonyi Magyar Kamara XVII. század végi története leginkább a folyamatos háttérbe szorulás, alárendelődés és gyakori mellőzöttség képét mutatja. 1672-ben ugyan ú j utasítást kapott, de ez továbbra
is fenntartotta alárendeltségét az Udvari Kamarával szemben, ráadásul Kollonics
Lipót elnöksége (1671-1684) ezt a folyamatot erősítette. Amagyar rendek és a kamara számára a legnagyobb sérelem azonban az volt, hogy a visszafoglalt területek
nem a régi kamarai szerv, hanem az ekkor újonnan létrehozott Budai Kamarai Adminisztráció igazgatása alá kerültek. Erdődy Kristóf kamaraelnök (1684-1704)
ugyan gyakran szorgalmazta, hogy állítsák helyre pénzügyi téren a Magyar Királyság egységét, de az Udvari Kamara ekkor még nem volt hajlandó a kérésnek eleget
tenni. A XVIII. század közepére megszilárdult gyakorlattal ellentétben ráadásul
sem a sóügy igazgatása, sem a pénzverés és a bányászat nem tartozott ekkor még a
Magyar Kamara illetékességébe. A gyakori háborúk idején a kamara jövedelmei
nem gyarapodtak, éves átlagban 120.000 Ft körül mozogtak. A XVII, század végi
alacsonyabb jövedelmekhez hozzájárult még, hogy az 1670 után elkobzott hatalmas birtok-komplexumok 23 sem maradtak huzamos ideig a Magyar Kamara igazgatása alatt: gyakorlatilag fizetőeszköznek használva magyar és idegen származású nagybirtokosok kapták érdemeik vagy elmaradt javadalmazásuk fejében. Kiemelendő az alábbi források értelmezése szempontjából, hogy a Magyar Kamara
1670-ig sikeresen terjesztette ki főhatóságát a Szepesi Kamara felé, ám Felső-Magyarország katonai megszállását követően a kiharcolt függőségi viszonyt többékevésbé az 1710-es évekig elveszítette. 24
Az Alsó-magyarországi Főkamaragróf és az alárendelt Selmecbányái és Körmöcbányái Kamara, a Körmöci Pénzverde és a besztercebányai rézvállalat pénztári, igazgatási és számvevőségi ügyekben közvetlenül az Udvari Kamara igazgatása
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Egy kimutatás szerint a felső- és alsó-magyaiországi elkobzott birtokok értéke, ha a becslés
szerint az éves jövedelem a birtokérték 5%-a, akkor 2,267.058 Ft volt. Nagy, 1971. 29. p.
Szűcs, 1990. 88-89. p. és Ember, 1946. 198-201. p.

alá tartozott. 25 Sajnos ezen hivatalok XVII. századi (igazgatás)történetére csak elszórt adatok állnak rendelkezésre, ám az kijelenthető, hogy az alsó-magyarországi
bányászat a XVI-XVII. században szinte egészen kikapcsolódott a magyarországi
közigazgatás szervezetéből. 26 (A XVI-XVII. században kialakult helyzet és függőségi viszony csak Mária Terézia átfogó reformjainak eredményeként megszületett 1741:14. törvénycikkel szűnt meg, amelyben kimondták, hogy a Magyar Kamara önállóan rendelkezhet mind bányászati, mind sóügyekben.) A főkamaragróf
az alárendelt kamarák bevételeit közvetlenül az Udvari Fizető Pénztárnak utalta át,
gyakran nem készpénzben, hanem nemesfémben — mint arról a pénztárkönyvek
tanúskodnak. Az Udvari Kamara minden évben több olyan kiadást is ráterhelt a
Körmöci Kamara és a Besztercebányai Réz Adminisztráció jövedelmeire, amelyek
valójában nem tartoztak tevékenységi körükbe: az 1690-es évek elején többször fizették innen az Udvari Kamara elnökét, Wolfgang Andreas Orsini de Rosenberg-et
vagy az egyik udvari ékszerészt Jákob Garb-et. 27
Szintén közvetlenül az Udvari Kamara irányítása alatt működött a Budai Kamarai
Adminisztráció, amely szerv tevékenysége kiterjedt a töröktől visszafoglalt területek
igazgatására, létezése pedig meghatározó volt a korszak gazdasági és politikai életében, Létrejötte és működése amagyar rendek és a Magyar Kamara egyik legnagyobb
sérelme volt, szinte folyamatosan követelték megszüntetését és álláspontjuk szerint
törvényellenes tevékenységének befejezését. A Budai Kamarai Adminisztráció (korábban Inspekció néven is szerepelt) illetékessége a Karánsebes, Gyula, Eger, Esztergom, Érsekújvár, Székesfehérvár, a Balaton, Kanizsa, Dráva folyó vonalán belüli
területre teijedt ki. Hatásköre a visszaszerzett birtokok felügyeletére, összeírására,
visszaadására, betelepítésére, a kamarai gazdálkodás minden ágának biztosítására, a
jövedelmek beszedésére, felhasználására volt érvényes. Nemcsak az állami (harmincad, accissa, sójövedelem, tized bérlése), hanem a földesúri jövedelmek (kilenced,
robot igénybevétele, telekkönyvi bevételek, italmérés, mészárszék stb.) kezelése is a
kamarai alkalmazottak feladat volt.
Az új szerv élén az adminisztrátor 28 és kancelláriája állt, mellette működött a
számvevőség és a főpénztári hivatal. A felügyelete alatt lévő hivatalok közül a századfordulóra kialakult rendszernek megfelelően a fontosabb helyeken ún. prefek-
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Az alsó-magyarországi bányászat megszervezésére ld. Eckhart Ferenc: A fobányagrófi h i v a t a l
szervezése. In: Századok 48. (1914) 197-211. p.
Ember, 1946. 286-355. p. főleg a XVI. századi történésekre ill. a kamaragrófság működésére
és a bányahivatalok szervezetére koncentrál.
ÖStAHKAHofzahlamtbücher. 1690: 135., 1691: 136., 1692: 137., 1693: 138., 1694: 139. kötet.
Az adminisztrátorok a szerv fennállása alatt: Johann Stephan Werlein 1686. nov.-1691. jan,

tusok működtek (Eger, Szeged, Lippa, Pécs), míg a többi helységben kamarai
tiszttartók, azaz provizorok szolgáltak (Karánsebes, Siklós, Kanizsa, Szigetvár,
Baja, Dunafoldvár, Vörösmart, Kaposvár, Székesfehérvár). A prefektus a vidéki kerületek vezetőjeként hasonló jogosítványokkal rendelkezett, mint a Budán székelő
adminisztrátor az egész új szerzeményi terület felett. A felsorolt településeken és több
más helyen (pl. Újpalánka, Mohács, Szolnok, Érsekújvár, Esztergom) 1686 után
újonnan felállított haimincadhivatal is működött. 29 Az 1686-1700. évek jövedelmeinek tiszta haszna 1,176.960 Ft volt, 30 ebbe a kimutatásba azonban nem számították
be többek között az olyan különleges bevételeket, mint pl, az 1690-9 l-ben az Udvari
Hadi Fizető Hivataltól a budai vár felújítására kiutalt 85.000 ill. az eszéki vár rendbehozatalára szánt 35.000 Ft-ot. 31
A Csáktornyai (Kanizsai) Kamarai Adminisztráció kezdetei az 1670. évi
Zrínyi-Frangepán birtokok elkobzása idejére nyúlnak vissza: a Magyar Kamara
alárendeltségében ugyanis külön a tengermelléki javakkal (administrator portus
Buccarensis reliquorum bonorum maritimo-fiscalium) ül. a muraközi birtokokkal
(administrator insulano et croatico fiscalium ill. administrator Csáktornyiensis)
foglalkozó tisztviselő működött. 1692-ben a tengerparti javakat — kivonva a Magyar Kamara illetékessége alól — az Udvari Kamara a Grazi Kamarának adta el
500.000 Ft-ért. 32 A muraközi jövedelmek kezelését 1670-73 között anedelici foharmincados Prasinszky Péter látta el, őt 1 6 7 3 - 7 9 között Pavesics Gergely,
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Ferdinánd Helffrich Plass von Mühlleiten 1691. ápr.-1693. dec. 31., Johann Ignatz von Kurz
1694. márc-1709. június. A Budai Kamarai Adminisztráció alárendelt hivatalainak alkalmazottai — csekély kivételtől eltekintve — német és délszláv nemzetiségűek voltak.
A szerv történetéről és működéséről részletes monográfia még nem született. Hivataltörténeti
ismertetés több is van: Nagy-F. Kiss, 1995. 385-425. p., Fallenbüchl, Zoltán-. Die Ofiier
Kameraladministration. Eine Kriegswirtschaftsverwaltung in Ungarn (1683) 1685-1709. In:
Die Verwaltung. Zeitschrift für Veraltungswissenschaft. 16. Bd. Heft 4. Wien 1983.
487-505. p., H. Pálffy Ilona: A kamarai igazgatás bevezetése a tőröktől visszafoglalt területeken. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Bp.
1937. 474-487. p.; Oross András: Végvárakból kaszárnyák. A Budai Kamarai Adminisztráció
szerepe Magyarország új katonai berendezkedésében a 17-18. század fordulóján. In: Századok 140. (2006) 6. sz. 1441-1473. p. (a továbbiakban: Oross, 2006.)
A forrás kiadását ld. Tagányi Károly. A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai. 1686-1700-ig. In: Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 4. (1897)285-297. p. (a továbbiakban: Tagányi, 1897.) és Uö: A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686—98-ig.
In: Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 4. (1897) 411-419. p.
Minden bizonnyal több ilyen célzott támogatás is érkezett különböző központi forrásokból. Az
említett építkezések elszámolását ld. ÖStA HKA HFU 10. Nov. 1693 (RN 360. fol. 87-97.)
ÖStA HKA HFU 4. Junius 1692 (RN 348. fol. 77-83.) Az Udvari Kamara a szerződésben
(„Khauff Contracts") rögzítette, hogy a vételárat vagy készpénzben vagy a Kamara várható

1679-1685 között Szombathy Ferenc, majd 1686-1694. január között N a g y
György László követte. Utóbbi tevékenysége alatt érte el az adminisztráció a legnagyobb kiterjedését, hiszen 1689 májusában 33 királyi rendelettel csatolták igazgatása alá a Dráva és Száva közötti területet, majd 1693. június 3 4 — 1694.
október 35 között a teljes Dél-Dunántúlt. Érdekes kettőség figyelhető meg működése során, hiszen mint muraközi adminisztrátor a Magyar Kamara, mint az említett
új szerzeményi területek vezetője az Udvari Kamara volt a felettes hatósága. 36 Az
1694-es év azonban gyakorlatilag a szerv megszűnését hozta, hiszen Nagy György
László januári halála (Makár János ezredes gyilkolta meg és rabolta ki, amikor az
adminisztrátor éppen Bécsbe tartott 2000 guldennel 37 ), a muraközi birtokok
Hercules Josephus Ladislaus Turinetti de Prie márkinak történő eladása, a dél-dunántúli hivatalok visszacsatolása a Budai Kamarai Adminisztráció alá azt eredményezte, hogy már csak a Dráván túli területek igazgatása tartozott rövid ideig az
újonnan kinevezett adminisztrátor, Kéry Balázs feladatai közé. 38 Feladatát ugyanis
ebben a régióban 1695-től egy új, ám jóval hosszabb életű szerv vette át: a szintén
az Udvari Kamarától függő Szlavón Kamarai Inspekció.
A visszafoglalt Dráva-Száva közötti területre azonban a Budai Kamarai Adminisztráció és hivatalnokai is igényüket jelentették be. A kincstári igazgatás egyértelműen Eszék központ köré szerveződött, hiszen a Budai Kamarai Adminisztráció
működtetett itt 1690-ig harmincadhivatalt, majd sóértékesítőt is rendelt ki, de a hivatali szervezetet már az említett Csáktornyai Adminisztráció ill. később a Szlavón
Kamarai Inspekció építette ki, amelynek első vezetője 1695 márciusától Martin
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bevételeire történő terheléssel kell kiegyenlíteni. Fel kell hívni a figyelmet, hogy ez a provizórikusnak tekinthető adásvétel csak 1705-ig állt fenn, amikor a belső-ausztriai szervek, a gráci
Haditanács és a Kamara önállóságát megszüntették.
ÖStA HKA HFU 23. Mai 1689 (RN 329. fol. 552-555.)
MOL E 280 (Budai Kamarai Adminisztráció, Hofbefehle) 1693. jún. nro. 1.
MOL E 280 1694. okt nro. 10.
A szerv és vezetőjének címében sem mutatható ki állandóság: nevezték Csáktornyái ill. 1690
után Kanizsai Kamarai Adminisztrációnak, de olvasható a „muraközi, a Száván és a Dráván
inneni újszerzeményi javak kamarai adminisztrátora", „Cameral administrator an der Sau
Strom", ,3onorum fiscalium Chaktorniensium Administrator" stb. megnevezés a forrásokban.
ÖStA HKA HFU 29. Jan. 1694 (RN 361. fol. 418-419.)
A szerv történetét tárgyalja Fábiánná Kiss Erzsébet: A Csáktornyai (Kanizsai) Kamarai Adminisztráció vázlatos története 1673-1773. In: Levéltári Közlemények 59. (1988) 291-304. p.
Az itt felvetett problémákat és a szlavón területek kincstári igazgatásának pontos kialakulását
és berendezkedését további kutatásoknak kell tisztázni. Egyelőre nem világos az sem, hogy a
tárgyalt szervek mellett mekkora és milyen feladatokkal felruházott és személyi állománnyal
ellátott hivatal működött.

Zembliak (Zemlyak), pozsegai prefektus volt, akit 1697-től Maximilian Gerold
von Ley, eszéki harmincados követett. A terület nyugati részén Eszék, a keleti részen Pétervárad központtal—tekintettel az Oszmán Birodalommal való határra és
a folyamatos katonai készültségre — j e l e n t ő s haderő állomásozott, így a várak parancsnokai nagy mértékben beleszóltak a régió igazgatásába. A hadügyi szempontok alapvetően határozták meg az új berendezkedést: a Ferdinánd Carl Caraffa di
Stigliano-féle bizottság, 39 mind 1698-ban, mind 1702-ben feladatául tűzte ki a
kincstár és a hadsereg szempontjainak ötvözését.
Végül külön szükséges megemlíteni azt, hogy Erdély az 1690. évi Diploma
Leopoldinum kiadását követően csatlakozott végleg a Habsburg Monarchiához: I.
Lipót és tanácsosai értelmezésében a fejedelemség fegyveijogon került Habsburgigazgatás alá. 40 Az ország jövedelmeit a kamarai tanácsosok éves szinten
600-700.000 Ft-ra becsülték. A politikai helyzet nehézségei, a bizalmatlanság,
hogy a tartomány ismét az oszmánok kezére kerül, végül oda vezetett, hogy a jövedelmek kezelése terén az 1690-es években az erdélyi arisztokrácia legtöbb pénzügyi kívánságát is teljesítették. Gyakorlatilag az erdélyi elittel olyan gazdasági és
politikai kompromisszumot kötöttek, amely az évtized végéig szolgálta mindkét
fél érdekeit. A regálékra és a kincstári birtokokra vonatkozóan bérletrendszert léptettek életbe: az egyes főurak, társaságok bizonyos pénzösszeg lefizetéséért cserébe megkapták az adott jövedelem haszonélvezetét a szerződéstől függően, akár
több évre is. Bár a tartomány pénzügyeit a rendek által megválasztott kincstartó intézte, aki az Udvari Kamara közvetlen fennhatósága alatt működött, a gyakorlatban a legnagyobb jövedelmek zálogban voltak: így pl. 1694-ben az összes kincstári
jövedelmet 100.000 Ft-ért három évre az erdélyi főurak társaságának adták bérbe,
akiknek vezetői Apor István és Bánffy György voltak. Hasonlóképpen kapcsolódhattak be az erdélyiek az Eszterházy Pál (áttételesen Sámuel Oppenheimer) által
bérelt sókereskedelembe és a szászok a tizedbérletbe. A bérleti rendszer egyik legfontosabb jellemzője volt, hogy a bérlő kötelessége volt a hivatali szervezet működtetése is — ezzel nagyban különbözött attól az eljárástól, hogy egy bizonyos
jövedelemfajtára hitelt vett fel az Udvari Kamara. A nagy török háború befejezését
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A bizottság jelentéseinek kiadását ld. Ive Mazuran: Izvjestaji Caraffíne komisije o uredenju
Slavonije i Srijemanakon osmanske vladavine 1698, i 1702. godine. Osijek, 1989. (Grada za
historiju Osijeka i Slavonije. Knjiga 7.) Az 1698. évi jelentés: 57-139., a katonai berendezkedésről szóló jelentés: 141-165., a kamarai berendezkedésről szóló összefoglaló: 167-267. p.
Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690-1740. Bp.,
1988. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai m Hatóság- és hivataltörténet 8.) Az integrációra: 194—304., a kincstári politikára és igazgatásra: 241-268. p.

követően az Udvari Kamara azonban sorra felmondta ezeket a szerződéseket és a
jövedelmeket mind saját kezelésbe vonta. 41
A fenti vázlatos áttekintéssel célom volt egyrészt, hogy a Szepesi Kamara helyét
a magyarországi pénzügyi-közigazgatási szervek rendszerében meghatározhassam, másrészt, hogy a központi szervek hivatali kapcsolódásait bemutatva érzékeltessem a bonyolult, első látásra sokszor áttekinthetetlen feladatrendszert és finanszírozási módokat. így a Függelékben közzétett források és az abból levont következtetések is érthetőbbé válnak, megteremtve az alapot a további összehasonlító
vizsgálatokhoz is. Az alaposan kutatott XVI. századdal ellentétben 42 ugyanis a
XVII. század végére vonatkozóan — alapkutatások hiányában és a felvázolt gazdasági szisztéma bonyolultsága miatt — nagyon nehéz teljes képet adni a Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyeinek pontos helyzetéről, hiszen ebben a
kérdésben még a legilletékesebb kortársak sem rendelkeztek mindig pontos és
megfelelő információkkal. Az egyes tartományok különféle és bonyolult adórendszere, a hitelezőknek lekötött jövedelmek sokasága, a kincstári jövedelmek háborúk miatti elapadása mind-mind erősítették ezt a tendenciát.

A Szepesi Kamara bevételei és kiadásai a X V I I . század második felében
Elhelyezvén Felső-Magyarország pénzügyigazgatási szervét a Habsburgok uralta
teljes terület pénzügyi szervezetébe kimondható, hogy a Szepesi Kamara egy elvileg igen, de gyakorlatilag nem független „tartományi" kamara (pozsonyi Magyar
Kamara) alárendeltségében működő szerv volt, amely 1670-1704 között mégis
olyan önálló pénzügyi-közigazgatási szervként működött, amely egyenrangúnak
tekinthető a Magyar Kamarával, jelentősebb jövedelmekkel is rendelkezett, viszont egyre szorosabb függésbe került az Udvari Kamarától. AXVII. század köze-
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Erdély jövedelmeiről, a bérleti rendszerről és az Eszterházy-féle sómonopóliumról részletesen ír:
Sinkovics István-. Az erdélyi kamarajövedelmek a Habsburg-uralom kezdetén. In: Emlékkönyv
Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Bp., 1937. 504-533. p. és
Sinkovics István: Esterházy Pál nádor és az erdélyiek kereskedelmi társasága. Bp., 1937. (a továbbiakban: Sinkovics, 1937.); a sómonopóliumra vonatkozóan ld. még Szakály, 1971.
Kenyeres István kutatásai újabban alapvető eredményekkel szolgáltak a XVI. századra és a
XVII. század elejére vonatkozóan. Kenyeres István: A királyi Magyarország bevételei és kiadásai a 16. században. In: Levéltári Közlemények 74. (2003) 59-103. p. (a továbbiakban: Kenyeres, 2003.), a hadi kiadásokra ld. Uő\ A Habsburg Monarchia katonai kiadásai az Udvari
Pénztár és a hadi fizetőmesterek számadásai alapján 1543-1623. In: Levéltári Közlemények
78 (2007) 2. sz. 85-138. p., Uő: Hans Unterholtzer felső-magyarországi hadi fizetőmester és
ismeretlen számadásai (1595-1602). In: Sahin-Tóth Péter Emlékkönyv. Megjelenés alatt.

pétől hivatalt betöltő kamarai alkalmazottak fontos feladata volt a kincstári gazdálkodás mellett a „rebellisnek" tekintett felső-magyarországi, túlnyomórészt protestánsok lakta régió politikai eseményeinek a figyelemmel kísérje. A megbízható,
helyismerettel és szakszerű hivatali ismeretekkel rendelkező tanácsosok kinevezésébe a Magyar Kamara mellett az Udvari Kamara is egyre inkább belefolyt, így a
konfliktusokkal terhelt országrész felügyeletét ezen a csatornán is igyekezett megvalósítani. 43
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a XVII. század második felében, mind akamara,
mind az általa az 1567. évi alapító instrukció értelmében 44 igazgatott terület folyamatosan változott. A bécsi (1606), a nikolsburgi (1621/22) és a linzi béke (1645) értelmében ugyanis az ún. 7 felső-magyarországi vármegye újra meg újra az Erdélyi
Fejedelemség kezébe került. Bereg, Ugocsa, Borsod, Abaúj és Zemplén I. Rákóczi
György halála után 1648-ban, Szabolcs és Szatmár 1660-ban került vissza a Magyar
Királysághoz. A Partium hovatartozása azonban továbbra is kérdéses volt: a magyarországi Részek közül 1732-ban a Szepesi Kamara által igazgatott területhez csatolták Máramaros megyét, míg Kraszna, Közép-Szolnok és Kővár vidéke megosztásra
került (Zaránd vármegye megszűnt, területét felosztották Erdély és Magyarország
között) 45 A Budai Kamarai Adminisztrációval is rendszeres területi vitában állt a
Szepesi Kamara, egyrészt Borsod, Nógrád, Heves megye vonatkozásában, amelyek
déli területe előbbi, északi területe utóbbi szerv illetékességébe tartozott. Nagyvárad
és környéke (Bihar megye, valamint Debrecen vidéke) a vár visszafoglalását követően, mint újszerzeményi terület 1692 októberében a Budai Kamarai Adminisztráció
illetékességébe került. A debreceni és nagyváradi harmincad, ill. a nagyváradi prefektus hivatala 1694 márciusában került újfent a Szepesi Kamara igazgatása alá.40
Kijelenthető, hogy a XVII. század második felében lezajlott területi változások—és
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A XVII. század közepének meghatározó tisztviselői voltak Vas Márton, Podbelányi Mihály
Holló Zsigmond, Bélaváry Miklós. Pályájukra, a hivatalviselés módjaira és a kinevezés gyakorlatára ld. Gecsényi Lajos - Tatjana Guszarova: A Szepesi Kamara vezető tisztviselői
1646-1672 között. In: Századok 137. (2003) 653-672. p.
1567-ben Szepes, Sáros, Abaúj, Toma, Gömör, Pest, Solt, Borsod, Heves, Zemplén, Ung, Bereg,
Ugocsa, Máramaros, Szatmár, Szabolcs, Belső- és Külső-Szolnok, Kraszna, Bihar, Békés,
Zaránd, Csongrád, Csanád, Arad, Torontál, Temes vármegyéket csatolták a Szepesi Kamara
igazgatása alá. A z utasítást ismerteti Szűcs, 1990, 18-20,, 31-35. p., Ember, 1946. 150-158. p.
Az erdélyi-magyar határra vonatkozóan ld. Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török
hódítás korában. 1541-1711. Bp., 1918.
MOLE 280 1694. jan. nro. 5. 1693-ban a Budai Kamarai Adminisztráció debreceni harmincadosa Azalitsch Gáspár, a nagyváradi harmincados Trencséni Ferenc Ignác, a nagyváradi prefektus Sánta Ferenc László volt.

mint majd a későbbiekben látni fogjuk, hatásköri változások — komolyan befolyásolták a felső-magyarországi pénzügyigazgatási szerv bevételeinek nagyságát.
Szűcs Jenő a Szepesi Kamara történetét ismertető munkájában felvázolta azokat
a legfontosabb összefüggéseket, amelyek meghatározták a XVII. század második
felének alapvető és a számadásokból is érezhető változásait. A legfontosabb megállapítás, hogy Felső-Magyarország 1670-től katonai megszállás alatt állt, így az itt
állomásozó hadak élelemmel való ellátása vált a kamara fo tevékenységévé, valamint, hogy a visszafoglaló háborúk eseményeivel párhuzamosan a mintegy 150
éven keresztül működő végvári rendszer alapjaiban rendült meg és gyakorlatilag
— mivel elveszítette eredeti határvédelmi funkcióját — fokozatosan megszűnt.
Erre az időszakra tehetők a Wesselényi-szervezkedés következményeként lezajlott
birtokelkobzások is, amelyek jelentősen megemelték a kamara bevételeit. Szűcs
Jenő munkájában egyúttal kitért a XVII. századi bevételek és kiadások bemutatására, de konkrét adatok nélkül, elsősorban az 1689-90. évi Christoph Seifried
Breuner-féle és az 1694. évi Kari Teoíil Aichpüchl-féle bizottságok becsléseire hagyatkozott. 47 A Függelékben közölt források tételes számadatai azonban jobban
megvilágítják a Szepesi Kamara pénzügyi helyzetét.
Az 1655-65. évek bevételeinek éves átlaga 61.246 Ft volt, amely jövedelem
nem azonosítható az országrész által fizetett összegekkel, hiszen a magyar diétán
megszavazott hadiadó kezelése 1635 óta nem a Kamara, hanem a rendek által kijelölt adószedők feladata volt. 48 Ez az összeg a XVI. század második felének
80-100 ezer Ft körüli bevételeinél mindenképpen alacsonyabb. Magyarázatként
szolgálhat, hogy a XVI. század végén megkezdett várbirtok eladományozás miatt
azok bevételei már nem gyarapították a kamara jövedelmeit, de az országrészből
befolyt hadiadót sem a kamara pénztára kezelte. Altalánosságban elmondható,
hogy a bevételek tekintetében emelkedő tendencia nem érvényesült — inkább jobb
és rosszabb évek váltogatták egymást. Feltételezhető volt, hogy az 1660. évi területgyarapodás a jövedelmekre is jelentős hatással van, de ez a forrás alapján nem
igazolható. Ennek oka talán éppen a Várad török kézre kerülése és az országrész
nehezebb gazdasági helyzete lehetett.
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Szűcs, 1990. az 1607-72. évekre vonatkozóan 74-84.; 1672-1720. évekre 102-119. p.; a bizottságokra Szűcs, 1990. 90-93. p.
A XVI-XVn. századi adóigazgatásra ld. Nagy István: A Magyar Kamara adóigazgatási tevékenysége a XVI-XVII. században. In: Levéltári Közlemények 56. (1995) 31-51. p.; a nádor
szerepére az adóigazgatásban és a XVII. század végi adópolitikára vonatkozóan ld. Iványi,
1991. 134-223. p.

A bevételek terén a XVI. század tekintetében ismert tendenciák állapíthatók
meg, hiszen a befolyt összeg több, közel kétharmad részét (65%) a rendes bevételek és a félharmincad jövedelem tette ki.49 A rendes bevételek, azaz a királyi jogon
befolyt összegek közül a harmincadvám, azaz a külkereskedelem vámja jelentette
a legnagyobb tételt, amelyet kiegészítettek az elfogott csempészáruk értékével is.
A rendes bevételekhez tartoztak még a kisebb haszonvételek is, mint a sör-, bor- és
húsmérés haszna. A félharmincadból befolyt jövedelmet — mint arról már szó volt
—kizárólag hadi célokra szedték, abeszedett összeg ateljes bevétel 23%-át tette ki
ebben a korszakban. Az előző évi maradványt is feltüntették minden újabb esztendőben, mint bevételt, bár ez valós készpénzforgalmat nem jelentett, csak a Kamara
jó gazdálkodását mutatja ezekben az esztendőkben, hiszen mindig maradt a pénztárban kisebb-nagyobb összegű pénz, amely a hivatal működésének folytonosságátbiztosította. Ezeket apénzeket minden évben levontam az összbevételből, hogy
a „nettó" bevételeket megkapjam. Külön rovatban ugyan nem tüntették fel a váruradalmakból bejövő összegeket, de tudni kell, hogy ebben a korszakban csak
Kálló és Szatmár környékén voltak tartósan kamarai kezelésben lévő várbirtokok,
amely uradalmak működési költségein és a katonaságnak történő kifizetésen felüli
jövedelme nem volt jelentős.
A végvári katonák fizetésére érkezett segélypénzek („Grániz Bezallung",
„Zubues Gelder") a vizsgált időszakban a Kamara összbevételeinek 11%-át képezték. Az összegeket feltételezhetően az Udvari Fizető Hivatal vagy az Udvari Hadi
Fizető Hivatal utalhatta át; háromszor (1656, 1658, 1661) találkozunk velük a
közölt számadásban.
A korabeli gazdálkodásraj ellemző módon a Kamara alárendelt szervei, a vidéki
hivatalok, mint a harmincadhelyek, gyakran nem készpénzben szolgáltatták be a
jövedelmeket, hanem csak nyugtákkal igazolták a bevételeket és kiadásokat (3%).
Váltókat azonban nemcsak ők, hanem pl. a hadsereg is adhatott, amelynek ellenértékét azután a Kamara a Központi Hadi Pénztáron keresztül kapta meg.
Az egyéb bevételek (13%) között sok olyan jövedelemfajta van, amelyeket, lévén, hogy az 1655-65. évek összbevételeinek mintegy 1-2%-át teszik ki, nem tüntettem fel külön-külön az alábbi diagramban, de a Függelékben közölt forrás segítségével azonosíthatóak. Ide tartoznak pl. a nagybányai pénzverő jövedelme (2%),
a megyék (a német nyelvű forrásban: Grafschafften) ingyenmunkája és az ennek
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A Szepesi Kamara XVI. század végi pénzügyi helyzetének elemzését ld. Kenyeres, 2003.
86-92. p. Összehasonlításképpen az 1580-as években a bevételek 26,8%-a harmincadból,
21,9%-a hadiadóból, 20,7%-a várbirtokokból, 15,3%-a tizedből, 9,4%-a a városoktól, 5,5%-a
a lucrum camerae-ből és 0,5%-a a sóból származott. Uo. 89. p.

megváltásáért fizetett összegek, a koronapénz (azaz a Szent Korona őrzésére fizetett adó), a sóvári sóbánya jövedelme, uradalmak zálogbaadásáért befolyt egyszeri
bevételek, a kassai élésház jövedelme, kölcsönök, a betöltetlen egyházi tisztségek
jövedelme.
1. sz. diagram
A Szepesi Kamara 1655-1665. évi bevételeinek

megoszlása

Akiadások és azon belül a hadi kiadások jelen tanulmány vizsgálódásainak középpontjában állnak, hiszen a Szepesi Kamarát eleve azért hívták életre már
1567-ben, hogy katonai szükségletekre a legnagyobb figyelmet fordítsa, utasítása
gyakorlatilag a legfontosabb feladatként jelölte meg a várak fenntartását, a várbirtokok igazgatását és a katonaság ellátását. A tizenegy év vizsgálata alapján megállapítható, hogy 1655-1665 között átlagban a összes kiadás 60%-át fordították
katonai kiadásokra. Összevetve a XVI. századra vonatkozó kimutatásokkal, megállapítható, hogy ha csekély mértékben is, de ezen esztendők átlaga valamivel alatta maradt a korábbról ismerteknek (a Szepesi Kamara kiadásainak ugyanis közel
70%-a volt katonai kiadás). 30 A fennmaradó 40% gyakorlatilag a működési költségeketjelentette, kiegészítve néhány állandónak mondható „rendkívüli" kiadással.
A Szepesi Kamara saját jövedelmeiből fizette tisztségviselőit, továbbá az ún. külső
tisztviselőket (ilyen pl. a kamarai orvos, sebész, a bécsi ügyvivő vagy a XVII. szá-
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Kenyeres, 2003. 98. p.

zad végén az országbíró), az eperjesi és kassai postamestereket, a tisztviselők útiköltségét, napidíját, a küldöttségeknek járó pénzeket.
2. sz. diagram
Az 1655-66. évek kiadásai és a hadi kiadások aránya, átlag: 60%

év

• kiadás Bhadi kiadás D h a d i kiadás aránya

1. sz. táblázat
Az 1655-1665.

évek hadi kiadásainak

megoszlása

hadi kiadás fajtája

összege51 százalék

összes hadikiadás 1655-1665

378.919

100

szendrői, ónodi, putnoki, tokaji, diósgyőri, kállói, szatmári
végvári katonák („Granizer") fizetése

100.077

26

95.152

25

kassai helyőrség fizetése
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A kiadásoknál az azonos tételeknél az egyes években feltüntetett számokat adtam össze, de a
dénárokkal való számolástól eltekintettem, így az adatokban 1-2 Ft-os eltérés mutatkozhat, de
meglátásom szerint a tendencia így is világosan kirajzolható.

hadi kiadás fajtája

összege

százalék

felső-magyarországi főkapitány fizetése

58.078

15

tüzérek fizetsége

39.098

10

szendrői német katonák fizetése

30.360

8

felső-magyarországi főkapitány-helyettes fizetése

27.032

7

tized bérlése

22.914

6

6208

2

egyéb hadi kiadások

A 1655-1665. év hadi kiadásait végigtekintve megállapítható, hogy legnagyobb
százalékban a szendrői, ónodi, putnoki, tokaji, diósgyőri, kallói, szatmári
„Gránizer"-ek, azaz végvári katonák kifizetései szerepelnek: az összes hadikiadás
26%-át fordították az ő zsoldjukra. 1656-ban szerepelt egy nagyobb összeg, amely
az említett vár őrségnek járó posztót fedezte, de a vásárlási ügylet hátralékait még további három évig fizette a Kamara. Mindenképpen figyelemre méltó ez a tény, még
annak tudatában is, hogy nem minden évben utaltak ki zsoldot nekik (azaz a 11 év
alatt mindössze négyszer 1656, 1658,1662,1665-ben), sőt — ismerve a korabeli fizetési rendszert — minden bizonnyal nem is minden hónap zsoldját fizették ki.
Természetesen rögtön felmerül a kérdés, hogy ezeknek a királyi váraknak mekkora volt a várőrsége? Erre vonatkozóan csak elszórt adatok állnak rendelkezésre.
Egy 1652. évi, a Titkos Tanács számára készített kimutatás Szendrőn 309, Ónodon 100, Putnokon és Diósgyőrben 50-50, tehát összesen 509 újonnan verbuvált
katonát tüntetett fel a Felső-magyarországi Főkapitányság területén, aminél a tényleges számuk csak magasabb lehetett. A felső-magyarországi főkapitány-helyettes
és egyúttal ónodi kapitány Pethő Zsigmond által az ónodi végváriakról felvett
mustrajegyzőkönyv egyértelműbb és pontosabb adatokat tartalmaz. A mustrán
megjelent 3 66 lovas, 197 gyalogos katona és a 3 egyéb alkalmazott tíz havi zsoldja
összesen 19.582 Ft volt (ebből hat hónap posztó 11.902 Ft, ill. négy hónap pénz
7680 Ft). 52
Az 1671-ben tervezett létszámcsökkentés előmunkálatai során felmérték az
egyes v á r a k b a n s z o l g á l ó k l é t s z á m á t , a m i n e k é r t e l m é b e n Kassán 2 2 0 ,
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MOL E 210 (Magyar Kamara Archívuma, Miscellanea), Militaria. 67. tétel: Ónod nro. 3. A
mustrajegyzék értékét külön növeli, hogy az „iratos" katonák neve (194 lovas, 197 gyalogos) és
a nekik járó zsold összege is ránk maradt. A végösszegbe beleszámolták azt a 16 fogságban lévő
és 22 elhunyt katonát, akik hozzátartozóinak tervezett kifizetését csak posztóban adták meg.

Szendrőn 508, Ónodon 555, Putnokon 305, Diósgyőrben 212, Tokajban 202,
Kállón 406, Szatmáron 409 katona volt az előírt létszám. Ismert egyébként, hogy a
Felső-magyarországi Főkapitányság területén lévő várakban a tényleges létszám
csak 2000 fő körül mozgott. Az új onnan nyilvántartásba vehető katonák éves illetménye a tervezett redukciót követően 47.692 rajnai Ft lett volna, azonban Czigány
István kutatásai kimutatták, hogy a felső-magyarországi várakban ugyanannyi katona szolgált, mint a redukció előtt. 53 A Szepesi Kamara által igazgatott területen
természetesen nemcsak a felsorolt végvárak álltak: Munkács, Ungvár, Nagykároly,
Kisvárda, Sárospatak, Ecsed, Szerencs stb. várai azonban a XVII. század második
felében magánbirtokosok vagy átmenetileg zálogbirtokosok kezében voltak, így
az ezekben állomásozó haderőt is hol a királyi, hol a magánfoldesúri katonasághoz
számolták. Feltűnő, hogy a bevételi oldalon háromszor (1658,1659,1661) is megjelenik a várőrség fizetésére átutalt segélypénz, aminek eredetét még további kutatásoknak kell tisztázni. A Magyar Kamara számadásaiból ismert — mint azt a
későbbiekben látni fogjuk —, hogy pl. 1665-ben is utaltak át csekélyebb összeget a
Szepesi Kamarának ebből a célból. 54
A vizsgált 11 esztendő hadi kiadásainak második legnagyobb tétele a kassai
helyőrség fizetése volt. Az 1650-1660-as években még nem létezett a kassai citadella (azt csak 1670 után kezdték építeni), így a vegyesen magyar-német katonaság
a polgárok házaiban lakott. Az ő zsoldjuk folyósítása stabilnak mondható, hiszen
minden évben 8700 Ft körüli összeget utaltak ki nekik. A rendszeres kifizetésnek
minden bizonnyal az azonos helyen való tartózkodás (Kassa) mellett az is oka lehetett, hogy jelen esetben egyúttal a főkapitányi székhelyet védelmező kontingensről
volt szó.
A forrásban „Obristen zu Caschau" névvel illetett felső-magyarországi főkapitány zsoldja is — két év kivételével — újra meg újra felbukkan a számadásban,
mégpedig összességében a harmadik helyen a hadi kiadások között. Bár a német
kifejezés akár másféleképpen is értelmezhető volna, ám a kifizetés nélküli esztendőkben maga a főkapitányi poszt is betöltetlen volt: Wesselényi Ferencet
(1648-1658) követgen 1659-ben kinevezés nélkül gersei Pethő Zsigmond látta el a
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Czigány István: Reform vagy kudarc. Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a
Habsburg Birodalom hadrendjébe. 1600-1700. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Milleneumi Könyvtára 4. Szerk. Veszprémy László) Bp. 2004. 102-103. és 125-127. p. (a továbbiakban: Czigány, 2004.)
Uo. 105. p. szerint a Felső-magyarországi Főkapitányság katonáinak a zsoldját a Magyar Kamara fedezte volna, ám a közölt forrásokból is látható, hogy erre a Szepesi Kamara volt illetékes. Igaz, hogy ez nem zárja ki azt, hogy a Magyar Kamara utalt át pénzt Kassára ezen
kiadások fedezésére.

főkapitányi feladatokat, őt a már kinevezett Homonnai Drugeth György követte,
míg Wesselényi 1663-ban lett újra főkapitány. 55 Szerencsésnek mondható ugyanakkor, hogy a nádor főkapitányi megbízatásakor (1663) kiadott utasítás fennmaradt, amelyből kiolvasható, hogy ezekben az években a főkapitányi fizetés
békeidőben havi 500 Ft, háború esetén rajnai 1250 Ft volt. 56 Ajavadalmazás (a kilenc kifizetett év átlaga: 6453 Ft) egyébként felettébb ingadozó, ami magyarázható
egyrészt azzal, hogy az adott főkapitány nem teljes évet töltött hivatalában, másrészt részesülhetett a főkapitány esetleg máshonnan és másféle módon fizetés kiegészítésben, 57 de mint láthattunk az egyes hónapok elbírálása is más volt, aszerint
hogy béke vagy háború volt. Hangsúlyozni kell egyúttal, hogy a főkapitánnyal
szemben rendszeres elmaradása volt a kamarának a fizetés folyósításában.
A következő, még mindig az összes hadi kiadás 10%-át lefedő tétel a felső-magyarországi várakban szolgáló tüzérek fizetése volt. A korábban már említett erődítmények (és ide már az erődített városok, mint Eperjes, Bártfa, Lőcse is sorolhatók) ágyúmestereinek és hadszertárnokainak („Arthellerei Persohnen") járandósága a XVII. század végén már egyértelműen az egyes kamarákra hárult, amire példát
a későbbiekben is látni fogunk.
A számadásokban—megkülönböztetve a „Granitzerektől", végvári katonáktól
— minden esetben szendröi németeknek („Teütschen zu Zendree") hívott katonák
fizetése szintén állandó kiadása volt a Szepesi Kamarának (átlagosan 2760 Ft).
Szendrőn valójában egy „Frei Compagnia", azaz szabad század szolgált, amely
alakulatokat a harmincéves háborút követően hoztak létre, elsősorban olyan veterán katonákból, akik a várőri szolgálatot tökéletesen el tudták látni, de a hadműveletekben már nem vettek részt, ezért javadalmazásuk is kisebb volt, ugyanakkor az
alakulat nem tartozott az állandó hadsereg kötelékébe, Az 1670-es évektől a Rákóczi-szabadságharcig különösen a visszafoglalt várakban találunk ilyen, főleg a Né-
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A felső-magyarországi főkapitányok névsorára ld. Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. In: Történelmi Szemle
39. (1997) 2. szám 257-288. p.
Az utasítást ismerteti: Ember, 1946. 256-260. p. A Szepesi Kamara vezetője és a felső-magyarországi főkapitány kőzött ebben a korszakban egyedien szoros hivatali kapcsolat alakult
ki, amit jelez az is, hogy a király felhatalmazta őket, hogy együttesen intézkedjenek bizonyos
ügyekben, királyi jóváhagyás nélkül.
Erre az eljárásra jócskán akadt példa. Összehasonlításképpen Donát Heislert 1692 szeptemberében nevezték ki tiszántúli főkapitánnyá 3000 Ft éves bérrel, de az Udvari Kamara abban
kérte a Budai Kamarai Adminisztráció véleményét, hogy ezt a járandóságot készpénzben vagy
birtokadományban (nevezetesen Diószeg falut) adják-e ki. ÖStA HKA HFU 23. Okt. 1692.
(RN 350. fol. 533-536.)

met-római Birodalomban verbuvált 58 katonákból álló századokat. A szabad századok különféle szükségleteinek (szalmazsák, pokróc, gyertya, tűzifa) folyamatos
biztosítása a kamarák feladata volt, míg csökkentett fizetésüket a Hadi Pénztáron
keresztül kaphatták meg.
A hadi kiadások 7%-át a felső-magyarországi főkapitány-helyettes éves javadalmazása tette ki, amely tisztséget 1654—1672 között gersei Pethő Zsigmond,
ónodi kapitány látta el. A „Vice Obristen" kifizetése minden évben szerepelt a
számadásban, átlagosan 2457 Ft (tehát havonta 120 Ft körüli összeget kapott).
A tizedbérlet gyakorlata a XVII. század közepén sem szűnt meg, az erre fordított összeg a vizsgált időszak katonai kiadásainak a 6%-át tette ki. Mivel a katonaság eltartása érdekében élt ezzel a jogával a kamara, és a beszedett gabonát, bort
közvetlenül élelmezésre fordította, ezért számítottam a hadi kiadásokhoz ezt a tételt. Mint láttuk a bevételi oldalon is jelentkezett tizedből származó jövedelem, ez
azzal is magyarázható, hogy a kamara a tizedbérletet néhány esetben továbbadta
bérbe földesuraknak (ahogy az már a XVI. században is gyakorlat volt).
H a a fentebb ismertetett számadás katonai kiadásait összevetjük a vonatkozó
időszak utolsó évének, a Magyar Kamara által hadi kiadásokra fordított összegekkel, akkor érzékletesebb képet kapunk a két szerv gazdálkodásának különbségeiről. A Magyar Kamara ebben a korszakban instrukciója értelmében negyedéves
számadásokat nyújtott be az Udvari Kamarának ellenőrzés céljából, de két fajtát:
az egyikben a rendes bevételekből a „polgári" kiadásokra, a másikban a hadi célokra szedett félharmincad-bevételekből a katonai kiadásokra fordított összegeket
tüntette fel. Utóbbi kimutatást alapul véve kijelenthető, hogy 1665-ben a katonai
kiadások egyik magas összegű tétele Louis Raduit Gráf de Souches komáromi főkapitány, 2000 Ft-nyi éves fizetése volt, aki 1664-1668 között töltötte be ezt a tisztséget. A pozsonyi vár személyzete a Szent Korona őrzése céljából negyedévente
780 Ft-ot, azaz évente 3120 Ft-ot kapott kézhez, amely összeget mindegyik negyedévbenfolyósították, tehát állandónak mondható. Szintén állandóan folyósított
jövedelme volt Szaluskay Imrének, a komáromi naszádosok vajdájának, aki negyedévente 150 Ft-os fizetést kapott. A forrásokban „török futárok"-nak hívott
Dane Rudolf és Hornith Domokos is szerepelnek mindegyik negyedéves számadásban, de nem állandó nagyságú összeggel, mint az előbb említettek, hanem
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Pl. az 1691 júniusában kanizsai várkapitánnyá kinevezett Christoph von Berge Sziléziában
verbuvált katonákat a Kanizsán szolgáló két szabad századba, összesen 159 katonát. ÖStAKA
HKJR Prot. Exp. (Protocollum Expedit) Band 385. 1691. Sept. nro. 86. fol. 502v. A 300 főre
történő kiegészítésként a feloszlatott csáktornyai szabad századból további 54 katonát helyeztek át. ÖStA HKA HFU 7. Okt. 1692 (RN 350. fol. 82-96.)

minden bizonnyal a küldetésük hosszához viszonyított pénzzel. Nekik ebben az
évben 640 Ft-ot utalt ki a kamara. 59
A Magyar Kamara számadását vizsgálva feltűnő, hogy 1665-ben háromszor is
folyósítottak összeget Felső-Magyarországra. A szendrői német katonák kéthavi
zsoldjára 1631 Ft-ot, Johann Peter Rudneby a szendrői német katonák kapitánya
részére 150 Ft-ot ill. váltó formájában tizedbérlet céljából 3390 Ft-ot utaltak át a
Szepesi Kamarának. Mint a bevételek bemutatásánál láttuk „Wexelgelder"-ek
többször is felbukkannak a Szepesi Kamara bevételei közt, ezért feltételezhető,
hogy az itt ismertetett 5171 Ft-ot (a katonai kiadások 15%-a!) is váltóként tüntették
fel az 1666. évi bevételi oldalon.
Zichy István, a Magyar Kamara elnöke (1655-1671), de egyúttal avázsonyi vár
kapitánya éves szinten 662 Ft-ot kapott utóbbi tisztj e ellátásáért, akárcsak Raimondo
Montecuccoli, aki mint győri végvidéki főkapitány kapott egyszeri kifizetésként
300 Ft-ot. Ugyanígy rendkívüli átutalásként értelmezhető néhai Keglevich Péter hátraléka (minden bizonnyal az 1641-1656 között betöltött Kanizsával szembeni főkapitány-helyettesi tisztjének elmaradt járandóságát törlesztette ekkor a kamara),
amely 777 Ft-ot feltehetőleg valamelyik hozzátartozója kapott meg. 60
Érdekes, hogy a Magyar Kamara katonai kiadásai ebben az évben a királyi végvidékek várai közül csak Komáromot (várparancsnok, naszádosok vajdája), Pozsonyt (a vár teljes személyzete), Szendrőt (német katonák és parancsnokuk
esetinek tekinthető kiadása), Győrt (Raimondo Montecuccoli) és Vázsonykőt
(Zichy István várparancsnok) érintették, a többi várat, várkatonaságot, várkapitányt nem. Tanulságos még, hogy a kifejezetten hadi célra fordítható bevételeket
végül nem csak katonai kiadásokra költötték, mert a befolyt pénz felét átutalták a
„polgári" kiadásokat fedező pénztárba. 61 így a fent említett tételek, kiegészülve
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A török futárok XVTI. századi névsorát ld. Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői
a XVII. században. In: Levéltári Közlemények 39. (1968) 233-265. p.
A Magyar Kamara 1665. évi elszámolását ld. ÖStA HKA HFU 8. Sept. 1699 (RN 401. fol.
688-703.)
Érdekes, hogy a rendes bevételként elkönyvelt harmincadbevételekből történő kiadásként számolták el 1665-ben pl. a pozsonyi vár „restaurálására" kifizetett 597 Ft-ot vagy Ernst Gráf
von Abensperg und Traun, az Udvari Haditanács alelnöke ill. bécsi városkapitány részére
„ratione visitationis confiniorum" címen kiutalt 1000 Ft-ot. A rendes bevételekből fedezték
egyébként - a Szepesi Kamarához hasonlóan - a kamarai alkalmazottak fizetését, de itt könyvelték el a nádor (Wesselényi Ferenc), az országbíró (Nádasdy Ferenc), a főkancellár (Szelepcsényi György) járandóságát, különböző nyugdíjak, kegydíjak, segélyek kiutalását, követségekhez való hozzájárulást stb.

még egy „Restantia Földvariensis" 62 elnevezésű 100 Ft-os tétellel, csak a félharmincad bevételek 50%-át tették ki, azaz körülbelül 16800 Ft-ot (a félharmincad jövedelmekből egyébként ebben az esztendőben összesen 32821 Ft bevétele volt a
kamarának). Figyelemreméltó tehát, hogy meglehetősen csekély összegeket határoztak meg előre a katonai költségvetésben, rendkívüli kiadások pedig csak elvétve fordultak elő. Végül összevetve a Szepesi Kamara adott évi (1665) katonai
kiadásaival, megállapítható, hogy Felső-Magyarország pénzügyi szerve több mint
két és félszer nagyobb összeget költött erre a célra (kb. 45.000 Ft-ot), igaz ennek a
pénznek egy részét éppen a Magyar Kamarától kapta.
A Függelékben közölt második forrás az 1690-94. évek bevétel-kiadási számadása, amely kimutatás elemzését kiegészítettem az általam ismert 1689. évi bevételek ismertetésével. 63 Ebben a korszakban már több kamara működött a Magyar
Királyság területén, így sokrétűbb összehasonlításra lesz módunk az alábbiakban.
Ez az időszak egyúttal már egy korszakváltás első szakasza, hiszen megindult a törökök kiűzése az országból, ezáltal olyan megoldandó problémák is jelentkeztek a
Habsburg-uralkodó számára, amelyek gyakorlatilag 1526, a magyar trón megszerzése és a front állandósulása óta nem. Ekkor kellett elindítani a Magyar Királyságot
(és az újonnan megszerzett Erdélyt) a békés fejlődés útján, amely összetett folyamat természetesen nem mehetett zökkenőmentesen. A most közölt forrás rávilágít
a változásokkal teli korszak nehézségei mellett a fejlődés irányába mutató jövedelemgazdálkodásra is.
A Szepesi Kamara 1690-94. évi bevételei tekintetében azonnal szembetűnő,
hogy akorábbi időszakhoz képest olyan jövedelemforrások jelentették a legnagyobb
bevételeket, amelyek az 1650-60-as években még egyáltalán nem jelentkeztek.
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Feltételezhető, hogy Földvári Gábor, aki 1650 körül volt komáromi vajda, hátralékáról lehet szó.
Az 1689. évi bevételeket ld. ÖStA HKA HFU 29. MSrz 1690 (RN 334. fol. 280-283.)
Az összbevétel ekkor 215.981 Ft volt, részletezve: harmincad 79.308, szomolnoki rézbánya
50.072, sójövedelem 43.023, kincstári birtokok 32.345, tized 3241, zsidók 10 éves hátralékos
cenzusa 2200, görögök cenzusa 300, különleges bevételek 35 Ft. Sajnos ennek az évnek a kiadásaira vonatkozó számadást még nem sikerült fellelni.

3. sz. diagram
A Szepesi Kamara bevételeinek megoszlása az 1690-94.

években

így első helyen ekkor a sójövedelem állt, amely évente 120-130 ezer Ft-os állandó jövedelmet jelentett (azaz az 1650-60-as évek összbevételeinek duplája!),
ennek legfontosabb magyarázata, hogy a sóbányákban gazdag Erdély, immár véglegesen a Habsburg Monarchia részévé vált. A sót a kamara alkalmazottai Máramarosban, Erdélyben vagy Lengyelországban vásárolták fel és a tokaji központi
raktárba szállították, ahonnan aztán tovább értékesítették a kereskedőknek. A sóval való kereskedés ugyanis (a középkori viszonyokkal való ellentétben) 1694-ig
— amikor is az Udvari Kamara és Esterházy Pál nádor (ill. Sámuel Oppenheimer,
akinek a nádor továbbadta a sókereskedést és annak szervezetét is 64 ) közötti szerződés létrejött — szabad volt a Magyar Királyság területén. A Szepesi Kamara is,
éppen a Breuner-bizottság észrevételei alapján, fokozatosan kapcsolódott be ebbe
a jól jövedelmező ágazatba. A fejlődés a bevételek tekintetében is megfigyelhető:
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A híres 1694. évi sókereskedési szerződésre és a sómonopóliumra vonatkozóan ld. Sinkovics,
1937. és Szakály, 1971.

míg 1689-ben 43 ezer Ft, addig 1692-ben 164 ezer Ft jövedelme (tehát közel négyszerese!) származott a sókereskedésből, igaz ugyanakkor az is, hogy átlagosan
évente mintegy 50 ezer Ft-ot fordított a kamara a só elővásárlására.
A váltók felszaporodása a korabeli gazdasági szisztémát jellemzi, hiszen elsősorban a katonaság — különösen a mezei hadsereg és az ideiglenesen elszállásolt ezredek — nem tudott készpénzzel fizetni a nekik nyújtott szolgáltatásért, ők nyugtát
adtak ellenértékként, amelyet a Kamarának kellett a megfelelő hadipénztárban beváltani. Az 1691. esztendőben kiugróan magas (277 ezer Ft) a váltókból származó
bevétel, feltételezhető, hogy ebben az évben nagyobb segélyt kaphatott a Szepesi
Kamara. 65
Az 1690-es évek eleje a Szepesi Kamara történetében azért is nagy váltás, mert
ekkor kerültek immáron huzamosabb időre igazgatása alá a hatalmas konfiskált javak. Emellett a Breuner-bizottság kifejezett utasítására törekedtek arra is, hogy a
zálogbirtokosoktól visszaváltsák a zálogban lévő birtokokat és jövedelemforrásokat. A szomolnoki rézbányák, amelyek az öt év összbevételeinek 15%-át adták,
1688-ban kerültek vissza a Kamara igazgatása alá attól a Csáky-családtól, akik addig évente 2500 Ft-ért bérelték. A kamarai igazgatás ú j időszaka alatt szinte folyamatos a jövedelememelkedés, kisebb ingadozásokkal ugyan, de markáns bevételi
forrást jelentett a rézbányászat és értékesítés. A kamara úgy ügyelt leginkább aminél nagyobb hozam elérésére, hogy jelentős pénzösszeget forgatott vissza a bányászat fellendítésébe, fejlesztésébe. A diagramon is látható tőke-visszafordítás
eredményezte elsősorban azt, hogy még a XVIII. század elején is meghatározó
maradt a Szomolnokról származó bevétel.
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Ennek a rendszernek a tisztázása még további kutatások feladata lesz, de nyilvánvaló, hogy jelentős összegekről lévén szó nem szabad figyelmen kívül hagyni a pénzmozgások útját.

4. sz. diagram
A szomolnoki rézből származó bevételek
és a bányászat fellendítésére fordított összeg aránya
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Munkács 1688. januári bevételét követően II. Rákóczi Ferenc neveltetése
Kollonics Lipót irányításával zajlott Csehországban, így örökségét, a kiteij edt Rákóczi-birtokokat csak 1694 tavaszán kapta vissza: ebben az időszakban tehát a
Szepesi Kamara kezelésében koncentrálódtak a javak. A birtokok jövedelme kategóriába több alkategóriát is beleszámoltam, amelyek a birtokigazgatással voltak
szoros összefüggésben: így itt tüntettem fel a kincstári birtokok jövedelmét, a
kincstári birtokok bérleti díját, a birtokok eladásából, zálogbaadásából származó
bevételt, a kincstári bor értékét és a magva szakadt jószágok értékét. Bár kamarai
gazdálkodásról beszélünk, a kimutatásból feltűnő, hogy a legnagyobb bevétel a
felsorolt kategóriákon belül a birtokok újra el- és zálogbaadásából származott. Ez
azt j elenti, hogy a hatalmas birtokkomplexumokból igyekezett a Szepesi Kamara is
minél gyorsabban (kész)pénzhez jutni.

5. sz. diagram
A Szepesi Kamara által igazgatott birtokok jövedelmének

alakulása

A bevételi források közül az 1650-60-as években domináló harmincadbevételek
tekintetében kijelenthető, hogy összegszerűen közel duplájára nőttek, ám az egyéb
bevételi források megjelenése miatt százalékosan csak csekélyebb mértékben vannak jelen. 66 Igaz ugyanakkor, hogy ez a jövedelem még mindig a legbiztosabbnak
számított, hiszen a külkereskedelem kevésbé függött a politikai-katonai változásoktól, amely akár asójövedelmet, akár a birtokigazgatást jellemezte. A félharmincadra
hasonló megállapítások vonatkoztathatóak, hiszen a bevételek nőttek. 1690-ben a
harmincad és félharmincad bevételeket együtt adta meg a számadás „universis
tricesimis" néven, így ebben az évben nem tudjuk a külön értékeket!
Az egyéb kategóriába kerültek azok a jövedelem-források, amelyek az összbevétel 1%-át alig érték el, és amelyek közül több a korábbi időszakban bizony jelentős forrás volt. így a városok adója (a debreceni és pataki ill. szepsi görögök,
valamint a zsidók cenzusa), a tized bérbeadása, a nagybányai pénzverő jelentőségének csökkenését figyelhetjük meg az összbevételek szempontjából. Mindkét
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A kassai harmincad (vezetője: Granath János) bevételei az 1689-1702 közötti években összesen 134.391 Ft voltak. MOL E 254 (Szepesi Kamara, Representationes, informationes et
instatntiae) 1702. aug. nro. 41.

korszak bevételeit csak érintőlegesen elemeztem, de a közölt források segítségével
majd a további kutatásoknak kell részleteiben tisztázni a folyamatokat, itt csak —
mivel a tanulmány a katonai kiadásokra koncentrál — a legfontosabb tendenciák
bemutatására nyílt mód.
Tanulságos még, hogy amennyiben összevetjük az 1690-94. évekre vetítve a
három legjelentősebb Magyarországon működő kamara átlagos éves bevételeit, a
Szepesi Kamara kimagaslik közülük. 67 Nem csodálkozhatunk, hiszen a Magyar
Kamara alacsony bevételekkel rendelkező szerv volt, ami éppen területi és illetékességi hatáskörének, korábban már vázolt, korlátozott volta miatt alakult így, a
Budai Kamarai Adminisztráció pedig az 1690-es évek elején kezdte meg egyre
erőteljesebb tevékenységét a visszafoglalt területen. A Szepesi Kamara esetében
pedig elmondható, hogy több szempontból is szerencsés ez az időszak, hiszen a
hadi események ekkor már elkerülték az országrészt, a konfiskációk miatt jelentős
jövedelememelkedésnek lehetünk szemtanúi. Összevetve a korábban vizsgált időszakkal, megállapítható, hogy a Szepesi Kamara közel nyolcszor nagyobb bevételekkel rendelkezett a XVII. század végén, mint a XVII. század közepén! Ennek
eredménye, hogy a XVII. század végi adatok j elentős eltéréseket mutatnak, azaz az
1686-1689. évek bevételeit 180.000 Ft-ra becsülte a Breuner-bizottság, láthattuk,
hogy az 1690-94. években 477 ezer Ft az átlagos éves j ö v e d e l e m , majd
1 7 0 l - l 702-ben 240 ezer Ft körüli az átlagos éves bevétel. A Rákóczi-szabadságharc érthetően csökkenést okozott (az 1710-es éveke elején 100 Ft körüli bevétellel), majd az igazi fellendülés 1720-ra következett be, hiszen ekkor már a 400 ezer
Ft-ot közelítette az éves bevétel. 68 Az általam vizsgált öt esztendőre (1690-94) vonatkozóan véleményem szerint a felsorolt indokok mellett a hadi állapot volt jelentős befolyással a bevételekre, hiszen a hadipénztárakból jelentős mennyiségű váltó
ellenértékét válthatta ki a kamara, amelyek a későbbi korszakokban nem álltak természetesen rendelkezésre. A folyamatos hadi állapot hatásai a bevételek és
kiadások terén is éreztették tehát hatásukat: bevételek növekedésében jelentős
szerepet j átszőtt, hogy külföldről segélyek érkeztek a kamarához, ugyanakkor tény
az is, hogy a katonai kiadások nagy terhet róttak a Szepesi Kamarára.
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A vizsgált öt év átlaga: Körmöci Kamara: 918.639 Ft; Szepesi Kamara: 477.268 Ft; Magyar
Kamara: 140.640 Ft; Budai Kamarai Adminisztráció 141.402 Ft. A Körmöci Kamara bevételeit az Udvari Fizető Pénztár számadáskönyveit felhasználva számoltam ki, a Magyar Kamara
számadását ld. ÖStA HKA HFU 8. Sept. 1699 (RN 401. fol. 358.), a Budai Kamarai Adminisztráció adatait ld. Tagányi, 1897. A Magyar Kamara bevételei az 1690-es években inkább a
stagnálás, míg a Budai Kamarai Adminisztrációét a folyamatos emelkedés jellemzi.
A bevételeket Szűcs, 1990. 114—115. p. elemzi, de a vizsgált 1690-94. évekre vonatkozóan
adatot nem közöl.

Ismét hangsúlyozni szükséges, hogy a felsorolt bevételek korántsem azonosíthatók az országrész teljes jövedelmeivel, hiszen a befizetett hadiadó (ill. annak természetbenkifejezett értékei a porciók) a vármegyei hadipénztárakon ill. az Udvari Hadi
Fizető Hivatalon keresztül kerültek felhasználásra, nem is csekély összegben. 69
A Szepesi Kamara 1690-94. évi kiadásain végigtekintve kijelenthető, hogy a
XVII. század közepi időszakhoz viszonyítva gyakorlatilag semmi nem változott a
kiadási szerkezetben, csak nagyságrendileg nőttek az egyes tételek. A katonai kiadások aránya sem változott, továbbra is 60% körül mozgott, miközben a működési költségek a fennmaradó 40%-ot fedték le. Továbbra is a Szepesi Kamara fizette
tehát saját alkalmazottainak j árandóságát, a kamarán kívüli tisztségviselők illetményét (orvos, sebész, országbíró, bécsi ügyvivő), apostamestereket és apostaköltséget (levélváltság). Kiadási tételként szerepelt még — ez viszont újdonságnak
tekinthető — a bevételi források növelése érdekében az egyes gazdasági ágakra
fordított összeg, így megjelentek a szomolnoki rézbányáknál említett tőkeösszegek (ld. 4. sz. diagram), valamint a szőlőművelés fejlesztésére kiadott pénz. A kamara kiadásai között jelent meg a további értékesítés céljából felvásárolt só és a
bor, előbbi évente 40-50 ezer Ft, utóbbi 4-5000 Ft körüli értékben. A kegydíjak,
tiszteletdíjak, követségi napidíjak és útiköltségek finanszírozása, az árvaháznak
fordított segélypénz, a kamarai épületek javítása vagy a kisebb kamarai költségek
mind-mind a számadás részét képezték, ám súlyuk az összkiadások tekintetében
elenyésző volt.
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Iványi, 1991. 153 p. Felső-Magyarország követei többször is nehezményezték Eszterházy nádornál, hogy az ő adóterheik magasabbak a dunáninneni és a dunántúli vármegyékre kiosztott
adónál. Hivatkoztak arra, hogy utóbbi területen 1664 óta viszonylag béke van, míg az ő országrészükben háborús állapotok uralkodtak. Az Alsó- és Felső-Magyarország közötti adófelosztási és adófizetési ellentéteket a nádornak sem sikerült felszámolnia.

6. sz. diagram
Az 1690-94. évek kiadásai és a hadi kiadások aránya, átlag: 60%

1690

1691

1692

1693

1694

• kiadások Bhadi kiadások •

A katonai kiadásokra koncentrálva a legfontosabb megállapítás e tekintetben,
hogy ezen esztendők éppen a törökellenes háború középső szakaszát jelentik, igaz
már tényleges felső-magyarországi hadműveletek nélkül. Jelentősebb hadieseménynek csak Várad 1692. évi visszafoglalása tekinthető, amelynek kihatása természetesen jelentkezett az ismertetett kimutatásban. A váradi ostromra, majd az
erődítések javításaira és az építési anyagokra az Udvari Kamara utasítására a Szepesi Kamarának 10.000 Ft-ot a sójövedelmekből, 20.000 Ft-ot a Bercsényi Miklós
által az ungvári uradalomért kifizetett összegből kellett állnia.70 Miután a 30 ezer
Ft-ot kiutalták, uralkodói rendeletre abihari terület igazgatása a teljes egészében az
Udvari Kamara fennhatósága alá tartozó Budai Kamarai Adminisztráció alákerült,
mint a töröktől visszafoglalt régió.
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ÖStA HKA HFU 29. Juli 1692 (RN 349. fol. 596-608.)

2. sz. táblázat
Az 1690-1694.

évek hadi kiadásainak megoszlása, átlag: 60%

hadi kiadás fajtája

összege

százalék

1.468.633

100

élelem és szállítása

960.443

65

hadi pénztár

249.600

17

tüzérség és hadszertárak

94.531

6

tized bérlése

60.535

4

várőrség és kapitányok

46.499

3

várak felújítása (1692: Várad ostroma)

39.946

3

egyéb hadi kiadások

17.079

2

összes hadi kiadás

Az alábbiakban — hasonlóan az 1655-65. évekhez — elemzem a 2. sz. táblázatban bemutatott katonai kiadásokat és megkísérlem a számok mögött rejtőző
hadi finanszírozási tendenciákat jobban megvilágítani, nemcsak a Szepesi Kamara, de a többi, korábban említett Magyarországon illetékes kamara esetében is.
Tény, hogy nem túl jelentős tétel atárgyalt öt évben a várak felújítás ára Javítására fordított összeg, mindössze a katonai kiadások 3%-a. Ez az összeg csak kisebb
kiigazításokra lehetett elégséges, szó sem lehetett a várak korszerűsítéséről, modernvárépítési elveknek megfelelő átalakításukról. Gyaníthatóan palánkok javításáról, egy-egy kőfal megerősítéséről, sáncok helyreállításáról lehetett szó, amely
esetekb en a kifizetés eket anyagkölts égre, mesteremb erek munkadíj ára fordították,
hiszen a jobbágyok ingyenmunkája elvileg rendelkezésre állt. Forrásaink alapján
remekül illusztrálhatok a fenti megállapítások, így néhány konkrét példa jobban
megvilágítja a korabeli állapotokat. Christian Andreas Jörger munkácsi kapitány
(1688. március — 1691. március) a vár építkezéseire kifizetett összegeket
(„Baugeldt") az Udvari Kamara közbenjárásával akarta kicsikarni a Szepesi Kamarától. 71 UtódjaMichael Kayser (1691. március — 1696. november) már beszámolt a Haditanácsnak a vár épületeinek megrongálódott tetejéről, a torony összedőléséről. Az Udvari Kamara intézkedett is, hogy a Szepesi Kamara fizesse a javí-
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ÖStA HKA HFU 1. Sept. 1689 (RN 331, fol. 25.)

tásokat, egyúttal megszabta, hogy a Rákóczi-családot is keresse meg, hogy járuljanak hozzá a javítási költségekhez. 72 Az 1660 óta pénzügyi szempontból a Szepesi
Kamara igazgatása alatt álló szatmári vár állapotát is siralmasnak festette le a frissen kinevezett várkapitány, Franz Kari Rudolf Schwertz, Freiherr von Reis: „...a
várban minden összedől, a falak, a bástyák, a palliszádok, a kapuk, a hidak, senki
nem épít semmit, a Kamara ráadásul semmilyen költséget nem akar megtéríteni, ha
a nyáron nem javítanak meg mindent, akkor télen már katona sem maradhat meg
itt. Nem lehet nehéz terhet kivontatni a kapukon, mert a híd összedől.. ."73 Tokaj
várát a Bodrog és a Tisza áradása is fenyegette egyidejűleg, mint arról a livóniai
származású várkapitány Berhardt Róbert Báron von Wrangel (1689-1699) is beszámolt: „ha a Bodrogban kevés avíz, akkor a vár védtelen, ezért itt palliszádokkal
kell elzárni az utat, ha viszont magas a folyó vízállása, akkor nemcsak a várkapu
fog a folyóba dőlni, hanem a védőmüvek és a mellvédek is." 74 A sor folytatható
volna, de a néhány kiragadott példával érzékeltetni szerettem volna, mennyire
égető problémáról volt szó, ám a Kamara mégsem fordított erre kellő figyelmet és
pénzösszeget. Hozzá kell tenni azonban, hogy további kutatásoknak kell még tisztázni azt, hogy a felsorolt erősségek vajon más forrásból, azaz a hadipénztárakból,
megyei adókból jutottak-e a vár javításokhoz szükséges pénzhez?
Hasonló nagyságú pénzt, a katonai kiadások 3%-át fordította a Szepesi Kamara
a felső-magyarországi várak kapitányainak és várőrségeinek a fizetésére. Egy
1695. évi kimutatásból ismert, hogy az 1690-es évek elején éves szinten a kassai,
munkácsi és tokaji kapitányok 720, a szendrői parancsnok 576, míg a váradi kapitány (már amikor a Szepesi Kamarához tartozott pénzügyi szempontból a vár)
1200 Ft-ot kapott a Kamarától. 75 Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben
az egyes várakban állomásozó szabad századok élén álló parancsnok éves javadal-
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ÖStA HKA HFU 17.0kt. 1692 (RN 350. fol. 307-311.)
ÖStA HKA HFU 22. Mai 1693 (RN 355. fol. 444-446.) Az állapotok öt év múlva sem voltak
jobbak, amikor a vár kapitánya Georg Wilhelm von Löffelholz így írt Szatmár erődítéseinek
állapotáról és a fenyegető veszélyről, amelyben egyúttal „hangulatjelentést" is ad az országrészről: „bei einiger Rebellion diser Haubt Posto verlohren gehen solte, der Feindt sich in
selbigen vermittels seiner vortheilhafftiger Situation leitlich dergestellt würde verbauen
körmén, dafl man eine Armee und gantze Campagne zu Widereroberung würde anwenden
müssen, anbei auch bei Verlust diser Vestung die Communication mit Siebenbürgen
unterbrochen und das ganze Landt disseits der Theiss mit der Marmarosch verlohren ginge..."
ÖStA KA HKR Aktén Exp. 1698. Juli nro. 33.
ÖStA HKA HFU 14. Nov. 1693 (RN 360. fol. 137-145.)
ÖStA HKA HFU 20. Juni 1695. (RN 370. fol. 230.) Azaz évente 2736 (ill. 3936) Ft-ot fordítottak a kapitányok fizetésére.

máról van szó. ASzendrőn állomásozó szabad század élén 1683-1700 között Alexander Gvadanyi állt, Kassán az egyúttal felső-magyarországi generális, ill. az
állandó hadsereg egyik ezred-tulajdonosa, Ottavio Nigrelli volt a kapitány
(1689-1703), Nagyváradot a vár visszafoglalását követően előbb Johann Ander
Corbelli (1692-1693), őt 1693-1695 között Matthias Abraham de Dőlne ezredes
követte, atokaji és munkácsi kapitányokról pedig fentebb már esett szó. A várkapitányok az 1690-es években több helyről is kaptak járandóságot: akamaráktól a fent
említett összegeket, amelyeket a forrásaink „adiuta"-nak ill. „Tafelgeld"-nek hívnak; a Központi Élelmezési Hivatal ugyanakkor a nekik előre meghatározott élelmiszeradagot adta ki az élelmiszerraktárakból, míg a Központi Hadi Pénztár
katonai tisztüknek megfelelő összeget utalt ki havonta. Az ország más területeiről
ismert, hogy az állandó hadsereg adott várba beszállásolt ezredének parancsnoka
irányította egyúttal a vár katonai tevékenységét, kinevezési okmány nélkül mindaddig, amíg tovább nem vezényelték az alakulatot. 76
A várőrségeknek kiutalt összegek — amelyeket a kimutatás együtt tárgyal a kapitányoknak kiadott pénzekkel—tekintetében sincs könnyű dolga a kutatónak, ha
megpróbálja végigtekinteni, hogy mely várak katonaságamekkora értékben kapott
zsoldot a kamarától. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy ebben az esetben sem az
egykori végvári katonaság, sem az állandó hadsereg kötelékébe tartozó alakulatok
fizetéséről van szó, hanem a korábban már említett szabad századoknak folyósított
összegekről, szolgáltatásokról. A felső-magyarországi várak meghatározása tekintetében viszonylag egyszerűbb a dolgunk: amikor Ottavio Nigrelli felső-magyarországi főkapitánnyá történő kinevezéséről értesítette a Haditanács a várak
kapitányait, akkor Kassa, Eperjes, Eger, Munkács, Szeged, Szolnok, Tokaj,
Murány, Szepesvár, Makovica, Szendrő, Ungvár, Patak kapitányainak küldték el a
levelet, így feltételezhetően ezekben a várakban állomásozott helyőrség is. 77 A katonaság beszállásolásának oldaláról közelítve meg a problémát megfigyelhető,
hogy 1691-ben Johann Kari Gráf von Thüngen ezredének a Magyar Királyság
észak keleti részére történő elhelyezése során az Udvari Haditanács úgy intézke-
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Az 1687-ben visszafoglalt Eszéken pl. 1690-93 között az ezredek továbbvonulása és váltakozása (a forrásokban: „Mutation") miatt több várkapitány nevét is ismerjük. 1689. dec.-1690.
dec.: Franz Camelli, 1691. jan.-1691. márc.: Philipp Freiherr von Chizzola, 1692: Dietrich
Heinrich Freiherr von Nehem, 1692. dec.-1693. ápr.: George Benedict Freiherr von O'Gilvy,
1693. ápr.-okt.: Leopold von Herberstein, 1693. októbertől Guidobald Grafen von
Starhemberg, A névsort természetesen a jövőben még további adatokkal is ki kell egészíteni és
pontosítani, de így is látható, hogy a folyamatos továbbvonulás miatt egyik kapitány sem maradt sokáig hivatalában.
ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 386. 1691. Juli. nro. 229. fol. 369.

dett, hogy Kassára 300, Eperjesre 300, Szepesvárba 50, Makovicára 50, Munkácsra 200, Ecsedre 400, Érsekújvárra 200 katona kerüljön, míg Franz Kari von
Auersperg ezredét Szatmár, Kálló, Szentjobb, Nagykároly, Somlyó és Nagybánya
fogadja be.78 Anagyszámú kis helyőrséggel rendelkező várrendszer jelentős költségeket rótt mind a kamarára, mind az Udvari Hadi Fizetőhivatalra, ezért már
1690-ben kezdeményezték a várak állapotának felmérését és annak eldöntését,
mely várakban maradjon őrség, melyekből szállítsák el a tüzérséget és melyeket
romboljanak le.79 Az 1690-94. évek számadásainak vizsgálata alapján úgy vélem,
hogy a kamara az 1650-60-as évek fizetési hagyományait folytatva a kassai és a
szendrői várőrség, ill. szabad század bérét fizette, míg a felsorolt várakban állomásozó alakulatokét nem, Egyrészt az erre a célra felhasznált kevés pénz indokolja
ezt, másrészt az Udvari Hadi Fizető Hivatalon keresztül fizették az állandó hadsereg ezredeinek felső-magyarországi várakba elszállásolt századait. Feltételezhető
ugyanakkor, hogy a XVI. századi gyakorlat 80 annyiban továbbra is élhetett, hogy a
várőrségek zsoldjának egy részét élelemben adták ki, amivel indokolható, hogy a
kamara miért költött hatalmas összegeket az élelemvásárlásra.
A következő katonai kiadási tétel (4%), amely akár az élelmezéshez is számítható lett volna, a felső-magyarországi tized bérlése volt. Mindenképpen a hadi kiadásokhoz kell azonban a tizedet számolni, mert a beszedett terményeket és bort a
felső-magyarországi katonaság élelemmel való ellátására fordították. A visszafoglalt területek miatt jócskán megnőtt az a vidék (jelen esetben az egri püspökség területe), ahonnan a Szepesi Kamara a tizedet bérelhette és beszedhette. Egy 1693.
évi előterjesztés konkrétan azt is megmondja, hogy az egri püspök, Fenessy
György a szokásos tizedbérlésért 9000 rajnai Ft-ot kért. 81
A várakban szolgáló tüzérek bére és a hadszertárak szükségletei is az egyes kamarák kiadásai tételei között szerepeltek. A Thökölytől ill. a törököktől visszafoglalt várakban alkalmazott pattantyúsok és hadszertárnokok fizetése a vizsgált öt év
katonai kiadásainak 6%-át tette ki. A tüzérségi személyzet minden várban fontos
szerepet töltött be, azonban éppen a visszafoglalásokat követően felduzzadt létszámot úgy igyekeztek csökkenteni, és ezzel költséget kímélni, hogy az egyes várak-
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ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 386. 1691. Apr. nro. 136. fol. 178r. Hangossy István felső-magyarországi mustramester rendszeresen küldte az itt állomásozó hadak kimutatását, amely
alapján a központi döntéshozó szervek utasíthatták a főkapitányt.
ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 384. 1690. Okt. nro. 186. fol. 512v.
A XVI. századi élelmezési szervezetre, példákon keresztül ld. Kenyeres István: Uradalmak és
végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. Bp., 2008. (Habsburg Történeti Monográfiák 2.) 149-199. p.
ÖStA HKA HFU 25. Mai 1693 (RN 355. fol. 482.)

ban felszámolták a tüzérségi készleteket, melyet átszállítottak egy nagyobb várba,
majd következett a szolgálatot teljesítők áthelyezése. Utóbbi téren kettős tendenciát figyelhetünk meg a várak esetében: egyrészt a dél felé történő áthelyezést, azaz a
frontvonal délre húzódásával a hátországgá vált vidéken lévő tüzérek az új országhatáron fekvő nagyobb várakban kaptak alkalmazást, 82 másrészt egy szűkebb vidék vonatkozásában kijelenthető, hogy a kisebb várakból a nagyobbak felé is
rendszeres volt a mozgás. 83 Az Udvari Haditanácsnak mindenesetre pontos információkkal kellett rendelkeznie a várak hadszertárainak állapotáról, ezért a Fő Hadszertári Hivatallal karöltve rendszeres vizsgálatnak vetette alá az erősségeket.
Felső-Magyarország tekintetében az 1690-es évek elején ezt a feladatot Matthias
Freundlich kassai hadszertárnok (Zeugwart) végezte el.84 Felhívta a figyelmet arra
is, hogy Várad ostromához a hadi eszközöket éppen a felső-magyarországi várakból szállították, amelyek annyira leromlottak, hogy használhatatlanok: sürgős javításukat kezdeményezte az Udvari Kamaránál. Egy-egy várban a hadszertárnok
mellett hadszertári alkalmazottak (Zeugsbediente) és tüzérségi személyzet dolgozott, utóbbiak létszáma változó, mint azt a későbbiekben még látni fogjuk a Budai
Kamarai Adminisztráció példáján, általában 6-8 fo között mozgott, igaz anagyobb
várakban, mint Egerben 12 „Pixenmeister" (tűzmester) is tevékenykedett.
A vizsgált öt évben a Szepesi Kamara kétszer utalt a „Cassa Bellica" részére jelentősebb összeget, amely a katonai kiadások 17%-át tette ki. 1691-ben 240 ezer,
1692-ben 9600 Ft-ot átadásáról tudunk, de sajnos pontos információnk nincs arra
nézve, hogy melyik hadi pénztár kapta ezt a pénzt: az Udvari Hadi Fizetőpénztár
vagy a Tábori Hadi Fizetőpénztár? A kérdést további alapkutatásoknak kell még
tisztáznia, annyi azonban megkockáztatható, hogy a bevételként 1691-ben jelentkezett 277 ezer Ft-os váltó beváltása komoly összefüggésben lehetett az ezzel kiadási formával, sőt elképzelhető, hogy mindössze egy ügyes pénzügyi műveletnek
lehetünk a tanúi.
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1689-ben Léváról Szigetvárra vezényelték Martin Thomas és Martin Wüzich tüzéreket. ÖStA
HKA HFU 1. Sept. 1689. Sárvárról Eszékre irányították Christoph Moger, Peter Küpff, Georg
Weixler tüzéreket akiknek havi járandóságát 8 Ft-ban állapította meg az Udvari Kamara. Uo.
11. Juni 1689 (RN 330. fol. 280-283.)
A Győri Főkapitányság területén már az 1680-as évek végén hozzáláttak a hadszertárak felszámolásához, hiszen Veszprém, Tata, Pápa, Sárvár ágyúit és hadi eszközeit, mondván, hogy
ott szükségtelenek a továbbiakban, folyamatosan Győrbe szállították. ÖStA KA HKR Prot.
Reg. Bd. 382. 1689. Sept. nro. 56. fol. 65r. Hasonló történt Kanizsa 1690. évi visszafoglalást
követően a kisebb Kanizsával szembeni várak esetében. MOL A 14 (Magyar Királyi Udvari
Kancellária, Insinuata Consilii Bellici) 1690. nro. 455.
ÖStA HKA HFU 13. Nov. 1692 (RN 351. fol. 114-120.)

A legnagyobb katonai kiadási tétel, mint azt Szűcs Jenő is hangsúlyozta a Szepesi
Kamara történetéről írt munkáj ában, a Felső-Magyarország területén állomásozó katonaság részére vásárolt és kiosztott élelmiszer volt (65%, a tized bérléssel együtt közel 70%). A Fő Élelmezési Hivatal és a kamara folyamatos együttműködésben volt,
hogy pontos képet kapjanak a felső-magyarországi élelmiszerraktárak állapotáról,
feltöltöttségi szintjéről. A forrásokból ismert, hogy szinte mindegyik olyan várban
működött az 1690-es években élésmester (Proviantverwalter, annonae officialis),
ahol uralkodói katonaság volt elhelyezve. így Kassa (élésmester 1692-ben: Anton
Gervin Berrentz), Bártfa és Makovica (Ladislaus Ladomersky), Szepesvár (Michael
Lehoczky), Eperjes (Michael Kössl vagy Stössel), Lőcse (Joannes Vitális), Murány
(Johannes Merskovicz, Andreas Gally), Szendrő (ifj. Matthias Freundlich), Eger
(Johann Philipp Körber), Tokaj (Andreas Kökh), Patak (Franz Lehner), Munkács
(Andreas Hösch), Kálló és Kisvárda (Philipp Max Rupprecht), Ecsed (Christian
Haniz), Szatmár (Wolff Christoph Glöggel), Szentjobb (Jákob Kari Skalitzky),
Nagyvárad (Matthias Ignatz Teyneczky) váraiban tevékenykedett élésmester. 85
A f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i élelmezési s z e r v e z e t élén, mint „Ober P r o v i a n t
Commissarius", azaz élelmezési főbiztos Levin Potschka állt, akinek a feladata volt,
hogy figyelemmel kísérje a raktárak állapotát, a hiányokat közölje a kamarával. Levelezéséből kiderül, hogy az elszállásolt ezredek élelem ellátását is felügyelte, adminisztrálta a kiadott élelmiszermennyiséget, írt a vármegyéknek az élelem fuvarozása
céljából. A szállítandó élelem nagyságát és a kamarára, a hadbiztosokra, élésmesterekre háruló tetemes feladatot jól illusztrálja, hogy az 1692 júliusában Belényes mellett állomásozó fősereg számára naponta(!) 12.488 porciót kellett kiosztani.86
A törökellenes visszafoglaló háború idején működtetett élelmezési szervezet története, a rendszer irányítása olyan problémakör, amely kapcsán további alapkutatásokat kell folytatni, hogy minél pontosabb és teljesebb képet kapjunk. Összességébenjói tetten érhető és adatolható a jelentős változás a Szepesi Kamara katonai ki-
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Az élelmiszerraktárak felsorolását ld. ÖStA HKA HFU 17. Dez. 1692. (RN 351. fol.
195-200.) Az élésmesterek neveit a MOL E 254 állag 1692. évi irataiból kutattam ki.
MOL E 254 1692. júl. nro. 178. A porció két részből állt: az orális vagyis emberporció, amely
kenyérből, húsból, borból vagy sörből állt; míg az equilis vagyis lóporció, amely szénából,
szalmából, zabból tevődött össze. Egy közlegény ugyan egy porciót kapott naponta, de a magasabb rangú tisztek ennek többszörösét, amit természetesen nem tudtak mind (tehát sem ők,
sem családjuk és kíséretük!) elfogyasztani, így a fennmaradó részt pénzben kellett megváltani.
Egy emberporció értéke Magyarországon 6-6,5, míg egy lóporció értéke 5-5,5 forint volt.
A porció egyébként természetben naponta két font kenyeret, egy font húst, egy icce bort vagy
két pint sört, fekhelyet, tüzelőt és gyertyát, fuvarozást, illetve hat font zabot, nyolc font szénát,
és heti két-három köteg szalmát jelentett. Zachar, 2004. 72. p.

adásainak struktúrájában. Bizonyos tételek eltűntek, ilyen a felső-magyarországi főkapitány és helyettese fizetése, amely tisztségek viselői — mint a császári-királyi
állandó hadsereg ezredtulajdonosai, tisztjei — az 1690-es években minden bizonnyal már a Fő Hadi Pénztártól kapták a j avadalmukat. Szinte telj esen eltűnt a végvári katonák fizetése, amely pedig az 1650-60-as évek legnagyobb tétele volt: a
könnyűlovas magyar katonaság ekkor már túlnyomórészt az állandó hadsereg valamelyik alakulatában szolgált, a felső-magyarországi várakban pedig — mint azt láttuk — idegen parancsnokok alatt szabad századok szolgáltak. Megjelent viszont a
várőrségek és az állandó hadsereg élelmezésére fordított hatalmas összeg, öt év alatt
közel 1 millió Ft, amely markánsan a Kamara legfontosabb feladatává vált. A közölt
forrásokból és azok elemzéséből is egyértelműen levonható következtetés, hogy az
1650-60-as években oly meghatározóan jelen lévő végvári katonaságnak járó zsoldfizetés szinte teljesen eltűnt, helyét átvette az állandó hadsereg alakulatainak élelemmel és egyéb szükségletekkel történő ellátása. A XVT-XVII. században működött
végvári rendszer tehát gazdasági alapját is elveszette és fokozatosan megszűnt korábbi működési keretei között létezni: az egykori (főleg magyar nemzetiségű) végvári katonaság új kihívása pedig az állandó hadseregbe történő integrálódás volt. 87
Az 1690-es évek tekintetében is teljesebb képet kaphatunk a magyarországi
hadsereg-finanszírozási rendszerről, ha a többi kamara katonai kiadásait is szemügyre vesszük. A Magyar Kamara gyakorlatilag változatlan formában, a félharmincadból befolyt összegeket külön pénztárban kezelte és azokból állta a hadi
természetű kifizetéseket, amelyek — ellentétben a Szepesi Kamarával — nem sokban tértek el az 1650-60-as évek rendszerétől. Megmaradt, méghozzá változatlan
összegben a pozsonyi vár kapitányának és hajdúinak éves szinten kifizetett
3120 Ft. Továbbra is a Magyar Kamarától kapták évente 200-300 Ft körüli fizetségüket a „török futárok", a Zichy-családból a vázsonykői kapitányi posztot betöltő
családtag 662 Ft-ot, akomáromi fővajda évi 600 Ft-ot.88 Új donságként jelentkezett
viszont a koronaőrök, Erdődy Kristóf és Zichy István 1500-1500 Ft-os éves járandósága; 89 a Báni vagy Kulpa-menti Határőrvidék (a forrásban: militibus Colapianorum et campi seribis) katonáinak és seregdeákainak zsoldja is immár részben a
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Az állandó hadsereg kialakulására, működésére, valamint a magyar katonaság integrációs folyamatára ld. Czigány, 2004. és Zachar, 2004.
A számadásban csak 1694-ben jelent meg ez a tétel annak ellenére, hogy 1691. júniusa óta
Bokor László helyett disznósi Horváth Ferenc volt a komáromi fővajda ÖStA KA HKR Prot.
Reg. Bd. 386. 1691, Juni. nro. 18. fol. 268r.
Erdődy Kristóf kamaraelnök 1680-1704, id. Zichy István 1661-1692, ifj, Zichy István
1693-1701 között volt koronaőr.

Magyar Kamara kiadásait terhelte, igaz a kimutatás szerint 1690-ben és 1692-ben
fizetés nélkül maradtak. Megjelent még éves rendszerességgel egy 830 Ft 40 dénáros tétel (azaz havonta 69 Ft 20 dénár), amely id. Zichy István győri magyar főkapitány-helyettes részére, a győri élelmezési hivatalból kiutalt élelemellátmányt
fedezte. 90
A vizsgált öt év legnagyobb katonai kiadása a kimutatásban „Quotta Aulicae"
tétel alatt elszámolt összeg volt. A Magyar Kamara bevételeire terhelt állandó jellegű hadi kiadások felsorolásánál, azonban bővebben kifejtették az összeállítás készítői, hogy pontosan mit is fed ez a megnevezés: itt számolták el ugyanis a
területen állomásozó szabad századok, a komáromi 91 és a trencséni kapitány 92 , az
alsó-magyarországi fő hadikomisszárius, Ferdinánd Frey fizetését. A Magyar Kamara illetékességi területén több olyan vár is volt, ahol a források tanúsága szerint
szabad századok szolgáltak: tudjuk, hogy Komáromban, Győrben (ahonnan Magyaróvár őrzését is ellátták), Érsekújváron, Trencsénben, Lipótváron biztosan voltak, elsősorban német nemzetiségű katonákból álló várőrzéssel megbízott katonai
alakulatok. Közülük a pozsonyi, a magyaróvári és a két komáromi szabad század
zsoldját fizette a Magyar Kamara, egy 1691. évi kimutatás szerint évente 3568 Ft,
50 krajcár értékben. 53 Akorábbról már ismert éves fizetést, azaz 2000 Ft-ot kapott a
komáromi várkapitány, míg a trencséni kapitány zsoldja 1000 Ft volt. 94 Végső soron megállapítható, hogy az udvari kvóta megnevezés alatt olyan előre, „költségvetésszerűen" meghatározott tételeket állapítottak meg, amelyeket minden évben,
úgy tűnik rendszeresen fizetett a Magyar Kamara az 1690-es években.
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Köszönettel tartozom Pálfiy Gézának, aki ennek, a forrásban „cessionis Jauriensis" elnevezéssel illetett tételnek a „megfejtésében" segített és adatait a rendelkezésemre bocsátotta. Zichy
havi 69 Ft 20 dénár élelem-ellátmányban részesült a győri élelmezési hivatalból, ill. az alsó-ausztriai rendek segélyéből. I. Lipót Zichy kérelmére beleegyezett abba, hogy a Magyar
Kamara elnökeként élete végéig megkaphassa az összeget. MOL P 707 (Zichy család zsélyi
levéltára) Fasc. 39. et B. No. 23.
Komárom várának kapitánya 1692-1714? között az Udvari Haditanács 1701-1703 közötti elnöke, Heinrich Franz Gráf von Mansfeld volt.
1684-1703 között Johann Dietrich Freiherr von Pfeffershofen, a későbbi budai kapitány Johann
Ferdinánd Freiherr von Pfeffershofen testvére volt a trencséni kapitány. A Pfeffershofen testvérek bárói rangra emelését ld. ÖStA KA HKR Aktén Reg. 1688. Aug. nro. 223.
ÖStA HKA HFU 13. Febr. 1691 (RN 339 fol. 195-235.)
Pfeffershofen kéri évi 1000 Ft-os bérét a Magyar Kamarától. ÖStA HKA HFU 25. Okt. 1694
(RN 365 fol. 208-210.)

Jelentős tétel volt ebben az öt évben a várak erődítésére fordított pénz, amelyet
érdekes módon nem a hadi kiadásokra szánt bevételekből fedeztek, hanem az ún.
„rendes jövedelmek" elszámolásánál tüntették fel. 95
3. sz. táblázat
A Magyar Kamara 1690-94. évi katonai kiadásai
hadi kiadás fajtája

Ft

szabad századok, komáromi és trencséni kapitány, alsó-magyarországi hadi komisszárius fizetése, ill. az udvari kvóta

183.117

várak erődítése és felújítása

26.451

pozsonyi vár katonái

15.600

Szent Korona őrzése

14.187

Báni (Kulpa-menti) Határőrvidék

10.903

vázsonykői kapitány

3310

Zichy István élelemellátmánya

2663

török futárok

1470

mérnökök

1050

török tolmácsok

900

komáromi vajda

300

A korszakban jelentős bevételekkel rendelkező Körmöci Kamara jövedelmeire,
mint azt korábban láttuk, időről-időre terheltek bizonyos kiadásokat, amelyek alól
a különleges hadi kiadások sem voltak kivételek. Az Udvari Fizető Pénztár számadáskönyveinek vizsgálata során kiderült, hogy a XVI. századhoz hasonlóan, évről-évre innen fizették a Bányavidéki Főkapitányság főkapitány-helyettesét,
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A Magyar Kamara 1687-1695 közötti számadásait ld. ÖStA HKA HFU 28. Sept. 1696. (RN
379. fol. 1170.) A kimutatást Várady László pénztárnok készítette, aki később kiegészítette a
száraadatokat 1699-ig, de a korábbitól eltérően nem részletezte azokat. ÖStA HKA HFU 8.
Sept. 1699 (RN 401. fol. 358.)

gróf Koháiy Istvánt, amely tisztség javadalmazása minden évben 2960 rajnai Ft
volt. Koháry egyébként fuleki „Oberhaubtmann" titulusa után is beválthatta az Udvari Hadi Fizető Pénztártól kapott nyugtát (évente 2613 Ft és 36 krajcár) a Körmöci
Kamaránál. A gróf, meglátásom szerint, sokkal inkább személye miatt kapta egészen 1702-ig a fent említett fizetéseket, 96 mert az 1690-es években úgy tűnik, hogy
egyik katonai funkció mögött sem voltak már jelentős eredmények, hiszen a magyarországi végvidék felszámolásával párhuzamosan szinte teljesen kicsúszott a
magyar arisztokraták kezéből az egyes főkapitányságok, korábban sem meghatározó jellegű irányítása. Az általa felügyelt „bányavidéki" magyar katonaság ekkor
már több éve Pesten, Szolnokon ill. Szegeden állomásozott, 97 ahol gyakran már
egy-egy magasabb rangú állandó hadseregbeli tiszt parancsolt felettük. A Körmöci
Kamara esetében akad arra is példa, hogy az Udvari Kamara különleges hadi kifizetésre utasította a hivatalt: 1690-ben felszólították Johann Andreas Viechter
fökamaragrófot, hogy az árvái és a likavai várban (amely várak várbirtokainak igazgatása ekkor egyébként a fokamaragróf alá tartozott) lévő őrség részére pénzt és élelmet utaljon ki, mert a rózsahegyi élésmester, Johann Leonhardt Neffzer jelentette,
hogy sem pénze, sem gabonája nincsen, így a várak őrségét nem tudja ellátni. 98 További példaként említhető, hogy Sámuel Oppenheimer hadiszállító vagy Nicolas
von Hochburg győri és székesfehérvári élésmester számára is utaltak ki pénzt. 99
A korábban már ismertetett Csáktornyai (Kanizsai) Kamarai Adminisztráció jövedelmeire is minden bizonnyal jelentős katonai kiadásokat terheltek: elszórt adatokból megállapítható, hogy az 1690-es évek elején Nagy György László, aki a
muraközi fiskális birtokok mellett a Dráva-Száva közti részeket, ill. 1693-94 folyamán a dél-dunántúli területet is igazgatta, fizette a Johann Jákob Freiherr von Maschwander parancsnoksága alatt Csáktornyán szolgáló szabad század zsoldját, látta el
őket élelemmel. Az adminisztráció jövedelmeiből kellett továbbá kiutalni a területen
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Koháry István kinevezését követően 3 évig, 1687-1690 között nem kapott fizetést, éppen
ezért kérte, hogy elmaradt járandóságát az Udvari Fizető Hivatal nyugtája ellenében a Körmöci Kamara fizesse ki. ÖStA HKA HFU 27. Juni 1689 (RN 330. fol. 670-671.) Az 1691-1702.
közötti években viszont, Koháry - a fennmaradt számadáskönyvek tanúsága szerint - mind a
12 évre, és visszamenőleg is megkapta a két tisztség után járó 5573 Ft, 36 krajcárt. ÖStA HKA
Hofzahlamtsbücher 135-144. kötet.
Czigány, 2004. 162. p.
ÖStA HKA HFU 14. Febr. 1690 (RN 333. fol. 108-116.)
Hochburg 1690-ben 12200 Ft-ról, Oppenheimer 1694-ben 200.000 Ft-ról válthatott be nyugtát
a kamaránál. ÖStA HKA Hofzahlamtsbücher 135. köt. fol. 9r. ill. 139. köt fol. 2v.

lévő várak kapitányainak a „Tafelgeld"-jét, IÜ0 a tüzérek járandóságát 101 , sőt a tisztségviselők a katonaságnak történő élelemkiutalásban is szerepet játszottak. 102
Sokkal színesebb kép rajzolható a közvetlenül az Udvari Kamara alá tartozó, a
visszafoglalt területeket igazgató Budai Kamarai Adminisztráció katonai kiadásairól, 103 amely szervet—párhuzamba vonva a Szepesi Kamara 1567. évi megalakulásával — kifejezetten hadigazdálkodás céljából hoztak létre. Látni fogjuk, hogy
működése és feladatai, elsősorban a katonai kiadások terén, sok hasonlóságot mutatnak Felső-Magyarország pénzügyigazgatási szervének 1670 utáni tevékenységével.
A Budai Kamarai Adminisztráció fizette a visszafoglalt várakban szolgálatot
teljesítő katonai parancsnokok „adiuta"-ját („Tafelgeld"), amellyel a kamara mintegy megváltotta a várkapitányok jogát a különböző jövedelmekre (vám, harmincad, só, bor-, sör-, és húsmérés, halászat stb.). Külön érdekesség, hogy nem minden
várkapitány kapott járandóságot és akik kaptak, azok sem azonos összegben. Ennek egyik magyarázata, hogy bizonyos várakból már korábban kivonták a helyőrségjelentős részét és csak egy kisebb alakulat látta el a várőrzéssel járó feladatokat,
a terület központi vára kapitányának felügyelete mellett. Jó példa erre Szigetvár
esete, hiszen az 1695-1719 közötti várkapitány Johann Joseph de Huyn volt illetékes Siklós, Pécs, Kaposvár, Dombóvár, Mohács erősségeit és katonaságát érintő
ügyekben. A legtöbb pénzt a szigetvári kapitány kapta (3000 Ft, amelyhez persze
hozzájáult, hogy Huyn 1695 óta egyúttal altábornagyi rangban szolgált 104 ), őt követte a budai várparancsnok (1692-1698: Max Wenzl Báron von Franckenberg)
1200 Ft-tal. 600-600 Ft-ra voltak jogosultak Eger (1688-1701: Johann Buttler),
Kanizsa ( 1 6 9 1 - 1 6 9 7 : Christoph v o n Berge), Székesfehérvár ( 1 6 9 1 - 1 7 0 2 :
Christian Andreas Jörger) kapitányai. Az 1697/98. évi kimutatások szerint
Leopold Schlick, Szeged és vidéke, a formálódó Tisza-Maros határőrvidék katonai
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Christoph von Berge kanizsai kapitány panasza, hogy az „adiuta"-ját nem kapja rendszeresen
Nagy György László adminsztrátortól és a kanizsai vár erődítésére sem kapott még tőle pénzt.
ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 387. 1692. Jan. nro. 190. fol. 33v.
Az 1690 áprilisában eszéki hadszertárnokká kinevezett Johann Sebastian Koch bérét az adminisztrációnak kellett állnia az eszéki harmincad jövedelméből. ÖStA HKA HFU 25. Apr. 1690
(RN 334. fol. 708-712.)
Szerenyessy Miklós a Csáktornyai (Kanizsai) Kamara élelmezésügyi komisszáriusa volt, az ő
számadásából derül ki, hogy 1692—1694 között a légrádi, a kanizsai élésmester és a
simontornyai provizor is kapott tőle készpénzt élelemvásárlásra.
A Budai Kamarai Adminisztráció 1690-es évekbeli katonai vonatkozású tevékenységére ld.
Oross, 2006. 1445-1450. p.
Johann Joseph de Huyn 1695-1700 között 12750 Ft-ot kapott, amely szerinte kevesebb a neki
járó összegnél, ezért kérte a pécsi kamarai provizort, hogy utalja ki a fennmaradó pénzt is.
MOL E 286 (Budai Kamarai Adminisztráció, Buchhalterey Aktén) 1700. nro. 139.

parancsnoka évente 3600 Ft-ot kapott, de jelen esetben nem elsősorban várkapitányi funkciói ellátása, hanem a határőrvidék feletti katonai igazgatás felügyelete
miatt utaltak ki számára ekkora összeget 105 (j elzi ezt az is, hogy 1701 -ben már csak
1200 Ft-os éves fizetést kapott a Budai Kamarai Adminisztrációtól 106 ).
Jelentős probléma volt, hogy a visszafoglalt területeken álló várak erődítésére
mekkora összeget fordítson a kamara. Újra meg újra felbukkan a parancsnokok,
kamarai alkalmazottak leveleiben az erősségek leromlott állapota, a védőművek
újraépítésének az igénye vagy csak a vár egy-egy fontos épületének a renoválása. A
legfontosabb természetesen az ország központjában fekvő Budának a folyamatosan zajló erődítése volt. Az 1686. évi győztes ostrom óriási pusztítást végzett a vár
védőmüveiben, szemtanúk szerint is az eredeti falak mintegy kétharmad részt
vesztettek magasságukból, a földdel feltöltött rondellák, bástyák, árkok, ellenlejtők szinte teljesen elpusztultak. 107 A Budai Építési Hivatal, amelynek fenntartása
elsősorban a Kamarai Adminisztráció jövedelmeiből történt, minden évben nagyobb összeget fordított a vár megerősítésére, 1686 és 1697 szám szerint 141.028
forintot. 1 0 8 Az Udvari Hadi Pénztárból finanszírozták viszont a Leonardo
Anguisolabécsi hadmérnök tervei alapján 1689 és 1691 közötti nagyobb munkálatokat. Ekkor az ítéletidő miatt beomlott rondellát, összekötő falakat és az ellenlejtőket javították. 109 A stratégiailag kiemelkedően j ó helyen fekvő Tisza-parti
Szolnok erősítése is napirenden volt, a legfontosabb feladatként a Zagyva folyón
átívelő híd javítását jelölték meg, 110 apalliszád romos állapota és a kaszárnyák épí-
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A kapitányok járandóságairól a kimutatásokat ld. MOL E 286 Vegyes számadások és nyugták
1697. és 1698.
MOL E 286 1701. Apr.-Juni nro. 432.
Banfi Florio: Buda és Pest erődítményei 1686-ban. In: Tanulmányok Budapest múltjából V.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái 8.) Szerk.: Dr. Németh Károly és Budó
Jusztin. Bp. 1936. 102-131.
MOL E 286 Vegyes számadások és nyugták, 1698.
ÖStA KA AFA (Alte Feldakten) 1690/10/1. Az 1690. december és 1691. június között a felújításra költött 130.825 forint 31 krajcárnyi összeg számadását ld. MOL E 286, Vegyes számadások és nyugták. 1691. A mérnököknek, az egyes hivatalnokoknak kiutalt összeg elszámolását ld. ÖStA HKA HFU 10. Nov. 1693 (RN 360. fol. 87-97.)
MOL E 281 (Budai Kamarai Adminisztráció, Berichte und Schreiben) 1699. Oct. nro. 54. A
szolnoki harmincados, Félix Ferdinánd Heylmayr beszámolt arról, hogy már egy jobban megrakott szekeret sem bírnak el a híd tartóoszlopai, ezért kérte, hogy a vármegyék ingyenmunkáját mozgósítsák azok javítására.

tése mellett. 111 Szigetvár várát az 1689. januári visszafoglalást követően gyorsan
kijavították, mintegy 2000 forint értékben erősítették a bástyákat. 112 Folyamatos
problémát jelentett a későbbiekben a várat és a várost elválasztó híd rendbehozatala, hiszen nem volt tisztázott, hogy kinek a felelőssége annak javítása. 1696-ban
400,113 majd 1700-ban 700 forintot utalt ki a „Schloss Bruckhen" elkészítésére a
pécsi kamarai prefektus. 114
Ugyancsak a kamara állta a vár alkalmazásában álló tüzérek, hadszertári alkalmazottak fizetését is. 1696-ban a hadszertárak vezetői mellett Budán 24, Esztergomban 4, Érsekújváron 6, Székesfehérváron 8, Szigetváron 9, Kanizsán 6,
Szolnokon 5, Egerben 12, Szegeden 6, Gyulán 6, Lippán 3 tüzér járandóságát utalta ki a kamara: 10 hónapra járó fizetésük 14.913 forint volt.115 A hadszertári alkalmazottak is gyakran írtak a budai központnak, panaszkodva illetményük elmaradása miatt. A helyőrségek kisebb-nagyobb igényeit is főleg a Budai Kamarai Adminisztráció hivatalnokai intézték. Az ő feladatuk volt, hogy biztosítsák a katonák
pokróc és szalmazsák szükségletét. Átéli hónapok problémája volt a tűzifaellátás
is, amelynek szállítását a kamarának kellett megoldania, mint például Szeged
esetében, ahová Tokajról úsztatták le az épület- és tűzifát. Külön tételként szerepelt
az elszámolásokban a világításra szolgáló gyertya is.
Mivel a Budai Kamarai Adminisztráció felügyelete mellett működött a Budai
Építési Hivatal, amely a visszafoglalt területek műszaki, építkezési ügyeit intézte,
ezért az ő kiadásai is természetesen a katonai kiadások közé számítandók. A kamara a hivatal alkalmazottait is fizette: a főmérnök az 1690-es évek elején Venerio
Ceresola volt (évente 600 Ft), az építési írnok Johann Christoph Jungmayer
(400 Ft). Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a hivatal nemcsak a katonai, hanem
a polgári építkezésekben is jelentős szerepet játszott.
Akárcsak a Szepesi Kamara, úgy a Budai Kamarai Adminisztráció esetében is
kijelenthető, hogy a legfontosabb szerep a katonaság élelemmel való ellátásában
hárult az intézményre. Provizorainak egyik fontos feladata volt az általuk igazgatott birtokokról a tized begyűjtése, amit aztán közvetlenül hadsereg-élelmezésre
fordítottak. A forrásokból tudjuk, hogy a Budai Kamarai Adminisztráció a Szepesi
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112
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114
115

MOL E 281 1699. Jan. nro. 23. MOL E 286 1700. nro. 184. és MOL E 286 1701. Jan.-Marz
nro. 236. A szolnoki harmincados levelei szerint 1699-ben indult a kaszárnyák kibővítése, felújítása. Több esetben is nehézséget okozott a kőművesek és az ácsok bérének kifizetése a hivatal jövedelmeiből.
MOL E 286 Vegyes számadások és nyugták, 1690.
MOL E 285 b/28. (Budai Kamarai Adminisztráció, Varia, Szigetvár) nro. 25.
MOL E 286 1700. nro. 139.
MOL E 286, Vegyes számadások és nyugták, 1697.

Kamarához hasonlóan bérelt tizedet az egri püspökségtől, de aváci és részben a p é esi püspöki tizedet is ők árendálták. Akamaxai alkalmazottak a begyűjtött gabonát
az élelmiszerraktárakban tárolták vagy kiszolgáltatták a katonaságnak. Mivel az
1690-es évek elején ezen a területen a gyakori harcok miatt szinte folyamatosan
állomásozott mezei hadsereg, ezért leginkább ők élték fel a készleteket és kevésbé
a várakban szolgáló szabad századok.
Megállapítható, hogy a szorosan az Udvari Kamara alárendeltségben működő
pénzügyigazgatási szervek többet költöttek hadi kiadásra. Míg a hagyományosan
nagyobb önállósággal rendelkező Magyar Kamara bevételeiből finanszírozta a
rendi méltóságok fizetését (többé-kevésbé rendszeresen folyósítva, ugyanakkor a
Zichyek példáján láthattuk erőteljesen kihasználva), addig aBudai Kamarai Adminisztráció vagy az Szlavón Kamarai Inspekció jövedelmeit nem fordították ilyen
célra. ABudai Kamarai Adminisztráció esetében ismert, hogy a tisztviselők fizetése, az egyes helyi hivatalok működésére, a kisebb katonai kiadásokra szánt összeg
levonását követően a kamarai alkalmazott a megmaradt pénzt Budára, a Pénztári
Hivatalba (Einnehmer Amt) küldte be. 116
A Szepesi Kamara működési jellege azonban valahol a Magyar Kamara és a B u dai Kamarai Adminisztráció között helyezkedett el, hiszen tisztviselői között megtalálhatjuk a helyi nemesség képviselőit (ebben részben a pozsonyi pénzügyigazgatási szervre hasonlít), míg pénztári tevékenységében a Budai Kamarai Adminisztrációhoz áll közelebb: jövedelmei nagy részét hadi kiadásokra költötte. A tanulmányban részletesen elemzett és alább közölt két forrás — bár mintegy 30 év
választja el őket egymástól — két nagyon különböző korszak emlékei. A XVII.
század közepén még a XVI. századból ismert hadi finanszírozási rendszer elemei
köszönnek vissza a kiadások tekintetében (a bevételeknél már érezhetőek a változások), míg a század végére teljesen új, a nagy háborúk időszakára jellemző
pénzügyi és logisztikai feladatokkal kellett megbirkóznia a kamarának.
Már az 1690-es évek elején érezhetőek bizonyos tendenciák a Habsburg pénzügyipolitikarészéről: a Magyar Királyság pacifikálásának, a gazdasági-társadalmi
kérdések lehető leghamarabbi megoldásának egyértelmű célja az udvar részéről,
hogy biztosítsa az ország anyagi erőforrásait a közeledő spanyol örökségért folytatandó európai küzdelemre. Az ismertetett erőfeszítések nem vezettek, nem is vezethettek eredményre, hiszen a sokszor előremutató gazdasági lépések mellett, a
felhalmozódott sérelmek miatt nyugodt politikai hátteret nem sikerült biztosítani.
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MOL E 286 1701. Apr.-Juni nro. 200. Paul Wibmer kanizsai provizor és harmincados 1700,
évi számadása szerint az 5863 Ft 42 dénáros bevételből 764 Ft 46 dénárt költött el rendkívüli
kiadásokra, a fennmaradó pénzt a budai pénztárba utalta.

FÜGGELÉK
Az alább közlésre kerülő két számadást a bécsi Udvari Kamarai Levéltár ún.
HoffinanzUngarn sorozata őrizte meg. Az 1655-1665. évek bevétel-kiadási kimutatása egy 1699. évi döntés-előkészítő anyagként felfogható irategyüttesben található, amely a karlócai béke megkötése után az ország (pénzügyi ill. gazdasági)
jövőjének rendezéséről tartott tanácskozások háttéranyaga lehetett. A tanácsosok
minden bizonnyal meg akarták részleteiben is ismerni az elmúlt 50 év felső-magyarországi és magyar kamarai gazdálkodását, így bekérték saját archívumukból
és a Magyar Kamara irattárából a régebbi számadásokat. A második közölt forrás
az 1690-94. évek bevételeit és kiadásait tárgyalja. Jól illusztrálja a megváltozott
helyzetet, hogy ezt a Szepesi Kamara már közvetlenül az Udvari Kamarához (ill. az
Alsó-ausztriai Számvevőséghez) nyújtotta be felülvizsgálatra. Ebben az aktában a
kamara 1690-94 közötti gazdálkodására vonatkozóan maradtak fenn információk.
Meg kell jegyezni, hogy a Szepesi Kamara Számvevősége iratainak kiselejtezése
miatt kell a kutatónak egyéb forráscsoportokat is bevonni a vizsgálódások körébe.
Fennmaradtak ugyan a számvevőség pénztárkönyvei, amelyek egyébként kiválóan hasznosíthatók lennének, de a XVII. század második felére vonatkozóan csak az
1653-55 (töredékes), 1670-1673 (töredékes), 1702., 1703. évektalálhatókmeg. 117
A közölt számadatok valóságát támasztj a alá, hogy Ember Győző a Szepesi Kamara 1663. évi, Danéczy György pénztárnok által összeállított pénztárkönyvének
adatait felhasználva bemutatta a szerv adott évi működését. 118 Az ott közölt adatokat kontrollként használva megfigyelhető, hogy a bevételek tekintetében csak 8 forint eltérés mutatkozik, míg a kiadásoknál már jelentősebb: 458 Ft-tal többet
számolt el a pénztárkönyv, mint a közölt kimutatás, ami mindössze nagyjából
1%-os differenciát jelent. Mivel az egyes tételeknél pozitív és negatív irányban is
más adatok olvashatók, így feltételezhető, hogy az egykorú kifizetések számvevői
felülvizsgálata miatt alakultak másként a számadatok.
A számadásokat a Szepesi Kamara hivatalnokai állították össze. Az első forrás
esetében nem tudjuk pontosan, hogy ki készítette, mivel a Szepesi Kamarában

117

118

MOL E 263 (Szepesi Kamara Számvevősége, Libri perceptionum et erogationum). Az
1702-1703. év pénztárkönyvei adatait is felhasználva Ember Győző mutatta be a Szepesi Kamara adott évi tisztségviselőit és javadalmazásukat. Ember Győző: A szepesi kamarai igazgatás tisztviselői 1703-ban. In: Levéltári Közlemények 24. (1946) 268-279. p.
Ember, 1946. 183. p. Az általa használt forrás eredeti helye: MOL E 554 (Magyar Kamara Archívuma, Városi és kamarai iratok) Fol. Lat. 960. II.

1650-1685 között nem volt külön számvevői állás. A számvitellel kapcsolatos ügyeket, főleg az alárendelt tisztviselők által beküldött kimutatásokat, a levéltár ellenőrizte. A Szepesi Kamara levéltárnak élén 1650-1665 között Korocz György állt, utódja
Bárczy Márton volt. A második, 1690-94. évek számadását Lukácsik Geregely
alszámvevő állította össze, ő 1690-1695 között töltötte be ezt a hivatalt. 119
Az alábbi források közlésével az volt a célom, hogy a további kutatásoknak
olyan alapot adjak, amelynek segítségével bővíthetők és finomíthatok a számadatok mögött rejlő gazdasági tendenciák. A tanulmányban csak érintett bevételek
szerkezetének további elemzése, vagy fontos gazdaságtörténeti kutatások, mint a
sókereskedés vagy az uradalmak 17. századi története lehetnek ilyen irányok, amelyek egyik fontos pillérét éppen a Szepesi Kamara XVII. századi működése képezi.

1.
A Szepesi Kamara 1655-65. évi bevételei és kiadásai
Summari Extract
Aller Einkhomben sowoll der Ordinarii, als halb dreyBigist in Oberhungarn, dan
der Cron, Landtágen, Taxe, Zünfl der freyen Státt, haimbgefallener Güetter,
vacanten geistlicher Pfrüneden, Contrabanten, so lauth der Einnember Raittungen
bey der Tockhaischen Cammer von Anno 1655 bis 1666 alsó per Empfang und
Ausgab gebracht werden 120
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Fallenbüchl Zoltán: A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII-XVIII. században. In: Levéltári
Közlemények 38. (1967) 193-236. p.
A Tokaji Kamara megnevezésre nehezen található magyarázat, mintahogy arra is nehéz választ
adni, hogy a számadás készítője miért írt 1666-ot záró évszámként a kimutatás címébe, amikor
az 1665-ös évvel lezárja a mérleget. A kimutatásnak fennmaradt egy latin nyelvű változata is
ugyanebben az ügyiratban: ebben Camerae Scepusiensis szerepel ezen a helyen. Fel kell hívni
a figyelmet továbá, hogy a korszakban az aranyforint értékének változásai miatt leginkább
számítási forint volt használatban. Egy aranyforint értéke 60 krajcárral, ill. 100 dénárral volt
egyenértékű. Horváth Tibor Antal. A magyar aranyforint értékváltozása 1490-1700 között. In:
Numizmatikai Közlöny 58-59. (1959-1960) 34. p.

Empfang [anno 1655]
den

n
Rest von Anno 1654

12958 14 1/2

Ordinari

20730 81

Halb dreißigist

13598 14 1/2
805 95

Zehet

455 66

Cron Geld
Landes Anlegen

121

250

Caschauische Überschus Gelder

122

355

Zins der freyen Statt

50

Caschauischen Getraidtes

66 28

Summa des Empfanges und Restes

49269 98 1/2

Ausgab anno 1655
fl
Herr Obristen zu Caschau

12000

Obrist Leüttenanten

2240

Quarnison zu Caschau

7933

Denen im Schloss

den

799 92

Zehet Bestandt

3127

Der Cammer

2474 34

Arthelleri Notturfen

630

Postbefürderem

1248

Underschiedlichen Persohnen

1791

Allerhandt Ausgaben

121
122

A német szövegben ez utólagos betoldás. A latin változatban: Dicalis.
A latin változatban: Educilli Cassoviensis.

7

519 49

den

n

Zu der Cammer Notturfen

155

Rais Unkhosten

291

3

Artheileri Persohnen

3261 83

Denen Teütschen zu Zendree

2512 48

Deputaten

5504 20

Cron Geldt so zu der Hungfariseheng Cammer verehrt

455 66
44943

Bringt die Ausgab
Übertrifft also der Empfang die Ausgab umb fl.

2

4326 97

Empfang anno 1656
den

fl

Rest so verblieben

4326 97

Ordinari Einkomben

27881 18

Halb dreyßigist

16751 94

Zehet
Proviant Ambt zu Caschau
Salz Gruben
Zins freyer Statt

1315 89
97 59
1000
241 20

Tax

4400

Graffs chafften

3517 54 1/2

Loniaiarische Gelder

5796 87 1/2

Hülf Gelder zu Bezahlung der Gränizer

12000

Bringt der völlige Empfang

77329 19

Ausgaab anno 1656

fl

den

11000

Obristen zu Caschau
Vice Obristen

3080

Quarnison zu Caschau

8698 92

Zehet Bestandt

3281

Der Cammer

2383 66

Artholleri Notturffen

178

Postbeflirderer der Caschauer

792

Postbefíirderer der Epperies

456

Underschiedlichen Persohnen

195

Auf Cammer Notturffen

219 63

Underschidliche Ausgaben

866 46

Rais Unkhosten

884 50

Artholleri Persohnen

3346 27

Teütschen zu Zendree

2550

Deputaten

1937

Gränizer zu Zendree, Putnak, Diósgyőr, Thokay, Onod
Vor Zufuehr der Tüecher zu Bezahlung der Gränizer

9

22576
180

Vor Tuech vor die Gränizer

12104 40

Bringt die Ausgab

74728 93

Übertrifft der Empfang die Ausgab umb fl.

2600

Empfang anno 1657

fl
Rest so verblieben
Ordinari Einkomben

den

2600 26
20736 69

fl

den

10942 26

Halb dreyßigist

572 16

Zehet

1001

Graffschafften

52

Caschauer Getraidt
Zins freyer Statt

2480

Taxen

1390

Wexelgelder

4800

Bringt die Summa der Einkomben

44574 37

Ausgab anno 1657

fl

den

Herr Obristen

8234 70 1/2

Vice Obristen

3360

Quarnison zu Caschau

8740 92

Zehet Bestand

2058

Der Cammer

2460

Artholleri Persohnen

3636 80

Artholleri Notturffen

162 60

Postbefürderer der Caschauer

792

Postbefurderer der Euperies

456

Underschiedlichen Persohnen

658

Auf allerhandt Notturffen

1423 59 1/2

Rais Unkosten

828 50

Auf Cammer Notturffen

178 70

Teütschen zu Zendree

2335 61

Deputaten

4313

fl
Tüecher RestzuBezalung der Gränizer, so anno 1656 erkhaufft

den

4155 96 1/2
43794 91 1/2

Bringt die Ausgab
Übertrifft der Empfang die Ausgab umb fl.

779 45 1/2

Empfang anno 1658

fl
Der Ordinari Einkomben und vorigen Restes
Der halb dreißigist

den

19704 86
7896 43 1/2

Zubues Gelder

22800

Bestandt Zehet

190

Grafschafften

612

Salz Gruben

998

Zins der freyen Statt

3805

Von hung [arischen] Cammer überschickht

4800
479 20

Caschauer Getraidt

4800

Wexelgelder
Bringt der Empfang aller Einkomben

66085 58

Zumerchken, das der E m p f a n g der ordinari Einkomben
gemehrt ist worden umb 360 fl., welche anno 1660 widerumb
per Ausgab gebracht werden
Ausgab Anno 1658

fl

den

Obristen zu Caschau

7482 60

Vice Obristen

2952 40

Zehet Bestandt

35

11

den

Quarnison zu Caschau

8585 92

Mitgliedern der Cammer

2431

Artkolleri Notturffen

164

Postbefürderer der Caschauer

792

Postbefürderer der Euperies

456

Underschiedlichen Persohnen

1475 90

Allerhandt Ausgaben

228 68

Cammer Notturfíen

217 67

Rais Unkhosten

839 70

Artholleri Persohnen

4049 20

Teütschen zu Zendree

2294 20

Deputaten

4392 60

Vor Proviant

2534 40

Tüecher Rest zu Bezahlung der Gränizer, so anno 1656
erkhaufft

2797 50 1/2

Gränizern zu Zendree, Onod, Putnak, Diosgyor, Thokay

22744 34

Bringt die Ausgab

64473 11 1/2

Übertrifft der Empfang die Ausgab umb

1616 47 1/2

Empfang anno 1659
den

n
Ordinari Einkomben und vorigen Restes

52062 33 1/2

Halb dreyßigist

8402 14 1/2

Erstattet, so zuviel erhebt

1000

Der Cron Geld

973 50

Zins der freyen Statt

650

Wexel Gelder

3848 30

Caschauer Getraidt

220 80

Rest

635
1521

Entlehnte Gelder

59513 123

Bringt die Surrana alles Empfangs
Ausgab Anno

8

1659
den

fl
Vice Obristen zu Caschau

2740 60

Quarnison daselbsten

8743 92

Zehet Bestandt

2432

Entlehnte Gelder
Mitgliedern
Caschauische Proviant

507

4

2271 20
90

Postbefürderern der Caschauer

972

Postbefiirderer der Euperies

456

Artholleri Notturffen

417 40

Underschiedlicher Persohnen

718 60

Allerhandt Ausgaben

228 85

Cammer Notturffen

270 82

Rais Unkhosten

1259 10

Artholleri Personen

1839 60

Teütschen zu Zendree

2487 76

Deputaten

1789 10

Interesse von m/100 Rhenischthaller
TuechRest, so zuBezahlung der Gränizer anno 1656 erkaufft
Der Cammer zu Presburg verehrt

123

37878

8 1/2

1762 92 1/2
729 67

A számadás készítője 200 Ft-ot tévedett a tételek összeadásakor, helyesen: 69313 Ft.

den

il

67594 72

Bringt die Ausgab
Übertrifft der Empfang die Ausgab umb

1918 36

Empfang anno 1660

fl
Voriger Rest
Ordinari Einkomben
Halb dreyßigist

den

1918 36
14103 64 1/2
7184 83 1/2

Zehet

109 25

Graffschafften

440

Zins der freyen Stätt
Taxen

1750
19516 64

Geliehene Gelder

480

Wexelgelder

900

Caschauer Getraidt

1853 77

Underschidliche Rest

1000

Zehet Bestand

4604

Von vacierenden Stell des Dechanats Jaszoviensis
Aus underschiedlichen Orthen hero
Bringt der völlige Empfang

124

728 66
2296

4

124

20

51285

A végösszeg nem pontos, 5600 Ft-tal kevesebbet számolt el. Úgy tűnik a tized és a különféle
maradványok tételt nem adta hozzá a számadást készítő, helyesen: 56.885 Ft. Lehetséges,
hogy az adott évben keletkező nagy összegű maradvány összefüggésben lehet a pontatlansággal; sajnos a forrás nem ad választ.

Ausgab [anno 1660]
fl

den

Restierende Besoldung herrn Palatini

3845 24

Herr Obristen

1710

Vice obristen

2185

Quarnison zu Caschau

8036 26

Zehet Bestandt

1135 60
195 90

Geliehene Gelder
Mitgliedern

3366 50

Postbeflirderern

1698

Underschiedlichen Persohnen

1064 40
13420 78

Allerhandt Ausgaben

387 57

Cammer Notturfen
Rais Unkhosten

2301 40

Artholleri Persohnen

4474 50

Teütschen zu Zendree

2754

Deputaten

2141
360

Vermehrte Gelder anno 1658
Bezahlte Schuld wegen anno 1656 erkhaufften Tuechs zu
Bezahlung der Gränizer

1808 44 1/2
50884 59

Bringt die Ausgab
Übertrifft der Empfang die Ausgab umb

6400 61

Empfang anno 1661
fl

den

Verbliebener Rest und Ordinari Einkomben

16508 86 1/2

Halb dreißigist

15017 35

fl

den
30

Zehet

1157 62 1/2

Cron Geld

350

Zins der freyen Statt
Taxen

7382 50

Salz Grueben

1000

Kaschauer Traidtkasten

190

Entlehnte Gelder

840
6598 47

Goldgrueben
Gräniz Bezahlung

18004 50

Bringt der Empfang

67079 31
Ausgab

1661

fl

den

Herr Obristen

4700

Vice Obristen

1588

Quarnison zu Caschau

8779 92

Entlehnte Gelder

8

Mitgliedern

3744

Postbefurderern

2404

1

Underschiedlichen Persohnen

2440

Allerhand Ausgaben

9795 46

Cammer Nottürffen

376 61

Rais Unkosten

2718 35

Artholleri Persohnen

3776 20

Teütschen zu Zendree

3101 40

Deputaten

2609 60

fl

den

Hier kömben auch per Ausgab, welche der Nachkömbling des
Rentmaisters zur Zeit, als er resignirt, erhebt, so dan auch
khünffiiges Jahr per Empfang genomben werden

20845 17

Bringt die Ausgab

66887 86
191 45

Übertrifft der Empfang die Ausgab
Empfang anno 1662

fl
24769

Verbliebener Rest und ordinari Einkomben
Aus dem Rentambt

den

1

125

16159 20 1/2

Halb dreyßigist
Dreyßig Rest

775 88

Graffschafften

303 50

Salz Grueben

500

Zins der freyen Statt

636
1600

Taxen
Traidtkasten zu Caschau

900

Goldgrueben

831 13

Empfang zur Zeit der Resignation des Rentambts

20845 17

Bringt der Empfang

67319 89 1/2
Ausgab anno 1662

fl

den

Vice Obristen

2500

Quarnison zu Caschau

8713 26

125

A számadás

készítője a tétel m e l l e t t n e m tűntetett fel

összeget.

fl

den

2163 60

Zehet

900

Interesse Gelder

2989

Mitgliedern

425 20

Artholleri Notturffen
Postbefürderern

2453 60

Underschiedlichen Persohnen

1219 31

Underschiedliche Notturffen

9607 31
446 36

Cammer Notturffen
Rais Unkosten

2257 65

Teütschen zu Zendre

3180 60

Artholleri Persohnen

2837 80
941 30

Deputaten
Gränizern zu Zendre, Onod, Puthnak, Tockay, Diósgyőr,
Kallo, Zathmar
Von der Cron der Cammer verehrt

16277 60
775 22
57687 81

Bringt die Ausgab
Übertrifft der Empfang die Ausgab

9632

8 1/2

fl

den

9632

8

Empfang Anno 1663

Rest des Rentambts
Ordinari Einkomben

25312 27 1/2

Halb dreyßigist

16008 43

Graffs chafften
Zins der freyen Stätt

624 81 1/2
1045

Taxen

400 50

Lährer Plaz des des Dechanats in Tockay

140 40

fl

den

300

Traidtkasten zu Caschau

53 37 1/2

Zehet

2361 60

Goldgrueben

55878 47

Bringt der völlige Empfang
Ausgab 1663

fl

den

Obristen

3812

Vice Obristen

1500

Quarnison zu Caschau

8540 94

Zehet Bestandt

1814

Mitgliedern

3110

Interesse des Kisdianischen Gelds

1800

Notturffen der Artholleri

435

Underschiedlichen Persohnen

1892 65

Postbefurderern

3095 80

Allerhand Ausgaben

4523 9

Cammer Notturffen

458 9

Rais Unkosten

3296 80

Artholleri Persohnen

3295 20

Teütschen zu Zendre

3169 80

Deputaten

1020

Von der Cron der Cammer verehrt

174 81 1/2

Bringt Ausgab

41938 18 1/2

Übertrifft der Empfang die Ausgab umb

13940 28 1/2

Empfang Anno 1664
den

fl
Rentambts Rest lauth der Raittungen

13939 96

Ordinari Einkomben

23951 61 1/2

Halb dreyßigist

13945 41 1/2
170 75

Geld von der Cron

1400

Zins der freyen Stätt

645

Taxen

48

Thockaysehen Dechanat

108

Caschauer Getraidt
Caschauer Mühl

84

Zehet

10 91

Goldgrueben

720

Zehet Rest

299 97
55324 62

Bringt der völlige Empfang
Ausgab 1664

fl

den

Obristen zu Caschau

6441 90

Vice Obristen

2487

Quarnison zu Caschau

8743 92

Zehet Bestandt

1528 20

Interesse des Kisdianischen Gelds

2700

Mitgliedern

3290 82

Artholleri Notturffen

500

Postbefürderern

3358 20

Underschiedlichen Persohnen

3705 88

fl

den

3143 38

Allerhandt Ausgaben

399 44

Cammer Notturffen
Rais Unkosten

2468 75

Artholleri Persohnen

4144

Teütschen zu Zendre

3097 20

Deputaten

1854 90

Schulden

1000
48863 59

Bringt Ausgab
Übertrifft der Empfang die Ausgab umb

6461

3

Empfang Anno 1665
fl

den

6461

3

Ordinari Einkomben

28532

2

Halb dreyßigist

13459 37 1/2

Wexelgelder

15752

Rentambtes Rest

Alter Rest
Zins
Cron Geld
Goldgrueben
Zehet

67 40
2690
86 62
1980
48 79

Taxen

400

Caschauer Getraidt

210

Extraordinari

108

Zur Zeit der Resignation des Rentambts

258 25

Bringt der Empfang

70053 48 1/2

Ausgab 1665
fl

den

Besoldungs Rest Herrn Palatini Wesselenyi Generalats

2332 50

Obristen

2699 60

Vice Obristen

2400

Quarnison zu Caschau und anderer Orthen

8843 92

Zehet Bestandt

5341
900

Interesse Kisdianischen Gelds

3315 52

Mitglidern
Cammer Notturfen

456 87

Unterschiedlichen Persohnen

908 80

Postbefürderern

2893 20

Allerhandt Ausgaben

6296 79

Rais Unkosten

1014 80

Artholleri Persohnen

4441

Teütschen zu Zendre

2881 80

Deputaten

2758 19
15854 20

Gränizern zu Zendre etc.

814

Rest
Dem Rentmeister durch die Erben seines Antecessoris
angewisen

1144 99
65297 55

Bringt Ausgab

4755 93 1/2

Übertrifft der Empfang die Ausgab umb
Hungarische Cammer zu Pressburg 126
Rentambt den 9. July 1667
Jelzet: ÖStA HKA HFU 8. Sept. 1699 (BN 401. fol.

126

775-786.)

Figyelemre méltó, hogy a Szepesi K a m a r a számadásai alapján a kimutatást a M a g y a r
Számvevősége

állította

össze.

Kamara

2.
A Szepesi Kamara 1690-94. évi bevételei és kiadásai
Extractus proventuum Camerae Scepusiensis annorum 1690, 91, 92, 93, 94 et
erogationum ex rationibus perceptoratibus deductur.
Universorum proventuum regiorum ab 1690, usque ad 1694 inclusive ad
perceptoratum Camerae Scepusiensis administratorum et erogatorum, ex rationibus
perceptoralibus concinnatus

Anno 1690
den

fl

20141 29 5/6

Ex supernatanti restantia anni 1689 percepti
•

•

•

Umversis tncesimis

127

75742 50 3/4
1411 36

Contrabandis

121 76 1/2

Sale accidentali
Extraordinariis proventibus

2559 50
79151 60

Cupri fodinis Szomolnokiensibus

2936

Salis fodinis Sovariensibus

5

Salis officina Thokajiensi

52961 72 1/2

Salis offícinis particularibus

35365 54
300

Censu oppidi Debrezin
Censu graecorum Debreczeniensium et Patakiensium
Censu judaeorum et restantiarum compilatione

1020

A bevételek elé mindig odaértendő a z „ex" szócska, a m e l y miatt az egyes tételek
állnak.

128

300

66000

Cambio

127

128

A szó bizonytalan

olvasat.

ablativusban

den

fl

Censu bonorum haereditariorum Szatthmar, Murany et
Szent Jobb
Proventu minutiorum bonorum fiscalium

10517 93
421 50
96

Arendatione bonorum fiscalium
Venditione et hypothecatione bonorum fiscalium

45987 42

Pretio vini fiscalis

8609 71

Caducitatibus

9699 60

Decimis et quartis

3469

Summa summarum in toto

9

416811 59 4/12

Extractus erogationis eorundem proventuum anno 1690
den

fl
lmo Salarium excelissimi domini judicis curiae regiae cum
extra officialibus
Salarium dominorum administratorum et consiliariorum
camerae cum membris camerae et unacum xenio
Dominorum postarum magistrum et veredariorum
Art llericorum cum requisitis domus armamentariae
Praesidiariorum et dominorum commendantum
Annona cum suis requisitis et vectura
Arenda decimarum et quartarum
i Deputatum et interesse
Cultura vinearum et emptio vinorum

8893

9 1/2

10279 60
4001
21528 16
8276 95
220031 52
17079 90
2851 60
7015 48

Salis praeemptio

52486 88 1/2

Diuraa et expense itinerariae

16298 88

Subsidium honorarium et recompense
Gratiale

2530 60
770

fl
Diversa et extraordinaria

den

3558 82 1/2

Debita et preatensiones

16141 40

Domus mineralis et fodinarum Szomolnokiensium

47538

Necessitates oeconomice

704 32

Restauratio praesidiorum

2189 71

Domorum generalatus et camerae necessitatum

1186 98

Sustentatio orphanorum et elemosyna

1493 60

Summa summarum totius erogationis facit
Superat itaque erogatio perceptionem, propter anticipationem
iproventuum conflatum fl. hung. qui in rationibus anni
sequentis 1691 pariterpro erogato apponentur.

444856 50 1/2
28044

Extractus proventuum anno 1691

fl

den

De proventu tricesimali provenerunt, ex ordinaria

44179 77 4/6

Ex media vero

24727 65

Item ex restantia Thokoliana tricesimali

148 96

De proventu extraordinaro et contrabandis

905 24 4/6

Emptione salis accidentalis mulctis

12439 36 3/6

Pretio cupri Szomolnokiensis

61180

Salis fodina Sovariensi

6935 14

Domo cusoria Nagy Banyensy

2068

Officinis Salinariis
CensuincolarumDebreczeniensiumGraecorumuti etSzepsi

137085 11
1200

Proventu bonorum fiscalium

13282 67

Divenditione bonorum mobilium et immobilium

49007 20

Pretio vini

1485 48

Caducitate

2532 86

Decimis et quartis

2761 35 3/4

Cambio

277146

Summa universae perceptionis proventuum

637084 81 4/12

Erogatio proventuum

anno 1691
den

fl
Salaria dominorum extra cameram existentium officialium

13554

Dominorum camerae officialium internorum unacum xenio

11577 60

Postarum magistrorum et veredariorum
Artellaricorum et necessitates domus armamentorum

4654
14617 93 2/6

Praesidiariorum germanicorum Szendroviensium,
commendantes Cassoviensium et Thokajensium

8722 20 3/6

Necessitates castrenses

1729 33

Annonam

178266 61

Cassam bellicam

240000

Arendam decimarum et quartarum
Culturam vinearum
Praeemptionem salis

12378
5080 65
37166 21 2/6

Diurna et expensas itinerarias

4393 99

Deputatum et interesse

3699 80

Subsidia honorarum et recompensas fatigiorum
Gratiale

396
1240

Debita, praetensiones et restantias

17937

Negotiationes cupri fodinarum Szomolnokiensium

52900

Taxam literarum
Fortificationem presidiorum et reparationem domus
generalatus camerae et latiriceae

2

4

95
1574 72

den

fl
1710 28

Camerae et cancellariae necessitates

353 10

Sustentationem orphanoram et elemosynam
Summa erogationis proventuum

612046 49 1/6
25038 32 5/12

Manent itaque ad rationes Anno 1692 apponendi
Extractus perceptionis proventuum anno 1692

den

fl
Manserunt ab anno 1691

25038 32 5/12

De proventu tricesimali provenerant ex ordinario

62698 31 4/6

Ex media

37320 72

Restantia vero
De proventu autem extraordinario ex contrabandis
Exemptione salis accidentalis mulctis et redemptionibus
portionum panis

1107 34
418

9 2/6

14011

9 5/6

Domo cusoria Nagy Baniensi

5040

Pretio cupri Szomolnokiensis

63868

Salis fodina Sovariensi
Officinis salinariis
Censu incolarum Szepsiensium, Debreczeniensium
graecorum et judeorum

9877 44 1/2
140568 42 1/2
1020

Proventu bonorum fiscalium

19349 75 1/2

Divenditione et hyppothecatione bonorum immobilium

88098 40

Pretio vini
Caducitate
Decimis et quartis
Pretio rerum mobilium

5593
362 56
4016 70
258 69

den

fl
24000

Cambio
Summa universarum pereeptionum fl

502646 86 1/12

Erogatio proventuum anno 1692

den

fl
Salaria dominorum extra cameram existentium officialium

22668 83 1/2

Dominorum camerae officialium internorum unacum xenio

13035 27 1/2

Postarum magistrorum et veredariorum
Artellaricorum et necessitates domus armamentarum

4426
19823 53

Praesidiariorum germanicorum Szendroviensium,
commendantes Cassoviensium et Tokayiensium

8582 85

Cassam bellicam

9600

Annonam
Arendam decimarum et quartarum

188138

9 1/2

12568 37

Deputatum et interesse

3901 40

Gratiale

6300

Culturam vinearum

4194 43

Diurna et expensas itinerarias

5257 80

Honoraria et recompensas fatigiorum
Debita, praetensiones et restantias
Mutuum, extraordinariam, diversa, et taxa literarum

764
34123 30
6500 70

Praeemptionem salis

57051 34

Negotiationes cupri fodinarum Szomolnokiensium

62743 80

Reparationem et necessitates obsidionis Varadiensis

30102 65

Restaurationem domus generalatus et latericiae
Camerae cancellariaeque necessitates
Subsidium, sustentationem orphanorum et elemosinam

700 90
1562 68
459 40

Summa erogationis totius anni proventuum

fl

den

492505

5 1/6

10141 81 1/12

Subtracta itaque erogatione a perceptione manent pro anno
1693 perceptum apponendi fl
Extractus perceptionis proventuum anno 1693

fl

den

Manserant ab anno 1692

10141 81 1/12

De proventu tricesimali provenerunt ex ordinario

41878 77 5/6

Media vero

25618 19 5/12

De proventu autem extraordinario, ex contrabandis

412 49 1/2
6 3/6

Exemptione salis, mulctis et redemptione portionum panis

19345

Pretio cupri Szomolnokiensis

72973 50

Salis fodina Sovariensi Officinis salinariis
Ex censu graecorum et judeorum

5908
108071 40
1360

Proventu bonorum fiscalium

10904 43 3/6

Divenditione et hyppothecatione bonorum immobilium

41467 60

Pretio vini

7549 34

Domo cusoria Nagybaniensi

3600

Decimis et quartis

3007 40 3/6

Cambio

144000

Summa universarum perceptionum fl

496238

2 2/6

Extractus erogationis proventuum

anno 1693
den

fl
Salaria dominorum extra cameram existentium officialium

19027

Dominorum camerae officialium unacum xenio

12734 66 4/6

Postarum magistrorum et veredariorum

4371

Axtellaricorum et armamentorum necessitates

18036 36

Praesidiariorum Szendrovienses et commendantes item
Cassoviensem, Tokajiensemque

10324 40

Annonam
Arendam decimarum et quartarum
Deputatum et interesse
Cupri fodinam Szomolnokiensem
Culturam vinearum emptionem vini, et alias expensas
vinorum
Praemptionem salis et eius vecturam
Dominus domus cusoriae Nagy Baniensis, officiales
Diversa et extraordinaria
Honoraria et recompensas fatigiorum
Gratiale
1 Debita et praetensiones
Restaurationem praesidiorum
Reparationem domus generalatus et cameralis
Camerae et cancellariae necessitates cum taxa literarum
Eleemosynam cum subsidio
Summa totius anni erogationis facit fl
Subtracta itaque erogatione a perceptione manent pro anno
1694 in perceptum apponendi

253303 78 3/6
20255
3360 10
56000
4097 14
43582 74
131 32 4/6
3740 78
202 20
2758 80
35575 14
624
82 16
1256 28
118 30
494876 78 1/6
1361 24 1/6

Extractus perceptionis proventuum anno 1694
fl
Manserant a prioris anni rationibus 1693

den

1361 24 1/6

De proventu tricesimali provenerunt ex ordinario

56567 20

Ex media

33865 75 2/6
141 12 4/6

Contrabandis

58 49 3/6

Proventu salis accidentalis
Proventu extraordinario

26849 19 3/6

Pretio cupri Szomolnokiensis

78998 36

Proventu salis officinae Tokajensis

66484 60

Proventu salis fodinae Sovariensis

10189 84

Proventu salis officinarum particularium

33575 62

Proventu census graecorum

1440

Proventu bonorum fiscalium

9556 58

Venditione et hyppothecatione bonorum fiscalium

5690 42

Pretio vini

1016

Domo cusoria Nagybanyiensi

5760

Decimis et quartis

1812 60
288

Gratuito labore
Summa universae perceptionis facit fl

333655

3

Erogatio proventuum anni 1694
fl
Salaria dominorum extra cameram existentium officialium

22299 10

Salaria dominorum camerae officialium cum xenio

13694 79

Postarum magistrorum
Artellaricorum cum armamentariorum necessitatibus

5232
20527 44

den

den

fl
Praesidiariorum et commendantum

10595 40
120705 51 1/12

Annonam cum suis requisitis

15334

Arendam decimarum

5315 10

Deputatum et interesse

43800

Cupri fodinas Szomolnokienses

4890 23

Culturam vinearum et coemptionem vini

31950 37 5/6

Praeemptionem salis eiusdemque vecturam

12

Domam cusoriam Nagy Baniensem
Extraordinaria

1027 90

Diurna et itinerarias expensas

3035 60
232

Honoraria et recompensas fatigiorum

1800

Gratiale

17004 85

Debita et praetensiones
Restaurationem praesidiariorum

2542 80

Reparationem domus generalatus, cameralis, tegulariae,
molae

2126

3

Camerae et cancellariae necessitates

3175

4

113

Eleemosynam cum subsidio

325413 1611/12

Summa summarum erogationis facit fl
Subtracta itaque erogatione a perceptione manentpro futuri
anni rationibus fl
Ex officina rationaria Camerae Scepusiensis
Die septimaMay 1695
Gregorius Lukáczik vice rationista manu propria.
Jelzet: ÖStA HKA HFU 20. Juni 1695 (RN 370. fol.

305-310.)

8241 36 1/12

MIHALIK BÉLA VILMOS
„CSAK M A G A M MULATSÁGÁBÓL".
EGY XVIII. SZÁZADI OKIRAT- ÉS PECSÉTHAMISÍTÓ,
LOSONCZI JÓZSEF ÉLETE

„Dolgaim nékem is nehezek és nagyok,/Mivel én falusi nótárius vagyok./Feltettem, hogy minden dolgomon felhagyok,/Elmégyek, lesz hőség, legyenek bár fagyok" - írja Gvadányi József peleskei nótáriusa nagy utazásának kezdetén. 1
A jelen tanulmány középpontjába állított Losonczi József, hasonlóan Gvadányi
hőséhez, számos alkalommal hagyott fel minden dolgával lakóhelyén és próbált
szerencsét a történeti Magyarország másik szegletében. A Rákóczi-szabadságharc
után nemcsak Magyarország berendezkedése ment át jelentős változásokon, hanem az ország társadalma is átrendeződött. A XVII. század képlékeny társadalmi
állapotait a XVIII. század elején a társadalmi rétegek megmerevedő válaszfalai
váltották fel. 2 Ebben a fokozatosan szűkülő térben kísérelte meg Losonczi József
önmagát előnyösebb helyzetbe hozni, melynek során több síkon mozogva próbált
előrébb jutni: alsóbb egyházi és világi igazgatási funkciókat betöltve a korszak értelmiségi rétegéhez is kapcsolható, de a vármegyei és egyházi középrétegekkel,
vagy akár a Magyar Kamarával való többszörös kapcsolata távolabbra mutató ambíciókat is sejtet.
Losonczi életének számos részletét egyáltalán nem ismerjük, vagy csak feltételezhetjük más analógiák alapján. Azonban a megismert források alapján úgy tűnik,
hogy bármilyen szerepben is tűnt fel, mindig megkísérelte a végsőkig, sőt az esetek
nagy részében még azon túl is feszíteni a számára meghatározott kereteket, normákat, ami végül bukását okozta. Éppen ez, vagyis az okirat- és pecséthamisítási ügy,
azonban fokozott óvatosságra int, foként ha figyelembe vesszük, hogy életére vonatkozó fo forrásunk az egri püspöki úriszék által 1746-ban felvett, sajáttanúvallo-

1
2

Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. Bp., 1975. 86. p.
A katona-szabados réteg XVIII. század eleji átalakulására ld.: Tóth István György. Karddal
szerzett és piacon vett armálisok: a végáriak útjai a nemességbe a 18. század elején. In: A végvárak és végváriak sorsa (1699-1723). Szerk.: Petercsák Tivadar - Pető Ernő. Eger, 1991.
(Studia Agriensia 11.) 45-53. p.
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mása. 3 A hatvanhárom kérdőpontból álló jegyzőkönyvben részletesen szól élete
főbb állomásairól, eseményeiről, amelyeket azonban csak egyes esetekben lehetett
kontrollforrással egybevetni - amelyek hol igazolták, hol cáfolták Losonczi állításait. Főként egri elfogatását követően, Bács, Fejér, Tolna és Veszprém vármegyék
által Heves vármegye részére megküldött jelentései foglalkoztak Losonczi korábbi
életével. 4 Ezenkívül a kalocsai érseki levéltárban, 3 ill. a Magyar Kamara iratai között maradtak fent Losonczival kapcsolatos források, sajnos azonban a bezdáni
évekre vonatkozó Bács-Bodrog vármegyei iratok áttekintésére nem nyílt lehetőség, ezt csak részben helyettesítették a Bezdánnal foglalkozó helytörténeti monográfia utalásai. 6 A Losonczi elleni per előkészületi szakaszához a már említett egri
püspöki úriszéki tanúvallomáson túl a központi kormányszervek (Helytartótanács,
Kancellária) iratai adtak további kiegészítéseket.
Losonczi sok tekintetben egy hagyományosnak tűnő nótáriusi, iskolamesteri
pályát tudhatott magáénak, ám feltehetőleg éppen tanultsága, az írástudás, a foglalkozásából eredő társadalmi kapcsolatai ambicionálták a továbblépésre, ennek során azonban gyakran feszegette, végül túlfeszítette az adott társadalmi kereteket,
normákat. Az alábbiakban azt kívánom bemutatni Losonczi életútján keresztül,
hogy a XVIII, század elején milyen lehetőségei voltak az érvényesülésre, ennek
során milyen társadalmi mezőkben, erőterekben mozgott.

Losonczi származása és fiatalkora
Losonczi József gyermekkoráról, tanulmányairól csak saját tanúvallomásából ismerünk adatokat. A XVII-XVIII. század fordulóján született Losoncon, apja
Losonczi Pál, édesanyja Lengyel Dorottya volt. Mivel apja feltehetőleg katonaként
szolgált („...atyám mindenkor táborban lakott"), anyja mellett nevelkedve előbb
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Gyöngyösre, majd négy éves korában Nagyvázsonyba költöztek. Apja katonai pályáját valószínűsíti, hogy 1742-ből Bezdán telepítési szerződéséről ismerjük
Losonczi címeres pecsétjét. 7 Atöredezettpecséten a címerkép csak nehezen vehető
ki, de egy könyöklő, talán páncélos kar tart egy szablyát, melynek hegyén valószínűsíthetően egy török fej van, ami Losonczi családjának, vagy talán éppen apjának
a török háborúk idején történt nemesítésére utalhat. Azonban sem a genealógiai kézikönyvekben, sem a címertárakban nem találtunk adatot erre a Losonczi családra
vagy címerre. 8 Elképzelhető persze, hogy eredetileg nem Losonczi volt a család
neve, ahogy Losonczi József későbbi hamisítói működésére gondolva az sem valószínűtlen, hogy készített magának egy címeres nemesi pecsétet.
Édesanyjával a nagyvázsonyi évek után, bizonyos magyarországi „szükség"
miatt a morvaországi Brünnbe költöztek. A vallomásban említett nehézség alatt
nem tudni mit érthetett pontosan: talán az 1709. évi pestis vagy a Rákóczi-szabadságharc küzdelmei miatt látták jobbnak rövid időre elhagyni az országot. A Középső-Dunántúlt, így Nagyvázsony térségét 1704-ben, majd 1705 után tartósan a
kuruc csapatok tartották kezükön. 1707 februárjában pedig éppen Nagyvázsony
mellett ütköztek meg a kuruc és császári csapatok. Ekkor a kurucok alakosságot elkergették a környék településeiről, az élelmet, takarmányt pedig megsemmisítették
a közelgő császári katonaság elől.9 A Losonczi család kényszerű menekülésének
helyszíne, Brünn azért is volt kézenfekvő a család számára, mert az apai nagyanya
után örökségük volt ott, feltehetőleg pedig a nagyanyai Mozer-rokonság is segítette őket. Származását tekintve esetleg egy városi, brünni-losonci kereskedőpolgári
háttér is feltételezhető. Ráadásul Brünn éppen a XVII. század második felében
kezdett egyre kiterjedtebb kereskedést folytatni, amely látványos fejlődést eredményezett. 1655-ben 113 patrícius és 300 kézműves családfőt írtak össze,
1732-ben már 426 kézműves szerepelt az adóösszeírásokban, A kézművesség számánaknövekedése hátterében specializálódásuk állt, ami maga után vonta a kereskedelem fejlődését is. A XVIII. század első felére már a Habsburg Monarchia
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országain jócskán túlmutató kereskedést folytattak, ezért is feltételezhető a
Mozer-Losonczi család rokonságának kereskedőpolgári háttere. 10
Egy esztendőnyi brünni tartózkodást követően Nagyvázsonyba tértek haza,
ahol tíz esztendős koráig nevelte édesanyja, ekkor került Szentmártonba 11 , aholhárom évig járt iskolába. Ez szinte bizonyosan a mezőváros kisiskoláját jelentette,
mert ezután Győrbe ment a jezsuitákhoz, ahol egy évig tanult. A győri tanulóévek
az 1713-1714 körüli esztendőkre eshettek, azonban sajnos éppen ebből a korszakból, 1710-1715 közötti időszakból a győri gimnázium anyakönyvei nem maradtak
fent. 12 Éppen ezért a korszakból csak hozzávetőleges adatok vannak a győri jezsuita gimnáziumról. 1741-ben már 450-en tanultak Győrben, így az iskola a hatodik
legnagyobb volt az országban. A társadalmi megoszlás tekintetében a jezsuita kollégiumok széles kört öleltek fel. 1715-ben, tehát hozzávetőlegesen Losonczi győri
tanulmányaival egy időben Budán a gimnázium hat osztályában 22 főnemes, 49
nemes, 155 polgár és plebejus tanult. Győrben 1743-ban 3 főnemesi, 143 nemesi,
133 polgári, 85 libertinus származású diák tanult. 13 Ezek az adatok jól mutatják,
hogy Losonczi József származása (kisnemes, polgár, esetleg libertinus) egyáltalán
nem volt akadálya tanulmányainak, többségében hasonló társadalmi környezetből
érkező diákok tanultak a gimnáziumban.
Győrből azonban egy év után tovább indult, és tanulmányait már Pozsonyban,
az ottani jezsuita gimnáziumban fejezte be 1717-ben, ahol asyntaxisigjárt. Ennek
elvégzését követően tért haza édesanyjához, aki ekkor már a Fejér megyei
Csákberényben élt. Nem sokkal hazatérése után sikerült engedélyt nyernie az akkori veszprémi püspöktől, a későbbi esztergomi érsektől, Esterházy Imrétől, hogy
önálló plébánossal nem rendelkező lakóhelyén, Csákberényben mint világi személy prédikálhasson, keresztelhessen és eskethessen. Ezzel kezdődött meg
Losonczi József licenciátusi és iskolamesteri pályafutása.

Losonczi József a licenciátus, az iskolamester, a nótárius (1717-1742)
A csákberényi hívek mellett a közeli Velence katolikus közösségében is működött,
elmondása szerint hat esztendőn keresztül. Valószínűleg ekkoriban vette feleségül
a közeli Zámolyon élő Pintér Péter Katalin nevű leányát. Elképzelhető, hogy apósa
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azonos azzal a hasonnevű gazdával, aki az 1715. évi országos összeírásban a szintén szomszédos Pátka községben élt. Ez a Pintér Péter akkoriban 11 1/4 pozsonyi
mérő földjével a pátkai jobbágyok között inkább szegényebb, a zsellérekhez közelebb álló gazda volt. 14 Az 1730-as években, amikor ismét Csákberényben élt
Losonczi, két sógornője esküvőjén is tanúként szerepel. 1732-ben Pintér Erzsébetet Horváth János fehérvári lakos, 1734-ben Pintér Évát a szintén fehérvári Mayer
János vette feleségül. 15 Sajnos a házassági bejegyzéseknél sem a Pintér-lányok apjának, Péternek, sem a vőlegények társadalmi állása nincs feltüntetve, ami esetleg
tovább árnyalhatná Losonczi státuszát a helyi falusi társadalmon belül.
A licenciátusok története ekkoriban már közel másfél évszázadra tekintett
vissza Magyarországon. Előképe feltehetőleg az általában a licenciátusi működéssel későbbiekben is párhuzamosan végzett iskolamesteri tevékenység lehetett.
1560-ban Oláh Miklós esztergomi érsek tartományi zsinaton rendelte el, hogy ahelyiek saját pénzükön tartsanak iskolamestert, aki a gyermekeket oktatja az alapvető
vallási ismeretekre (főimádságok, Kanizius Szt. Péter Kis Katekizmusa), de erkölcsös és példamutató életével az egész közösségnek vezetője lehet. 1611 -ben pedig
Forgách Ferenc érsek által tartott tartományi zsinat során szabályozták működésük
kereteit, miszerint a legközelebbi plébános felügyelete alatt működhettek, valamint a vizitációk során az esperesek is vizsgálták tevékenységüket. Pázmány Péter
idejében az általa „világi inaknak" is nevezett licenciátusok feladatait több lépésben is szabályozták, 1628-ban tartományi, majd 1629-ben a nagyszombati zsinat
alkalmával. Aműködésükhöz szükséges engedélyt egy vagy két esztendőre kapták
először, de később is meghosszabbíthatták újabb két évre. Ennek során prédikálhattak, keresztelhettek, s általában elláthattak minden olyan funkciót, amely nincs
a papság szentségéhez kötve, mindezt a korábbi rendelkezésekhez hasonlóan
azonban csak a közeli plébános felügyelete alatt végezhették. 16
Losonczi licenciátusi pályájával egy időszakból származik Grasso Villebald tihanyi bencés apát 1729-ben, az apátság területén tevékenykedő licenciátusok számára kiadott szabályzata. A licenciátusnak feddhetetlen, erkölcsös, példamutató
életet kellett élnie, annál is inkább, mivel a rábízott közösség erkölcsi életére is
(botrányok, házasságtörés, stb.) felügyelnie kellett. Az itt tapasztalt kihágásokat az
őt ellenőrző közeli plébánosnak j elentenie kellett, ugyanúgy, ahogy a falubeliekkel
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támadt esetleges összetűzéseit, konfliktusait az apáti joghatóság alatt álló plébánosnak, vagy súlyosabb esetben magának az apátnak kellett jeleznie. Működése
(keresztelés, esketés, prédikálás, imádságok tartása) során csak a számára engedélyezett imakönyvet, katekizmust használhatta. Havonta egyszer gyónniuk kellett
az őket felügyelő plébánosnál, aki erről igazolást állított ki számukra, amelyeket az
egyházi vizitációk alkalmával az oda érkező esperesnek, vizitátornak be kellett
mutatniuk. Természetesen előfordultak túlkapások, hatáskör-túllépések, ezeket az
apát instrukciói alapján hivatalfosztás, megbotozás, bebörtönzés is követhette, de
végső esetben a vármegyei igazságszolgáltatás bevonása sem volt kizárható. 17
A megkövetelt feddhetetlenség, erkölcsösség n e m jelentette azt, hogy
licenciátusnak csak nőtlen férfiak állhattak. A példák azt mutatják ez nem volt tiltott dolog, igaz Pongrácz György váci püspök 1675-ben kényszerű megoldásként
tekintett a nős licenciátusok alkalmazására. Viszont 1729-ben Grasso Vilibald említett Instructiója alapján az apátság joghatósága alatt álló licenciátusok házassága
nem volt tiltott dolog. 18 Az elmondottak fényében minden bizonnyal Losonczi József és Pintér Katalin házassága elé sem gördítettek akadályt. A források alapján
úgy tűnik, hogy csákberényi és velencei működésére sem az 1720-as években,
majd későbbi visszatérése idején, az 1730-as években sem volt panasz. Egerben
történt elfogatását követően ugyanis Heves vármegye 1747-ben információt kért
több megyétől, így Fejér megyétől is Losonczi korábbi életére vonatkozóan.
A csákberényi református elöljárók elmondása szerint első, négy esztendős, majd
másodszori, két éves helyi működése során saját emlékezetük és a római katolikus
lakosság szerint sem tapasztaltak kivetnivalót, hivatalában jól viselte magát, becsületes embernek ismerték meg. Ugyanígy a velencei bírák és esküdtek is minden
botránkozás nélkülinek, tisztességgel kitöltött egy esztendős iskolamesteri tevékenységéről emlékeztek meg. 19
Azonban épp a csákberényi és velencei testimoniálisok egy alapvető kronológiai összeférhetetlenségre hívják fel a figyelmet Losonczi életének és tanúvallomásának tekintetében. Losonczi József vallomásában igyekezett kronológiai
egymásutániságba állítani ezeket az éveket, de a kérdőpontok is segítették ezt.
A válaszokban szereplő működési helyek és az ott eltöltött idők 1717-től 27 évet
tesznek ki: Csákberényben és Velencén hat év (1717-1723); Balatonbozsokon
nyolc év (1723-1731), Balatonendréden három év (1731-1734). Endrédi tevé-

17
18
19

Dénesi, 2004. 56-57. p.
Juhász Kálmán: A licentiátusok jogai és kötelességei. Bp., 1918. 5-6. p. (A továbbiakban: Juhász, 1918.)
HML IV-l/b 1747:35. (58. d.)

kenysége miatt saját vallomása szerint is száműzték a veszprémi egyházmegyéből,
de 1735-ben Padányi Biró Márton akkor püspöki vikárius, később püspök visszaengedte. Ezt követően két évet töltött Csákberényben (1735-1737); kettőt Balatonbozsokon (1737-1739); egy esztendőt Velencén (1739-1740); majd ismét
Balatonbozsokon két évet (1740-1742); végül a Tolna megyei Regölyön szintén
két évet (1742-1744). Még ha feltételezem is, hogy mind saját számításaim hibásak, mind Losonczi emlékezése torzult, s ebben az esetben ez lehetne oka a kronológiai összeegyeztethetetlenségnek, a tanúvallomás még akkor is több szempontból is támadható és ellenőrizhető.
Leginkább balatonendrédi működése kérdőjelezhető meg. Balatonendréd egyháztörténete ugyanis éppen az 1720-1730-as évekre vonatkozóan jól rekonstruálható. Atöbbségében református ok lakta települ és a tihanyi bencés apátság joghatósága alatt állt, és az apátok valóban helyeztek a faluba licenciátusokat. 1721-től
azonban Váradi István, 1729-től pedig Törény Ferenc volt az endrédi licenciátus,
utóbbi egészen 1745-ig, amikor Kőröshegyre távozott iskolamesternek, az endrédi
plébániát pedig előbb az andócsi ferencesek, majd ismét a tihanyi bencések adminisztrálták. Ráadásul Törény Ferenc azért is jól azonosítható személy, mert a kevés
fennmaradt licencia közül éppen az ő 1729. évi engedélye ismert. A katolikus hitvallás letétele után ígéretet tett, hogy az egyház iránt engedelmességgel, hűséggel
és tisztességgel viseltetik, feladatai között pedig a zsoltározás, prédikálás, imádkozás, keresztelés, esketés, temetés szerepelt. 20
Losonczi vallomása amiatt is támadható, hogy endrédi működéséhez, az ottani
vegyes felekezetű párok esketéséhez kötötte a licenciátusi hivataltól való eltiltását
és a veszprémi egyházmegyéből Szabady János vikárius által történt száműzését.
Ebből elmondása szerint 1735-ben Padányi Biró Márton szabadította fel, és engedélyezte számára, hogy iskolamesterként működjön a továbbiakban (Csákberény,
Balatonbozsok, Velence), melynek során alkalmanként a plébános nélküli falvakban a gyermekek oktatása mellett továbbra is ellátott más egyházi teendőket, például keresztelt. Mindez még igaz is lehet, de az 1735. évi felszabadítása azt jelentené,
hogy Balatonendréden az 1730-as évek első felében tevékenykedett volna. Ez
Törény Ferenc akkori endrédi licenciátus személyén túl azzal is cáfolható, hogy
éppen ezekben az években szerepel több alkalommal, 1732-ben, 1734-ben és
1736-ban a csákvári anyakönyvben tanúként. 21 Még ha magyarázható is volna ez a
feleségének, Pintér Katalin zámolyi és környékbeli rokonságának látogatásával, az
már mindenesetre sokkal érdekesebbnek, egyszersmind zavaró ténynek tűnik,
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hogy az említett endrédi eset kapcsán a későbbi bizonyítékgyűjtés során Heves
vármegye a többi törvényhatóságok mellett éppen Somogy vármegyét nem kereste
volna meg?! Somogy vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek korabeli mutatójában legalábbis nem találtam utalást Losonczira vagy Heves vármegye megkeresésére, míg például Veszprém vármegye utólagosan készített mutatókönyvei hozzák
a Losonczi ügyében való információkérést. 22
Éppen a Veszprém által Hevesnek megküldött jelentés adhat egy megoldási lehetőséget az endrédi működés Losonczi József által vázolt verziójához. 23 A
Balatonbozsokra kiszállt szolgabíró és esküdtek megtudták, hogy különböző időben, összesen mintegy nyolc esztendőt szolgált Losonczi a faluban mint iskolamester és nótárius, de itt se volt erkölcsére és munkájára semmi panasz. Azonban
nemcsak a Bozsokon töltött évek száma nem egyezett a tanúvallomás és a
bozsokiak elmondása alapján, hanem a későbbi történések is szöges ellentétet mutatnak. Ugyanis a falubeliek úgy emlékeztek, hogy Balatonbozsokról a Balatonkenese melletti Máma-pusztára ment licenciátusnak Losonczi, míg ez a működési
hely egyáltalán fel sem merült Losonczi vallomásában!
Kenese és a szomszédos Máma 1638-tól Losonczi egykori iskolájának, a győri
jezsuita kollégiumnak volt a birtoka. A többségében reformátusok lakta Kenese
közösségétől azonban 1700-ban császári katonák segítségével elvették a templomot, és Fábrich Mihályt helyezték oda plébánosnak, akit viszont néhány évvel később a kurucok vertek meg és űztek el télvíz idején Balatonalmádin keresztül
Veszprémbe. Ugyanebben az időben pusztult el végleg Máma község is. A jezsuiták már 1733-ban kérték a Helytartótanácsot, hogy segítsék visszaszerezni a
kenesei és környékbeli református templomokat, de erre a következő évtizedekben
csak sikertelen kísérletek történtek, a jezsuita misszionáriusok is elkerülték a falut,
csak Máma-pusztáról van adat 1749-ből egy ott élő, Csepela József nevű remetéről, aki a környékbeli kisszámú katolikus közösséget gondozta. 24 Ezek fényében
mindenképpen érdekes helyzetbe és környezetbe kerülhetett Losonczi mint mámai
licenciátus, de a veszprémi szolgabírák által 1747-ben kikérdezett keneseiek a
bozsokiakhoz hasonlóan jó emlékét őrizték. Azonban a keneseiek egy nagyon fontos részlettel is gazdagították Losonczi homályos életútját - amit ő maga meg sem
említett vallomása során. Eszerint néhány párt engedély nélkül adott össze
Kenesén, ami miatt a veszprémi káptalan elfogattatta és börtönbe zárta Losonczi
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Józsefet. Feltehetőleg az engedély nélküli esketések esetében vegyesfelekezetű
párokra gondolhatunk. Ezt a joghatóságot gyakorló egyház mindig súlyosan büntette, Losonczival szinte egy időben, 1737-ben a Fejér megyei Vajtán működő
licenciátust, Miskoltzi Gergelyt is bebörtönözték hasonló okokból. De a már többször említett Törény Ferenc endrédi licenciátus is követett el hibát, mikor a szokásos kihirdetés nélkül adott össze egy iijú párt az éjjeli lányszöktetést követően. 25
Aligha csodálható, hogy 1746-ban, miután hamisítói tevékenysége miatt elfogták,
Losonczi e korábbi bebörtönöztetését inkább nem vallotta be. Az persze nincs kizárva, hogy korábban egy másik hibájáért száműzték az egyházmegyéből, ahogy
az például Mérei Mihály öttevényi licenciátussal is megtörtént erkölcstelen magaviselete miatt, igaz később külön engedéllyel ő is visszatérhetett egyházmegyéjébe. 26 Ha valótlant is állított endrédi működésével kapcsolatosan Losonczi, az
ahhoz az időszakhoz kapcsolt túlkapása és büntetése nagyon is valóságos az analóg
példák alapján, feltehetőleg maga Losonczi is hallott számos ilyen esetről, talán ismerte is például Törény Ferenc endrédi licenciátust, hiszen az egymáshoz közeleső
települések licenciátusai nem elszigetelten végezték feladataikat, hanem több esetben is szoros kapcsolatban álltak.27
Noha Losonczi életének ebben a szakaszában a sorrendiség aligha megállapítható, az azonban jól látható, hogy a licenciátus, nótárius, iskolamester funkciók
szorosan összetartoztak. Nemcsak könnyű volt egyik feladatkörről a másikra átváltani, hanem a XVIII. század első felében még általános jelenség, hogy több
funkciót egyszerre lát el ugyanaz a személy. Losonczival párhuzamos életpályát
mutat ilyen szempontból a hevesi Tisza-mentén Polyák Jakab, aki 1705 körül
tiszasülyi, 1716-1722 között pélyi licenciátusként, majd az 1720-as években pedig
hevesi iskolamesterként működött, 1727-ben pedig az átányi postamester gyilkossági ügyében mint hevesi jegyző szerepel. 28 A feladatok ilyen halmozása mindenképpen összefüggött az iskolahálózat lassú kiépülésével. Jól mutatja ezt a folyamatot a pécsi egyházmegyei kisiskolák helyzete. Az 1714. évi pécsi egyházmegyei
zsinat rendelkezett a tanítókról, rögzítette kötelességeit és járandóságát. A kötelességek áttekintéséből is kiviláglik, hogy feladata nemcsak a gyermekek tanítása
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volt, hanem a plébános segítése egyházi szolgálatának ellátásában, valamint egyes
kántori feladatok végzése. 1721-ben a pécsi egyházmegye területén 22 plébániás
hely közül még csak 4 helyen volt tanító, hét esztendővel később már 28 plébániás
hely közül 21 helyen, igaz például Szekcső mezővárosban nem találtak tanítót.
A tanítók között azonban már ekkor előfordultak gimnáziumi tanulmányokat végzett személyek. 29
A tanítói szerep mellett éppen abban rejlett a párhuzamosan végzett egyházi
szolgálat fontossága, hogy ezáltal mentesült a közterhektől, sőt lakhelyet és kertet
kapott, pénzbeli és természetbeni juttatásokban részesült a falu részéről. Csak a
XVIIL század közepétől erősödött meg az a törekvés, hogy a kántortanítók rétege
más irányú feladataival egyenrangú kötelezettségének tekintse az oktatást, ami
összefüggésben állt az oktatás minél szélesebb társadalmi rétegekhez való kiterjesztésének igényével. 30
Külön tanítóképzés még nem volt a korszakban, így a falvak leginkább onnan
szereztek mestert, ahonnan tudnak, így gyakori volt a panasz magaviseletükre.
Társadalmilag sem volt igazán megbecsült állás, s járandóságuk is kevés volt, emiatt alakult ki a több funkció párhuzamos viselése, előfordultak köztük még sekrestyések, harangozok, vagy éppen éjjeliőrök, tűzjelző trombitások is. 31 A leggyakoribb példa azonban mindenképpen a jegyzőséggel és a kántori feladatokkal való
együttes tanítói poszt. Az 1746. évi egri egyházmegyei egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján a gyöngyöspatai foesperesség mind a négy mezővárosában (Gyöngyös, Jászberény, Apc, Pásztó) találtak tanítókat, akik jegyzői feladatot is elláttak,
de ebből három helyen már külön személy látta el a kántori feladatokat. A hevesi
foesperességben ugyanez a tendencia érvényesült három mezővárosban. A plébániás falvak csupán elenyésző hányadában nem végzett oktatói munkát a tanító, így
például Makiáron, ahol a többségében református lakosság nem tartott igényt a katolikus tanító munkájára. Néhány helyen szó esik az oktatás tartalmáról: Pélyen az
olvasást tanították, míg Egerszalókon írást és olvasást is, igaz a két működésért
cserébe külön-külön pénzösszeget kért a tanító. Érdekesség, hogy mivel sok helyen a tanító jegyzői működése miatt gyakorta távol maradt a falutól, a tanításban
családja valamely tagj a helyettesítette, a kőtelki tanítót felesége, a pélyi tanítót pedig fia. Feljegyezték továbbá azt is, hogy megindult a más, szomszédos települé-
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sekre való iskolába járás is. így a tanító nélküli Császról egy gyermek Hevesre járt
be, bár a vizitátorok feljegyezték, hogy szegénynek ez igen fárasztó, főként télvíz
idején. 32
Saját vallomása alapján Losonczi két településen volt nótárius. A Veszprém megyei Balatonbozsok lakosai később megerősítették, hogy valóban működött náluk
iskolamesterként és jegyzőként, 33 míg az általamásodikként említett Tolna megyei
Regölyből erre azonban nincs forrásunk. Tolna vármegye 1747. évi jelentésében
csak a Bácskába hívott telepeseket mozgósító akciójáról esett szó.34 Mint nótáriusok, feltehetőleg nem különbözhetett jelentősen feladatköre az 1815-ben Bihar
vármegye jegyzői részére kiadott instrukcióktól. Ennek alapján ajegyzőnek a felsőbb utasítások kihirdetésében, értelmezésében és végrehajtásának ellenőrzésében, a földesúri szolgálatok előmozdításában, a helység belső rendjének megtartásában és a lakosok ügyeinek rendezésében kellett közreműködnie. A helyi lakosok számára a hivatali írásbeliség képviselője volt. A kérvényeket nála készíttették,
ekkor a jegyzőnek jeleznie kellett, hogy az adott ügyben mely hatósághoz kell fordulni, az ügyintézés milyen módon zajlik, majd a kérvényt a megfelelő formában
állította ki kérvényező számára. A falu belső életének felügyeletébe beletartozott
az idegen j övevények passzusának ellenőrzése, az irat nélkül érkezőket pedig haladéktalanul jeleznie kellett a vármegyei hivatal irányába. A nótárius által kiállított
útlevél csak akkor volt érvényes, ha a kérvényező úti célj a a megye területén fekvő
település volt. A megyét elhagyni szándékozók esetében is a passzust a nótárius állította ki, de azt a járási szolgabírónak aláírásával kellett hitelesítenie. 35

Losonczi József, Bezdán betelepítője
Több mint két évtizedes licenciátusi, iskolamesteri és nótáriusi pályafutás alatt
Losonczi számos megyében megfordult. Elképzelhető, hogy a Tolna megyei,
regölyi működése során az ottani betelepítések során fogalmazódott meg benne a
lehetőség, hogy főként a XVIII. század első felére jellemző folyamatban, a török
időkben elpusztult vidékek újranépesítésében részt vegyen. Tolna vármegye említett 1747. évi jelentése is csak erről a tevékenységéről adott információt, más eset-
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leges vármegyei működéséről nem értesülhetünk. 36 Azt nem tudni, hogyan esett a
választás a Bács megyei Bezdánra és a környékbeli pusztákra, de a telepesek főként
azokból a megyékből érkeztek, amelyekben Losonczi korábban tevékenykedett:
Tolna, Veszprém, Somogy, ezenkívül még a Báccsal szomszédos Baranyából is jelentkeztek, összesen 60 család. A község területén a középkorban több kis falu létezett (Paka, Battyán, Kengy, stb.). Bezdán neve először 1579-ből ismert egy török
defterből, de hamarosan a zombori törökök elpusztították a községet és környékét,
amely így közel egy évszázadra lakatlanná lett. A közeli Sterbácz pusztára a
17-18. század fordulóján előbb szerbek, majd sokacok telepedtek, Bezdán-pusztán
pedig pásztorok éltek. Ide érkezett 1742-ben Losonczi vezetésével a 60 család. 37
A bácskai térség török alóli felszabadulását követően kiemelt katonai szerepének is köszönhetően az Udvari Haditanács és az Udvari Kamara közös irányítása
alá került. Ezen az állapoton az 1741. évi 18. törvénycikk változtatott, mely kimondta, hogy a Bács, Bodrog, Arad, Zaránd, Csanád, Csongrád megyékben fekvő
katonai helyek kerüljenek vissza a vármegyei és országos hatáskör alá. A legnagyobb királyi birtokkomplexum Bács és Bodrog megyében terült el. A törvény
végrehajtása ezt a területet is érintette, az 1742. március 10-i királyi rendelet értelmében a Szegedi Kamarai Kerület, amely az említett megyékre terjedt ki, a Magyar
Kamara fennhatósága alá került. A szegedi prefektusi posztot Redl Ferenc töltötte
be, aki ezt követően már valamennyi kamarai ügyben Pozsonyból kapta utasításait,
és jelentéseit is oda kellett megküldenie. 1743-1744 során a tiszai és marosi katonai határőrvidék is megszűnt és kamarai igazgatás alá került. Bács megye területén
még néhány esztendeig négy katonai hely maradt (Szabadka, Zombor, Bresztovác,
Palánka), amelyek az 1745. július l-jén kelturalkodói rendelet értelmében a következő év során kerültek vissza a polgári igazgatásba. Ekkor szerveződött meg a bácsi és aradi királyi uradalmak kamarai adminisztrációja, mely hivatalt szintén Redl
Ferenc töltötte be. 38
Feltételezhető, hogy Losonczi az említett 1742. márciusi királyi rendelet kihirdetése nyomán kezdett el érdeklődni a bácskai telepítés lehetőségei iránt. Vallomása alapján július 3-án adta át Nagy István zombori kamarai tisztviselőnek kérvényét, azonban ezt nem sikerült fellelnem, de a Magyar Kamara tanácsa július 21-i
ülésén már tárgyalt a kérvényezők által Redl Ferencen keresztül benyújtott telepítési szerződéstervezetről. A telepesek által benyújtott tervezetet a Kamara vélemé-
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nyezte, amely alapján kialakult a végleges kontraktus. 39 Losonczi vallomását,
miszerint az ügyben kétszer is eljárt Pozsonyban, a kamarai jegyzőkönyv is megerősíti. Először ugyanis júliusban csak a benyújtott szerződéstervezet alapján kialakított telepítési pontok ügyében járt el, majd szeptember elején a végleges
szerződést is ő vette át, bár ekkor két másik személy (Csonka György, Baranyai
Zsigmond) is szerepelt mellette atanácsülési jegyzőkönyvben. A szerződést három
példányban adták ki, egy a Kamaránál maradt, egy a telepesek részére, egy pedig
Redl Ferenc szegedi prefektus számára készült. 40
A szerződés a kamaránál két példányban, latin és magyar nyelven maradt fent,
ezeken látható Losonczi már korábban tárgyalt monogrammal ellátott címeres pecsétje is. 41 A szerződés tizenöt pontból állt, a telepesek közé római katolikus, szabadmenetelű jobbágyokat vártak, akik Bezdán, Sterbácz, Merkopnye és Páka
pusztákon telepedhettek meg, ahol hatvan házhelyet kellett kiadni, ezért évi két
részletben (Szent György és Szent Mihály napon) háromszázhatvan forint cenzussal tartoztak, amelynek sem növelése, sem csökkentése a kontraktuális esztendők
idején nem volt lehetséges. Az első két esztendőben azonban minden tized, kilenced és cenzus alól mentesek voltak, ugyanígy hadi szállítást (forspont) sem kellett
ellátniuk, utána még három éven át a tized és kilenced kivételével is mentességet
élveztek az egyéb uradalmi árendák alól. A szőlőfoldek után hét esztendeig voltak
mentesek minden hozzájárulástól, Szent Mihály napjától Szent György napjáig a
szokott módon joguk volt a korcsmáitatáshoz, a malmokra való árenda a kezdetektől fizetendő volt, míg a halászat a sterbáczi és bezdáni tóból első esztendőben az
árendától mentes volt, azt követően évi negyven forintot kellett fizetni, a dunai halászatból azonban már a megtelepedéstől az abból származó jövedelem hetede a
Kamarát illette. A dunai réven fizetendő bértől két esztendőn át a költözés miatt
mentességet kaptak, de korábbi lakhelyükre való visszatérés esetében már ez alatt a
két esztendő alatt is fizetniük kellett, A telepesek kötelezték magukat, hogy az első
öt szabad esztendő letelte után még legalább három évig Bezdánban maradnak, ezt
követően költözési szándékukat a kamarai prefektus felé jelezniük kellett, az eladott ház és szőlő árának tizedrésze pedig a kamarát illette meg.
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A szeptember 10-i tanácsülésen a Magyar Kamara a fenti eljárással együtt
libertinusságot adott Losonczi Józsefnek 4 2 Ezáltal egész életére, valamint utódaira
is kiterjesztve mentesült minden cenzustól, tizedtől és kilencedtől, továbbá egy
házhelyet is kapott. A Magyar Kamara az uralkodóhoz 1742. szeptember 11-én tett
felterjesztésében a kamarai javak felvirágoztatása szándékának és az új lakosok
bácskai puszták betelepítésére való törekvésének kedvező találkozására hivatkozva kérték a királynőt, hogy a felteijesztett szerződés pontjait, és a Losonczinak,
mint a betelepítési gondolat értelmi szerzőjének és a telepesek toborzójának adott
mentességeket és az egy házhely adományozását erősítse meg 43 Losonczi jól láthatta meg a lehetőségeket, mert a libertinusi rétegbe való bekerülésre a XVIII. században már szinte csak betelepítések kapcsán nyílt lehetőség. A szlovákok, ukránok, románok körében telepítést irányító soltészek és kenézek rétegéhez hasonlóan
az ország más tájain telepítést végző személyeknek a földesurak szintén adományoztak libertinusságot. Amegszállítást végző személy Losonczi Józsefhez hasonlóan gyakran kapott élete végéig, vagy több esetben utódaira is érvényes szabadságot, melynek alapján a belső telek és az ahhoz tartozó külsőségek után semmi paraszti adóval nem tartozott. E réteg kötelessége közé tartozott a soltészekhez és kenézekhez hasonlóan gondoskodni a földesúri adók beszedéséről, gyakorta ők
voltak a község bírái, a földesúrnak postaszolgálattal, alkalmanként fegyveres
szolgálattal is tartoztak 44 AXVIII. század elején például Nagy Miklós alsólendvai
jobbágy három Tolna megyei puszta (Kónyi, Kulcsár, Inok) megszállítására nyert
engedelmet Esterházy Pál hercegtől. Az új lakosok szokásos módon három év szabadságot nyertek az adók alól, Nagy Miklós és fiai azonban a három év elteltével is
birtokában maradtak e mentességüknek. Ugyanígy a dombóvári uradalomban lévő
Sásd megtelepítője, Nagy András 1712-ben vállalta a telepítést két év alatt. Cserébe az említett településen egy adómentes sessiót nyert a hozzá tartozó külső részekkel, a maga és a fia részére, persze csak abban az esetben, amennyiben a telepítést
sikeresen végrehajtja 45
Talán éppen ezért is volt fontos a libertinusság megszerzése Losonczi számára,
mivel a telepítési szerződésen használt címeres pecsét alapján vélhetően armalista
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nemes lehetett. Ennek a rétegnek pedig a XVII. század közepe óta fizetnie kellett a
háziadót, vagyis a megyei taksát, ami a hadiadónak általában harmad-, negyedrésze volt. Az 1647. évi 26. törvénycikk kimondta ugyanis, hogy azok az armalista
nemesek, akiknek nincs megadóztatható jobbágyportájuk, vagyis egytelkes nemesek, kötelesek az adófizetésre. Az 1723. évi 6. törvénycikk módosította ezt annyiban, hogy a hadiadó alól mentesítette a címerleveles nemeseket, de a megyei
háziadót továbbra is meg kellett fizetniük.46 Libertinusságával ráadásul házhelyhez is jutott, ami azért volt jelentős, mert a birtokadomány nélkül nemességet szerzett armalisták jelentős része korábbi földesura birtokán maradt, és ott a korábbi
jobbágytelek és az ahhoz tartozó külsőségek után járadékot kellett fizetnie. 47
Bezdán lakói hajókon érkezve Baján és Apatinban kötöttek ki, onnan telepedtek
új településükre. A falu vezetőségének tizenkét tagú tanácsot választottak a következő év, 1743 tavaszán, Szent György napon. Afalugyűlésenakamara, avármegye
és az egyház képviselői is megjelentek. A megválasztott tanács saját soraiból állított egy bírót és öt esküdtet a falu élére. Ebben az évben már borbély (Németh Péter) és egy bába (Cizek Terézia) is van a faluban. A település vezetői Losonczival
karöltve megkezdték egy plébánia felállításának előkészítését is, ennek érdekében
1743 júniusának végén küldöttségük Baján felkereste Patachich Gábor kalocsai érseket. 48 Az 1743. június 29-én megszületett egyezség alapján a főegyházmegye
vállalta egy plébánia felállítását valamint egy plébános behelyezését, cserébe a hívek kötelezték magukat ellátására.49 így például a szükséges tűzifa megadásán kívül a plébániához 18 pozsonyi mérő őszi vetés, 12 pozsonyi mérő tavaszi vetés
földet csatoltak, aminek gondozását a bezdáni közösség vállalta fel. írásba foglalták a keresztelés, esketés és temetés után járó stóladíjakat is, így keresztelésért a
plébánosnak 40, az iskolamesternek 10 dénár járt, esketésért a plébánosnak egy forint, az iskolamesternek 25 dénár. A temetések esetében tíz éven aluliak temetésére
a plébánosnak 50, az iskolamesternek 10 dénár, míg 10 éven felülieknél a plébánosnak egy forint, az iskolamesternek 20 dénár járt. Bezdán első plébánosát, Házy
Pált az összegyűlt lakosság részvétele mellett 1743 júliusában az érsek rendelkezése alapján a bácsi főesperes, Fábrich Mihály - aki elképzelhető, hogy azonos az
e l ő z ő e k b e n már említett R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c idején elűzött kenesei
plébánossal - iktatta be, és adta át a településnek a templom kulcsait.
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Az új község történetének kezdetei azonban nem voltak minden nehézség nélkül,
ami jelentősen kihatott Losonczi életére is. Az alapvető problémát az adó
(contributio) kérdése jelentette. Redl Ferenc kamarai prefektus már 1742 decemberébenjelezte a kamara felé, hogy a telepítési szerződésben ígért mentesség ellenére
Bács vármegye összeírta az újonnan letelepedett lakosságot, és adófizetésre kényszeríti őket. Éppen ezért kérte Redl a kamarát, hogy a Helytartótanács útján mielőbb
bocsássanak ki egy rendelkezést az ügyben Bács vármegye részére, a kamarai tanács
ezért a kamara elnökét felhatalmazta, hogy a dologban a Helytartótanács felé szóban
intézkedjen. 50 A Helytartótanács 1743. január elején jelezte a Magyar Kamara felé,
hogy egy korábbi uralkodói rendelet szerint az új telepesek is, így a kamarai birtokok
új lakosai is kötelesek hozzájárulni a contributio terheihez. Ekkor a kamara elrendelte a szerződés vizsgálatát. 51 A következő tanácsülésen a Podhráczky István titkár által tett jelentés kénytelen volt elismerni, hogy a Helytartótanács jogosan mutatta ki a
korábbi uralkodói rendelet alapján a telepesek adózási kötelezettségét, éppen ezért
javasolta, hogy a királynő számára teendő j elentésben kéljék a törvények és a szerződés alapján egy rendelet kiadását, mely megelőzné, hogy a kamarai birtokok ismét
elnéptelenedjenek, és hogy a bezdániak példáját mások ne kövessék.52 Bács vármegye, élén a főispánnal, Patachich Gábor érsekkel természetesen tiltakozott az eljárás,
a „kamara machinációi" ellen, sőt azzal vádolták a kamarát, hogy Redl útján több
olyan intézkedést tettek, amelyekkel a szegény lakosságot elnyomják. AMagyar Kamara mindezt tagadta az átvizsgált rendelkezések és jelentések alapján, sőt a jobbágyságért vállalt kezességét hangsúlyozta, éppen ezért felszólította mind az érseket,
mind Bács vármegyét, hogy a következőben az ilyen ügyekben lehetőleg őket keressék meg, a lakosság körében zavart pedig ne szítsanak.53 A következő év elején Redl
kénytelen volt ismét jelezni a kamara felé, hogy a bezdániakat a vármegye adózásra
kényszeríti, az ügy kivizsgálására Füleky László kamarai titkárt küldték ki, akinek
jelentése alapján ismét az uralkodóhoz való felterjesztésről döntöttek.54 A z ügy tovább hullámzott a következő évekre, 1745 elején ugyanis az érsek és a vármegye ismételt kérésére a Helytartótanács újra adózásra akarta kényszeríteni a bezdániakat. 55
Amikor április elején Bács vármegye új abb kérvényt adott be, hogy húsvét után az új
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telepesektől adót szedni kíván, a kamara már a korábbi felterjesztés ismételt megerősítésére kérte az uralkodót. 56
Ezekről az ügyekről a Heves vármegye részére 1747-ben megküldött értesítésében Bács vármegye nem tesz említést. A rövid, szűkszavú levél csupán arról tájékoztatott, hogy a szolgabírák és esküdtek kérdésére a bezdániak hallottak Losonczi
hamisítási ügyeiről, de korábbi életére semmi terhelőt nem mondtak, 57 A bezdáni
helytörténeti monográfia szintén csak homályosan fogalmaz, miszerint az újabb és
újabb nehézségekért a lakosság Losonczit tette felelőssé. 58 Ennek hátterében nemcsak a főként Pozsonyban zajló adóügyi viták állhattak, hisz arra Losonczinak
semmi ráhatása nem lehetett volna. Sokkal inkább helyi szintű önkényeskedései
miatt került összeütközésbe a lakossággal. Bár némely eseteket az említett monográfia is sejtetni enged, de szerencsére az adóügyi vitákhoz hasonlóan Losonczi
egyes hatásköri túllépései Pozsonyban is szóba kerültek Redl Ferenc prefektus jelentései nyomán. így például a bezdáni lakosok a batinai r é w á m megfizetése miatt
zúgolódtak, a bezdániak és sterbáciak között földvita zajlott, általában is panasz
volt Losonczi akaratos és költekező magatartására. 59 A határviták 1743 nyarán a
sterbáciak és a kolutiak között is kiéleződtek, az ügyben szintén Losonczi miatt panaszkodtak Redlnek, akitől a kamara fokozott felügyeletet kért. 60 Ezeket az ügyeket a kamarai a Redl által tartott úriszék elé bocsátotta, ahol a későbbi események
alapján úgy tűnik Losonczinak még sikerült magát tisztáznia. Ez vezethetett oda,
hogy az ismétlődő viták miatt a telepesek halálosan megfenyegették Losonczit, aki
emiatt a vármegyei hatóságokhoz fordult. Ügyét az 1744. szeptember 4-i közgyűlés tárgyalta, amely nem marasztalta el semmilyen pontban őt, hanem még jutalomban is részesítette a telepesek által igényelt földek kiparcellázásában. 61
A lakosság azonban továbbra is zúgolódott, Losonczi csak azt volt hajlandó elismerni, hogy egyes telepesek a foldkiméréseket követően hálából jutalmat adtak neki,
de azzal védekezett, hogy ő ezekről pontos kimutatást vezetett. Emiatt a falu elölj árósága összegyűjtötte az ellene szóló vádakat, melyek szerint engedély nélkül hajtott el
disznókat batinai gazdáktól, a kecskeméti és szegedi vásárra igyekvőktől hídpénzt
szedett, a földmérésekért és az útlevelek kiadásáért pénzt követelt. A vármegye ennek hatására elrendelte az ügy kivizsgálását, és az érintettek kihallgatására a
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szántóval és koluti jegyzőket rendelte ki.62 Ezzel egy időben, 1745-ben ismét egyre
erőteljesebben vetette fel az adózás ügyét Bács vármegye. A már korábban említett
1745 eleji kísérleteket követően, 1745. szeptember 11-én újabb felirattal fordultak
a Helytartótanácshoz. Ismét a korábbi uralkodói rendelettel szembehelyezkedő
Magyar Kamarát és annak prefektusát, Redl Ferencet támadták, ezért kérték a
Helytartótanácsot, hogy az általuk 1734 májusában kihirdetett és jogalapul vett
1734. március 11-i rendelethez tartsák magukat, vagy a kamara eljárásának következtében már új rendelkezést kell-e figyelembe venni? 6j Az említett, III. Károly által kiadott 1734. évi rendelet a Szatmár megyei Léczfalu, Oroszfalu és Szürgyefalu
kamarai jobbágyainak ügyében kelt. Ez kimondta, hogy mind a szabadmenetelű
jobbágyok, mind az örökös jobbágyok semmi módon, még az adómentesség reményében tett költözésük helyén sem mentesek az állami adótól (contributio), ez alól
csak akülső országból jöttek (extraneus 64 ) mentesülhetnek. 65 Atörvényi szabályozásra utalva III. Károly rendelete az 1715. évi 101. és az 1723. évi 60. törvénycikkekre hivatkozott, mely a szökött jobbágyok visszaköveteléséről, felkutatásáról és
kiszolgáltatásáról rendelkezett. 66 Noha a rendelet nem említi, a bezdániak esetében
ataksás és bármely más nem nemesek költözéséről szóló 1723. évi 61. törvénycikk
is azt mutatja, hogy csak a földesúrral kötött megállapodásban foglalt mentességek
érvényesek felettük, az 1723. évi 103. törvénycikk értelmében pedig a közadótól
való időleges szabadság csak a külső tartományokban, szomszéd országokban
meghirdetett telepítési akciók keretében érkezettekre érvényes. 67
A felterjesztések hatására és valószínűleg az évek óta húzódó ügy tisztázására
Lotharingai Ferenc 1746. február 23-án kibocsátott uralkodói rendeletében teljes
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körű vizsgálatot rendelt el a kamara részéről, hogy milyen személyek vettek részt a
betelepítésben, a betelepülők honnan származtak, a Magyar Királyság területéről,
vagy más tartományokból? 68 AMagyar Kamara március 7-i ülésén rendelkezett arról, hogy Redl Ferenc kamarai prefektus a szükséges vizsgálatokat az uralkodói
rendelet alapján végezze el, és arról küldjön jelentést. 69 Redl jelentését a Kamara
1746. április 13-i ülésén tárgyalta.70 Ekkora azonban Losonczi már bizonyosan elhagyta Bezdánt, saját elmondása alapján 1746 húsvétja előtt távozott onnan, abban
az esztendőben pedig április 10-ére esett az ünnep. 71 Éppen ezért nagyon is elképzelhető, hogy Losonczi József nem a vallomásában elhangzott okok miatt, hanem
az ellene a bezdániak körében kialakult hangulat, és esetleg annak a közelgő kamarai vizsgálat miatti fokozódása végett hagyta el a települést. Losonczi indoka erre a
lépésére saját elmondása alapján az volt, hogy egy Erdélyi Panna nevű szakácsnőt
vett üldözésbe, aki 200 forintot tulajdonított el. így jutott el Bezdánból Budára,
majd Egerbe, és ennek az útjának során teljesedett ki az a hamisítói tevékenység,
amely természetesen nem volt minden előzmény nélküli.

Losonczi József, a pecsét- és okirathamisító
Bár kétségkívül Losonczi egyik legizgalmasabb életszakasza az a rövid, 1746 tavaszára, kora nyarára tehető időszak, amikor csalásait, hamisításait véghezvitte,
miközben jelentős tiszántúli és tiszáninneni országrészt járt be az állítólagos tolvaj
kocsmárosnét kutatva, mégis ez az egyik legnehezebben rekonstruálható. Ennek
több oka is van: egyfelől a Heves Megyei Levéltárban, sem a vármegye, sem az egri
püspöki úriszék iratai között az elfogatásának körülményeire, más tanúk kihallgatására vonatkozó adatokat nem sikerült fellelnem. 72 A tanúvallomásból kiolvasható válaszok - bár elképzelhető, hogy az azokat lejegyző írnok is torzított - sok
esetben inkább a feltett kérdések megkerülései, vagy jól érezhetően csupán részigazságokat sejtetnek (ahogy azt endrédi licenciátusi működésével kapcsolatban
láthattuk). De már az 1746. június 13-ai vallomástétel során is feljegyezték, hogy
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volt olyan kérdés, amelyet először tagadott, és csak azután vallotta be az igazságot,
így joggal feltételezhető, hogy más kérdésekre is elhallgatta a választ.
Éppen ezért célszerűbbnek láttam, ha a kérdések alapján-feltételezve azt, hogy
azok nem nélkülözhettek minden alapot - azt vizsgálom, hogy Losonczi tarisznyája mit is rejtett, amikor Egerben elfogták. Korábbi időszakból származott még a
bozsoki nótáriusi működéséről szolgáló testimoniális, amelyet elmondása szerint
még 1740-ben maga írt, és a helység pecsétjével látta el akkor. Kérdéses persze,
hogy ezt a tanúbizonyságot rajta kívül, például a falu elöljárósága aláírta-e?
Szintén maga állított ki egy passzust utazásaihoz, Antal György, Bács vármegyei főszolgabíró neve alatt. A gond ezzel az volt, hogy Antal György nem Bács
vármegyében viselt tisztséget, Losonczi saját elmondása szerint nem is akarta Bács
vármegyét beleírni az okmányba. Sokkal inkább a Somogy megyében birtokos Antal családra gondolhatunk, akik a vármegye hivatalnoki karában valóban jelentős
szerepet vittek. 73 Elképzelhető, hogy azonosak azzal az Antal családdal, akik az
1740-es években a Veszprém megyei Akaiiban is birtokhoz jutottak. 74 Ráadásul a
Kenessey családdal is rokonságban voltak, akik pedig Veszprém megyei birtokosokvoltak, így több lehetősége is volt Losonczinak Antal Györgyöt ismerni. Az útlevél pecsétjét is Losonczi készíttette Budán, elmondása szerint azért, mert otthon
kérték rá, ez viszont felveti a kérdést, hogy a pecsét vajon mit ábrázolhatott: az Antal család, vagy Bács vármegye címerét? Az útleveleket, mint azt korában említettük már, valóban a szolgabírónak kellett hitelesítenie abban az esetben, ha az út a
megye területén kívülre vezetett. Az Antal család pecsétjének elkészítésére azonban aligha kérhették meg Bács vármegyében.
Szintén összefügg az Antal családdal, hogy találtak nála koldulólevelet is. Ez az
általában a református diákok pénzgyűjtő útját igazoló irat azonban a vallomást
felvevők szemében is összeférhetetlen volt Losonczi katolikus hitével. Losonczi
József a felekezeti összeférhetetlenséget tudakoló kérdésre azt válaszolta, hogy a
szárszói prédikátor elűzését követően Antal János (az előbb említett György fivére) Budára utazott a személynökhöz, és ekkor kérte meg Losonczit, hogy a Magyar
Kamaránál ismét járjon el egy új puszta benépesítésében. Losonczi budai tartózkodása valóban egy időre esett a szárszói eseményekkel, ugyanis Hunyady Antal
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tiszttartója, Csányi Ferenc 1746. április 26-án űzte el a szárszói prédikátort. 75 Talán
abezdáni betelepítést megelőző dunántúli toborzóútjáról is ismerte az Antal család
Losonczit, ezért akarták őt ezzel az üggyel megbízni. A sorokból úgy tűnik
Losonczi ennek az újabb toborzó körútnak a költségeivel magyarázta volna a kolduló leveleket. Azokra a koldulólevelekre gondolhatunk itt, amelyekkel a szegényebb református diákok (mendikánsok) összegyűjtötték a városban és környékén
az iskola részére tett adományokat. 76 E diákréteg előzményei a középkorig nyúlnak
vissza, taníttatásuk anyagi fedezetéről saját maguknak kellett gondoskodniuk,
ezért szervezett keretek között már akkoriban koldultak, kéregettek, adománygyűjtésüket mendikálásnak nevezték. 77 De ugyanígy koldulólevelekkel jártak kéregetni a koldusok is. Ezért próbálta meg 1741-ben Jósa Péter gáborjáni koldus a
falu pecsétjét elkészíttetni, hogy a koldulólevél alkalmankénti 3 máriás árát megspórolja. 78 III. Károly már a Helytartótanács megalakulásával egy időben utasította
az új kormányszervet, hogy rendezze a koldulás kérdését. Ennek eredményeként
1724 után a koldusokat származási községüknek kellett volna eltartania, és a továbbiakban a passzus nélkül kóborlókat szigorú vizsgálat alá kellett vonnia az illetékes törvényhatóságoknak. A következő évtizedekben fokozatosan vonták
ellenőrzés alá a kóborló elemek különböző csoportjait, a külhoni csavargók, az álzarándokok és remeték, a vándorló zsidók, katonaszökevények ügyében egymást
követték a rendelkezések. 79
Itt tűnik fel történetében meseszerű számként a hét református diák, akik egy éjszakát töltöttek a budai fürdőben, másnap már tovább is álltak. Ez a fürdő valószínűleg a Rudas fürdő lehetett, mert Losonczi a közelben lévő Tabánban, egy bezdáni
szűcsnek, Kártályi Józsefnek korábbi legénytársánál, Tarády Mihály tabáni szűcsmesternél szállt meg. Ezek a diákok fogalmazták meg neki többek között a koldulólevelet, amit azután ő tisztázott le. A diákok fogalmazókészségét más iratok
esetében is igénybe vette, hiszen ők segítettek neki megírni Kenessey István neve
alatt egy ajánlólevelet. Kenesseyt is szinte biztosan ismerte Losonczi, hiszen abban
az időben, amikor Mámán volt licenciátus, Kenessey a gondnoka volt a balatonkenesei református egyháznak. Ugyancsak a diákok fogalmazták meg, de Losonczi

75
76
77
78
79

Gueth Gyula: A balatonszárszói református gyülekezet története. In: Szárszó. Balatonszárszó
múltjáról és jelenéről. Szerk.: Ázsóth Gyula. Balatonszárszó, 1990. 272. p.
A Debreceni Református Kollégium története. Szerk.: Barcza József. Bp,, 1988. 84. p.
Mészáros István-. Középkori kolduló diákjaink. In: Filológiai Közlöny, 7. évf. (1961) 1-2. sz.,
108. p.
M. Antalóczy Ildikó: Bűnözés és büntetés Debrecenben a XVIII. század közepén. Debrecen,
2001. 199. p. (a továbbiakban: M. Antalóczy, 2001.)
Csizmadia Andor. A szociális gondoskodás változásai Magyarországon. Bp., 1977. 24, 31. p.

írta a Küszögi (talán Kőszegi) Mihály, sterbáki 80 evangélikus lelkész nevében kiállított 1746. március 16-i levelet, aminek tartalmáról közelebbit n e m tudunk meg,
de a pecsétet arra is már Budán készíttette. A rövid időre kiteijedő, de annál gyümölcsözőbb munkakapcsolat ellenére Losonczi a diákok nevét elmondása szerint
nem tudta, amit az őt kikérdezők nehezen hittek el („... azon diákoknak neveit nem
hihető, hogy nem tudjad"), de a megismételt kérdésre is csak annyit felelt homályosan, hogy a neveiket nem tudj a, „hanem Losonczy fiaknak mondották magukat".
Budáról való távozását követően Debrecenbe ment, mivel úgy hallotta Vay Ábrahám budai cselédjétől, hogy Erdélyi Panna kocsmárosné az ellopott 200 forinttal
a Tiszántúlra igyekezett. A tarisznyájában találtak is, az irat tartalmát közelebbről
meg nem nevező, Domokos Márton debreceni főbíró neve alatt kelt testimoniálist.
Domokos Márton eredetileg dunántúli, zalakapolcsi származású pesti prókátor
volt, Debrecen 1725-ben hívta meg nótáriusnak. Itt jó házasságot sikerült kötnie,
felesége Komáromy-Csipkés Kata, a korábbi főbíró, bihari alispán, KomáromyCsipkés György leánya volt, de felesége nagyapja, dédapja és nagybátyja is főbíró
volt, de később fiúk, Domokos Lajos is betöltötte e tisztet.81 Losonczinak sikerült a
főbíróval is találkoznia, aki egy pohár bort és egy máriást adott. Sajnos azt nem tudni, hogy Losonczi miért kereste fel a főbírót, de amint a beszélgetés során kiderült,
hogy katolikus, Domokos elzavarta. A főbíró neve alatt kelt testimoniális hátára
feljegyezve több településnevet is találtak az egri püspöki úriszék tagjai. Losonczi
ezekről azt állította, hogy ezekben a helységekben járt. Feltehetőleg ezek a települések megegyeztek elbeszélésével is, miszerint Debrecenből először Tokajon keresztül a Borsod megyei Megyaszóra érkezett, ahol egy hadnagynál szállt meg.
Innen Miskolcra ment, ahol a pálosok vendégfogadójában időzött négy napig. Itt
az úriszék kérdésére válaszolva a korábban felkeresett helységekben, a koldulólevelekkel összegyűjtött pénzen ivott és evett. Miskolcon azt híresztelte, hogy a király dolgában jár, és amiatt igyekszik tovább Eger, Gyöngyös és Pest felé.
Losonczi ezt azzal magyarázta, hogy az újabb bácskai puszta megszállítására értette ezt, elképzelhető, hogy a korábban említett, Antal János által kért telepítési akcióra gondolt ezzel. Mindenesetre elbeszélésében ekkor már szó sem esett a kocsmárosné 200 aranyáról. Miskolcról egy diák kíséretében előbb Hej őcsabára ment, onnan egyedül indult tovább Kisgyőrön, Cserépfalun és Noszvajon át Egerbe. Ide jú-
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nius 13-i, hétfői kihallgatását megelőző szerdán, vagyis 1746. június 8-án érkezett
meg. 82 Losonczi azt állította, hogy Egerbe csak hét forinttal érkezett, amiből kalapot és nadrágot vett magának, n o h a az úriszék értesülése szerint aranyakat,
tallérokat is láttak nála.
Június 8-13. közötti elfogatása alkalmával találtak még nála egy kis könyvecskét, amibe többek között Riba Mihályhoz százegy, míg Hegedűs János nevéhez kilencvenkilenc forint volt feljegyezve, erről csak annyit árult el, hogy azokat még
regölyi nótáriusi működése során írta fol. Volt nála még egy kis ólompecsét, amiről
azt mondta, hogy „magam mulatságából" csinálta. A z iratok és pecsétek mellett
még egy érdekes dolgot rejtett Losonczi tarisznyája, egy burkot, amit állítólag bábák adtak neki fegyver ellen, és bár magával hordta, azt soha nem használta.
A legnagyobb érdeklődést mégis egy pecsét, illetve két pecsétnek a rajza váltotta ki a püspöki úriszék tagjai között: a pecsét ugyanis I. Lipót királyé volt. Losonczi
először tagadta, hogy azt valaha is látta volna, végül bevallotta, hogy még
1743-ban Bezdánban Pirithy András armálisáról rajzolta le, majd öntötte ki fában.
Nem lehetett túlságosan jó minőségű hamisítvány, ugyanis egy későbbi kérdésben
úgy jellemzik „formált, avagy is inkább rajzolt" pecsét. Az úriszék kétszer is rákérdezett, hogy bármiféle adománylevelet, nemeslevelet, vagy bármilyen iratot a pecsét alatt kiállított-e, de ezt Losonczi tagadta. Azt sem ismerte el, hogy Miskolcon
nemesleveleket, viaszt láthattak volna nála. A császári és királyi pecsét készítésének okát ismét csak abban jelölte meg, hogy „csak magam mulatságából" csinálta,
sőt elmondása szerint azt nem is akarta magával vinni, hanem több irattal együtt
Budán akarta hagyni a szállásadójánál, Tarády Mihály tabáni szűcsnél. Szintén
megtalálták nála I. Ferdinánd és Rudolf királyok pecsétjének rajzát. Losonczi ezeket egy kalendáriumban látta, onnan másolta ki. Éppen ebben a korszakban lendült
fel és kezdett el tartalmilag is megújulni a kalendáriumok kiadása. 1731-ben
Streibig József Antal győri nyomdász nyert privilégiumot tiszti címtáras kalendárium kiadására. Ebben még csak a legfontosabb állami és egyházi tisztségviselők
neve szerepelt. Szintén ekkoriban terjedtek el olyan kalendáriumok is, amelyek
magyar és külföldi uralkodók családfáit, címeit közölte, 83 Elképzelhető, hogy
Losonczi is egy ehhez hasonló kalendáriumból rajzolta ki Ferdinánd és Rudolf pecsétjét, Az úriszék érdeklődésére, hogy ezt miért cselekedte, ismét csak azt felelte,
hogy „magam mulatságából." Losonczi József hiába mentegetődzött, hogy Csejtei
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Imre, a személynök kancellistája tudja őt igazolni, hiába próbálta megmagyarázni
tetteit, az úriszék börtönbe záratta.
Losonczi bizonyosan tudhatta jegyzői működésének idejéből, hogy az írás és a
pecsét milyen bizonyító erővel bír, milyen jelentősége van. Főként, hogy bár az
írástudás még korántsem volt elteijedt, az írásbeliség a társadalom minden rétegében megjelent, módos parasztgazdák számos iratot őrizhettek, akár úgy is, hogy
közben fogalmuk sem volt azok tartalmáról, s már maga az irat is szakadt vagy olvashatatlan volt. Számukra nem is a tartalom adta az írás jelentőségét és erejét, hanem annak formája. 84 Losonczi pedig nótáriusi feladataiból kifolyólag valószínűleg számos irattípus formai és tartalmi követelményeivel egyaránt tisztában volt,
sőt havalóban léteztek a budai fürdőben megszállt diákok, úgy az általa felhasznált
iratok spektruma is jelentősen és hatékonyan tudott növekedni, Az írástudás elterjedésének alacsony szintje miatt a hitelesség azonban nem az aláíráshoz kapcsolódott, hanem a pecséthez, A XVIII. század elején a körmendi főbíró például még
nem tudott írni, így az aláírásnak még nem is lehetett hitelesítő szerepe, azzal a pecsét bírt. Falusi környezetben még a XIX. század elején sem volt kizárólagos jelentősége az írásbeliségnek, ezt mutatja, hogy például a Halogyon a falu jegyzője is
csak keresztvonással hitelesített több iratot. 85
Ebben az írástudatlan környezetben nagyobb tér és lehetőség nyílt a hamisításra. 1762-ben Spaics György horvátnádaljai deák azért bukott le, mert egy 1735-re
keltezett okirata szereplői még életben voltak, és tanúskodni tudtak. A deáknak
nem volt nehéz dolga, hisz a faluban egyedül ő tudott írni, csak az elöljáróság keresztvonásait kellett hamisítania. Harminc évvel később azonban ugyanő megnyert egy pert, mert egy vitás földkérdésben be tudott mutatni egy 1679-re keltezett
iratot, míg a felperes csak szóbeliségre tudott támaszkodni. 86 Voltak nagy port kavart hamisítási ügyek is, így például a kistapolcsányi szabó fia, Csernyakóczy alias
Szabó Mihály ügye. Egy 1634. évi, nevére hamisított armális révén sikerült beházasodnia az Apponyi családba. Apósa és anyósa végrendeletét is módosítva próbált még nagyobb befolyásra szert tenni. 1712 tavaszán azonban lebukott, amikor
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hamis iratai Apponyi Ádám kezébe kerültek, és a család bosszút állt Csernyakóczyn, amiből országgyűlési ügy is lett. 87

Losonczi József rabsága, halála és utóélete
A császári pecsétek hamisításai és rajzai azonban olyan szintű ügynek bizonyult,
amelyben a püspöki úriszék saját hatáskörben nem akart eljárni. A házatlan, kóbor
nemesek illetve a vándorló nem nemes személyek felett is a büntetőperes eljárásban a tett elkövetésének, vagy több bűn esetén a kézre kerítésének helye szerinti bíróság volt az illetékes. Emiatt a városok magisztrátusai, az úriszékek is konkurensei voltak a vármegyei büntetőtörvényszéknek. A pallosjogú úriszékek felett a
vármegye büntető törvényszéke gyakorolt felügyeletet, sőt helyenként az úriszéki
ügyek felülvizsgálatra a sedria elé kerülhettek. 88 Losonczi esetében az elfogás helye szerint illetékes úriszék feje, az egri püspök személye ráadásul megegyezett az
illetékes vármegye főispánjával is. A vármegye közgyűlése és tisztikara elé is a főispán terjesztette be az ügyet, hogy az ítélet meghozatalában működjenek közre.
Azonban az uralkodói pecsét hamisítása miatt Heves vármegye is helyesebbnek
látta tájékoztatni a Magyar Királyi Udvari Kancelláriát. 89 Az azonban nem teljesen
világos, hogy erre miért csak fél évvel Losonczi elfogatását követően, az 1746. december 14-én Egerben tartott közgyűl és alkalmával került sor. Valószínűleg közrejátszott Barkóczy Ferenc püspök és főispán távolléte is, a sürgősebb, egyéb közgyűlési feladatok mellett. Előbbire utal Losonczi József 1746 végi, keltezetlen levele, aki sorai alapján az általa már régóta várt Barkóczy Egerbe való visszatérése
alkalmából fordult kegyelemért a püspök-főispánhoz. Ebben családjára, gyermekeire hivatkozott, valamint a héthónapos, sanyarú börtönélet miatt meggyengült
egészségi állapotára. 90 Akor szellemében ugyanakkor még túl enyhe volt a börtönbüntetés, akkor is, ha a helyiségekre keveset költöttek, így a levegő, tisztaság, fény,
jó élelem, megfelelő ruházat helyett a tömlöccel inkább a verések, az éheztetés,
nedvesség, sötétség és a hideg járt együtt, egyben mintegy pótolva a büntetések ál-
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talában elterjedt testsanyargató jellegét. A börtönbe nemcsak az elítéltek kerültek,
hanem itt voltak az ítélet meghozataláig a fogva tartottak, az adósok, az őrültek is.91
Heves vármegye felterjesztésére Lotharingiai Ferenc mint társuralkodó 1747.
január 3-án elrendelte, hogy Losonczi ügyében a vármegye folytassale avizsgálatot, de az ítélet végrehajtása előtt, az egész eljárás iratanyagát terjessze fel véleményezésre a Helytartótanácshoz. 92 A Helytartótanács ez alapján 1747. január 7-én
utasította Heves vármegyét, hogy a törvények alapján a nyomozást folytassa le,
Losonczi korábbi cselekedeteit és életét figyelembe véve hozza meg az ítéletet, ám
azt Lotharingiai Ferenc rendelkezésének megfelelően a Helytartótanács elé véleményezésre küldje meg. 93 Heves vármegye közgyűlése a Helytartótanács utasítását 1747. január 28-án tárgyalta, amelynek során elrendelték, hogy 1747. február
20-án tartandó törvényes terminus alkalmával Losonczi ügyét vizsgálják meg, és
egyeztessenek a további szükséges lépésekről. 94 Mint a vármegye későbbi felterjesztéséből kiderült, ezen az ülésen a vármegyei ügyész döntése és ítélete megalapozottságának érdekében számos megyétől kértek értesítést Losonczi József
korábbi életéről.95 Ekkor küldték ki erről szóló kérvényeiket Bács, Fejér, Tolna és
Veszprém vármegyékhez. Azonban a válaszlevelek, a Losonczi korábbi tevékenységéről szóló tanúsítványok Heves vármegyéhez való megküldése csak lassan,
vontatottan haladt. Veszprém vármegye közgyűlésén 1747. március 16-án 96 , Bács
vármegyében március 23-án tárgyalták Heves kérését. 97 Elsőként Fejér vármegye
válaszolt (március 29.), majd Tolna vármegye (április 26.). Ezt a két választ és arájuk adandó köszönőlevelek szövegét Heves vármegye 1747. május 15-i közgyűlésén tárgyalták és olvasták fel. 98 Veszprém vármegye május 2-án kelt válasza ekkor
még nem érkezett meg, és Bács vármegye is csak június 20-án küldte meg értesítését, de ezeket már csak 1747. szeptember 5-én olvasták fel a Heves vármegyei köz-
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HML Heves és Külső-Szolnok Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai, Közgyűlési, részgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek, IV-l/a 20. kötet 8. p.
MOL Helytartótanácsi Levéltár, Magyar Királyi Helytartótanács, Fasciculi mensium: Litterae
(C 20) 1747. február 20. A felterjesztés viszont 1747. május 15-én kelt.
MOL MF 15461. dob. - Veszprém vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek mutatója.
Bállá, 1993. 43. p.
HML IV-l/a 20. köt. 23. p.

gyűlésen." Úgy tűnik Heves vármegye ezeket a válaszokat mindenképpen be akarta várni, és csak utána ítéletet hozni Losonczi ügyében, emiatt a Helytartótanácsot
1747 tavasza folyamán az ügyben nem értesítették. Ennek tudható be, hogy április
l-jén a Helytartótanács újra megismételte január 7-i utasítását, és kérte a vármegyét mielőbbi informálásra. 100
Heves vármegye azonban még ezt követően is kivárt, és csak május 15-én Tolna
és Fejér vármegyék válaszának egyidejű közgyűlési kihirdetésével válaszoltak a
Helytartótanács megkeresésére. A közgyűlési jegyzőkönyv tömör megfogalmazásából is kiviláglik Losonczi ügyének meglepő fordulata. Ugyanis mialatt a vármegye a kért információkra várt, Losonczi szökést kísérelt meg a börtönből, melynek
során az egyik vármegyei hajdú megölte. 101 Heves vármegye felterjesztéséből
azonban még részletesebben rekonstruálhatjuk az eseményeket: 1747. április
27-én a vármegyei börtön rabjait közmunkára vitték, ekkor a rabok közé az átöltözött Losonczi is beállt. A kapunál azonban az egyik őr felismerte, mire Losonczi a
már korábban maga mellé állított rabtársait feltüzelve ellenszegült, és az így kialakult csetepatéban szúrta le őt a hajdú. 102
A vármegye felterjesztésének rövid tartalmi összefoglalásával a Helytartótanács a Kancellária útján május 26-án értesítette az uralkodót is a Losonczi ügyében
bekövetkezett fordulatról. 103 Losonczi haláláról az egri halotti anyakönyvben is található egy rövid bejegyzés, a halál okának részletezése nélkül, Losonczi József
1747. április 27-én halt meg ötvenéves korában, és az egri Szentháromság temetőben temették el.104
A Helytartótanács május 26-i jelentése alapján az uralkodó elmarasztalta Heves
vármegyét, Felrótta a vármegyének, hogy az ügyet túlbonyolította, jelentős ideig
függőben hagyta, Losonczit minden ítélet nélkül közmunkára engedte, továbbá,
hogy szoros őrizet híján a többi rabbal érintkezni tudott és ennek következtében a
szökést megkísérelhette. Éppen ezért nyomozást rendelt el annak érdekében, hogy
kiderüljön, ki segítette Losonczit a szökési kísérletben, ki adta neki a ruhákat, azo-
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HML IV-l/a 20. köt. 45. p.
HML IV-l/b 1747:36. (58. d.)
HML IV-l/a 20. köt. 19. p.
MOL C 20 1747. február 20. A felterjesztés május 15-én kelt, de Helytartótanács iratai közt
február 20-a alá sorolták be, feltehetőleg a levélben szintén megemlített február 20-i törvényes
terminus miatt. A felterjesztés szövegét a közgyűlési jegyzőkönyvbe is bevezették: HML
IV-l/a 20. köt. 19. p. Másolatát ld.: MOL Magyar Kancelláriai Levéltár, Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája, Litterae Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici (A 23) 1747:205.
A fogalmazvány: MOL C 21 1747. május 26. A tisztázat: MOL A 23 1747:205.
MOL MF A 1268. d. - Eger római katolikus halotti anyakönyvei 299. p.

kathogy tudta átvenni? 105 Ennek alapján utasította a Helytartótanács Heves vármegyét az elrendelt vizsgálat lefolytatására június 9-én. 106 Heves vármegye válaszát
december 11-én küldte meg a Helytartótanácsnak. A z eljárásukat a j a n u á r 7-én kelt
Helytartótanácsi utasítás alapján magyarázták, amely tanúk általi bizonyítással történő, szigorú nyomozást és a törvények alapján történő ítéletet várt a vármegyétől.
Emiatt küldtek ki számos távoli vármegye részére kérést Losonczi József korábbi
életéről, és a lassan beérkező válaszok miatt húzódott ügye sokáig. A vármegye
ugyancsak rámutatott arra, hogy n e m ők küldték Losonczit közmunkára, hanem az
ő konspirációja és átöltözése miatt került a többi rab közé. A ruhákat az egyik rabtársa segítségével szerezte, de más társai is segítették, hogy megfelelő alkalom esetén készen álljon velük együtt szökni. Azt nem tagadták ugyanakkor, hogy a
börtönbeli rendről, az őrzésről nem tudnak olyan mértékben gondoskodni, mint az
szükséges volna. 107
A hamisítási ügyek (okirat-, pecsét-, pénzhamisítás, ezek felhasználása, terjesztése) mint a közre, a közjóra veszélyes cselekmények az uralkodó és az állam biztonságával és tekintélyével kapcsolatban álló, lényegében államellenes bűntettek
körét jelentették. Éppen ezért ezeket az ügyeket a hűtlenség körébe sorolták, ami
fő- és jószágvesztéssel járt. 108 A példák ugyanakkor mást mutatnak, így például
Piernbaum György, aki hamis obsitoslevelével bukott le, bár pontos büntetése ismeretlen, másfél év múlva is börtönben ült még. Egy asszonyt hamis levelek használata miatt utasítottak ki Budáról, míg a hamisítást végző festő áristomba
került. 109 De elteijedt volt a testi fenyítés is. Debrecenben több szökött feleség hamis útlevelét a gáborjáni bíró lánya pecsételte le, az asszonyokat 15-15 korbácsütésre büntették, 1742-ben és 1745-ben tolvajbandák tagjai hamis passzusaik miatt
36 illetve 50 pálcaütést kaptak. 110 A börtön és a testi fenyítés megjelenése, mint a
hamisítás büntetése feltehetőleg annak a jelenségnek is betudható, hogy a felvilá-
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MOL Magyar Kancelláriai Levéltár, Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája, Conceptus
Expeditionum (A 35) 1747. július Nr. 28.
A fogalmazvány: MOL C 21 1747. június 9. A tisztázat: HML IV-l/b 1747:59. (58. d.)
MOL C 20 1747. december 11. Ennek másolatát a Heves megyei közgyűlési jegyzőkönyvbe
másolva ld.: HML IV-l/a 20. kötet 54-56. p. A Helytartótanács 1747. december 29-i felterjesztése melletti másolata: MOL A 23 1748:17.
Magyar jogtörténet. 2. jav. kiad. Szerk.: Mezey Barna. Bp, 1999. 248, 250. p. A hamisítási
ügyekben az 1723. évi 9. törvénycikk 10-12.§-a rendelkezett. Vö.: Magyar Törvénytár
1657-1740. 577. p.
Bónis György. Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után, 1686-1708. Bp, 1962.
164. p. (a továbbiakban: Bónis, 1962.)
M. Antalóczy, 2004. 199. p.

gosult abszolutizmus hatására a börtönbüntetés előtérbe került a halálbüntetéssel
szemben. Azzal ugyanis nem nyer semmit az állam, ha halállal büntet, inkább hasznosítani kívánta az elítéltek erejét, közmunkára fogva őket. Ugyanakkor a börtönbüntetés, közmunka lassan hódított teret, ennek egyik oka a kevés, kellőképpen
felszerelt és őrzött börtön, noha, mint az Losonczi esetében is látható, az elfogott
személyeknek sok esetben több hónap vizsgálati fogságot kellett eltölteniük. 111
A közmunka terj edésében - noha láthattuk, hogy a Helytartótanács neheztelését
fejezte ki Heves vármegye felé az ítélet nélküli közmunkára küldés felmerült esete
miatt - szerepet játszott az előbb említett jelenség, miszerint az állam hasznosítani
akarta a rabok erej ét. Ez korántsem „hasznos" polgárrá nevelésként, hanem sokkal
inkább testi büntetésként fogható fel, tekintve a közmunka során alkalmazott brutális bánásmódot, csekély ellátást. A közmunka már a XVI. századtól kezdett megjelenni, előzményének tekinthető a gályarabság, amit később gyakrabban váltott
fel várerősítési munka, kórházi betegápolás. Városokban gyakorta előfordult a rabok építkezéseken, utcaseprésben, kúttisztításban, szőlőművelésben való alkalmazása is.112
A hamisítási ügyekben Losonczi történetéhez hasonlóan iskolamesterek, deákok, jegyzők tűnnek fel, jól példázva, hogy az írástudás és az írásbeliség velejárója
volt egyben a hamisítás is. írástudásukat azonban nem feltétlenül csak saját maguk
érdekében kamatoztatták. 1738-ban a szentgotthárdi iskolamester, szeretője kérésének eleget téve hamisított egy halottá nyilvánító iratot annak férjéről. Négy évtizeddel később a bigamista Gróff Magdolna hasonló ügyben először a helybeli
nótáriust akarta meggyőzni, majd miután az nem vállalta, egy diákot is próbált felkérni ahamisításra. 113 A XVIII. századvégére azonban az írnokok, deákok, nótáriusok mellett már iskolázott jobbágyok is feltűnnek próbálkozásaikkal. 1782-ben,
Sopron megyében Bajódi Ferenc lózsi paraszt 2 éves börtönbüntetést kapott saját
maga által készített armálisa miatt.114
Losonczi rendkívüli földrajzi és társadalmi mobilitásról tett tanúbizonyságot
élete során. A XVIII. század első felének analfabéta társadalmában írástudásával
és tanultságával számos pályán meg tudta állni helyét, ennek során azonban úgy tűnik, mindig megkísérelte lehetőségei határát feszegetni: ezért börtönözte be a
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Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVTII. század utolsó harmadában. Bp.,
1985. 133-134. p. (a továbbiakban: Hajdú, 1985.)
Bónis, 1962. 180-183. p.
Tóth István György. Mivelhogy magad írást nem tudsz... Az írás térhódítása a művelődésben
a kora újkori Magyarországon. Bp., 1996. 111. p.
Hajdú, 1985. 290. p.

veszprémi káptalan, emiatt került szembe a bezdáni közösséggel. írástudását - bár
hamisításai célját pontosan nem ismerjük - kihasználva is túllépte a határokat, törvénytelen területekre keveredett, ami személyes bukását hozta. Az iratokat, pecséteket aligha személyes mulatságból készítette, sokkal inkább gyanítható, hogy
ismét előrébb akart lépni a társadalmi ranglétrán. Talán valóban egy újabb bácskai
pusztát kívánt betelepíteni, ezáltal ismét mentességeket, privilégiumokat szerezve
a Magyar Kamarától. Ennek érdekében tett toborzóútja során pedig az írástudás
képességét kamatoztatva próbálhatta meg szélesítem kapcsolati hálóját (debreceni
főbíró, vagy éppen Csejtei Imre, a személynök kancellistája) és növelni anyagi tőkéjét (a Miskolcon nála látott nemeslevelek, aranyak). Noha ezek mind csak feltételezések, Losonczi nyughatatlan, minden lehetőséget kihasználó jellemétől nem
távoliak. De úgy tűnik az egri börtönben sem hazudtolta meg korábbi önmagát, sikerrel szervezte meg rabtársait, és vette rá őket tulajdonképpen egy kisebb
börtönlázadásra saját szabadulása érdekében, ami végül életébe került.

KOVÁCS ZSOLT
KRÓNIKA VAGY TÖRTÉNETÍRÓI MŰ?
A THEATRUM EUROPAEUM BEMUTATÁSA (1633-1738)

A Theatrum Europaeum1 Majna-Frankfurtban 21 kötetben megjelent újságok
gyűjteménye, amely 1618 és 1718 között mutatja be Európa történelmének főbb
eseményeit. Először 1633-ban jelent meg, utoljára pedig 1738-ban. 2 Az események és a kiadás között több év is eltelhetett, ami lehetett pár évtől kezdődően egészen 10-15 év is. Ennek alapján a Theatrum Europaeum a korabeli híralapú
sajtóorgánumokat tekintve egyértelműen a periodikák közé tartozik. A Theatrum
Europaeum jelentőségét bizonyítja, hogy teljes sorozatú példányai Európa-szerte
számos nagy múltú könyvtárban megtalálhatóak egységesen bekötött kötetekben.
AXVII-XVIII. század folyamán egész Európában ismerték és olvasták. Ilyenfajta
enciklopédikus művet legközelebb csak Denis Diderot (1713—1784) és Jean le
Rond d'Alembert (1717-1783) készített a XVIII. század végén. A Theatrum
Europaeum utolsó köteteit már heves bírálatok érték mondván, hogy csak történeti
eseményeket ismertet elemzés nélkül, így felvetődhet a kérdés, hogy krónikának
vagy történetírói műnek tekinthető-e.

A Theatrum Europaeum kiadója
A Theatrum Europaeum Matthaeus Merian (1593-1650) hatalmas vállalkozása
volt.3 Merian 1593. szeptember 22-én született Baselben egy városi tanácsos fiaként. Apja abban a helyzetben volt, hogy támogathatta fia művészi ambícióit.
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A Theatrum Europaeum példányait az Országos Széchenyi Könyvtár Széchenyi-gyűjteményében illetve a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteményében kutattam. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kreutzer Andreának, a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye vezetőjének,
aki éveken át lehetővé tette, hogy a Theatrum Europaeum különböző köteteit eredetiben tanulmányozhassam.
Hermann Bingel: Das Theatrum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des XVII. und XVHI.
Jahrhunderts. Diss. München, 1909, gedruckt Berlin, 1909. Reprint Wiesbaden, 1969. 7. p.
(a továbbiakban: Bingel, H.: i. m.)
Merian másik nagy kiadói teljesítménye a Német-római Birodalom városait szóban és képben
bemutató Topographia Germaniae volt. A Theatrum Europaeum és a Topographia Germaniae
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Merian, Dietrich Meyer, zürichi városi tanácsosnál és rézmetszőnél szerezte meg
későbbi művészeti tudásának alapjait, itt sajátította el ő is a mesterséget. Ezután
egyre több megbízatást kapott, ennek révén került Franciaországba, ahol Jaques
Callot műhelyében bővítette tudását. Majna-Frankfurtba is elérkezett utazásai során, ahol megismerkedett egy ismert rézmetsző, de Bry lányával, akit feleségül is
vett, majd megörökölte apósa könyvkereskedését és műhelyét is. 4
Miután Merian apósa, Johann Theodor de Bry 1623-ban 62 éves korában elhunyt, annak felesége, Margaretha de Bry egy jelentőségteljes levelet írt vejének
Baselbe. Ez a levél Merian életét alapvetően megváltoztatta, Az özvegy arrakérte a
rézmetszésben járatos Meriant, hogy jöjjön Majna-Frankfurtba, telepedjen ott le,
és segítsen neki a könyvkiadó vezetésében. Levelében részletezte is, hogy milyen
munkákat kellene elvégeznie: az elfogyott könyveket rézmetszetekkel ellátva újból kiadni és eladni. Merian anyósa arról is említést tett, hogy néhány majna-frankfurti könyvkereskedő és kiadó arról panaszkodik, hogy városukban hiányzik egy
jól dolgozó rézmetsző. Ennek a levélnek a hatására Merian a következő év tavaszán a baseli hatóság engedélye alapján feleségével és gyermekeivel Majna-Frankfurtba költözött, és 1624. november 25-én a városi tanács megadta számára a
letelepedési engedélyt. 5 1625 októberében de Bry özvegye eladta a kiadót
Meriannak és másik vejének, az Angliából származó majna-frankfurti könyvkereskedőnek és kiadónak, William Fitzernek. 6
Meriannak egyébként már 1624-ben és 1626-ban is jelentek meg rézmetszetei
az Officina Bryana kiadó által megjelentett művekben (pl. Grófién Reisen, Icones
Biblicae), de saját neve alatt először 1626-ban jelent meg a Bibliai Képek második
füzete a következő szöveggel: „kiadta a baseli Matthaeus Merian". 7
1626 júniusában, röviddel azt követően, hogy 1626. június l-jén Merian hat és
fél birodalmi tallérért megkapta a majna-frankfurti polgárjogot, a két tulajdonos
egyenlő arányban felosztotta egymás között a vállalkozást. 1626 közepétől tehát
Merian a híres de Bry kiadó felének a tulajdonosa lett, amit ettől kezdve saját neve
alatt vezetett, és néhány éven belül jelentős vállalkozássá fejlesztett. Hamarosan
saját kiadói emblémát is alkalmazott, ami rá és kiadójára utalt: az úgynevezett
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között pedig mintegy összekötőláncszemként áll az Archontologia Cosmica (1637/38), az
egész akkori világ állapotáról szóló egy kötetes beszámoló. Lucas Heinrich Wüthrich:
Matthaeus Merian d. Á. Eine Biographie. Hamburg, 2007. 333, p. (a továbbiakban: Wüthrich,
L. H.\ i. m.) 323. p.
Bingel, H.\ i. m. 10. p.
Wüthrich, L. H.\ i. m. 123. p.
Uő. 127. p.
Uő. 126. p .

„Ciconia Merianit" (Merian Gólyája), egy csőrében kígyót tartó gólyát, amely körül a „Pietas contenta lucratur" felirat volt olvasható. A gólya a feltámadás, a jámborság és a siker szimbóluma, amellyel az önmaga által saját maga elé tűzött
célokra kívánt utalni. 8
Merian tevékenysége súlypontját kezdettől fogva az eladható kiadványokra és
az ezzel összefüggő könyvkereskedelemre helyezte. Soha nem rendelkezett nyomdával vagy könyvkötő műhellyel, csupán a rézmetszéshez szükséges réztáblákkal,
amelyek nyomtatását maga végezte. Az eladást elsősorban az évente kétszer megrendezett majna-frankfurti könyvvásáron bonyolította le. Mivel a könyvvásárok
alkalmából mindig megjelentettek egy nyomtatott katalógust az új kiadványokkal,
Merian kiadói tevékenysége ezek alapján nyomon követhető. A Merian Kiadó
neve először az 1626. évi nagyböjti könyvvásár katalógusában szerepelt. Egészen
élete végéig, az általa egy-egy vásárra kiadott könyvek száma mindig csekély maradt, egy és kilenc között mozgott, azonban többségében jelentős és gazdagon illusztrált kiadványokról volt szó. Meriannak kis műhelye volt, csak kevés segéddel
dolgozott, és saját maga készítette a rézmetszetekhez szükséges réztáblákat. Saját
műhelyében csupán előkészítette a kiadásra szánt könyveket, szövegüket azonban
más nyomdában nyomtattatta ki, de a címlapok és illusztrációk rézmetszeteit maga
készítette és nyomtatta. A kiadványok eladását is ő felügyelte. 9

Gottfried Krónikája, mint a Theatrum Europaeum közvetlen előzménye
Merian 1624-től kiadott egy orvosi, topográfiai és történelmi könyvekből álló sorozatot, amit saját maga díszített metszetekkel. 1629 és 1634 között pedig megjelentetett egy nyolc részből álló történelmi krónikát: Események a világ kezdetétől
napjainkig címmel. Ezt a művet Johann Ludwig Gottfrieddal együtt „rendezte sajtó
alá", és e történelmi Krónika utolsó éve (1618) egyben a Theatrum Europaeum első
feldolgozott esztendeje is.10
A Krónika eseményei a cseh vallásháború kezdeténél érnek véget, amely beletorkollott a harmincéves háborúba. A Krónika befejezésénél már nyomatékosan
utaltak a tervezett folytatásra is, és a folytatás címét is megemlítették: Theatrum
Europaeum. Merian mindenesetre nemcsak egyszerűen eddigi munkájának hasonló stílusú folytatására gondolt többnyire kitalált illusztrációkkal, hanem egy szem-
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9
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Uő. 128-129. p.
Uő. 131. p .
Bingel, H.: i. m. 11. p.

tanúk beszámolóin és korabeli tudósításokon alapuló hiteles történelmi műre.
Szóban és képben akarta aNémet-római Birodalomban zajló háborút és a világ többi részének történelmi fejlődését a leghitelesebben és a legérdekesebben bemutatni. Gazdag metszetanyagot is tervezett hozzá - minden történelmi szempontból
releváns várost, csatát és egyéb fontos eseményt bemutató metszetet, valamint a
kor főszereplőinek arcképeit. Az egyes köteteknek — elképzelése szerint — három-négy évente kellene egymást követniük, így elég idő jutna az anyagok alapos
feldolgozására. Minden egyes kötetet egy szerzőre bíztak, hogy ezáltal is biztosítsák az egyes kötetek egységes szerkezetét. 11
Gottfried 1633. május 11-én meghalt, amikor az összesen nyolc részesre tervezett Krónika hetedik részén dolgozott, amely a reformáció 1571-1601 közötti történetét dolgozta fel. A Krónika nyolcadik részének szerzője már Johann Philipp
Abelinvolt, amely az 1601 és 1618 közötti eseményekről számolt be. Abelin tanár
volt, de emellett nagyon lelkiismeretes és kiváló stílusú történetíróként is tevékenykedett. 12
A történelmi Krónika és a Theatrum Europaeum szerzői közötti egyezést több dolog is bizonyítja. A legtöbb hasonlóságot a Theatrum Europaeum első kötetével a
Krónika nyolcadik, egyben utolsó része mutatja. Ebben a részben ugyanis először a
birodalmi eseményeket tárgyalja a szerző, majd ezután következnek a német államokon kívüli történések. Pontosan ugyanilyen elrendezést találhatunk az Abelin szerkesztette Theatrum Europaeum kötetekben. Különösen feltűnő, hogy a Krónikához
hasonlóan az úgynevezett „szórakoztató" rész a Theatrum Europaeumbwx is az adott
év eseményeinek a végén található. 13 Figyelemreméltó továbbá a Theatrum

11
12
13

Wüthrich, L, H.\ i. m. 324. p.
US. 324-326. p.
A szórakoztató rész mai fogalmaink szerint bizonyos értelemben „bulvárnak" ill. „társasági híreknek" tekinthető. Például a XV. kötetben található 1697-es esztendőről szóló ismertetésében a
szerző ebben a részben megemlíti, hogy Provance-ban egy hermafroditára bukkantak, az
orléans-i hercegnő pedig farkasvadászat közben lováról leesve megsebesült, és egy parasztember gyógyította meg a sérült jobb karját, akit ezért a hercegnő bőségesen megjutalmazott. Rómában egy fiatal fiú véletlenül belesett a Tiberisbc, és egy kutya mentette meg az életét, aki utána
ugrott, és kihúzta a partra. A szórakoztató rész időjárási szélsőségeket és tüzesetekről szóló leírásokat is tartalmaz. így megtudhatjuk, hogy 1697-ben ítéletidő volt Londonban, rendkívüli hideg Svédországban, hatalmas hó Svájcban. Moszkvában 1696. december 24. és 1697. január 3-a
között négy órán belül 1400 ház leégett, Mannheimben pedig 50 újonnan épített ház lett a lángok martaléka. De ebben az esztendőben ugyancsak tűzvész pusztított Cambraiban és Brémában
is (a svéd királyi palota egy részének leégését a kötet más részénél tárgyalja a szerző). A szórakoztató rész bűncselekményekről is beszámol: Münchenben sorozatos tolvajlások fordultak elő,

Europaeum első két kötetének kimondottan evangélikus beállítottsága - csakúgy,
mint a Krónikáé
A Krónika kiadásával Meriannak az volt a célja, hogy a történelmi események
bemutatásán keresztül az olvasót nevelje, aki majd ezeken keresztül le tudja vonni
a megfelelő tanulságokat. Továbbá az olvasók gyönyörködtetése is szándékában
állt, ezért illusztrálta a művet metszetekkel, amelyek sok raj ongót és barátot szereztek a történelmi krónikának. 15
A Krónika sikere megerősítette Merian iíjúkori elhatározását, hogy bemutassa a
világ történelmét minden tanult és a világ dolgai iránt nyitott embernek, származásra való tekintet nélkül. 16 így jelent m e g 1633-ban a Theatrum Europaeum első kötete (címe szerint második), amely m é g mindig a Történelmi Krónika címet viselte,
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15
16

Luccában gyilkosság, Rómában pedig testvérgyilkosság történt. A szórakoztató rész másik nagy
egységét képezik az ún. társasági hírek (a magasabb társadalmi körök házasságkötései, születései, halálozásai). Az 1697-es esztendő néhány esküvőjét kiragadva: július 5-én házasságot kötött
Toszkána hercege és Szászország hercegnője, december 7-én Burgundia hercege és Savoya hercegnője. 1697-ben született a bajor fejedelem fia ill. a portugál király gyermeke, Emánuel. Ebben az esztendőben hah meg március 9-én, 33 éves korában Lord Berklei angol altengernagy,
akinek egy flottát kellett volna vezetnie, egy héttel később pedig M. Gabaret francia tengerészhadnagy. Október végén hunyt el Corti bíboros, míg Ludwig Gustav Hohenlohe titkos tanácsos
66 éves korában halt meg Majna-Frankfurtban.
A Krónika nyolcadik részében Gottfried a következőket írja 1517-ről, a reformáció kezdetéről: „Luther az Evangéliumot a pápaság alatti sötétségből újra napfényre hozta." A Krónika
nyolcadik és a Theatrum Europaeum első kötete a katolikus vallást „idejétmúlt vallási vakbuzgalom"-nak nevezi, amely az evangélikusok ellen irányul. A Krónika szerzője szerint „a pápisták minden erőfeszítésükkel azon vannak, hogy az evangélikusokra vereséget mérjenek",
míg a Theatrum Euroaeum „a katolikusok ártó szándékáról" beszél, „amelynek célpontjai az
evangélikusok". Bingei, H.: i. m. 14—15. p.
Uő. 15-16. p.
„Már kora ifjúságomtól fogva elhatároztam, hogy ebben a Theatrumban avagy a vüág történetének színpadán bemutassam az egyetemes történelem eseményeit a világ kezdetétől, mind az
egyházi, mind pedig a világi történelem leghíresebb és leghitelesebb történéseit. Ebből a célból a
költségeket nem kímélve tudósokat és szerzőket gyűjtöttem egybe, akik nagy szorgalommal,
buzgalommal és őszinteséggel végezték munkájukat, és elkészítették a művet a XVTI. századig,
egészen napjainkig. Az így elkészült mű, a Theatrum Europaeum a legdicsőségesebb, legfenségesebb, legyőzhetetlen és boldog emlékezetű római császár, Mátyás, a jelenleg uralkodó Ferdinánd császár és Európa más magas rangú potentátjainak tetteit tartalmazza. A művet szép
rézmetszetekkel is díszítettük. Nincs kétségem afelől, sokkal inkább reménykedem benne, hogy
a Theatrum Europaeum nemcsak a most élő kortársaink számára lesz hasznos és kellemes olvasmány, hanem utódaink is örömmel fogják majd forgatni." Matthaeus Merian ajánlása Majna-Frankfurt polgármesterének és városi tanácsának. Theatrum Europaeum I-XXI (a
továbbiakban TE) I. (feldolgozott időszak: 1618-1628, megjelenés: 1635).

és szoros kapcsolatban állt Gottfried krónikájával. Ez a kötet az 1629 és 1632 közötti eseményeket tárgyalta, tehát nem volt közvetlen folytatása a Krónikának.
A hiányzó 1618-1628 közötti évek csak később készültek el.17 Abelin az 163 3-ban
megjelenő könyvben Gottfried és Arlanibaeus neve alatt már Gusztáv Adolf harcait is alaposan kielemezte. 18 Abelin egyébként a Mercurius Gallo-Belgicus c. periodikában az 1628-tól 1634-ig terjedő időszakot is feldolgozta, i g a z o d v a a
majna-frankfurti könyvvásárokhoz. Az 1618-1628-as kötetet végül 1635-ben adták ki, és Folytatásos Történelmi Krónikának nevezték el alcímében, de a főcíme
már Theatrum Europaeum volt. 1633-ben még nem gondoltak erre a megnevezésre, és először csak 1634-ben merült fel, hogy ilyen címen kellene folytatni a
Krónikat,19 A Theatrum kifejezés egyébiránt abban az időben elteijedt volt, és
könyvek címében is gyakran szerepelt. 20

A Theatrum szó kora újkori értelmezése
A kora újkorban a Theatrum fogalom egy kiállítási helyet j elölt. AXVI. századtól virágzásnak indult kiállítási formák, gyűjtemények megnevezésében egyre kiemeltebb szerepet játszott a Theatrum szó: különböző tárgyak bemutatását vagy kiállítását nevezték így. Ide tartoztak például orvosi, anatómiai gyűjtemények, bonctermek is.21 A fogalom az ókorból eredő, specifikus építészeti struktúráról, a színházról
átment magára a gyűjteményre. Sámuel Quiccheberg 1565-ben írt egy könyvet a Tu-
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A szerző Abelin volt. Bingel, H. \ i. m. 16. p. Ennek a kötetnek a címlapján a felhőkben Isten
szemei alatt egy földgömb látható, középpontban Európával. A földgömböt egy angyal, Pax,
Mars és Fortuna őrzi. Wüthrich, L. H.: i. m. 326. p.
Az 1629-1632 közötti évek történelmét — benne az 1629. március 6-i restitúciós ediktumot, a
svédek belépését a német háborúba, Gusztáv Adolf partra szállását Rügen szigetén 1630. július 3-án, Lützennél bekövetkezett halálát 1632. november 6-án — Abelin először a Frankfurter Mefirelationban írta meg. Az itt publikált írása az egyik legjobb forrása a harmincéves
háborúnak. Ez érvényes az Arma Sueciae-ia. is, amely az ún. svéd háborúval foglalkozik
1632-ig. Uő. 326. p.
Bár feltűnő, h o g y Merian az 1633-ban megjelent kötet előszavában már használja a Theatrum
szót: „Qiicher auf das öffentliche Theatrum der Weltproducieren". Bingel, H.\ i. m. 17. p.
Uő. 16-17. p.
A Theatrum Europaeum beszámol egy anatómiai Amphitheatrum létesítéséről 1694-ben. „Mivel manapság nincs semmi visszatetsző abban, ha egy halott személyt felboncolnak, a párizsi
sebésztársaság egy anatómiai Amphitheatrumot emeltetett, amely varázslatosra sikeredett. Ennek méltatására M. de Santevil, a Saint-Victor kanonokja egy disztichont költött, amelyet
arany betűkkel írtak fel az Amphitheatrum kapuja fölé: „Az emberi holttesteknek ősi
Amphitheatrumok álltak rendelkezésére, ahol megtudhatjuk, hogyan élhetünk sokáig." Ugyan-

dományok színháza címmel. 22 Ebben részletesen foglalkozott a gyűjtemények berendezésével. Nemcsak a gyűjtemény helyét, az épületet jelölte a Theatrum szóval,
hanem magát a gyűjteményt is. A szó olyan fontos jelentés elemeket hordozott továbbá magában, mint „gyűjteni", „kiállítani", „rendezni", „bemutatni".
A Theatrum metaforának a XVI-XVII. században két alkalmazási módja volt
ismeretes. Az első az ábrázolási módra vonatkozott, és az olvasónak az ábrázolthoz
való viszonyát fejezte ki. Ez a szerző általjavasolt, a szerző szándéka szerinti viszony volt. A szerző azt akarta, hogy az olvasó, mint nézője (szemlélője) legyen az
adott műnek. A másik a műben szereplő tárgyra vonatkozott. Az a tárgy, amiről a
könyvben szó van, az a Theatrum, A kora újkorban gyakori volt, hogy a metafora
alkalmazása a két végpont között váltakozott, ingadozott. 23
A Theatrum metafora kétféle alkalmazási módjának megfelelően a tárgyra vonatkozó alkalmazásmód esetében a történelmet magát is színháznak tekintették,
amelynél az ember más emberek játékának a nézője. A történelem úgy tekinthető,
mint morális útmutató, epizódok gyűjteménye, Ez a fajta koncepció a Theatrum
könyvcímben hangsúlyosan kifejeződik, amely a történelmet úgy ábrázolja, mint
erkölcsileg értékes és megtanulandó jelenetek gyűjteményét. Azonban ezeknél a
könyveknél soha nem egészen egyértelmű, hogy a Theatrum Historicum könyvcím magára az irodalmi ábrázolásra, magára a történelemre vagy mindkettőre vonatkozik-e. A Theatrum Historicumban, mint morális példák gyűjteményében az
élet színjátékként fogható fel. A történelem színpadán lejátszódó események okulásként szolgálnak, és mint erkölcsileg értékes példák követendőek: „a világ színháza" (Theatrum Mundi) pedig az emberek okulására és vezetésére szolgál. Itt a
Theatrum metafora azt jelenti, hogy az ember élete a világ színpadán másokpéldaképévé válhat, és minden esetben tanulságként szolgáló példa lehet: „Atörténelem

22

23

ebből az esztendőből a szerzők egy másik TheatrumríA is tudósítanak, amely ebben az esetben
jelenthetett bírósági tárgyalótermet, vesztőhelyet, de átvitt értelemben a „történelem színpadát" is: „Ugyanebben az időben Dauphine-ben a református vallás hét tagját egy másik
Theatrumra állították, és halálra ítélték őket. Az ok az volt, hogy egy csűrben összegyűltek istentiszteletet tartani. Kettőt közülük Die-ben, ötöt pedig Valence-ben végeztek ki." TE XIV.
700. p.
Neu ediert und übersetzt von Harriet Roth: Der Anfang der Museumlehre in Deutschland. Das
Tractat „Inscriptiones vei Tituli Theatri Amplissimi" von Sámuel Quiccheberg. Berlin, 2000. In:
Márkus Friedrich'. Das Buch als Theater. Überlegungen zu Signifikanz und Dimensionen der
Theatrum-Metapher als frühneuzeitlichem Buchtitel. In: Wissensicherung, Wissensordnung und
Wissensverarbeitung. Das europaische Modell der Enzyklopadien. Hrsg. von Theo Stammen —
Wolfgang E. J. Weber. Berlin, 2004. 208. p. (a továbbiakban: Friedrich, M: i. m.)
Friedrich, M: i. m. 207-211. p.

az emberi élet festménye és színháza, amely minden időkre ráillik" — fogalmazta
meg Dávid Chytraeus, német evangélikus teológus. A történelmi példák eme morális haszna volt az oka annak, hogy a kora újkorban példagyűjteményeket állítottak
össze. Ezekbe erkölcsileg vagy morálisan „okító" jeleneteket gyűjtöttek össze,
amelyeket a „történelem színházában" (Theatrum Historicum) az utódok számára
követendőnek tartottak. Éppen ezért lehetett ezeket az összeállításokat Theatrumnak nevezni. Bennük összekapcsolódnak a Theatrum fogalom korábban már említett dimenziói, mint „gyűjteni", „kiállítani", „rendezni", „bemutatni" a történelemoktatási módszer funkciójával. Hasonló szerepet töltöttekbe aXVI-XVII, századi
drámaprodukciók is, amelyekben folyamatos volt az átmenet az írott és játszott, valamint a festett történelem között. A történelmi olvasmányok, a drámai megjelenítések, a terjesztett prédikációk kiegészítették egymást, és mindegyik ugyanazt a
modellt követte: az egyéneket különböző formákban erkölcsi cselekedetek példáival konfrontálták, amelyekből ők erkölcsi „nemesedést" érhettek el, vagy az élethez praktikus útmutatásokat kaphattak. Az egyes ember története felfogható úgyis,
mint nézőé és úgyis, mint cselekvőé vagy játszóé. Az ember állt a „világ színpadán", amely később példaként szolgált másoknak. Ez a kettős kapcsolódás a történelemhez, a jelenhez és a múlthoz kifejeződik a Theatrum metafora váltakozásában. A Theatrum Mundi az élet maga, a j elenlegi élet, amelyben zajlanak az események. A „történelem színháza" úgy vezeti az olvasót, hogy úgy viselkedjen a világ
aktuális színpadán — „az aktuális világszínpadon" — hogy ő maga később egy jövőbeni történelem színházának a része lehessen. Jelenleg mindenki a Theatrum
Mundíban van, de később átkerül a Theatrum Historicumba..24
Egészen más fajtáját ábrázolja a Theatrum Historicumnak Peter Megerlin 25 és
Christoph Helwig 26 műve. Náluk a Theatrum az ábrázolásmódra, a bemutatás
módjára vonatkozik, pontosabban a szem elé állítás, a bemutatás, az ábrázolás as-
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Uő. 211-216. p.
Peter Megerlin\ Theatrum divini regiminis a mundo condito usque ad nostrum seculum,
delineatum in tabula mathematico-historica, qua secundum revolutiones conjunctionum &
oppositionum magnarum Saturni & Jovis post octo proxime secula redeuntes, História
Ecclesiastica & Politica per omnes Mundi partes omnesque Privincias Europae, in suas
periodos & secula accurate distributa, uno intuitu conspicienda proponitur, cum indice
historico-chronologico locupletissimo Rerum gestarum annos & Scriptores, horumque libros
& capita sive sectiones indicante. Basel, 1683.
Christoph Helwig\ Theatrum Historicum, Revisum & in Annum MDCXXXEX continuatum,
cura J. B. Schuppii. Marburg, 1639.

pektusára. 27 Megerlin a történelemtudományt a korábbi, már létező könyvekkel ellentétben úgy akarta összefoglalni és bemutatni, hogy az „egy pillantással felfogható" legyen. Ennek megvalósítása érdekében grafikai ábrázolásmódot keresett.
A tények áttekinthetetlen sokaságának dilemmájából a kiutat egy táblázatszerű
bemutatásmódban találta meg. Ehhez a földrajzból vette a példát: ahogyan a földrajztudomány a nehezen közölhető térbeli adottságokat térképeken keresztül láttatja, ugyanúgy a kronológiának is hasonló illetve ennek megfelelő ábrázolásmódra lenne szüksége. Megerlin szerint a könnyebb érthetőség kedvéért a
TheatrumoX Tabulává, kell átalakítani. A kötete végén két hatalmas, felcsapható
tábla található. Ezek hozzáférhetőségéhez Megerlin egy 350 oldalas indexet tartott
szükségesnek, amely munkája nagy részét kiteszi. Ennek az elején átfogó, kronológiai taglalások találhatóak, amelyek a táblázatok alapját ábrázolják, és ezt a fajta
Theatrum HistoricumoX alkotják. Megerlin a Theatrum és a Tabula közé nem tett
egyenlőségjelet, a táblázatot a „történelmi színház" (Theatrum Historicum) megértésének ábrázolási eszközének tartotta. 28
A térképek példájára, valamint a Theatrum és a grafikus ábrázolásmód közötti
összefüggésre utalva, a kora újkorban a térképeket és atlaszokat is Theatrummk
nevezték. A Theatrum metafora tehát további j elentéssel bővült, bizonyos grafikai
ábrázolásmód szinonimája lett: az atlaszokat és a történelmi táblázatokat jelölte. 29
A Theatrum szó „háromdimenziós emlékezeti teret" is jelentett. Giulio Camillo 30
egy antik Theatrum alapján összefüggésbe hozza az emberi emlékezetet a világegyetemben levő összes tudással. 31 A természet is a XVI. század óta a Theatrum
újabb metaforája. Mindezt megerősíti Jákob Martini filozófus és teológus
1618-ban Magdeburgban megjelent Vernunfftspiegel című írásával. 32 Martini szerint, aki kimegy a természetbe, felismerheti Istent, mert a természet egy olyan
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Friedrich, M.: i. m. 212. p.
Uö. 216-218. p. Mái Megerlint megelőzően 1598-ban Friedrich Husman von Ramedey
Theatrum Historicum címmel különböző események egy nagyon egyszerű, táblázatos áttekintését jelentette meg. Friedrich Husman von Ramedey: Succincta imperatorum omnium
eiconographia a Iulio Caesare usque ad Rudolphum II Imperatorem Rom. Item Theatrum des
heyligen Römischen Reichs Darin der uhrspmng / stand / wesen /auff und abnehmen der
stadt Rom / und deö heiligen Römischen Reiches { . . . } ordentlich und kürtzlich gleich wie
in einem memoral verfasst /eröffnet und erkleret wirdt. {...}. Heidelberg, 1598.
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Friedrich, M : i. m. 218. p.
Giulio Camillo Delminio: L'Idea del Teatro e altri scritti di Retorica. Turin, 1990. 220. p.
Friedrich, M.: i. m. 219. p.
Jákob Martini: Vernunfftspiegel Das ist /griindlicher und unwidertreiblicher Bericht / was die
VernunfFt / sampt derselbigen perfection, Philosophia genant / sey / wie weit sie sich erstrecke

Theatrum, amelyet szemügyre lehet venni. 33 A kora újkorban a Theatrum szónak
természettudományos jelentése is volt, különösen a biológia vonatkozásában,
amely megjelenik pl. John Parkinson Theatrum Botanicum című művében. 34
A könyvben 1800 oldalon keresztül növénymeghatározások rendkívül nagy számával lehet találkozni, amelyet a tudós 17 osztályba sorolt be. 35 Hasonló témakörű
a korszakból a spanyol-németalföldi Franciscus van Steerbeck könyve is.36
A Theatrum metafora lehetett az egyetemek orvosi karának nyilvános boncterme, lehetett a hatalom igazságszolgáltató helye, a vesztőhely. Lehetett országos
szakrális hely: Pozsonyban a király, Gyulafehérvárott a fejedelem uralkodói megjelenésének reprezentációs tere. Térképek címében az idő és a tér egységét fejezi
ki. Zrínyi Szigeti veszedelmében a „nagy Theatrum" a háború, maga a pokol, amelyet az alvilág ura zúdít az emberiségre. És jelenthette a Theatrum a világűrt, az
universum TheatrumkX, az égboltozat rendjét, a csillagok és a bolygók kiszámítható, ütközésmentes pályáját. 37 Korabeli források a gyulafehérvári várbeli piacteret
ugyancsak Theatrumnak nevezték. 38

A Theatrum Europaeum szerzői
A Theatrum Europaeum címe szerinti első kötete — amely azonban tehát csak a
második kötet után, 1635-ben jelent meg — Johann Philipp Abelinust jelölte meg
szerzőnek, akiről már G. Droysen kimutatta, hogy azonos Arlanibaeusszal, ill.
Godofredusszal. 39 Droysen írásában továbbá kifejtette, hogy a történelmi krónika
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/ und furnemlich was fur einen gebrauch sie habé in Religions Sachen {...}. Wittenberg,
1618. 492. p.
Friedrich, M.: i. m. 223. p.
John Parkinson\ Theatrum Botanicum, the Theater of Plantes. Or An Universall and Compleate
Herball. London, 1640.
Friedrich, M : i. m. 227. p.
Franciscus van Steerbeck-. Theatrum Fungorum oft het Tooneel der Campemoelien. Antwerpen, 1675,
R. Várkonyi Ágnes: Theatrum Europaeum 1648-1748. A vesztfáliai béke Európája. In: Hadtörténelmi Közlemények 111. (1998) 4. sz. 957-960. p.
Kovács András: Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 16. században. In: Idővel
paloták. Magyar udvari kultúra a 16-17, században, Szerk. G. Etényi Nóra - Horn Ildikó. Bp.,
2005. 251. p.
G. Droysen: Arlanibaeus Godofredus Abelinus. Habilitat.-Schrift. Berlin, 1864.

és a Theatrum Europaeum első és második kötetének szerzője azonos. 40 Arra is
utalt, hogy a két m ű ugyanabban a nyomdában készült, és mindkettő a Merian Kiadónáljelent meg. A nyomda kiválasztásánál az lehetett a döntő érv, hogy mindenképpen olyan nyomdát találjanak, amely kevéssé terhelt más munkákkal, és gyors
szállítást ígért. Akkoriban a szerzők, szerkesztők nemigen voltak a kiadókhoz kötve, mint ahogy a kiadók sem a nyomdákhoz. De előfordultak kivételek: így
Meriannál dolgozott Abelin, ezen kívül S. Latomé és M. Meyer számára is kompilált a Mercurius
Gallo-Belgicusban.41
A Theatrum Europaeum címe szerinti második, de elsőként megjelent kötete az
1629-1632 között történteket dolgozza fel. Ennek a szerzője is Abelin volt, amely
kiderül egy levélből, amelyet Merian írt Johann Zieglernek Zürichbe 1633. december 18-án. A levélben Merian azt kérte Zieglertől, hogy nézze át és javítsa ki a
Svájcról szóló részeket, és bocsásson Abelin rendelkezésére olyan dokumentumokat a következő kötet számára, amelyek az 1633-as esztendőről szólnak, különös
tekintettel Konstanz svéd ostromára 1633 szeptemberében és annak protestáns
szövetségesek általi támogatásáról. 42 Abelin a küldött anyagok segítségével a
Theatrum Europaeum másodikkötetében részletesen írt ezekről az eseményekről.
Az 1633. évi böjti könyvvásárra megjelent második kötet egy kereken 700 duplahasábos oldalból álló, fólió-formátumú kiadvány. Még nem Theatrum Europaeum
volt a címe, hanem Gottfried Krónikajának a folytatásaként a következő címet viselte: Historischer Chronicken Continuation. Sőt a címoldalon egy tartalmi ismertető
mellett ez állt: Historische Chronick. Ezt a kötetet Merian ifj. János Miksának ajánlotta 1633. április 8-ai keltezéssel. A szerző, Abelin ebben a kötetben egyértelműen
protestánspárti, hiszen Gusztáv Adolf svéd király 1632. február 11-én bevonult Majna-Frankfurtba, a birodalmi város pedig kezdetben támogatta. Ennek fejében a svéd
király védelmet biztosított a város számára, szabad áthaladást engedélyezett a kereskedőknek, és a könyvvásárt is pártfogásába vette. Majna-Frankfurtban a Gusztáv
Adolf iránti lelkesedés ekkor nem ismert határt, a lützeni csatában bekövetkezett halála pedig hírnevét a végtelenségig fokozta. Azonban miután a Bernhard von
Weimar vezette császári hadsereg 1634. szeptember 6-án Nördlingennél megverte a
svédeket, Majna-Frankfurtban mérséklődött a svédek iránti lelkesedés. A szabad birodalmi város alkalmazkodott az új helyzethez, nyitottságot mutatott a császárral
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Bingel, H.: i. m. 11. p.
Uö. 11-12. p.
Wüthrich, L. H.: i. m. 326. p.

szemben, belépett a prágai szövetségbe, a svédeket pedig elűzte a városból.
Meriannakis igazodnia kellett az új helyzethez—igaz mindezt nem szívesen tette.43
A második kötet 1637-ben megjelent második kiadását Johann Flitner történésszel újraíratta, aki ebből a kiadásból kihagyta Abelin svédeket pártoló és Habsburg-ellenes szakaszait. 44 Az olvasóhoz intézett előszavában Merian közzétette
Abelin 1634. szeptember 12-én bekövetkezett halálhírét, majd rosszallóan a következőket írta korábbi szerzőjéről: „Abelin gyakran kevés szorgalmat fordított a
munkára, és sajnos nem tartózkodott a pártosságtól". 45
Flitnert Merian tovább foglalkoztatta a Theatrum Europaeum harmadik kötetének előkészületi munkálataival, azonban a harmadik kötet végül az assenheimi
egyházi ember és tanár, Heinrich Oraeus műveként jelent meg. Flitnert ismeretlen
okokból Merian még a munka befejezése előtt elbocsátotta. Az 1639-ben megjelent harmadik, (1633-1638 közötti évek eseményei) és az 1643-ban napvilágot látott negyedik kötet szerzője is Oraeus volt, aki Strassburgban és Majna-Frankfurtban teológiát tanult, majd utazásokat tett, amelyek során Angliába és Rómába is eljutott. Ezután Hessenben tanárként működött, majd 1639-ben Hanauban hivatalt
vállalt. Ekkor kezdte Merian megbízásából szerkeszteni a Theatrum Europaeumot,
amit igyekezett előítéletek nélkül írni. Anördlingeni csata utáni megváltozott politikai helyzet amúgy sem tette volna lehetővé a császárellenes beállítottságot a mű
számára—mindenestre Merian ezt világosan a tudomására hozta. Oraeus különös
érdeklődést mutatott Gusztáv Adolf személye iránt, és reménykedett egy, a svédek
beavatkozásával létrejövő igazságos vallásbékében. Általában is gyűlölte a háborúkat, többször panaszkodott a „háborús őrület" ellen, és békéért könyörgött. 46
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Uő. 326-327. p.
A második kötet második kiadásának címlapján már nem az állt, hogy „Iohannem Philippum
Abelinus készítette", hanem a következő megjegyzés: „A kötetet kezdetben I. P. A. Magister
írta, azonban Johannem Flitnerum nagyobbrészt revidiálta és kijavította." Uő. 328. p.
Ugyanakkor dicséri Flitnert, „aki a kötetet ellenőrizte, a felesleges részeket belőle kivette,
ahol hiány mutatkozott, és méltó volt a történelmi közlésre, azokat a részeket belevette, és
összességében az egész kötetet feljavította". Uő. 327-328. p. Hermann Bingel müncheni
disszertációját 1909-ben a Theatrum Europaeum szerzőinek szentelte, akiknek munkásságát
elsősorban a forráskritika és beosztási kritériumok alapján vizsgálta és minősítette. Abelin —
a Theatrum Europaeum első két kötetének szerzője — Bingeltől „nagyon jó" minősítést kapott. Stílusát kiemelkedőnek minősítette koncentráltságában, folyamatosságában, gördülékenységében. Uő. 329. p.
Oraeus 1646-ban hunyt el. Bingel értékelése szerint Oraeus inkább a stilisztikában erősebb,
semmint történelmi íróként. A részletekben kimutatható sok hanyagság, megbízhatatlan források felhasználása és a sok ismétlés az Oraeus által írt kötetekben a Theatrum Europaeum mi-

Feltételezhetően Oraeus hiányosságai miatt keresett Merian új szerzőt az ötödik
kötet (1643-1647. június) számára, amelyet a költő és történész, Johann Peter
Lotichius személyében talált meg. 47 Merian az ötödik kötet megírása mellett felkérte Lotichiust, hogy írja meg az első négy kötet latin fordítását is. Merian Kari
Gustav Wrangel svéd marsallnak írt egy levelet 1647. szeptember 18-án, amelyben
táj ékoztatta, hogy „mindaz, ami az első négy kötet német verziój ában hiányos vagy
pedig teljesen hiányzik, az az új latin kötetben ki van javítva, és ki van egészítve". 48
1646-ban Merian és Lotichius kiadták latinul az Abelin által írt első két kötetet, 49
több mint 1200 oldalon, fólió alakban. A z 1645. augusztus 1-én keltezett ajánlást
III. Ferdinándnak címezte, egyúttal reagálva a megváltozott politikai helyzetre kihagyta a latin fordításból Abelin evangélikuspárti szemléletét. Ebben a kötetben található még egy ajánlás a nyolc választófejedelemnek. 1650-ben, néhány nappal
Merian halála után látott napvilágot a második latin nyelvű kötet, amely Oraeus két
művét tartalmazta, 50 ugyancsak III. Ferdinándnak és a nyolc választófejedelemnek
szóló ajánlással, A két latin nyelvű kötet felépítése elviekben hasonló, eltekintve a
címtől és aFaciei-bs utólag beillesztett uralkodói képmásokkal. Arra vonatkozóan
nincsenek információink, hogy vajon Merian tervezte-e a többi kötet latin nyelvű
kiadását is, de ez teljességgel elképzelhető. 51
A Lotichius által írt ötödik, német nyelvű kötet 1647 nyarán jelent meg, és az
1643-1647 közötti éveket ismertette. A Merian által aláírt ajánlás 1647. szeptember 6-án Kari Gustav Wrangelnek szólt. Úgy tűnik azonban Merian az ötödik kötetet túlságosan hamar kinyomtathatta, mivel csak szeptember 18-i levelében kérte
Wrangel engedélyét, hogy a kötetet neki ajánlhassa. Az ajánlást Wrangel 100 dukáttal jutalmazta. A neki ekkor leszállított német és latin nyelvű kötetek még mindig megvannak Stockholmtól 50 kilométerre északra fekvő kastélyában. Ennek a
kastélynak eredetiben fennmaradt könyvtárában egyébként Merian legtöbb nyomtatott műve megtalálható, gyakorlatilag „nyomdafriss" állapotban. 52
Lotichius rendszerező elvként Oraeushoz hasonlóan ugyancsak a hónapokat
használta, ami hasonlóképpen monotonitást kölcsönzött a műnek. Szövegét teljesen
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nőségi hanyatlását vonták maguk után. A kötetek hónapok szerinti monoton rendezési elve
pedig fárasztólag hat az olvasóra. Uo.
Korábban már dolgoztak együtt, amikor 1629-ben Merian kiadta Lotichius egy orvosi művét.
Uő. 330. p.
Uo.

Theatrum Europaeum I-H. Rerum Germaiucorum Libri. Uő. 330., 333. p.
Theatrum Europaeum III—IV. Theatri Europaeo-Germanici Faciei. Uo.
Wüthrich, L. H.: i. m. 329-330., 333. p.
Uő. 330. p .

az időközben Münsterben megkezdődött béketárgyalások sikeres lezárásához igazította. Bár semlegességre törekedett, és már nem tűnik hangsúlyozottan svédbarátnak, mégis megállapítja, hogy a svédeket Németországban tulajdonképpen idegen
betolakodóknak tekintik.53 Lotichiust orvosként érdekelték az orvosi, természettudományos vonatkozások. Az örökösökkel heves vitái voltak, különösen ifj.
Mattháus Meriannal, mivel a kiadó úgy vélte, hogy Lotichius szándékosan beleírt a
kötetbe tudományosan helytelen adatokat, amelyekért a kiadó nem vállalta a felelősséget, sőt az ötödik kötet további két kiadásából (1651,1707) nevét is törölték. 54
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Bingel megállapítja, hogy Lotichiust szerzőként alig lehet többre értékelni Oraeusnál, Azonban leszögezi, hogy a rossz forrásanyagot viszonylag jól használta fel. Uo.
Uő. 330-331. p. A Theatrum Europaeum különböző köteteiben gyakran előfordulnak un. csodás elemek, amelyekben keverednek a természettudomány, babona, félelem elemei. Megfigyelhető, hogy a kötetek előrehaladtával ezek száma csökken, és a természettudományos
leírások, ábrázolások (pl. üstökös ábrázolása, Vezúv kitörése) egyre pontosabbak lesznek, a
„tudományos elem" egyre inkább előtérbe kerül. Egy 1653. évi leírásban a francia királyi udvar és XTV. Lajos is felbukkan, és amely arról szól, hogy a fontainebleau-i erdőben egy kegyetlen és csodás állatot fogtak el. ,A- fontainebleau-i erdőben egy ismeretlen, vad és kegyetlen állatot fogtak el, amelyet nőstény farkasnak tartottak, mivel a kölykeit is megtalálták az
említett erdőben. Ez a kegyetlen állat egy év leforgása alatt több mint 140 embert ölt meg,
részben a környező falvakból, részben más, az erdőn átutazó személyeket. Ezeket szörnyűséges módon széttépte és megette. Ezenkívül szétmarcangolt rengeteg lovat, szarvasmarhát és
egyéb állatot is, amelyeknek maradványait ugyancsak megtalálták az erdőben. Az állat húsz
mérföldes körzetben hihetetlen rettegést váltott ki az emberekből. Rengeteg vadász eredt a
nyomába. Végül a 12 legjobb lövőnek sikerült leterítenie, akik hosszú csövű puskákkal voltak
felszerelve. A vadászok cselhez folyamodtak. Elbújtak egy bozótban a réten, ahová a bárányokat egy női személy kihajtotta legelni. Mivel tudták, hogy az állat nőnemű, ezért úgy tartották,
hogy a nőt nem fogja bántani, hanem csak férfiakra ront rá. Nemsokkal később a rettegett állat
előjött az erdőből, nekitámadt a pásztomőnek, de ekkor a 12 lövész elkezdett egyszerre tüzet
nyitni. Az állat halálos lövést kapott, a földre rogyott. Mindez éppen nagypénteken történt április 11-én (1-én), Az emberek az állatot kizsigerelték, és a gyomrában egy emberi ujjat találtak egy pompás gyűrűvel együtt. Őfelsége, a király is látni kívánta ezt a kegyetlen szörnyeteget. A tetemet egy kordén a palotába vitték, ahol megszemlélhette az udvar. Néhány nappal
később az állatot megnyúzták, és szénával ás más anyagokkal kitömték, hogy bárki megtekinthesse. Ennek az állatnak a szokatlan kegyetlensége mellett azt is megfigyelték az emberek,
hogy a hátsó lábai oroszlánéhoz vagy grifímadáréhoz voltak hasonlatosak, míg az elülső lábai
medvére emlékeztettek. A feje pedig farkasra, míg a hasa és a farka egy agárra hasonlított."
TE VII. 393. p. A legenda azonban tovább élt, mivel egy 1655-ből származó beszámoló szerint „Fontainebleau-ban a királyt láz döntötte le a lábáról, ami miatt néhány napig ágyban kellett feküdnie. Azonban nemsokára felépült, és majdnem egész nap vadászattal szórakoztatta
magát. Különösen két-vagy három állatra vadászott szakadatlanul, amelyek a parasztok szerint
néhány év leforgása alatt 600 embert felzabáltak," Uo. 736. p.

A következő, hatodik kötet (1647 július-1650) csak öt év múlva jelent meg
1652-ben. Az id. Matthaeus Merian halálától kezdve az ifj. Matthaeus Merian foglalkozott elsősorban akiadó ügyeinek, így a Theatrum Europaeum kiadásainak továbbvitelével. Ő gondozta 1687-ben bekövetkezett haláláig a V I - X I I . köteteket,
amelyeknek eseményei 1647-től kezdődnek — a vesztfáliai békekötés kezdetétől
—, és utána különösen a svéd korona által folytatott háborúkra vonatkoznak.
Ifj. Merian ezeknek a köteteknek az elkészítésénél is tevékenyen közreműködött
mind a képanyag beszerzésénél, mind pedig a csaták, hadjáratok leírásánál. Ennek
során felhasználta szerteágazó kapcsolatait, mint ahogy Wrangel tábornokhoz fííződő barátságát is. Három svéd erődítéstiszt — Conrad Mardefeld, Erik Jönsson
Dahlberg és Carl Heinrich von der Osten — is sokat segített neki a hadiesemények
leírásánál és a metszetek elkészítésénél. 55
Az örökösök egy újabb szerzőt is bevontak a sorba, aregensburgi Johann-Georg
Schledert (1610 körül—1689), aki mind a hatodik, mind pedig a hetedik (165 l - l 657.
március) kötetet írta. A hetedik kötet észrevehető késlekedéssel csak 1663-ban jelent
meg. Schleder költő volt és majna-frankfurti gimnáziumi tanár. Mindig különös érdeklődéstmutatott az őt formáló városok, Regensburg és Majna-Frankfurt iránt. Protestáns érzelmű volt, de igyekezett semlegességre törekedni, azonban elítélt minden
nem keresztény vallást, különösen a keresztény szeparatizmus ellen lépett fel erőteljesen. Rendszerező elvként Abelinhez hasonlóan a hónap helyett az évet választotta,
ehhez pedig az őt követő szerzők is tartották magukat. A leírt eseményektől való jelentős időbeli távolság Schleder számára jobb forráskritikát tett lehetővé. 56 Ahetedik
kötet címlapján először jelent meg az Irenico-Polemographia felirat, amely szó szerint azt jelenti, hogy „béke és háború leírása". Ez a jelzés a tizedik kötetig fennmaradt, akkortól azonban eltűnt.57
A VIII-IX. (1657. április—1665) és aX. kötet (1665-1671) egy részének a szerzője a sziléziai Martin Meyer volt (1640 körül-1672), Az általa írt kötetek az
1658-tól 1668-ig terjedő időszakot ölelik fel, azaz I. Lipót és XIV. Lajos uralkodásának első részét. Meyer Majna-Frankfurtban történeti publicistaként tevékenykedett anélkül, hogy bármiféle hivatalt betöltött volna. A Theatrum Europaeumnál
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Wüthrich, L. H.\ i. m. 331. p. 1652-től a kiadó megnevezése a következő: „Matthai Merians
Seel. Érben" — azonban mindennek az igazi hajtóereje ifj. Mattháus Merian volt. Uo.
Bingel szerint a Schleder által írt kötetek Abelin kötetei mellett az egész könyvsorozat legjobbjai közé tartoznak. Uo.
Uő. 331-332. p.

végzett munkája a forrásanyag gondos és alapos megválasztásáról és kiértékeléséről tanúskodik. Mindvégig objektivitásra törekedett. 58
A tizedik kötet második: részét (1668-1671) Wolfgang Jákob Geiger fejezte be,
aki eredeti foglalkozását tekintve jogász volt. 59
A XI-XV. köteteknél (1672-1700) nincs feltüntetve a szerző, ráadásul a XV. kötetet nem „Matthaeus Merian örökösei" adták ki, hanem „Carl Gustav Merian" örökösei. Kari Gustav Merian (1655-1707) ifj. Matthaus Merian első gyermeke volt,
aki I. József császártól nemesi rangot kapott. Berlinben élt, és a porosz Titkos Kamaratanács tagj a volt. Úgy tűnik, hogy élete vége felé a Theatrum Europaeum különböző köteteinek kiadásait aktívan szorgalmazta és elősegítette. Az ismeretlen szerzők
által írt öt kötet hasonló stílusban van megírva, mint Meyer és Geiger kötetei.60
A XV. kötetet — amely az 1696 és 1700 közötti éveket tekinti át, és amelyet az
1697. évi rijswijki békekötés kapcsán különösen sokat tanulmányoztam—részletesebben mutatom be, hogy egy köteten keresztül teljesebb képet kapjunk a Theatrum
Europaeum felépítéséről, szerkezetéről. Bár a XV. kötet szerzője ismeretlen, annyi
azonban bizonyos, hogy Majna-Frankfurtban élt és írt. A munkamódszere alig különbözött a Theatrum Europaeum többi szerzőjének módszerétől. Figyelemreméltó,
hogy rendkívül jó történelmi ismeretekkel rendelkezett, sőt gyakran visszautalt, illetve megtárgyalt korábbi kötetekben részletezett eseményeket. Feltűnő továbbá, hogy
az égi és csodajeleket—elődeitől eltérően—bizonyos távolságtartással kezelte.61
Az anyagok elrendezésében a szerző legalábbis kezdetben az elődök nyomdokain haladt, később azonban módosításokat hajtott végre, bár a korábbi rovatszerű
elrendezésen érdemben nem változtatott. A XIII. kötettől kezdődően határozta el a
szerző, hogy a háborús eseményeket évről-évre és nem pedig országonként mutatja be. Ily módon beszámolt a császár, a lengyelek, a moszkvaiak és a velenceiek török elleni harcairól, majd részletesen tárgyalta a francia-német összecsapásokat.
Az évről-évre való ismertetést azért választotta, mert ha a különböző háborús eseményeket a megfelelő országok rovatában ismerteti, akkor az egész leírás szakadózoüá vált volna, ráadásul ugyanaz az esemény többször is szerepelt volna. Ezután
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már újra a Schleder által jól ismert országonkénti rovatok következnek. Azonban
ezeknél is további felosztásokat hajtott végre. Például már szétválasztotta Hollandia történetét a spanyol-németalföldi részre és az Egyesült-Hollandia történelmére, vagy Itália államait is egyenként mutatta be. Különösen részletesen taglalta a
Német-római Birodalmat, méghozzá rang szerint. Először következtek magára a
császárságra vonatkozó események, majd a további sorrend: választófejedelemségek, hercegségek, grófságok, maj d végül különböző világi és egyházi rendek történései. Ez a beosztás a kötetnek egészen sajátos jelleget kölcsönöz; a korábbi kötetekben ugyanis a Birodalom csak egy rovat volt a Németországon kívüli államok
mellett. 62
A háborús cselekményeknek két nagy csoportjuk van. Egyik a német-francia,
másik a keresztény-török háborúk csoportja. Mindkét esetben a szerző pártállása
természetesen adott. Birodalmi németként és keresztényként a franciák és a törökök ellen ír. Franciaországot a Német-római Birodalom általános ellenségének tekinti. A szerző szerint a francia követelések békétlenséget szülnek, és bár
XIV. Lajos úgy tesz, mintha békére vágyna, egyre-másra foglalja el a Birodalom
erődjeit, sőt megszállta Strassburgot is, amely pedig a Birodalom előretolt bástyája. A szerző különösen élesen írt a franciák által Pfalzban elkövetett hírhedt erőszakoskodásokról, gyújtogatásokról, hiszen mindezeket a cselekményeket a franciák
látszólagos okokkal akarják igazolni, de a szövetségesek a franciákon tartj ák a szemüket, és a világ tudomására hozzák barbár cselekedeteiket, ráadásul mind fegyveresen, mind jogilag megteszik a szükséges ellenlépéseket. Különösen Frigyes
Vilmos brandenburgi választófejedelem franciaellenes tetteinek szentelt nagy teret
a szerző. 63
Aháborús és politikai események mellett a szerző nagy figyelmet fordított a vallási kérdésekre is. Abból a módból, ahogyan az eseményeket megközelítette, egyértelműen kitűnik, hogy a szerző protestáns. Különösen kiviláglik ez abból,
ahogyan például a hugenották elűzéséről beszélt. Az inkvizícióról is elítélően írt,
idejét múlt és felesleges eljárásnak tartja. De vallási beállítottsága megnyilvánul
abban is, ahogyan az angliai trónváltást említi.64
A XV. kötet által feldolgozott esztendők közül különösen jelentős volt az
1697-es év, amelynek során a szerző kiemelt terjedelemben foglalkozott a pfalzi
háború befejező szakaszával, a rijswijki béke előzetes tárgyalásaival és magával a
kongresszussal, továbbá a lengyel királyválasztással. A szerző magyar szempont-
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ból jelentős eseményeket is feldolgozott, amelyek közül kiemelkedik az 1697. évi
török elleni hadjárat és ennek csúcspontja, az 1697. szeptember 11-i zentai csata.65
A „legnagyobb győzelemről" a Theatrum Europaeum egy kétoldalas metszetet is
közölt, amelyen jól kivehető a császári csapatok elrendezése, a híd ágyúzása és a
törökök fejvesztett menekülése. 66
A XV. kötet emellett a Tokaj-hegyaljai felkelésről is hírt ad, császárpárti szemszögből a felkelőket „rablóbandaként" jellemzi. 67 A felkelés kitörését a Theatrum
Europaeum a következőképpen mutatja be: „Afelkelés 1697 júniusában tört ki Tokajtól 17 mérföldre, Újhely nevű mezővárosban. Itt az éves vásáron rajtaütöttek a
katonák, és Tokaj Ferenc vezetésével zászlót bontottak Thököly Imre fejedelemre
hivatkozva. A hazájukért, a jólétért és a szabadságért harcoltak. Kiáltványt is közzétettek Thököly Imre nevében. A felkelők jelentős gyalogos és lovas sereget alakítottak ki. Vezetőjük a húsz év körüli Tokaj Ferenc volt. Hozzájuk csatlakozott
Szalontai György tehetős jobbágy, Bajusz Gáspár pataki tiszt és egy Bakes nevű tokaji kapitány. Először Deák Pál ezrede aratott felettük jelentős győzelmet, majd
több császári sereget is odavezényeltek. Vaudeamont Károly herceg és [Ottavio]
Nigrelli vezetésével felégették Tokajt. Július 19-20-án Sárospataknál leverték a lázadást. A vezetőket kerékbe törték, a parasztoknak viszont megkegyelmeztek,
mert őket a katonák tévesztették meg. A felkelés leverése után csend és nyugalom
honolt Magyarországon." A Theatrum Europaeum tehát kiemeli, miszerint a felkelők a hazáért és a boldogulásért fogtak fegyvert, és nem utalt arra, hogy a felkelés
veszélyeztette volna a törökök elleni háborút. 68
Kari Gustav Merian 1707-ben bekövetkezett halála után örökösei egy új szerzőt
választottak, azonban nem engedték meg neki, hogy név szerint feltüntesse m a
gát. 69 Az 1802-ben megjelent Bibliotheca Historica c. munkából mindenesetre kiderül, hogy a X V I - X I X . kötetek (1701-1712) szerzője Dániel Schneider volt, aki
1667-ben született Breslauban, papként és udvari prédikátorként tevékenykedett a
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Solms-Laubach-i grófságban, majd jogászként működött Michelstadtban. A drezdai Miasszonyunk templomának is volt a prédikátora. 70
Az 1734-ben megjelent XX. kötet (1713-1715) még mindig a „Carl Gustav
Merian" örökösei kiadói megjelölést viselte, noha ő már 1707-ben meghalt. Id.
Matthaeus Merian utolsó leszármazottai, akik akkoriban még Majna-Frankfurtban
éltek, unokája, Dániel (1672-1743), aki hadmérnök, és ennek fia, Kari Matthaus
(1705-1770) egy nemesi rangot kapott festő voltak. Kiadóként egyikőjük sem jöhetett számításba. 71
A X X I . zárókötet (1716-1718) nélkülözi akiadói megjelölést. Az 1718-as évvel fejeződik be, amellyel a Theatrum Europaeum éppen százéves évfordulóját ünnepelte — mint ahogyan a címoldalon is feltüntették („Iubilaeum Theatri
Európáéi"). A zárókötet bevezető része az összes eddigi kötet lényeges részeinek
összefoglalását tartalmazta, így mintegy regiszterként is lehet használni. 72

Az ajánlások
A legtöbb kötet ajánlást is tartalmaz egy rangos pártfogó felé. A kiadó mindvégig
igyekezett a köteteknek magas rangú támogatót keresni, aki nyilvánvalóan anyagilag is segítette a megjelenést, és növelte a kiadvány presztízsét. A pártfogó kiválasztása egyes köteteknél összefügghetett az illető személy vizsgált időszakban
játszott szerepével, mindenesetre az ajánlás szövegében a kiadó a patrónus érdemeit nem magasztalta, csak a neki kijáró tiszteletet adta meg, például a címek tekintetében.
Az I. kötetet a kiadó Majna-Frankfurt polgármestere és Majna-Frankfurt birodalmi város városi tanácsának, a II. kötetet ifj. János Miksa Majna-Frankfurt birodalmi, választói és kereskedőváros tanácsosának ajánlotta.
A XVII. századi újságkiadás legfontosabb centrumai Augsburg, Regensburg,
Köln, Majna-Frankfurt, Nürnberg és Hamburg voltak. Ezek egyszerre voltak nagy
forgalmi hírközpontok és a nyomdászat fellegvárai. Majna-Frankfurt Lipcse mel-
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lett már ekkor is híres volt félévenkénti könyvvásárairól. Majna-Frankfurt a postai
útvonalak metszéspontjában feküdt, ezenkívül ott működött a birodalmi cenzúra.
A mainzi érsek közelsége is befolyásolta a megjelenő lapok tartalmát. 73 A fenti
okok is közrejátszhattak abban, hogy Merian az első két kötetet magas rangú majna-frankfurti városi tisztségviselőknek ajánlotta, lévén a Theatrum Europaeum
majna-frankfurti újság. A későbbi kötetekben is megfigyelhető egyfajta tiszteletadás a város potentátjai felé. A VIII. kötet (1667) az akkori polgármester érdemeit
emelte ki a Lipót 1658. évi császárrá választását követő zavargások megszüntetésében: „Azonban ezt a régóta várt és ünnepi napot súlyos incidens zavarta meg. Estefelé néhány fickó a köznépből hatalmas csődületet okozott, mivel elkezdték
lebontani a fahidat, a deszkákat pedig elhordták. Már nekiestek az ökörsütéshez
épített konyhának is, a katonák egyre nehezebben tudták fenntartani a rendet. Ekkor azonban a frankfurti polgármester, Christoph Bender úr — aki rendkívül értelmes férfi volt, Őfelsége is tanácsosai közé emelte, és arany láncot és azon függő
nemesi címert adományozott neki, titulussal és névvel, amely a Bienenthal volt —
rendkívül határozott és bátor fellépésével megakadályozta a még nagyobb bajt,
Személyesen ment a tömeg közé, akik látva bátorságát és bölcs érvelését, szépen
hazamentek. így ért véget a nagyon régóta várt császári koronázás napja." 7 4
A III. kötetet György hesseni tartománygrófnak, az V. kötetet Kari Gustav
Wrangel királyi svéd tábornoknak ajánlották, miközben a IV. kötetben nem szerepelt ajánlás.
Az 1647-ben megjelent ötödik kötet nagy terjedelemben foglalkozott a harmincéves háború utolsó szakaszával, ezen belül is Svédország szerepével, amelyben kiemelkedő szerepe volt a livóniai származású Wrangel tábornoknak. A kötet
megjelenésekor pedig már zajlottak a miinsteri és osnabrücki béketárgyalások, így
valószínűleg a kortársak már higgadtabban értékelték a háború eseményeit, így
magyarázható a svéd tábornoknak szóló ajánlás egy, a Német-római Birodalom területén megjelenő kiadványban.
A VI. kötetet Károly Gusztáv rajnai palotagrófnak, a VII. kötetet Heinrich
Wilhelm Starhemberg grófja, császár titkos tanácsos és udvari marsallnak, a VIII.
kötetet III. Frigyes Dánia királyának ajánlották. Utóbbi kötet egyébként nagy teret

73
74

G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi
német újságokban. Bp., 2003. 44. p.
TE VIII. 492—494. p.

szentelt az északi háború eseményeinek, amelyet az 1660. évi oliwai béke zárt le,
így kézenfekvőnek tűnik a dán királynak tett ajánlás. 75
AIX. kötetet V. Lajos hesseni tartománygrófnak, a XI. kötetet Frigyes Vilmos
brandenburgi választófejedelem számára ajánlották, míg a X. kötetben ismét nem
szerepeltek ajánló mondatok. A XI. kötet az 1672-1678/79 közötti időszakot öleli
fel, amely időben pontosan egybeesett az úgynevezett holland háborúval. Miután
1672 elején XIV. Lajos megindította a háborút Hollandia ellen a brandenburgi választófejedelem Hollandia, ill. annak szövetségese, a császár pártjára állt, később
azonban Franciaországhoz közeledett (vossemi béke). 76 Jól megfigyelhető tendencia, hogy a kiadó igyekezett olyan pártfogókat találni a kötetek számára, akik az
adott kötetben tárgyalt időszak eseményei során sokszor szerepeltek, vagy jelentős
szerepet töltöttek be. Mivel pedig az események és a kiadások között sokszor évek
teltek el (a XI. kötet esetében például ez négy év), így az esetleges sebek behegedésére is maradhatott elég idő, ráadásul az olvasók figyelmét már újabb történések
kötötték le. Azonban a Theatrum Europaeum megelőző köteteinek ismeretében az
újabb eseményeket már könnyebben tudták értelmezni.
A XIII. kötetet az új brandenburgi választófejedelemnek III. Frigyesnek ajánlotta a szerző. A XIII. kötet az 1687-1690 közötti időszak történéseit beszéli el.
Erre az időszakra esett az úgynevezett pfalzi háború kezdete, amelyben III. Frigyes
brandenburgi választófejedelem is harcolt a franciák ellen, többek között Miksa
Emánuel bajor választófejedelemmel együtt részt vett az 1689. évi hadjáratban. 77
A XIV. kötet az 1691-1695 közötti időszakot tárgyalja, és I. József, választott
római király személyében a legmagasabb rangú pártfogó található benne. Ez valószínűleg összefüggésben állt azzal, hogy Józsefet egy esztendővel korábban vá-
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lasztották meg római királynak. A XIV. kötet 1707-ben jelent meg, ekkor pedig
már ő volt a német-római császár.
A XX. kötetben három ajánlás is van. Franz Adolf Dieterich Ingelheim bárója, a
római császár titkos tanácsosa, a Szent-római Birodalom kamarabírája, Károly,
Miedt grófja, arómai császár titkos tanácsosa, a Szent-római Birodalom kamarabíróságának elnöke és Ambros Franz Friedrich Christian Adelbert Birmont és
Brezenheim grófja, arómai császár titkos tanácsosa, a Szent-római Birodalom kamarabíróságának elnöke. A XXI., egyben utolsó kötetet pedig Christian Ludwig
mecklenburgi hercegnek ajánlották a kiadók.
Az ajánlásokból látható, hogy a Theatrum Europaeum kezdettől fogva igen elismert volt. A csúcspontot a József, római királynak tett ajánlás jelentette (XIV. kötet), de nagyon magas rangot biztosított az új ságnak a dán királynak (VIII. kötet), a
porosz választófejedelemnek (XI. és XIII. kötet) és a rajnai palotagrófnak tett ajánlás is (VI. kötet). A XV. kötettől kezdve ugyanakkor fokozatos rangcsökkenés vehető észre, vagy nem akadt pártfogó, vagy pedig az előzőkéhez képest csak alacsonyabb társadalmi rendű. A magas rangú pártfogók ellenére a szerzők végig tárgyilagosságra törekedtek, ezzel is növelve és biztosítva a kötetek magas presztízsét.

A kötetek szerkezete
Minden kötet több év eseményeit ismerteti. A kötetek külalakja és nagysága azonos. A kötetek legelején található metszetet a címlap követi, amelyen a címen kívül
a kötet rövid tartalma, szerkesztője, a kiadó, a kiadás éve, valamint a nyomda 78 is
szerepel.
Az újság történelmi hitelességgel ismerteti egy adott év fő eseményeit országokra lebontva. Általában az adott évszámot részletező újságok elején vannak a j e lentősebb események (pl. háborúk, békekötések), majd valamivel „könnyedebb"
témák jönnek, (pl. udvari, protokolláris, diplomáciai történések), végül következnek egyéb olyan érdekességek, mint időjárási szélsőségek, tűzesetek, bűncselekmények, születések, házasságkötések, halálozások. 79
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A Theatrum Europaeum példányai kivétel nélkül majna-frankfurti nyomdákban készültek.
Az oldalak számozása a legtöbb esetben folyamatos, tehát egy új esztendő eseményeire rátérve
nem kezdődik újból a számozás. Ez alól kivételt képez a X. kötet, ahol az 1669. évnél újra kezdődik a számozás. Az első fö rész 1665-től 1668-ig terjed, és az oldalak számozása 1008-nál ér
véget. A második fő rész 1669-től 1671-ig terjed, és az oldalak számozása 643-ig tart.
A XVI-XXI. kötetek esetében minden egyes esztendő külön oldalszámozást kapott. Az egyes

A Theatrum Europaeum részletesen tudósított a különböző eseményekről,
azonban azok elemzése, értékelése nem szerepelt benne. Annak ellenére, hogy a
Német-római Birodalom területén keletkezett, mindvégig elfogultságtól mentesen, tényszerűen számolt be az adott történésről.

A Theatrum Europaeum forrásai
A Theatrum Europaeumban felhasznált anyagoknak a legj elentősebb részét a Majna-Frankfurtban és környékén megjelent publicisztikai anyagokból merítették,
amelyek lehettek röplapok, 80 illusztrált egylapos nyomtatványok, 81
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kötetek végén regiszter található. A VI. kötetet leszámítva a regiszterekben az „ABC" betűinek
megfelelő rendszerezés van, míg a VI. kötet regisztere követi a kötetben levő fo események illetve azok alpontjainak megfelelő csoportosítás elvét. Számomra ez a fajta regiszter sokkal
könnyebben volt használható, gyorsabban rá lehetett lelni a keresett eseményre, mint a betű szerinti beosztás esetén, amely sokkal kevésbé tűnik áttekinthetőnek. Kár, hogy a szerkesztők valamiért úgy gondolták, hogy ezt a fajta beosztást csak a VI. kötet esetében alkalmazzák.
A röplapok a Német-római Birodalomban a XVII. század közepére 1000 fölötti példányban készülhettek, és az áruk egy kőműves-vagy ácsmester egynapi bére lehetett. A röplapokat metszetekkel illusztrálták, aminek az volt a nagy előnye, hogy így az olvasni, írni nem tudókhoz is
eljutottak a képi információk. A röplapoknak gyakran szimbolikus vagy szatirikus volt az ábrázolásmódjuk, de ezek a korabeli emberek számára könnyen értelmezhetőek voltak. A metszetkészítés technikája is fejlődött. A fametszeteket fokozatosan felváltották a rézmetszetek és a
rézkarcok, amelyek jóval igényesebbek voltak. A jól képzett rézmetszők metszeteiken gyakran a
nevüket is feltüntették. A röplapok tartalma igen változatos volt. Kezdetben természeti vagy csodás eseményeket dolgoztak fel. Gyakoriak voltak a vallási, erkölcsnemesítő, tanító célzatú kiadványok is. De moralizáló röplapok is nagy számban jelentek meg, amelyek pl. a helyes életvitelt
mutatták meg az embereknek. Később egyre gyakrabban foglalkoztak politikai vagy hadieseményekkel, és az ábrázolásuk is egyre pontosabb vagy hitelesebb lett. A röplapoknak megvolt még
az az előnyük is, hogy könnyen ki lehetett őket függeszteni a városok legforgalmasabb pontjain
(piactér, templom, városkapu), így még nagyobb számú közönséghez juthatott el a mondanivalójuk. G. Etényi N.: i. m. 47-52. p. A röplapok nem elsősorban a kevésbé képzett közönséghez
szóltak. Gyakran előfordult, hogy latin szövegeket vagy népnyelven megfogalmazott bonyolult
versformákat is tartalmaztak, amelyeknek megértéséhez nagyobb műveltségre volt szükség.
A röplapok közönsége nem volt egységes, ami tükröződik az általuk tárgyalt témák sokoldalúságában is. Wolfgang Harms: Die kommentierende Erschliessung des illustrierten Flugblatts der
frühen Neuzeit und dessen Zussamenhang mit der weiteren Publizistik im 17. Jahrhundert. In:
Presse und Geschichte II. Neue Beitrage zur historischen Kommunikationsforschung. München-London-New York-Oxford-Paris, 1987. 83. p.
Nagyobb formátumú egylapos nyomtatványok, amelyek nagyjából kiegyenlített arányban mind
képi, mind pedig szöveges információkat is közölnek. A röplapok egy részével ellentétben nem

röpiratok, 82 hetilapok, 83 vásári

82

83

mondanak le a grafikai ábrázolásokról. Jutta Schumann: Die andere Sonne. Kaiserbild und
Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I. Berlin, 2003. 47. p.
A röpirat összefoglaló elnevezés egészen különböző műfajokat takar. Joharmes Haller
1892-ben a röpiratokat tekintve négy alcsoportot állított fel: hivatalos röpiratok és manifesztumok, tudósítások (relatiók), vitairatok és traktátusok, illetve teológiai, filozófiai, államelméleti, alkotmányjogi írások. A hivatalos röpiratokat és manifesztumokat felsőbb hatóságok adták
ki, hogy ezeket az iratokat saját pozícióik erősítésére használják fel, vagy pedig az ellenséget
gyengítsék. A Relatiók többnyire tárgyilagos jelentéseket közöltek csatákról vagy más releváns aktuális eseményről. A vitairatok és traktátusok ezzel ellentétben nem napi eseményekről
számoltak be, hanem gyakran szatirikus formában aktuális politikai álláspontokat vitattak
meg. Johannes Haller: Die deutsche Publizistik in den Jahren 1668-1674. Ein Beitrag zur
Geschichte der Raubkrieg Ludwig XIV. Phil. Diss. Heidelberg, 1892. 8-14. p. In: Schumann,
J.: i. m. 42-43. p. A röpiratok nagy számban szóltak háborús cselekményekről, békekötésekről, koronázásokról (pl. I. Lipót 1658. évi császárrá választása). Csak kevés röpirat szerzője ismert név szerint. A röpiratszerzők legnagyobbrészt diplomaták, követek, miniszterek voltak
— közülük kiemelkedik Franz Paul Freiherr von Lisola, aki a bécsi udvar számára teljesített
diplomáciai szolgálatokat, és XIV. Lajos kíméletlen ellenfele volt —, de gyakran tudósokat
bíztak meg, hogy az adott kormány véleményét és álláspontját vessék papírra (pl. Leibniz,
Boeckler), Schumann, J.: i. m. 61. p.
A hetilapok rendszerességüknél fogva egyszerre voltak periodikusak, aktuálisak és univerzálisak. Természetesen elsősorban a császári udvar, a fejedelemségek és a városok életéről valamint hadi eseményekről tudósítottak, de 30-40%-ban egyéb európai híreket is közöltek. A
lapok „élettartama" változó volt. Lehettek 1-2 év után megszűnők, de fennmaradhattak több
mint száz évig is. Alapításukhoz császári engedély, az adott fejedelmi központ vagy város engedélye is kellett. A század közepétől hetente többször is megjelenhettek, és egyre inkább elfogadottakká lettek, politikai, társadalmi és gazdasági súlyuk egyre nőtt, sőt híreik még az
egyetemi oktatásba is bekerültek. 1605 és 1700 között német nyelvterületen közel 200 hetilap
működött, mintegy 80 kiadási helyen. A XVII. század közepére a hetilapok az első helyet foglalták el a korabeli nyomtatványok között. Ez mintegy 200.000-250.000 rendszeres olvasót jelentett, ami 20-25%-a az akkori olvasni tudóknak a Német-római Birodalom területén. Az
1660-as évektől már elkezdtek specializálódni a hetilapok. Voltak olyanok, amelyek kifejezetten a gazdasággal foglalkoztak, mások a hajózással, hajórakományokkal, tengeren túli területekkel kapcsolatos információkat adtak közre, de voltak az adott régióra szakosodott lapok is.
Azonban ezeket egyre gyakrabban kiegészítették bel-és külpolitikai hírek is, sőt bizonyos fajta
„háttérelemzést" is adtak a lapok, pl. egy-egy konfliktus várható kihatásairól. A század második felében pedig egyre gyakrabban megjelent a nyomtatott sajtóban a korabeli államelméleti
művek szemlélete, érvrendszere, szóhasználata. Ennek következtében mind nagyobb számban
jelentek meg az udvari életre vonatkozó politikai hírek. Ezekből meg lehetett tudni, hogy
egy-egy udvarban kik a meghatározó miniszterek, személyiségek, ezeknek milyen a koncepciójuk, döntéseiknek milyenek lehetnek a várható következményei. G. Etényi N.: i. m. 54—57. p.
A szakirodalomban még tart a vita, hogy az 1609-ben megjelenő strassburgi Relation vagy a

kiadványok 84 vagy periodikák. 85 A Theatrum Europaeum különböző köteteinek
előszavaiban ismételten ott voltak a szerzői kérések, amelyben arra kérték az olvasókat, hogy amennyiben érdekességre számot tartó anyagok vannak abirtokukban,
vagy jelentős eseményeket maguk is átéltek, azt osszák meg velük. Gyakori, hogy
a különböző hadieseményeknél részt vevő katonatiszteket vagy mérnököket kértek fel, hogy kellő díjazás fejében tudósításokat küldjenek. Az említett tisztek,
m é r n ö k ö k gyakran m e t s z e t e k e t is k é s z í t e t t e k ezekről az eseményekről.
A Theatrum Europaeumbzn előforduló metszeteken a legtöbbször jól ki lehet olvasni a neveiket. A források közül meg kell említenünk az ún. katonaleveleket is.
A csata helyszínén levő tiszt vagy közlegény esetleg egy megostromlott városban
lakó polgár írta ezeket a leveleket a rokonainak vagy ismerőseinek — nagyon élményszerű leírásokat lehetett ezeken keresztül beszerezni. Hasonlóan értékes for-
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wolfenbütteli Aviso a legrégebbi hetilap. Elger Blühm\ Fragen zum Thema Zeitung und
Gesellschaft im 17. Jahrhundert. In: Presse und Geschichte I. Beitrage zur historischen
Kommunikationsforschung. München, 1977. 64-65. p. A korszak újságjainak átlagos oldalszáma 4-8 között változott, hetente egyszer vagy kétszer jelentek meg. A legolcsóbbak ára
3,75 pfennig (pl. a hamburgi Rel.-Courier), a legdrágábbaké pedig 9 Pf. (pl. Extract Schreiben
und Európa Zeitung). A salzburgi Ordinarii Zeitung 3600 példányban jelent meg, ugyanakkor
a Rel.-Courier 19000 példányban. 3-19 nap volt az átfutási idő, amíg egy hír megjelent az újságban. Heinz-Georg Neumann: Der Zeitungsjahrgang 1694. Nachrichten und Nachrichtenbeschaffúng im Vergleich. In: Presse und Geschichte II. Neue Beitrage zur historischen
Kommunikationsforschung. München-London-New York-Oxford-Paris, 1987. 145-146. p.
A Majna-Frankfurtban és Lipcsében lezajló könyvvásároknak megfelelően évente kétszer ill.
háromszor jelentek meg. A vásári kiadványokban is Európa fontos politikai eseményeit foglalták össze, és sűrített formában kínálták az olvasók számára. Schumann, J.\ i. m. 64. p.
A periodikák egy hosszabb időszak híreivel jelentek meg, és alapvetően e műfajok őrizték
meg összegzéseikben a kevésbé igényes kivitelben megjelentetett olcsóbb kiadványokat is.
Ilyen volt pl. a Diarium Europaeum is, amely félévente jelent meg, és a világ minden tájáról
összegyűjtötte az információkat és az eredeti dokumentumokat. A Diarium Europaeum
1658-tól 38 kötetben jelent meg Majna-Frankfurtban, és egy-egy kötet kb. 600 oldal terjedelmű volt. Afrankfurtivásárra és a regensburgi birodalmi gyűlésre igyekvők révén igen sok emberhez eljuthatott. Tudatosan összegezte az olcsóbb kivitelű újságokból származó híreket.
Kiadója Wilhelm Serlin volt. Mivel az események és a megjelenés között jelentős idő telt el,
ezért a Diarium Europaeum hosszabb távra is kihatott. Hasonló periodikus kiadvány volt még
pl. Martin Zeiler 1646-ban és 1661-ben kiadott munkája, melynek címe: A magyar királyság
leírása. (1664-ben újból megjelentették Nürnbergben) Később több nagyobb összefoglalásnak
lett az alapja az Ortelius Redivivus et Continuatus új kiadása, mely a Magyarország
1395-1607 közötti történetét bemutató résznek a folytatása. G. Etényi N.\ i. m. 151-153. p.
A fentiek tükrében a Theatrum Europaeum egyértelműen a periodikák közé tartozik, hiszen
megjelenése teljesen rendszertelen volt, semmiféle szabályszerűséget nem lehet felfedezni a
különböző kiadások évszámai között.

rástípusok a hadvezéri jelentések, amelyeket a kormányaiknak küldtek haza a
hadieseményekről. Ezeket később a nyilvánosság számára is kiadták, Ezek alapján
szerepelnek a Theatrum Europaeumban gyakran anyagi, csapat- és veszteséglisták. A kéziratos források közé tartoznak még az üzleti levelek is, amelyek mellesleg helyi eseményekről is tudósítottak. Ugyanebbe a sorba illeszkednek a legjelentősebb kereskedőházak beszámolói is, amelyből a Theatrum Europaeum hajózástudósításai jó részét merítette. Ezekben a hajózási hírekben részletes beszámolókat
találhatunk a rakományokról is. 86
Az újságírók rendszeresen leveleztek ismerősökkel vagy megbízottakkal vagy
postamesterekkel. 87 Ezeknél a híreknél aminél gyorsabban történő információszerzés volt a lényeg, ezért gyakran meglehetősen pontatlanok és homályosak voltak.
Jelentős számban fordultak elő olyan írások is, melyeket az államok és fejedelemségek egymással folytattak, vagy kiadtak az alattvalók számára. Ezek a
Theatrum Europaeumban deklarációk, előterjesztések, határozatok, ediktumok,
manifesztumok stb. néven szerepelnek. 88
A forrásokat tekintve az 1693-1694. évi Relationes Historicae is adalékul szolgálhatott a Theatrum Europaeum szerzőinek. Ez korábban egy meglehetősen egyszerű szövegű forrásgyűjtemény volt, de elsősorban Schleder közreműködésével
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Bingel, H.: i. m. 113-115. p.
A birodalmi postai újságterjesztés kezdetei bizonyíthatóan a XVII. század elejére nyúlnak
vissza. Eleinte a császári birodalmi postahivatalokkal szomszédos hercegi udvarokat látták el
heti hírekkel, újságokkal, majd később magánszemélyek is érdeklődtek iránta. Ily módon
Nassau grófjai, a mainzi és a kölni választófejedelmek, valamint Speyer püspöke a frankfurti
postamestertől, Johann von der Birghdentől térítés ellenében kapták az Avisót. Az erfurti postamester, Breitenbach, aki 1646-ban a szász-weimari Vilmos hercegnek eljuttatta saját hetente
megjelenő Ordinari ^v/sójának három példányát, nem sokkal később más császári postamesterekkel összefogva növelte saját újságjainak magánterjesztését. Breitenbach tudatta
mühlhauseni kollégájával, Bergmannal, hogy saját hetente megjelenő Avisóit elvitette
Mühlhausenbe, hogy ott két tallérért árusítsa. Egy ingyenes példány kíséretében hasonlóképpen tájékoztatta az eisenachi postamestert is, felajánlva neki, hogy két tallérért további példányokat küld neki Avisójából, amit az tetszése szerint és saját hasznára három-négy tallérért
árusíthat. Az angol és a francia postával ellentétben a császári birodalmi posta és a XVII. században létesített uralkodói postahivatalok, mint pl, Poroszországban, a szász választófejedelemségben, a Habsburg Örökös Tartományokban vagy a birodalom északi részén az idegen
sajtótermékek folyamatos terjesztésére törekedtek, amit a birodalom jogi struktúrái elősegítettek. Martín Dallmeier: Die kaiserliche Reichspost zwischen Zeitungsvertrieb und Zensur im
18. Jahrhundert. In: Presse und Geschichte H 233-234. p.
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Bingel, H.\ i. m. 115. p.

— aki hosszú éveken át gondozta a kiadásokat — a mű színvonala nagymértékben
feljavult. 89
Ahesseni tartománygróf, III. György jelentős mennyiségű anyagot hagyott a kiadóra. Schneider pedig a patrónusa, Friedrich von Solms gróf közreműködésével,
értékes forrásokat tárt fel. Továbbá jól hasznosítható forrásanyag maradt fenn a
mainzi választófejedelemség archívumában is.90

Az információk elrendezésének a módszerei
Ennek a hatalmas anyagnak a feldolgozására a szerzők alapvetően kétféle módszert alkalmazhattak. Vagy szigorúan betartották az események időbeli sorrendjét,
ezáltal gyakorlatilag egy napról-napra történő kronologikus áttekintést hoztak létre, vagy pedig figyelembe vették a források tartalmát, és az ugyanazon földrajzi területenjátszódó eseményeket együttesen kezelték. Tisztán kronológiai eljárással a
Theatrum Europaeumban nem találkozunk, noha Oraeus a harmadik kötetben bizonyos helyeken közelített ehhez.
Már Abelin bevezetette a rovatszerű elrendezést, Schleder pedig megalkotott
egy meghatározott címekkel ellátott osztályokra való csoportosítást, amely a
Theatrum Europaeumban mindvégig alapvető rendezési elv maradt. A szigorúan
időbeli módszer az eseményeket napról-napra ismertette, és nem ügyelt a belső tartalmi összefüggésekre. Egy ilyenfajta ábrázolásmód ezért belső szakadozottság
képét tárta elénk. Ezt a hátrányt el lehet kerülni a rovatszerű elrendezéssel, ahol az
összetartozó anyagok vannak csoportosítva. Ámde még ezen belül is nagyon szétszakadozott benyomást kelthet az események időbeli sorrendjének a követése.
Előnytelenné akkor válhat a rovat elrendezés, ha csak mereven egy meghatározott
sorrendet tartalmaz, és az egyenkénti osztályok egymástól elválnak.
A Theatrum Europaeum szerzői először feldolgozták a rendelkezésükre álló elsődleges forrásanyagokat, majd kiegészítették a fentebb említett könyvek hasonló
leírásaival, végül így alakították ki saját ábrázolásmódjukat. Ez a két mértékadó
mű segített a Theatrum Europaeum szerzőinek abban is, hogy az első kézből származó, nem mindig hitelesnek tekinthető leírások igazságtartalmáról meggyőződ-
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jenek, és így mintegy kettős szűrőn keresztül átmenve csak valóban megbízható
információk kerüljenek be a Theatrum Europaeumba.,91

A Theatrum Europaeum metszetanyaga
A Theatrum Europaeumban nagyon bőséges metszetanyag található a korszak
uralkodóiról, fejedelmeiről, államférfiairól, hadvezéreiről, továbbá bemutatnak a
szerzők csatákról, erődökről, városokról készült illusztrációkat, alaprajzokat, nagyon részletes térképeket, de ceremoniális eseményekről is nagy számban készültek metszetek: például ünnepélyes bevonulásokról, esküvőkről, koronázásokról,
tűzijátékokról, egyéb ünnepi eseményekről vagy éppen lovasjátékokról, Akor emberét nagymértékben foglalkoztató csodajelek is felbukkannak a képanyag között,
például üstökös ábrázolása. 92
A gazdag illusztrációs anyag a Theatrum Europaeumoi az egyik legfontosabb
képi információforrássá tette a XVII. században. 743 különböző történelmi és topográfiai ábrázolás található a 21 kötetben, többnyire dupla oldalon. Ebből 27 ismételten előfordul, 20 táblán található két ábrázolás, az egyiken pedig három.
Minden egyes metszet megfelelő feliratozással van ellátva, és a készítőket jól be lehet azonosítani. Atörténelmi és topográfiai ábrázolások mellett 693 portré található a 21 kötetben, a legtöbb ezek közül egész oldalas. 19 kisebb szövegillusztrációt
is fellelhetünk, amelyek Gottfried Krónikájának képanyagához hasonlítanak.
Összesen tehát 1427 képi illusztráció van a kötetekben. 93
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Uő. 118-120. p.
Például a XII. kötet (1679-1686) metszetei között megtalálható Európa, Németország, Elzász,
Magyarország, Erdély, Morea térképe, Bécs, Buda, Esztergom, Luxemburg ostroma,
StraBburg, Hamburg, Tripoli látképe és erődítései, de rábukkanhatunk egy üstökös feltűnésére,
török zászló ábrázolására vagy éppen diadalív állítására Franciaországban XIV. Lajos tiszteletére. Az uralkodói, államférfiúi arcképek között szerepel I. Lipót német-római császár, XIV.
Lajos francia király, II. János György szász választófejedelem, n. Károly angol király, ü. Károly spanyol király, Louvois márki, Thököly Imre, Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem, ÜL János György szász választófejedelem, IV. Mehmed török szultán, Emst Rüdiger
Starhemberg gróf, III. János lengyel király, Kara Mustafa nagy vezír, XI. Károly svéd király,
XI. Ince pápa, Miksa Henrik kölni választófejedelem, V. Károly lotaringiai herceg, Miksa
Emánuel bajor választófejedelem, II. Jakab angol király, Jakab Montmouth hercege, V.
Keresztély dán király. Természetesen az adott városképek illetve portrék mindig egy-egy adott
eseményhez kapcsolódóan szerepelnek a kötet lapjain.
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Wüthrich, L. H.\ i. m. 333. p.

A metszetek egy része Merian családjához köthető. A kötetek első felének metszeteit maga Matthaeus Merian, két fia Matthaus (ő tíz metszetet készített) és
Caspar, vagy pedig veje, Melchior Küssel készítette. Ikonográfusként Peter Aubry
segítette munkájukat. 94 A későbbi kötetek metszetein sok művész osztozott, különösen az arcképeken. Beleszámítva a 21 kötet címlapjain található metszeteket is,
összesen 87 metsző és rajzoló nevét lehet összeszámolni. Különösen sok volt közöttük a katonatiszt, főleg erődépítéssel foglalkozók. 95

A Theatrum Europaeum hanyatlása, utolsó évei
Időközben a Theatrum Europaeumot heves támadások kezdték érni, miszerint már
egy túlhaladott korszak terméke. A történetírás a fanyalgók szerint nemcsak abból
áll, hogy önállótlanul és kritikátlanul különböző forrásanyagokat rakunk össze. A
XVI. kötet előszavából kiérezhető az ezekkel a vádakkal szembeni mentegetőzés.
Véleményem szerint a Theatrum Europaeum a XVII. századi történetírás kiemelkedő és pótolhatatlan terméke, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a
művet oly hevesen kritizálok is eljussanak egy magasabb történelemtudás-szintre.
Mindenképpen több krónikánál, mivel a szerzők óriási mennyiségű forrásanyagot
dolgoztak fel, hatalmas tudósítói hálózattal rendelkeztek. A szövegek elrendezése
sem krónikaszerű, hanem belső összefüggésekre épít, amely az ismétlődéseket kizárja. A kötetek szerkezete jól áttekinthető, és az aktuális eseményeket helyezi fókuszba. Sajnos azonban a könyvet ért kemény kritikák kétségtelenül megtépázták
a tekintélyét. 96
Továbbá a könyvsorozat hanyatlásához nagymértékben hozzájárult Merian
utódainak egyre nagyobb mértékű nemtörődömsége is. Ameddig Matthaeus
Merian állt akiadó élén, a kötetek többnyire azonnal megjelentek a tárgyalt események után. Azonban már fiai alatt elkezdődtek az első „akadozások". A későbbi generációk alatt pedig a h e l y z e t egyre c s a k romlott. V é g ü l Merian egyik
lányleszármazottja hozzáment a brandenburgi választófejedelem udvari építészéhez, Eosander von Göthe-hez, aki az egész Merian-örökséget egyszerűen eltékozolta.97 így a Theatrum Europaeum rendszeres megjelenésének éppen 100 éves
évfordulóján szakadt vége. Ezt követően Heinrich Sutter frankfurti könyvkereske94
95
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Bingel, H.: i. m. 121. p.
Wüthrich, L. H.\ i. m, 333. p.
Bingel, H. : i . m . 122-123. p . Ú g y
szakmai
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Uő. 7.

féltékenység vagy
p.

érzem, m á s o k o k is állhattak a t á m a d á s o k hátterében,

esetleg pénzügyi

viták,

k i a d ó k közötti

rivalizálás.

talán

dő örökölte meg a Merian Kiadó rézlemezeit. Ő 1754 és 1759 között három kötetben kiadott egy J. L. Gottfried neve alatt futó krónikát. Ennek az első része
Gottfried krónikájának utánnyomása volt, míg a második és a harmadik rész egy
kivonatot tartalmazott a Theatrum Europaeum 21 kötetéből. Sajnos ennek a vállalkozásnak is anyagi okok miatt lett vége. D e legalább valamilyen formában a
Theatrum Europaeum még egy fél évszázadig tovább élt.98

A Theatrum Europaeum forrásként való használhatósága
A kutatók Számára a Theatrum Europaeum páratlan információkat kínál a különböző országok történeti eseményeinek vizsgálatára. A legapróbb részletekig beszámol háborúkról, csatákról, békekötésekről, azok kulisszáiról, udvari eseményekről, ünnepségekről és az adott esztendő egyéb érdekességeiről. Az évszámok és országok szerinti csoportosítás pedig nagymértékben megkönnyíti a tájékozódást ebben a hatalmas anyagban, amelyet a metszetek még látványosabbakká
tesznek." Már a XVII. század során is gyakran tekintették hivatkozási alapnak a
Theatrum Europaeumot, például Mencke is gyakran hivatkozik rá I. Lipótról írt
életrajzában. 100 A Theatrum Europaeum különböző köteteinek elkészítése során a
szerzők óriási mennyiségű röplapot, illusztrált egylapos nyomtatványt, röpiratot,
hetilapot, vásári kiadványt vagy egyéb periodikát használtak fel. Azonban ezek
eredete és pontos címe sajnos felderíthetetlen, mivel a szerzők az események ismertetése során nem jelölik, hogy honnan szerezték be az információikat. Éppen
ezért szükséges a Theatrum Europaeum mellett minél több kontrollforrást és szakirodalmat alkalmazni, hogy ezáltal kiküszöbölhetőek legyenek az esetenként előforduló tárgyi tévedések. A Theatrum Europaeumban
a békeszerződések,
törvények, rendeletek és egyéb hivatalos iratok teljes szövege megtalálható, nemcsak azok kivonatos tartalmi leírása, így a forrást dokumentumgyűjteményként is
lehet használni. Amagyar vonatkozásokat tekintve részletes beszámolókat találhatunk magyar és erdélyi országgyűlésekről, magyar rendek császárhoz menő
küldöttségeiről 101 és a magyar területeken zajló hadi eseményekről.
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100
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Uő. 123. p.
Atovábbi tájékozódást segítik a lapszéleken található rövid címek az ott tárgyalt eseményekről.
Johann Burchard Mencke\ Leben und Thaten Seiner Majestat, des Römischen Kaysers
Leopold des Ersten. Leipzig, Johann Friedrich Gleditsch, 1707. HTM Kvgy. C5567.
I. Lipót 1666. évi esküvője alkalmából magyar küldöttség vonult a császár és Margit Terézia
császárné elé: „Csütörtökön, november 29-én (december 9-én) a Bécsben jelenlevő magyar ren-

FÜGGELÉK
Összefoglaló táblázat a Theatrum Europaeum legfontosabb adatairól:
Feldolgozott
időszak

Kiadásuk

I. köt.

1618-1628

1635, 1643, Abelin
1662

Dániel Fievct

Majna-Frankfurt polgármestere és Majna-Frankfurt birodalmi város városi
tanácsa

II. köt.

1629-1632

1633,1637, Abelin
1646,1679

nincs feltüntetve

ifj. János Miksa MajnaFrankfurt birodalmi, választói és kereskedőváros
tanácsosa.

ffl. köt.

1633-1638

1639, 1644, Oraeus
1670

Balthasar
György hesseni tartoChristoph Wusten mánygróf

IV. köt.

1639-1642

1643, 1648, Oraeus
1692

Johann Goerlin

nincs ajánlás

V. köt.

1643-1647.
június

1647, 1651, Lotichius
1707

Wolfgang
IIoITmann

Károly Gusztáv Wrangel
királyi svéd birodalmi tábornok

VI. köt.

1647. július
-1650

1652,1663 Schleder

Dániel Fievet

Károly Gusztáv rajnai palotagróf

VII. köt.

1651-1657.
március

1663, 1685 Schleder

Johann Goerlin

Starenberg gróf, a római
császár titkos tanácsosa és
udvari marsallja

Kötet

Szcr/ő

Nyomdász

Ajánlásuk

dek képviselői Őfelségénél, a császárnál és a császárnénál audiencián vettek reszt. A következő
pompás küldöttség járult a császári pár elé: elöl haladt az esztergomi érsek hintója, amelyben az
érsek mellett benne ült az új magyar kancellár. Utána jött a nádor pompás arany veretes hintóval,
amelyet ugyancsak arannyal, ezüsttel és drágakövekkel felszerszámozott hat török ló húzott.
A nádor ragyogó díszhintójában ült gróf Nádasdy Ferenc országbíró, Zrínyi Péter horvát bán és
Forgács Ádám úr. A harmadik hintóban — amely Nádasdy gróf tulajdona volt, és kék bársonnyal volt bélelve, kívülről pedig ugyancsak aranyveretes volt — benne ült a veszprémi püspök, Esterházy gróf, Draskovics Miklós és Draskovics János. A három hintó után nagyszámú
magyar mágnás következett pompás ruhákban és ragyogóan feldíszített lovakon. A menetet végül egy sereg nemes zárta le. Az audiencia során az esztergomi érsek a császári pár előtt egy tetszetős latin nyelvű szónoklatot tartott, amelyben a magyar rendek nevében tolmácsolta
szercncsekívánságait a császárnak és a császárnénak, továbbá kifejezte a rendek felajánlását és
kötelességtudattól vezérelt szolgálatkészségét a császár felé. A szónoklatra a császár saját maga
válaszolt, a császárné pedig legfőbb udvarmestere útján." TE X. 196.

Kötet

Feldolgozott
időszak

Kiadások

Szerző

Nyomdász

Ajánlások

v m . köt.

1657. április 1667, 1693 Meyer
-1660. május

Johann Goerlin

III. Frigyes Dánia királya

IX. köt.

1660. június 1672, 1699 Meyer
-1665

nincs feltüntetve

V. Lajos hesseni tartománygróf

X. köt.

1665-1671

1677, 1703 Geiger

Balthasar
nincs ajánlás
Christoph Wusten
és Johann Goerlin

XI. köt.

1672
-1678/79

1682

Ismeretlen Johann Philipp
Andrea

Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem

XII. köt.

1679-1686

1691

Ismeretlen Johann Goerlin

nincs ajánlás

Xffl. köt.

1687-1690

1698

Ismeretlen Johann Goerlin

III. Frigyes brandenburgi
választófejedelem

XIV. köt.

1691-1695

1702

Ismeretlen Johann Goerlin

József, választott római király

XV. köt.

1696-1700

1707

Ismeretlen Johann Philipp
Andrea

nincs ajánlás

XVI. köt.

1701-1703

1717

Schneider Anton
Heinscheidt

nincs ajánlás

x v n . köt.

1704-1706

1718

Schneider Anton
Heinscheidt

nincs aj ánlás

XVIII. köt. 1707-1709

1720

Schneider Anton
Heinscheidt

nincs ajánlás

XIX. köt.

1710-1712

1723

Schneider Anton
Heinscheidt

nincs ajánlás

XX. köt.

1713-1715

1734

Schneider Johann Benjámin
Andrea

Franz Adolf Dieterich
Ingelheim bárója, Károly,
Miedt grófja, és Ambros
Franz Friedrich Christian
Adelbert Birmont grófja.
Mindhárom titkos tanácsos

XXI. köt.

1716-1718

1738

Schneider nincs feltüntetve

Christian Ludwig
mecklenburgi herceg

Oross András:
A Szepesi Kamara, a Habsburg-pénzügyigazgatás
és katonai kiadások a XVII. század második felében

Közlemények
Mihalik Béla Vilmos:
„Csak magam mulatságából"
Egy XVIII. századi okirat- és pecséthamisító,
Losonczi József élete
Kovács Zsolt:
Krónika vagy történetírói mű?
A Theatrum Europaeum bemutatása (1633-1738)

Szerzőink

figyelmébe

1. A kéziratot számítógépen elkészítve, lemezen v a g y e-mailen keresztül kérjük
benyújtani, mellékelve egy példányban a kinyomtatott kéziratot is.
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, a lap aljára legyenek tördelve.
3. A kéziratban az évszázadokat — idézetek, tanulmány- és k ö n y v c í m e k stb.
eredeti előfordulásának kivételével — római számmal tüntessék fel.
4. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat
kérünk (csak a szerző nevet kurziváljuk, az összeállítókét és a c í m e t nem!).
5. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) az 1 - 2 í v e s kéziratokat
tekintjük (1 ív = kb. 40 000 „n").
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KEGLEVICH KRISTÓF
A GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT HITELESHELYI
TEVÉKENYSÉGE (1232-1355) 1
1. Bevezetés
A garamszentbenedeki bencés apátságot I. Géza alapította 1075-ben. A királyi
kegyuraságnak és kiterjedt birtokhálózatának köszönhetően Mohácsig a legjelentősebb magyarországi monostorok közé tartozott. Pozícióit a monasztikus rendek
hanyatlásának idején, a XIV. és a XV. században is megőrizte. 1330és 1355között
az a Szigfrid apát állt a monostor élén, aki a hazai bencés reformmozgalom elindítója és vezetője is volt. Szigfrid apáti működése alatt kezdődött meg az apátság ma
is álló nagyszabású gótikus templomának építése, és ugyanekkor teljesedett ki a
konvent hiteleshelyi működése. 2
Ahiteleshely sajátos, a közjegyzőséghez hasonló magyar jogintézmény. Azok a
káptalanok és konventek számítottak hiteleshelynek, amelyek természetes és jogi
személyek megbízásából, illetve királyi parancsra vagy hatósági megkeresésre
közhitelű okleveleket állítottak ki.3 Közhitelű diplomát az a személy vagy szerv adhatott, amelyik autentikus (idegenek ügyeiben is bizonyító erejű) pecséttel rendelkezett. A székes- és a jelentősebb társaskáptalanok a XII. század vége óta adtak
közhitelű okleveleket. A bencés konventek később kapcsolódtak be a hiteleshelyi
munkába: az 1220-as és az 1230-as évtizedektől szórványosan bocsátottak ki diplomákat, a XIII. század második felétől már rendszeresen, de inkább kisebb, mint
nagyobb mértékben vettek részt az oklevéladó gyakorlatban. A nagyobb bencés
monostorok hiteleshelyi működése Károly Róbert uralkodásának vége felé vált
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igazán jelentőssé. A középkor végére — a kolozsmonostori után — a garamszentbenedeki apátság nőtte ki magát a legforgalmasabb bencés hiteleshellyé.4
A garamszentbenedeki monostor — amint a többi egyházi oklevéladó szerv is
— három minőségben adhatott ki oklevelet: egyházi intézményként (például egyházi bírósági ügyekben), földesúrként és hiteleshelyként. Mint birtokperét sikeresen lezáró földesuraság állította ki az első fönnmaradt garamszentbenedeki oklevelet Lőrinc apát 1225-ben. 5 Miután a perjogi eljárások mikéntje és a hiteleshelyi
gyakorlat az Árpád-kor végére megszilárdult,6 az ilyesfajta, vagyis földesúrként
kiállított oklevelek nem számítottak közhitelűnek, de mivel a kiállító joghatósága
alá tartozó ügyletben születtek, mégis bizonyító erővel bírtak. Az egyetlen oklevélfajta, amelyet egy oklevéladó saját maga számára adott ki, mégis közhitelűnek minősült, az ügyvédvalló levél (littere procuratorie vagy procuratoria) volt. Ez érthető, hiszen nem adott alkalmat visszaélésre, ha valaki rokonára vagy familiárisára
bízta, hogy egy perben képviselje őt. A továbbiakban csak a hiteleshelyi tevékenység során létrejött kiadványokkal foglalkozunk, azokkal tehát, amelyek tárgyában
a szentbenedeki konvent nem volt érdekelt.
Olykor azonban nem teljesen egyértelmű, hiteleshelyinek mondható-e egy oklevél. Például 1310. május 13-át megelőzően a garamszentbenedeki konvent előtt
petendi György fia Pál megvásárolt a Tolmácsiból való Leusták fia Lédústól, a monostorjobbágyától fél malmot és egy szántóföldet. Ezt a diplomát Teofil esztergomi prépost és az esztergomi káptalan 1310. május 13-i oklevele említi, amelyből az
is kiderül, hogy Pál ebben a későbbi időpontban a malmot a szántófölddel együtt a
szentbenedeki monostornak adományozta.7 Az a körülmény, hogy a szóban forgó
javak eredeti tulajdonosa, Ledus jobbágyként—jóllehet jogügyletét önállóan intézte — a monostor joghatósága alatt állt, önmagában is megkérdőjelezi az először
említett diploma hiteleshelyi jellegét. Mivelhogy azonban Pál a malmot és a földet
— miután megszerezte őket — éppen az apátságnak adományozta, még inkább világossá válik: az 1310. május 13. előtt kelt oklevél nem hiteleshelyi jellegű, mivel
kiállítója számára nem volt közömbös az ügyek folyása. 1343. március 1-én
Zanchuk fiai Bars megyei birtokaikat illetően osztályt tettek a szentbenedeki kon-
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vent előtt. A nótárius fogalmazása szerint ez nem in preiudicium iuris alieni et
precipue iuris monasterii nostri történt. A hiteleshely tehát látszólag nem tartott
illő távolságot ajogügylettel szemben, hiszen kifejezte saját érintettségét is. Akitétel azonban azért születhetett, mert a konventnek is volt birtoka a kérdéses településeken vagy azok szomszédságában, ezért mondta ki, hogy az ügylet nem okozhat
kárt neki. így ezt a jellegzetesen fassionáhs karakterű oklevelet közhitelűnek tekinthetjük. 8 Nem tételeztük viszont hiteleshelyiként a konvent saj át maga számára
kiállított ügyvédvalló leveleit (noha ezeket is közhitelűnek tartották), hiszen ezek
inkább a monostor történetéhez szolgáltatnak adatokat, ráadásul csak említésből
ismeretesek.9
A szentbenedeki konvent első hiteleshelyi oklevele 1232-ben kelt. Az Árpád-korból ezen kívül csak egyetlen (1282), az Anjou-kor első két évtizedéből pedig mindössze 5 közhitelű diploma ismert. Habár a ránk maradt oklevelek száma
csak töredéke az eredetileg kibocsátottakénak, nyilvánvaló, hogy az apátság ekkor
még nem törekedett a társadalom jogi igényeinek kiszolgálására, írnoka csupán alkalomszerűen ragadott tollat. Az ügyfelek sem kívánták igénybe venni munkáját.
Rendszeresebb oklevéladás (évente 1-3) az 1320-as évektől figyelhető meg, az
1350-es évek második felétől még gyakoribb oklevéladás a jellemző (évente
1-10 oklevél). Ez a felfutás időben egybeesett Nagy Lajos a hiteleshelyi jogot korlátozó intézkedéseivel: a király 1351-ben törvényi úton tilalmazta a kisebb konventek hiteleshelyi működését, 1353-ban pedig — amint erről az egri káptalan
Gilétfi Miklós nádornak címzett okleveléből áttételesen értesülünk — a káptalanok és a konventek pecsétjeit Budára kérette, alighanem azért, hogy a jogosulatlanul használtakat kivonja a forgalomból.10 A megmaradt hiteleshelyek forgalma
megnőtt, amint ez a garamszentbenedeki oklevelek listáján is egyértelműen látszik. A forgalom növekedésének oka nem(csak) az említett törvényekben keresendő, hiszen a megszűnt hiteleshelyek — néhány kivételtől eltekintve — már 1351
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Koszta, 1998. 22., 188. p. ezt a típust is hiteleshelyiként kezeli. Aprocuratoriák másik fajtája,
amelyik külső személy vagy testület ügyvédvallását rögzíti, természetesen hiteleshelyi fassio.
1351: Minuti etiam conventus ab emanatione litterarum suarum super
perpetuatione
possessionum confidentium cessent, et eorum sigilla omni careant firmitate. CIH 170-171. p.
Jóllehet a törvény csak a birtokok előrökítése ügyében adott oklevelekről szól, mégis a kis
konventek hiteleshelyi tevékenységének megszűnését eredményezte. 1353: Tamen quia sigilla
nostra, que cum sigillis omnium capitulorum collegiorum [recte: collegiatorum, K. KJ et
conventuum totius regni nuperrime ad mandatum regium in Budám erant portata, tunc
nondum nobis fuerant reportata. ZO II. 509. p. A hiteleshelyi j o g korlátozására lásd
Szentpétery, 1930. 214-215. p.

előtt sem végeztek jelentős oklevéladást. A társadalom érdeklődése volt meghatározó, amely ekkoriban a korábbinál is határozottabban fordult a hiteleshelyek felé.
Az egyre jobban kiteljesedő hiteleshelyi tevékenység több esetben megoldást jelentett a 14. században válságba kerülő, helyüket kereső monasztikus rendházak
problémáira; nem Garamszentbenedek volt az egyetlen monostor, amely jövedelmét kiegészítendő oklevéladásba fogott. így az általános gyakorlatnak megfelelően forráskiadásunkat és tanulmányunkat az 13 50-es évek közepén zárjuk. Apontos
évszámot — az egyházi intézmények kiadott oklevéltáraival egyező módon — az
archontológia jelölte ki: Szigfrid 1355-ben távozott Szentbenedekről, hogy átvegye Pannonhalma apáti székét. A dolgozat ilyképpen a szentbenedeki konvent
hiteleshelyi oklevéladásának korai történetét mutatja be, de a tömeges oklevéladás
korának első éveibe is betekintést nyújt.
Az apátság első fennmaradt hiteleshelyi oklevele 1232-ben Jakab mester keze
által kelt. Jakab minden bizonnyal szerzetes volt, mesteri címét az indokolhatja,
hogy ő vezette a monostori iskolát. Személyében az oklevél megfogalmazóját kell
látnunk.11 Az oklevelek kiállítását a kezdeti időkben maguk a fogadalmas szerzetesek végezték, a XTV. század közepétől valószínűsíthetően — más bencés rendházakhoz hasonlóan — világiak is bekapcsolódtak az oklevéladásba. 12 Ezek a
„világi" jegyzők műveltségüket természetesen egyházi intézményekben szerezték:
olyan pap-vagy szerzetesjelöltek lehettek, akik nem jutottak el apapszentelésig, illetve a fogadalomtételig. Agaramszentbenedeki diplomákban nem szerepel ajegyző neve, „dátum per manus"-formulát is csak az 1232. évi oklevél tüntet föl.
Az oklevelek megszerkesztése valamelyik szerzetes dolga lehetett, írásba foglalásukat a XIV. század második felétől bizonnyal a fent említett jegyző végezte, a tisztázatokat a lector ellenőrizte, végül a custos őrizetében lévő pecséttel pecsételték
meg őket.13 A szerzetesek ezen kívül természetesen a külső munkában is részt vettek közhitelű tanúként. (Lásd később!)
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2. Bevallások
A magánszemélyek j ogi ügyleteiről a hiteleshely bevallást (fassio), régi szóhasználattal élve felvallást állított ki.14 Természetesen az oklevelek szövegét legalább
annyirabefolyásolta a megfogalmazó jogi műveltsége, mint a bevallást tevők szándéka. (Másképpen fogalmazva: a hiteleshely nem foglalt akármit írásba, csak azt,
ami összeegyeztethető volt a szokásjoggal.) A garamszentbenedeki konvent
1337-ig kelt (és ránk maradt) oklevelei két kivétellel a fassiók csoportjába tartoznak.15 1338 és 1355 között az okleveles anyag felét teszik ki a bevallások. Közöttük
leggyakoribbak a birtokügyletekhez kapcsolódó: birtokeladó (venditionalis), adományozó (donationalis), zálogosító (impignoratitia), birtokcserélő (concambialis), bérbeadó vagy birtokosztályt megörökítő (divisionalis) oklevelek. A végrendeletek (testamentum) legértékesebb tételei is a földbirtokok voltak. A birtokperekhez kapcsolód(hat)ott az eltiltó (prohibitoria) és az emlékeztető levél (memorialis) is. A szentbenedeki konvent vizsgált diplomái között egy memorialis akad,
ez is különleges, mivel a szóban forgó, 1349. évi ügyben parassai Miklós fia Miklós mellett, aki az ellen tiltakozott, hogy fodémesi Jákónak bármiféle joga lenne
Parassa birtokhoz, maga Jákó is megjelent a hiteleshely előtt. Ha az oklevél nem
minősítené saját magát emlékeztető fajtájúnak, inkább egyezséglevélnek mondanók. 16 A birtokpereket zárta le az egyezséglevél (compositionalis)
vagy az
arbitrionális oklevél.
A szentbenedeki konvent kiállította bevallások egyéb típusai: tanúsítványlevél
(testimonialis), eskütételi oklevél (iuramentalis), kötelezvénylevél (obligatorialis), elismervény (expeditoria). A fassiókhoz tartoznak továbbá a már említett
ügyvédvalló levelek, amelyek közül — mivel hatályuk egy évnyi időtartamra volt
korlátozva, megőrzésük így céltalan lett volna — korszakunkból egyetlen eredeti
példány sem maradt fenn.
A bevallások fentebbi, gyakoribb típusai mellett a korai időkből egy szolga eladását bizonyító (1282) és egy adoptáló (1302) oklevelet is találunk a szentbenedeki
konvent kiadványai között. Ez utóbbiban barsi váijobbágyok fogadták nemzetségükbe két társukat.17 Meglepően kevés, mindössze egyetlen példány képviseli a mo-
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nostor oklevelei között az egyesek által abevallásokhoz sorolt, mások szerint afassio
és a relatio mellett külön csoportot képező átírásokat (transsumptum).18

3. Jelentések
Jelentésnek (relatio) a felsőbb utasításra kiállított hiteleshelyi oklevelet nevezzük. A
szentbenedeki konvent első fennmaradt jelentése 1325-ből való, az 1340-es évektől
a relatiók száma nagyjából azonos a fassiókéval. A jelentést készítő hiteleshely feladata az volt, hogy hites embere tanúskodj ék a király, valamelyik nagybíró, a vármegye, esetleg a királyné által adott parancs végrehajtásakor, majd levélben számoljon
be a fejleményekről. Gyakori parancs volt például az idézés; eredményéül idézolevél
(citatoria vagy evocatoria) született. A tudományvételt — azaz tudakozódást —
vizsgálati levél (inquisitoria) megfogalmazása követte. A kettő nemegyszer összekapcsolódott, hiszen ha a vizsgálat valakire nézve terhelő eredménnyel járt, az illetőt
azonmód meg is idézték. A birtoknyerés két fo lépéséről birtokbavezető (introductoria) és iktatólevelet (statutoria) állítottak ki. A hiteleshely mindezen jogi cselekményekben végrehajtó szereppel nem bírt, csak adminisztrálta a történteket; a királyi
(illetve nádori, vármegyei) ember volt a végrehajtó.19 A hatáij áró levél (reambulatoria) a birtokba vezetéstől vagy iktatástól független határjárásról tudósított. A garamszentbenedeki konvent egy alkalommal, 1340-ben jelentésként is kiállított eltiltó
(prohibitoria) oklevelet.20
A szentbenedeki bencések tanúbizonyságul kiküldött hites embereinek többségével több oklevélben találkozunk, úgy tűnik, a szerzetesek közül némelyik —
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DL 86 948 (1322. augusztus 5.). Vö. Szentpétery, 1930. 132. p. (A transsumptumokat részint a
fassionalisokhoz, részint a relatiokhoz csatolja, a szerint, hogy közvetlenül a felek kérésére,
vagy a király, illetve más hatóság rendeletére állította-e ki a hiteleshely az átírást.); Koszta,
1998. 23-25. p. (Szóhasználatunkban Koszta Lászlót követjük, aki a parancslevél szövegét átíró jelentést nem tekinti transsumptumnak.)
Az oklevelek terminológiája ebből a szempontból gyakran helytelen, a relatiókban a hiteleshely sokszor magát is mint végrehajtót tünteti fel: Qui [iudex nobilium et testimonium
conventus, K. K.J demum ad nos reversi concorditer retulerunt, quod ipsi... tertiam partém ...
contulissent ac statuissent supradicto Stephano ... perpetuo possidendam. ZO II. 613. p.
(1355. május 4.) Qui [homo regius et capellanus conventus, K. K] ... ad nos reversi
concorditer retulerunt, quod ... Benedictum ... ad vestram excellentiam citavissent. MES III.
316. p. (1338. június 26.) Nyilvánvaló, hogy a vármegye, illetve a király embere iktatott és
idézett, nem a hiteleshelyé. A hiteleshelyhez érkező parancslevelek pontosabban fogalmaztak,
mindig csak a királyi embert szólították fel az adott cselekmény elvégzésére (egyes számban).
AOkm IV. 36. p.

egyidejűleg kettő-három — kifejezetten meg volt bízva ezzel a feladattal. 1338 és
1340 között négy jelentés szövegét ismerjük, a konvent részéről mindben Salamon
káplán szerepel.21 1355-ből hat relatio maradt fönn, ezek közül ötben olvasunk János papról, továbbá egyben-egyben Péter testvérről és Pál káplánról.22 Ha a perbéli
felek tehetősek voltak, megengedhették maguknak, hogy bizonyos minősített esetekben mindkettőjükért külön konventi ember szálljon ki.23
Ugyanazt a királyi parancsot általában két szomszédos hiteleshelyhez is eljuttatták (esetleg harmadikként a vármegyéhez); szerencsés esetben mindkét, párhuzamosan eljáró hiteleshely jelentése ránk maradt. 1343. május 20-án az uralkodó
az Elefántiak egymás közötti hatalmaskodásának ügyében mozgósította a nyitrai
káptalant és a szentbenedeki konventet, potenciális végrehajtóként érdekes módon
más-más királyi embereket jelölve meg. A két hiteleshely — noha külön járt el —
tudományvétele Nyitra vármegye közgyűlésén azonos eredménnyel járt, amint ez
a két jelentésből kiderül. Érdekes, hogy a nyitrai relatio a tudakozódás másnapján,
május 31-én kelt, a garamszentbenedeki csak június 9-én. 24 Ugyanez a két hiteleshely egyazon napon, 1352. április 4-én kelt jelentéseinek tanúsága szerint 1352.
március 31 -én péli Miklós királyi ember mindkét konvent bizonyságának jelenlétében járta meg Nagyugróc és Pázsit birtokok határait. Ez esetben a káptalan és a
konvent együttműködött egymással. 25 Szintén az együttműködés jele, hogy
1329-ben a garamszentbenedeki konvent előtti bevallásról készült egyezménylevél megerősítés végett a nyitrai káptalan elé utalta a feleket. Erre vélhetően azért
volt szükség, mert az akkoriban még lényegesen forgalmasabb nyitrai káptalan nagyobb tekintélynek örvendett.26
Akadtak ügyek, amelyek pontos lefolyását több jelentésből rekonstruálhatjuk.
Például a szentbenedeki konvent két 1355. május 4-i keltezésű relatiója Lőrinc fia
Mikó barsi szolgabíró a konvent bizonyságának, János papnak jelenlétében tett intézkedéséről szól. Az egyik oklevél szerint a szolgabíró Pél birtok egyharmad részét péli Dezső fiai, János és Miklós beleegyezésével iktatta az ugyanonnét való
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MES m . 315-316. p., HO 175. p., MES IH. 355. p., AOkm IV. 36. p.
DL 41 253, ZO n. 613. p., DL 87 308 — utóbbi kettő egyazon eseményről készült két különböző jelentés —, ZO II. 626. p., DF 249 104, Barsi okmánytár 38-39. p.
AOkm V. 350. p. (1350. január 11.), Barsi okmánytár 38-39. p. (1355. december 14.)
A két jelentés: AOkm IV. 345-346. p. (nyitrai), DL 3586 (garamszentbenedeki).
A két relatio: DL 16 108 (nyitrai; ez kissé bővebb, mert tartalmazza az összehívott szomszédok nevét, és továbbmegy a határok leírásában), DF 249 102 (garamszentbenedeki). Az esztergomi keresztes és a szentbenedeki konvent ugyanazt az 1342 körüli esetet érintő tudományvételét említi: DL 87 133, 87 138.
A nyitrai káptalan 1329. augusztus 2-i oklevele: HO ü l . 102-103. p,

János fia Istvánnak. A másik diploma viszont arról tájékoztat, hogy János és Miklós anyja, Katych ellentmondott a birtok másik harmadrésze iktatásának. A két eltérő szöveg arra utal, hogy a konvent ugyanazt az eseményt a két fél kérésére kissé
másképpen interpretálta: az egyik oklevél a megvalósult iktatásról szól a tiltakozást meg sem említve, a másik az ellentmondásra helyezi a hangsúlyt.27

4. A hiteleshelyi tevékenység területi hatásköre
A szentbenedeki konvent hiteleshelyi hatásköre korszakunkban meghatározóan
Bars vármegyére teijedt ki. A mintegy 90 oklevél közül 10 körül van azok száma,
amelyeknek kibocsátójukon kívül semmilyen barsi vonatkozása nincsen. A többi
esetben a diplomákban említett személyek vagy birtokok között akad Bars megyei, a
vizsgált oklevelek kétharmad része pedig kizárólag Bars megyéhez kötődik. A korai
oklevelek többsége Bars vármegye déli, alföldi részéhez kapcsolódik; a Garamszentbenedektől északra, hegyes-völgyes vidéken fekvő települések — összefüggésben népességük számának növekedtével —jellemzően az 1330-as évek végétől
tűnnek fel a hiteleshelyi diplomák adatai között. Afassiók és a relatiók között területi
megoszlás szempontjából nincsen szignifikáns különbség.
Nyitra és Hont megyében, főképpen a Barshoz közel eső területeken a szentbenedeki konvent csupán alkalomszerűen intézett ügyeket (körülbelül 5-5 alkalommal). Mégritkábban(1-3) került kapcsolatba a hiteleshely Trencsén, Turóc, Sáros,
Nógrád, Gömör és Győr megyei birtokosokkal, illetve birtokokkal. A Sárosból
való JakabfiaMiklós makovicai várnagy barsi birtokossal való vitája miatt került a
konvent elé, a Győr közelében fekvő Csanakot a Bars megyei lekéri apát adta bérbe
a pannonhalminak. A gömöri Derencsény egyik lakosa viszont nógrádi birtoka
okán kereste fel a konventet — az oklevélből nem derül ki, miért éppen Garamszentbenedeket választotta.28 Összegezve: 1355 előtt a szentbenedeki konvent
Bars megyén kívüli felvalló ügyével csakritkánfoglalkozott, a korszakban Bars-
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ZO II. 611-613. p., DL 87 308. Jóllehet mindkét oklevél Nos conventus monasterii Sancti
Benedicti kezdetű, nem bevallások, hanem a jelentésnek valamely fél számára kiállított példányai (ezért nem az inscriptió\al kezdődnek). Látszólag ellentmond egymásnak a konvent
1355. november 20-i (DF 249 104) és december 14-i (Barsi okmánytár 38-40. p.) jelentése,
hiszen az előbbi szerint Kalacsna föld Ugróc birtokhoz tartozik, az utóbbi bizonytalan benne,
Ugróc tartozéka-e vagy oszlányi Miklós fiainak tulajdona. Ez az ellentét azonban feloldható,
ha feltételezzük, hogy a megkérdezett Bars megyei személyek (második alkalommal a vármegye közgyűlésén) a két tudományvételkor eltérő vallomást tettek.
Barsi okmánytár 38-40. p.; PRT II. 404. p.; MES IV. 131-132. p.

ban sem volt primátusa. A Felvidék nyugati részén ekkor döntően a pozsonyi, a
nyitrai és az esztergomi káptalan (továbbá az esztergomi keresztes konvent) befolyása érvényesült. 29
Az ügyes-bajos dolgaikkal a konventhez járulók és a relatió k érintettjei akis- és
középbirtokos nemesség soraiból kerültek ki, a XIII. és a XIV. század fordulóján a
barsi váijobbágyok is gyakori ügyfelek voltak. A hiteleshelynek meg kellett győződnie az előtte bevallást tevők személyazonosságáról, ennek mikéntjére azonban
az oklevelek nem utalnak. Legtöbbjüket a bencések alighanem személyesen ismerték. Ha mégsem, azt egyértelművé tették; így 1349-ben hangsúlyozták, hogy Miklós fia Mihály Nógrád megyei mivoltát csupán saját közlése alapján fogadták el
(comitatus Neugradensis, ut retulit).30 A szentbenedeki monostor kliensei között
nem egy visszatérő személyt és családot találunk (például a Barakcsaiak), az ilyképpen összetartozó oklevelek adalékokkal szolgálhatnak a család- és településtörténethez.

5. Az oklevelek külső ismertetőjegyei
Az oklevelek megpecsételésük m ó d j a szerint három csoportra oszthatóak: littere
privilegiales, patentes, clause. Mivel a pátenseket a XTV. században a garamszentbenedeki konvent a komák megfelelően mindig hátlapi pecséttel látta el, a zárt oklevelektől csupán az különböztette meg őket, hogy a megpecsételés előtt nem hajtották
őket össze háromrét, és pecsétjük nem szélre került, hanem középre. Tartalmuk így a
pecsét feltörése nélkül is olvasható volt. Külzetet (extus) a zárt okleveleken találunk.
A szentbenedeki konvent okleveleinek anyaga az 1330-as évekig kizárólag pergamen volt, az első papírra írt oklevél 1338-ban kelt. A papír használata szinte azonnal
általánossá vált, az 1340-es évek végétől Garamszentbenedekről már lényegesen
több papíroklevelet ismerünk, mint hártyát. Pergamenre az örökjogot biztosító okle-
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Amikor Mátyás király 1462-ben megengedte, hogy a garamszentbenedeki konvent elveszett
tipáriuma helyett újat vésethessen, pontosan meghatározta azokat a megyéket, amelyekre a
hiteleshely hatásköre akkoriban kiterjedt: Esztergom és Komárom megyéknek a Dunától
északra fekvő része, Bars, Nyitra, Hont, Trencsén, Liptó, Árva, Turóc és Zólyom megyék
egész területe. Szovák, 2001. 94—95. p. Minthogy az idézett kiváltság alapja nyilvánvalóan a
szokásjog volt, megállapíthatjuk, hogy a Hunyadi-korban a konvent lényegesen nagyobb területen gyakorolta hiteleshelyi jogkörét, mint az Anjou-kor első felében.
DL 96 305.

veleket írták, valamint néhány jelentést; a papír ajelentésekén kívül az ideigtartó jogokat vagy valamely tényt igazoló diplomák anyagául szolgált.31
Az oklevelek alakja fekvő téglalap, írása a korhoz illően gótikus kurzív. Díszítéssel ritkán találkozunk, mindössze egy-két privilegiális két sor mélységűre növeltkezdőbetűjének (a. Nos... iVbetüjének) nagyméretében fedezhetjük föl a díszítés szándékát.32 Az 1340-es évektől gyakran, de nem rendszeresen került az oklevelek végére sorkitöltő jel. Egy alkalommal szokatlan módon a keltezés évszáma
utolsó szavának szótagjai közé iktattak sorkitöltő jelet. 33 A szöveget nem központozták, egyes esetekben a nagyobb gondolati egységeket pontokkal vagy vonalakkal (ún. diétámén-jel) választották el. 34 Ajavítani szánt szavakat kihúzták és / vagy
alulpontozták.
A vizsgált korszakban a garamszentbenedeki konvent két pecsétnyomót használt. Mindkettő kör alakú volt. Az első használata 1232 és 1292 között dokumentálható, ez kéttornyos, kváderosztású, középen kapuval áttört templomhomlokzatot ábrázolt. Gyöngysorok k ö z é foglalt, maiusculákkal
írt körirata:
+S(IGILLVM) CAPITVLI S ( A N ) C ( T ) I BENED(I)C(T)I DE G R A N A .
A z 1232. évi (első hiteleshelyi) oklevélen a konvent pecsétjén kívül Lőrinc apáté is
ott függött. Ez erősen töredékes, mandorla alakú; álló jobbjában pásztorbotot tartó
alak látszik rajta. Maiusculás köriratából [G]RAN[A] vehető ki. A konvent második pecsétjének első felismerhető lenyomata 1330-ból származik; lehetséges, hogy
az új pecsétnyomó létesítése a hiteleshelyi tevékenység kibontakozásával függ
össze. Ez a tiparium — amint ez Mátyás király a konvent pecsétjének megújításáról szóló 1462. évi okleveléből következtethető — az 1450-es években, valószínűleg 1453-ban veszett el. A szerzetesi csuhába öltözött, jobb kezét áldó mozdulattal
vállához emelő, bal kezében könyvet tartó, aránytalanul kis fejméretű Szent Benedeket ábrázolta. Gyöngysorok közé foglalt, maiusculás körirata: + S(IGILLVM)

31
32

33
34

Pergamenre írt, nem örökjogot biztosító jelentés: Barsi okmánytár 31-32. p. (1351. május 16.)
DF 209 074 (1337. január 24.), DF 208 506 (1355. augusztus 21.). A DL 3366 (1341. március
28.) jelzetű oklevélen kihagyták a nagyított kezdőbetű helyét, de nem írták be. Ez azt bizonyítja, hogy az oklevélírás és a díszítés két személy végezte különböző munkafázis volt.
Ugyancsak üresen maradt a kezdőbetű helye a konvent saját ügyében kiadott, 1292. szeptember 1-én kelt oklevelében: DF 283 896.
DL 41 030 (1347. január 18.)
DL 77 082 (1353. július 15.), DL 4451 (1354. szeptember 19.).

CONVENTVS S(AN)C(T)I BENEDICTI DE GRON.35 A szentbenedeki konvent
az 1350-es évek végéig privilégiális okleveleinek többségét chirographálta is.

Akonvent első pecsétje. MES1.259. p.

A konvent második pecsétje. MES1.127. p.

6. Az oklevelek belső szerkezete
Az oklevelekben az intitulatio, az inscriptio, a salutatio, a promulgatio, a
corroboratio számos, a XIV. századi hiteleshelyi gyakorlatból jól ismert formulájával találkozunk. Ezek fajtáit nem részletezzük, csupán egy-két helyi sajátosságra
hívjuk föl a figyelmet. Szembeszökő, hogy a monostor intitulatio] a a korszak végére sem állandósult.36 Jelentés esetén az inscriptio az intitulatio elé került. Ajelentések a hagyományos (a korai középkorra kifejlesztett) oklevéltan szerint igen

35

36

1232: MOL V 8 1153 (konventi — DL 181), V 8 1152 (apáti — DL 181); 1292. szeptember 1.: DL 1346; 1330. szeptember 11.: DL 90 638; a konvent második pecsétje: MOL V
8 648 (DL 90 671 — 1402. augusztus 9.). A pecsétek leírásához lásd Takács, 1992. 61-63. p.
A második konventi pecsét köriratának utolsó szava Takács, 1992. 62. p. szerint — tévesen —
GARON. (Valójában az 'R' dupla szárú.)
Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta fluvium Gron. A fltcvium gyakran hiányzik, a Gron helyett pedig sokszor áll Goron. 1349. augusztus 1-én ugyanazt az oklevelet a két
fél számára két példányban állították ki — az egyikben Gront, a másikban Goront olvasunk.
DL 28 067.

egyszerű szerkezetűek, ennek ellenére számos kikristályosodott formulát tartalmaznak. 1355 előtt mindössze 3 arenga fordul elő; ez az oklevélrész a kései Anjou-korban népszerűbb lett. A gyakorlatias célú hiteleshelyi oklevelek tartalmilag
legfontosabb része a narratio és a dispositio, amelyhez gyakran valamilyen záradék társult. Acorroboratio az oklevél megerősítésének módjáról tájékoztat, általában a pecsételésről, egy alkalommal a chirographálásról is.37
A keltezés túlnyomórészt a keresztény ünnepek segítségével történt, csupán
egyetlen római naptár alapján történő datatio fordul elő.38 Fontos hangsúlyoznunk,
hogy az oklevelek keltezése nem, vagy nem minden esetben esett egybe a szöveg lejegyzésének időpontjával, jogérvényt is jelenthetett. Egyértelműen bizonyítja ezt,
hogy akad oklevél, amely december 24-én, karácsony vigíliáján, illetve nagycsütörtökön „kelt". Ezeket a diplomákat biztosan nem ezeken a napokon — amelyek fontos ünnepnapoknak számítottak—írták le. A szép, kerek, ünnepi keltezések viszont
jól megfeleltek a jogérvény kezdeteként.39 Ugyanezt a meggondolást támasztja alá
egy 1307. február 19-én „kelt" oklevél, amelynek tárgya valamely egy héttel korábban elkövetett gyilkosság. Az 1307-es évszám 7-ese előtt kihúzva 8-as szerepel. Az
oklevelet nyilvánvalóan 1308-ból datálták vissza. Az oklevelek keltezését tehát csupán kiállításuk hozzávetőleges időpontjaként szabad fölfognunk.40

7. A konvent 1355-ig kibocsátott hiteleshelyi okleveleinek jelen kiadása
Miután az esztergomi székeskáptalan a garamszentbenedeki apátság birtokainak
zálogjogon már 1538 óta haszonélvezője volt, 1565-ben I. Miksa új királyi adomány címén az apátság vagyonát a káptalannak adományozta. A földeken és a monostor épületeiből kialakított váron kívül a garamszentbenedeki levéltár is a
székeskáptalan kezelésébe ment át. A szentbenedeki hiteleshely a jogintézmény
fennállásának végéig fönnmaradt (1875-ben még voltkonventi jegyző). A levéltárat 1888-ban vitték Esztergomba.41 II. József iratkezelési reformjai értelmében a
levéltárak anyagát magán és hiteleshelyi állagra osztották szét. A szentbenedeki
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...duximus ... per médium alphabeti intercidi. MES IV. 132. p.
MES Hl. 291. p. (1337. február 9.) Római naptár szerint keltezett a konvent saját ügyében kiadott 1225. december 24-i oklevele is: CDES I. 223. p.
CDES I. 223. p. (1225. december 24.), AOkm V. 572. p. (1352. április 5.).
DL 1700., AOkm I. 122. p. (1307. február 19.) A keltezés egyébként is zavaros: Dátum
dominica die proxima antedicta [Invocavit, K. K.J, anno Domini Af CCC° octavo septimo. Az
oklevelek keltezésére általánosságban: Eckhart, 1914. 80-81. p.; Érszegi, 2007. 13-14. p.
Haiczl, 1913. 24-33., 169., 111. p.

hiteleshelyi részleget az Esztergomi Székesfokáptalan Hiteleshelyi Levéltárának
részeként 1950-ben a Komárom Megyei Közlevéltár anyagába olvasztották be,
ahonnét 1968-ban a magyar és a csehszlovák állam megegyezésének eredményeképpen Pozsonyba került (a hiteleshely késő középkori protocollumával együtt);
cserébe a Magyar Országos Levéltár megkapta a budai káptalan és a székesfehérvári keresztes konvent addig Pozsonyban őrzött okleveleit.
Az alábbiakban a garamszentbenedeki konvent 1355-igkibocsátott hiteleshelyi
okleveleinek listáját közöljük. Ezen diplomák közül egy sem a monostor hiteleshelyi levéltárából származik, jobbára a Magyar Országos Levéltárba került kincstári, családi levéltárak anyagához tartoznak. Néhány, korszakunkba tartozó oklevelet az esztergomi székeskáptalan hiteleshelyi, illetve magánlevéltárába soroltak.
Azt az oklevelet, amelynek m á r van kiadása, csak regeszta formájában tesszük
közzé levéltári és bibliográfiai adataival együtt. A korábbi kiadások szöveghibáit
nem javítottuk, csak keltezését; h a a (középkori) külzet hiányzott, pótoltuk. Az eddig kiadatlan okleveleket teljes szövegükben hozzuk, ugyancsak (fej)regesztával
és apparátussal. 42 Az eredetiben fennmaradt oklevelek középkori másolatainak eltérő olvasatait nem közöljük, hiszen ezek érdemben semmit nem tesznek hozzá a
tartalomhoz, viszont jelentősen megnövelnék a t e i j edelmet, Ahátlapi feljegyzések
közül csak a középkoriakra voltunk tekintettel, ezt — ha nem jelöltük másként —
ugyanaz a kéz írta, mint a főszöveget. Hasonló elveket szem előtt tartva közöltük
vagy regesztáztuk a konvent okleveleit tartalmilag átíró vagy említő forráshelyeket
is; ez utóbbiak esetében nem mindegyik, a keltezéshez szükséges dátumot tüntettük fel eredeti formájában. A csak tartalmi átírásban vagy említésből ismert oklevelek dátumozása kurzív.
Az oklevelek közlési elveinek tekintetében—néhány kivételtől, mint például a
személynév jelzőjeként szereplő Sanctus és Beatus melléknevek nagybetűs írásmódja, eltekintve—Tringli István ajánlásaihoz tartottuk magunkat. A szöveg külső megformálásában Dreska Gábor nemrég megjelent okmánytárát vettük alapul.
Széleskörűen használtuk továbbá a Magyar Országos Levéltár Rácz György szerkesztette digitális adatbázisát. 43
Jelen tanulmányt az oklevelek listáj a követi, a regesztákban szereplő, nem triviális helynevek azonosítója után pedig rövidítés- és irodalomjegyzék található.

42

43

Egyes okmánytárak — AOkm, RS — a középkori tartalmi kivonatokhoz hasonlóan csak az
oklevelek érdeminek ítélt sorait közölték, formulás részeit elhagyták. Ezeket a diplomákat kiadottnak minősítettük, csak a két időben legkorábbit (1322. július 3. és augusztus 5.) írtuk át
teljes szövegében, mivel rövidek, ugyanakkor sok formulás részt tartalmaznak.
Tringli, 2000.; Dreska, 2007.; MOL CD.

8. Okmánytár
1.

1232 — Lőrinc apát és a garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Joahun
barsi várjobbágy Tolmácsban fekvő birtokát Gilianus, Woch és Munchur nevű rokonainak eladta.
Chirographált, középen lyukas hártya, melyről sárga-kék sodraton az apát és a konvent pecsétje függ. D L 181 ( N R A ) —FACSIMILE: Solymosi, 1996.485. p. — KIADÁSA: Á U O VI.
515. p., CDES I. 2 8 3 - 2 8 4 . p. — REGESZTÁJA: MES I. 289. p.

2.
fl272. február 23. — A garamszentbenedeki konvent tudatja, hogy kaszai János
fia Smaragd ispán és Dámján apát László alországbíró ítéletlevele értelmében
Zliechó földet leírt határok szerint megosztották egymás között.
A garamszentbenedeki konvent 1659. december 4-i hiteles átírásából. D L 795 (Actales.) —
Erről a 18. században egyszerű másolat készült: D L 794 (Acta les.).

Universis Christi fidelibus, quibus praesentes literae patuerint, conventus monasterii
Sancti Benedicti de iuxta Gron salutem in omnium salvatore. Significamus vobis,
quod cum inter comitem Smaragdum de Kaza filium Ioannis ab una parte, et
Damianum abbatem ab altéra super facto terrae Zliecho vocatae fuisset quaestio
suscitata et per formám iudicii diu ventilata, tandem eaedem partes literas comitis
Ladislai viceiudicis curiae domini regis nobis praesentaverunt, in quibus vidimus
contineri, quod terra iam dictarum partium comparentium et se obligantium in
figurám iudicii in certam divisionem praesente Kuncz de Bebteh praestaldo dicti
iudicis sub nostro testimonio deduci decreverint et partibus assignari, nos itaque ad
hoc exequendum cum eodem Kuncz de praedictis partibus unum confratrem
nostrum Iacobum idoneum virum et discretum transmisimus, qui ad nos reversus
nobis dixit et eiusdem dictis nominati praestaldus et partes concordaverunt, quod tota
terra, quam dictus comes possidebat, iaeens versus orientem in parte Podskalye in
latere magni montis Straz cum omnibus utilitatibus suis cessit comiti Smaragdo, tota
portio vero iaeens a parte inferiori videlicet a parte terrae Zlyecho in valle magna, et
in alia sub Drascina, quae iacet ab utraque parte viae magnae, qua itur ad Prusina,
inter portiones comitis ab utraque parte fluvii, quae cessit domino abbati, quamprius
idem comes possidebat, extitit devoluta, et eaedem portiones, sicut partes
communiter, praestaldus et noster homo ad hoc missus retulerunt, cum metis
intermediis de novo assignatis et bene patentibus taliter distinguuntur, videlicet
prima meta incipit a magnó monte Straz, inde continuis metis in latere magni montis

venit ad fontem Wnalie, hinc directe per verticem ad partém orientálem ad magnam
petram Solymos dictum,1 inde per latus montis descendit versus viam publicam ad
Radotina, et ibi transeundo venit ad concursum duarum aquarum, ubi est meatus
aquae2 antiquae, ab hinc ascendendo venit ad montem Mazaczka, quae3 transit viam
et venit ad montem Moite, et inde vertit se ad petram Ostro, ibi descendit ad Bistra
Studine et venit ad vallem Siroka Dolynka, hinc vertit se et vádit ad montem
Wapenyczka, et inde ad Ptassicz montem, et ibi continuatur metis antiquis, et in
iisdem metis antiquis circuit totam portionem dicti abbatis incipendo a loco, qui
vocatur Zlezaygrek, venit ad Bela Patak, inde ulterius progrediens ad meridiem ad
Domaniovi Wrch, inde transit per fluvium Ribovecz et venit ad Nitricham, inde cadit
in fluvium Huczko versus terram filiorum Andree et Ioannis, inde ulterius
ascendendo ad orientem, ubi Iesztrebe et Gracka terminatur, venit ad montem Ozelne
dictum, unde venit ad viam novam, qua itur ad possessionem Cziczman, et ita terris
clauditur prioribus et antiquis, unde eaedem partes propter bonum pacis cesserunt
renunciando omni actioni et controversioni, quas se dicebant velle suscitare ratione
servorum et ancillarum, iure perpetuo et irrevocabiliter relinquentes portiones taliter
excisas et consignatas permanere, praeterea iam dictus abbas in signum et titulum
sincerae dilectionis sessionem seu curiam ipsius comitis permisit locari et situari in
parte meridiana iuxta metas, et si quae partium aliquo tempó rum praemissam
ordinationem niteretur revocare vei interturbare, sicut inter se ordinatum extitit,
habebitur penitus pro convicta. In cuius rei memóriám pleniorem praesentes
concessimus literas sigilli nostri munimine roboratas. Dátum septimo Calendas
Mártii, anno gratiae millesimo ducentesimo septuagesimo secundo.4
1

Recte: dictam. 2 DL 794: metae. 3 Recíe: qua (amerre). 4 Hamis. Szövege pontatlan, hiszen nem említi, hogy Dámján szkalkai apát volt. (PRTXII/B. 417. p.) A fenti oklevelet valószínűleg 1364-ben hamisították, anyitrai káptalan 1364. június 17-re keltezett, majdnem
teljesen egyező szövegű oklevelével p L 25 086 (Acta les.)] együtt. Zliechó határjárását
tartalmazza a garamszentbenedeki konvent—hitelesnek tetsző — 1364. július 18-i oklevele [DL 794, 795 és 5329 (Acta les.)] is. Ugrin fia László alországbíró működése 1364-ben
dokumentálható (Bertényi, 1976,127. p.), 1269-ben és 1274-ben az alországbírót Istvánnak
hívták (DF 200 024, DL 86 841). Apraestaldus, a servusok és az ancilldk emlegetése, a római naptár szerint való keltezés archaikus elemek; arra utalnak, hogy a fenti diplomát egy
korábbi, feltehetően valóban 1272-ből származó oklevél alapján készítették. A hamisításra
a határleírás módosítása végett kerülhetett sor.

3.
1282 — Márton apát és a garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Basna
fiai, Fábián és Tódor Mortunus nevű szolgájukat és ennek fiait, Fylochét és Ipolyt
eladták Ondey fia Istvánnak.
Hártya, r a j t a a konvent p e c s é t j e f ü g g piros-sárga-zöld sodraton. D L 1138 (NRA)

Martinus abbas Sancti Benedicti de iusta1 Goron et conventus eiusdem locy
omnibus presens scriptum inspecturys salutem in omnium salvatore. A d
universorum notitiam hamm serie volumus pervenire, quod Fabianus et Theodorus
fihi Basna iobagiones castri Nytriensis in presentia personaliter constituti nostri
quendam servum ipsorum hereditarium nomine Mortunus cum duobus filiis suis
Fyloche et Ipolt vocatis propter nimiam paupertatem, incendium, devastationem et
penuriam, quam per filios Cholk sunt perpessi, confessi sunt se magistro Stephano
filio Ondey vendidisse et per eum suis heredibus heredumque suecessoribus iure
perpetuo possidendos pro decem marcys fmy argenti, quas iidem dixerunt ab
eodem magistro Stephano plenarie recepisse, hoc expresso, quod si quid super
ipsos servos contra ipsum magistrum Stephanum per quempiam dignum oriri
contingeret questione, ex tunc Fabianus et Theodorus suprascripti magistrum
Stephanum antedictum propriis laboribus et expensis expedire tenebuntur, iidem
Fabianus et Theodorus ad hoc et2 obligarunt, quod si servi antedicti zelo
infidelitatis inbuti ab ipso magistro Stephano affugerent, ex tunc predictam
summám pecunie duplo reddere et reffundere tenerentur vei eosdem servos
reducendi. In cuius rey testimonium ad petitionem et instantiam utriusque partis
presentes litteras concessimus sigilli nostri munimine communitas. Dátum anno
Domini M° C°C° LX°X0X0H°
1

Sic!

2

Értelme talán-, etiam.

4.
1302. augusztus 12. — Henrik apát és a garamszentbenedeki konvent előtt Bánk
fia István és más felsorolt barsi várjobbágyok Pólus fia Jakabot és testvérét, Mártont nemzetségükbe és rokonságukba fogadják.
A nedvességtől csekély mértékben megrongált hártya, hátán rányomott pecsét maradványai.
D L 86 893 (Hg. Esterházy cs. lt.) — KIADÁSA: R S I. 8 6 - 8 7 . p. — REGESZTÁJA: AOkl I.
262. sz. — H á t l a p i feljegyzés: 15. századi kéz írásával tartalmi összefoglaló, l á s d R S 1.87. p.

5.
1307. február 19. — P á l apát és a garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy
Fudur János és Culb Tamás megölték rokonukat, zselízi Been fia Istvánt.
H á r t y a , hátán zárópecsét helyével. DL 1700 ( N R A ) — KIADÁSA: A O k m I. 122. p . —
REGESZTÁJA: M E S I I . 568. p. (hibásan 1307. február 12-i dátummal); RS1.210. p.; A O k l II.
124. sz. — KÜLZETE: R S I. 210. p.

6.
1308. február 11. után — Pál apát és a garamszentbenedeki konvent tanúsítja,
hogy András fia Jakab, a barsi vár kelecsényi jobbágya felsorolt javait unokaöccseire, Istvánra és Jánosra hagyja.
A nedvességtől helyenként elrothadt hártya, h á t á n rányomott p e c s é t viaszmaradványa. D L
86 901 (Hg. Esterházy cs. lt.)—KIADÁSA: R S 1.248. p.—REGESZTÁJA: AOkl II. 3 1 2 . sz.

7.
1309. május 1. — A garamszentbenedeki konvent előtt tajnaiLuka fiai, Anda és
Lőrinc, valamint tajnai Zogoufiai, János, Márk és Ábrám Pinár és Korosán birtokaikat illetően osztályt tesznek.
A nyirkosságtól sérült, szétomló hártya. H á t o l d a l á n rányomott pecsét viaszmaradványai.
D L 90 631 (Tajnay cs. lt.) — KIADÁSA: R S I. 285. p. — REGESZTÁJA: AOkl II. 6 2 1 . sz.

8.
1309. október 9. — Pál apát és a garamszentbenedeki konvent tanúsítja, hogy
korosáni Gergely fia János barsi várjobbágy korosáni birtokát kezesének, Ilerus
fia Mihálynak adja, továbbá végrendeletében feleségét és Ivánka nevű fiát e Mihályra bízza.
Á t í r á s a Bebek István országbíró 1367. m á r c i u s 4-i oklevelében [DL 58 577 ( F o r g á c h
cs. lt.)]. — A z átírás szerint privilégiális f o r m á b a n állították ki. — KIADÁSA: R S I. 3 0 6 . p.
— REGESZTÁJA: A O k l II. 755. sz.

9.
1320. június 8. — L á s z l ó garamszentbenedeki apát és a konvent tanúsítja, hogy
Bedee ispán szerviense, Fodornak mondott János helyett kifizette a fogott bírák
megszabta váltságot Pál egykori csütörtökhelyi falunagynakfia, Benedek megölése miatt.

Hártya, zárlatán pecsét maradványa, szalagja. DL 58 450 (Forgách cs. lt.) — KIADÁSA: CD
VIH/2.286-287. p. — REGESZTÁJA: MESII. 777. p. (tévesen 1320. június 5-re keltezi); RS
E. 254. p.; A O k l V. 807. sz. — KÜLZET: RS II. 254. p.

10.
1321. november 26. előtt — A garamszentbenedeki
konvent oklevele szerint
Kelecsény föld felét két telekkel együtt Chomortan fia István és Dobak eladta Pirosnak mondott Jakabnak.
Említése Imre barsi ispán és a szolgabírák 1321. november 26-i ítéletlevelében [DL 86 942
(Hg. Esterházy cs. lt.)—TARTALMIKIVONATA: RS II. 285. p. (Hibásan 1321. február 19-1 dátummal, a garamszentbenedeki konvent 1322. augusztus 5-i átírásából, lásd a 13. sz. alatt!),
RS II. 322. p. (helyes dátummal, az eredetiről)—REGESZTÁJA: AOkl VI. 320. sz.].—Eszerint pátens formájú volt. — REGESZTÁJA: RS II. 285. p. (1321. február 19. elé keltezi.)

11.
1322. január 22. előtt — A garamszentbenedeki
Fanch fia János személyében ügyvédet vall.

konvent előtt koszmályi

András

Említése Pál országbíró 1322. január 22-i oklevelében [DL 50 914 (Kállay cs. lt.) —
REGESZTÁJA: Kállay-oklevéltár I. 375. sz.].

.. .Iohannes filius de Fanch pro Andrea filio Andree de Kozmái cum procuratoriis
litteris conventus monasterii SanctiBenedicti de iuxtaGron ... contraThomamde
Byry ... proposuit eo modo, quod...

12.
1322. július 23. — László apát és a garamszentbenedeki konvent előtt Sanczech
nemes Füss, Tild, Valkász és Ebedec birtokait végrendeletileg megosztja fiai között.
Majdnem ép, egy helyütt vízfoltos hártya, hátoldalán pecsét nyoma, bevágásai. DL 58 453
(Forgách cs. lt.)—TARTALMI KIVONATA: RS II. 368. p. —REGESZTÁJA: A O k l VI. 695. sz.

Nos fráter Ladislaus abbas Sancti Benedicti et conventus eiusdem de iuxta Goron
significamus universis presentium per tenorem, quod vir nobilis Sanczech dictus
unacum suis fíliis Rubino, Nicolao, Deso, Iohanne ad nos accedens talem
divisionem in suis possessionibus ipsis suis fíliis ordinavit et fecit, primo Rubino
suo filio seniori propter maiorem dilectionem, ut suis fratribus impendat,
medietatem possessionis Fyus dicte et possessionem Tyld vocatam totam contulit
cum omnibus suis utititatibus et pertinentiis perpetuo possidendam, Nicolao vero,
Deso et Iohanni alteram medietatem ipsius Fyus et Walcas et Ebedicz vocatas

tradidit perpetuo possidendas cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis, quibus
ipse Sanczech ipsas dinoscebatur possedisse, habentes predicti sui fílii ratum et
fírmum, quomodo páter ipsorum ordinavit et fecit. In cuius rei memóriám
presentes eisdem duximus concedendas. Dátum feria VI0 proxima ante festum Beati Iacobi apostoli, anno Domini M° CCC mo vigesimo secundo.
13.
1322. augusztus 5. — László apát és a garamszentbenedeki konvent Pirosnak
mondott Jakab kérésére átírja Imre barsi ispán és a négy szolgabíró 1321. november 26-i oklevelét.
Vízfoltos, több helyütt lyukas hártya, hátoldalán kerek pecsét nyoma, szalagja. DL 86 948
(Hg. Esterházy cs. lt.) — TARTALMI KIVONATA: R S II. 372. p. — REGESZTÁJA: A O k l V I .

723.sz.
Nos fráter Ladislaus miseratione divina abbas monasterii Sancti Benedicti de iuxta
Gron et conventus loci eiusdem significamus universis, quibus presentes
ostenduntur, quod feria tertia proxima post ad Vincula Sancti Petri apostoli Iacobus
dictus Pyrus accedens ad nostram presentiam litteras magistri Emerici castellani de
Léva et comitis Borsiensis ac quatuor iudicum de eodem nobis exhibuit presente
homine nostro fidedigno Petro fratre Fabiani tenorem huiusmodi pertinentes:
Nos magister Emericus, maior plaustrorum domini regis, castellanus de Léva et
comes Borsiensis, necnon Alexander, Iwan, Nycolaus et Iwanca, quatuor iudices
nobilium de eodem.,. 1
Nos vero iustis petitionibus Iacobi antedicti, quibus nos diligenter suplicavit,
satisfacere cupientes prenotatas litteras de verbo ad verbum sine aditamento et
diminutione in hanc publicam formám presentis littere nostre atentice2 inseri
faciendo, quemadmodum est premissum, secundum quod homo noster ad hoc
deputatus ac prius habitus coram nobis plenarie recitavit. Dátum die Sancti
Dominici confessoris, anno Domini M° C0C0C° XX 0 secundo.
1

TARTALMI KIVONATA: R S II. 285. p. (hibásan 1321. február 19-i dátummal), RS II. 3 2 2 . p.

— REGESZTÁJA: AOkl VI. 320. sz.

2

Bizonytalan olvasat.

14.
1324. február 20. — A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Károly Róbert király átírt parancslevelének megfelelően a királyi ember simonyi Mihály fiai,
Pál és Lőkös közöttfelsorolt Bars, Hont, Nyitra és Trencsén megyében fekvő birtokaikat illetően osztályt tett.

Hártya, hátoldalán rányomott pecsét nyoma. DL 98 088 (Tab. prov.)—15. századi hitelesítetlen, keltezetlen, kétoldalas, papírra írt másolata: D L 7 2 512 (Simonyi cs. lt.). — Újkori
másolatai: 1 . 1 8 . századi egyszerű másolat: DL 86 9 5 7 (Hg. Esterházy cs. lt.). 2. A
garamszentbenedeki konvent 1711. szeptember 21-i hiteles átírásnak 1748. évi egyszerű
másolata: Státny Oblastny Archív v N i t r e - I l l é s h á z y cs. trencséni lt.,patrimoniális levéltár,
oklevelek 4 - 1 7 ^ 3 (DF 266 700) 4 0 - 4 2 . p. 3. A garamszentbenedeki konvent 1711. szeptember 21-i hiteles átírása alapján készült egyszerű másolat: SNA - Leleszi konvent
hiteleshelyi lt., Acta Bercsényiana, fasc. 36-39. (DF 2 8 5 046). — KIADÁSA: CD VHI/6.
76-78. p. — REGESZTÁJA: AOkl VIII. 74. sz.

15.
1324. március 30. — A garamszentbenedeki konvent előtt András és Gyula eltiltják Péter fia SándortEbedec birtok eladásától, Zancheketpedig annak megvásárlásától.
Hártya, hátán kerek zárópecsét nyomával. DL 2238 (NRA)—KIADÁSA: A O k m II. 122. p.
— REGESZTÁJA: AOkl VIII. 151. sz.

16.
1324. április 17. előtt—A garamszentbenedeki konvent ügyvédvalló levele szerint
szecsei Péter fia Sándor fiait, Pétert és Györgyöt törvényesen képviselheti.
Említése anyitrai káptalan 1324. április 17-i oklevelében [Eredetije lappang. — KIADÁSA:
Barsi okmánytár 18-19. p. (A vonatkozó hely: 18. p.), Palásthy 1.44-45. p.].

17.
1325. március 2. —László apát és a garamszentbenedeki konvent tanúsítja, hogy
Pálfia Istvánt Bars vármegye hatóságának emberei bevezették Tamás fiai, András
és Miklós teljes barakcsai
birtokrészébe.
Hártya, hátoldalán zárópecsét helye és befűzött csíkja látszik. DL 98 414 (Tajnay cs. lt.) —
REGESZTÁJA: AOkl IX. 80. sz. — KÜLZET: uo.

Nos fráter Ladislaus miseratione divina abbas monasterii Sancti Benedicti de iuxta
Gron et et1 conventus loci eiusdem damus pro memória, quod feria sexta proxima
post primam dominicam quadragesime videlicet Invocavit 2 Thomas serviens
magistri Emerici comitis Borsiensis loco domini sui ad hoc deputatus, quatuor
iudices nobilium de eodem videlicet propriis in personis, presente homine nostro
fratre Nicolao viro utique fidedigno introduxerunt Stephanum filium Pauli in
possessionem Barakcha vocatam, quam idem iudicio de filiis Thome, Andrea et
Nicolao lucratus fűit coram eisdem totam portionem eorundem in eadem Barakcha

existentem, ut in litteris prius habitorum magistri Emerici comitis Borsiensis et
quatuor iudicum de eodem vidimus contineri. Dátum sabbato proximo post
dominicam prenotatam, anno Domini M° C°C°C° X°X° quinto.
1

Sic!

2

1325. március 1.

18.
1329. május 1. előtt — A garamszentbenedeki
konvent egyezséglevele szerint
győrödi Myke fiai, Myke és Pabor kötelesek megjelenni a nyitrai káptalan előtt,
hogy megerősítsék az egyezséglevelet, majd rokonaiknak, Benedek fia Istvánnak,
Dersnek, Andrásnak és Zobuzlausnak át kell adniuk az őket Győröd birtokon megillető földrészt.
Említése a nyitrai káptalan 1329. augusztus 2-i oklevelében [DL 40 557 (MNM) —
KIADÁSA: HO III. 102-103. p. (Az említés: 103. p.), Barsi okmánytár 20-21. p. —
REGESZTÁJA: AOkl XIII. 439. sz.]. — REGESZTÁJA: AOkl XIII. 208. sz.
19.
1329. október 13. előtt — A garamszentbenedeki
szerviense, Mykch személyében ügyvédet vall.

konvent előtt Gyula fia Gergely

Említés Pál országbíró 1329. október 20-i bizonyságlevelében [DL 2569 (NRA) —
KIADÁSA: AOkm II. 442-443. p. —REGESZTÁJA: AOkl XIII. 565. sz.].
20.
1330. július 8. előtt—A garamszentbenedeki konvent oklevelének értelmében Tótnak mondott Mártont Teeth fia István ellen a királyi jelenlét elé idézték.
Említése Kont Miklós nádor 1364. október 17-1 ítéletlevelében [DL 5168 (NRA) —
KIADÁSA: Barsi okmánytár 49-54. p. (A vonatkozó hely: 51. p.)].

21.
1330. július 13. — A garamszentbenedeki
király parancsára bizonyságajelenlétében
Andrásnak iktatta.

konvent tudtul adja, hogy Károly Róbert
a királyi ember Nádasd birtokot Fekete

Eredetije 1881-ben Házasnényén [a mai Lukanyénye (Nenince)] volt, ma lappang. —
TARTALMI KIVONATA: AOkm II. 500-501. p. ez alapján készült. — Újkori másolatai: 1.
A garamszentbenedeki konvent 1560. január 8-i átírásának 18. századi másolata: DL25 084
(Actales.). 2.1566-i egyszerű másolat: SNA-Garamszentbenedeki konvent hiteleshelyi lt.
2701 (DF 206 770). 3. A garamszentbenedeki konvent 1615. szeptember 20-i átírása:

D L 2 6 2 3 (Actales.). 4. A garamszentbenedeki konvent 1651. április 12-i átírása: D L 2 6 2 4
( N R A ) . 5. A g a r a m s z e n t b e n e d e k i k o n v e n t 1784. m á r c i u s 1 7 - i átírása: D L 9 5 9 2 1
( T e r s z t y á n s z k y cs. lt.). 6. 18. századi e g y s z e r ű másolat: D L 2 5 086 (Acta l e s . ) . —
REGESZTÁJA: AOkl XTV. 4 1 2 . sz. — K á r o l y Róbert 1330. a u g u s z t u s 21-i o k l e v e l é b e n
[DL 25 085 (Acta les.) — KIADÁSA: CD V H I / 3 . 451-453. p. — REGESZTÁJA: A O k l XTV.
484. sz.] megerősítette az adományozás tényét.

22.
1330. szeptember 11. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Imre barsi ispánnak és a szolgabíráknak, hogy bizonysága jelenlétében a vármegye embere Brezo
fia Miklós fiainak kérésére Sándor fiait, famulusukat és két jobbágyukat új időpontra idézte a vármegye hatósága elé.
Vízfoltos hártya, hátoldalán zárópecsét csekély töredéke. D L 9 0 6 3 8 (Tajnay cs. lt.) —
REGESZTÁJA: AOkl XIV. 5 1 2 . sz. — KÜLZET: Citatoriapro Philippo, Iohanne etPetro filiis
Nicolai contra Petrum et G e o r g i u m filios Alexandri.

Viris nobilibus magistro Emerico [comiti Borsiensi] et quatuor iudicibus eiusdem
comitatus conventus monasterii Sancti Benedicti de Goron orationes [in Domin]o.
Vestre significamus nobilititati, quod ad petitionem Philippi, Iohannis et Petri
filiorum Nicolai filii Brezo cum Stephano filio Bense homine vestro Michaelem
sacerdotem capellanum nostrum pro testimonio transmisimus fidedignum, qui
negotio bene intenti et ad nos reversi Petrum et Georgium filios Alexandri in
Zedche possessione ipsorum, item Nicolaum Parvum famulum eorum ac duos
ipsorum iobagiones, Paulum filium Adam et Stephanum filium Nicolai dicti Kuz
eisdem statuere committendo contra predictos Philippum, Iohannem et Petrum
filios Nicolai a feria secunda proxima ante Nativitatem Beate Virginis1 ad feriam
quintam infra octavas eiusdem festivitatis proxime venturam 2 ad vestram
presentiam fore citatos nobis concorditer retulerunt. Dátum feria tertia infra
octavas prenotatas, anno Domini M° CCC° tricesimo,
1

1330. szeptember 3.

2

1330. szeptember 13.

23.
1331. április 7. előtt—A garamszentbenedeki konvent előtt Teeth fia István Gyula
fia Gergely mester személyében ügyvédet vall.
Említése K o n t Miklós n á d o r 1364. október 17-i ítéletlevelében [ D L 5168 (NRA) —
KIADÁSA: Barsi okmánytár 4 9 - 5 4 . p. (Az említés: 51. p.)].

24.
1331. április 7. előtt—A garamszentbenedeki konvent előtt Tótnak mondott Márton Pirosnak mondott Jakab személyében ügyvédet vall.
Említése K o n t M i k l ó s nádor 1 3 6 4 . október 17-i ítéletlevelében [DL 5 1 6 8 (NRA) —
KIADÁSA: Barsi okmánytár 4 9 - 5 4 . p. (Az említés: 51. p.)].

25.
1331. november 11. után — A garamszentbenedeki konvent előtt Jób ispán ura,
Imre lévai várnagy nevében 10 erős dénármárkát fizet Mihály
revistyei
alvárnagynak.
Hártya, zárópecsétje lepergett. D L 87 017 (Hg. Esterházy cs. lt.)—REGESZTÁJA: AOkl XV.
428. sz. — Külzet: Memorialis p r o magistro Emerico super solutione d e c e m marcarum.

Nos conventus monasterii S[ancti] Benedicti de iuxta Gron damus pro memória,
quod in die Beati Martini confessoris 1 comes Ioub serviens magistri Emerici
castellani de Léva pro e o d e m domino suo magistro Emerico solvit comiti
Mychaeli 2 vicecastellano Iohannis bani de Revisce decem marcas grossorum
denariorum secundum quod assumpserat arbitrio proborum virorum ordine. Anno
Domini M° C°C°C° tricesimo primo.
1

1331. november 11.

2

Utána kihúzva:

1331 — A garamszentbenedeki
tok visszaadásáról.

castellano.

26.
konvent oklevele valamely Bars városban lévő bir-

Eredetije lappang. — REGESZTÁJA: CD VIII/3. 561. p .

27.
1332, július 8. előtt—A garamszentbenedeki
fia Miklós személyében ügyvédet vall.

konvent előtt Teeth fia István Gyula

Említése K o n t Miklós nádor 1364. október 17-i ítéletlevelében [ D L 5168 (NRA) —
KIADÁSA: Barsi okmánytár 4 9 - 5 4 . p. (Az említés: 52. p.)].

28.
1332. július 8. előtt — A garamszentbenedeki konvent előtt Tótnak mondott Márton Pirosnak mondott Jakab személyében ügyvédet vall.

Említése Kont Miklós nádor 1364. október 17-i ítéletlevelében [DL 5168 ( N R A ) —
KIADÁSA: Barsi okmánytár 4 9 - 5 4 . p. (Az említés: 52. p.)].

29.
1334. július 12. előtt—A garamszentbenedeki konvent előtt győrödi István fia Jakab, Lőrinc fia János és Péter fia István Jakab testvére, Péter személyében ügyvédet vallanak.
Említése Pál országbíró 1334. július 12-i ítéletlevelében [Ma lappang. M E S ÜL 246. p. szerint jelzete: Prímási Levéltár, Secul. Lad. T. nr. 500. — KIADÁSA: C D VIII/3. 7 5 8 - 7 6 2 . p.
(Az említés: 759. p.), M E S UI. 244-246. p. ( A z említés: 245. p.)].

30.
1335. július 1-8. — A garamszentbenedeki konvent tanúsítja, hogy Bend fia Tamás, kürti Antal és bar akcsai Ivánka fia Jakab Pál országbíró parancsára letették
az esküt, amely szerint Pál fia Miklósnak nem okoztak 6 márka kárt.
Említése Pál országbíró 1335. július 15-én kiadott oklevelében [DL 62 480 (Motesiczky cs.
l t . ) — U o . újkori egyszerű másolat.—REGESZTÁJA: AOkl XIX. 4 3 8 . sz.].—REGESZTÁJA:
AOkl XIX. 395. sz.

...secundum continentiam priorum litterarum nostrarum ... Thomas filius Bend,
Anthonius de Kyrth et Iacobus filius Iwanka de Barakcha ... in octavis Nativitatis
Beati Iohanne Baptiste1 in conventu monsterii Sancti Benedicti de iuxta Gron contra
Nicolaum filium Pauli super eo, ut ipsi in perceptione utilitatum possessionum
eiusdem sex marcarum dampnum eidem non intulerunt, sacramentum prestare
seriemque ipsius sacramenti partes in litteris dicti conventus octavo die2 nobis
reportare debuissent, ipso termino occurrente idem Iacobus ... ad nostram accedens
presentiam litteras prelibati conventus nobis presentavit, in quorum tenoribus ipsum
iuramentum per eosdem super premissis suo modo rite et legitime comperimus
depositum extitisse...
1

1335. július 1.

2

1335. július 8.

31.
1337. január 24. — A garamszentbenedeki konvent előtt barsi Endere fia Péter és
koszmályi Macha fia Izsó a maguk, valamint mások nevében barsi malmuk alapját
a barsi polgárok beleegyezésével eladták barsi Pertoldfia Mihály fia Pálnak.
Chirographált hártya, amelyről fehérviasz pecsét töredéke függ. P L Eszt. kápt. hh. lt.
6 9 - 1 5 - 1 0 (DF 209 074) — KIADÁSA: MES ÜL 290-291. p.

32.
1337. február 9. —A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint Töttös borsi ispán a közöttük fennforgó vitás ügyek kapcsán elégtételt tartozik adni Magyar Pálnak, a gimesi vár urának.
Említés a garamszentbenedeki konvent 1337. március 2 6 - i oklevelében.

33.
1337. március 26. — A garamszentbenedeki konvent előtt Töttös barsi ispán famulusa, Márkfia Mihály helyett újfalusi Sálfia Jakab jobbágy megöléséért öt bécsi
dénármárkát, továbbá a komjáti jobbágyokért egy márkát fizetett a gimesi vár képviseletében jelen lévő Péter újfalusi falunagynak.
H á r t y a , h á t á n z á r ó p e c s é t t ö r e d é k e . D L 87 066 ( H g . E s t e r h á z y cs. lt.) — KÜLZET:
M e m o r i a l i s s u p e r e o , quod m a g i s t e r T h o w t o s q u i n q u e m a r c a s latorum W i e n n e n s i u m
denariorum d e c e m p e n s a s pro marca computando pro h o m i c i d i o Iacobi filii Saal de Nova
Villa et unam m a r c a m pro iobagionibus de Comonaty m a g i s t r o Stephano 1 castellano de
G y m i s in omnino sibi assignato plenarie persolvit.

Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron damus pro memória,
quod cum die dominica ante Septuagesimam proxime preterita 2 inter magistrum
Thowtos castellanum de Lewa 3 et comitem Borsiensem ab una parte, et Stephanum
castellanum de Gymis ex parte magistri Pauli dicti Magyar domini sui ab altéra per
arbitrium proborum virorum 4 de omnibus causis iniuriosis, dampnis et nocumentis
quocumquemodo inter ipsos motis et exortis ad plénum arbitratum coram nobis
fuisset et ordinatum, inter cetera idem magister Thowtos pro Michaele filio Marc
famulo suo et tributario de Solumus iuxta continentiam priorum litterarum
nostrarum feria quarta in die medii quadragesime 5 quinque marcas latorum
denariorum Wiennensium decem pensas pro marca numerando Petro villico de
Nova Villa pro eodem Stephano castellano de Gymis astanti super homicidio
cuiusdam iobagionis Iacobi filii Saal de eademNova Villa plenarie persolvit coram
nobis, et unam marcam decem pensas pro marca pro iobagionibus de Comonaty, et
idem Petrus villicus predictum magistrum Thowtos et Michaelem famulum suum
de solutione antedicta expeditum reddit et reddidit pleno iure. Dátum feria quarta
prenotata, anno Domini M° C°C°C° XXX" 0 septimo.
1

Utána: rontott „c" betű.
4

fölé.
Utána áthúzva:
5
1337. március 2 6 .

2

1337. február 9.

3

A de Lewa szavakat utólag szúrták be a sor

ut secundum s u a m medietatem s e in presentia nostri commiserat.

34.
1338. január 3. — A garamszentbenedeki konvent előtt Mihály fiai, Pál és Lőkös
tizenötödmagukkal esküt tesznek, hogy nem tulajdonították el Jákófia Miklós özvegyének, Kathusnak és leányának, Klárának női ruháit és két lovát.
Papír, hátán zárópecsét csekély töredékei. DL 72 520 (Simonyi cs. lt.) —KÜLZET: Pro Paulo
et Leucus filiis Michaelis contra dominam Kathus relictam Nicolai filii Iacou ac Claram
filiam eiusdem super depositione iuramenti facta secundo die festi octavarum Nativitatis
Domini1 coram conventu Sancti Benedicti et tertio die2 ad iudicem.
Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron damus pro memória,
quod cum secundum continentiam litterarum memorialium et iudicii examen
honorabilis viri magistri Petri prepositi ecclesie Sancti Thome martiris de
Promontorio Strigoniensi, venerabilis in Christo patris domini Chanad Dei et
apostolica gratia archiepiscopi Strigoniensis, vicarii generális Paulus et Leucus
filii Michaelis secundo die octavarum festi Nativitatis Christi proxime preteriti1
quintodecimo se 3 inclusis contra nobiles dominas videlicet Kathus relictam
Nicolai filii Iacou et Claram filiam eiusdem super eo, quod iidem Paulus et Leucus
vestes muliebres eiusdem domine Kathus relicte dicti Nicolai filii Iacou, per
Lypoldum patrem ipsius domine pro XII marcis sibi ordinatas ac dicte filie eiusdem
domine Clara nomine, equales, necnon duos equos valentes X marcas, per
memoratum Nicolaum maritum ipsius domine Kathus eisdem dominabus in suo
testamento legatos non abstulisset, iuramentali depositione se coram nobis
expurgare debuissent, ipso secundo die octavarum Nativitatis Domini1 adveniente
predicti Paulus et Leucus in nostri presentia constituti ipsum iuramentum per verba
premissa cum suis condepositoribus deposuerunt, ut debebant. Dátum secundo die
antedicto, anno Domini M° CCCmo XXX 0 octavo.
1

1338. január 2.

2

1338 . január 3.

3

Utána törölve: no.

35.
1338. június 14. előtt — A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint győrödi
Myke fia Pobor, endrédi János fia Jakab, setétkúti János és töhöli Domokos fiai, János és László perbe hívták családi Folkusfiát, Miklóst, valamint ennek fiát, Jánost.
Idézőlevél említése Druget Vilmos nádor 1340. április 12-i ítéletlevelében [DL 65 751
(Balassa cs. lt.) — REGESZTÁJA: Balassa-levéltár 42. p., AOkl XXIV. 226. sz.].

.. .cum in anno dominice incarnationis M° CCC° XXX1110 octavo iuxta continentiam
litterarum citatoriarum conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron Pobor
filius Myke de Geurud, Iacobus f i l i u s Iohannis de Endréd, Iohannes de
Sethethkuth, Iohannes et Ladislaus fílii Dominici de Thuhly Nicolaum filium
Folkus de Chalad et Iohannem filium eiusdem legittime citationis modo observato
ad quindenas Pentecostes1 coram nobis in causam attraxissent...
1

1338. június 14.

36.
1338. június 26. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Károly Róbert királynak, hogy Pál országbíró parancsa értelmében a királyi ember Simon fia Benedeket valkóci János fia Pál ellenében a király színe elé idézte.
Hártya, zárópecsétje lepergett. PLEszt. kápt. hh. lt. 39-12-3 (DF 208 885) — KIADÁSA:
MES i n . 315-316. p. —KÜLZETE: MES IH. 316. p.

37.
1339. április 2 5 . — A garamszentbenedeki konvent jelenti Drugeth Vilmos nádornak, hogy átírt kérésének megfelelően embere egresdi Mátyás fia Jakabot Bálint fia
Simon és Antalfia János helvényi nemesek ellen egy privilégium hamisítása miatt
színe elé idézte.
Két hártyára írt eredetije is volt, de mindkettő elveszett. — Az egyik a Szulyovszky cs.
lt.-ban volt. KIADÁSA: HO1.174-175. p. KÜLZETÉT lásd uo. — A másikat a pozsonyi evangélikus líceum könyvtára őrizte. KIADÁSA: HOkl 218-219. p. KÜLZETE: uo. —
REGESZTÁJUK: A O k l XXIII. 207. sz.

38.
1340. február 25. — A garamszentbenedeki konvent előtt István lekéri apát bérbe
adja monostora csanaki földjét és rétjét Vilmos pannonhalmi apátnak.
Hártya, hátlapi rányomott pecsétje lepergett. Pannonhalmi Bencés Főapátság lt. Capsa 58
C3 (361) (DF 207 167) — KIADÁSA: PRT II. 404. p. (1350. február 25-i dátummal) —
TARTALMI KIVONATA: AOkm IV. 6-7. p. — REGESZTÁJA: MES m . 355. p., AOkl XXIV.

94. sz.

39.
1340. február 29. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Károly Róbert királynak, hogy parancsának megfelelően a királyi emberfüssi Péter és fia, Tamás ellen
színe elé idézte Zamchukfiait: Miklóst, Dezsőt és Jánost.
Hártya, zárópecsétje lepergett. PL Eszt. kápt. hh. lt. 14-6-19 (DF 208 709) — KIADÁSA:
M E S III. 355. p. — REGESZTÁJA: A O k l XXIV. 99. sz. — KÜLZETE: M E S III. 355. p.

40.
1340. június 19. - július 3. —A garamszentbenedeki konvent oklevelének értelmében sárói
Pálfia István és fiai, Péter és Pál ellenében vezekényi Pálfia Miklóst és fiát, Jánost a barsi
ispán színe elé idézték.
Említése Töttös barsi ispán és a négy szolgabíró 1341. május 8-i oklevelében [DL 90 648
(Tajnay cs. lt.) — REGESZTÁJA: AOkl XXV. 306. sz.].
...cum secundum continentiam litterarum honorabilis conventus monasterii Beati
Benedicti de iuxta Gron Stephanus filius Pauli de Sarrou ac Petrus et Paulus fiiii
eiusdem secunda feria proxima post festum Corporis Christi anno Domini M°
CCC° XL mo 1 Nicolaum íilium Pauli de Wezekyn fratrem suum et Iohannem filium
eiusdem ad nostram citassent presentiam iuxta regni consuetudinem ab antiquo
approbatam tertiam feriam proximam post octavas Beati Iohannis Baptiste
proxime nunc sequentem 2 partibus pro termino coram nobis comparendi
assignando...
1

1340. június 19.

2

1340. július 4.

41.
1340. június 21. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Töttös barsi ispánnak és
a szolgabíráknak, hogy megkeresésükre a megye embere barakcsai Jakabot és Tamást, valamint másokat eltiltotta Barakcsa azon részének használatától, ami Pál
fia Istvánt és fiait, Pétert és Pált illeti.
Hártya, zárlatán pecsét nyomaival. DL 40 837 (MNM, vétel 1875) — TARTALMI KIVONATA: AOkm IV. 36. p. — REGESZTÁJA: AOkl XXIV. 403. sz. — KÜLZET: Viris nobilibus
magistro Tetheus comiti Borsiensi et iudicibus nobilium eiusdem comitatus pro Stephano
filio Pauli Petro et Paulo filiis suis econtra Iacobum et Thomam de Barakcha Nicolaum et
Stephanum filios Iacobi iobagiones et alios ad ipsos pertinentes prohibitoria.

42.
1341. március 28. — A garamszentbenedeki konvent tanúsítja, hogy Dámján fiai,
Ipoly, Domonkos és János megújítva korábbi adományukat Turcsány birtokukat a
kolosi monostornak adják.
Hártya, töredezett pecsétje fehér-zöld zsinóron függ. D L 3366 (Magyar K a m a r a Archívuma, Acta ecclesiastica) — TARTALMI KIVONATA: A O k m IV. 80-81. p . — REGESZTÁJA:
AOkl XXV. 183. sz.

43.
1341. július 21. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Károly Róbertnek, hogy
Pál országbíró megkeresésére a királyi ember barakcsai Pál fiait és másokat
Bende fia Iván és társai ellen színe elé idézte.
Papír, zárópecsét töredékével. D L 62 4 8 5 (Motesiczky cs. lt.) — Ugyanitt 17. századi egyszerű másolat. — REGESZTÁJA: A O k l XXV. 497. sz. — KÜLZET: Excelentissimo domino
suo Karolo D e i gratia illustri r e g i Hungarie pro I v a n f d i o Bende et ceteris presentibus
insertis contra Stephanum e t N i c o l a u m filios Pauli ad octavas Assumptionis B e a t e Virginis 1
citatoria.

Excellentissimo domino suo Karolo Dei gratia illustri regi Hung[arie conv]entus
monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron orationes in Domino debitas et devotas.
Litteris [comitis] Pauli iudicis curie vestre citatoriis pro Ivan filio Bende et ceteris
subsequentibus2 reverenter receptis iuxta quarum tenorem cum Benedicto de Belek homine vestro Salomonem kapellanum nostrum ad citationem de subscriptis
faciendum nostrum hominem duximus pro testimonio transmittendum, qui ad nos
reversi concorditer retulerunt, quod feria sexta proxima ante festum Beati Iacobi
apostoli3 Stephanum filium Pauli, Petrum et Paulum filios eiusdem in Barakcha,
item Nicolaum fratrem eiusdem Stephani et Iohannem filium eius in Wezekyn
possessionibus eorum4 contra prefatum Ivan, Thomam filium Ivanka de Barakcha,
Nicolaum et Stephanum filios Iacobi de eadem ad octavas Assumptionis Beate
Virginis5 ad vestre maiestatis presentiam citavissent. Dátum sabbato proximo ante
festum Beati Iacobi apostoli prenotatum, anno Domini M° C°C°C° XL mo primo.
1
3

1341. augusztus 22.
1341. július 20.

4

2

Az et ceteris subsequentibus a sor fölé utólag beszúrt szavak.

Utána kihúzva:

conta.

5

1341. augusztus 22.

44.
1341. november 18. előtt—A garamszentbenedeki konvent előtt Bars és Csütörtökhely városok ügyvédet vallanak bíráik, Jásznak mondott Pál és Oth fia Miklós
személyében.
Említése Tamás erdélyi vajda 1341. november 18-1 bizonyságlevelében [PLEszt. kápt.
mit. 40-2-13 (DF237 025) —Átírása Nagy Lajos 1347. július 28-i oklevelében. PLEszt.
kápt. mit. 40-2-35 (DF 237 047) — KIADÁSA: MES III. 404. p. — REGESZTÁJA: AOkl
XXV. 808. sz.].
45.
1342. június 4. előtt—A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint derzsenyei
Chalmer fia Ipoly és fiai bűnösek a Vesszős mester szerviense, János ellen elkövetett
hatalmaskodásokban.
1) Tudományvevő oklevél említése a sági prépostság 1342. június 4-i oklevelében [DL
87 133 (Hg. Esterházy cs. lt.) — REGESZTÁJA: AOkl XXVI. 288. sz.].
.. .Ipolitus filius Chalmerii deDersene pro se, pro Michaele et Ladislao filiis suis ...
confessus est ... quod quia idem seipsum et predictos filios suos sentiens se per
inquisitones ac per litterarum inquisitionalium diversorum videlicet capituli
ecclesie Strigoniensis, conventuum ecclesie Sancti Stephani cruciferorum de
Strigonio ac ecclesie Sancti Benedicti de iuxta aquam Gron per factum1 ac per
procurationem predicti magistri Weseus ad nimium impedimentum tam in
possessionibus, quam in rebus evenisse, videlicet propter perpetrationem fiirti,
anihilationem et concremationem molendini ac propter dampna sexaginta
marcarum valoris super Iohannem quondam theloniatorem de Bath servientem
eiusdem magistri Weseus illatis...
1

Esetleg-, sententiam.

2) Tudományvevő oklevél említése az esztergomi káptalan 1342. július 1-i oklevelében
[DL 87 138 (Hg. Esterházy cs. lt.) — REGESZTÁJA: AOkl XXVI. 347. sz.].
.. .litteras inquisitorias tam nostris, quam conventuum Sancti Stephani regis de
Strigonio et de iuxta Gron ratione premissorum dampnorum et iniuriarum per
eundem magistrum Wessceus contra ipsum Ipolitum et filios suos procuratas idem
magister Wessceus cassas reddidit et inanes etpenitus viribus carituras...

46.
1342. október 17. — A garamszentbenedeki konvent előtt Zanchuk fia Miklós és
testvére, Dezső Füss, Valkász és Ebedec közös birtoklásában állapodnak meg.
Hártya, hátlapjára nyomott pecsétje lepergett. DL 5 8 5 1 1 (Forgách cs. lt.) — TARTALMI KIVONATA: A O k m IV. 269. p. — REGESZTÁJA: AOkl X X V I . 550. sz.

47.
1342. november 23. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak, hogy átírt parancsának megfelelően a királyi ember vizsgálatot tartva megállapította, barakcsai Pál fia István és testvére, Miklós számos kárt okozott az
ártatlan barakcsai Jakab fia Miklósnak és testvérének, Istvánnak.
Papír, hátiapján zárópecsét töredéke. DL 62 493 (Motesiczky cs. lt.) — Másolat: ue. jelzet
alatt, újkori. — REGESZTÁJA: AOkl XXVI. 610. sz. — KÜLZET: Excellentissimo domino
Lodovico Dei gratia regi Hungarie pro Stephano etNicolao filiis Iacobi1 de Barakcha contra
Stephanum filium Pauli et Nicolaum ftatrem eiusdem inquisitoria.
Excellentissimo domino Lodovico Dei gratia regi Hungarie illustri domino suo
conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta fluvium Goron orationes in
Domino continuas et devotas. Litteras vestre celsitudinis inquisitorias pro
Stephano filio Iacobi de Barakcha reverenter recepimus in hec verba:
Lodovicus Dei gratia rex Hungarie fidelibus suis conventui ecclesie Sancti
Benedicti de iuxta Goron salutem et gratiam. Dicit nobis Nicolaus filius Iacobi in
persona Stephani fratris sui querulose, quod Stephanus filius Pauli de Barakcha
fraudulenter et nequitiose tales inquisitiones contra ipsum Stephanum fratrem
suum facere procurasset, quod ipse Stephanus vicinus et commetaneus suus feria
tertia proxima post festum Beati Georgii martiris anno in presenti2 unum bovem
iobagionis sui in eadem villa Barakcha commorantis subtrahi fecisset, tandem
circa festum Penthecostes3 nequitiose et fraudulenter iustas et antiquas metas dicte
possessionis sue Barakcha arari fecisset loca ipsarum metarum destruendo, et
amplius ipso non contentus, sed de die in diem mala malis acumulans cum
quibusdam iobagionibus et servientibus suis Stephano de Magayro ac Emerico
filio Pete4 tertia feria proxima post festum Nativitatis Virginis gloriose 5 propria sua
auctoritate malitia preconcepta ad dictam possessionem Barakcha nuncupatam
veniendo quandam silvam suam ad ipsam possessionem suam pertinentem succidi
et secari fecisset et ibidem quendam iobagionem suum nomine Petrum ictibus
sagittarum grandi vulnere fecisset vulnerari et quamplures alios ex iobagionibus
suis enormiter fecisset vulnerari in preiudicium ipsius non modicum et gravamen
lite tamen pendente inter ipsos, pro quibus omnibus premissis factis eundem

Stephanum fllium Iacobi prefatus Stephanus filius Pauli nitterentur aggravare, in
quibus tamen premissis ipse Nicolaus eundem Stephanum fratrem suum
innocentem fore asserit penitus et immunem, cum tamen prout asserunt, ipse
Stephanus filius Pauli unacum Nicolao fratre suo in quindenis festi Beate
Margarete virginis, cuius nunc undecima preterisset revolutio annualis,6 quendam
iobagionem eorundem filiorum Iacobi de Barakcha Ladislaum dictum Lengel
nomine turpiter fecissent verberari, qui post sex dies per ipsam verberationem
mortuus extitisset, item feria quarta proxima post diem medii quadragesime anno
in presenti7 tres iobagiones eorum et quamplures mulilieres8 prefatus Stephanus
filius Pauli enormiter fecisset verberari et post hec quendam proximum ipsorum
nomine Thomam filium Iwan de curia nostra scilicet de Wissegrad ad propria
eunte9 in publica via insidiando letalibus vulneribus cum ictibus sagittarum
fecisset vulnerari unum bonum equum sub eodem decem marcas valentem
interficiendo, culpis suis non exigentibus, lite pendente inter ipsos. Quare fidelitati
vestre firmiter precipimus per presentes, quatenus vestrum mittatis hominem pro
testimonio fidedignum quo presente Leukus filius Dominici filii Bani aule nostre
iuvenis vel Egidius filius Mykou aut Deseu de Rende aliis absentibus homo noster
ab omnibus, quibus decuerit, sciat et inquirat de omnibus premissis et singulis
premissorum omnimodam veritatem. Et post hec prout vobis premissorum veritas
constiterit, nobis fideliter rescribatis. Datum in Wissegrad, secundo die festi Beati
Martini confessoris, anno Domini Mmo CCCmo XLmo secundo.10
Nos igitur mandatis vestre excellentie obedire cupientes, ut tenemur, cum predicto
Deseu de Rende homine vestre serenitatis Mauricium capellanum nostrum ad
premissam inquisitionem faciendum pro testimonio nostrum hominem duximus
transmittendum, qui demum ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, quod ab
omnibus, a quibus decuit et licuit, et specialiter in villis Peel, Endred, Bese, Beleg
et Rendve vocatis a nobilibus, sacerdotibus et populis de eisdem in ecclesiam
congregatis a singulis eorum singulariter fide ipsorum et conscientia mediante
diligenter requirendo talem scivissent veritatem, quod in premissis nocumentis et
factis, furtu scilicet memorati bovis, sectione silve antedicte et destructione
metarum ipsius possessionis Barakcha eo, quod eadem ab aliapossessione filiorum
Iacobi similiter Barakcha vocata non per aliquas metas, sed per quoddam terminum
vulgo mege vocatum esset separata, necnon vulneratione prefati Petri ac
verberatione iobagionum ipsorum filiorum Pauli memoratus Stephanus filius
Iacobi innoxius esset ac immunis, item de alia inquisitione antedicta iidem11
nobiles, sacerdotes et populi similiter fide ipsorum mediante et conscientia per
ipsos requisiti super premissis illatis, videlicet verberatione et morte dicti Ladislai
Lengel ac verberatione iobagionum ipsorum filiorum Iacobi et aliquarum

mulierum, necnon vulneratione Thome filii Iwan et morte sui equi eosdem
Stephanum et Nicolaum filios Pauli fore noxios et culpabiles respondissent et
omnia premissa per modum prehabitum facta et illata per eosdem ipsis filiis Iacobi
fuisse asseruissent, Dátum sabbato proximo post octavas festi Beati Martini
confessoris, anno Domini prenotato.
I

Utána kihúzva: contra S.

2

1342. április 30.

3

1342. május 19. körül.

4

A szó első betűje

5
„s" v a g y „ f ' betűből javítva.
1342. szeptember 10. 6 1331. július 2 7 . 7 1342. március 13.
8
Recte: mulieres. 9 Recte: euntem (Thomam), esetleg eunti (via). 10 1342. november 12.

II

Utána kihúzva-, nobilis.

48.
1343. március 1. — A garamszentbenedeki konvent előtt Zanchuk fia Rubin és
testvérei, Miklós, Dezső és János Füss, Ebedec, Valkász, Tild és Aszna birtokaikat
illetően osztályt tesznek egymás között.
T ö b b helyütt átázott hártya, hátlapi pecsét n y o m a . PL Eszt. kápt. h h . lt. 4 2 - 1 0 - 1 2 ( D F
208 924) — KIADÁSA: M E S Hl. 488-^90. p . — REGESZTÁJA: A O k l XXVII. 80. sz.

49.
1343. április 20. előtt — A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint füssi
Zonchukfia Rubin ispán minden birtokügyben kiadott oklevelét testvéreinek, Miklósnak, Dezsőnek és Jánosnak átírásra átadni tartozik.
A n y í l t kötelezvénylevél e m l í t é s e — a z o n o s s z ö v e g g e l — a n y i t r a i káptalan két 1343. április
20-i [ D L 58 512 és 58 513 (Forgáchcs. lt.) —REGESZTÁIK: A O k l X X V I I . 180. és 181. sz.],
valamint 1343. április 21-i [DL 58 514 ( F o r g á c h cs. lt.) — REGESZTÁJA: AOkl X X V I I .
190. sz.] okleveleiben olvasható.

...cum secundum continentiam litterarum conventus monsterii Beati Benedicti de
iuxta fluvio Gron obligatoriarum patentium comes Rubinus filius Zonchuk de Fyus
ab ima, Nicolaus, Deseu et Iohannes filii eiusdem Zonchuk fratres dicti comitis Rubini ab altéra in octavis festi Passce Domini iam elapsis1 coram nobis comparere,
idemque comes Rubinus universas litteras in facto possessionario confectas prefatis
Nicolao, Deseu et Iohanni fratribus suis ad rescribendum dare debuissent...
1

1343. április 20.

50.
1343. június 9. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy átírt parancsának megfelelően a királyi ember Nyitra vármegye közgyűlésén
vizsgálatot tartva megtudta, elefánti Dezsőfia Mihály hatalmaskodva lovakat rabolt elefánti Mátyás szalakuszi birtokáról.
Papír, h á t l a p j á n t e r m é s z e t e s s z í n ű , kerek z á r ó p e c s é t t ö r e d é k e . D L 3 5 8 6 ( N R A ) —
REGESZTÁJA: A O k l XXVII. 390. sz.

Excellentissimo domino suo Ludvico Dei gratia regi Hungaiie conventus
monasterii Sancti Benedicti d[e iuxta] Goron orationes in Domino debitas et
devotas. Litteras vestre maiestatis inquisitorias pro Nicolao filio Mathie de
Elephanth1 reverentia, qua decuit, recepfimus i]n hec verba:
Ludwicus D e i gratia rex Hungarie fidelibus suis conventui ecclesie Sancti
Benedicti de iuxta Goron salutem et gratiam. Dicit nobis Nicolaus filius M[athie]
de Elephanth querulose, quod sabbato proximo post vicesimum secundum diem
festi Beati Georgii martiris proxime preteriti2 Michael 3 filius Deseu de eadem
Elephanth potentialiter manibus armatis in possessionem suam Zalakuz vocatam
veniendo sex equos suos abstulisset lite pendente inter ipsos, ex quibus duos
restituisset, alios vero quatuor pro se reservasset culpis suis non exigentibus. Quare
fidelitati vestre flrmiter precipimus per presentes, quatenus vestrum mittatis
hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iwan de Chymd vei Stephanus
dictus Chuka aut Stephanus filius Dyonisii de eadem aliis absentibus homo noster
ab omnibus, quibus decuerit, sciat et inquirat de premissis omnimodam veritatem.
Et post hec secundum quod vobis veritas constiterit premissorum, nobis fideliter
rescribatis. Dátum in Wyssegrad, feria tertia proxima ante festum Asscensionis
Domini, anno eiusdem M° CCCmo XLmo tertio.4
Nos igitur vestre excellentie mandatis obedientes, ut tenemur, cum Iwan de Chymd
homine vestro Mauricium sacerdotem et cappellanum nostrum ad exequendum
premissa pro testimonio destinamus, iidem negotio bene intenti et ad nos reversi
nobis concorditer retulerunt, quod in congregatione generáli universitatis nobilium
comitatus Nitriensis feria quinta proxima ante festum Penthecostes 5 prope
civitatem Nitriensem celebrata vigore litterarum regalium proclamata ad
huiusmodi rei veritatem experiri volentes iudices nobilium iuratosque assessores
per universitatem nobilium dicti comitatus assignatos, qui tacto vivifice crucis
ligno fide eorum Deo debita et fidelitate regie maiestati sueque Sacre Corone
observanda mediante communem iustitiam et assessores ad universitatem
nobilium ad referendam se spoponderant, qualiter ipsis super premissis veritas
constaret ad eandem fidem et fidelitatem compromissam requisitos habuissent

deliberatione unanimi et concordi attestatione et testificatione aflfirmarunt, quod
sabbato proximo post vigesimum secundum diem festi Beati Georgii martiris
proxime preteritam predicti6 Miehael filius Deseu de eadem Elephanth predictus
potentialiter armatis manibus ad possessionem suam Zalakuz vocatam veniendo
quatuor equos suos abstulisset litis intermedio, ex quibus duos restituisset, alios
vero duos pro se reservasset non merentibus aliquibus suis culpis. Dátum feria
secundaproximapost octavas Penthecostes, annoDomini M° CCC mo XL mo tertio.
1
4

Sor fölé írt szó, alatta kihúzva: Chymd. 2 1343. május 17.
1343. május 20. 5 1343. május 29. 6 1343. május 17.

3

Utána kihúzva: de eadem.

51.
1345. május 22. -július 1. —A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint Miklós fia Miklóst Apor fia Péter ellen a királyi jelenlét elé idézték
Említése Pál országbíró 1345. november 19-i oklevelében [Ma lappang. MES III. 588. p.
szerint jelzete: Prímási Levéltár Secul. Lad. C. nr. 12 — KIADÁSA: MES III 577-588. p.
(Az említés: 579. p.)].
52.
1345. július 30. - augusztus 15. — A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint
Miklós fia Miklós Vörös Tamás csejtei várnagy érdekében erőszakkal megakadályozta, hogy a királyi ember Hetény birtokot Aporfia Péternek iktassa, ezért a királyi ember Tamást Apor fia Péter ellenében a királyi jelenlét bírósága elé idézte.
Említése Pál országbíró 1345. november 19-i oklevelében [Ma lappang. MES III. 588. p.
szerint jelzete: Prímási Levéltár Secul. Lad. C. nr. 12 — KIADÁSA: MES III 577-588. p.
(Az említés: 580-581. p.)].
53.
1345. október 11. — A garamszentbenedeki konventjelenti Erzsébet királynénak,
hogy Pál királynéi tárnokmester parancsára a királyné embere Mangya lakosait
Gyula fia Gergely ellen színe elé idézte.
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 3784 (NRA) — KIADÁSA: AOkm IV. 545. p.
54.
1346. december 7. előtt — A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint kissarlói Pálfia István és Miklós fiai: András, László és Farkas vitás ügyükben választott
bírák ítéletét büntetés terhe mellett elfogadják.

Emlékeztető oklevél említése a garamszentbenedeki konvent 1347. január 18-i oklevelében. — Lásd AOkm V. 1. p.
55.
1346. december 7. előtt — A garamszentbenedeki konvent előtt Miklós fiai, András, László és Farkas kürti András személyében ügyvédet vallanak.
Említése a garamszentbenedeki konvent 1347. január 18-i oklevelében.
...cum ... Iohanne filio Nicolai et Andrea de Kurth cum litteris nostris
procura-toriis pro Andrea, Ladislao et Farkasio filiis eiusdem Nicolai parte ab
altéra ... coram nobis constitutis...
56.
1347. jannár 18. — A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy a kissarlói
Pálfia István és Miklósfiai, János, András, László és Farkas közöttiperben választott bírák hozta ítéletet utóbbiak vonakodtak elfogadni.
Papíron, zárlatán pecsét nyomaival. DL 41 030 (MNM, vétel 1875) — TARTALMI KIVONATA: AOkm V. 1-2. p.—KÜLZET: Pro Stephano filio Pauli de Kyuss[arlou] super arbitrio per
probos et nobiles viros in possessione Wezekyn, ubi ecclesia Beati Iohannis Baptiste
habetur, in octavis festi Epiphaniarum Domini proxime preteritis coram testimonio
conventus monasterii Sancti Benedicti facto et per Iohannem filium Nicolai et Andreám de
Kyurth procuratorem Andree, Ladizlai et Farkasii fíliorum eiusdem Nicolai non acceptato
memorialis.
57.
1347. október 30. — A garamszentbenedeki konvent előtt sár ói Bede fia Péter
szerviense, Reynis Miklós helyett Bot fia Benedek megsebesítéséért hét ésfél márka
fizetésére kötelezi magát.
Papír, zárlatán pecsét nyomai. DL 3947 (NRA) — TARTALMI KIVONATA: AOkm V.
150-151. p.
58.
1348. február 14. előtt — A garamszentbenedeki konvent emlékeztető oklevele
szerint Sándor fia Miklósnak egy vitás földdarab ügyében esküt kell tennie Olivér
fiai, Péter és János ellen.
Említése a garamszentbenedeki konvent 1348. február 19-i oklevelében.

59.
1348. február 19. — A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Sándor fia
Miklós, valamint Olivér fia Péter és János egy vitás földön megosztoztak.
Chirographált, k é t helyütt lyukas hártya. Plicájáról z ö l d - s á r g a sodraton p e c s é t f ü g g . MTA
K T Kézirattár, O k l e v é l g y ű j t e m é n y 110 (Bossány cs. lt.) ( D F 243 755)

Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta fluvium Goron omnibus Christi
fidelibus presentem paginam intuentibus salutem in largitore salutis. Ad
universorum igitur notitiam tam presentium, quam futurorum harum serie volumus
pervenire, quod cum secundum continentiam priorum litterarum nostrarum
memorialium in causa habita inter Nicolaum filium Alexandri ab una, Petrum et
Iohannem filios Oliverii parte ab altéra super quadam particula terre litigiose inter
possessiones partium ambarum existente feria quinta proxima ante Septuagesimam1
idem Nicolaus filius Alexandrii cum nobili sibi simili in facie eiusdem particule terre
litigiose regni consuetudine approbante contra predictos Petrum et Iohannem filios
Oliverii presente nostro testimonio per partes communiter adducendo iurare
debuisset, et ipso termino ocurrente ad petitionem partium predictarum fratrem
Nicolaum sacerdotem unum ex nobis pro testimonio misissemus, tandem idem homo
noster cum supradictis partibus ambabus ad nos reversi concorditer retulerunt, quod
compositione et ordinatione proborum et nobilium virorum ibidem in facie particule
terre litigiose interveniente ad amicabilem pacis unionem devenissent, sicut etiam in
nostra presentia devenerunt eo modo, quod dimisso et postposito iuramento
prenotatam particulam terre litigiose in duas partes divisissent, unam particulam
Nicolao filio Alexandri viciniorem possessioni sue, et alteram particulam Petro et
Iohanni filiis Oliverii similiter possessioni eorum viciniorem cuilibet parti
devolutam sibi particulam terre litigiose perpetue possidendam et paeifice tenendam
et habendam, et, ut in supradicta amicabili pacis unione valeant inposterum quietius
permanere, sepedictam particulam terre litigiose in duas partes divisam sub certis
metis subsequentibus ab invicem separassent, quarum metarum primo versus
orientem super fluvium Stranya iuxta magnam viam de Sancto Martino euntem in
Zelesan duas novas terreas metas erexissent, deinde sursum in eadem via procedendo
in rubo [ — ] 2 sub quercu secundam metam terream novam erexissent, postea eundo
versus occidentem circa quandam semitam tertiam novam metam erexissent, et
rursus ulterius procedendo esset antiqua terrea meta, deinde descendendo essent tres
mete antique sub tribus arboribus quercinis, quarum prima esset lapidea, due relique
terree, postremo super fluvium Rychke ultimam terream metam erexissent, et ibidem
mete particule terre litigiose divise terminarentur. In cuius rei testimonium et
perpetuam firmitatem presentes litteras sub sigilh nostri appensione concessimus

roboratas. Dátum feria tertia proxima post Septuagesimam, anno Domini M1110
CCCmo XLmo octavo.
ABC
1

1348. február 14.

1

Egy szó nagyságú lyuk.

60.
1349. július 2. — A garamszentbenedeki konvent tudtul adja, hogy Lőrinc fia Mikó
Antal megölése miatt 8 budai márkát és 100 bécsi dénárt köteles fizetni a Nógrád
megyei Miklós fia Mihálynak, továbbá gondoskodni tartozik a temetésről.
Papír eredetije elpusztult. Fényképmásolata: DL 96 305 (Vay cs. berkeszi lt.)
Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de [iuxta] Gronmemorie commendantes
significamus universis presentium notitiam habituris, quod Mychaele filio Nycolai
comitatus Neugradensis, ut retulit, ab una, item Mykov filio Laurentii parte ab altéra
mediante Andrea fratre Laurentii sacerdotis coram nobis personaliter constitutis
propositum per eosdem concorditer extitit et relatum, quod super facto homicidii
Anthonii fratris eiusdem Mychaelis compositione et ordinatione proborum et
nobilium virorum interveniente ad plenam pacis unionem devenissent et in nostri
presentia devenerunt eo modo, quod idem Mykou filius Laurentii [pro predicto]
homicidio Anthonii octo marcas Budensis ponderis et centum denarios Wienenses
prenotato Mychaeli solvere assumpsit in terminis et sub penis [infrascriptis],
videlicet in octavis festi Nativitatis Beate Virginis proxime occurrentibus1 quatuor
marcas et centum denarios, quas si non solveret,2 in sex marcis sine principali
solutione remaneret, item in octavis Epyphaniarum Domini immediate
subsequentibus3 iterato quatuor marcas, quas si solvere negligaret vei non curaret,
quicumque primo solvisset, perditum esset penitus et amissum, et in prosecutione
cause homicidii supradicti idem Mychael a modo coram quovis iudice liberam
haberet facultatem, item nominatus Mykou sepulturam homicidii memorati
tenebitur expedire. Prenominatis igitur solutionibus legittime persolutis sepedictus
Mychael ex parte sui et omnium cognatorum suorum et aliorum ad se pertinentium
prenominatum Mykou tenebitur de homicidio sepius recitato mediantibus litteris
expeditoriis reddere absolutum, sicut ad omnia premissa et singula premissorum
ambe partes coram nobis constitute se spontanea obligarunt. Dátum feria quinta
proxima post festum apostolorum Petri et Pauli Beatomm, anno Domini M° CCC°
XL mo nono.
1

1349. szeptember 15.

2

Utána kihúzva-, negligaret.

3

1350. január 13.

61.
1349. augusztus 1. — A garamszentbenedeki konvent előtt parassai Miklós fia
Miklós és fodémesi István fia Jákó bevallja, hogy Parassa birtok Miklóst illeti,
Jákónak nincsen joga hozzá.
A két fél számára kiállított két példányban, mindkettő papír, zárópecsétjük lepergett.
DL 28 067 (Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára, Vegyes iratok) — KIADÁSA:
AOkm V. 312. p. — KÜLZETEK: 1) Protestatio pro Iakou filio Stephani de F[ydy]mes
comitatus Hunthiensis super possessione Parasa vocata memorialis. 2) Protestatio pro
NicolaofilioNicolay de comitatu Hunthensi super possessione Parasa vocata memorialis.
62.
1349. augusztus 25. —A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy előtte litasi
Zádor fia, István Litas birtokát 24 forintért a visszaváltásig elzálogosította borfői
István fiának, Tamásnak.
Tartalmi átírása Kont Miklós nádor 1364. február 25-i ítéletlevelében [DL 41 566 (MNM)].
— Eszerint pátens formájú volt.
.. .prefatusque Thomas filius Stephani pro se similiter personaliter et pro ipso Beke
fratre suo ... exsurgendo ipsam possessionem Lyucas tam hereditario, quam
emptionis iure titulis ipsis pertinere et super hoc se et ipsum Beke fratrem suum
efficacia instrumenta habere et ibidem exhibere posse allegarat, ubi et instanter
quasdam quatuor litteras, tres scilicet patentes et quartam clausam, unam ... duas
conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron, unam feria tertia proxima
post festum Beati Bartholomei apostoli et aliam in octavis festi Beati Mychaelis
archangeli sub anno Domini M m o CCCmo quadragesimo nono,1 et quartam ...
emanatas et confectas nobis presentavit... in tenoribus vero predictarum duarum
litterarum patentium ipsius conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron
adinveniebatur, quod prenotato Thoma filio Stephani de Borfew ab una, et
Stephano filio Zador ad Lyucas parte ab altéra mediante Iacobo filio Petri de Horch
cum [ — ] 2 eiusdem Stephani coram eodem conventu Sancti Benedicti personaliter
constitutis per eundem Stephanum filium Zador propositum etrelatum extitisset eo
modo, quod predictam possessionem suam Lyucas in comitatu Huntiensi
existentem cum utilitatibus suis et pertinentiis universis preantedicto Thome filio
Stephani de Borfew pro viginti quatuor florenis plene ab eodem perceptis
impignorasset coram conventu prenotato cum intermedio, quod omnes utilitates et
pertinentie eiusdem posessionis Lyucas, quousque ipsam redimere non posset,
idem Thomas perciperet et percipere debeat pleno iure, cum autem clementia
omnipotentis Dei sive tunc in presenti compositione, sive in futuro sibi cum

pecunia provideret, prenotatam possessionem Lyukas pro eisdem viginti quatuor
florenis ipse Stephanus filius Zador vei filii sui et non alii ex cognatione sua
redimere possent et deberentnullo contradictionis obstaculo impediente...
1

1349. augusztus 25. és október 6.

2

Olvashatatlan szó; talán: memoriale.

63.
1349. október 6. — A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy előtte Zádor
fia, István Litas nevü, már korábban elzálogosított birtokát részben a korábbi zálogösszegért, 24 forintért, részben további 10 dénármárkáért eladta borfői István
fia Tamásnak.
Tartalmi átírásaKont Miklós nádor 1364. február 25-i ítéletlevelében p L 4 1 566 (MNM)].
— Eszerint pátens formájú volt. — Keltezésére lásd 62. sz.!
...demumque prenominatus Stephanus filius Zador presente Iacobo filio Petri de
Horch cum [
]* eiusdem similiter coram eodem conventu personaliter
comparendo predictam possessionem suam Lyucas vocatam in predicto comitatu
Huntiensi habitam, quam eidem Thome filio Stehani de Borfew, ut premittitur, in
viginti quatuor florenis impignorasset, ipso Thome filio Stephani ex integro, tum
pro decem marcis denariorum, quamlibet marcam cum decem ponsis2 numerando,
tum etiam pro predictis viginti quatuor florenis vendidisset cum curia, domo et
sessione cum terris arabilibus, pratis, fenetis et silvis cunctisque utilitatibus et
pertinentiis suis iure perpetuo in filios filiorum possidendam, tenendam pariter et
habendam, perpetuans ipsam possessionem Lyucas eidem Thome filio Stephani
nichil sibi vei heredibus suis in eadem iuris vei residui relinquendo seu 3
reservando...
1

Olvashatatlan szó; talán: memoriale.

2

Recte\ pensis.

3

Bizonytalan olvasat.

64.
1350. január 11. — A garamszentbenedeki konvent jelenti, hogy fogott bírák Miklós titkos kancellár felszólítására,
sikertelenül próbáltak meg békét szerezni
kistapolcsányi András fia Andrásnak zimányi Izath fia Benedek és Begzefia István
elleni, Bajka birtok miatt folyó perében.
Papír, zárlatán pecsét n y o m a i . D L 4 1 0 6 ( N R A ) — TARTALMI KIVONATA: A O k m V.
3 5 0 - 3 5 1 . p.

65.
1350. január 16. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy parancsára vizsgálatot tartva a királyi ember megállapította, lekéri Péterfia
Farkas Vesszős mester Beder nevű zselízi tisztjét halálosan megsebesítette.
Papír, hátán zárópecsét töredékei. D L 76 9 5 9 (Zichy cs. lt.)—KIADÁSA: Z O I I . 4 1 3 - 4 1 4 . p.
— KÜLZET: uo. 414. p .

66.
1350. július 27. — A garamszentbenedeki konvent előtt győrödi Myke fia Miklós
esküt tesz, hogy Pobor fia Andrásnak gyújtogatással, lopással és más módon kárt
nem okozott.
Papír, hátán töredezett pecsét. D L 2 4 4 2 2 (Vitális Mór gyűjteménye)—KIADÁSA: A O k m V .
3 9 6 - 3 9 7 . p.

67.
1350. augusztus 9. — A garamszentbenedeki konvent tanúsítja, hogy bálványi Péter leánya Csala Bálvány (más néven Leucse) birtokának negyedrészét eladta rokonának, bálványi Mykchnek.
A garamszentbenedeki konvent 1381. j ú l i u s 13-i átírásából [ D L 69 254 (Kubinyi cs. lt.) —
17. századi, tévesen 1361. július 13-ra keltezett, számos h i b á s olvasatot tartalmazó másolata: D L 6 9 2 4 7 (Kubinyi cs. l t . ) ] . — A z átíró oklevél szövege szerint az eredeti pátens f o r m á j ú
oklevél hártyára volt írva.

Nos conventus monastern Sancti Benedicti de iuxta fluvium Gron significamus
universis, quibus expedit, presentium per tenorem, quod Mykch de Balwan ab una,
item domina Chala filia Petri filii Corlad de eadem cum Margaréta filia parte ab
altéra coram nobis personaliter constituti eadem domina Chala per modum
protestationis confessa est oraculo vive vocis, quod quartam partém possessionis
Balwan, que alio nomine Leuche vocatur, cum utilitatibus suis et pertinentiis
universis, sicut Petrus filius Corlad páter ipsius sibi iure hereditario condonaverat,
ita eandem quartam partém possessionis Balwan sive Leuche predicto Mykch
proximo suo unacum rebus parafarnalibus, in quibus debitor eidem extiterat, pro
sex marcis Wiennensibus denariorum decem ponses 1 pro marca numerando
dimisisset, ymo vendidisset et perpetue possidendam sibi et suis heredibus sine
retractatione contulisset, quas sex marcas se etiam ab eodem Mykch plenarieretulit
percepisse, et litteras quascumque super prenotata quarta parte possessionis
Balwan sive Leuche haberet confectas, in nostri presentia cassas et irritas ac omni

vigore reddidit penitus carituras. Cum igitur presentes nobis fuerint reportare,
nostris litteris privilegialibus assumimus confirmare. Dátum feria secunda in
vigilia Beati Laurentii martiris, anno Domini M1110 CCC mo quinquagesimo.
1

Recte: pensas.

68.
1351. május 16. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy amikor átírt parancsa értelmében a királyi ember barakcsai Jakab fia Miklós
mester és testvére, István Nagyugróc nevű birtokának határjárását és a birtok iktatását el akarta végezni, több szomszéd tiltakozott a Nagyugróc és Kisugróc között
emelni tervezett új határjelek ellen.
Hártya, hátlapján pecsét nyoma. D L 16 104 (Keglevich cs. lt.) — KIADÁSA: B a r s i okmánytár 3 1 - 3 2 . p.

69.
1351. július 9. — A garamszentbenedeki konvent előtt kereskényi Mihály fiai,
Lőkös és Pál Lajos királyt Magasmart birtok eladományozásától, az újbányái polgárokat pedig birtokba vételétől eltiltják
Papír, hátoldalán z á r ó p e c s é t t ö r e d é k e s maradványai. D L 7 2 532 ( S i m o n y i c s . lt.) —
KÜLZET: Pro magistris Leukus et P a u l o filiis Mychaelis de Kyriskin super possessione
Mogosmorth vocata prohibitio generális.

Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta fluvium Goron damus pro
memória, quod Leukus et Paulus filii Michaelis de Kyriskin coram nobis
personaliter constituti excellentissimum principem et dominum, dominum
Lodovicum Dei gratia regem Hungarie a collatione possessionis Mogosmorth
vocate et quoslibet alios cuiuscumque condicionis, dignitatis vei officii existant, et
specialiter iudicem, iuratos et totam communitatem civium seu hospitum de
Kunisspergh a postulatione, occupatione, receptione, conservatione et omnium
fructuum ac utilitatum eiusdem possessionis perceptione regni consuetudine
mediante prohibere curarunt. In quorum relationis seu prohibitionis testimonium
presentibus sigillum nostrum autenticum duximus apponendum. Dátum sabbato
proximo post octavas festi apostolorum Petri et Pauli Beatorum, anno Domini
M°C CC° quinquagesimo primo.

70.
1352. április 4. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy parancsára a királyi ember a konvent bizonyságának jelenlétében barakcsai
Jakab fia Miklós és István mesterek Nagyugróc és Pázsit birtokainak határait bejárta.
A garamszentbenedeki konvent 1366. január 10-i átírásában /AMB Seilern cs. lt. 1-30 (DF
249 102)—Átírása a garamszentbenedeki konvent 1400. november 23-i [DL 8860 (NRA)],
valamint 1402. május 24-i oklevelében [MTA KT Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 123
(Bossány cs. lt.) (DF 243 768)]. Tartalmi átírása Garai Miklós nádor 1422. március 3-i oklevelében [(MTA KT Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 320 (Bossány cs. lt.) (DF 243 967),
AMB Seilern cs. lt. 2-44 (DF 249 108) — Utóbbi 18. századi egyszerű másolata: uo. 4-155
(DF 249203)—REGESZTÁJA: ZsO IX. 238. sz.]. —Az 1366. január 10-i oklevél 18. századi egyszerű másolata: DL 16 106 (Keglevich cs. lt.)/. — Az 1366. január 10-i átíró oklevél
szerint az eredeti oklevél pátens formátumú, papírra írt volt.
Excellentissimo domino Lodovico Dei gratia regi Hungarie illustri domino suo
conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta fluvium Goron orationes in
Domino continuas et devotas. Litteras vestre excellentie super possessionibus
Noog Wgroucz et Pasyt in comitatu Borsiensi existentibus reambulatorias pro
magistris Nicolao et Stephano filiis Iacobi de Barakcha summa recepimus cum
reverentia, et secundum continentiam earundem cum Nicolao de Peel homine
vestre serenitatis fratrem Heckardum sacerdotem unum ex nobis ad premissam
reambulationem faciendam pro testimonio nostrum hominem duximus
transmittendum, qui demum ad nos reversi concorditer retulerunt, quod sabbato
proximo ante diem Ramispalmarum1 ad faciem dictarum possessionum Noog
Wgroucz et Pasyt vocatarum accessissent et in eisdem quatuor continuis diebus
expectantes vicinis et commetaneis universis legittime convocatis predictas
possessiones Noog Wgroucz et Pasyt per suas veras metas veteres novasque circa
veteres, ubi necesse fuisset, erigendo reambulassent et reambulatas ab aliorum
possessionibus et possessionariis portionibus metalibus distinctionibus separatas,
easdem prenominatis magistris Nicolao et Stephano filiis Iacobi eo iure, quo ad
ipsos dinoscebantur pertinere, reliquissent perpetuo possidendas nullo penitus
contradictore existente. Quarum quidem possessionum metas ab aliis vicinis et
commetaneis ac circumiacentibus possessionibus hoc ordine distinctas retule[runt,
qu]od sub monte, qui Moczk nuncupatur, in parte orientali sub arbore quercina novam terream metam erexissent, deinde procedendo versus partém aquilonarem in
quadam valle sub arbore quercina secundam novam terram metam erexissent,
abinde autem pro[cedendo] in cuiusdam ascensu montis sub arbore quercina

tertiam novam metam terream erexissent et hec trés mete separant villám
predictorum magistrorum Nicolai et Stephani filiorum Iacobi Noog Wgroucz
dictam a villa domini regis Felfalu vocata, item ab ipsa tertia meta lineatim
procedendo a parte eiusdem ville Felfalu in vertice montis pro aha villa eorundem
Nicolai et Stephani filiorum Iacobi Pasyt vocata novam terream metam iuxta
veterem erexissent, deinde per eandem lineam de monte in quandam vallem
descendendo sub arbore quercina in ipsa valle constituta novam terream metam
erexissent, abinde vero per eandem vallem versus aquilonem procedendo sub
arbore tylie novam terream metam erexissent, ab ipsa vero meta iterato per eandem
vallem versus ortum solis procedendo sub arbore pyri novam terream metam
erexissent, item in eadem linea versus ryvulum Kysmoholnycza dictum
procedendo sub arbore, que rakatyafa vulgariter dicitur, novam terream metam
erexissent, abinde autem iuxta decursum eiusdem ryvuli procedendo sub arbore
cyni, qui penes eundem rivulum stat, novam terream metam erexissent, abinde vero
secundum quod idem ipse ryvulus Kysmoholnycza in maiorem ryvulum, qui
similiter Moholnycza vocatur, decurrit, est meta et ibi terminantur mete, que
dividunt sepedictam villám Pasyt a villa domini regis Felfalu superius nominata,
deinde ab ipso coniunctu ryvulorum per decursum maioris ryvuli Moholnycza
procedendo usque ad locum, ubi ipse ryvulus in duas partes dividitur, ipsa divisio
ryvuli est meta, que dividit villám Pasyt a villa Petri fílii Nicolay Oslyan vocata, ita
videlicet, quod superior pars ryvuli, que per terram antedicti Petri fílii Nicolai de
Oslyan decurrebat, quam partém ryvuli superiorem magistri Nicolaus et Stephanus
fílii Iacobi sepius recitati causapacis et amicitie in suo priori et antiquo decursuper
terram suam usque ad flumen Nytrie pro meta decurrere fecerunt sua spontanea
voluntate, postea vero a loco illo, ubi ipsa superior pars ryvuli Moholnycza in
flumen Nytrie intrat, ab ipso introitu ipsius ryvuli ipse fluvius Nytrie, prout per
terram Kerescheren ac per terram Pasyt decurrit, média pars eiusdem fluvii cedit
pro meta magistris Nicolao et Stephano filiis Iacobi prenotatis ac possessione
eorum Pasyt prelibata usque ad metam Kyswgroucz ville scilicet domini regis per
decursum fluvii descedendo, circa ipsam autem metam Kyswgroucz iterato extra
flumen Nitrie saliendo sub quadam arbore pyri prope ipsum flumen Nitrie inter
villám Kyswgroucz domini regis ac possessiones seu villás Noog Wgroucz et
Pasyt memoratorum Nicolai et Stephani magistrorum novam terream metam
erexissent, item ab ipsa arbore pyri versus 2 quendam montem contra partém
meridianam procedendo sub arbore, [que] vulgo sylfa dicitur, novam terream
metam erexissent, abinde vero per quendam rubum transeundo iuxta eundem
rubum sub arbore, que vulgo egerfa dicitur, novam terream metam erexissent,
deinde ad viam publicam, que versus Privigia in Turuch ducit, procedendo iuxta

ipsam viam novam terream metam erexissent, deinde ipsam viam super quandam
terram arabilem transeundo in medio ipsius terre arabilis novam terream metam
erexissent, ab ipsa vero meta transeundo versus viam, que de Magna Wgroucz in
Minorem Wgroucz ducit, iuxta ipsam viam novam terream metam erexissent,
deinde ipsam viam transeuntes versus quendam montem, qui vulgariter Sypk heeg
dicitur, procedendo in eodem monte novam terream metam erexissent, abinde vero
procedentes ad album lapidem venissent et ab ipso lapide ad viam, que in villam
Baragyan transit, descendissent, iuxta quam viam novam terream metam
erexissent, et inde procedentes ad fontem, qui vulgo [ — ] 3 vocatur, venissent, sed
ibi nullam metam erexissent, quia ipse fons esset meta, qui villas seupossessiones
Noog Wgroucz et Pasyt supradictorum Nicolai et Stephani magistrorum filiorum
Iacobi de Barakcha a villa domini regis Kys Wgroucz vocate separaret, et ab eadem
meta propter absentiam aliquorum commetaneorum ulterius non hac vice
processissent. Datum feria quarta proxima ante festum Resurrectionis Domini,
anno eiusdem Mmo CCC1110 qxiinquagesimo secundo.
1

1352. m&rcius 31. 2 Sorfole beszurt szo. 3 DF 249 102: olvashatatlan szo. DL 8860 es
DF 243 768: Javornyk. DL 16 106: Studenka.
71.

1352. &prilis 5. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos kiralynak,
hogy atirt parancsa ertelmeben a kiralyi ember vizsgalatot tartva megallapitotta,
hogy szerencsnekmondottgonosztevokmegtamadtdk Vrachfia Balint dezseri hazat.
Papir, zarlatan pecset toredekeivel. DL 4 2 6 9 (NRA) — KIADASA: AOkm V.

571-572.

p.

72.

1352. aprilis 18. — A garamszentbenedeki konventjelenti Nagy Lajos kiralynak,
hogy atirtparancsara a konvent bizonysdganakjelenleteben a kiralyi ember Bars
megye kozgyulesen vizsgalatot tartva megdllapUotta, setetkuti Janosfamulusaival
esjobbagyaival egyuttPalfia Ldrinc Eny birtokan hatalmaskoddsokat kovetett el.
Csonka, hajtasaiban erosen seriilt, vizfoltos papir, zaropecset csekely toredekei. DL 98 165
(Tab. prov.)—KULZET: Excellentissimo domino suo Lodovico Dei gratiaregi Hungariepro
Laurentio filio Pauli de Eny contra Iohannem de Setetkut famulos et iobagiones suos1 ultra
nominatos inquisitoria.

Excellentissimo domino Lodovico Dei gratia regi Hungarie domino suo illustri
conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta fluvium Goron orationes in

Domino continuas et devo[tas. Litteras] vestre excellentie inquisitorias pro
Laurentio filio Pauli de Eny recepimus summa cum reverentia in hec verba:
Lodovicus Dei gratia rex Hungarie fidelibus suis conventui [monasterii Sancti]
B enedicti de iuxta Goron salutem et gratiam. Dicitur nobis in persona Laurentii fihi
Pauli de Eny, quod Iohannes de Setetkut dominico die proximo post festum
Assumptionis Virginis [gloriose in] anno nunc proxime elapso preteritum,2 ipso
circa ecclesiam parochialem in possessione Bese vocata existente, armatis
manibus unacum Michaele et Petrik filiis Martini [et Lau]rentio genero eiusdem,
famulis suis contra ipsum irruendo eundem letalibus vulneribus sauciatum
rehquisset, et demum eo non contentus, ymo malum malo accumulare volens in
dominica Exsurge de novo preterita3 unacum predictis Michaele et Petrik filiis
Martini, item Laurentio genero eiusdem Martini, Paulo dicto Herczeg, Bytow filio
uxoris sue, Iohanne dicto Custos et Georgio filio Kute famulis et iobag[ionibus]
suis ad predictam possessionem eiusdem Eny vocatam veniendo [
]ntus
desolasset et devastasset omnia bona sua et iobagionum suorum auferendo in
eadem in sui grande preiudicium non modicum et gravamen. Quare fidelitati vestre
firmiter preci[pie]ndo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro
testimonio fidedignum, quo presente Nicolaus filius Mauritii de Kysgeured vel
Bese de Bese sive Nicolaus filius Bors de Geure aliis absentibus homo noster ad
congregationem, quam per alias litteras nostras nobilibus et aliis hominibus
comitatus Borsiensis per comitem vel vicecomitem et iudices nobilium de eodem
super premissis celebrari commisimus, accedendo in eadem congregatione et alias
ab omnibus, quibus decet et licet, diligenter investigando sciat et inquirat de
premissis omnimodam veritatem, scita nichilominus premissorum veritate evocet
eundem Iohannem de Setetkut et predictos famulos et iobagiones4 eiusdem
Iohannis5 sibi statuere committendo contraipsum Laurentium filium Pauli nostram
in presentiam ad terminum competentem. Et post hec seriem ipsius inquisitionis et
evocationis cum nominibus evocatorum et termino assigna[to] nobis fideliter
rescribatis. Datum Bude, feria tertia proxima post dominicam Letare, aimo Domini
M° CCCmo quinquagesimo secundo.6
Nos igitur mandatis vestre celsitudinis obedire cupientes, u[t t]enemur, cum
predicto Nicolao filio Mauritii de Kysgeured homine vestre serenitatis fratrem
Andream sacerdotem unum ex nobis ad premissam inquisitionem pro testimonio
faciendum nostrum [hom]inem duximus transmittendum, qui demum ad nos
reversi concorditer retulerunt, quod ad congregationem nobilium et aliorum
hominum comitatus Borsiensis per vicecomitem et iudices nobi[lium] eiusdem
comitatus feria quinta proxima post diem festi Pasche Domini7 in Bors celebrata8
accedentes in eadem congregatione ab9 ipsis nobilibus et aliis hominibus, quibus

licu[it], expediens extitisset diligenti investigatione facta scire et inquirere
potuissent, talem de premissis inquisitione ab universitate nobilium, prius inter se
maturo habito consilio, veritatem rescivissent, quod prenotatus Iohannes de
Setetkut unacum Miehaele et Petrik filiis Martini et Lau[rentio] genero eiusdem
Martini, iobagionibus suis dominico die proximo post fes[tum] Assumptionis
Virginis gloriose in anno nunc proxime elapso preteritum,10 ipso Laurentio filio
Pauli circa ecelesiam paroch[ialem in posse]ssione Bese vocata existente, contra
ipsum armatis m[an]ibus irruendo eundem letalibus vulneribus sauciatum
reliquisset, item feria quinta proxima post festum [ — ] n subsequente preteritum
supradictus Iohannes de Setetkut [una]cum Paulo dicto Herczeg, Bytow filio
uxoris eiusdem Pauli, Iohanne dicto Custos et Georgio filio [Kute
]dem
Laurentio de Bese in Eny ad domum suam veniendo [ — ] hostiliter in via publica
invadendo módis omnibus occidere voluisset, si non füge presidio [
]dem
Laurentius filius predicti Bese [ — ] suis de manibus eorundem eripuisset, insuper
[
poss]essione sua Setetkut vocata, in poss[essione eiusdem Laurentii] filii
Pauli Eny vocata [ — iobjagionum suorum abstulisset et in possessionem suam
Setetkut asportasset, item feria [
] predictis famulis et iobagionibus suis [ad
domum] prenominati Laurentii filii Pauli veniendo [
incu]mbente ipsam
domum suffodissent et d[
]ma eiusdem confringentes vestimenta et clenodia ac
alias res12 universas abstulissent [- - -] solatunicatantummodo reliquissent, [- - -] in
omnibus superius expressis, ut premissum est, [
] nobiles 13 et alii homines
comitatus Borsiensis [in supradicta congregation]e existentes certitudinaliter sepe
recitatum Iohannem [cum] famulis et iobagionibus suis fore culpabilemunanimiter
retulissent. Dátum feria quarta proxima post diem congregationis, anno Domini
prenotato.
1

Utána kihúzva: Iohannes. 2 1351. augusztus 21. 3 1352. február 12. 4 Utána kihúzva:
suos. 5 Utólag beszúrva a sor fölé. 6 1352. március 20. 7 1352. április 12. 8 Recte:
celebratam. 9 Utána kihúzva', a. 101351. augusztus 21. 11 Kb. három szó nagyságú hiány;
a további lacunák nagysága néhány szótól fél sorig terjed. 12 Utána kihúzva: ipsius.
13
Utána kihúzva: ac.
73.
1353. május 23. előtt—A garamszentbenedeki konvent oklevele szerint vezekényi
János fia Imrét és István lekéri apátot péli Dezső fia János ellen a királyi jelenlét
bírósága elé idézték.
Említése Tamás országbíró 1353, június 12 -i bírságoló oklevelében [DL 77 067 (Zichy cs. It.)
— KIADÁSA: ZO n. 532-533. p. (Az említés: 532. p.)].

74.
1353. július 15. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy Tamás országbíró parancsának megfelelően a királyi ember Dezsőfia János
részére János fia Imrét a királyi jelenlét elé idézte.
Papír, h á t á n töredékes z á r ó p e c s é t . D L 77 072 ( Z i c h y cs. lt.) — KIADÁSA: Z O I I . 537. p. —
KOLZETE: UO.

75.
1353. december 5. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Miklós nádornak,
hogy amikor parancsára a nádor embere Gyula fia Gergelynek egy Málas és Sarló
közti vitatott hovatartozásúföldet akart iktatni, Miklós esztergomi érsek ügyvédje,
János ellentmondott.
R a g a s z t o t t papír, hátoldalán p e c s é t nyoma. D L 4 4 0 1 ( N R A ) — TARTALMI KIVONATA:
A O k m V I . 1 4 5 - 1 4 7 . p.

76.
1353. december 13. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajosnak,
hogy átírt parancsának megfelelően a királyi ember Lukács és fiai, János, Miklós
és István, továbbá gyarmati Bökény fiai, Miklós és Jakab részére Gyarmat birtok
határait megjárta.
Papír, h á t l a p r a n y o m o t t p e c s é t körvonalai. P L E s z t . kpt. mit. 3 8 - 1 - 9 ( D F 236 951) —
KIADÁSA: M E S IV. 110., 112. p. — Hátlapján k é s ő középkori k é z z e l írt feljegyzés: uo.
112. p.

77.
1354. január 8. előtt — A garamszentbenedeki
konvent idézőlevele
szerint
vezekényi János fiát Imrét, István lekéri apátot és felsorolt társaikat péli Dezsőfia
János ellen a királyi jelenlét bírósága elé idézték.
E m l í t é s e Szécsényi Tamás o r s z á g b í r ó 1354. j a n u á r 30-i bírságoló o k l e v e l é b e n [DL 77 0 8 4
(Zichy cs. lt.) — KIADÁSA: Z O II. 553. p.].

78.
1354. május 10. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy Tamás országbíró parancsára a királyi ember péli Dezsőfiát Jánost Jánosfia
Imre Vezekény nevű birtokába bevezette és Imrét János ellenében a királyi jelenlét
bírósága elé idézte.

Papír, hátán zárópecsét csekély töredéke. D L 77 097 (Zichy cs. lt.) — KIADÁSA: Z O II.
5 6 7 - 5 6 8 . p. — KÜLZETE: uo.

79.
1354. június 26. — A garamszentbenedeki konvent előtt Egyed bozókiprépost a
monostorához tartozó, ám szomszédai által elfoglalt Páldi birtokot 25 évre bérbe
adja Imre fia Vesszős mesternek.
Papír, hátlapján t ö r e d é k e s pecsét. DL 77 100 (Zichy cs. lt.)—KIADÁSA: Z O H 5 6 9 - 5 7 0 . p.

80.
1354. szeptember 19. — A garamszentbenedeki konventjelenti Nagy Lajos királynak, hogy átírt parancsának megfelelően a királyi ember Velkapolya birtokot
barakcsai Jakab fia Miklósnak iktatta.
H á r t y a , hátoldalán r á n y o m o t t pecsét töredékei. DL 4451 ( M a g y a r K a m a r a A r c h í v u m a , Acta
Paulinorum) — M e l l e t t e valószínűleg 18. századi egyszerű másolat.

Excellentissimo domino Lodovico Dei gratia regi Hungarie domino suo ilhistri
conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta G r o n orationes in Domino
continuas et devotas. Litteras vestre excellentie statutorias pro Nicolao fílio Iacobi
de Barakcha summa recepimus cum reverentia in hec verba:
Lodovicus Dei gratia rex Hungarie fídelibus suis conventui Sancti Benedicti de
iuxta Gron salutem et gratiam. Noveritis, quod nos recensitis fídelibus servitiis et
sincerissimis complacetiis Nicolai filii Iacobi fidelis aulre 1 nostre familiaris,
quibus idem nobis in cunctis nostris et regni nostri negotiis sicut prosperis, sicut
adversis cum suprema sollicitudine evigilanti cura omnique fidelitatis favore
studuit complacere et se reddere gratiosum utique et acceptum, in cuius servitiis
animus noster regius plures aquievit, ratione quorum licet a nobis multo hiis maiora
mereatur, in particularem autem suorum servitiorum recompensationem quandam
possessionem n o s t r a m regalem n u n c vacuam et habitatoribus destitutam
Welkypolya v o c a t a m in comitatu Borsiensi existentem cum omnibus suis
utilitatibus et pertinentiis universis ab antiquo ad eandem spectantibus omni eo
iure, quo ad nostram collationem dinoscitur pertinere, eidem Nicolao filio Iacobi et
per eum suis heredibus heredumque suorum successoribus nove donationis nostre
titulo dedimus, donavimus et contulimus perpetuo possidendam, tenendam pariter
et habendam salvis iuribusque alienis. Quare fidelitati vestre firmiter precipiendo
mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo
presente Bese de Bese vei Michael de Borouch aut Ladislaus de Kolta aliis

absentibus homo noster predictam possessionem Welkypolya presentibus vicinis
et commetaneis eiusdem legittime reambulando statuat eidem magistro Nicolao
premisse nove donationis nostre titulo perpetue possidendam, si non fuerit
contradictum, contradictoribus autem, si qui fuerint, contra eundem ad nostram
presentiam ad terminum eompetentem legittime evocatis. Etposthec seriem ipsius
statutionis cum cursibus metarum vei nominibus contradictorum et evocatorum
nobis fideliter rescribatis. Dátum Bude, feria tertia proxima post festum
Assumptionis Beate Virginis, anno Domini M° CCC° L° quarto.2
Nos igitur mandatis vestre celsitudinis obedire cupientes, uttenemur, cum predicto
Bese de Bese homine vestre serenitatis fratrem Georgium sacerdotem unum ex
nobis ad premissam statutionem faciendum pro testimonio nostrum hominem
duximus transmittendum, qui negotio bene intenti et demum ad nos reversi
concorditer retulerunt eo modo, quod feria sexta proxima ante festum Nativitatis
Beate Virginis3 ad faciem prenotate possessionis Welkypolya accedentes vicinis et
commetaneis convocatis ipsam possessionem idem homo vester regius presente
nostro testimonio statuisset memorato Nicolao fílio Iacobi perpetue possidendam,
tenendam pariter et habendam nullo conradictore penitus comparente, tandem a die
statutionis usque ad quindecimum diem expectantes, si medio tempore aliqui
contradictores existerent ipsius statutionis, presentes litteras distulimus emanari,
Dátum feria sexta proxima post octavas supradicti festi Nativitatis Beate Virginis,
anno Domini antedicto.
1

Recte: aule.

2

1354. augusztus 19.

3

1354. szeptember 5.

81.
1354. november 22. — A garamszentbenedeki konvent előttpéli Dezsőfia János
tilalmazza gyarmati János fia Imrét vezekényi birtokrészének
elidegenítésétől,
Imre fia Vesszős mestert pedig annak megszerzésétől.
Papír, hátán töredékes zárópecsét. DL 77 107 (Zichy cs. lt.) — KIADÁSA: ZOII. 576. p. —
KÜLZET: uo.

82.
1355. március 24. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy átírt parancsának megfelelően a királyi ember barakcsai Jakab fia Miklós és
István mesterek Misen nevű birtokának határjárását elvégezte.
Hártya, hátlapján pecsét nyoma. DL 41253 (MNM)—Átírás a garamszentbenedeki konvent
1357. június 10-i oklevelében [MTAKT Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 128 (Bossány cs. lt.)
(DF 243 773)].

Excellentissimo domino Lodovico Dei gratia regi Hungarie illustri domino suo
conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron orationes in Domino
continuas et devotas. Litteras vestre celsitudinis pro magistris Nicolao et Stephano
filiis Iacobi de Barakcha ad faciendas reambulationes ac metarum erectiones
possessionum eorundem recepimus reverenter in hec verba:
Lodovicus Dei gratia rex Hungarie fidelibus suis conventui Sancti Benedicti de
iuxta Gron salutem et gratiam. Dicunt nobis magistri Nicolaus et Stephanus filii
Iacobi de Barakcha, quod quedam possessiones ipsorum Nogvgrouch, Pasyth,
WelkapolyainBorsiensi etMysenvocate in Trenchinyensis comitatibus existentes
aput ipsos habite reambulationibus et metarum renovationibus indigerent. Quare
fidelitati vestre firmiter precipimus per presentes, quatenus vestrum mittatis
hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Dominicus fihus Mochk miles
vel Leucus filius Dyonisii dicti Lvew iuvenis aule nostre aut Ladislaus de Kolcha
seu Bese de Bese aliis absentibus homo noster ad facies predictarum possessionum
presentibus vicinis et commetaneis suis legittime convocatis accedendo reambulet
ipsas per veras suas metas et antiquas, novas iuxta veteres, ubi necesse fuerit,
erigendo, reambulatasque et ab aliorum vicinorum et commetaneorum
possessionibus metali distinctione separatas relinquat eisdem prefatis magistris
Nicolao et Stephano eo iure, quo ad ipsos pertinere dinoscitur, perpetuo
possidendas, si non fuerit contradictum, contradictores vero, si qui fuerint, citet
ipsos contra eosdem ad nostram presentiam ad terminum competentem. Et post hec
seriem totius facti cum cursibus metarum vel nominibus citatorum et termino
assignato nobis fideliter rescribatis. Datum Bude, feria sexta proximam1 ante
dominicam Oculi, anno Domini M° CCC° Lmo quinto.2
Nos igitur vestre excellentie cupientes obedire cum prefato Bese homine vestro
dominum Iohannem presbiterum capellanum nostrum ad faciendas
reambulationes seu metarum renovationes premissas pro testimonio nostrum
hominem duximus transmittendum, qui demum ad nos reversi concorditer
retulerunt, quod ipsi feria sexta proxima ante dominicam Iudica3 ad faciem
predicte possessionis Mysen in comitatu Trinchiniensi existentis vicinis et
commetaneis eiusdem legittime convocatis accedentes ipsam per veras suas metas
et antiquas novas iuxta easdem erigendo ab aliorum possessionibus metali
distinctione dictam possessionem reambulando separassent nullo contradictore
penitus existente. Primam igitur metam dicte ville seu possessionis Mysen
erexissent iuxtapontem positum super rivum Taplapotaka dictum versus orientem,
quem pontem pro signo prime mete statuissent erigentes penes ipsam unam
terream metam, inde transeuntes venissent ad quendam fontem Haskuthfeu
dictum, quem constituissent pro signo unius mete, a quo transeuntes ulterius ad

quandam viam ducentem ad silvam, ibi quoque erexissent similiter metam terream,
ab eodem vero loco pergentes pervenissent ad quendam petram vulgo Farkasku
vocatam, quam etiam pro meta statuissent, hic autem primus ordo metarum
distinguit seu dividit predictam possessionem Mysen a quadam villa Poruba dicta,
ab eadem autem petra inclinatur cursus metalis per modum anguli versus
septemtrionem, inde transiret in latere montis vulgo Farkashyg vocati, unde iuxta
latus eiusdem montis unam metam terream erexissent, in qua lapidem unum
abscondissent, exinde transeuntes ulterius iuxta latus eiusdem montis, ibi quoque
locassent similiter unam terream metam, qua relicta transissent per quandam
silvam vulgo Bykherdeu dictam, unde ascendissent quendam montem, in quo
penderet quedam petra respiciens fluvium Wag dictum, quam constituissent
similiter pro signo unius mete, deinde perrexissent ulterius iuxta eiusdem montis
latus aliquantulum ab eodem monte separatum in eadem silva videlicet Bykerdeu
existentem,4 ubi similiter unam metam terream erexissent, exinde transissent
ulterius iuxta eundem montem et pervenissent ad aliam petram respicientem
similiter fluvium Wag antedictum, in qua staret quedam arbor vulgo zylfa vocata,
ibi etiam cursus hic metarum angulariter inclinaretur versus occidentem, abinde
perveniret ad quendam fontem, hic autem secundus metarum ordo prefatam
possessionem Mysen distinguat et sequestret a villis Dubnyche et Nades vocatis,
ab eodem quoque fontem transeuntes pervenissent ad quendam montem vulgo
Kerekhyg vocatum, in quo etiam unam metam terream locassent, qua relicta
pervenissent ad alium montem Predborhyge dictum, cuius verticem statuissentpro
signo mete, ab eo autem loco pervenissent ad quoddam volutabrum, id est locum
lutosum, in quo solent fere silvestres volutari, quod statuissent similiter pro uno
signo mete, exinde ascendissent in quendam m[ontem], in cuius vertice esset
quedam petra, in qua staret una arbor tylia, un[de h]ic tertius metarum ordo separet
et distinguat predictam possessionem Mysen a duabus villis Kelechyn vocatis, inde
procedendo per modum anguli inclinatur directe versus occidentem, ibique
descendissent de prefato monte, in cuius vertice, ut premissum est, esset lapis seu
petra, in qua stat arbor tylie, sub eodem quoque monte metam terream erexissent,
deinde descendissent ad quendam rivulum Taplapotak dictum, inde ascendissent
per medium montis, qui vulgo dicitur Temerdvkhyg, in cuius vertice esset quedam
petra, quam pro meta statuissent, exinde transissent per medium eiusdem montis,
cuius medietatem statuissent pro meta, ex eodem vero loco transeuntes venissent
ad quendam lapidem respicientem rivum Charnapothoka dictum, quem similiter
pro signo mete statuissent, iste autem quartus ordo seu cursus metarum distinguat
seu dividat eandem villam vel possessionem Myseni a villis Tapla et Lachnov,
exinde transeimtes pervenissent ad quendam lapidem duplicem, quem statuissent

pro meta, deinde pervenissent ad profundam vallem, quam transeuntes venissent
ad rivum Hozthomisel dictum, inde perrexissent ad quendam montem Borloghyg
vocatum, cuius verticem constituissent pro signo mete, ab eodem quoque loco moti
pervenissent ad quandam foveam Benedicverme vocatam, quam statuissent etiam
pro meta, abinde venissent ad quandam viam transeuntem per quoddam pratum et
pervenissent ad vallem Zuhybzowyk vocatam, unde dominus Nikolaus de S ambuk
palatinus regni et comes Trenchyniensis cum nobilibus eiusdem comitatus ad
distinguendam prefatam possessionem Mysen a possessionibus castri
Trenchyniensis et aliorum nobihum universas metas suprascriptas erigi et locari
spontanea voluntate permisisset, hee quoque mete in quinto ordine posite separant
sepedictam possessionem a plantatione Petri et a villis Zuha, Dobrasou et Bodok,
exinde transissent versus ad supradictam vallem Zuhibzowyk dictam, que distingit
eandem possessionem Mysen a posessionibus ad castrum dictum Vgroug
pertinentibus, sub qua valle metam terream erexissent circum quandam arborem
vulgo tyzafa dictam, prope quam esset quidam lapis sohdus, quem statuissent pro
meta, in eadem autem valle ambulantes ascendissent quendam montem Bazna
vocatum, unde processissent plagam meridianam relinquentes versus orientem,
ubi locassent unam metam terream circum arborem platam, inde ascendentes ad
eiusdem montis verticem, cuius medietatem statuissent pro signo mete, ibi etiam
locassent unam metam terream magnam, istas autem metas in sexto ordine [rjatas
herexisset Nicolaus filius Dominici bani ex precepto domini nostri regis eius
videlicet castellanus de Vgroug ad sequestrandam ipsam possessionem a villis
Bazna et Tymoraz, exinde transissent ad speluncam Boho[n]ylporloga dictam, a
quo loco descendissent ulterius directe procedendo ad vallem, ubi terminatur mons
supradictus videlicet Bazna, ibi quoque metam locassent terream, deinde
pervenissent ad pontem, qui stat pro prima meta constitutus, ibi5 quoque esset finis
et terminus omnium metarum predictarum, unde quod nemo premisse
reambulationi et metarum renovationi contradictor extitisset, ipsi eandem
possessionem Mysen iuxta vestre preceptum excellentie eisdem magistris Nicolao
et Stephano reliquissent iure perpetuo possidendam, prout ad ipsos dinoscebatur
pertinere. Datum feria tertia proxima ante dominicam Ramispalmarum, anno
Domini prenotato.
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Recte: proxima. 2 1355. marcius 6.
kihuzva es alulpontozva: esset.

3

1355. mdrcius 20.
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Recte: existens.
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Utana

83.
1355. május 4. — A garamszentbenedeki konvent jelenti, hogy János barsi alispán
átírt oklevelének megfelelően Lőrinc fia Mikó szolgabíró péli Dezső fiai, János és
Miklós beleegyezésével péli János fia Istvánnak Pél birtok harmadrészét iktatta.
Papír, hátán zárópecsét töredékei. DL 77131 (Zichy cs. lt.)—KIADÁSA: ZO H 611-613. p.
84.
1355. május 4. — A garamszentbenedeki konventjelenti, hogy amikor János barsi
alispán megkeresésére Lőrinc fia Mikó szolgabíró péli Dezsőfiai, János és Miklós
egy birtokrészét péli János fia Istvánnak akarta iktatni, ezek anyja, Katych özvegyasszony tiltakozott.
Papír, hátlapján pecsét töredéke. DL 87 308 (Hg. Esterházy cs. lt.)
Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta fluvium Gron damus pro
memória, quod cum nos secundum continentiam litterarum magistri Iohannis
vicecomitis Borsiensis et iudicum nobilium eiusdem comitatus cum Mikou filio
Laurentii uno ex iudicibus nobilium fratrem Iohannem unum ex nobis ad
conferendam tertiam partém cuiusdam possessionis Iohannis et Nicolai filiorum
Deseu de Peely, que olim Georgii filii Farkasii dinoscitur fiiisse, Stephano filio
Iohannis de eadem Peeli pro testimonio nostrum hominem transmisissemus, qui
demum ad nos reversi concorditer retulerunt, quod idem1 Iohannes et Nicolaus filii
Deseu rectam seu equalem tertiam partém cum omnibus utilitatibus suis eiusdem
possessionis prefato Stephano filio Iohannis contulissent, prout eis fuerat
adiudicatum, nobilis tamen domina Katych relicta Michaelis dicti Magni mater
eorundem Iohannis et Nicolai filiorum Deseu prohibuisset prefatum Mykov filium
Laurentii iudicem nobilium coram nostro testimonio a donatione, statutione seu
collatione nontotius tertie partis eiusdem possessionis, que fuisset eidem Stephano
filio Iohannis collata, sed a parte tertia, quam extra partes eorundem Iohannis et
Nicolai filiorum suorum se asseruisset actenus possedisse, prohibuisset etiam
omnes alios cuiuscumque status vei dignitatis homines ab invasione, occupatione
seu usurpatione eiusdem partis tertie ad se pertinentis et specialiter predictum
Stephanum filium Iohannis, cui due partes fuisset collate eiusdem partis tertie
possessionis antedicte. Dátum feria secunda proxima post octavas Sancti Georgii
martiris, anno Domini M" CCC° Lmo quinto.
1

Recte: iidem.

85.
1355. július 7. — A garamszentbenedeki konvent tanúsítja, hogy rákói István fia
András és Miklós fia Pál testvéreik és rokonaik egyetértésével elcserélték az őket
Rákóban megillető
birtokrészeket.
Chirographált hártya, töredékes függőpecsét. DL 73 040 (Rakovszky cs. lt.)
ABC
Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron universis Christi
fídelibus presentes scriptum inspecturis salutem in salutis omnium largitore.
Omnia, q u e m o r t a l i u m g e r u n t u r o r d i n a t i o n e , oblivionis s c r u p u l o sepe
dissolverentur, si non essent litterali cyrographo communita. Hinc est, quod ad
universorum tam presentium, quam futurorum notitiam harum serie volumus
pervenire, quod Andreas filius Stephani de Rakovch, que fuerat possessio
quondam Stoyslasii, pro se et cognatis et fratribus suis patruelibus, Paulo filio
Abrahe, Lucasio filio Bathor et Stephano filio Nicolai ab una, item Paulus filius
Nicolai de eadem Rakovch, Demetrius, Iohannes et Laurentius filii Pauli fratres et
consanguinei patrueles eiusdem Pauli filii Nicolai pro se et Iacobo sacerdote et
Stephano heremita, fratribus suis parte ab altéra coram nobis personaliter
constituti, per modum protestationis ex commune consensu earundem partium
extitit propositum et relatum, quod idem Andreas filius Stephani ex consensu
supradictorum fratrum suorum patruelium cum eodem Paulo filio Nicolai similiter
de voluntate et consensu eorundem fratrum Pauli patruelium fecisset concambium
hereditarium perpetuo duraturum eo modo, quod prefatus Andreas filius Stephani
totam portionem suam possessionariam in eadem Rakovch habitam dedisset et
contulissetprenotato Paulo filio Nicolai etheredibus suis perpetuo possidendam eo
iure, quo ad ipsum ante concambium c e l e b r a t u m pertineret, unde etiam
instrumenta sua litteralia in conventu monasterii Sancti Spiritus de Turuch1 super
eadem possessione emanata eidem Paulo filio Nicolai coram nobis resignavit, unde
idem Paulus filius Nicolai totam portionem suam possessionariam in eadem
Rakovch existentem econverso prenotato Andree filio Stephani tradidisset seu
contulisset et heredibus suis similiter perpetuo possidendam. Eiusdem verő
possessionarie portionis Andree filio Stephani collate talis esset cursus metarum,
iuxta quod nobis ambe partes supradicte retulerunt, quod prima meta esset terrea
respiciens versus orientem sita circa rubum quendam ex salicibus existentem,
deinde transiret ad rivulum Mochola vocatum, ex eodem autem loco pergeret
ulterius et transiret iuxta eundem rivulum et perveniret usque ad flumen maius,
quod vulgo nuncupatur Turuch, exinde transiret iuxta idem flumen per descensum
eiusdem usque ad quandam profunditatem dicti fluminis, que vulgo vocatur Evryn,

de ipso vero loco transiens perveniret ad quoddam pratum,2 circaque pratum esset
quidam collis seu monticulus aliquantulum eminens, de quo transiens ulterius
perveniret ad quendam locum sequestrantem, qui vulgo vocatur mege, qui fuisset
ante locus divisionis inter portiones possessionarias partium predictarum, ex quo
loco reverteretur rursus contra sol3 ortum et pergeret ad quoddam pratum, quod
vocatur rotundum, iuxta quod esset sita quedam fovea, demum pertransiens idem
rotundum pratum perveniret ad prímám metam, ubi esset terminus metarum
earundem, non pretermittentes, quod quecumque pars hoc concambium seu
ordinationem volens dissolvere vei disrumpere partém alteram molestare presumet
in posterum vei litteras in quocumque capitulo seu conventu emanatas contra
ipsam ea ratione exhibere, extunc eedem littere fierent penitus casse et inanes,
insuper contra partém eandem concambii ordinationem observantem in facto
subcubitus potentialis duelli remaneret eo facto, unde quia predictarum partium
persone unacum suis nominibus propter remotiorem locorum distantiam nobis non
erant nocte, ideo hoc instrumentum litterale sed ipsarum assertione seu
protestatione consensimus emanari. Ut autem huius ordinationis et concambii
series rata, firma et inconcussa permaneret et ne temporis processu vacillet, sed
perpetue firmitatis robur obtineat, ob hoc sigilli nostri autentici appensione
presentes duximus communiendas. Dátum feria tertia proxima post octavas Beati
Iohannis Baptiste, anno Domini M° CCC° L mo quinto.
1

Ismeretlen egyházi intézmény.

2
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Recte: solis.

86.
1355. augusztus 13. — A garamszentbenedeki konvent előtt zsemburi János özvegye, Kathus zsemburi birtokrészét kereskényi Miklós fia Györgynek és feleségének,
Klárának adományozza.
Hártya, hátlapi pecsétjének csak a helye látszik, DL 105 358 (Vétel Bolgár Lászlótól) —
Hátán valószínűleg 15. századi kéz feljegyzése: Littere possessionales ad Sember. —-18.
századi másolata: DL 72 319 (Madách cs. lt.).
Nos conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron memorie commendantes
significamus tenore presentium, quibus expedit, universis, quod nobilis domina
Kathus relicta Iohannis de Sembur ab una, item Georgius filius Nicolai de
Kereskyn maritus domine Clare neptis eiusdem domine Kathus parte ab altéra
coram nobis personaliter constituti eadem nobilis domina Kathus per modum
protestationis extitit confessa oraculo vive vocis, quod cum portiones
possessionarie quondam Nicolai filii Mykocha, Nicolai filii Lorandi et Iohannis

filii Bohig proximorum suorum in eadem Sembur habite per manus quorundam
violentorum indebite fuissent occupate, tandem ipsa cum adiutorio Pauli et
Mychaelis filiorum Galli de Gyznos, Iohannis filii Nicolai filii Elekus et eiusdem
Georgii filii Nicolai mariti neptis sue antedicte ceterommque proximorum suorum
easdem possessionarias portiones de manibus illorum, qui eas occupaverant
iniuste, iuris ordine mediante abstraxisset atque recuperasset, quibus rehabitis et
reoptentis tandem divisio fuisset facta inter ipsos et supradictos proximos suos in
eisdem, igitur eadem divisione predictarum possessionariarum portionum peracta
portio, que quondam Nicolai filii Mykocha extitisset, in partém seu in portionem
eiusdem nobilis domine Kathus relicte Iohannis fuisset devoluta, unde quia
prefatus Georgius filius Nicolai ipsam in recuperatione eiusdem possessionarie
portionis adiuvisset cum pecunia propria et expensis, ideo sepedicta nobilis
domina Kathus eandem portionem possessionariam cum terris arabilibus, incultis,
silvis, pratis et universis utilitatibus et pertinentiis suis prefato Georgio filio
Nicolai et domine Clare eiusdem consorti et heredibus eorundem heredum
sucessoribus donasset, tradidisset ac contulisset perpetuo possidendam. Dátum
feria quinta proxima post festum Beati Laurentii martiris, anno Domini M°
trecentesimo quinquagesimo quinto.
87.
1355. augusztus 21. előtt — A garamszentbenedeki konvent előtt terenyei Miklós
fia István elzálogosítja derencsényi Vajdának mondott Pető fia Miklósnak Terenye,
Derencsény és Sztrany nevű birtokrészeit.
Kötelezvénylevél említése a garamszentbenedeki konvent 1355. augusztus 2 1 - i oklevelében. — Lásd M E S IV. 131. p.

88.
1355. augusztus 21. — A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy terenyei
Miklós fia István derencsényi Vajdának mondott Petőfia Miklósnak örök jogon átadta a neki korábban elzálogosított Terenye, Derencsény és Sztrany birtokrészeket.
Chirographált hártya, pecsétje zöld s o d r a t o n függ. PL Eszt. kpt. hh. lt. 2 - 8 - 1 ( D F 2 0 8 506)
— KIADÁSA: M E S IV. 131-132. p. — H á t l a p j á n középkori feljegyzés: uo. 131. p .

89.
1355. október 5. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak,
hogy átírt parancsa értelmében a királyi ember Imre fia Vesszős mestert, valamint

Töttös mester fiait, Miklóst és Lászlót a Széki és Pél birtokokra vonatkozó
mánylevél bemutatása végett színe elé idézte.

ado-

Papír, hátán zárópecsét csekély töredékeivel. D L 77 145 ( Z i c h y cs. lt.) — KIADÁSA: Z O E.
6 2 5 - 6 2 6 . p. — KÜLZET: uo. 626. p.

90.
1355. november 20. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Nagy Lajos királynak, hogy parancsára vizsgálatot tartva a királyi ember megállapította, Kalacsna
föld Jakab fia Miklós (Nagy)ugróc nevű birtokához tartozik
Papír, hátán zárópecsét töredékei. AMB Seilern cs. lt. 1-35 (DF 249 104) — KÜLZET:
Excellentissimo domino suo Lodovico Dei gratia regi Hungarie pro Nicolao filio Iacobi de
Barakcha super facto cuiusdam particule terre Karachna vocate inquisítoria.
Excellentissimo domino Lodovico Dei gratia regi Hungarie domino suo illustri
conventus monasterii Sancti Benedicti de iuxta Gron orationes in Domino
continuas ac devotas. Litteras vestre excellentie pro Nicolao filio Iacobi
inquisitorias recepimus reverenter in hec verba:
Lodovicus Dei gratia rex Hungarie fidelibus suis conventui ecclesie Sancti
Benedicti de iuxta Gron salutem et gratiam. Dicitur nobis in persona magistri
Nicolai filii Iacobi aule nostre iuvenis, quod quedam particula terre Karachna
vocata semper et a tempore, cuius nunquam fuisset vei extaret memória, ad
possessionem suam Ugrouch vocatam pertinuisset et pertinentes fuisset ac nunc
debetur pertinere. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus,
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente
Nicolaus filius Mauricii de Geurud vei Petrus filius Stephani de Sarloo aut
Mychael de Barach seu Besse de Besse aliis absentibus homo noster ab omnibus,
quibus decuerit et licuerit, diligenter investigando de premissis sciat et inquirat
omnimodam veritatem. Et post hec, prout vobis veritas constiterit, premissorum
nobis fideliter rescribatis. Dátum in Wyssegrad, in festő Sancti Demetrii martiris,
anno Domini M° CCCLrao quinto.1
Nos igitur serenitati vestre cupientes obedire cum prefato Nicolao filio Mauricii
homine vestro fratrem Iohannem unum ex nobis ad premissa inquirenda pro
testimonio nostrum hominem duximus transmittendum, quibus tandem ad nos
reversis idem homo vester presente dicto testimonio nostro nobis retulit in hunc
modum, quod ipse cum dicto nostro testimonio feria quintapost festum Beati Martini confessoris proxirne preteritum2 in comitatu Bors iuxta regni consuetudinem
procedendo a nobilibus et ignobilibus et aliis communibus hominibus inquirendo

talem scivissent3 veritatem, quod memorata particula terre Karachna vocata, ut
premittitur, ad possessionem Nicolai filii Iacobi Ugroch vocatam pertinivisset et
adhuc debet pertinere, quod et sic főre factum idem homo noster consequen[ter
demons]travit. Dátum feria sexta proxima post festum Beate Elizabeth, anno
Domini prenotato.
1

1355. október 26.

2

1355. november 12.

3

Recte\ scivisset.

91.
1355. december 14. — A garamszentbenedeki konvent jelenti Szécsi Miklós országbírónak, hogy megkeresésére a királyi ember Bors vármegye közgyűlésén tudományvételt tartva nem tudta megállapítani, Kalacsna föld oszlányi Miklós
fiaié-e vagy Nagyugróc birtokhoz tartozik, ezért oszlányi Miklós fiait és Jakab fia
Miklós makovicai várnagyot a királyi jelenlét bírósága elé idézte.
Papír, zárlatán t ö r e d é k e s pecsét. DL 16 112 (Keglevich cs. lt.) — KIADÁSA: Barsi okmánytár 3 8 - 4 0 . p . — K Ü L Z E T : uo. 39-40. p. — Szécsi Miklós o r s z á g b í r ó parancslevele, amelyre
a fenti jelentés született válaszul, eredetiben is fennmaradt [ D L 16111 (Keglevich cs. lt.) —
KIADÁSA: Barsi o k m á n y t á r 36-38. p.].

9. Helynévazonosító
Aszna: Ebedec (Obyce) mellett feküdt a Zsitva partján — Bars megye
Bajka: Bajka (Bajka) — Bars megye
Bálvány, másként Leucse: valószínűleg Nagylócsa (Lovőa) / Kislócsa [Lovőica, ma
Lovöica-Trubín (Garamkürtös) része] — Bars megye
Barakcsa: Baracska (Bardonovo) — Bars megye
Bars: Óbars (Stary Tekov) — Bars megye
Borfo: Kálnaborfo [Horné Brhlovce, ma Tegzesborfo (Brhlovce) része] —Hont megye
Bozók: Bozók (Bzovík) — Hont megye
Család: Máriacsalád ma puszta Újlót (Veiké Lovce) határában — Bars megye
Csanak: Ménfő csanak, ma Győr része — Győr megye
Csejte: Csejte (Cachtice) — Nyitra megye
Csütörtökhely: Bars [a mai Óbars (Stary Tekov)] területén — Bars megye
Derencsény: Derencsény (Driencany) — Gömör megye
Derzsenye: Derzsenye (Dráenice) — Hont megye
Dezsér: Dezsér (Dezerice) — Trencsén megye
Ebedec: Ebedec (Obyce) — Bars megye
Egresd: Egresdpuszta Kishelvény [Maié Chlievany, ma Bán (Bánovce nad Bebravou) része] határában — Trencsén megye

Elefánt: Alsóelefánt (Dőlné Lefantovce) / Felsőelefánt (Horné Lefantovce) — N y i t r a m e g y e
E n d r é d : Endréd (Ondrejovce) — B a r s m e g y e
É n y : É n y (Ina) — B a r s m e g y e
F ö d é m e s : IpolyfÖdémes (IpeFské Úl'any) — Hont megye
F ü s s : BarsfÜss (Trávnica) — Bars m e g y e
G i m e s : Gímes ( J e l e n e c ) — N y i t r a m e g y e
G y a r m a t : Zsitvagyarmat (Zitavce) — B a r s m e g y e
G y ő r ö d : Felsőgyőröd (Verky Öur, r é g e b b e n Horny Öur) / Alsógyőröd ( D o l n y D u r , ma
Felsőgyőröd része) — Bars m e g y e
H e l v é n y : Kishelvény [Maié Chlievany, ma Bán ( B á n o v c e nad Bebravou) része] /
Nagyhelvény (Veiké Chlievany) — Trencsén m e g y e
H e t é n y : Hetény (Chotín) — K o m á r o m m e g y e
K a l a c s n a : Kalacsna (Kolacno) — B a r s m e g y e
K a s z a : Kasza vára (Koseckyhrad), m a Kaszanagyváralja ( K o s e c k é Podhradie) — Trencsén
megye
K e l e c s é n y : Garamkelecsény (Hronské KTacany) — Bars m e g y e
K e r e s k é n y : N a g y k e r e s k é n y (Krskany) — H o n t megye
Kissarló: Kissalló [Tekovské Luzianky, m a N a g y s a l l ó (Tekovské Luzany) r é s z e ] — B a r s
megye
Kistapolcsány: Kistapolcsány (TopoFCianky) — Bars m e g y e
Kisugróc: Kísugróc (Maié Uherce) — B a r s megye
K o l o s : Apátkolos (Verky KHz) — N y i t r a m e g y e
K o m j á t : Komját (Komjatice) — N y i t r a m e g y e
K o r o s á n : a mai Korlat puszta táján, Ó b a r s (Stary Tekov) k ö z e l é b e n — Bars m e g y e
K o s z m á l y : Kiskoszmály (Maié K o z m á l o v c e ) / N a g y k o s z m á l y (Veiké K o z m á l o v c e ) —
Bars megye
K ü r t : Fajkürt (Dedinka) — Bars m e g y e
L e k é r : Lekér (Hronovce) — Bars m e g y e
Litas: m a puszta D a l m a d (Domadice) h a t á r á b a n — Hont m e g y e
M a g a s m a r t : Magasmart (Brehy) — B a r s m e g y e
M a k o v i c a : Zboró (Zborov) — Sáros m e g y e
M á l a s : Málas (Málas) — Bars megye
M a n g y a : Mankóc (Mankovce) — B a r s m e g y e
M i s e n : Nagysziklás (Omsenie) — T r e n c s é n megye
N á d a s d : Térnádasd (Trstie), m a A l s ó m o g y o r ó d (Dolny L i e s k o v ) r é s z e — T r e n c s é n m e g y e
N a g y u g r ó c : N a g y u g r ó c (VeFké U h e r c e ) — Bars megye
Oszlány: Oszlány (Oslany) — Bars m e g y e
Páldi: Garampáld (Pavlová) — H o n t m e g y e
Parassa: Parassapuszta (ma Honthoz tartozik) — Hont m e g y e
Pázsit: Pázsit (Pazit) — Bars megye
Pél: Alsópél (Dolny Piai) / Felsőpél ( H o r n y Piai) — Bars m e g y e

Pinár: Kiskálna [Kalnica, ma Kálna (Kalná nad Hronom) része] északi határában feküdt —
Bars megye
Rákó: Nagyrákó (Rakovo) — Turóc megye
Revistye: Revistye vára (Reviáte), ma Revistyeváralja [Revigtské Podzámcie, ma Zsarnóca
(Éarnovica) része] — Bars megye
Sarló: Kissalló (Tekovské Luáianky, maNagysalló része) /Nagysalló (Tekovské Luiany)
— Bars megye
Sáró: Sáró (Sarovce) — Bars megye
Setétkút: Setétkút [Jesenské, ma Bese (BeSa) része] — Bars megye
Simony: Simony (Partizánske) — Bars megye
Szalakusz: Szalakusz [Salakuzy, ma Szalakusz (Sokolníky) része] —Nyitra megye
Szecse: Alsószecse (Dolná Sec) / Felsőszecse (Horná Seö) — Bars megye
Széki: ma puszta Alsópél (Dolny Piai) és Bajka (Bajka) között — Bars megye
Szkalka: Vágsziklás (Skalka nad Váhom) — Trencsén megye
Sztrany: valószínűleg Kisterenye (ma Bátonyterenye része) közelében feküdt — Nógrád
megye
Tajna: Tajnasári (Tajná) — Bars megye
Terenye: valószínűleg Kisterenye (ma Bátonyterenye része), esetleg Homokterenye (ma
Mátraterenye része) — Nógrád megye
Töhöl: Töhöl (Tehla) — Bars megye
Tild: Tild (Telince) — Bars megye
Tolmács: Garamtolmács (Tlmaőe) — Bars megye
Turcsány: Turcsány (Turöianky) — Nyitra megye
Újfalu: Garamújfalu (Nová Dedina) — Bars megye
Valkóc: Valkóc (Volkovce) — Bars megye
Valkász: Valkház (Vlkas) — Bars megye
Velkapolya: Pálosnagymező (VeFké Pole) — Bars megye
Vezekény: Fakóvezekény (Plavé Vozokany) / Garamvezekény [Vozokany nad Hronom, ma
Lekér (Hronovce) része] / Kisvezekény (Maié Vozokany) / Nagyvezekény (VeFké
Vozokany) — Bars megye
Zimány: Garamkelecsény (Hronské KFacany) közelében feküdt — Bars megye
Zliecho: Zsolt (Zliechov) — Trencsén megye
Zselíz: Zselíz (Éeliezovce) —Bars megye
Zsembur: Felsőzsember (Éemberovce) — Hont megye

10. Irodalom- és rövidítésjegyzék
Levéltárak, levéltári

jelzetek

Acta les.

MOL - Magyar Kamara Arhívuma, Acta Iesuitica

AMB

Archív Mésta Brna (régen: Státní Archív v Bmé), Brünn

cs. lt.

család levéltára

DF

MOL - Diplomatikai Fényképgyűjtemény

DL

MOL - Diplomatikai Levéltár

hg.

herceg

lt.

levéltára

MNM

MOL — Magyar Nemzeti Múzeum törzsanyaga

MOL

Magyar Országos Levéltár, Budapest

MTA KT

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest

NRA

MOL — Magyar Kamara Archívuma, Neo-regestrata acta

PL Eszt. kápt. hh. lt. Esztergomi Székesfokáptalan Hiteleshelyi Levéltára (anyagát a Prímási Levéltár kezeli), Esztergom
PL Eszt. kápt. mit.

Esztergomi Székesfokáptalan Magánlevéltára (anyagát a
Prímási Levéltár kezeli) - Acta Radicalia, Esztergom

SNA

Státny Národny Archív, Pozsony

Tab. prov.

MOL - Tabula Provinciális, Acta post advocatos

Forráskiadványok
AOkl

Anjou-kori Oklevéltár. I-XV., XVII., XIX-XX., XXIII-XXVII. Főszerk.: Kristó Gyula. Budapest-Szeged,
1990-2007.

AOkm
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Balassa-levéltár

Fekete Nagy Antal - Borsa Iván\ A Balassa család levéltára.
1193-1526. Bp., 1990. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 18.)

Barsi okmánytár

Botka Tivadar. Bars vármegye hajdan és most. [Pest, 1868.]

CD

Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis.
I-XI. Stúdió et opera Georgii Fejér. Budae, 1829-1844.
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Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I—II. Ad
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Ráth Károly, Véghely Dezső. Győr, 1865-1873. (I-V.),Bp.,
1876-1891. (VI-VIIL)
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Hazai Oklevéltár. Szerk.: Nagy Imre, Deák Farkas és Nagy
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Kállay-oklevéltár
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MES
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edendum praeparavit: Vincent Sedlák. Bratislava, 1980,1987.
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KISS ZSUZSANNA
EGYÜTTÉLÉS - KÜLÖNÉLÉS: VÁLASZTÓVONALAK AZ 1860-AS
ÉVEK ZALAEGERSZEGI ÉS NAGYKANIZSAI TÁRSASÉLETÉBEN 1

A város meghatározásához és jellemzéséhez, lakossága számának, gazdaságának,
vagy politikai-közigazgatási állapotának figyelembe vétele mellett, legalább ilyen
fontos a város mint társas és kulturális tér vizsgálata. A szociabilitásra hangsúlyt
fektető kutatásokat—melyeknek az angolszász, s különösen a brit szakirodalomban nagy hagyománya van — Penelope J. Corfield már a 1990-es évek közepén
Magyarországon is sürgette. „Szükséges, hogy a történészek ugyanúgy tanulmányozzák a társaságot, a szórakozást kereső »társadalmi áramlást«, mint ahogy a javak és a szolgáltatások »gazdasági áramlását« vizsgálják" — mondta keszthelyi
előadásában.2
Maga Corfield a (kis)városok társasági és kulturális központként játszott szerepét — miközben azt értelemszerűen elválaszthatatlannak tartja a városok gazdasági és kereskedelmi funkciójától—négy általános kérdés köré csoportosítva foglalta össze. A városok egyrészt mint a legkülönfélébb alkalmi események (vásárok,
versenyek, mulatságok, gyűlések, ünnepek stb.) során születő találkozóhelyekválnak a társadalmi mozgások színterévé. Ilyen információ- és találkozási csomópontokként — szerinte — a városok saját identitást alakítanak ki, amely egyfelől
kifejezi a városiak összetartozását, másfelől pedig a vidéktől (legyen az egy másik
város, vagy akár az egész városon kívüli megye) való különállásukat. Ez a városi
öntudat fontos eleme egy-egy város kulturális miliőjének. Harmadikként Corfield
egy, az eddigi szempontokhoz (információcsere és azonosulás) szorosan kötődő
j elenséget, a szervezett társaséletet említi. Minden városban megtalálhatóak a „társadalmi élet alapsejtjei",3 az egyesületek, a klubok, a báltermek, a színházak és a
koncerttermek; vagy—ha ilyen specializált nyilvános terek nincsenek i s — a találkozás kevésbé formalizált lehetőségét megteremtő városi fogadók, éttermek, kocsmák, vagy éppen a templomok. Utolsóként az eddigiekből következő társadalmi
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A szöveg eredeti változata előadásként hangzott el a brit Úrban History Group 2008. március
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nyitottság, a változás az újítás lehetőségeinek megteremtőjeként jellemzi a városokat. Ahogyan ő fogalmaz: „[A] városok a viszonylagos társadalmi pluralizmus urbánus etoszát képviselték, a társadalmi státus és az eszmei hegemónia több forrásával is rendelkeztek"4. így lesz a város a „társadalmi áramlás" színtere, ahol a „tér"
többes jelentést hordoz. Mindenekelőtt földrajzi értelme van, a város egyszerre
nyitott és elzárkózó minőségére utal: a vidéktől való elfordulásra, az átfolyó információk és újítások, a helyben zajló találkozások iránti nyitottságra. Másrészt a város intellektuális tér is, a könyvkiadók, a nyomdák, a színházak, a kiállítótermek, a
városi és regionális közigazgatásban dolgozó hivatalnoksereg, a születő városi értelmiség lakhelyének tere. S végül, a város mindenekelőtt szociális tér: találkozási
hely egyfelől, s ebből következően a társadalmi státusz megváltoztatásának, a mobilitásnak lehetőséget és eszközöket nyújtó társadalmi tér.5
Amikor Corfield a városi szociabilitás vizsgálata iránti óhajt megfogalmazta,6
akkor az angol történetírást már elég régóta foglalkoztatta a városi és a vidéki városi kultúra és társas-társadalmi élet kérdésköre. Az erre vonatkozó vizsgálatok
eredményeiből igyekszem bizonyos megfontolásokat felhasználni a dolgozatomban, amikor Zala megye két legfontosabb központját, Zalaegerszeget és Nagykanizsát teszem vizsgálatom tárgyává. Anélkül, hogy lehetőségem volna részletesen
végigkövetni a megye társadalmi és gazdasági, valamint az ezekkel szorosan
összefüggő városi fejlődését, nagy vonalakban igyekszem bemutatni a legjelentősebb regionális központokat, azok lakóit és a lakók környezetét. Ez után térek rá
annak elemzésére, hogy mennyiben bizonyult e két zalai város a „társadalmi áramlás" színtereinek. Ez két dolgot jelent. Egyfelől a társas érintkezés formáinak és fórumainak számbavételét, másfelől pedig annak vizsgálatát, mennyiben nyújtott
eltérő lehetőségeket e társadalmi, gazdasági, kulturális fejlettségét tekintve számottevően különböző két város a társas élet színterein. Az elemzéshez a Zala-Somogyi Közlöny (a továbbiakban: ZSK) első négy évfolyamát (186 l - l 864) használom forrásul. Ezzel azonos évben indult útjára a Dunántúli Társadalmi Közlöny és
Közhasznú Ismeretek Tára című lap is, amely azonban a címében másodikként
megjelölt „közhasznú ismereteknek" adott nagyobb teret, társadalmi események
ritkán és rendkívül tömören kerültek csak említésre benne. A választott forrással
szemben több jogos kifogás is emelhető. Egyedüli forrásként hiányzik a kontroll
lehetősége, amire már csak azért is szükség volna, mert a lap szerzői alkalmasint el-
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Borsay, 1990. 180-181. p.
A Magyarországon elhangzott előadást jóval megelőzte az eredeti cikk, amely megjelenésekor
(1987) még valószínűleg Angliában is eleven problémára tapintott rá.
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fogultak lehetnek — j e l e n esetben legvalószínűbben a lap kiadásának helye, Nagykanizsa irányában. Jóllehet a lap nyitott volt a „vidéki tudósításokra", azaz akár az
egerszegieknek, akár a megyében másutt élőknek lehetőséget nyújtott saját városuk és az ott zajló események bemutatására (sőt, Kaposvár, mint a lap címében szereplő másik megye székhelye, önálló hírrovatot kapott a lapban). Mégis, ha csak
azt tekintjük, hogy milyen arányban jelennek meg az egyes városok a hírekben és a
tudósításokban, akkor Nagykanizsát határozottan felülreprezentáltnak találjuk.
Azt azonban már lehetetlen eldönteni, hogy ez a felülreprezentáltság a kiadó elfogultságának köszönhető, vagy egyszerűen annak, hogy Kanizsán több említésre
méltó esemény történt a vizsgált időszakban. A társasági életről szóló hírek leggyakrabban a lap végén található Hírek és események rovatban olvashatók. Ezek,
még ha olykor-olykor tartalmaznak is egy-egy dicsérő vagy éppen maliciózus
megjegyzést, leggyakrabban rövid, tömör beszámolók az események helyéről, idejéről, látogatottságáról, sikeréről vagy kudarcáról. E szűkszavúság beszűkíti az
elemzési lehetőségeket, de a társas élet fórumairól és ritmusáról, remélem, így is sikerül képet alkotnom. A lap mellett természetesen igyekszem más forrásokat is segítségül hívni: elsősorban a társasélet központjainak tekinthető egyesületek
levéltári, illetve nyomtatott forrásait, a megyei igazgatási iratok közül pedig az alispáni és a helytartói iratokat.

I. A két város
Az elemzés körébe vont korszak kezdő időpontját—a választott fő forráshoz is alkalmazkodva — a z 1860-as évtized legelső évei jelentik. Erre az időszakra lezárultak a megye területét illető, szabadságharc utáni átalakítások. A közigazgatási
rendszer 1850-es és 1853-as átszervezése jelentősen érintette Zala megyét, különösen pedig a nagyobb városok egymáshoz való viszonyát. Halász Imre szerint7 a
közigazgatási átszervezési folyamat nyertese Nagykanizsa, amely bizonyos értelemben már előzőleg is a megye centruma volt.
Valóban, ha csak a városok lakosságának számát tekintjük, jól látható Kanizsa
fölénye (ld. 1. táblázat), de ennél többről van szó. Kanizsa 1765-ben alapított piarista nagygimnáziuma, izraelita kereskedelmi iskolája és több jól működő alsó
fokú iskolája, két nyomdáj a, valamint számos egyesülete révén a megye déli régiójának kulturális központja címére is joggal pályázott. Kanizsa emellett a vidék gazdasági és pénzügyi központja is volt, itt nyílt először (1845-ben) takarékpénztár
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Halász, é. n.

(1879-re már öt működött a városban), majd a kiegyezés évében kereskedelmi és
ipari bank; ráadásul itt volt a megye kereskedelmi-vasúti csomópontja is. Ugyanakkor —jóllehet 1851 -ben a soproni közigazgatási kerület pénzügyi igazgatóságát
Kanizsán helyezték el, ahol emellett a járás adóhivatala is működött, valamint ide
telepítették a főbírói hivatalt — hiába pályázott a város többször is a megye székhelyének címére (előbb 1854-ben, majd harminc évvel később), egyik alkalommal
sem járt sikerrel. Pedig a település külsejében is mindinkább városias formát nyert.
A reformkorra visszautalva, a későbbi monográfus így jellemezte Kanizsát: „A házak — főleg a külső utczákban — zsúppal födött bogárhátú kis épületek voltak, az
ablakok előtt virágos kertekkel. A fundusokat palánk kerítések vették körül".8 De
1839-ben a Lámpa Egyesület már 3 5 állandó lámpát állított föl a városban, s a század hatvanas évire befejeződött az utcák szilárd burkolása, járdázása is. A város
központját, a Piac teret egyemeletes polgárházak övezték. Kanizsának volt kórháza (1770 óta), és két gyógyszertára (1714,1836), legjellegzetesebb épületei a barokk Batthyány-kastély, a fogadók és a városháza9 voltak.
1. táblázat
Nagykanizsa és Zalaegerszeg

népessége II. József korától

1869-ig

Év

Zalaegerszeg
(absz. szám)

Zalaegerszeg
(% a bázisévhez
képest)

1784-1787

2881

100

3857

100

1828

3116

108

5556

144

1857

6028

209

8985

232

1869

5424

188

11.128

288

Nagykanizsa
(absz. szám)

Nagykanizsa
(%)

Zalaegerszeg építészeti és kulturális, valamint gazdasági fejlődése lassabban és
később indult meg, s a város 19. század elejére kialakult képe a század folyamán
lassan változott. A füstös konyhás, zsúpfedeles, szorosan egymás mellé épített há-
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Halis, 1893. 75. p.
Az 1779-es nagy — korántsem utolsó — tűzvész után 1787-ben építették, majd 1874-ben újat
emeltek helyette.

zak könnyen váltak a tűzvészek prédájává. A z utolsó nagy tűz Egerszegen
1826-ban tombolt, ezt követően a vármegyei földmérő tudatos várostervezési
munkálatokat indított el. 1858-ban a város Szépítő Bizottmányt hozott létre. A Bizottmány munkájának köszönhetően új utcákat nyitottak, az utak porát fásítással
igyekeztek megkötni, s a közvilágítást (és azzal együtt a közbiztonságot) olajlámpásokkal biztosították. Amegyeszékhely azonban továbbra is „földszintes" település maradt. Kedvezőtlen közlekedés-földrajzi helyzetéből adódóan Zalagerszeg
kimaradt a vasútépítés első szakaszából, ami kereskedelmi-gazdasági fellendülését is gátolta. A városban két hetivásárt tartottak, de sem ezek, sem az országos vásárok nem tudtak versenyre kelni a déli rivális és piacközpont,10 Kanizsa vásáraival. Természetesen Zalaegerszegen is volt kórház,11 gyógyszertárak (1768,
1814), a városházát 1862-ben építették át. A városban számos megyei hivatal működött, és itt állt a megyei törvényszék mellett a járási szolgabírói hivatal is.
Összességében azonban a város lemaradt Kanizsához képest, amit talán az is jelez,
hogy a községi törvény értelmében ez utóbbi már 1871-ben, Egerszeg pedig majd
csak 1885-ben lett rendezett tanácsú város.12
Ahogyan az eddigiek is sejtetik, a népesség összetétele jelentősen különbözött
egymástól a megye két központi városában. A városok népességének foglalkozási
megoszlására vonatkozóan megbízható adatokkal nem rendelkezünk. A z 1850. évi
népszámlálás foglalkozásra vonatkozó adatait nem publikálták, és bár az 1857.,
majd az 1869. évi felvétel részletes foglalkozással kapcsolatos kérdéseket tartalmazott, az adatok ezekre az időpontra vonatkozóan is csak járási aggregált szinten
hozzáférhetők. A korabeli leírásokból és monográfiákból valamelyest mégis képet
kaphatunk a városlakók jellemző foglalkozási mintázatairól. Zalaegerszeg lakói
többnyire földművelésből és kisebb mértékben — foként helyi fogyasztásra termelő—kézműiparból tartották el magukat, s hiába volt ez a város a megye székhelye,
a lakosok között csekély volt a hivatalnokok száma, a tisztikar többsége nem volt a
város lakója, s a magasabb szintű iskolákkal együtt az értelmiségi réteg is hiányzott. Zalaegerszegen nagy számban éltek nemesek, és 1848 előtt sokan közülük a
város vezetésében is fontos szerepet játszottak (nemes volt a városbíró, a városi
jegyző és a tanácsnokok 1/3-a), de a városon belül önálló nemesi község — ahogyan például Keszthelyen — nem alakult ki. A foglalkozást tekintve részletes adatok csupán a városi politikai vezetőrétegről — a képviselőtestületről és a városi
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Bácskai-Nagy, 1984.
1848-ban korszerűsítették az 1800 körül épített ispotályt, majd 1868-ban egy magánkórház is
megnyitotta kapuit.
Zalaegerszeg városképének változására iásd pl. Megyeri, 2006.

tanácsról — állnak rendelkezésünkre, amely csoportokban a korszak egészében az
iparosok szerepeltek a legnagyobb arányban, s őket az értelmiségiek követték;
nyilvánvaló azonban, hogy ezek az elitcsoportok nem a teljes városi népességet
reprezentálják.13 Nagykanizsán 1869-ben az egyik legnagyobb foglalkozási csoportot a cselédek és a napszámosok adták (34,76%), ami mellett az iparban és kereskedelemben foglalkoztatottak szintén magas aránya (22,71%) a város polgárosodottságára, a szolgáltatási és hivatali szektor erejére utal. A z értelmiségi keresők
aránya ugyanekkor 4,7% volt. 14
A két város XIX. századi története — ha találunk is közöttük különbségeket —
összességében mégiscsak a városi fellendülés története. Ezt a fellendülést nemcsak
a népesség növekedése, de a városi környezet megváltozása is jól jelzi: az utak burkolása és a közvilágítás bevezetése, a régi reprezentatív- és középületek felújítása
és újak építése, vagy a lakosság összetételének megváltozása. Ez a fellendülés léptékében és hatásában messze elmarad azoktól a korábbi, de irányukat tekintve a
XIX. század magyarországi városi fejlődéssel rokon nyugat-európai változásoktól, melyeket Peter Borsay „városi reneszánsznak" (úrban renaissance) nevez. 15
Borsay—XVIII. századi Angliára vonatkozó—kutatásai szerint e fellendülés, reneszánsz mögött a társadalom és a gazdaság összetett átalakulása áll. A városi élet
felélénkülése — amit ő a szabadidő eltöltésének lehetőségei és formái, a városi
gazdaság jellegzetes mintái, a város nyújtotta kényelmi szolgáltatások és az urbánus építészet új típusainak elemzésével vizsgál—azon a „többlet jóléten" (surplus
wealth) alapult, amit az ipari forradalom utáni Angliában már nem csak egy szűk
elit, hanem a városi társadalom összes rétege mind nagyobb mértékben tudhatott
magáénak. Ez a többlet luxusfogyasztásra nyújtott lehetőséget, ezáltal fellendítette
a szabadidő eltöltésének kultúráj át a városban. Ugyanakkor az, hogy kinek mennyi
fölösleges (többlet) jövedelmet állt módjában luxusfogyasztásra fordítani, jellegzetes módon húzott választóvonalakat a városi társadalom szövetébe.
Az alábbiakban, amikor azokat a kereteket vizsgálom, amelyek a zalai „civilizáció" és szociabilitás csatornáiként szolgáltak, ezt mindvégig annak tudatában teszem, hogy emögül hiányzik a megyei és városi társadalom Borsay-éhez hasonló
elemzése. így elsősorban a formák, az intézmények, az események típusainak rendszerezésére van lehetőség, ami reményeim szerint önmagában is segít megismerni a
városi csoportok együtt- és különélésének módjait, keveredési lehetőségeit és haj-

13
14
15

Simonffy, 1971.
Kőváry, 1876.
Borsay, 1989.; Uő., 1990.

landóságát. Másrészről azonban igyekszem szem előtt tartani és bemutatni azokat a
választóvonalakat, amelyek e városok társadalmában meghatározóak voltak.
A két város népességszáma és a népesség szerkezetének különbségéről — ami
intézményrendszerük kiépíiltsége, illetve gazdasági fejlettségük szintjének eltéréseiből fakadt—röviden már volt szó, de érdemes néhány további alapvető strukturális eltérést is kiemelni. Zalaegerszeg és Nagykanizsa társadalmát, hasonlóan a
korabeli Magyarország társadalmához általában, számos hagyományos határvonal szabdalta. Ezzel az elnevezéssel azt próbálom jelezni, hogy az általam kiemelt
két határvonal (a valláshoz, illetve a társadalmi álláshoz, ranghoz kötődő státusz és
az ezekben rejlő különbségek) az előző századok tradíciójából eredt, abból a feudális hagyományból, amelynek jogi alapjai e különbségeket rögzítették és megerősítették. Annak ellenére, hogy e jogi viszonyokat 1848/49 eseményei megrengették, a korábbról örökölt törésvonalak még hosszú ideig meghatározóak voltak a
társadalom tagolódása szempontjából. Ráadásul, éppen a fentebb említett gazdasági változások hatására, a hagyományos határvonalakat egy új, modern megkülönböztetés is keresztbeszelte, amelyet kulturális vagy mentalitásbeli határvonalnak
nevezhetünk. Mindezzel nem azt állítom, hogy a korábbi századokban ne léteztek
volna eltérő kulturális vagy mentalitásbeli szokások és mintázatok. Sokkal inkább
—Borsay gondolatainak nyomán haladva—azt, hogy a gazdasági változások hatására a XIX. században a (fogyasztáson alapuló) kulturális különbségek egyre
meghatározóbbá váltak a társadalmi különbségek kialakításában, és sokszor a korábbi társadalmi határvonalak helyébe léptek vagy felülírták azokat.

I I . Hagyományos határvonalak
A két város vallási megoszlása (ld. 2. táblázat) lényegében nem tért el az egész országra jellemző arányoktól, igaz a protestánsok aránya itt valamivel alacsonyabb
volt, mint az országos átlag. Egymáshoz viszonyítva azonban lényeges különbséget tapasztalunk a két város között, mindenekelőtt a római katolikusok és az izraeliták arányát vizsgálva.

2. táblázat
Vallási megoszlás Zalaegerszegen

és Nagykanizsán

Zalaegerszeg

római katolikus

4475

görög katolikus

3

protestáns

Nagykanizsa

%

N

(1869)

82,50

_

%

N
8334

74,89

32

78

0,14

148

0,13

izraelita

868

16,00

2614

23,49

Összesen

5424

100,00

11.128

100,00

Ha a foglalkozási struktúrát vizsgálva Nagykanizsán az iparban, kereskedelemben és a harmadik szektorban dolgozók arányát magasabbnak találtuk, ez aligha
független a városban élő zsidók magasabb arányától. Ez nem pusztán azt jelzi,
hogy Kanizsán a megyeszékhelyhez képest fejlettebb és pezsgőbb volt a gazdasági
élet, hanem a város előrehaladottabb „urbanizáltságára" is utal. Amennyiben az urbanizáltságot a városhoz kötődő foglalkozást űzők száma és a rurális populáció
egymáshoz viszonyított arányával mérjük — ahogyan azt az egész országot érintő
elemzésében Peter Hidas16 tette —, akkor Nagykanizsa mindenképpen előkelőbb
helyen végez a versenyben, mint Zalaegerszeg. A városi társadalom összetétele
megváltozásában megmutatkozó „rejtett urbanizáció" (hidden urbanization) —
melynek során a korábban domináns társadalmi csoportok mellett a városi társadalomban mind meghatározóbb pozícióba kerültek a kapitalista fejlődés képviselői,
legjellemzőbben a zsidó kereskedők — Hidas vizsgálata szerint éppen az
1850/60-as években bontakozott ki. Ez a változás pedig nem más, mint a Borsay által említett gazdasági jólét társadalmi vetülete: a kereskedelmi és szolgáltatási
szektor megerősödése a városi társaséletnek teret nyújtó környezet megváltozását
is j elzi. S valóban, a közéleti közlönyt lapozva, sokszínű és változatos kulturális kínálat látszik kibontakozni. Egymást érik a koncertek, kiállítások, felvonulások,
mulatságok, egyesületi gyűlések és előadások. Közelebbről szemügyre véve
azonban, a kínálatot tagoló határvonalak is láthatóvá válnak.
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Az első választóvonalat a vallás jelentette, ami — alapvető identitásformáló szerepén túl — a társaséletben is keretet biztosított az egy vallási csoporthoz tartozók találkozásához és közös időtöltéséhez. A katolikusoknál napi miséken, az egyházi év
szokásos nagy ünnepein kívül az egyik legjellegzetesebb példa erre — a lapban
egyébként meglepő módon egyetlen alkalommal sem említett, de a város történetét
tárgyaló munkákban rendre felbukkanó esemény — Zalaegerszeg hagyományos
nagyszombati ünnepsége, az ún. „határjárás". Gyökereit tekintve ugyan nem egyházi ünnep, hanem a török időkbe nyúlik vissza, 17 az évről-évre a feltámadás estéjén megrendezett ünnepség azonban az idők során mégis vallási jelleget öltött.
A szokásos délutáni mise után, napnyugtakor a város apraja-nagyja, az „öregekjövevény mester legények, szolgák, gyerkőczkék, asszonyok és leányok"18 a város
határába vonultak, és lövöldöznek, kuijongatnak, tüzeket gyújtanak, „a határvonalat a keresztnek előbb vitelével, a harangok szólásával, a helybeli papjok kíséretében, áhítatos énekek és imádságok közt bejárják, áhitatosságokat a Kálvária templomnál, onnét pedig az anyatemplomban végezve". 19 A templom volt a menet indulási- és célpontja, az ünnep lényege mégis a felvonulás, a zajkeltés, a tűzgyújtás, a
közös éjjeli határjárás volt, amelyben a katolikus lakosság egy emberként vett
részt. Hasonlóképpen nagy részvétel mellett zajlott atöbbi egyházi ünnep is; Nagykanizsán 1863-ban úrnapján például Grünbaum József cigányzenész zenekara
közreműködésével tartottak ünnepi misét, amit körmenet és taracklövések követtek, s melyen „mintegy 4000 főnyi áhítatos nép voltjelen". 20
A lap Nagykanizsa zsidó közösségének legnagyobb — és a város lakói szempontjából leglátványosabb —ünnepéről is részletes beszámolót közölt 1863-ban.
„Az izraelita purim ünnepe néhány estéin utczáink, mi az élénkséget illeti, a párisi
boulevárdhoz voltak hasonlók; több százból álló s különféle nemzetek öltönyeibe
burkolt álarcszoscsapat vonult egyik előkelő házból (hol az izraelitáknak ez alkalommal házimulatságok szoktak tartatni) a másikba..." A beszámoló szerint ez az
ünnep a felekezeti csoport tagjainak találkozása és közös mulatsága mellett a város
nagycsoportjainak keveredésére is alkalmat kínált: „a temérdek álarczos közt nemcsak izraeliták voltak, hanem a mi népünkből is néhány ifjú magára vette a csikósés béresöltönyt, melyek azonban — daczára annak, hogy béresekkel sokat közlekedtek — oly ügyetlenül viselték magokat, hogy már messziről is rájuk lehetett is-

17
18
19
20

Szélig, 1876.
Sebők, 1902.
Uo. 42.
ZSK 1863. május 20.

merni".21 A keveredés — ahogyan e beszámolóból kiolvasható — nem volt általános, hanem csak a zsidók és a katolikusok egy jól meghatározható csoportja számára volt adott. A mulatság színterei az „előkelő" zsidó házak voltak, a katolikusok
közül pedig olyanok vettek benne részt, akiknek voltak csikósaik és béreseik, akiktől erre az alkalomra ruhákat vehettek kölcsönbe. A felekezetek közötti keveredés
ezek szerint tehát inkább a társadalmi hierarchia felső rétegeiben zajlott, ahol a merev vallási határvonalakat a társadalmi életben betöltött szerepekből fakadó vagy
más — például gazdasági — érdekek írhatták felül.
A felekezetek keveredésének vizsgálatához érdemes a nyilvános tér egy másik
meghatározó szféráját, az önkéntes egyesületi életet is szemügyre venni. Az ilyen
egyletek társadalmi integrációban betöltött szerepéről sok mindent tudunk, a demokrácia iskoláinak is tartott egyletek az oktatásban, társadalmi és kulturális értékek cseréjében játszott szerepe, Széchenyi eszméinek hatása számos elemzésből
ismeretes. Több megfigyelés ugyanakkor ellentétes folyamat meglétére hívja fel a
figyelmet: a kirekesztés változatos formáira a tagdíj ak, a titkos tagválasztás, a nyitvatartási idő és az egyleti helyiség térbeli elhelyezkedése nyújtanak példákat.
Az egyleti életből már a korszak megfigyelőj e is hiányolta az „amalgamizáló erőt",
s úgy látta, „bizony a magasabb körök igen keveset bíbelődnek azzal, mi az alacsonyabb régiókban történik, — nem is igen óhajtanak rájok befolyást gyakorolni, s
vezetőikké válni".22 A vizsgált időszakban Zalaegerszeg és Nagykanizsa egyesületi élete — mint ahogyan az egész országé is — szigorú megfigyelés alatt állt, az
egyesületalapítást központi korlátozás nehezítette,23 az egyletek mindennapi működésének felügyeletét pedig számos országos és helyi szintű rendelet biztosította
(az egyletek gyűléseiről például kötelező volt a hatóságokat tájékoztatni és kérni
királyi biztos kirendelését, aki részt vett, és jelentést tett a gyűlésről). Ha a birodalmi felügyelet megnehezítette is az egyleti élet szervezését, semmiképp sem okozta
annak teljes visszaszorulását. Zala megye 1867 előtti egyletalapításait vizsgálva
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Az 1852. november 26-i császári nyílt parancs értelmében tiltás alá kerültek a politikai egyesületek, s megszigorodott a kaszinók és az olvasókörök ellenőrzése is. A tudományt, művészetet, mezőgazdaságot, ipart és kereskedelmet előmozdító egyesületek, illetve a hitelintézetek és
a segélyező egyletek alapítása azonban továbbra is lehetséges volt, bár ezek engedélyezésének
jogát az uralkodó saját magának tartotta fenn. A megalakuláshoz szükséges alapszabályokat a
többi egylettípus (mint amilyenek például a közlekedés fejlesztésére alapított társaságok, a
biztosító intézetek, a takarékpénztárak vagy a kőlcsönintézetek) esetében az illetékes minisztérium véleményének kikérése mellett a belügyminisztérium bírálta el; az alapszabályokat a
későbbi esetleges módosítások alkalmável is tüzetes vizsgálatra kellett felterjeszteni.

azt találjuk, hogy — az ismert időpontban alapított egyletek közül — hetet hoztak
létre 1848 előtt (a legkorábbit 1811 -ben), míg 1852-1867 között tizenegyet. Ezek
mellett, a korszakra vonatkozó statisztikai összeírások szerint, további tizenhárom
ismeretlen időpontban alapított egyesület működött a megyében ebben az időszakban 24
3. táblázat
Zalaegerszeg és Nagykanizsa egyletei 1867 előtt
Alapítási év

Egylet neve
Nagykanizsai polgári (olvasó) egylet

1836

Nagykanizsai nagy kaszinó

1836

Zalaegerszegi polgári olvasó egylet (társalgási

egylet/kaszinó)

1853

Nagykanizsai kereskedelmi egylet
Zala Megyei Gazdasági Egyesület

1840

(Zalaegerszeg)

1861

Nagykanizsai dalárda

1862

Nagykanizsai kávésok, vendéglősök, mészárosokbetegápoló egylete

1863
1863 körül

Nagykanizsai segély egylet
Zalaegerszegi kölcsön segély

egylet

Nagykanizsai tornaegylet

1864
1866

Nagykanizsai magyar társalgási egylet

1867 körül

Nagykanizsai kereskedők társalgási egylete

ismeretlen

Nagykanizsai társalgási egylet

ismeretlen

A Nagykanizsa gazdasági és társadalmi sokszínűségéről eddig mondottakat a
3. táblázat tartalma tovább erősíti. Az urbanizáltság magasabb fokával természetszerűlegjárt együtt, hogy a modern városi társadalmi csoportok az egyleti életben
is önállóságra törekedtek. Ennek jegyében alakítottak betegápoló egyletet a kanizsai kávésok, vendéglősök és mészárosok, melynek speciális célja önmagában is a
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modern egyletek sajátja (amely a korábbi, reformkori alapítású egyletekre nem
voltjellemző), vagy önálló egyesületet a kereskedők. Zalaegerszeg egyleti palettája ehhez viszonyítva meglehetősen differenciálatlannak tűnik. A korszakban működő három egyletből szigorúan véve csak kettő volt kifejezetten zalaegerszegi,
hiszen a Gazdasági Egyesület megyei szinten működött.
A felekezeti keveredés kérdése azonban mindkét város egyleteiben jelentőséggel bírt. Kanizsa egyleteinek magas száma részben éppen abból adódott, hogy a város két nagy vallási csoportja külön egyesületekbe tömörült, s így azonos típusú
egyletekből olykor párhuzamosan több is működött. A legélesebben a legkorábban
alapított két egylet tükrözi a hagyományos vallási választóvonal erejét. M*g a polgári olvasó egylet (eredeti nevén Bürger Verein) alapítói katolikus ügyvédek, nemes földbirtokosok, értelmiségiek és — támogató tagként—katonatisztek voltak,
addig a nagy kaszinót zsidó kereskedők hívták életre. A polgári egylet csak jóval
alakulása után, 1865-ben iktatta az alapszabályába, hogy vallásbeli különbözőségektől függetlenül bárki tagja lehet25, zsidók addig nem léphettek az egyletbe. Vallási szempontból ugyancsak zártnak mutatkozott a megye legnagyobb taglétszámú
egyesülete, az egerszegi székhelyű gazdasági egyesület. E z — m i n t az ország több
más gazdasági egyesülete is — elsősorban a megye birtokos nemességének gyűlhelye volt. Jóllehet az alapszabály a vallásra vonatkozóan nem tartalmazott megszorítást, s a tagok társadalmi állásának vizsgálatához pontos és részletes források
nem állnak rendelkezésre, a tagsági ívek elemzéséből az azért megállapítható,
hogy az egylet alapítói — a megye arisztokratái, egyházi elöljárói és birtokos nemesei — szinte kizárólag a római katolikus többségből kerültek ki, akik az egyletben korábbi megyei pozíciójuk megőrzésére is lehetőséget láttak. A majd 350 rendes tag—birtokos gazdák, uradalmi alkalmazottak, illetve a szakértelmiségiek és
bérlők rétege — között is csak egy-két olyat találni, akiről — egyéb források alapján — biztosan állítható, hogy zsidó.
Más volt a helyzet a zsidó alapítású egyletekkel, amelyek sokkal nyitottabbak
voltak a többségi, katolikus társadalom tagjai irányában, mint a katolikus egyletek
a zsidók felé. A kanizsai Dalárda karmestere ugyan a zsidó kántor volt, ám ahogyan
az újság időről-időre felhívta rá a lakók figyelmét, az egyesület „rang- és valláskülönbség nélkül, egyedül hazai művészetünk érdekében" szívesen fogadta bárki jelentkezését.26 Ugyancsak kifejezetten a keveredés, a hasonulás, az asszimiláció
volt a célja a—nevében esetleg megtévesztő —Nagykanizsai Magyar Társalgási
Egyesületnek, amelyet szintén zsidók alapítottak, mégpedig azzal a céllal, hogy
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elősegítsék a magyar nyelv és kultúra népszerűsítését, ezzel is támogatva a tagok
beilleszkedését a város életébe. Ugyanakkor a képletet nem lehet leegyszerűsíteni
arra az állításra, hogy a zsidók mindenképpen az asszimiláción, a katolikusok pedig a hagyományos megkülönböztetések fenntartásán munkálkodtak volna; ennek
ellenkezőjére is találunk példát. 1863 báli szezonja után a lap a következőképpen
számolt be a kereskedelmi egylet táncvigalmáról: Jövedelmező volt, csak az a baj,
hogy közben-közben botrányos fütyölések hallatszottak, s a magyar öltöny ritka
volt, mint a fehér holló. Különösen megrovást érdemelnek izraelita hölgyeink, kik
nagy nehezen vévén fol a magyar öltönyt, alig várták, hogy letehessék".27 Ugyanekkor a kanizsai takarékpénztár választmánya arról hozott döntést, hogy gyűléseit
szombat estéről csütörtökre teszi át, hogy az izraelita tagok számára se okozzon
problémát az időpont. 28
Nemcsak a vallási válaszfalak omlottak le nehezen: noha a feudális struktúra, a
rendi berendezkedés bomlása már 1848 előtt is előrehaladt, a régi rendszer a forradalom után sem semmisült meg egy csapásra, hanem ugyancsak fokozatosan, kis
lépésekben kezdett átalakulni. A hatalom egykori birtokosai, a kiváltságos rendek
vonakodtak átadni helyüket az „újonnan érkezetteknek". A társadalmi berendezkedés átformálódásával a hatalommegosztás korábbi formája vált kérdésessé: az
átalakításért folyó küzdelem részben a nyilvánosság terében zajlott, ahol a megkülönbözetések látványos és finoman burkolt új formái is megjelentek.
A mai értelemben vett nemzeti ünnepek a korszakban még nem léteztek. Az
1848-as forradalomra már a rákövetkező évben ünnepként emlékeztek vissza a
kortársak, de hosszú évtizedeknek kellett eltelnie addig, míg intézményesedett
nemzeti ünneppé formálódott.29 Az 1860-as évek első felének politikai hangulata
semmi esetre sem teremtett lehetőséget a forradalom ünneplésére. Az „állami ünnepek" rendszerint inkább egyes hivatalos személyek ünneplésében öltöttek formát. „A magyar kir. helytartó ő excellenciája f. hó 4-én esti 8 óra után Zala-Egerszegre érkezett. A város ki lőn világítva, és egyik utczájában egy diszes diadalkapu
volt fölállítva. Másnap reggel 1/2 8 órakor Isteni tisztelet volt, mely után hivatalos
elfogadás történt, s délutáni 2 órakor, Pacsán keresztül Keszthelyre utazott."30
A politikai főméltóságok fogadása és ünneplése legalábbis a reformkor óta ehhez
hasonló forgatókönyv szerint zajlott, az ünnepelt személy és az ünnepelt esemény
presztízsétől függően hosszabb, díszesebb vagy egyszerűbb formában. Hudi Jó-
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zsef egy 1832-es főispáni beiktatásról számol be, amelyen a zalai ünnepség összes
részletét erőteljesebb, fokozottabb formában látjuk megjelenni,31 de ugyanilyen
szcenárió szerint követték egymást az események I. Ferenc József 1852-es keszthelyi átvonulásakor is. 32 Ezeken az ünnepeken nemcsak a város lakói, de sokszor a
megye távoli településein élők is részt vettek; az ünneplésből azonban nem egyformánjutott a különböző társadalmi rétegekhez tartozóknak, a különböző társadalmi
státuszcsoportok tagjainak.
Ha az ünnepeket mint a találkozás és keveredés színhelyeit próbáljuk vizsgálni,
akkor különösen fontos szem előtt tartani, hogy csak korlátozott mértékben beszélhetünk a jelenlévő társadalmi csoportok egymással való „közlekedésének" bármilyen formájáról. Ahogyan Hudi is fogalmaz: „Mindez jórészt a rendi kiváltságos
elemek (nemesség, polgárság) aktív közreműködésével, a jobbágyság mint paszszív szemlélő j elenlétében történt",33 s a helyzet — e szempontból — keveset változott az általa, illetve általam vizsgált események között eltelt harminc év alatt.
Ugyanez mondható el azokról az alkalmakról is, amikor a helyi elit valamely tagja
állt az ünneplés középpontjában: Jankovich László főispán „barátságos víg magyar ebéd mellett" június 27-én ünnepelte a névnapját34 barátai társaságában;
Csertán Sándor, Zala megyei kormánybiztos majd országgyűlési képviselő temetésén „az egész megye ott volt",35 sőt még Somogyból is sokan megj elentek. Ezek az
ünnepek is azonban, akárcsak az uralkodó és képviselőinek látogatásai, a reprezentatív nyilvánosság formáját öltötték magukra: a felsőbbség megmutatkozásai, státusz-ismertetőjelek voltak,36 s a város lakói számára valóságosan nem jelentettek
találkozási és keveredési lehetőséget, ők legfeljebb nézőként vehettek részt az
eseményen, „környezetet" teremtve a „valóságos" résztvevők számára.
A hagyományos, rendi választóvonalakat nem pusztán az uralkodó elit igyekezett fenntartani: jellemzően minden társadalmi rétegben ez volt a helyzet, legalábbis, ami a lentebb elhelyezkedőkkel szembeni viselkedést illeti. A báli szezon
mulatságai a nemesi osztály, a birtokos réteg határfenntartó technikáiba nyújtanak
bepillantást. 1863 januárjában a lap a megyében rendezendő farsangi bálok idejének és helyének felsorolásával nyitotta a hírrovatot. E szerint január 27-én a „zalai
nemes ifjúság rendez tánczvigalmat Sümegen, f. hó 21-én Nagykanizsán a keres-
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kedelmi kaszinó egy let".3 7 Ugyancsak januárban, 17-én a nagy kaszinóban (Kanizsán) és 18-án ugyanott, a polgári egyletben, 38 január 26-án pedig Csáktornyán
tartottak táncmulatságot.39 Egy évvel később ismét megrendezésre került a „zalai
iijúság" sümegi bálja, és ugyanakkor a „somogyi ifjak" Balatonbogláron tartottak
bált 40 1864-ben az időközben megalakult nagykanizsai Dalárda is rendezett álarcosbált. De vajon kik vettek részt ezeken a mulatságokon? 1863-ban a lap nem számol be arról, hogyan zajlott az ünneplés, 1864-ben azonban egy Bukógáti, illetve
Egy öreg hazafi álnevű szerző tudósít a két farsangi bálról. ,3ukógáti" azt jegyzi
meg, hogy a „zalai ifjak" nevéből nem derül ki, hogy pontosan kiket is takar: a birtokos-, az iparos-, a kereskedő-, esetleg a földműves ifjakat-e. Mindenesetre a sümegi bál zártkörű volt, 2 forintért lehetett belépőt váltani rá, s csakúgy, ahogyan az
azonos név alatt korábban megrendezett piknikről, erről is „ki volt zárva zsidó,
prokátor, purger"41 A somogyiak bálja is zártkörű, de ingyenes volt. A boglári vigalomra „az ész és vagyonarisztokrácia" volt meghívva — íija „Egy öreg hazafi".42 A kanizsai Dalárda szervezésében rendezett „álarczos tánczvigalomra" elővételben 1 forint, a helyszínen 1 forint 50 krajcár volt a belépő ára, amit valószínűleg már többen meg tudtak fizetni, mégis, ahogy a lap beszámolójából kiderül, a
középpontban az „elegancia" állt. Ahogy a tudósító fogalmaz, a táncvigalom „oly
fényesen ütött ki, milyenre a Kanizsaiak nem emlékeznek; volt pompa—a jókedv
s elegancia mindenkép kielégítő. Közel 100-ra menő álarczosok drága öltönyei közül különösen kiemelendők az Olaszországból hozottak".43 Hogy a Dalárda —
ahogyan már a vallási határvonal vizsgálatakor is kiderült—a korszak más egyleteinél nyitottabb volt, az kiderül abból is, hogy egy évvel később még többen,
négyszázan mulattak az estély én. Köztük „vidékiek is, több tekintetes földesúr" is,
annak ellenére, hogy az estély szervezésekor—ezúttal nem a rendi, hanem az egyleti tagok zártkörűségének védelme jegyében—„kikötés volt, hogy helyben állandóan lakó nem tagok nem jöhetnek, mégis sokan vannak, akik tagdíjat nem fizetnek, de a mulatságon mégis részt vesznek". Nem is beszélve azokról, akik az ingyenes családi jeggyel az éjszakai mulatozáshoz nem szokott kisgyermekeiket is magukkal vitték.
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1864 báli szezonjában új színfoltként—és első egyértelmű jeleként a rendi válaszvonalak omladozásának — „cseléd tánczvigalmat" rendeztek: a cselédek és
uraik közös részvételével. A mulatság azonban nem hozott maradéktalan sikert,
ugyanis: „számosan jelentek meg cselédek és mívelturak, kik egymással kedvesen
mulattak volna, ha nem jelennek meg a mívelt osztályból sokan, melák, buldog,
kopó, vizsla, pincs-ebekkel, melyek az álarczosokat hangos ugatással vevék üldözőbe".44 Hogy véletlen balszerencséről van szó, vagy az urak szándékosan heccelték kutyáikkal a mulató cselédeket, arra sajnos nem kaphatunk választ; az mindenesetre biztos, hogy a mulatság kiinduló ötlete a közös—hagyományos rendi határvonalakat átlépő — szórakozás volt.
Hagyományosan természetesen a társadalom legalsó rétegeinek is megvoltak a
maguk fórumai a szabadidő eltöltéséhez. Ezek közül a városszéli mulatókertek, a
környékbeli búcsúk, vurstlik voltak a legjellemzőbbek. Az alsó, illetve a középsőés felső társadalmi osztályok társas életének alapvető különbsége—Borsay fogalomhasználatánál maradva — a csoportok kultúrájának különbségében rejlett.
Az „elit" (polite) és a „tradicionális" (traditional) kultúra dichotómiáj a természetesen nem Borsay felfedezése, a néprajz, az esztétika és számos más tudomány régóta és sokféle értelemben használja a fogalmakat. Az azonban, ahogyan Borsay a
városi társadalomban megjelenő, a korábbiakat átszelő határvonal vizsgálatához
használja, a történetírásban újszerűnek tekinthető. Elgondolásának kiindulópontja, hogy a „civilizáció" és a társadalmi távolságtartás (social distancing) kéz a kézben jártak.45 Ennek értelmében, ahogy a városok gazdasága fellendült, és megjelent egy modern értelemben felfogható fogyasztói réteg, az kitermelte a szabadidő
eltöltésének olyan újabb formáit is, amelyek elzártak maradtak mindazok elől, akik
nem rendelkeztek megfelelő jövedelemmel, vagy éppen az új jelenségek befogadásához szükséges kulturális háttérrel. Már nem a vallás és az öröklött státusz határozta meg az egyes kulturális csoportok határvonalait, hanem — azokkal ugyan
szoros összefüggésben — a fogyasztás, különösen pedig a kulturális javak fogyasztása.
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ü l . Modern határvonal
Márpedig Zalaegerszeg és Nagykanizsa számos újfajta lehetőséget kínált a szabadidő eltöltésére, annak ellenére, hogy a kulturális intézményhálózat kiépülése még
gyerekcipőben járt. A reformkori városképet felvázoló, korabeli forrásokra támaszkodó Antalfíy Gyula a társasági életre alkalmas nyilvános helyek közül Zalaegerszegen csupán egy „földszintes fogadóról", 46 Nagykanizsán pedig két
kávéház-fogadóról, a Zöldfáról és a Szarvasról47 tudott beszámolni. Igaz, Zalaegerszegen később sem nyíltak új helyek, s a város főutcáján álló Arany Bárány
szálló volt az egyetlen olyan intézmény, ahol nagyobb összejöveteleket lehetett tartani. Nagykanizsán ezzel szemben a vizsgált időszakban két új hely megnyílásáról
tudósít a Zala-Somogyi Közlöny. „A Korona vendéglő alsó szobájából terjedelmes
éttermet csináltak — újév napján, számos vendég jelenlétében nyitották meg; már
három étteremmel diszeskedő vendéglő van: Zöldfa, Korona, Szarvas".48 A nyári
szezon beköszöntével aztán megnyílt a „Zöldfakert" is. 49 Ezeken a nyilvános helyeken kívül az egyleti szállások biztosíthattak még helyszínt a különféle összejövetelek számára. Ebben az időben a legtöbb egyletnek még nem volt saját épülete,
rendszerint a városi vendéglátóhelyek valamelyik termében, különtermében, vagy
bérelt házban tartották üléseiket és rendezvényeiket. Korábban szokásban volt az
is, hogy a megyeháza vagy a községháza biztosított termet az egyesületeknek, de
1862-ban ennek a gyakorlatnak a budai királyi helytartó leirata véget vetett. Megtiltotta, hogy a kaszinóegyletek a községházakban tartsák üléseiket, mondván:
„Szükségtelen ... fejtegetnem, miként két oly különböző irányú és tevékenységű
testületnek, mint a községi elöljáróság és a casinó egyletnek egy épületbeni elhelyezése a közszolgálat érdekével össze nem egyeztethető, és hogy abból egyébb
hátrányos következmények is származhatnak".50
Bár sem Egerszegnek, sem Kanizsának nem volt állandó kőszínháza vagy koncertterme, egész évben sok és sokféle művész fordult meg a városokban. Ezek a
nyilvános események, az egyleti élethez hasonlóan, szigorú ellenőrzés alatt álltak:
a vándortársulatoknak és a művészeknek engedélyt kellett kérniük, hogy a városokban állomásozhassanak és felléphessenek, atervezett előadás számait pedig jó
előre jóvá keüett hagyatniuk. A cs. kir. rendőrség feladata volt az „a feletti őrködés,
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hogy az engedélyezett színdarabok előadása a hatósági engedéllyel megegyezőleg
eszközöltetvén a szinbehozatal és öltözetre nézve megütközésre okot ne szolgáltasson", a „rögtönzésbeli túlcsapongások vagy a színdarab helybenhagyott szövegének szántszándékos mellőzése miatti büntetések meghatározása", s nem utolsó
sorban az „új színdarabok előadásának engedélyeztetését szükségképp megelőző
véleményes befolyás". 51
A leggyakoribb a zenészek és a táncművészek fellépése volt. Nagykanizsán
szinte minden hónapra jutott egy-egy hegedű-, fuvola vagy énekművész, s voltak
visszatérő vendégelőadók is. A híresebb fellépők, mint például Hollósy Cornélia
„a körülfekvő megyék távol vidékeiről is" összegyűjtötték a közönséget52 mások
esetleg csak a kanizsai, esetleg a Kanizsához közel fekvő vidékről csalogatták az
érdeklődőket, s természetesen az is megesett — például 1862-ben a Zöldfa szálló
nagytermében rendezett hegedűkoncert alkalmával —, hogy a lap a „kevés közönség" miatt panaszkodott.53
A fellépők számának megszaporodásával párhuzamosan a kínálat differenciálódása is megindult. Amíg akorszak ünnepelt énekesnője, a Bánk bán bemutatójának Melindája, Hollósy Kornélia vidéki turnéi alkalmával az opera népszerűsítésén munkálkodott, és műsoraival elsősorban a művelt, elit közönséget szólította
meg, addig a nyaranta zsúfolásig telt kerthelyiségekben a szórakozva művelődni
vágyó középrétegekből kikerülő közönség is megtalálta a neki szóló programokat:
a Szarvasban például 1864. február 20-án az ún. „Volksangerek" léptek fel telt ház
előtt. A lehetőségek és a helyszínek gyarapodása elválasztotta egymástól a különböző fogyasztói rétegeket — a művészeti estélyek mellett a városok és a környékbeli falvak mulatói inkább a spontán találkozásoknak, mulatozásoknak nyitottak
teret, ezek egyikében például — ahol a közönség alighanem az alsó osztályok tagjai közül került ki — „minden vasárnap egy állatot lehet[ett] nyerni".54
Az 'elit' és a 'tradicionális' kultúra különbözőségei kapcsán további dimenziókat is érdemes szemügyre venni, Borsay megkülönböztetése szerint a tradicionális
kultúra térszemlélete befelé fókuszált, azaz a helyi szokásokra és gyakorlatokra
orientált, ezzel szemben a művelt kultúrát a kifelé irányulás jellemzi, vagyis a más
városok, más országok felé való nyitottság, ami a zene, a színház, az irodalom és
egyéb művészeti ágak iránti befogadó készségben mutatkozik meg, hiszen ezek
nagy távolságok között képesek kulturális tartalmak közvetítésére. A két Zala me-
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gyei város — különösen pedig Nagykanizsa — valóban a kifelé való nyitottságot
képviselte. Rendszeresen alkalmat biztosított a más városból, olykor külföldről érkezett színtársulatoknak és zenekaroknak, a lapok rendszeresen tudósítottak az újonnan megjelent könyvekről, egy alkalommal a Zöldfa vendéglőben „Diwischovsky
János természethű photographiai látványosságot állított ki", 55 máskor pedig „nagyszerű állatsereglet" volt a városban, melyben „egy oroszlán mutogattatik, s 100 tallért ígérnek annak, ki bebizonytja, hogy Európában nagyobbat látott".56
Borsay másfelől a két kultúra idő- és szabadidő-felfogását is egymástól jellegzetesen különbözőnek találja. Ahogy ő íija, az 'elit' kultúra részesei a szabadidőt
intellektuális, felvilágosult szórakozással töltik, vagyis, ahogy láttuk, színházba,
hangversenyre, „humorisztikus felolvasásra"57 járva, illetve nyaranta a fürdők
nyújtotta élményeket kihasználva. A 'tradicionális' kultúra tagjai ezzel szemben a
szabadidő eltöltésének inkább azokat a formáit kedvelik, amelyek az érzékekre, a
fizikumra, s nem pedig az értelemre és az intellektusra hatnak. így tehát az említett
búcsúkat, erdei mulatságokat, versenyeket. De a kétféle szemlélet közötti különbség alapja magában az időfelfogásban rejlik. Egy Somogyban rendezett szántásverseny kapcsán a cikkíró arra panaszkodott, hogy a parasztbirtok képviselői teljesen hiányoztak. Ehhez magyarázatként a következő általános érvényű meglátást
fűzte: „A vásár napj ai félünnepet képeznek a parasztgazda naptárában. Nincs módjában azonban azt még egygyel szaporítani [mármint a verseny napjával - K.Zs.],
még pedig erőt s pénzt olyan útra költve, melyből anyagi haszna — felfogása szerint — nem volna".58 A 'tradicionális' kultúrában az idő egészen másképpen tagolódott, mint a művelt párjában. Az előbbiben a vallási ünnepek és a mezőgazdasági
idények voltak elsődlegesen meghatározók. Nem véletlen, hogy akkora közönsége
volt az általam is említett húsvéti körmeneteknek, mint ahogy nem meglepő az
sem, hogy az aratási idő beköszöntének örömére a kiskanizsai aratók aratási ünnepséget tartva „rikongatás s dalok közt"59 vonultak végig a falu főutcáján. A műveltebb kultúrához tartozó városlakók idejét egyre kevésbé az év tradicionális
(vallási, mezőgazdasági stb.) fordulópontjai határozták meg. Ezek helyett inkább a
városban és a várostól távol tölthető szezonok adták meg az év ritmusát. Nyáron
ugyanis sokan—és ez Zalában különösen jellemző v o l t — a vízparti fürdőhelyekre, vagy vidéki birtokukra „költöztek", s majd csak télen, a báli szezonra húzódtak
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vissza a városba. A közlöny is beszámolt arról, hogy „Szuper színtársulata jun. hó
11 -én Kaposvárról Keszthelyre"60 vonult, hiszen emitt—a városban—megszűnt,
amott — a fürdőhelyen — pedig megkezdődött a színházi szezon.

IV. Összegzés
A dolgozat nem vállalkozott a megyei társasélet elemző vizsgálatára. Ehhez mindenekelőtt ugyanis hiányzik magának a megyei társadalomnak az alaposabb ismerete. Amire itt lehetőségem volt, az annyi, hogy a megye első társadalmi közlönyének hírei alapj án elkülönítsem a megye — és foként városai—kínálta társasági fórumokat, melyeken megmutatkozhat a városi társadalom élete szempontjából oly
fontosnak tartott „társadalmi áramlás". A társaság igényei formálták a várost, a város viszont—ahogyan Borsay bemutatta—saját lakosságának gazdasági erejére,
illetve az arra támaszkodó kulturális-, és fogyasztási igényeire építkezve tudott fellendülni. Ennek megfelelően a társadalmi struktúrája fejlettségét és a gazdasági állapotát tekintve jobb helyzetben lévő Nagykanizsa volt a megye korábban és gyorsabban fellendülő városa, amely a reformkorban megszerzett előnyét a dualizmus
kezdetének időszakára is megőrizte. Zalaegerszeg vele szemben — a megyei adminisztrációban betöltött centrális helyzetének megőrzése mellett — társadalmikulturális és gazdasági szempontból kevesebb eredményt tudott felmutatni.
Elszakadva kissé a várostörténeti nézőponttól, általánosabb megfigyeléseket is
tehetünk: úgy tűnhet, hogy a városok, s bennük a szervezetten vagy spontán módon
alakuló társasélet olyan „társadalmi áramlást" teremt, amely társadalmi közeledést
hoz. De kicsit jobban szemügyre véve a városok néhány évi közösségi életét, úgy
tűnik, hogy a helyzet korántsem ilyen egyértelmű. Sokkal inkább az a benyomás támad, hogy a városok forgatagában a közös alkalmakkor mindenki a saját presztízsének, saját státuszának megfelelő fórumokon vesz részt a nyilvános életben, s
noha ez egyfelől valóban némi közeledést, kapcsolatteremtést eredményez, legalább ilyen fontos azonban, hogy, aki teheti, megcsillogtassa saját magát, ily módon fenntartva, vagy akár még növelve is a társadalmi távolságot. Ráadásul ebben a
folyamatban — ahogyan dolgozatomban igyekeztem példákkal illusztrálni — a
hagyományos rendi választóvonalak helyett fokozatosan egy modern, fogyasztási
kultúrán alapuló differenciálódás j elent meg. Borsay hivatkozott írásaiban amellett
érvel, hogy a szabadidő eltöltésének és a luxus új formáinak megjelenése követi és
jelzi aváros fellendülését, s ez maga a város, mint sajátos (modern) entitás ismérve.
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Vagyis mindazok a nyilvános terek, amelyekről a dolgozatban is szó esett (bál- és
tánctermek, színháztermek, fogadók, sétányok és parkok) fontos részeitjelentik a
városoknak: ezek azok a terek, amelyekben a kétarcú—összehozó és elválasztó —
„társadalmi áramlás" végbemegy.
A dolgozatban hozott példák új szemszöggel gazdagítják a kortársak és az utókor által is gyakran hangoztatott Kanizsa-Egerszeg szembenállást: Kanizsa nagyléptékű fejlődését és mellette Egerszeg le-lemaradását; miközben talán sikerült a
megyei nyilvánosságot és társaséletet meghatározó olyan egyéb tényezőkre is felhívni a figyelmet, mint amilyen például a városi és vidéki kultúra különbözősége.
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Rétay és Benedek Vállalat céges levele
BFL VII. 2. e.

TERDIK SZILVESZTER
„KITŰNŐ MUNKA, KIVÁLÓ VERSENYKÉPESSÉG
ÉS NAGYB ANITERMELÉS."
Rétay és Benedek egyházi

müiparintézete

Bevezetés
Éppen száz évvel ezelőtt, 1908. szeptember 7-én nyílt meg a budapesti Műcsarnokban a Magyar Iparművészeti Társulat szervezésében az ország első, egyházművészeti kiállítása.1 A tárlathoz katalógus is készült,2 amelynek bevezető tanulmányát
Fieber Henrik (1873-1920) katolikus pap3 írta Egyházi Műipar címmel. 4 Fieber
történetileg is vázolta a művészet és az egyház kapcsolatát. Véleménye szerint a
francia forradalom vetett véget a középkori művészetnek, vagy inkább művészetszemléletnek, ami után egyfajta káosz állt be. Az egységes stílus iránti érzék elveszett, a XIX. század technikai fejlettsége oda vezetett (a gyors közlekedés, sajtó,
olcsó reprodukciók stb.), hogy a szakképzett mesterek az előző korok műveit kezdték el másolni megfeledkezve arról, hogy a művészet sohasem volt egyszerűen
csak a régi korok reproduktív másolása. 5 Fieber elemezte a XIX. század művészetszemléletének az egyházi művészetre gyakorolt hatását, véleménye lesújtó volt,
ugyanis míg a világi művészet lassan fölzárkózott saj át korához, az egyház tovább-
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ra is a régi formákhoz ragaszkodott. „A modern művészet pedig haladt diadalmas
útján: istenadta tehetség, alapos tanulmány, művészeti igazság és szabadság volt
zászlójára írva. "6 Fieber a kiállítást az egyház részéről nyitásként értékeli, igazából még csak az első lépés, egyfajta számbavétel.
Fieber szemlélete már egyértelműen az egyházi közízlésben még meghatározó
jelentőségű historizmussal szemben foglalt állást.7 Kritikája azoknak az „műipari
intézeteknek" is szólt, amelyek alapvetően kereskedelmi érdekeik miatt a közízlésnek jobban megfelelő eklektikus, a történeti stílusok formanyelvét mutató tárgyak
gyártását folytatták, és amelyek nagy számban szerepeltek az 1908-as tárlaton.
A hazai katolikus templomok felszerelésében, berendezésében ezek a tárgyak mai
napig meghatározó jelentőségűek. Szinte minden templomban van egy szobor, egy
kehely, egy mellékoltár, liturgikus ruhából általában több is, amelyek a műintézetek valamelyikében készültek. Művészeti megítélésük rendszerint kimerül a lekicsinylő „giccs" besorolásban. Atovábbiakban megkísérelem bemutatni vázlatosan
a hazai kegyszergyártás alakulását, az egész jelenség belső, szellemi-üzleti szerkezetét is vizsgálva. Majd részletesen foglalkozom a „Rétay és Benedek" cég történetével és tevékenységével, mivel eddigi kutatásaim során ehhez a céghez találtam a
leggazdagabb forrásanyagot.

Az egyházi m ű i p a r i intézetek
Az egyházi kegyszerek, kegytárgyak gyártására szakosodott vállalkozások a
XIX. század második felétől, nagyobb számban csak az utolsó évtizedben jelennek
meg a hazai piacon. A kegyszerkészítés ipari méreteket Európa nyugati felében is
csak a XIX. század közepétől kezdett ölteni, a gyártás központjai a hagyományosan katolikus többségű országokban, Belgiumban, Bajorországban, Franciaországban, a Habsburg Birodalmon belül Csehországban és Dél-Tirolban alakultak
ki. Akegytárgyak ipari előállításának okait vizsgálva a gazdasági szempontok mellett figyelembe kell venni a katolikus egyházon belül zajló spirituális változásokat

6
7

Katalógus 1908. 20. p.
A 19. század második felének vallásos-egyházi művészetének problémáival foglalkozik, különös tekintettel a festészetre: Sinkó Katalin: Az alapítók biblikus képei és a századvég
antihistorizmusa. In: Nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai művésztelep alapításának
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is. A kegyszerek iránti megnövekvő keresletet ugyanis nem csak az új egyházközségek alapításának, új templomok építésének magas számaránya fokozhatta, hanem az a jelenség, hogy a XIX. század közepétől kezdve a katolikus spiritualitás
megújulásának középpontjában az Oltáriszentség kultuszának intézményesülő
formái álltak. 1848-ban egy belga jezsuita, Boone alapította meg az első Oltáregyesületet, amelynek célja, hogy az Oltáriszentség kultuszát ápolja és erősítse, egyrészt a szentségimádások gyakoribbá tételével, másrészt az egylet tagjai kezdettől
fogva céljuknak érezték, hogy az Oltáriszentség kultuszához megfelelő minőségű
tárgyak készítésről, beszerzéséről gondoskodjanak, és a szegényebb egyházközségeket ezekkel ellássák. Amozgalmat IX. Piusz pápa is támogatta, az 1850-es évektől kezdve a katolikus nagyvárosokban sorra alakulnak az egyesületek, amelyekben az úri hölgyek kézimunkával készítették a térítőkét, ruhákat, hogy a szegény
egyházközségek is megfelelő fölszerelésekhez juthassanak. Pesten 1859-ben alakult Trautwien János (f 1894) piarista és gróf Cziráky Jánosné (f 1899) szervezésében az első egyesület. Az összejöveteleket az Angolkisasszonyoknál tartották, az
egyesületben készített tárgyakból, még mielőtt szétküldték volna, kiállítást is tartottak.8 Az oltáregyletek nagy népszerűségre tettek szert, XIII. Leó pápától
1882-hen központi szabályzatot is kaptak, és az egész mozgalom központját Rómában hozták létre.9 Itthon az 1890-es évekre nagyon elteijedt az egyesület, minden egyházmegyében és számos egyházközségben megalakult. Természetesen az
egyesületi tagok kézi munkával csak a textíliák előállításában tudtak részt venni, a
kelyheket és a többi berendezési tárgyat meg kellett vásárolniuk, de ha nagy tételben tették olcsóbb volt, ennek hatására a liturgikus tárgyak beszerzésében fontos
szerephez jutottak a kegyszergyártók és forgalmazók.
Míg a paramentumok készítésére, az alapanyagok ellátására viszonylag
könnyen alakultak hazai cégek, addig a templomok bútorzatainak, igényesebb ötvöstárgyainak elkészítésére már nehezebben lehetett kivitelező mestereket, műhelyeket találni. Ezzel a problémával a korszakban beinduló nagy műemléki helyreállítások során szembesültek a hazai egyházi vezetők. Az első, nagyszabású purista helyreállítások során nem csak építészeti, tervezési, hanem a berendezési
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munkákat is külföldi cégek végezték. 10 A z 1860-as és '70-es években folyó pannonhalmi helyreálk'tás során például id. Storno Ferenc (1821-1907) az általa tervezett tárgyakat rendszerint Bécsben készítette el, bár a kőből és fából készülő bútorzat kivitelezéséhez már Sopronban is talált mestereket.11 A korszakban uralkodó
„stylszerűség" és purizmus elvét valló egyházi személyek közül Ipolyi Amold
( | 1 8 8 6 ) Besztercebánya püspökeként (1871-től) konkrét lépéseket tett, hogy a
helyzeten változtasson. Már 1867-ben, a Szent László Társulatban tartott beszédében a magyar művészet fellendítéséhez szükséges teendőket három főbb pontban
foglalta össze: 1. az egyházi művészetet meg kell ismertetni és oktatni; 2. az ehhez
kapcsolódó emlékanyagot megőrizni, helyreállítani, amit kell összegyűjteni és a
múzeumokban elhelyezni; 3. az új műveket pedig egyházi szellemben és „műízlésben" kell megalkotni.12 1874-ben körlevelet adott ki az egyház és művészet viszonyáról, majd liturgikus ruhákat készítő hímzőműhelyt állított föl, sőt kispapjainak
művészettörténetet is tanított.13 Alapvetően ő is a paramentumok készítésében ért
el sikert, bár püspöki faragóműhely létéről is van adat.14
Fiatalabb generációhoz tartozott, de ugyancsak a purizmus és a stílszerűség elveit valló Czobor Béla (1852-1904) a templomokban tapasztalható „művészeti
igénytelenség" leküzdésére, apapság ízlésének befolyásolására tett kísérletet, amikor útjára indította az Egyházművészeti Lap című folyóiratát 1880-ban.15 Lapjának
beköszöntőjében így foglalja össze célkitűzését: „.. .ezen visszaálás (ti. hogy egyesek drágán, de silány dolgokat terjesztenek) elhárítása czéljából közölni fogjuk a
bel és külföldi megbízható művészek, gyárak és szállítók árjegyzékeit — kikkel
összeköttetésben leszünk, — lehetőleg rajzok kíséretében, valamint esetről esetre
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— ha erre felszóllittatunk —, a megrendeléseket lapunk előfizetőinek szívesen közvetítjük is, a mennyiben egyházias stylű paramentumok beszerzéséről van szó".16
Nem sokkal később ki is emeli a budapesti Oltáregylet tevékenységét, amely a hazai
szegény templomokat nagyszámú felszereléssel segíti, majd Oberbauer Lajos budapesti gyáráról ír, aki igény szerint tervez is tárgyakat.17 Mindkettő tevékenységéről
folyamatosan be is számolt a folyóirat hasábjain, utóbbi tárgyairól gyakran rajzokat
is közölve. Az oltáregyletek és az Oberbauer cég persze szorosan együtt is dolgozott,
egy betegellátó készletet kifejezetten az egylet kérésére tervezett a cég. 18 A Czobor
folyóiratában megjelenő, keresztény archeológia és művészettörténet tárgykörébe
tartozó írásoknak arra kellett volna sarkalnia a papságot, hogy templomaikat stílszerűen és ízlésesen szerelj ék föl. Czobor ennek elősegítésére, amíg nem állnak fel a hazai műintézetek (bár az Oberbauer Lajos féle cég már létezett, de ekkor még alapvetően paramentumokat gyártott) „megfelelő" külföldi cégek közvetítését is vállalta.
18 85-ben még arról tudósít, hogy Runggaldier József tiroli faszobrász talán Magyarországon is hajlandó lenne felállítani egy kisebb fafaragó műhelyt.19 Czobor lapjának újszerűsége abban is áll, hogy nem egyszerűen csak elméleti ismereteket kívánt
nyújtani a papságnak, hanem gyakorlati információkat is. 1889-től Czobor a Műemlékek Országos Bizottságának tagjaként dolgozott, és szemlélete később sem változott sokat.
Éppen az Egyházművészeti Lap megszűnésének évében Czobor vágya is teljesülni látszott, ugyanis 1885-ben Hölzel Mór (1841-1903) a csehországi eredetű, a
bécsi akadémián is tanulmányokat folytató szobrász Bártfára telepedett, ahol szobrásziskolát nyitott. Alig több mint egy évtized múlva Divald Koméi (1872-1931)
mutatja be a műhely és iskola történetét a Magyar Iparművészet című folyóirat első
évfolyamában. Divald, Czoborral ellentétben ekkor már erősen fanyalgott a tiroli
és a külföldről behozott faragott oltárok, és egyéb berendezési tárgyak láttán, egyszerűen csak silánynak és sablonosnak látva őket, s reméli, hogy a bártfai „szobrásziskola" majd ki is szorítja őket. Hölzel Mór Steindl Imre révén, a kassai és
bártfai helyreállítások kapcsán került Magyarországra, s mivel úgy látszott, hogy
ezek a helyreállítási munkák egy életre való munkát jelentenek számára, Bártfára
költözött. A műhelyében nyitott magániskolát az állam is támogatta, hogy végre
egy olyan hazai faragó-szobrász nemzedéket nevelj en ki, amely képes kiszorítani a
külföldi, cseh és tiroli árut. Hölzel Mórnak az iskola vezetésében fia, az 1880-as
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években a bécsi akadémián tanult Albin volt segítségére. Divald megemlíti, hogy a
tíz év alatt 48 szobrász képeztek ki, akik közül még egy sem állt a saját lábára, sőt a
nagyobb részük külföldre ment dolgozni, főképp Amerikába. Meg is jegyzi, hogy a
Sáros megyei templomokban még sok helyre a tiroli műhelyekből rendelik az oltárokat. Divald mégis bizakodó a jövőt illetően.20 Bizakodása nem is volt alaptalan,
hiszen amint a sajtóhirdetések vizsgálatából látszani fog, ezekben és a következő
években megszaporodtak a szobrászattal is foglalkozó magyarországi mesterek és
cégek. 1899-ben éppen Hölzel Albin alapított közös céget a „Rétay és Benedek"
céggel Budapesten, amelyben a templomok számára készítendő szobrászati
munkákat ő irányította.

A cégek és a sajtó
Az „kegyszer-iparágban" tapasztalható növekedést jól mutatja, hogy a XIX. század utolsó évtizedében az egyházi és a világi sajtóban számos hirdetést jelentettek
meg a kegyszerekkel foglalkozó cégek. Erről így ír Divald a bártfai szobrásziskoláról szóló cikkében: „hogy a tiroli és cseh fafaragók mily nagy mérvben árasztják el
Magyarországot még ma is munkáikkal, arról a napilapok, de különösen az egyházi jellegű folyóirataink hirdetési rovatából győződhetik meg az ember leginkább, a
melyekben a hirdetések legtetszetősebb formáival szinte minden egyes számban
élnek, újabb és újabb elismerő leveleket publikálva, melyeket kétségtelenül
jóhiszeműleg jámbor presbiterek, falusi plébánosok írnak meg, maguk is ilyenek
olvasása közben kapván kedvet oltárok megrendelésére."21 Az óriási mennyiségű
sajtótermék közül most csak az első világháborúig megjelenő magyar nyelvű görög katolikus sajtótermékek végén található hirdetéseket tekintettem át, amelyek
között számos, egyházi ruhák, felszerelések, templomi berendezések készítésére,
gyártására szakosodott mester és cég közleménye található. Nem véletlenül választottam a görög katolikusokat, mivel a bizáncirítusjóval nagyobb mennyiségű liturgikus tárgyat, képet, ruhát stb. igényelt, mint a többi egyház (egy teljes ikonosztáz
pl. több mint 50 képből áll!). Az ország legszegényebb vidékeit lakó görög katolikusok gazdasági ereje sokáig közel sem állt egyenes arányban a sok liturgikus
tárgy igényével. A századfordulón viszont az Amerikában dolgozók olyan új gaz-
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Divald Kornél: A bártfai szobrásziskola II. In: Magyar Iparművészet I. (1897/98). 201 -203. p.
Uo.: 203. p. Steindl szerepéről a műemlékvédelemben: Horler Miklós: Az intézményes műemlékvédelem kezdetei Magyarországon (1872-1922). In: A magyar műemlékvédelem korszakai. Szerk.: Bardoly István - Haris Andrea. Bp., 1996. 98-102. p.

dasági potenciált jelentettek, amely lehetővé tette egész templomok teljesen új felszerelését, de akár kisebb mértékű beavatkozást is. Amint a Rétay és Benedek cég
közelebbi vizsgálatából is látszani fog, a cégek jó érzékkel igyekeztek ennek, az
adakozásra most már sokkal inkább haj lamosabb rétegnek a megszólítására a mindenféle igényeket kielégítő javaslataikkal.
Kik is reklámozták magukat a görög katolikus sajtótermékekben? A görög katolikus „szertartásnak" megfelelő „ruhák és szerek", készítésére javítására, aranyozására hirdeti magát a budapesti „Kriszta és Leitner cég". 22 Kovaliczky Péter
ungvári „egyházmegyei képfaragó és aranyozó", ajánlja magát ikonosztázok, oltárok, keresztek és „mindenféle egyházi és szakbavágó szerek" készítésére.23 Templomok falainak, valamint ikonosztázok, oltárok, keresztek képeinek festésére
vállalkozik „gör. kath. és római kath. rítus szerint", „szakértői felülvizsgálat kötelezettsége mellett", jutányos áron Fenczik Kornél munkácsi „festész".24 A Munkácsi Egyházmegye hivatalos aranyozóául kinevezett Novakovszky Antal szobrászaranyozó Nagyszőlősről, aki ikonosztázok építését is vállalná. 25 A hazai cégek
mellett ekkor még külföldi hirdetőket is találunk: Dömét Mihály gör. kat. egyházi
szerek műintézete Lembergből ad fol hirdetést, aki különösen ajánlja egyházi képeit ikonosztázokhoz oltárokhoz, falakra, amelyek bádogra vagy vászonra vannak
festve. 26 Blaskovics Mihály „templomi műfestő", 1900-ban Szabadkáról ajánlja
munkáit.27 „Egyházi műfestőként" határozza meg magát az ungvári Mihályi Béla,
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Bp., IV. ker., Belváros, Lipót u. 13. A hirdetés szerint a budapesti oltáregylet kizárólagos szállítója Kelet 1 (1888), 5. szám. 1894-ben Rétay és Benedek vásárolta föl őket.
Uo. Egy másik hirdetése szerint őt 1876-ban kinevezték a munkácsi egyházmegye hivatalos
szobrász-aranyozójává. A hirdetés fényképét közli és munkáival foglalkozik: Prijmics,
Mihajlo: Pered licem tvoim — Zakarpatszkij ikonosztasz. „Karpati"-„Grazsda". Uzsgorod,
2007. 207-210. p.
Kelet 1 (1888), 6. szám. Fenczikről nekrológot is közölnek: Fenczik Kornél Gyula
1856-1899. In: Görög katholikus naptár 1900-iki évre. Szerk. Volosin Ágoston. Ungvár,
1899. 54-55. p.
A kinevezés a hirdetés szerint 1888. október 30-án kelt. Kelet 1 (1888). 50. szám. Érdekes,
hogy a munkát néha alvállalkozónak is kiadta. 1892-ben a rakaszi (Rokoszovo Ukrajna) templom új ikonosztáza számára készítendő ikonosztázt fővállalkozóként vállalta föl, ő készítette
az aranyozást, de a „famunkálatokat", ti. a faragást Szíjgyártó Román és Panczó János huszti
lakosok végezték, a képek festését Fenczik Kornél. R. J.: Képállvány szentelés Rákászon, Kelet 5 (1892). 33. szám. 2-3. p.
Kelet 2 (1889) 5. szám.
Görög katholikus naptár 1900-iki évre, szerk. Volosin Ágoston. Ungvár, 1899. Hirdetések.

aki minden típusú festői munkát vállalna.28 A szintén ungvári lakos Homonnai
Ernő faszobrász és aranyozó mester egy Jézus szíve szobor rajzával ajánljamagát a
nagybecsű közönség figyelmébe.29 Szabó Sándor szatmárnémeti aranyozó és faragó is többször megjelenik a hirdetők között,30 és ekkoriban tűnik föl a máramarosszigeti „Kádár és Némethy" vállalkozó-páros, akik „bármilyen stylben" vállalnak festést.31 Walter Gyula „templomberendezési műiparos" a Sáros megyei Kurimáról már fényképet is mellékelt hirdetése mellé. 32 A hirdetők nagy része Északkelet-Magyarországon élő mesterember, ma úgy mondanánk, kis- és középvállalkozó. A faragók, aranyozók valószínűleg mesteremberek voltak, művészeti akadémiákra nemigen jártak, némelyikük talán éppen Bártfán tanulhatott, de ugyanez
mondható el a festőkről is, akik amatőrök, műkedvelők, vagy ahogy Puskás Bernadett minősíti őket, epigonok voltak. 33
A hirdetők között az északkelet-magyarországi vállalkozók mellett természetesen a budapestiek sem maradtak el. ,Jconostás készítését s azok szakszerű javítását, illetve aranyozását" vállalta Schmidt János oltárépítő,34 valamint a Gavora és
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Görög Katholikus Szemle 4 (1903). 24. szám, 6. Elképzelhető, hogy rokona a homonnai Mihályi Antal festőnek, aki 1882 után festette a Kolonicza község ikonosztázát. Revizor. Kolonicza
község és egyházának története. In. Görög Katholikus Szemle 6 (1905). 5. szám 24. p.
Görög Katholikus Szemle 5 (1904). 42. szám. 242. p.
Az ő munkásságával már fogalakoztam máshol: Terdik Szilveszter: „Elsőrendű ipari termékek"
A Néprajzi Múzeum két ikonosztázionjáról. In: Néprajzi Értesítő (Annales Musei
Ethnographiae) LXXXVm (2006). Néprajzi Múzeum, Bp., 2007.150-152. p. Az 1920-as években őt bízták meg a túrterebesi (Turulung, Ro) görög katolikus templom ikonosztázának elkészítésével, és a megrendelők mintául a tiszaionkai (Lunca, Ro) templom ikonosztázát jelölték ki
számára (Túrterebesi egyházközség História Domusa). Érdekes, hogy a tiszaionkai ikonosztázt a
Rétay és Benedek cég készítette 1907-ben. Erről a templomról és kép a belsejéről: Lonka — új
görög katolikus templom. In: Görög katholikus naptár 1908-iki évre. Ungvár, 1907. 124-125. p.
Görög Katholikus Szemle 7 (1906). 213. p.
Görög Katholikus Szemle 13 (1912). 6. p.
Puskás Bernadett-. A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Magyar Képek. Bp., 2008. 265. p. (továbbiakban: Puskás, 2008.) Természetesen több más olyan vállalkozó is volt, akik nem hirdettek a sajtóban, de számos helyen
dolgoztak. Ilyen pl. a budapesti Spisák Imre faszobrász és testvére Spisák Gyula festő, akik
1896-ban a máriapócsi kegytemplom teljes „restaurálását" végezték (az ikonosztáz képeit kicserélték stb.), de több más egyházközségben is dolgoztak (Felsőzsolcán új ikonosztáz,
Alsóhunkócon, új ikonosztáz). A Spisákokról: Puskás, 2008. 266. p.
Budapest, Ráday utca 40. sz. Ő ikonosztáz terveket is mellékelt a hirdetéseihez, a Rétay és Benedek gyakorlatának megfelelően. Schmidt hirdetései pl.: Görög Katholikus Szemle 8 (1907.),
54. szám 45. p., 56. szám 57. p. Görög Katholikus Hírlap 4 (1906). 40. szám, 7. p.

Hausner cég is teljes templomi berendezés elkészítését kínálta.35 A legtöbb hirdetés viszont két cégtől, az „Oberbauertól" és a „Rétay és Benedektől" származik.
Az előbbi főként ruhák és ötvöstárgyak szállításában kapott fontos szerepet, az
1876-os munkács-egyházmegyei schematizmus ezt a céget nevezte meg az egyházmegye számára a liturgikus paramentumok hivatalos szállítójának.36 A céget
1863-ban alapította Oberbauer Alajos,37 s egészen az államosításig fönt is állt.38
A Rétay és Benedek cég a többi cégtől nem csak méretében, gazdasági sikerességében különbözik, hanem a viszonylag kedvező forrásadottságaival is, mivel
egyrészt a Fővárosi Cégbíróság irataiban érdekes anyag maradt fonn a cég történetével kapcsolatban, másrészt a társaság közel tizenöt éven át saj át katalógus-folyóiratot adott ki Egyházi Műipar címen, amelyben a cégtevékenységére, vásárlóira is
sok érdekes adta található.
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Bp., IV. ker. Váci utca 41. szám. Görög Katholikus Hírlap 4 (1906). 41. szám 5. p.
„Paramentorum Ecclesiasticorum Procurator Dioecesanus D. Alysius Oberbauer, Pestini in
piatea Vaczensi sub. No. 15." Schematismus venerabilis cleri graeci rítus catholicorum dioecesis
Munkácsiensis ad annum Domini 1876. Ungvár, 1876. 93. p. Ennek ellenére a század végén az
egyik legnagyobb beruházás során mégis bécsi cégek kapnak megbízást: 1895-ben a Keletben is
beszámolnak az ungvári székesegyházban folyó felújítási munkálatokról, amelynek során az
épületet kifestették, a sekrestye új bútorzatot kapott és „új templomi ruhák 5000 forint értékben
rendeltettek meg". Kelet 8 (1895). 44. szám 4. p. Az 1899-es Schematizmusból azt is megtudjuk, hogy ezek az új paramentumok Bécsben készültek (teljes püspöki ornátus, hét papi és hét
diakónusi ruhát rendelt Bécsben, 5200 Ft értékben). Schematismus venerabilis cleri graeci rítus
catholicorum dioecesis Munkácsiensis ad annum Domini 1899. Ungvár, 1899. XVIII. p.
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Az alapítás dátuma a cég hivatalos levélpapírjának fejlécén tűnik fol, a cég összes kitüntetésével együtt. A cég 1913-ban az „Oberbauer A. Utóda" nevet viselte, tulajdonosa Kronberg József volt. (Költségvetés 1913. április 21-ről. Magyar Nemzeti Múzeum Irattár - Érem és
Régiségtár -334/913.) A cég történetével részletesen nem foglalkozom, csak megemlítem,
hogy 1880-ban Oberbauer Alajos betegeskedése miatt a felesége Mária és Schmidt Frigyes
vezették. Augusztus 20-tól kezdve saját házukban (Váci utca 14.) rendezték be az üzletet és a
varró és hímző műhelyeket is. Egyházművészeti Lap I (1880). 224. p. A Váci utca történetét
ismertető munka szerint a Váci utca 15-ben laktak, a feleséget Groza Máriának hívták. Egy
anekdotát is közölnek, hogy egy szélhámos hogyan csapta be az öreg Oberbauert. Tarr László:
A Váci utca regényes krónikája. Bp., 1984. 67. p.
A biri görög katolikus egyházközség 1948-ban még velük akart új ikonosztázt építtetni. Biri,
görög katolikus egyházközség irattára, levelek iktatókönyve.
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A Rétay és Benedek cég története
1894. augusztus 18-án írta alá azt az adásvételi szerződést Kriszta Ignácné, szül.
Zdejnek Olimpia, amelyben elhunyt félje „Kriszta és társa" nevű cégét (Budapest,
IV. ker. Lipót utca 21.) Rétay Bélának és Benedek Lajosnak eladta. A szerződésbe
belefoglalták, hogy „Az üzlet átvételekor jogot nyer vevő hogy üzletébe társat fogadhasson hogy magát akár mint egyéni akár társulás esetén mint társas czég
czégjegyeztesse, úgyszintén hogy czége mellett ezen toldatot használhassa és
czégj egyeztethesse 'előbb Kriszta és társa'. Ezen legutóbbi jogot azonban az üzlet
tényleges átvételétől számítva csupán három egymás után következő évig élhetmelynek leteltével annak netáni czégjegyzését ugyan ott töröltetni tartozik,"39
Az új tulajdonosok rövidesen kérték is az új cég bejegyzését, ami októberben meg
is történt.40 Egyébként a „Kriszta és társa" céget 1887-ben Kriszta Ignác „papi öltöny készítő és bronzmű iparüzlet tulajdonos" alapította Klupaty József szűcsiparossal.41 A társas cég nem tartott sokáig, mert a következő évben Klupaty kilépett,
így Krisztának az egyéni cégek közé kellett magát átj egyeztetnie, és a szűcsipari tevékenységet meg is szüntette 42
Rétay és Benedek 1897-ben eleget tett az adásvételi szerződésben rögzített vállalásnak, miszerint a „előbb Kriszta és társa" betoldást töröltették a cég nevéből, ettől kezdve „Rétay és Benedek" volt a hivatalos változat 43
1899-től volt egy közös cégük Hölzel Albinnal is, amelyet 1903-ban töröltettek 44
1908. szeptember 7-én, 45 éves korában meghalt Rétay Béla. Benedek Lajos
csak 1914. szeptember 2-án kérte a cégbíróságnál, hogy elhalt kollégája nevét töröljék a cégtulajdonok közül. Ebbe özvegy Rétayné is belegyezett, mint a két kis-
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Budapest Főváros Levéltára (Továbbiakban BFL) VTI.2. e. Pesti- (1875-től) Budapesti Királyi
Törvényszék (1946-tól Budapesti Törvényszék) iratai. Cégbírósági iratok, (továbbiakban:
VII.2. e.) Kriszta és társa. 76868/1894.
Uo. Ld. függelék 2. sz. irat
A kérvényhez csatolt dokumentumokból az is kiderül, hogy Kriszta 1881-ben kapta meg az
iparűzési engedélyt a reverenda szabóságra, 1887-ben pedig Fritz Károly képesített üzletvezetőjének bronz-műves iparengedélyt is adtak. Klupaty még 1860-ban nyert iparűzési engedélyt.
Uo. Ld. függelék 1. sz. irat
BFL VII.2. e. Kriszta és társa. 31594/1888. (június 6.)
A névváltoztatás kérelme, 1897. augusztus 21-én kelt BFL VII.2. e. Kriszta és társa,
77671/1897. A változtatást rögzítő jegyzőkönyv szeptember 29-én Uo. 90610/1897.
BFL Vn.2. e. Cégbíróság, Kriszta és társa, Iktatószám 73669/1903. (szeptember 2.) A közös
cég 1899 februárjában alakult. Hölzel a faragási, szobrászati munkák készítését vállalta a társulási szerződés értelmében. BFL VII.2. e. Rétay és Benedek és Hölzel. Ez utóbbi adatot Simon Katalinnak köszönöm.

korú örökös gyámja, és azt is jóváhagyta, hogy Benedek továbbra is használhassa a
„Rétay és Benedek" cégnevet, már csak azért is, mert külön megállapodások alapján Benedek az özvegy és az örökösök vagyonigényeit kielégítette.45
Ennek ellenére 1920-ban a már nagykorú Rétay örökösök megtámadták Benedek
Lajos örököseit, jogtalan névhasználattal vádolva.46 Ennek alapját a két tulajdonos
között 1907. november 1-én kötött társasági szerződés jelentette, amelynek 16. pontja kimondta, hogy ha valamelyik társ meghal, a másik csak a halált követő három
évig jogosult a közös név használatára.47 A bíróság a jogtalan névhasználat miatt
1000 koronára büntette. Az ügyhöz mellékelt iratokból kiderül, hogy Benedek Lajos
1918-ban halt meg, 53 éves korában. A céget fia, ifj. Benedek Lajos örökölte, aki
nem sokáig tartotta meg, hanem 1921-ben eladta az Ecclesia szövetkezetnek.

A cég fölépítése és működése
A cég és a PR
A cég működése alatt az egyik, valószínűleg a legsikeresebb kegyszergyártó vállalkozásnak számítatott Magyarországon. Míg Oberbauer a „legrégebben alapított",
addig a Rétay és Benedek a „legnagyobb" jelzőt ragasztotta hirdetéseiben a műintézet szó elé. Sikerének egyik titka minden bizonnyal a jól szervezett reklám és
PR tevékenységben keresendő. Egyik ilyen fogás volt az 1900-ban indított Egyházi Műipar című folyóirat katalógus, amely leginkább az Egyházművészeti Lapra
emlékeztettet, mivel az egyes számok első részét a keresztény művészettel, keresztény archeológiával foglalkozó írások töltötték ki, míg a többi részében a cég által
készített termékek tervrajzait, valamint a megrendelők által küldött köszönő leveleket közölték. Az első példány 1900. január 15-én jelent meg, az alcíme szerint:
„Egyház-ipar művészeti szaklap, Rétay és Benedek Egyházi-Műipar-Intézetének
házilapja." Megjelent minden hónap 15-én, a lapot a plébániák ingyen kapták meg
(„a főtisztelendő papság tiszteletből kapja"),48 ami igazából úgy működött, mint
mai termékkatalógusok, csak igényesebb szellemi tartalommal is fűszerezve. Az
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BFL VII.2. e. Kriszta és társa. 1200684/1914 (szeptember 2.)
Ld. függelék 3. sz. irat.
Ld. függelék 4. sz. irat.
Ha a történeti Magyarországra gondolunk, ahol több ezer római és görög katolikus plébánia/parókai volt, akkor jó nagy költségekkel járhatott ez a cég számára. Ennek ellenére különös, hogy a folyóirat egyedül csak a Széchényi Könyvtárban maradt fönn (1900-1913). Egy
töredékes példányt találtam az abaúj szántói görög katolikus templom levéltárában is.

Egyházi Műipar szerkesztője kezdetben Aczél Lajos római katolikus pap volt,
majd 1907-től Rétay Kálmán (1865-1946), szintén római katolikus lelkész vette
át, aki Rétay Béla testvére volt.49 Ekkortól kezdve a folyóirat külseje is megváltozott, de a cél ugyanaz maradt: a hazai ipar pártolása.50
A folyóirat első számában a cég vezetői „szózatot" intéznek a főtisztelendő papsághoz, amelyben leszögezik, hogy: „Ez a müintézet czéljaiban fölötte nagyszabású s a képzelhető legdíszesebb oltárok és szobrok készítésére vállalkozik, mert
munkaerőkkel s műszerekkel egyformán gazdagon el van látva. Ezután szükségtelen már a külfölddel való érintkezés." A szállítás ugyanis jóval olcsóbb lesz, ráadásul így magyarok pénze nem megy külföldre, s a cégnek az is célja, hogy kenyeret
adjon sok ínséges munkáscsaládnak.51 Számunkra ma már különös ez a nézőpont,
amely gyakran az esztétikai és egyházi szempontok mellett a kegytárgyak készítését piaci szempontból, mint fontos „nemzetgazdasági" tényezőt kezeli. Ez az érvelés már föltűnt Czobornál, Díváidnál, és a minisztériumi retorikára is jellemző volt.
Sőt, még az 1908-as egyházművészeti kiállítás értékelése folyamán is hangsúlyos
szempont volt, nem véletlen, hogy Foerk Ernő értékelését az Egyházi Műiparban is
leközölték. Foerk ugyanis határozottan kikelt a külföldi műipar hazai térnyerése
ellen, különösen a dél-tiroliakat és bajorokat kárhoztatta, pontosan kimutatva az
Országos Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva, hogy mekkora anyagi veszteséget okoznak ezek a magyar államnak. Az egyházművészet problémájának megoldásához, főképp egy gazdasági érv kidolgozásával igyekeztek a politikai akaratot
is cselekvésre késztetni. Foerk cselekvési programterve így nézett ki: 1. Retrospektív egyházművészeti kiállítás, ami a vállalkozó-kedvűeknek kiindulásképpen bemutatná a hazai nívót. Ezt 2 - 3 évente kisebb kiállítások követnének, helyzetfelmérés céljából. 2. Egy egyházművészeti központ felállítása a kormány és a püspöki
kar anyagi és erkölcsi támogatásával. 3. Szemináriumok szervezése, a papok művészeti képzésének beindítása, az egyetemeken tanfolyamok indítása. 4. Szakértők
képzése fontos, iparművészeti iskolában egyházművészeti szakosztály indítása, a
közoktatási miniszter kezdeményezésére. 5. A kereskedelmi minisztérium segítségével egyes szakiskolákat az egyházi műipar szolgálatába állítani. Végül létre le-
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Amikor Rétay Béla meghalt, így írnak: „Lapunk szerkesztője testvérbátyját gyászolja az elhunytban." Egyházi Műipar IX (1908). 9. szám. 137. p.
Egyházi Műipar V m (1907). 1. szám. 1. p.
Egyházi Műipar I (1900). 1. szám 3. p.

hetne hozni egy Egyházművészeti Társulatot is. 52 A beterjesztések nem maradtak
teljesen hatástalanok, néhány hónap múlva a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium ugyanis fölkérte Fieber Henriket, hogy dolgozza ki egy Országos Egyházművészeti Tanács tervezetét.53
Igazából nem is csodálkozhatunk a gazdasági szempontok hangsúlyozásán, mivel a cégtulajdonosok egy része ekkor sem művész, sem mester nem volt, hanem
olyan kereskedők, akik nyilvánvalóan maximálisan igyekeztek érvényesíteni a piaci és gazdasági szempontokat. A cég irataiban Rétayt és Benedeket kereskedőknek íiják le, igazából azt sem tudjuk, milyen végzetségük volt.
Az új folyóiratukban a PR része, hogy az egyházközségektől kapott köszönőleveleket teljes terjedelmükben közlik. A XIX. század végén bevett gyakorlat volt,
amint már az egyik Divald idézet is mutatta, hogy a cégek hirdetésként köszönőleveleket jelentették meg. A z egyik nagy konkurens, az Oberbauer cég is követte azt
a gyakorlatot, de saját folyóirata nem lévén, időnként ő is hasonló tartalmú levelek
közlését kérje a sajtóban.54 A gyakorlat másik formája, hogy az 1930-as években,
amikor a Rétay és Benedek cég már nem létezett, az Oberbauer céges levélpapírok
hátoldalán van egy bő válogatás a cég munkáit méltató köszönőlevelekből. 55
A korszakban bevett gyakorlat, hogy a céges levelező-papírokat úgy terveztették meg, hogy a vásárló minél több információt kaphasson a cég működéséről,
szakmai elismertségéről. Rétay és Benedek esetében a céges papír fejléce egyezett
az Egyházi Műipar címlapjával. A fejléc középtengelyében három kitüntető érem
volt elrendezve úgy, hogy mind a két oldalukat megjelenítették, majd a jobb fölső
sarokban a gyárépület homlokzati rajza szerepelt, alatta az egyes „üzemegységek"
megnevezésével és címével: „Raktár és Iroda Budapesten IV. Váczi utcza 59. Miseruha és lobogó készítő műhely: IV. Sörház utcza 8. Oltárépítő és Műfaragó Műintézet: IX. Közvágóhíd utcza 8.". Az érmek rajzától balra, még egyszer az egyházi
ruhákat, lobogókat reklámozzák, s megjegyzik, hogy a cég a budapesti és a
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Foerk Ernő: Egyházművészet I—LL. In: Egyházi Műipar. 10 (1909) 2. szám 17-18 p., 3. szám
33-34. p.
Ezzel részletesebben foglalkoztam Terdik, 2004. 107-110. p.
Gojdics János lelkész köszöni meg a „tekintetes Oberbauer A. Utóda cégnek" a zellő (Zuella)
zemplén megyei templom számára, 1902-ben készített oltárt, zsertovnikot és ikonosztázt, valamint a két lobogót, amellyel a hívek is nagyon meg vannak elégedve. Görög Katholikus
Szemle 7 (1906). 183. p. A következő év elején pedig az Oberbauer cég mond köszönetet minden vásárlójának, (Görög Katholikus Szemle 8 (1907). 1. szám, 4. p.) máskor pedig boldog új
évet kíván (Görög Katholikus Szemle 9 (1908). 1. szám 6. p.)
Kelt 1936. július 2. Több ilyen is van még a máriapócsi bazilita monostor levéltárában. (Rendezés alatti anyag.)

kézdivásárhelyi oltáregyletek beszállítója. A bal fölső sarokban a termékek rajzaiból kombinált „csendélet", alatta pedig a következő szövegek szerepelnek:
„1896. ezredévi országos kiállításon Kitűnő munka, kiváló versenyképesség és
nagybanitermelésért a Milleniumi nagyéremmel kitüntetve." Majd következik a
sürgöny cím és telefonszám, végül egy neogótikus oltár rajza, amely alatt újra csak
az oltár- és szószékkészítő, valamint a szobrászati műhelyre hívják föl a figyelmet.
Ez a fejléc talán a cég eladásáig is kitartott, csak a szükséges címváltozásokat jelölték rajta, a rajzos részekhez nem nyúltak, így pl. a jobb fölső sarokban szereplő
gyárépület rajzát akkor sem változtatták meg, miután 1907-ben megnyitották a
Lujza utcai gyárat, a levélpapíron az új címet írták ki.56

Szobrászati

műhely

Az egyes „részüzemek" munkáját az Egyházi Műipar második számában ismertették. Először a tervező-faragó-asztalos osztály munkáját írták le, amelynek irányítása Hölzel Albin „akadémiai szobrászra" volt bízva. 57 Őt már az Egyházi Műipar
első számában is kiemelték, ami nem is csoda, hiszen 1899-től közös cége volt a kereskedőkkel. 1903-ban viszont, nem tudni pontosan miért, de Hölzel kiszállt a közös vállalkozásból. Valószínűleg apja halála miatt tért vissza Bártfára, ott ugyanis
nagyon nehéz állapotok uralkodhattak, mivel apja műhelye 1902-ben teljesen leégett.58 A nehéz helyzetbe került faragóműhely ugyanis tovább működött „Hölzel
Mór fiai műfaragó intézet" néven. 59 Mindenestre Hölzel 1909-ben Szatmárnémeti-
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A címváltozást a nagypeleskei görög katolikus egyházközség irattárában található, 1906-ból
és 1913-ból található számlákon állt módomban tanulmányozni.
Egyházi Műipar I (1900). 2. szám 10-12. p.
D.I.: Hölzel Mór, Művészet II (1903). 326-327. p.
1 905. május 25-én Bártfán kelt levelükben kérik a Műemlék Országos Bizottságát, hogy a
bártfai Szent Egyed templom és a városházán apjuk által végzett munkát most már fizessék ki
nekik. A levélpapír fejlécén a következő felirat olvasható: „Hölzel Mór Fiai - Államilag és a
Kassai Kereskedelmi és Iparkamara által segített, az ezredéves kiállításon a Millenniumi nagy
éremmel kitüntetett szobrászati iskolája és fa-faragó műintézete". Két évvel később
(1907. február 22.) újra csak sürgetik a MOB-ot, hogy az apjuknak járó adósságokat kifizesse.
Ekkor már új fejléces papírjuk van, amelyben a cég neve így szerepel: ,,Hölzel Mór fiai Szobrászati és Műfestő Intézet" Oltárok, ikonosztázok és szobrok elkészítésére ajánlják magukat. Mindkét levél: MTA. Művészettörténeti Kutatóintézet. Lexikon Gyűjtemény.

ben tűnik föl, oda is telepedett,60 de két év múlva Bártfára készült visszatérni, hogy
apja műhelyében dolgozhasson. Ekkor kér segítséget a Műemlékek Országos Bizottságától. Leveléből megtudjuk, hogy 1907-ben anyja és felesége is meghalt,
bártfai cége tönkrement, az apjától rájuk maradt adóságok miatt.61
A Rétay és Benedek cég által készített faragásokat egy meghatározott formanyelv jellemzi, amelyet a megrendelések adottságaihoz képest variáltak. Számos
terv rajzát közölték az Egyházi Műiparban, amelyeket kezdetben biztosan Hölzel
készített. Míg a római katolikus templomok számára szinte kizárólag neogótikus
berendezési tárgyak készültek, addig a görög katolikus ikonosztázokat a neoromán, neobarokk elemekből építkező sajátos eklektika jellemzi. Igazi bizarr kísérletnektűnik a gótikus ikonosztáz terv is. 62 Nem tudni, hogy Hölzel távozásaután ki
vette át a szobrászati műhely irányítását, valószínűleg az által készített tervek kivitelezése folyt továbbra is. Arra is van példa, hogy a megrendelő szállította a terveket, a cégre csak a kivitelezés feladata jutott.63 Ilyen pl. a debreceni görög katolikus
templom szószéke és oltára, amely egyedi tervek alapján nemes anyagokból készült, 64 vagy az ungvári szemináriumi kápolna számára készített oltár, amelyet korábban szintén Bobula János tervezett.65 Érdekes még a miskolci templom berendezése is, ahol a megrendelő igényeinek eleget téve a magyaros ornamentikával díszítették mind az oltárt, mind az ikonosztázt.66
A görög katolikusok mellett a magyarországi szerb ortodox egyház számára is
dolgoztak, ahol más stílusú faragást és festést alkalmaztak, mint a görög katolikus
templomok számára. Természetesen az árak is sokkal magasabbak voltak, mint a
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Itt a Kálvária templom főoltárát készítette el nyolc hónap alatt, a melyet 1910. áprüis 17-én
szentelték föl. Szamos, 1910. 90. szám. 2. p.
Ld. függelék 12. sz. irat.
Egyházi Műipar X (1909). 4. szám. 60. p.
A nyírbaktai (ma Baktalórántháza) római katolikus templom oltárát a helyi tanító, Blaskó
György tervei alapján készítették el. Egyházi Műipar V (1904). 3. szám. 7. p.
Az oltár baldachin nélküli terve és a szószék tervrajza: Egyházi Műipar 11 (1910), 102-103. p.
Egyházi Műipar VIII (1907). 11. szám. 152. p.
Terdik Szilveszter: A vallás, a kultúra és a nemzet emlékműve. A nagyszebeni ortodox székesegyházról. Studia Ignatiana ül. Szerk., Keller Márkus. Bp., 2003. 85-86. p.

falusi templomok estében. Ilyen munkát végeztek az újvidéki67 és nem sokkal korábban a mohácsi 68 ortodox templomokban.
A cég kínálatában ekkor jelennek meg a gipsz alapanyagú szobrok is, amelyek
jóval olcsóbb árfekvést jelentettek, mint a fa, vagy kő társaik.

Festészeti

műhely

A cég ismertetése során a szobrászok után a „festő-díszítő-aranyozó" osztályt mutatták be.69 A festőkről általában kevesebb szó esik a beszámolókban, a pontos nevük szinte soha nem tűnik föl, csak kivételes alkalmakkor. A beszámoló kiemeli,
hogy különösen a görög katolikus templomok számára kell megfelelő mennyiségű
és minőségű képet gyártaniuk. Az ikonosztázok esetében föltűnő, hogy a képek az
orosz-ukrán, akadémiai realisztikus stílusban készülnek, amelyek gyakran a bizánci előképek ismeretéről tanúskodnak, különösen az ikonosztázok alsó sorát alkotó,
ún. alakképek esetében. Nem zárható ki, hogy a képeket talán az oly sokszor kárhoztatott galíciai konkurenciától szerezték be, de ha nem, akkor is azokat tekintették mintának.70 A hordozható Mária képek, a zászlóképek, plascsenyicák (a húsvéti liturgiában használatos, Krisztus temetését ábrázoló lepel) stílusát ugyanez
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Az új ikonosztáz és püspöki trón terveit Harmincz M. Mihály fővárosi műépítész készítette.
Ekkor Sevits Mitrofán bácsi püspöknek ezüst gyertyatartókat, pásztorbotot, és teljes főpapi ornátust is készítettek. Mindez 24000 koronába került. Egyházi Műipar VI (1905), 2. szám 7. p.
Az ikonosztáz fényképe: Uo. VTI (1906), 1. szám 7. p. Az ikonosztáz építése állítólag 19900
koronába került. Minderről: Sztancsity, Donka: Isztorijat obnova Szaborne crkve u Novom
Szadu (1851-1853. i 1902-1905). In: Zbornik Matice sprske za likovne umetnosti, 25 (1989).
211-233. és 225. p.
1 902 júliusában kezdték és decemberben már készen is voltak. Egyházi Műipar IV (1903),
7. p. Később az ikonosztáz tervét is közölték. Egyházi Műipar V. (1904). 5. szám. 9. p. Nagy
Márta csak a festő nevét adja meg, Csóka Mór, budapesti festő személyében. Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. A szerző kiadása. Debrecen, 1994. 137. p.
Egyházi Műipar I (1900). 2. szám 13. p.
A Rétay és Benedek ikonosztázok stílusához nagyon közel áll a kecskeméti ortodox templom
két alapképének, az Istenszülőnek és a Krisztusnak a stílusa. Ezeket Kurbel József budapesti
mester készítette, akinek a stílusáról nagy Márta azt mondja, hogy a felvidéken letelepedett
Hofrichter család stílusához kötődnek. Ilyen stílusú még a dunaszekcsői, a lórévi és szőregi
szerb templom ikonosztáza is. Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon.
A szerző kiadása. Debrecen, 1994. 119. p. Lehet, hogy Kurbel dolgozott a cég számára is.

jellemzi. A festészeti osztályon sok nő is dolgozott, legalábbis úgy tűnik a gyár dolgozóiról és vezetőiről készült fotón.71
A berendezési tárgyak mellett a falak festését is vállalták. Néhány hét alatt képesek voltak teljes templomokat kifesteni. Általában kevés figurális kompozíciót tartalmazó díszítő festéssel. A díszítő festők nevei nagyon ritkán, csak az egyházközségeknél fönnmaradt szerződésekben, vagy esetleg a folyóiratban közölt köszönőlevelek némelyikében tűnik föl.

Hímző

műhely

A cég számára ez biztosan nagy bevételi forrást jelenthetett, mivel mind a latin,
mind a görög rítus számára nagy mennyiségben állítottak elő textíliákat, amelyeket
jórészt az oltáregyletek vásároltak föl, és osztottak szét a rászoruló egyházközségeknek. A textíliák területén is nagy változatosság jellemezte a kínálatot, az egyszerűbb díszítésektől a figurális betétekig egyaránt.72

Az új gyárépület
A cég új gyára 1907-ben nyílt meg a Lujza utcában. Az Egyházi Műiparban ismertetik az épületet, majd egy képet is közölnek róla, és megjegyzik, hogy már 60-80
embert is foglalkoztatni tudnak.73 A mai szemlélő számára különös, hogy a cég új
telephelye egy gyárépület, igazi füstölgő kéményekkel, még a füstszagot is érezni
véljük. Semmi nyoma sem az áhítatnak, sem a nyugalomban dolgozó művészeknek. Az ipari kegyszergyártás lényege igazából ez, hogy minél olcsóbban, minél
nagyobb mennyiségben, minél nagyobb haszonnal tudj on tárgyakat készíteni és eladni. Mindenféle munkát elvállaltak a toronykereszttől a padlóburkolásig, és mindenféle kegyszert készítettek, a gyertyatartótól az evangéliumos könyv borítójáig.
Ennyiféle termék esetében joggal merül föl a gyanú, hogy egyes termékeket ők is
kereskedés útján szereztek be, s nem itthon gyártottak.
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Egyházi Műipar I (1900). 2. szám 13-14. p.
Az erdélyi anyagból készített kiállítást Várallyay Réka. Dimény Erika: Miseruhák a századfordulón. Válogatás a felsö-háromszéki plébániák gyűjteményeiből, Kézdivásárhely, Céhtörténeti
Múzeum 2004. október 21.-2005. február 28. In: Múzeumi Hírlevél XXV (2004). 12. szám.
282-283. p.
Egyházi Műipar VÜI (1907). 5. s z á m . 59-60. p.

A cég és a görög katolikusok
A jó gazdasági érzékükről tanúskodik, ahogyan az északkelet-magyarországi görög katolikus közösségeket igyekeztek megcélozni, akik gazdasági ereje jelentősen növekedett az Amerikába kivándorolt hívek nagy száma miatt. Akivándorlók
ugyanis gyakran célul tűzték ki, hogy az otthoni templomaikat valamilyen maradandó dologgal megajándékozzák. Az adományozó feliratokban gyakran találkozunk azzal az utalással, amely az „amerikás" hívek segítségére utal, de gyakran
hivatkoznak rájuk a köszönőlevelekben, vagy csak a sajtóhírekben. 1901 -ben pl. a
Szabolcs megyei Ajakon az ikonosztáz 25 új képét áldották meg, amelyeket az
Amerikába kiment hívek adományaiból vettek a Rétay és Benedek cégnél 500 koronáért.74
Az első ikonosztázt 1895-ben készítették.75 Az erről szóló, a Keletben megjelent méltatást az Egyházi Műipar első számába is átvették.76 A folyóirat első számától kezdve nagy figyelmet szentelnek a görög katolikusoknak, ezzel is utalva
arra a nagy sikerre, amellyel a görög katolikus papok a cég termékeit fogadták.
Önálló cikk jelent meg a görög templomok legfontosabb berendezési tárgyáról, az
ikonosztázról,77 majd a festészeti műhelyek ismertetésénél is külön kiemelik a görög rítus fontosságát: „Különösen a görög conceptiójú műtárgyakra nézve fontos
nagyon ez az osztály, mert azok lelke a gyönyörű, magasztos színezés. Az a megtisztelő, mondhatnók megindító rokonszenv és bizalom, amellyel a főt. gör. kath.
klérus műintézetünket felkarolta, azt a hálakötelességet rótta reánk, hogy szent
templomczikkeiknek tökéletes produkcióját mindenképpen biztosítsuk: úgy a rí-
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Görög Katholikus Szemle 2 (1901). 48. szám 4. p. Telepócon (Zemplén megye) az új ikonosztázhoz az amerikás hívek 1906-ban 2799 koronát gyűjtöttek. Egyházi Műipar VIII (1907).
3. szám. 42. p.
Az első, általuk készített ikonosztáz, amelyről tudomásunk van, a Zemplén megyei Dubrókára
készült 1895-ben. Bilkei Gorzó Bálint: A dubrókai templom. Kelet 8 (1895). 54. szám. 2. p.
Egyházi Műipar I (1900). 1. szám. 7. p. De ugyanott közlék még Nóvák János lelkész köszönő
levelét is. Uo. 14. p.
Uo., 1907-ben egy újabb cikk jelent meg az ikonosztázról, amelynek szerzője a faváz mibenlétét feszegeti. Kérdéses, hogy architektúrának, képrámának, vagy bútornak kell-e tekinteni.
Úgy véli, hogy inkább architektúrának tartható, és egy épülethez hasonlítja, majd a szárnyas
oltárokkal von párhuzamot. Úgy véli, hogy az ünnepeket ki kellene hagyni, mert a sok figurával rontják az összképet. A képeknél nagy mesterek munkáit kellene másolni, örülne egy gótikus ikonosztáznak is. F. t. Egy és más az ikonosztázionról. Egyházi Műipar VIII (1907).
7. szám. 82-83. p.

tus, mint az annak alapján kifejlett stílus nézőpontjából."78 1 900. augusztus 27-én,
a máriapócsi nagybúcsún (vagyis ó-naptár szerint aug. 15-én) kiállítást is rendeztek a cég termékeiből az előző évhez hasonlóan.79 Az Egyházi Műipar első számaiban Lupis Szilveszter bazilita házfonöknek a pócsi kegyhely történetét földolgozó
munkáját folytatásban közölték, átvéve a Máriapócsi nefelejcs című könyvéből,
nyilván ennek is a görög katolikusok bizalmának a megnyerése volt a célj a. Apócsi
búcsú hatására új „termékcsaláddal" is jelentkeztek. A hordozható Mária képek
nagy választékát kínálják, mivel a búcsún látták, hogy milyen rossz minőségűeket
használnak a hívek. 80 Ugyancsak ők fejlesztik ki a görög katolikus szentsír-építményeket is, amelyek karácsonykor akár betlehemként is használhatóak. Sajátos
megoldást kellett kifejleszteniük, amikor arra kaptak megbízást, hogy a Zemplén
megyei Klokocsó kegyhelyén új kegyoltárt készítsenek.81 Ugyancsak jó üzleti érzékre vall, hogy néha azt is vállalták, hogy a régi darabokat beszámítj ák az új árába,
így tettek pl. Nagypeleskén, 82 sőt az értékesebbnek ítélt régi tárgyak közül a Nemzeti Múzeumba is adtak el.83 Az új berendezési tárgyak mellett a régiek „restaurálását" sem utasították vissza. Hajdúdorogon a templom teljes kifestése mellett az
ikonosztázt is átaranyozták,84 de a nagykárolyi román templomban is a teljes faberendezés felújítására került sor.85 A z Egyházi Műipar fontosságát a görög katolikusok szempontjából az is jól jellemzi, hogy gyakran az egyházmegyékben zajló
személyi változásokról is beszámoltak, néha még hirdetéseket is adtak fol.
Roskovics Ignác festő is így tett, amikor a liturgikus könyvek új díszítéséhez akart
motívumokat gyűjteni.86 Az Egyházi Műiparban található adatok alapján a cég
1900 és 1913 között közel 100 görög katolikus templomba készített új ikonosztázt,
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Egyházi Műipar I (1900). 2. szám. 13. p.
Egyházi Műipar I (1900). 6. szám. 13. p.
Egyházi Műipar II (1901). 8. szám. 9-10. p.
Az oltár terve is közölve. Egyházi Műipar V (1904). 6. szám. 5. p.
Terdik Szilveszter-Pallai Béla: Szent Mihály és Gábor arkangyalok templom. Nagypeleske.
Romániai magyar görög katolikus templomok 1. Nagypeleske, 2006. 32-33. p.
1913 júniusában a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Máramaros megyei Borsa község görög katolikus egyházközségből származó aranyozott ezüst paténát és kelyhet adták el 150 korona értékben. Magyar Nemzeti Múzeum-Irattára. Érem és Régiségtár - 288/913.
Egyházi Műipar II (1901). 8. szám. 6-7. p.
Egyházi Műipar VIII (1907). 3. szám. 31. p.
„Kérelem görög katholikus szertartású Misekönyvünk érdekében. Szerkönyveink kiadásánál a
Lyturgicon szövegeinek kezdő és záró díszei templomainkból lesznek összeállítva E czélból
azzal a kéréssel fordulok papjaink, szerzeteseink, kántortanítóink, híveink és barátainkhoz,
hogy szíveskedjenek templomaink kül- és belsejéről, kápolnák, temetők és útszéü feszületek
és egyházi processziókról nekem, címemre: Budapest. VI. kerület, Munkácsy utcza 16. fény-

oltárt. Ennél egyébként valószínűleg még több is készült, csak nem tudósítottak
mindegyik munkáról. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ikonosztázok esetében
néha csak a képeket vették tőlük, vagy más részmunkát vállaltattak fol velük. A cég
tevékenysége az első világháború után sem szűnt meg, noha ennek mértékéről nehéz fogalmat alkotni, mivel az Egyházi Műipar ekkor már nem jelent meg. 87

Epilógus
A cég gazdasági erejének/helyzetének pontosabb meghatározása további kutatásokkal talán jobban elemezhető lett volna. Mivel a gazdaságtörténethez nem értek,
ettől most eltekintettem, háthavalaki majd a későbbiekben vállalkozik rá. Igazából
a XIX. századi ipari kegyszergyártás magyarországi történetének részleges földolgozásával első sorban a mai olvasó számára egy már kevésbé ismert, de még jelen
lévő tárgyi kultúra kialakulását kívántam megidézni, másrészt a templomi inventarizációkat végző művészettörténész és műemlékes kollégáknak szeretnék segítséget nyújtani, hogy a munka során az egykori műintézetekből származó, és garantáltan nagy mennyiségben előkerülő tárgyanyagot megfelelően tudj ák földolgozni,
a korabeli, ide kapcsolódó kiadványok között eligazodni.
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képeket küldeni az epeijesi, munkácsi és körösi egyházmegyékből, hogy Isten dicsőségét szolgáló jelen állapotunkról bővebb és hűebb képet alkothassunk a jelen és jövőnek. - Roskovics
Ignácz festőművész." Egyházi Műipar EX (1908). 6. szám. 87. p.
1917 és 1918 folyamán a kisvárdai görög katolikus templom számára készítettek ikonosztázt
8000 korona értékben. Poncsák Angéla Eszter: A görög katolikus egyházközség története. In:
A kisvárdai egyházközségek története Szent Lászlótól napjainkig. Kisvárdai Városszépítő
Egyesület. Kisvárda, 2000. 142-143. p.

Függelék
Az alábbiakban a tanulmányhoz köthető fontosabb forrásokból közlök néhányat.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottam.
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Kereset a Cégbírósághoz a Kriszta és társa cég névhasználata tárgyában
[1887]
Tekintetes Törvényszék!
Alólírott Kriszta Ignácz papi öltöny készítő és bronzmű iparüzlet tulajdonos (Budapesten IV. Havas u. 4. sz. a.) továbbá Klupaty József szücsiparos (1. Budapest VI.
Haj ós u. 26. sz. a.) szerződésre léptek aziránt, hogy „Kriszta és társa" czég alatt Budapesten IV. k. Lipót u. 21. sz. alatt a fennti iparágakat mint közkereseti társaság
együttesen folytatják és abronzműipar űzésére Budapesten IV. k. Havas u. 7. sz. a
műhelyt tartanak.
A z 1875 évi XXXVD. Tcz. 65. paragrafus rendelkezéséhez képest van szerencsénk egyszersmind bejelentem, hogy a társaság keletkezésének időpontja, 1887
február 28ia székhelye pedig, mint fentebb kitéve volt Budapesten van. A társaság
tagjai közt azon megállapodás jött létre, hogy a társaságot egyedül Kriszta Ignácz
fogja képviselni 's e jogot egyedül lesz hivatva gyakorolni.
A társaság czégét, mely mely így hangzik: „Kriszta és társa" egyedül Kriszta
Ignácz van jogosítva használni és jegyezni. / Egyúttal azon kérelmet van szerencsénk AJ. és B/. alatt igazolt képviselőnk által előterjeszteni, hogy miután a fenti
iparágak gyakorlására való jogosultságunk a C/. D/. és E/. alatt eredetben és másolatban csatolt iparengedélyekkel igazolva van,—mindnek előtt magyarul, JCriszta
és Leitner" németül „Kriszta und Leitner" czéget, mely előbb a társas czégek jegyzékébe VI. kötet 45. lapján bevezetve volt, s arról az egyéni czégek jegyzékébe
VII. kötet 156. lapszámára átvezettetett, — onnét törölni, s annak utána „Kriszta és
társa" czégnek a társas czégekjegyzékébe bevezetését elrendelni, valamint a czégjegyzés foganatosítására egy rövid határnapot kitűzni s arról bennünket értesíteni
méltóztassék.
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A közölt források jelzete: BFL. VIL2. e. Az 1. sz. irat: Kriszta és társa. 10619/1887. február
26. A 2. sz. irat: 76868/1894. A 3-11. sz irat a R. és B. Műintézet Cg. 11228/1920. sz. alatt találhatóak. Az 12. sz. irat a Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Kutatóintézet,
Lexikon gyűjteményében található.

Kérvényünk eredeti csatolmányait képviselőnk kezeihez kiadatni kéljük. Tisztelettel Kriszta Ignácz, Klupaty József.

2.
Kereset a Cégbírósághoz a Rétay és Benedek cég névhasználata tárgyában
[1894.]
Tekintetes Királyi Törvényszék!
A 31594/1888 sz. végzés folytán, — 4772. czég folyószám alatti /VIII/a kötet 354
la szám/ czégbejegyzett „Kriszta és társa" czég — papi öltöny készítő és bronz
műipar üzlet—tulaj donosa: Kriszta Ignácz, az ide AJ. alatt csatolt—a királyi Törvényszék, mint hagyatéki bíróság 37660/1894 sz végzése szerint 1894 április
16-án elhalván,—a tulaj donát képezett üzleti —aktívái és passiváival — a „Kriszta és társa" czég használata jogával, — hagyaték bíróságilag özvegye született
Zdejnek Olimpiának adatott át.
Miután nevezett özvegytől az üzletet a B/. szerződés igazolása szerint—aktívái
és passiváival — megvettük a „Kriszta és társa" czég használatára, — az iparjognak C, D, és E alaki csatolásával — F. alább igazolt ügyvédünk útján tisztelettel
kéljük a tekintetes Királyi Törvényszéket: miszerint azt hogy a czég ezentúl „Rétay
és Benedek előbb Kriszta és társa" lesz, hogy az üzlet a czég alatt fog folytattatni—
hogy tulaj donosai—közkereseti társaságot képezve: Rétay Béla kereskedő (Lipót
u. 46. sz.) és Benedek Lajos kereskedő (Újvilágu. 33.), —hogy az üzlet székhelye
Budapest Lipót utca 21. szám, — h o g y e közkereseti társaság keletkezési ideje (az
üzlet tényleges átvétele) 1894. szeptember 13., — hogy a czéget, mindkét tulajdonostárs— egyenként—képviselni jogosult,—s aczégjegyzés „Rétay és Benedek
előbb Kriszta és társa" előnyomás avagy előírás u t á n — a tulajdonos saját kezű aláírása: „Rétay és Benedek" által történik, — a czégjegyzékben kitüntetni s a czégjegyzésre határnapot kitűzni méltóztassék.
Tisztelettel Rétay Béla és Benedek Lajos

3.
Kereset a Cégbírósághoz a Rétay és Benedek cég névhasználata tárgyában
1920. május 5.
Cg. 11228/1. sz.
(Kívül: címzés és tárgy: Rétay Margit: IV. Váci u. 33., R. I.: V. Lipót körút 24.)

Tekintetes királyi Törvényszék!
Édesatyánk néhai Rétay Béla 1907. november hó 1-én Dr. Jeszenszky István királyi közjegyző előtt 1233/1907. ügyszám alatt az ide AJ. egyszerű másolatban csatolt társasági szerződést kötötte Benedek Lajos kereskedővel, amely társasági szerződés 1. pontja értelmében a szerződő felek „Rétay és Benedek" cég szöveg mellett
folytatnák üzletüket.
Ezen szerződésnek 16 pontja értelmében a társasági viszonynak a 15-ik pontban
megállapított bármely módon való megszűnése esetén az üzletben maradt társ tag
jogosítva volt a megszűnéstől számított 3 évig a„Rétay és Benedek" cég szöveget
az utódlási toldás kitüntetése mellett használni és a céget a cégkönyvben így bejegyeztetni.
Édesatyánk a B/. alatt csatolt halotti anyakönyvi kivonat tanúsága szerint 1908
szeptember 7-én meghalt és így az AJ. alatti szerződés 15 c. pontj a alapján ezen okból a társaság feloszlottnak volt tekintendő és ehhez képest a cégben maradt Benedek Lajos a „Rétay és Benedek" cég szöveget az utódlási toldás kitüntetése mellett
1911. szeptember 7-ig lett volna jogosítva használni.
Benedek Lajos azonban ezen idő alatt a céget utódlási toldat nélkül használta,
de a megengedett határidőn túl is használta mindaddig, amíg 1914. április hó 28-án
édesanyánk özv. Rétay Béláné szül. Fejér Józsával dr. Jeszenszky István közjegyző
előtt 572/1919. ügyszám alatt aláíratta az ide C/. alatt másolatban csatolt nyilatkozatot, mely szerint édesanyánk, úgyis mint törvényes és teljes gyámunk feltétlen
beleegyezését adta ahhoz, hogy Benedek Lajos a „Rétay és Benedek" céget, mint
egyedüli tulajdonos továbbra is használhassa és ezen körülményt a cégkönyvbe is
bejegyeztesse.
Benedek Lajos ezen CL alatti nyilatkozatot 120684/1914. szám alatt kérvény kapcsán a tekintetes Királyi Törvényszéknél be is mutatta és ezen nyilatkozat alapján a
volt budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék, mint cégbíróság 120684/1914.
számú végzésével be is jegyezte.
Daczára annak, hogy ezen nyilatkozatot édesanyánk, mint a mi törvényes és teljes gyámunk írta alá, ehhez a gyámhatóság j óváhagyása ki nem kéretett és a tekin-

tetes királyi Törvényszék édesanyánknak ezen nyilatkozata alapján a cégjegyzékbe bevezette ezen körülményt anélkül, h o g y a gyámhatóság jóváhagyása az
1877:XX. tc: 118 parargrafus 6. pontjának megfelelően hivatalból beszerezte volna, de sőt ezen gyámhatóság jóváhagyása nélkül eszközölt rendelkezést még csak
tudomásul vétel végett sem közölte az árvaszékkel.
Már pedig a gyámtörvény 114 paragrafusából következik, hogy ezen jogügylet
törvénytelen és a Rétay és Benedek cég további használatának jogát eleve kizárta.
Kétségtelen az előadottakból, hogy Benedek Lajos, illetőleg elhalálozása folytán fia Benedek Lajos a Rétay és Benedek céget 1911. szeptember hó 7 napjától jogosulatlanul használta és használja mind a mai napig, annak daczára, hogy ezen
jogtalan céghasználat megszüntetésére a céget ismételten felhívtuk.
Kétségtelen az is, hogy néhai Benedek Lajos. Illetve ennek jogutódja Benedek
Lajos a „Rétay és Benedek" cég szöveget a Kereskedelmi törvény 21 paragrafusának rendelkezései ellenére j ogtalanul használj ák, amely körülmény függetlenül attól, hogy vagyoni károsodásunkkal járt reánk nézve már csak azért sem közömbös,
mivel mi, mint állami állásban lévő köztisztviselők nejei nem tartozunk tűrni azt,
hogy engedély nélkül nevünk felhasználásával megkérdeztetésünk nélkül különböző ügyletek köttessenek.
Minthogy Benedek Lajos ezen jogtalan céghasználatot ismételt felszólítás daczára abbahagyni nem hajlandó, kénytelenek vagyunk panasszal fellépni és D/. alatt
igazolt ügyvédünk útján tisztelettel kéljük a tekintetes Királyi Törvényszéket, mint
cégbíróságot:
Méltóztassék Benedek Lajost a „Rétay és Benedek" cég jogtalan használatától
pénzbírság terhe mellett eltiltani és őt arra kötelezni, hogy ezen határozatot az
összes Budapesten megjelenő napilapokban saját költségén tegye közzé.
Tisztelettel
Rétay Margit férjezet Dr. Fülei-Szántó Endréné
Rétay Irén féijezett Tolnai Pálné

4.
A Rétay és Benedek cég társasági szerződés másolata
1907. november 1.
1233/1907 89
Társasági szerződés
Mely egyrészről Rétay Béla, másrészről Benedek Lajos kereskedők között a következő feltételek mellett köttetett:
1., Szerződő társak egy Budapesten 1894 évi augusztus hó 7. napján kelt és
időnként meghosszabbított társasági szerződéssel „Rétay és Benedek" cégszöveg
alatt budapesti bejegyzett cégre már társaságra léptek s mai napig is társas viszonyban vannak. Ezen társasági szerződés köztük lejárván, a köztük fennálló társasági
viszonyt a következőkben szabályozzák:
2., Rétay Béla és Benedek Lajos „Rétay és Benedek" cégszöveg alatt már fennálló budapesti bejegyzett cég felvirágoztatására és kihasználására egymással társasági viszonyban vannak. Ajelen társasági viszony kezdete a szerződés aláírásának
napj a s tart 1912. december hó 31 napjáig bezárólag, mely idő alatt a társasági viszony egyik társtag részéről sem mondható fel. Hallgatólag meghosszabbíttatik jelen társasági szerződés tartama és jogereje további öt évre vagyis 1917. évi december 31 napjáig bezárólag, ha 1911. évi december hó 31. napjáig bezárólag
egyik társtag sem nyilatkozik a másik társtagnák, h o g y jelen társasági viszonyt
1913. december 31. után folytatni n e m akarja.
3., Mindegyik társtag a fenti cégszöveg alatti üzlethez egyenlő arányban járult,
mely körülményt és mindegyik társtag részéről befektetett egyenlő üzleti tőkének a
társasági pénztárba történt befizetését mindegyik társtag jelen szerződés aláírásával elismeri. Lehetséges azonban, hogy figyelemmel az alábbi 14 pontra, hogy
egyik társtag a társasági üzletbe több üzleti tőkével vesz részt, mint a másik, mely
esetben az üzleti nyereség kiszámításánál ezen több hozzáj árulás figyelembe vétetik annyiban, amennyiben a több üzleti tőkét szolgáltató társtag ezen többlet után
nyereség megállapítása előtt évi 5% kamatot kap a társasági pénztárból és figyelembe veendő ezen több üzleti vagyonból egy-egy társtag részére vagy elhalt társtag örökösei részére kijáró járandóság megállapításakor is.
4., A társaság tagjai egyenlő jogokkal bírnak úgy, hogy a társasággal nem harmadik személyekkel szemben, minden tekintetben csak közösen rendelkezhetnek,
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A cégbírósági iratok között található okirat eredetije Jeszenszky István közjegyző (BFL VII.
170.) iratai között ezen a számon található.

tehát nincs jogosítva egyik tag sem, harmadik személyektől eltekintve, önállóan a
társaságot bármire is kötelezni.
5., a társaság mindenkori vagyona, — természetesen levonásba véve az esetleg
több üzleti tőkével hozzájáruló társtag többlet befektetését —, a tagokat egyenlő
fele-fele arányban illeti meg. A tagok a nyereségben egyenlő arányban osztozkodnak és az üzleti költségek, tartozások s esetleges veszteségek a tagokat egyenlő
fele-fele arányban terhelik.
6., mindegyik társtag a társaságot kifelé önállóan képviseli s a cég jegyzésére
mindegyik társtag önállóan jogosítva van. A céget mindegyik társtag önállóan
jegyzi, mint eddig, ként, hogy „Rétay és Benedek" cégszöveget saját kezűleg írja.
7., A társaság tagjai a közös cél elérésére fáradságukat, munkásságukat egyesítik s kötelesek minden idejüket, munkásságukat s tudásukat a fent körülírt üzlet felvirágoztatására fordítani.
8., A társtagok a társaság fennállása alatt a társasági vállalattal hasonló vállalatot nem nyithatnak, ilyenekbe alkalmazottul sem társul a másik társaság tudta és
beleegyezése nélkül be nem léphetnek s ha ezt bármelyik társtag mégis megtennél,
úgy ezen társtag kilépettnek tekintetik.
9., Atársaság tagjai jogosultak saját céljaikra a társaság pénztárából a társasági
nyereség kiszámítása előtt is minden hónapban 600 koronát előlegként kivenni.
10., Minden év elteltével a tiszta nyereség a társasági könyveket mérleget és leltárt alapul véve, kiszámítandó.
11., A tiszta nyereség kiszámítása a következő elvek szerint történik:
elsősorban levonandó a 3. és 13. pont szerint az esetleges több üzleti tőkével
hozzájáruló társtag többlet befektetésének 5% kamata, mely a társtagnak előre kiadandó azután levonandók a mutatkozó üzleti költségek és folyó üzleti tartozások s
az így fennmaradó összeg képezi a társtag nyereségét vagy veszteségét. Amutatkozó nyereség figyelemmel a társtagok által a 9. pont értelmében előlegként kivett
összegekre, a társtagokat egyenlő arányban illeti s a társtagok közt egyenlő arányban felosztandó.
12., Egyik társtag sem kötelezhető arra, hogy a 9. pont szerint előlegként kivett
összeget — még az esetleg az év végén mutatkozó veszteség pótlására sem —, a
társaság pénztárába visszafizesse, valamint egyik társtag sem kötelezhető arra,
hogy az év végén javára mutatkozó nyereséget esetleg az előző évben mutatkozó
veszteség pótlására a társaság pénztárában hagyja.
1 3 H a a társaság tartama alatt az egyik társtag a társasági üzletbe már befektetett üzleti tőkénél többet akarna a táraság rendelkezésére bocsátani, — habár erre
13 pont szerint még veszteség esetén sem kötelezhető egyik társtag sem — a z t a
másik társtag vissza nem utasíthatja.

14., Megállapíttatik, hogy azon társtag helyett és költségére, aki három hónapon
túl terjedő betegség vagy más ok miatt egy hónapon át 7. pontban vállalt kötelezettségének eleget nem tesz a másik társtag a mulasztó társat helyettesíteni képes női
vagy férfi helyettest rendelhet.
15., A társaság feloszlik:
a., a az idő, melyre alakult letelt;
b., ha a 8. esetében valamelyik társtag kilépettnek tekintendő;
c., ha bármelyik társtag elhal.
Az a. és b. pont alatti megszűnési esetekben a társasági vagyon a társtagok közt e
ezé Ír a készítendő mérleg és leltár alapján egyenlő fele-fele részben osztandó fel
azon eléréssel azonban, hogy a társasági egész vagyonnak elsősorban az esetleg
egyik társtag részéről fizetett 18. pont szerinti több üzleti tőkének ezen társtag részéről 20% leíratik értékcsökkenés és kétséges behajthatóság címén az üzletben
maradó társtag javára s az így fennmaradó társasági összvagyonnak fele része
illetendi a kilépő vagy kizárt társtagot, mely j árandóságot az üzletet folytató társtag
lehetőleg három egyenlő részletben három év alatt, a mindenkor fennálló tőke után
számítandó és a mindenkori tőke fizetéskor fizetendő 4% kamataival együtt köteles kifizetni. A c. pont szerinti feloszlás esetében az elhalt társtag örökösei vagyonilletőségének kiszámítására a halált megelőző évi mérleg veendő alapul s az örökösök vagyonilletőségének kiegyenlítése a fent említett egyik társtag részéről fizetett
18. pont szerinti több üzleti tőkét és 20% levonást szintén figyelembe véve akként
történik, hogy a túlélő társ az elhalt társtag halálozásának napj át követő 3 0 nap alatt
az elhalt társtag örököseinek 20.000 koronát köteles kifizetni: az ezenfelül még kijáró vagyonilletőséget pedig köteles 3 év alatt legalább is egyenlő részletekben a
mindenkori hátralékos vagyonilletőség után számítandó és a mindenkori tőke fizetéséhez 4% kamatával együtt kifizetni.
16., A társasági viszony bármelyik ok folytáni megszűnése esetén az üzletben
maradt társtag jogosítva van a megszűnéstől számított 3 évig a Rétay és Benedek
cégszöveget az utódlási toldás kitüntetése mellett használni és a céget a cégkönyvbe így bejegyeztetni.
17., A társasági viszony bármelyik ok folytáni megszűnése esetén az üzletben
maradó társnak nem áll jogában a fenti cégszövegű üzletet mindaddig elidegeníteni, amíg a kilépő vagy kizárt társtagot, vagy az elhalt társtag örököseit teljesen ki
nem elégítette.
18., Egyik társtagnak sem áll jogában a társtagi viszonyból kifolyó jogait egyoldalulag harmadik személyre átruházni.
19., Ajelen szerződés kiállításával járó összes díjakat költségeket és illetékeket
a szerződő társak közösen viselik.

20., Per esetére a szerződő felek alávetik magukat a mindenkori felperes által
szabadon választandó bármely magyar királyi járásbíróság illetékességének, a
sommás szóbeli peres és a közjegyzői törvényben szabályozott közvetlen végrehajtási eljárásnak.
Budapest, 1907. november 1.
Rétay Béla s. k.
Benedek Lajos s. k.

5.
Nyilatkozat a cégnév változásáról (másolat)
1914. április 28.
l.C.
572/1914. ügyszám 90
Nyilatkozat
melynél fogva alulírott özv. Rétay Béláné szül. Fejér Józsa, úgyis mint kiskorú
Rétay Margit és kiskorú Rétay Irén törvényes és teljes gyámja s mindnyájan mint a
Budapesten 1908. szeptember 7-én elhalt Rétay Bélának örökösei, — miután a néhai féljem Rétay Béla és Benedek Lajos között Dr. Nádossy Gábor mint Dr. Jeszenszky István budapesti királyi közjegyző helyettese előtt Budapesten 1907 évi
november hó 1. napján 1233/1907 ügyszám alatt közjegyzői okiratba foglaltan
megkötött s a Rétay és Benedek közkereseti társaságra vonatkozó társasági szerződésben meghatározott feltételek bekövetkeztek és pedig azon feltétel, hogy a közkereseti társaság tartamára megszabott határidő 1912. december 31-én lejárt,
továbbá, mert a közkereseti társaság egyik tagja férjem Rétay Béla elhalt és miután
a közkereseti társaság másik tagja, Benedek Lajos úr külön megállapodások alapján a társasági vagyon tekintetében járó igényeinket kiegyenlítette, kijelentem,
hogy feltétlen beleegyezésemet adom abba, miszerint a budapesti királyi kereskedelmi és váltó törvényszéknél a társas cégekről vezetett lajstrom XVI kötet 32 lapján bejegyezve levő Rétay és Benedek cég tagjai közül elhalt féljem Rétay Béla
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kitöröltessék, illetve cégtársi minőségének megszűnése bejegyeztessék, úgy, hogy
egyedüli üzlettulajdonos ezután Benedek Lajos úr legyen.
Egyidejűleg beleegyezésemet adom abba, hogy a már hivatkozott társasági szerződés alapján is az egyedüli tulajdonos Benedek Lajos úr a Rétay és Benedek céget
továbbra is használhassa és a körülményeket a cégkönyvbe bejegyeztethesse.
Miről kiállítottam ezen előttem felolvasott és általam jóváhagyott nyilatkozatot.
Kelt Budapesten, 1914. április 28-án.
Özv. Rétay Béláné született Fejér Józsa
Úgyis mint kiskorú Rétay Margit és Irén törvényes és teljes gyámja.

6.

A Budapesti királyi Törvényszék tárgyalási jegyzőkönyve
1920. június hó 19.
Cg 11228/1920/3
Jegyzőkönyv
Készült: Rétay Margit és tsa panaszosnak Benedek Lajos ellen cégügyben a budapesti királyi Törvényszék előtt 1920. június hó 19. napján délelőtt 9 órakor a Cg
11228/1. számú végzéssel elrendelt felek meghallgatásáról.
Jelen voltak:
a bíróság részéről: Dr. Bóka István,
a felek részéről: Dr. Barta Jenő ügyvéd ifj. Benedek Lajos
Megjelenik ifj. Benedek Lajos és előadja, hogy atyja Benedek Lajos Rétay és
Benedek cég tulajdonosa 1918. október 13-án meghalt s a hagyatéki eljárás még
most is folyamatban van.
Néhai Benedek Lajos örökösei: özv. Benedek Lajosné, Benedek Judit, Benedek
Lajos és Benedek Viktor, és ezek megbízásából az üzletet jelenleg ő vezeti.
Panaszos erre való tekintettel is kérelméhez ragaszkodik.
Benedek Lajos előadja, hogy a Rétay és Benedek cégszöveget már 1920 március 25-dike óta nem használja, hanem az atyai üzletet Benedek Lajos cég alatt folytatja, nyomtatványokon és levelezésében is e cégnevet használja, az ő nevére
kiállított iparigazolvány alapján.

A cégjegyzékben eddig azért nem vezeték keresztül, mert a hagyatéki eljárás lefolytatása után akart a cégszöveg változást is keresztülvinni.
Panaszos tagadja, hogy folyó év március 25-dike óta a régi cégszöveg nem
használtatott volna, s kérelmét ez után is fenntartja.
Felolvasás után aláírták.
[a másik oldalon a végzés szövege:]
Rétay Margit és társa a Benedek Lajos, mint Rétay és Benedek cég tulajdonosa elleni j ogtalan céghasználat miatt tett panasz ügyében a királyi Törvényszék mielőtt
érdemben határozna felhívj a az állítólag elhalt Benedek Laj os helyett a tárgyaláson
az örökösök nevében megjelent iij. Benedek Lajost, hogy Benedek Lajos elhunytát
haláleset felvétel bemutatásával, s az pedig, mint ideiglenes vagyon kezelő a céget
képviselni jogosult, az örökösök által hitelesített aláírással ellátott meghatalmazással 15 nap előtt a törvényes következmény terhe mellett igazolja.
Budapest, 1920. június 24.
Bóka bíró

7.
Benedek Lajos bejelentése a Budapesti királyi Törvényszékhez
Cg. 11228/5
Tekintetes királyi Törvényszék!
A tekintetes bíróság Cg. 11228/4. sz. végzésével felhívta a Rétay és Benedek cég
birtokosait, hogy új cégszöveg bejegyzését 30 nap alatt kérelmezzék.
Ezen végzés folytán alulírott Benedek Lajos tisztelettel bejelentem, hogy a néhai édesatyám: Benedek Laj os, mint a fenti cég egyedüli tulajdonosának hagyatéka
ügyében a budapesti központi királyi Járásbíróság által 193782/918. szám alatt hozott — még nem jogerős — A/ alatt csatolt hagyatékátadó végzése értelmében az
örökösök között létrejött osztályegyezség alapján a Rétay és Benedek cégnek
öröklése jogcímén én magam lettem egyedüli tulajdonosa, miért is kérem, hogy a
kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének 34. kötet 221. lapján bejegyzett Rétay és
Benedek cégnél ezen minőségemet bejegyezni méltóztassék.
Iparigazolványomat B/ alatt csatolom.
Egyben tisztelettel bejelentem, hogy ezen cégemet ezentúl Benedek Lajos néven óhajtom folytatni, miért is kérem, méltóztassék ezen új cégszöveget azzal,

hogy egyházi és templomi szerek és asztalosiparral óhajtok foglalkozni bejegyeztetni és megfelelően közzétenni.
Aláírási címpéldányaimat C/ és D/ E és F és G alatt csatolom és kérem, hogy a
cégirattár részére nem szükségelt példányokat visszakézbesíteni méltóztassék.
Tisztelettel: Benedek Lajos (és olvashatatlan két tanú)

8.
Kivonat Benedek Lajos hagyatéki ügyében hozott végzésről
1920. évi július 5.
C.
24/1919. hagyatéki szám 91
Kivonat
A Budapesten 1918. évi október hó 13. napján halálesetre szóló intézkedés hátrahagyásával elhalt Benedek Lajos volt budapesti lakos hagyatéka ügyében a budapesti központi királyi járásbíróságnak Pk. I. 193782/3/1918. számú 92 megbízó
végzése folytán Dr. Jeszenszky István budapesti királyi közjegyző által, Budapesten 1920. évi július hó 5. napján felvett hagyaték tárgyalási jegyzőkönyvből.
Érdekeltek:
örökhagyó házastársa: özvegy Benedek Lajosné született Kronberg Hermin,
gyermekei:
nagykorú Benedek Mária Judith
n a g y k o r ú B e n e d e k Lajos, aki B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s á r v a s z é k é n e k
18034/1/1918. számú határozatával nagykorusíttatott.
n a g y k o r ú B e n e d e k győző, aki B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s á r v a s z é k é n e k
18034/3/1918. számú határozatával nagykorusíttatott.
A z összes érdekelteket képviseli: Dr. Németh György budapesti ügyvéd.
Érdekeltek örökhagyó halálesetfelvételét, valamint a felvett hagyatéki leltárakat helyesen felvettnek elismerték. A halálesetfelvételt csak azzal helyesbítették,
hogy Benedek Judith utóneve helyesen „Mária Judith"
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A hagyatéki leltár a következő
Cselekvőség:
1. Rétay és Benedek budapesti bejegyzett cég üzleti vagyona: 241.980.20 korona.
2. a Magyar postatakarékpénztárnál Rétay és Benedek cég nevén vezetett
csekkszámlán elhelyezett folyószámla követelés 11.053.86 korona
3. a Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság által Benedek Lajos névre
53612. számú betéti könyvre elhelyezett betéti összeg 22.571.20 korona.
4. a Budapest főváros pesti részének 93. számú telekkönyvi betétében 94.
helyrajzi szám alatt foglalt ingatlannak 1/4 része, — az egésznek becsértéke
210762 korona, ennek 1/4 része 52.690.50 korona.
5. a Budapest főváros pesti részének 6528. számú telekkönyvi betétben
6470/b. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlannak 1/4 része, az egésznek becsértéke 50.000 korona, ennek 3 része 12.500
6. arákospalotai2175. számú telekkönyvi betétben A1. sor. 5220/56. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlan egészben, becsértéke 6292 korona.
Cselekvőség összesen: 347087.76 korona.
II. Szenvedőség:
1. kegyeleti költségek 45870 korona
2. Rétay és Benedek cég hitelezőinek követelésel78130.08 korona
Szenvedőség összesen: 224000.08 korona.
Mely összeg levonása után marad tiszta hagyaték: 123087.68 korona
Azaz egyszázhuszonháromezer nyolczvanhét korona hatvannyolcz fillér.
Felolvastam az örökhagyó által Budapesten, 1913. évi május hó 2. napján alkotott a
Dr. Jeszenszky István budapesti királyi közjegyző helyettese által 450/1913. ügyszám alatt közjegyzői okiratba foglalt végrendeletét, amelyben általános örököseivé
három gyermekét nevezi meg, azzal, hogy tartoznak anyjuknak negyvenezer
(40.000) korona hozományi tőkét és közszerzeményi illetőséget kiadni, akként,
hogy a Rétay és Benedek cég fennállása s a gyermekek vagyoni illetősége veszélyeztetve ne legyen, — s kijelenti, továbbá, hogy a Magyar általános biztosító társulatnál
hatvanezer /60.000/ korona, az Adria életbiztosító társaságnál harminczezer
/30.000/ korona biztosítási összeg kedvezményezettje: felesége: született Kronberg
Hermin.
I.

Felhívtam az érdekelteket nyilatkozat tételre, mire kijelentették, hogy a végrendeletet elfogadják és örökösül jelentkeznek örökhagyó nagykorú gyermekei szerint:
nagykorú Benedek Mária Judith, nagykorú Benedek Lajos, és nagykorú Benedek
Győző — akik édesanyjukkal özvegy Benedek Laj osné született Kronberg Hermin a
következő osztályegyezséget kötötték meg:

1. Benedek Mária Judith kapja a Budapest fováros pesti részének 93. számú
telekkönyvi betétében 94. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlannak 3 részben
megillető jutalékát, -valamint a rákospalotai 2175. számú telekkönyvi betétben A 1. sor. 5220/56. helyrajzi szám alatt foglalt egész ingatlant, úgyszintén ő kapja a budapesti részletár B. + tétele alatt felvett s a belvárosi
takarékpénztár részvénytársaság által Benedek Lajos nevén 53612. számú
betétikönyvre elhelyezett 22571 korona 20 fillér tőke összeget és annak
időközi szaporulatait.
2. Benedek Lajos kapja a Budapest főváros pesti részének 6528. számú telekkönyvi betétben 6470/b. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlanból örökhagyót
3 részben megillető jutalékát; kapja a Rétay és Benedek budapesti bejegyzett cég tulajdonát a cégnek összes tartozásával együtt, akként, hogy mindezen tartozásokat örököstársa, illetve édesanyja megterhelése nélkül fogja
kifizetni. Mindezek ellenében fizet, Benedek Lajos fivérének Benedek
Győzőnek 1918. évi július hó 28. értékkel készpénzben 125.000 koronát.
3. Minden egyes örökös a neki jutott vagyon után fizeti az örökösödési illetéket.
4. Özv. Benedek Lajosné született Kronberg Hermin kijelentette, hogy hozományi követelést megkapta, közszerzeményi igényt a hagyatéki vagyonnal
s gyermekeivel szemben nem támaszt, özvegyi jogát pedig nem érvényesíti
és hozzájárul a hagyatéki vagyonnak az osztályegyezség alapján leendő átadásához.
5. Per esetére kikötik és alávetik osztályos felek magukat a járásbírósági és a
budapesti központi királyi járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Kérik az összes érdekeltek magukat örökösül elismerni. Ezen osztályegyezséget bíróságilag jóváhagyatni (az illetékes bíróságokon a telekkönyvi változásokat
kell beiktattatni)
Feljogosították Benedek Lajost, hogy ezen osztályegyezség alapján a budapesti
királyi törvényszéknél az egyéni cégek jegyzékének XXXTV. kötet 221, lapszám
alatt bejegyzett Rétay és Benedek cégből Benedek Lajos örökhagyó cégbirtokosi
minőségét töröltesse és magát mint kizárólagos birtokost bejegyeztesse.
[.••]

9.
A Budapesti királyi Törvényszék végzése
1920. október 13.
Cg 11228/5.
A budapesti királyi Törvényszéktől
Tárgy: Kérvény a Benedek Lajos gyáros és kereskedő budapesti lakosnak melyben
a Rétay és Benedek cég törlését és újabb cégszöveg bejegyzését kéri.
Végzés
Ezen Kérvény folytán a királyi Törvényszék értesíti a „Rétay és Benedek" cég társtagjait illetve örököseithogy a cég birtokosának Barta (sic!) Lajosnak elhalálozása
folytán kért újabb cégszöveg a budapesti központi királyi Járásbíróság Pk. I.
193782/1918 sz. hagyatékátadó végzésének jogerőre emelkedése után Benedek
Lajos cégbirtokosi minőségével együtt fog bejegyeztetni.
Felhívatnak ennélfogva nevezett cég tulaj donosának örökösei, hogy a fenti számú hagyatékátadó végzés j ogerőre emelkedését kiadó végzést annak kézhez vétele
után haladéktalanul ide mutassák be.
Budapest, 1920. október 13.
Bóka sk. Törvényszéki bíró
(pecsét és irodavezető aláírása)

10.
Benedek Lajos beadványa a Budapesti királyi Törvényszékhez
1925. november

11228/6.
Érkezett: 1920. november 25.
Tekintetes királyi Törvényszék!
Újabb cégszöveg bejegyzése iránti kérelmemre hozott folyó évi Cg 11228/5 számú
végzés folytán / alatt tisztelettel bemutatom a budapesti központi járásbíróságnak
néhai Benedek Lajos édesatyám hagyatéka ügyében hozott Pk. 193782/1918. szá-

mú hagyatékátadó végzését jogerősnek kimondó 32-ik alszámú végzést és tisztelettel kérem, hogy korábbi beadványomban a Rétay és Benedek cég törlésére, az új
„Benedek Lajos" cégszöveg bejegyzésére és alulírott Benedek Lajos egyedüli cégbirtokos ebbeli minőségének kitüntetésére előterjesztett kérelmemet érdemben elintézni méltóztassék.
Tisztelettel: Benedek Lajos
(két olvashatatlan tanú)

11.
Benedek Lajos kérvénye a Budapesti királyi Törvényszékhez
1921. december
11228/12.
(Tárgy: Benedek Lajos kérelme.
Érkezet: 1921. december 13.
Tekintetes Királyi Törvényszék!
Kívül megjelölt ügyben Cg. 11228/921/9 számú végzés folytán már igazolt ügyvédem útján tisztelettel beteljesztem AJ alatt a főváros IV. ker. elöljáróságának határozatát, mellyel iparigazolványom visszamutatását tudomásul vette.
Egyúttal bejelentem, hogy én üzletemet megszüntettem s az Ecclesia egyházművészeti és Áruforgalmi r. t. a tőlem átvett üzletet saját Cg. 12506 szám alatt bejegyzett cége alatt folytatja. Szükség esetén kérem ezen cégiratok beszerzését.
A céghirdetési díjat jelen kérvényemre vezetett nyugta tanúsága szerint lefizettem.
Ezek alapján tisztelettel kérem a cégemnek a cégjegyzékből való törlését elrendelni és foganosíttattni méltóztassák.
Tisztelettel: Benedek Lajos

12.
Hölzel Albin levele ismeretlenhez.
Nagyméltóságos Uram!
Alázatosan bocsánatott kérnék ha esetleg e pár sorraimal alkalmatlonkodnék, nagyon kérném Nagymél. Uramat szíveskedne engem pártfogás alá venni s én nagyon
fogom tudni meghálálni a mint nem felejtettem még el a már tanúsított joindulatátt.
Bátor vagyok egy néhány szóval az életfuttásomat leírni hogy miért hagytam itt
Bártfa városát s átjöttem Szatmárra.
1907 évében édes anyám ép ugy pár hét után a feleségem meghalt. Rövid idő
múlva elvették az ingó és ingatlant s ez u g y jött hogy bold. Édes Atyámtól maradt
adóságok maradtak ezzeket rendeztem de a tőkét nem voltam képes fizetni s így
jött hogy mindenemet elvettek. Én meguntam Bártfát s így jött hogy egy ismerős
építész Weszelovszky Béla nevezetű úr meghitt Szatmára az illető a szatmári Jézus
Szt. szive templomát építette s afot. Szuperior engembízotmeg abelső munkálatokat u. m. 1 főoltár 2 mellék oltár 1 szószékel. Ezeket a munkálatokat ez idén befejeztem teljes megelégedésre. Jelenleg is van munkám hanem persze kevés.
Tehát az intézetet melyet boldogult édes Atyám alapított Bártfán, én helyben fogom tovább vezetni és azért mert az ilyen intézet fentartásához munka kell bátorkodok nagyméltóságú Uramhoz fordulni, hogy kegyeskedne engem felsegíteni m u n kával, s bisztosítom hogy a legnagyobb megelégedésére fogom a munkát a melyet
reám méltóztattik bizni elkészíteni. Mégegyszer vagyok bátor nmélt. Úrhoz a kérésemet ismételni s ezzel előre is köszönve. Szatmár 1911 junius hó 27én, Maradok
mély tisztelettel alázatos szolgája Hölzel Albin Academiai szobrász, Wesselényi
utza 27. sz. Szatmár.
(Alatta pecsételő. Műemlékek Országos Bizottsága 517/911, érk. VI/29.
később ceruzával ráírták: „Hölzel Adolf fia", de ez az adat téves)

SZAKÁLY SÁNDOR
BIZALMAS TISZTI PARANCS
A MAGYAR KIRÁLYI 2. HONVÉD HADSEREG TISZTIKARA
1943-AS TEVÉKENYSÉGÉNEK A Z ÉRTÉKELÉSRŐL

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942-1943. évi szovjetunióbeli hadműveleteiről napjainkban már hiteles és átfogó képpel rendelkezünk. 1 Ismeretes a hadsereg összetétele, szervezési elvei, hadműveletekben való részvétele és veszteségei.
A magyar hadtörténetírás az elmúlt néhány évtizedben a legtöbb figyelmet talán
ennek a hadseregnek a történetére fordította. Tette ezt azért s mivel a második világháború évei alatt működő három magyar hadsereg — az 1., a 2. és a 3. — közül
ennek a hadseregnek maradt fenn a legjelentősebb iratanyaga.
Ennek az iratanyagnak a feldolgozása, a kapcsolódó irat együttesek hasznosítása
szinte teljes egészében megtörtént a hadtörténészek jóvoltából. Vannak azonban
olyan, nem egy esetben „rejtőzködő" iratok, amelyek csak véletlenszerűen kerülhetnek a kutatók látókörébe. Ilyen irat a most közlésre kerülő Bizalmas tiszti parancs is,
amelynek az ad különös jelentőséget, hogy ebben a parancsban, a Honvéd Vezérkar
főnöke, vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes 2 alapos és kritikus értékelése a magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1943. január-márciusi tevékenységéről.
Szombathelyi példákkal igazolja állításait és hívja fel a magyar királyi Honvédség tisztikarának egészét ezen példákon keresztül a jövőbeni magatartásra, a szolgálatteljesítés mikéntjére, stb.
A Honvéd Vezérkar főnöke jól látta, hogy a magyar királyi Honvédség, illetve
annak 2. hadserege teljesítményére erősen rányomta a bélyegét a trianoni békediktátum után kialakult helyzet, a haderő létszámának, felszereltségének korlátozása,

1

2

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg történetének monografikus feldolgozását lásd: Szabó Péter. Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943) Bp., 2001.
Itt szeretném köszönetemet kifejezni Szabó Péter hadtörténésznek a jegyzetek elkészítéséhez
nyújtott segítségért.
Szombathelyi Ferenc, vitéz, (Győr, 1887. május 17 - Pétervárad, 1946. november 4.) hivatásos katonatiszt, vezérezredes (1941. november 1.), 1941. szeptember 6. és 1944. április 19.
között a Honvéd Vezérkar fönöke. Vázlatos életútját lásd. Szakály Sándor: Szombathelyi Ferenc. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk: Szentpéteri József. Bp., 2003.
182-185. p.
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a kiképzési hiányosságok, fegyverzeti gondok. Nem véletlen, hogy Szombathelyi
Ferenc a német katonai vezetés képviselőjével, WilhelmKeitel tábornaggyal 3 folytatott 1942. januári tárgyalása során következetesen hangoztatta, hogy a magyar
haderő kiépítése, nagy hadműveletekben való részvételre történő felkészítése
1943, de inkább 1944-re várható. Akényszer szülte megállapodás és anémetek által a hadsereg elé állítandó feladatok meghatározásának elmaradása vezetett oda,
hogy úgy a Honvéd Vezérkar, mint a 2. hadsereg parancsnoka, vitéz Jány Gusztáv 4
csak megkésve és kész helyzete elé állítva értesült a hadsereg alkalmazásának
német elképzeléseiről és arról a tényről is, hogy mindenben az elöljáró német
parancsnokságok döntéseit kell követnie.
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg az 1942-1943. évi hadműveletekben számos harcászati szintű sikert ért el, de jelentős veszteségeket szenvedett. Önálló
hadműveletek indítására, azok vezetésére n e m volt jogosult. A z 1943. január 12-ei,
illetve 14-ei szovjet támadást követően elkeseredett harcokban igyekezett feltartóztatni a komoly erőfölényben lévő Vörös Hadsereget. Hatalmas áldozatokat hozva, jelentősen hátráltatva a szovjet erőket a kitűzött céljaik elérésében, 1943
márciusa és májusa között végleges kivonásra került a hadműveleti területről.
Részben a 2. hadsereg alakulataiból, illetve más alakulatokból szervezték meg a
Magyar Megszálló Erőket, illetve ezen erők parancsnokságát, amely 1943 májusa
után a még megszállt szovjet területeken maradva főleg biztosítási, illetve partizánok elleni harcokban vett részt.
A Honvéd Vezérkar pedig a beérkezett jelentések, a mindenki által kötelezően
— és részben utólag! —elkészített harc- és tapasztalati jelentések valamint egyéb
információk alapj án állította össze az értékelést, amely alapvetően a magyar királyi
honvédség tisztikarának teljesítményét vette górcső alá.
Ez az értékelés jelent meg a most közreadandó Bizalmas tiszti parancsban,
amely a magyar királyi honvédség valamennyi hivatásos állományú tisztjéhez el
kellett, hogy jusson, alapvetően tanulságul és okulásul szolgálva a jövőre.

3

4

Keitel, Wilhelm (Helmscherorde, 1882. szeptember 22 - Nürnberg, 1946. október 16.) hivatásos katonatiszt, tábornagy (1940. július 19.) 1938. április 4-étől a Német Véderő Főparancsnokság főnöke (Chef des Oberkommandos der Wehrmacht). A nürnbergi Nemzetközi Katonai
Törvényszék halálra ítélte és kivégezték.
Jány Gusztáv, vitéz (Rajka, 1883. október 21 - Bp. 1947. november 26.) Hivatásos katonatiszt, vezérezredes (1941. május 1. - ekkor a rendfokozat elnevezése még gyalogsági tábornok!) 1940. március 1-je és 1943. augusztus 5-e között a magyar királyi 2. honvéd hadsereg
parancsnoka. A budapesti Népbíróság halálra ítélte. Kivégezték.

Forrásközlés5
Az alább közölt forrást betűhív formában adjuk közre és a lehetőségek szerint j egyzetekkel láttuk el. Utóbbiak esetében el kell mondanunk, hogy mivel a példaként
felhozott esetek nagyon kevés olyan információt tartalmaztak, ami alapján a személyek, történések azonosíthatók lettek volna—különösen a nem névvel említettek esetében — a remélt kiegészítések csak töredékesek lehettek. A rövidítéseket
azért nem oldottuk fel, a szövegben mert azok jellemzőek a katonai nyelvezetre.
A feloldások a szövegközlés után olvashatóak. Az 1. számú irat gépírással, a két
melléklete kézírással készült.
1.

Szombathelyi Ferenc bizalmas tiszti parancsa
1943. június
M. kir. honvéd vezérkar főnöke

Fogalmazvány

43383-szám.
eln.8/e.vkf.-1943.

Vkf. Úr Őnagyméltóságának (kézírással)
BIZALMAS TISZTI PARANCS.
Budapest, 1943. évi június hó... .-n.
A 2. hds. a téli nagy csatában, visszavonulás közben bomlott fel. A visszavonulás
rendetlen, visszaözönléssé fajult. Nagy értékű fegyverzet, löveganyag és felszerelés veszett el. Ennek okait kutatva és pár hónapi távlatból nézve az eseményeket,
már most kétségtelenül megállapítható, hogy a hadsereg összeomlásának igazi
okai nemcsak a rendkívüli — nekünk szokatlan — nagy hidegekben, hófúvásban
és az elg. túlerő nyomásában keresendők, hanem a fenti okokon kívül nagyrészt a
tisztikar egy részének a passzivitásában, fegyelmezetlenségében és kötelességtudat hiányában is.
5

A közlésre kerülő irat őrzési helye: Hadtörténelmi Levéltár (Budapest) Honvédelmi Minisztérium 1943. 8. osztály 43.383/eln.8.e.vkf.-1943.

Amíg a tisztikar egy része a rendkívüli viszonyok között is példaadóan igyekezett kötelességét teljesíteni, megtéve mindent a reá bízott egységek ütőképességének fenntartására, a visszavonuló tömegek megállítására, ütőképes egységekbe
való szervezésére és a visszavonulás fedezése alkalmával, az utóvéd harcokban, a
magyar katonaerény ragyogó példáit szolgáltatta, addig a tisztikar másik része testileg lelkileg telj esen letört, egységeit sorsára hagyta, csak saját személyének mentésére gondolt, s igyekezett az első vonalból minden úton hátra kerülni.
Szégyenérzet nélkül szedtek elő olyan régi, állítólagos és képzelt betegségeket,
melyekről addig senki sem tudott, s amelyekkel a rendezett viszonyok közötti Don
védelemben eszükbe sem jutott beteget jelentem. Tették ezt akkor, amikor a tiszti
hivatástudat és a legénység előtti példaadás, félholtan is helytállásra kötelezett
minden tisztet.
A tisztikar ezen része kihasználta ama körülményt, hogy a túlzsúfolt tábori kórházakat, a várható sebesült és fagyott tömegek befogadására, a hátországba állandóan üríteni kellett és alapos orvosi vizsgálatokra nem volt mód és lehetőség a
hadműveleti területen és így úgyszólván ellenőrzés nélkül jutott a hátországba.
Eme tisztek magatartását kivizsgálás tárgyává tettem. E célból egy kivizsgáló
bizottságot állítottam fel. Ezen bizottsági kivizsgáláson átment 401 tiszt.6
A kivizsgálás folyamán beigazolódott legkirívóbb eseteket mellékelten kiadom.
Ezen eseteken kívül még fel kell említenem azt az esetet is, mely különösen rávilágít a mi gyatra állapotunkra, hogy egy községben 11 tiszt parancsot kapott,
hogy karhatalmi alkalmazásra vonuljanak be a község szegélyét megszállva tartó
csapatokhoz, a melyek tiszthiánnyal küzdöttek. A l i tisztből csak 2 jelentkezett
ezen csapatok parancsnokságánál. A többi útközben eltűnt. Ez az eset mutatja leginkább, hogy a fegyelem terén hova züllöttünk.7
Ezzel a téli harcokkal kapcsolatos kivizsgálás lényegileg le lett zárva.
A kivizsgálás eredményének elbírálásánál és a megtorlások eszközei tekintetében enyhe mértéket alkalmaztam, mert méltányolnom kellett azt a körülményt,
hogy hadseregünk a trianoni korszak alatt harcos szelleméből nagyon sokat veszített. A tisztikar nagy része irodai alkalmazásban elpuhult és polgári ruhában járván
lelkileg is elpolgáriasodott. A folytonos rejtés, tetetés és hazudozás az ellenőrző
hatalmak fele szintén kedvezőtlenül befolyásolta a tisztikar szellemét. A kiképzés
fegyverek híján nagyobb részt elméleti alapon folyt. Ennek a következményei már
az 1939-ben a Kárpátalján és 1941-ben a határmenti harcokban megmutatkoztak.
6
7

A „kivizsgáló bizottság"-ra vonatkozó iratanyagot ez idáig nem sikerült feltárni. A jelzett
401 fö a 2. hadsereg teljes tiszti létszámának mintegy öt százalékát jelentette.
Nem sikerült az esetre vonatkozó adatokat találnunk.

Sok volt az ijedtség, a pánik, de kevés volt a harcos szellem és hozzáértés is. A hadseregünk, mely nagy tiszti és tiszthelyettesi hiánnyal küzdött, nagy tömegeiben inkább hasonlított felfegyverzett polgársághoz, milichadsereghez,8 mint egy korszerű hadsereghez.
A hadsereg ezen jellege az orosz hadjáratban, de különösen a doni szerencsétlen
harcok után, a visszavonulás alatt teljesen kibontakozott. A visszavonuló hadsereg
formátlan tömeggé züllött és kevés kivétellel nem lehetett megállítani, s nem lehetett feltartóztatni, hanem több helyen fegyvert elhányva, vagy elrejtve, —hogy ne
kelljen harcolni — özönlött vissza.
Az orosz hadjárat minden szerencsétlenség mellett azon előnnyel járt, hogy felfedte és nyilvánvalóvá tette a gyengeségeinket.
A doni szerencsétlen harcokat egy előzetes figyelmeztetésnek tekinthetjük,
amelyből sürgősen le kell vonni a konzekvenciókat. (sic!) Ezeket a harcokat még
javunkra fordíthatjuk, ha tanulunk az eseményekből. így a szerencsétlenségből
szerencsét kovácsolhatunk.
Egy lelki tisztulási folyamatra van szükségünk. Hadseregünk jelenleg egy súlyos krízisen megy át. Bizalom, fegyelem és erkölcsi krízisben élünk. Sokan nem
hisznek, sokan nem engedelmeskednek, sokan kufárkodnak, illetve kereskednek.
Ebből a krízisből mielőbb ki kell kerülnünk. Különösen a fegyelmi krízisnek kell
mielőbb megszűnnie. Sajnos a hazatérő 2. hadsereg tisztjei közül is sokan igen fegyelmetlenül (sic!) viselkedtek. Nem akarták alávetni magukat itthon a fertőtlenítésre kiadott rendeletnek.
Minden tiszttől kemény fegyelmet követelek. A fegyelem a legfontosabb, mert
ez még a gyenge kiképzést is pótolhatja, de azt nem pótolja semmi.
Felemelkedésünkben lesz a mély értelme annak a hősi áldozatnak, amelyet bajtársaink, bízva egy nagy dicső magyar jövőben, ezen harcokban meghoztak. Ezeknek a hős bajtársainknak mindnyájan el vagyunk kötelezve. Tartozunk nekik.
Vissza kell térnünk a jó katonás szellemhez, az egyszerű katonai géniuszhoz,
amelynek alapja az önfeláldozás, az engedelmesség és a becsület. Egy lelki megújhodásra van szükség, egy újjászületésre, amelyet önmagunkon kell kezdenünk.
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A milícia rendszerű fegyveres erők alakulatai a béke időszakban nincsenek fegyverben. Csak
néhány parancsnoki beosztású, nyilvántartó, stb. feladatot ellátó személy teljesít szolgálatot. A
különböző alakulatok tagjai polgári foglalkozásukat folytatják és a kiképzésük a haderőn kívül zajlik, általában a hétvégeken, alkalmi gyakorlatokon. Mozgósítás esetén hívják be az állományt, amelynek tagjai a regurális erők részét képezik, de felkészültségük, fegyverzetük
színvonala többnyire alacsonyabb az előbbiekénél. A svájci haderő egy része így „áll fel" napjainkban, de hasonló rendszerűnek tekinthető pl. az USA Nemzeti Gárdája is.

Meg kell keményíteni magunkat és ki kell löknünk magunk közül a kufárokat és
kereskedőket. Csak egyesült erővel tudunk eredményt elérni. Magam bármily kíméletlen eszközöket alkalmaznék is, átütő eredményt nem tudnék elérni. Nyugodtan építhetünk a magyar katona ősi kiváló tulajdonságára, amely most is e katasztrófában is megmutatkozott, de csak ott, ahol a tiszt a helyén volt. Ismét beigazolódott, hogy a magyar katona olyan, ahogyan vezetik.
Ehhez a lelki megújhodáshoz még hozzá kell vennünk azt, hogy a korszerű kiképzés egy szellemi átállítást is követel mindnyájunktól, akkor tisztában leszünk
azzal, hogy a mi nemzedékünknek milyen óriási feladattal kell megbirkóznia. Talán még nem volt magyar tisztikar, melyre ily nehéz és sorsdöntő feladatok hárultak
volna. Még hozzá sietnünk kell, mert a háború döntő időszakában határainkhoz
mindinkább közeledik és talán máról-holnapra itt lehet a szomszédságunkban.
Ezzel kapcsolatban felhívom a tisztikar figyelmét, hogy ebben a háborúban
azonban kitérésről és futásról, kötelesség alóli kibúvásról már nem lehet szó. Még
az orosz háború a maga rendkívüli viszonyaival sok j elenséget, ha meg is bocsáthatóvá, de érthetővé tett, de egy közelebb lezajló fegyveres mérkőzés teljesen más elbírálás alá esik. Itt nem lesz megbocsájtás és méltánylás.
Szégyenteljesen nem pusztulhatunk el, mert akkor nem lesz feltámadás, hanem
megsemmisülés. Mindenkinek helyt kell állni. Mindenki erre a helytállásra készüljön fel. És ha valaki meginogna, legyen tisztában azzal, hogy a gyors és legkíméletlenebb megtorlás nem fog elmaradni. Nem bizottságok, sem hadbírói eljárások
alapján, hanem a tettek színhelyén a Szolgálati Szabályzat megfelelő
határozványainak9 kíméletlen végrehajtásával jön a megtorlás. Nem lesz megértés
és nem lesz elnézés. Itt a közelünkben nem futhatunk el, mert életünkről lesz szó és
az utánunk következők életéről.
Az 1942 éves szerencsétlen orosz hadjárat legyen mementó és ébresztő mindannyiunk számára.

9

A Szolgálati Szabályzat a m. kir. honvédség számára Első rész. (Bp., 1931. Pallas Részvénytársaság Nyomdája.) A Honvéd Vezérkar főnöke által hivatkozottakat — 7. paragrafus Magatartás a harcban — a következőképp fogalmazta meg: 39. pont. „(1) Aki válságos pillanatokban csüggedezve beszél, fegyverét vagy lőszerét elhányja, az engedelmességet megtagadja,
vagy az ütközetből önkényesen távozni igyekszik, avagy zsákmányol, fosztogat, azt a közbelépő csapatparancsnok vagy egyéb katonaállományú tiszti előljáró személyesen vagy az ő parancsukra más, elrettentő példa gyanánt koncolja fel." 25. p.

2.
Szombathelyi Ferenc bizalmas tiszti parancsának 1. számú melléklete
1943. június
1. számú melléklet a 42383/eln.8./e.vkf. Bizalmas Tiszti parancshoz.
1./ Egy századparancsnok, az első ellentámadás alkalmával — állítólagos légnyomás következtében — elájult és ájultan vitette magát a tábori kórházba, majd a
hátországba. Orvosi vizsgálatok semmiféle baját nem tudták megállapítani.
2./ Egy századparancsnok, 1943.1.11-én, a várható ellenséges támadás hírére
azonnal beteget jelentett és 2 napi pihenést igénylő betegséggel a hátországba
távozott.
3./Egy, szabadságon lévő osztályparancsnokát helyettesítő, lgv.ü.pk., deréktáji
fájdalmakkal betegeskedett, de osztályparancsnokának bevonulásáig nem akart
beteget jelenteni. Az ellenség támadása napján, — amikor tényleg szükség volt
arra, hogy helyén maradjon—azonnal beteget j elentett és a lgv. tü. osztályt sorsára
hagyva, kórházba távozott.
4./Egy hdt. sgt. és törzscsapat pk., kényelmes beosztásából, I.13-án az ellenséges támadás megindulásának napján, régi szívbajára hivatkozva azonnal beteget
jelentett és a hátországba távozott.
5./ Egy ho. szállásmester segédtisztje, amikor parancsnoka megsebesült és a
szállásmesteri teendőket őneki adta át, hiányos fogazatára és meghűlésre hivatkozva beteget jelentett, sorsára hagyva ellátási szempontból igen fontos beosztását és a
hátországba távozott.
6./ Egy puskás szakaszparancsnok 1.16-án, amikor egysége bevetésre került
volna, meghűlésre hivatkozva beteget jelentett. Miután atábori kórházjáró betegeket nem szállított, egész Bjelopolje-ig (300 km.) tudott hátragyalogolni és onnan
sebesültszállító vonattal a hátországba távozott. A kórházi vizsgálatok azonban
semmi baját sem tudták megállapítani.
7./ Egy puskás szakaszparancsnok, amikor egysége bevetésre került volna, köhögéssel beteget jelentett és a hátországba távozott. Orvosi vizsgálatok semmi bajt
nem tudtak megállapítani.
8./Egy gp. szakaszparancsnok 1943.1.14-én az első ellentámadási parancs vételekor, általános testi leromlottság címén jelentett betege és a hátországba távozott.
9./Egy lgv.g.á. félszakasz parancsnok 1943.1.16-án, amikor az ellenség tüzelőállása felé közeledett, lövegét azonnal megsemmisítette és nadrágbavizeléssel, valamint deréktáji fájdalmakkal a hátországba távozott.

10./ Egy rendészeti és katonagondozó állomás parancsnoka, amidőn az ellenség
közeledett, minden kényelmet biztosító beosztásából beteget jelentett és a hátországba távozott. Semmi komolyabb baja nem volt megállapítható.
11./ Egy orvos zászlós, akit a vivőn, alatt egy eü. oszloptól egy tü. ezredtörzshöz
vezényeltek és oda kellett bevonulnia, kihallgatásánál szószerint az alábbi vallomást tette:
„A vivőn, zűrzavarában elszakadtam az ezredtörzstől és miután közben meghűltem, saját elhatározásomból egy sebesültszállító vonatra ültem fel, mely
Kurszk-ig vitt. Ott j elentkeztem a pup-nál, ahol azt a parancsot kaptam, hogy menjek Kiew felé. Egy német sebesültszállító vonatra ültem fel, amelyről azt állították,
hogy Kiew fele megy. A vonat Orel, Varsó, Bécsen keresztül Debrecenbe vitt."
12./ Egy tü. ezred, mely a vivőn, folyamán Kiew környékére lett irányítva,
Lawocsne-ig jutott és onnan kellett a hdm. területre visszaszállítani.10 Stb. stb.

3.
Szombathelyi Ferenc bizalmas tiszti parancsának 2. számú melléklete
1943. június
2. számú melléklet a 423 83/eln.8 ./e.vkf.-1943. sz. Bizalmas Tiszti parancshoz.
1./ Egy csapatparancsnok f. évi 1.14-én, az ellenséges támadás megindulásának harmadik napján, reumatikus fájdalmak és gyomorfájás ürügye alatt, alárendelt vezo-a által, kórházba utaltatta magát. Az ezredparancsnokságot, engedély
nélkül, egyik zlj. parancsnokára ruházta át. Elöljáró ho. parancsnokánál nem jelentkezett, hanem a betegjelentés megtételével az általa kiszemelt utódot bízta
meg, maj d egy tábori kórház útján a hátországba távozott. Következmény: ezrede
teljesen szétzüllött.
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A magyar királyi 9. honvéd könnyű tüzérezredről van szó. Parancsnoka az adott időben vitéz
Krassay Pál ezredes (Sopron, 1892. február 27 -Bécs, 1987. október 19.). Krassay Pál ellen eljárás indult. A Magyar királyi budapesti honvédtörvényszék 1943. július 2-án meghozott és július
5-én jogerőre emelkedett ítéletével vitéz Krassay Pál ezredest 2 /kettő/ heti fogházbüntetéssel
sújtotta és egyben elrendelte, hogy a kiszabott büntetést a vádlott saját lakásán töltse le.

2./Egy másik csapatparancsnok11 1943.1.14-én, az arcvonalán megindult ellenséges támadás első napján, rosszullétre és lábfagyásra hivatkozva, ezrede maradványainak további rendezéséből kikapcsolódva, segédtisztjével együtt hátra
távozott s ezrede maradványait sorsára hagyta.
3./ Egy harmadik csapatparancsnok 1943.1.17-én visszavonulás közben ezredének maradványait egy századosra bízta. Saját személyére hátrament a hds. pság.
volt háp-jára, azon ürügy alatt, hogy ho. pk-át keresi szolgálati jelentéstétel céljából. Január 17-ről 18-ra virradó éjjel, innen 25 km-el hátrább fekvő községbe távozott, ahol, ezredének maradványait akarta bevárni. A beérkezett részek felett
azonban nem vette át apság-ot, hanem eltűrte, hogy ezredét idegen csapattestekhez
tartozó tisztek vezessék. Január 21-én, midőn az ellenség közeledett a községhez,
melyben tartózkodott, egy 40 km-el hátrább fekvő nagyobb községbe távozott és
ott az ápk-nál jelentkezett. Ott azt a parancsot kapta, hogy szállásolja el magát,
másnap beosztást fog kapni. Január 22-én, nem várva meg az ápk. beosztási parancsátjelentkezett egy hdt. pk-nál és kérte beosztását eredeti ho. pság-ához, melyről
megtudta, hogy időközben innen is 15 km-el hátrább fekvő községbe lett hátra irányítva. Január 22-én tehát ismét hátrább távozott, holott ezrede részei idegen tisztek vezetésével védőállásba rendeltettek és részt vettek az uvéd. harcokban.
A továbbiakban egy táb. kórházzal vonult vissza egész Bjelopolje-ig. Itt beteget jelentett 1932-ben keletkezett „Trombozis"-ra hivatkozva és Kiew-be utaltatta magát. Kiew-ből egy betegszállító oszloppal jogtalanul 4 heti eü. szabadságot engedélyeztetett magának a hátországba. Saját bevallása szerint sem a tábori kórházban,
sem a betegellátó oszlopnál, sem pedig a hátországban, az eü. szabadság alatt,
semmiféle kezelésben nem részesült.
4./ Egy kp. zlj. pk.12 1943.1.13 -án az ellenséges támadás megindulásának második napján, amikor a zászlóalj a bevetésre került volna, kifogásolható passzivitással
lemondott csapattestének vezetéséről és eltűrte, hogy zlj-át a beosztott sí csoport

n
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Valószínűleg Lészay Ferenc ezredesről (Bp. 1894. június 26 - Hajdúdorog, 1947. június 22.)
van szó, aki a jelzett időben a magyar királyi 48. honvéd gyalogezred parancsnoka volt.
Az ezred a magyar királyi 12. honvéd könnyű hadosztály alárendeltségébe tartozott.
Valószínűleg Urhegyi Antal alezredesről (?, 1900. augusztus 25 -?) van szó, aki a magyar királyi VTL honvéd hadtest IX. kerékpáros zászlóaljának volt az adott időben a parancsnoka.

parancsnoka,13 egy hu. alez. vegye át (aki hősi halált halt),14 s saját személyére
megelégedett a zlj. vonatparancsnoki teendők ellátásával. Január 15-én, amidőn az
ellenség vonatát veszélyeztette, önhatalmúlag a hdt. pság. háp-j ára távozott gk-val,
parancs kikérés ürügye alatt. Innen beosztásába visszazavarva, fele úton összeesett, alárendelt zlj. orvosa által régi szívbántalmaira hivatkozva elöljárói tudta
nélkül, kórházba utaltatta magát és a hátországba távozott.
5./ Egy hdt. lgv. tü. pk. 1927-ben kioperált félveséjére és 1932-ben kioperált
félheréjére hivatkozva, —mely fogyatkozásokkal mindezideig csapatszolgálatot
teljesített —jelentett beteget és távozott kényelmes beosztásából a hátországba.
6./ Egy zlj. pk. 1943.1.13—14-re virradó éjjel, az ellenséges támadás megindulásának második napján, fulladási rohamokra és köhögésre hivatkozva, harcképtelennek minősítette magát. Saját ezredparancsnokánál nem jelentkezett, zlj-át
sorsára hagyta és az éppen előtalálható közlekedési eszközökkel egy tábori kórházba távozott, ott felvétette és hátországba küldette magát.
7./ Egy zlj. pk.,15 aki egy személyben az egyik ho. „Villámcsop." parancsnoka is
volt, 1943.1.12-én az ellenség betörésénél reteszállásba rendelve, az első ellentámadási parancs vételekor fagyott, illetve megdagadt lábára hivatkozva, csoportját
egy hadnagynak adta át és a zlj. vonathoz távozott. Alárendelt zlj. orvosával kórházba utaltatta magát és a hátországba távozott. Ezredparancsnokának távozását
csak a hátországból írásban jelentette.
8./ Egy zlj. pk. 1943,1.22-én a visszavonulás alatt menetlépcső pk. volt. Menetlépcsőjét átadta egy fhdgy-nak, saját személyére előre ment előtte visszamenetelő
menetlépcső parancsnokához (egy tü. szds., aki szintén átadta menetlépcsőjét) azzal
és annak gk-ján Bjelopolje-ig mentek hátra. Közben minden magasabb pság-nál jelentkeztek, ezred és ho. pk-ukat keresve. Mindenütt jelentették, hogy egységeik mögöttük jönnek, ők csak szállást csinálni és embereikről gondoskodni jöttek előre,
holott elhagyott egységeik, már 1.23-án be lettek állítva az Oskol vonalon véd-be és
azuvéd. harcokba idegen tisztek parancsnoksága alatt. Bjelopolje-be érkezve, általános testi és idegromlással kórházba utaltatta magát és a hátországba távozott,
13

14

15

Sível felszerelt alegységek a német, a szovjet és a magyar haderőben is voltak, de élenjárók a
sí alkalmazásában a finnek voltak, akik — a 2. hadseregnél — számos magyar tisztet is kiképeztek.
ÉhnFerenc (Poprád, 1898. március 13-Ternovoje (Szovjetunió), 1943. január 14.),hivatásos
katonatiszt, alezredes. Vázlatos katonai pályafutását lásd: Bene János - Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. (Bp., 2006. Heraldika Kiadó) 79. p.
Valószínűleg Koppány Béla őrnagyról (Bp., 1901. október 12 -?) van szó. Ő a magyar királyi
ül. honvéd hadtest sí-, géppuskás-, tüzér- és utász alakulataiból álló un. „villámcsoporf'-nak
volt a parancsnoka. 1943. január 28-án lábfagyással került hadikórházba.
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GERHARD PÉTER
AZ 1878-AS ÉS AZ 1881-ES ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSOK A BUDAPESTI IX.
VÁLASZTÓKERÜLETBEN
Bevezetés
A dualizmus korszakából, a nyílt választások révén, a választási jegyzőkönyveken
és a választói névjegyzékeken kívül egy olyan forrástípus is fennmaradt, melynek
révén megismerhetőek a választók politikai döntései, ráadásul ebben az esetben
nem statisztikai valószínűségek formájában, hanem az egyes választók egyértelmű
azonosításával. Ha nem is teljes körűen, de sok választókerületből megvannak
ugyanis az egyes választók által leadott szavazatokat tartalmazó listák. A nyílt választás, mint antidemokratikus politikai technika így különleges társadalomtörténeti forrást biztosít számunkra. E forrás felhasználásával tanulmányomban a
budapesti IX. választókerületben (amelyhez Ferencváros és Kőbánya tartozott)
1878-ban és 1881-ben lezajlott országgyűlési képviselő-választások áttekintésével a modern politikai participációs formák kialakulását, gyökereit kívánom vizsgálni. A rendelkezésre álló szavazási listák közül azért esett a választásom a
IX. választókerület listáira, mert a többnyire kormánypárti fővárosban itt 1878-ban
egy függetlenségi programmal fellépő jelöltet választottak meg országgyűlési képviselőnek, aki azonban 1881-ben alulmaradt a kormánypárti jelölttel szemben.
Az 1918 előtti korszak választásaival kapcsolatban korábban folytatott magyar
társadalomtörténeti kutatások vagy a megválasztott képviselőház társadalmi
összetételét vizsgálták, vagy a választójoggal rendelkezők társadalmi viszonyait
elemezték a választói névjegyzékek alapján.1 A leadott szavazatok csak egyetlen
esetben váltak eddig a magyar társadalomtörténetben elemzés tárgyává: Horváth J.
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Bácskai Vera az 1848-as pesti választópolgárság társadalmi összetételét mutatta be: Bácskai,
1972. Tilcsik György szintén az 1848-as választójogosultak lakóhelyi, foglalkozási összetételét vizsgálta a Vas vármegyei névjegyzékek alapján: Tilcsik, 1989. Vörös Károly öt budapesti
kerületben, az I., a IV., az V., a VI. és a VII. kerületben követte nyomon a választási jogalapként szolgáló Í3bb tevékenységi ágak megoszlását az 1881 és 1899 közötti időszakban, a választói névjegyzékek alapján. Következtetései szerint erre az időszakra nem annyira a gazdaságilag önállók, különösen nem az ipari önállók, hanem az alkalmazotti rétegek megerősödése
a jellemző, és még a viszonylag exkluziv választójogosult lakosság körében sem lehet a polgá-
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András az 1884. évi józsefvárosi képviselő-választás kapcsán határolta körül az
egyes pártok társadalmi bázisát a leadott szavazatok alapján. Horváth arra a következtetésre jutott, hogy ezek a bázisok a társadalmi státus szerint differenciáltak, tehát az egyes társadalmi csoportok speciális érdekeik mentén vettek részt a politikai
életben.2 A kedvező forrásadottságok miatt Cieger András már 2000-ben is hiányolta a leadott szavazatok elemzésén alapuló további esettanulmányokat.3
A dualizmuskor parlamenti pártjainak szavazótábora és a választók társadalmi
státusa közötti kapcsolat nem ismert. Nem lehet tudni, mely társadalmi rétegek támogatták inkább a kormánypárti, illetve az ellenzéki jelölteket. Egyes hipotézisek
szerint az etnikai háttér és a pártválasztás kapcsolatban állt: a magyar etnikai területen a függetlenségi pártnak volt általában nagyobb a bázisa, a kormánytöbbség
pedig a nemzetiségek lakta választókerületek segítségével jutott többségre. Igaz,
mivel az etnikai kisebbségek érdekeinek politikai artikulációja a pártrendszeren
belül lényegében nem volt lehetséges, politikai passzivitásra kényszerített választópolgáraik könnyebben „meggyőzhetővé" váltak a kormánypárt, mint a nemzetiségek iránt általában még kevesebb empátiát tanúsító Függetlenségi Párt támogatására. A rendszerint szegényebb periférikus régiók lélekszámban is kisebb
nemzetiségi elitje pedig, ha már nem az érzelmei, azaz a politikai passzivitás mellett döntött, akkor az államhatalom iránti lojalitását racionálisan, kormánypárti
voksban fejezte ki.
A továbbiakban egy másik lehetséges magyarázó elvet próbálok tesztelni: a két
említett választás bemutatásával azt kívánom vizsgáim, hogy a korszak politikai
struktúrájában tükröződik-e a társadalom rétegzettsége. A választások bemutatását, illetve az adatok előállításának módszertanát és az adatelemzést tartalmazó részek előtt azonban először a téma elméleti kereteit próbálom meg kijelölni, majd a

ri középosztályi életformát és nívót általánosnak mondani, a csökkenő választójogosultsági
ráta ellenére sem: Vörös, 1978: 430-435. p. Koroknai Ákos az 1893-ban, illetve 1896-ban
nyilvántartásba vett választópolgárokat vetette össze az 1890-es népszámlálásban összeírt teljes népesség számával és foglalkozási megoszlásával a három délkelet-dunántúli vármegyében
(Somogy, Tolna, Baranya): Koroknai, 1985, Koroknai, 1986. Az utóbbi években is jelentek
meg választói névjegyzékek adataira támaszkodó publikációk, például: Kövér, 2005., Csekő,

1999., Csekő, 2006., Toronyi, é. n.
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Horváth, 1998. 518. p.; A nemzetközi szakirodalomban, az 1872-ig Angliában is nyílt választás intézményét kihasználva, Speck és Gray készített számítógépes adatbázist a pártok szavazóbázisáról. ők azonban a parlamentáris rendszer korai korszakát tanulmányozták: az 1705-ös
és az 1710-es tory és whig szavazóbázis statikus és dinamikus jellemzőit vizsgálták az angliai

Hampshire-ben. Speck-Gray, 1970.

3

Cieger, 2000. 9-12. p.

kiválasztott választókerület társadalmának jellemzőit, valamint a dualizmus korának választási rendszerét és a választási procedúra menetét foglalom össze.

A dualizmus kori magyar pártrendszer és a pártszociológia elméletei
A dualizmus kori parlamenti pártok szavazóbázisának értelmezéséhez először a
korabeli pártok jellegzetességeit kell tisztázni. A politikai szociológiai szakirodalom megkülönböztet modem és premodem politikai pártokat. Ez utóbbiakból a tömegtársadalom kialakulása során, a politikai participáció kibővülésével jöttek
létre a modern tömegpártok, melyek legelső típusai a munkáspártok.4 A modem
pártrendszer kutatására koncentráló politikai szociológiában a premodern politikai
pártokat csak a modern politikai pártok egyik történeti előzményének tekintik,
vagy egyáltalán nem is tartják pártnak. Ennek előzménye az, hogy a pártok kutatásának korai klasszikusai, Moisei Ostrogorski és Robert(o) Michels az akkor megjelenő új jelenséget, a szervezett pártokat írták le. A politikai szociológia azóta is a
szervezett, illetve tömegpártokat emeli elemzései középpontjába, nem véve tudomást arról, hogy a modem pártok megjelenésével nem tűntek el egy csapásra a hagyományos pártok, sőt hosszabb-rövidebb ideig ezek egymás mellett léteztek.5
A modem pártrendszer kialakulásának mozzanatait, történeti kontextusát a legbehatóbban Max Weber vizsgálta. Ő tipológiájában megkülönböztette a honorácior
pártokat—amelyek a legtöbb európai államban a 19. században a kétpártrendszert
működtették—a modern pártoktól. A honorácior pártban nincsen pártszervezet, a
hivatásos politikusok köre lényegében a parlamenti képviselőkre szorítkozik, a
párt aktivitása is kimerül a parlamenti képviselők klubjainak tevékenységében, két
választás között lényegében nem lehet helyi pártéletről beszélni. Itt a képviselők
még jórészt szuverén személyiségek, akiknek a szavazásokon tanúsított lojalitása
nem feltétlen, országos program vagy agitáció is csak fokozatosan alakul ki. A helyi pártszervezetek nem léteznek, illetve azt a helyi értelmiség és polgárság befolyásos tagjai, a honoráciorok pótolják, ők választják ki a jelölteket, ők szervezik a
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E szociáldemokrata típusú pártok a munkásság széles köreit integrálták, bürokratizálódó, egyre kiteijedtebb szervezetük révén.
Boros-Szabó, 1975. 504. p. Max Weber figyelmét azonban nem kerülte el a két párttípus egymás mellett élése, a hagyományos pártok modem pártokká való átalakulásának fokozatossága.

Weber, 1970. 417-419., 428. p., Weber, 1998. 183. p.

politikai akciókat—és az ő befolyásuk a döntő a hivatalok elosztásában.6 Ezt a hagyományos rendszert váltotta fel azután, a választási rendszer demokratizálódásával összefüggésben, a felduzzadt választótömegek hatékonyabb megszólítását
lehetővé tevő, állandó helyi szervezetekkel rendelkező, már folyamatosan működő
modern párttípus. A honoráciorokat a bürokratizálódó pártszervezet szorította ki a
pártéletből, amelyik vagy egy feltétlenül követett karizmatikus vezér körül összpontosult, mint az 1870-80-as évek angliai Caucus-rendszerében, vagy olyan hivatásos politikusok uralma alatt, akik karizmatikus tulajdonságokat nélkülöző
klikk-uralmat gyakoroltak, például a szociáldemokrata pártok esetében.7 Ahonorácior- és tömegpártok weberi kategóriái természetesen csak ideáltípusok, de a korai dualizmus korának magyar pártjai mégis rendkívül plasztikusan mutatják a
honorácior pártok jellegzetességeit. Kérdéses azonban, hogy ezek a klubszerű, országos szervezettel nem rendelkező parlamenti pártok és a képviselőket jelölő honoráciorok mennyiben tudták a népes fővárosi választókerületekben is befolyásolni a választópolgárokat - itt a nagyobb méretű és heterogénebb közösségek miatt vidéken alkalmazott kortesmódszerek nem lehettek célravezetők.8
Tisza Kálmán és fegyelmezett mamelukjai viszont már nem feltétlenül a politikáért élő honoráciorokat testesítették meg, hanem arra a képződményre emlékeztetnek, amit Weber patronáló pártként írt le, ahol a cél a vezetők számára megszerezni a hatalmat, valamint saját emberekkel tölteni be a hivatalokat.9 Alapjában
véve a Szabadelvű Párt mégis inkább világnézeti pártként írható le a weberi párttípusok közül, csak éppen egyre kevésbé az elvont elvek, mint a konkrét dologi célok határozták meg a párt irányvonalát.10 A Függetlenségi Párt már egyértelműen a
világnézeti párt típusa, csak éppen nem egy elvont eszmerendszer, hanem a köq ogi
kérdés — Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban — volt a pártot szer-
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Weber, 1970: 414—415. p. Weber a honoráciorokat alapvetően úgy definiálta, hogy képesek a
politikáért és nem a politikából élni. Ilyen személyek nyilvánvalóan nem a munkások vagy az
önálló ipari vállalkozók, hanem inkább a járadékosok, földbirtokosok, értelmiségiek közül ke-

rülnek ki. Weber, 1987. 293. p.

7

Weber, 1970. 429. p., Weber, 1998. 193-194. p.

8

Már a dualizmus idején megjelentek példák a fővárosban is folyamatosan nyilvántartott, a választásokra szervezetten mozgósított törzsszavazói gárdára. Gerő, 1988. 123-125. p.
A Szabadelvű Párt elődei, a Deák-párt (illetve annak liberális szárnya) és a Balközép sokkal
elvszerűbb csoportosulásoknak tűnnek. Boros Zsuzsanna és Szabó Dániel szerint Webernél a
patronage rendszere időben megelőzi a világnézeti pártok felbukkanását, az én értelmezésem
szerint viszont Weber a kialakulás sorrendjét épp ellentétesen mutatja be. Vö. Boros-Szabó,
1975. 509. p.

9
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Weber, 1987. 288. p.

vező elv. A függetlenségi elvhez való ragaszkodás tette eleve kormányképtelenné
ezt a pártot.11 Annak oka már a dualista rendszer jellegzetességeiben keresendő,
hogy a közjogi kérdés lett a korszak pártosodásának vezérmotívuma, hiszen liberális vagy konzervatív elveket valló képviselők mindkét nagy pártban előfordulhattak (sőt a Függetlenségi Pártban időnként demokrata hangok is felbukkantak).
A dualizmus korának parlamenti rendszerét eddig két szemszögből értékelték.
Gerő András szerint a kiegyezéses rendszert az ország lakosságának többsége nem
tudta elfogadni. A népesség többségét kitevő nem magyar ajkúak saját nemzeti igényeik kielégítetlensége miatt utasították el, míg a magyar etnikai csoport nagy része nem tudott érzelmileg azonosulni a csak racionális alapon elfogadható dualista
rendszerrel, és függetlenségi, '48-as eszmékkel rokonszenvezett. így az uralkodóval, illetve a Monarchia másik felével kompromisszumokra képes kormánytöbbség csak a választási manipulációk és csalások szisztematikussá tételével volt elérhető. Ebben, a szűk választójog mellett, a nyílt szavazásos rendszer és velejárói, a
szavazatvásárlás, a szavazók megfélemlítése, a szavazatok leadásának megakadályozása, a választói névjegyzékek összeállításánál történt visszaélések, vagyis a
brutális hatalmi beavatkozás szerepe volt a döntő.12
Ezzel az állásponttal szemben Szabó Dániel azt hangsúlyozta, hogy 1875-től
egészen az 1905-ös választásokig a kormánytöbbség leváltására még elvi esély
sem adódott, azaz formailag hegemón többpártrendszerről kell beszélni.13 A korabeli választásokon ugyanis jellemzően az esélyes jelöltek indultak, a kampány magas költségei miatt, és csak a kormánypárt indított annyi jelöltet, hogy egyáltalán
esélye legyen többségbe kerülni a képviselőházban. Emiatt a korabeli Európában
másutt is gyakori választási visszaélések ellenére, nem volt olyan választás, amelyet a csalás vagy a hatalommal való visszaélés döntött volna el. Szabó tagadja a
közvetlen kormánybefolyásolás meghatározó szerepét is, és felhívja a figyelmet
arra, hogy a választások lebonyolítása a törvényhatóságok kizárólagos hatásköre
volt, így az ellenzéki többségű törvényhatóságokban a Belügyminisztérium vagy a
kormány befolyásolási lehetőségei igencsak korlátozottak voltak.14
A dualizmus korában a pártok és a szavazók kapcsolatának vizsgálatakor az jelenti az egyik legnagyobb problémát, hogy nehezen tisztázható, illetve az egyes
esetekben eltérő, hogy a választók a jelöltet vagy a pártot támogatták-e szavazatukkal. Ezt nemcsak az egyéni választókerületi rendszerrel lehet magyarázni, hiszen a
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Szabó, 1999. 51., 136. p.
Gerő, 1988.
Szabó, 1992. 202. p.
Szabó, 1999. 132-136. p.

képviselők pártállása sokszor csak az új képviselőház összeülése után derült ki.
A képviselőj elöltek gyakran csak a közj ogi álláspontjukat tisztázták a kampány során, de azt nem, hogy konkrétan melyikfrakciótfogják csatlakozásukkal megtisztelni. Az is bonyolította a képet, hogy egy választókerületben egy párt több jelöltet
is indíthatott. Az első magyarországi népképviseleti választásokon nem is lehet
kormánypárti vagy ellenzéki képviselőkről beszélni, pártok már kifejezetten a választásokon csak 1869-ben jelentkeznek, ám a jelöltek személye a korszákban
mindvégig igen hangsúlyos maradt. A választók magatartását a jelölt személyéhez
való viszonyuk bizonyosan éppúgy befolyásolta, mint az adott jelölt pártállása.15

Ferencváros és Kőbánya társadalma
A Kecskeméti kaputól délre, a nagy forgalmú Széna piac, a mai Kálvin tér környékén a 18. század folyamán kialakuló külváros 1792-ben, I. Ferenc trónra lépésének
alkalmából alakult önálló külvárossá, és vette fol az új uralkodó nevét. A18. század
során a lakosság többsége földműves vagy kisiparos volt, ez utóbbiak közül a vízimolnárok és a csizmadiák száma volt jelentős. A városrész külvárosias jellege a
19. századvégéig megmaradt, legtöbb háza mindaddig földszintes, falusias jellegű
volt. Leginkább városias utcája a Soroksári (a mai Ráday) utca volt.16 A19. század
hetvenes éveiben igazán csak az akkoriban nyitott Ferenc körútig épült ki a városrész, külsőbb területein szántóföldek, kertek, raktárak között elszórtan álltak a lakóházak. A Duna, majd a vasút közelsége, valamint a gyér beépítettség viszont
lehetővé tette jelentős ipari üzemek idetelepítését. Az első gyárak már az 1840-es
években létrejöttek, de a ferencvárosi ipartelepülést elősegítette, hogy az addigi
ipari negyednek számító Lipótvárosban a városvezetés nem támogatta újabb üzemek alapítását. Az 1860-as évektől, a vízimolnárok hagyományait folytatva, sorra
épültek fel a kerület arculatát ettől fogva hosszú ideig meghatározó modern gőzmalmok a Duna partján. 1880-ban épült fel a Gizella és a Király Malom a Soroksári
úton, ekkor már működött a Concordia és a Pesti Molnárok és Sütők Malma.17
E malmok fejlődését segítette elő az 1882-ben elkészült — a mai Boráros tér mellett álló, a hajón érkezett gabona kiemelésére szolgáló — Elevátor épülete, maga a
folyam, valamint a vasút közelsége. A malmok mellett több vegyipari üzem, szappan-, sőt dohánygyár is létesült a kerületben. A városatyák elképzeléseikben ve-
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Szabó, 1992. 205-206. p.
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Nem pedig a Fő utcának nevezett útvonal, a mai Knézits, Tompa és Balázs Béla utca.
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Sándor, 1959.

gyes, lakó-, egyúttal ipari funkciókat szántak a városrésznek. Itt épült fel az új
fóvámház, a modern marhaközvágóhíd, valamint ahozzájuk kapcsolódó, a főváros
élelmezését biztosító lizemek, raktárak, piacok, következésképpen a lakosság is kibővült az új vállalatokban munkát találók tömegeivel.
Kőbányán szintén a vasút közelsége és a nagy beépítetlen térségek kedveztek a
fováros élelmiszerellátását biztosító infrastruktúra letelepülésének. A korábban
csupán Pest város szőlőhegyeként és kőfejtőjeként jelentős, rendkívül gyéren lakott hatalmas terület a sertés-nagykereskedelem fővárosi központj ává válva indult
fejlődésnek. A sertéstelepek, húsipari üzemek dolgozói és a vidékről érkező sertéskereskedőket kiszolgáló vendéglősök jellegzetes csoportját alkották a kerület társadalmának. A lehanyatlott kőbányászat két további iparág megtelepedéséhez
járult hozzá: sorra jöttek létre a téglagyárak, különösen az 1838-as árvizet követő
újjáépítés nyomán, a felhagyott aknák pedig a modern sörgyártás kőbányai fellendülését tették lehetővé.18 A Kőbányát átszelő vasutak sok vasúti alkalmazott megtelepedéséhez vezettek, 1880-ban az egyharmadnyi iparforgalmi népesség mellett
a lakosság 4,4%-a közlekedési dolgozó volt.19 A városrész benépesüléséhez két telekparcellázási akció járult hozzá: 1850 körül a szőlők között, Ó-és Újhegyen, míg
1870 körül a később Kőbánya központjává váló Ligettelki dűlőben adtak el házhelyeket.20 Az 1860 -as évektől fejlődésnek induló Kőbánya lakói végül elérték, hogy
városrészük az egyesülő Budapest egyik önálló kerülete legyen, pedig népessége
még ekkor is messze alulmúlta a többi kerületét.21 Azok a szőlősgazdák, akik a sertéstelepek és a gyárak működését sokáig akadályozni próbálták, végül alulmaradtak, 1875-ben megszüntették Kőbánya szőlőhegyi jellegét, majd a filoxéravész
végképp jelentéktelenné tette a kőbányai szőlőtermesztést.22
Ferencváros és Kőbánya nemcsak a főváros két legalacsonyabb népességű, hanem egyben két legszegényebb kerülete is volt a 19. században. Kőbánya lakosságának nagy többsége egészen az 1890-es évekig munkás vagy napszámos volt.23
A lakásállomány nagy része gyatra, a vámvonalon kívül ráadásul nagyrészt vályogból épített házakban volt. 1870-ben a 719 ferencvárosi házból 654 földszintes,
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Holló, 1994. 57. p.
Szalai, 1970. 51. p.
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Dausz, 1913. 71-75., 123. p.
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Szalai, 1970. 42. p.
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Lukács, 1996. 86. p. A századfordulóra pedig a sertéspestis nyomán hanyatlott le az állattartás
Kőbányán.
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Dausz, 1913. 173. p.

a 216 kőbányai házból pedig csupán 16 volt emeletes.24 Ferencvárosnak és Kőbányának a pesti városrészek között betöltött pozíciója talán leginkább az analfabétáknak az 1870-es lakosságon belüli arányával mutatható be:
1. táblázat25
írástudatlanok aránya a lakosságon belül, 1870
Belváros Lipótváros Terézváros Józsefváros Ferencváros Kültelkek Kőbánya
18,80%

24,34%

35,56%

41,82%

43,15%

47,68%

59,41%

Az 1870-ben megfizetett állami adóösszegek városrészenkénti bontásából pedig az derül ki, hogy Ferencváros polgárai igen csekély mértékben részesedtek Pest
gazdasági életéből. A2. táblázat a városrészenként megfizetett adó mértékét mutatja be (Kőbánya ekkor még nem volt önálló városrész):
2. táblázat26
A fizetett állami adó összege városrészenként, 1870
Ferencváros

Józsefváros

Terézváros

Belváros

Lipótváros

75.000 Ft

164.000 Ft

271. 000 Ft

315.000 Ft

980.000 Ft

A két kerület elitjét a gyáruk, vállalkozásuk közelében megtelepedő vállalkozók, illetve a módosabb iparosok, kereskedők, vendéglősök alkották. Az egyetlen
terület, amely nem tekinthető teljesen külvárosiasnak, az a Belvároshoz legközelebb eső néhány ferencvárosi háztömb volt, ahol még a fővárosi elit tagjai is megtelepedtek.27 Ez a terület ugyanis már gyalog is közel feküdt a fontosabb fővárosi
közintézményekhez, ráadásul azok egyike, a református egyház Kálvin tér környé-
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Lukács, 1996. 73., 81. p.
Kőrösy, 1871. 223. p. 33. tábla.
Körösi, 1873. 23. p.
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Például Arany János a mai Üllői út és Erkel utca sarkán élt évekig, mert a Belváros közvetlen
közelében arrafelé voltak a legalacsonyabbak a házbérek. Ybl Miklós, a dualizmus korának
legnevesebb építésze, vagy Stoczek József, a Műegyetem rektora is a Ferencvárosban választott lakást. A korszak egyik legsikeresebb vállalkozója, a norvég származású GTegersen

ki központja már a Ferencvároshoz tartozott. A Vámház körúttól távolodva azonban egyre alacsonyabb társadalmi státusú rétegek lakóövezetei következtek.
A két kerület azonban nem csak abban tért el egymástól, hogy a Ferencvárosban
világosan megfigyelhető az eltérő társadalmi státusúak lakóhelyi szegregációja,
Kőbányán pedig nem. Míg az előbbi a hagyományos külváros jellegzetességeit viselte, tehát az agrárnépesség és bizonyos foglalkozások (fuvarosok, kisiparosok)
magas aránya a városon belüli hagyományos területi elkülönülés jeleit mutatta, addig Kőbánya igazi telepes kolónia volt. Míg Ferencváros népessége inkább a másik
hagyományos földművelő-kisiparos kerület, Józsefváros népességével állítható
párhuzamba, addig Kőbánya a városhatáron túl kialakuló agglomerációs településekkel (többek között Kispesttel vagy Újpesttel) mutatott hasonlóságokat. A két típus különbségeit leginkább a Pesten született 1870-es lakosság mérőszámával
lehet illusztrálni:
3. táblázat28
A Pesten születettek aránya városrészek szerint, 1870
Belváros Lipótváros Terézváros Józsefváros Ferencváros Kültelkek Kőbánya
30,33

28,69%

38,03%

43,86%

39,94%

32,69%

20,38%

Ha a budapesti kerületeket a választójoggal rendelkező népesség összlakosságon belüli aránya alapján vetjük össze, Ferencváros lemaradása kisebb a többi városrésztől, a mindvégig sereghajtó Kőbányához képest. Még a választójogi
törvény módosítása előtt, 1872-ben 1312 választója volt a két városrésznek, ami az
1870-ben összeszámolt 21.189 ferencvárosi és a 4353 kőbányai lakos 5,13%-át
tette ki, felülmúlva ezzel a régi Terézváros 4,93%-os vagy Óbuda 4,78%-os választói arányát. 188 l-ben a 8804 kőbányai lakosból 294 fo rendelkezett választójoggal
(3,37%), ezzel a budapesti kerületek között az utolsó helyen állt, de az 1569 ferencvárosi választó a kerület 30.284 fos népességének 5,24%-át tette ki, így arányosan
több választója volt, mint a III., a VI., a VII. vagy a VIII. kerületnek, megközelítve
az 5,64%-os budapesti átlagot. A választójogúak aránya azonban így is csökkent a
korábbi szinthez képest (az egész országra jellemző módon), és a tendencia folyta-

Gudbrand pedig a Ferencvárosban koncentrálódó vállalkozásai helyszínén, a mai Lónyay utcában építette fel 1875-ben családi palotáját.

28

Kőrösy, 1871. 19. p.

tódott: 1899-ben Ferencváros és Kőbánya választójogosultsággal bíró polgárai
már csak az összlakosság 4,6%-át tették ki.29

Az országgyűlési képviselő-választások
Az 1848-ban elfogadott első magyar választójogi törvény, az 1848:V. tc. a választójogot csak azok számára biztosította, akikről tulajdonuk, jövedelmük (egy önkényesen meghúzott szint felett), vagy pedig korábbi jogaik, illetve „tanultságuk"
révén feltételezhető volt, hogy képesek megfontolt, anyagi befolyásolástól mentes
döntést hozni a választóhelyiségben.30 Rajtuk kívül, mivel a korabeli liberális felfogás már megszerzett jogok elvételét nem tartotta lehetségesnek, mindazok részesültek benne, akik a korábbi rendi országgyűlésbe követválasztási joggal bírtak
(ún. régi jog), akárcsak a városi polgáijoggal rendelkezők, ők életük végéig megőrizhették választójogukat, de azt leszármazottaikra már nem örökíthették át.
Az anyagi befolyásolástól mentesség elve azonban eleve nem érvényesülhetett:
noha felmerült a—már a reformkori követválasztásokon megvesztegethetőségükről elhíresült — vagyontalan, bocskoros nemesség választójogának megvonása, a
régi jog megőrzése azt vetítette előre, hogy az anyagi befolyásolás lehetőségét ez a
választójogi törvény sem tudta kiküszöbölni.
A sebtében megalkotott, bevallottan csak átmeneti 1848-as törvényt csupán
1874-ben váltotta fel a véglegesnek szánt szabályozás, így is négy választást
(1861, 1865, 1869, 1872) az ideiglenes törvény rendelkezései alapján bonyolítottak le. A változtatás szükségessége az eredeti törvény ideiglenességével, a modernebb, az adózásra épülő cenzus bevezetésével, valamint a magyarországi és az
erdélyi választójogi rendszer egységesítésével volt indokolható. Az akkori ellen-
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Vörös, 1978. 430. p.
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Választójoggal rendelkezők az 1848-as törvény szerint az ország „mindazon bennszületett,
vagy honosított, legalább 20 éves, és sem atyai sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt
nem levő lakosai, a nőket kivéve", akik szabad királyi városokban vagy rendezett tanácsú községekben 300 ezüst forint értékű házat vagy földet, más községekben pedig legalább negyed
úrbéri telket kizárólagosan, illetve házastársukkal vagy kiskorú gyermekeikkel birtokolnak,
vagy saját műhellyel, kereskedési teleppel vagy gyárral, vagy legalább egy segéddel rendelkező kézművesek, gyárosok vagy kereskedők, ezeken túlmenően azok, akiknek földbirtokukból
vagy tőkéjükből évi 100 ezüst forint értékű jövedelmük van, és .jövedelmükre való tekintet
nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanítók...".
1848:V. tc. 2. §. Magyar Törvénytár, 1836-1868. 223- 224. p.

zéki pártok azonban másként interpretálták az új választójogi törvényt: a kétségtelenül magasabbá vált cenzust jogfosztó, a teljes lakosság többségét maga mögé
állítani képtelen kormánypárt pozícióit bebetonozó machinációként utasították el.
Az 1874:XXXIII. tc. a szabad királyi és a rendezett tanácsú városokban azokat
tekintette választójogosultnak, akiknek házadó alá eső legalább három lakrészből
álló házuk volt, még ha ideiglenesen adómentesen is, vagy akkoraföldetbirtokoltak, melyre legalább 16 forint tiszta jövedelem utániföldadótkellettfizetni.31Más
településeken nem a negyed úrbéri telek, hanem a negyed telek utánfizetendőadósáv elérése lett a választójogosultság határa. (Erdélyben—az egységesítés igénye
ellenére—továbbra is eltérő maradt a szabályozás.) A legalább 105 forintnyi háztulajdon vagy jövedelem utáni adót fizetők tették ki a jövedelmi alapon választójogosultak csoportját.32 Ekkor az egy segéddel rendelkező kézművesek csak a községekben lehettek választójogosultak.33 Az értelmiségi alapon választásraj ogosultak
köre az 1848-ban meghatározott foglalkozásokat űzőkön kívül kiterjedt az okleveles erdészekre és bányászokra, és az okleveles kisdedóvókra, viszont a lelkészek,
segédlelkészek, tanárok, tanítók, községi jegyzők és kisdedóvók esetében a választójogosultság feltétele lett a hivatalos alkalmaztatás.34 Nem választhattak ettől fogva a fegyveres és közrendészeti erők legénységéhez tartozók, ajogerős börtönbüntetésüket töltők, a vizsgálati fogságban lévők, valamint — 1898-ig—a csődeljárás
alatt állók.
Ez a törvény szabályozta véglegesen a választói jogosultság megállapítását,
megállapítva, hogy a kellő mértékű adót fizetők adókönywel, adóhivatali bizonyítvánnyal vagy az egyenes adók községi főkönyvének kivonatával igazolhatják
választói jogosultságukat. Az ingatlantulajdon alapú választójog is valamilyen hivatalos okmánnyal (telekkönyvvel,földadó-telekkönyvikivonattal, vagy tagosítási földkönyvi bizonylattal) volt igazolható.35
A választásra jogosultak köre ettől fogva nemcsak a választások előtt került
meghatározásra, hanem rendszeres közigazgatási feladattá vált. Már az 1848-as
törvény rendelkezett a választás lebonyolítására a törvényhatósági közgyűlés által
alakítandó szervezetről, az alispán (városi törvényhatóságokban az alispán megfe31
32
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1874:XXXIII. tc. 3. §. Magyar Törvénytár, 1872-1874. 314. p.
Kivéve a II. osztályú jövedelmi adó alá esőket, akiknek legalább 700 forintnyi jövedelmet kellett kimutatniuk, valamint az állami, törvényhatósági és községi tisztviselőket, esetükben megelégedtek az 500 forintos évi jövedelemmel: 1874:XXXm. tc. 7. §. Magyar Törvénytár,
1872-1874. 315. p.
1874:XXXIII. tc. 6. §. Magyar Törvénytár, 1872-1874. 315. p.
1874:XXXm. tc. 9. §. Magyar Törvénytár, 1872-1874. 316. p.
1 874:XXXm. tc. 14. §. Magyar Törvénytár, 1872-1874. 317. p.

lelője) vezetésével működő Központi Választmányról, melyben a törvényhatóság
valamennyi választókerülete képviseltette magát.36 E testület feladata lett a választói névjegyzékek összeállítása és a szavazás lebonyolítása. 1874-től nem csak azok
kerültek be a választási névjegyzékekbe, akik jelentkeztek, hanem a Központi Választmánynak folyamatosan, évente minden választójogosultat fel kellett vennie a
névjegyzékbe.37 Döntései ellen a képviselőház mandátumvizsgáló bizottságához
lehetett fellebbezni.38
A választások következetesen 1874 után voltak nyíltak.39 A választás érvényességét nem kötötték részvételi arányhoz, de ahol egy jelölt sem kapta meg a szavazatok legalább 50%-át, ott második fordulót kellett tartani a két legjobban szereplő
jelölt részvételével. A választás napján a választási bizottság elnöke felszólította a
szavazókat, hogy jelöljenek valakit képviselőnek (egy választó már jelölhetett valakit). Ha csak egy jelölt volt, „közfelkiáltással" ő lett a képviselő. Ha több jelölt
volt, minden jelölt pártjából tíz-tíz választópolgár jelölt két embert, akik a jelöltet
képviselték a szavazatszedő bizottságban, és megkezdődhetett a választás. A választás végén az elnök ünnepélyesen kihirdette a győztest, és átadta neki a jegyzőkönyv egy példányát, amely egyben képviselői megbízólevélként is szolgált.40
Az 1848-as választásokon Pest V. választókerülete volt a Ferencváros, a választás
helyszíne már ettől fogva a Köztelek — erősen átalakított formában ma is álló —
épülete volt.41 Az 1865 -ös választások alkalmával határozták meg, hogy Pest városának a Kerepesi úttól délre fekvő külterületei a Józsefváros vagy a Ferencváros választókerületeihez tartozzanak 42 Ez lehetett az előzménye annak, hogy a dualizmus
korában Kőbánya (az amúgy a többi városrésznél kisebb népességű) Ferencvárossal
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1848:.V. tc. 7. §. Magyar Törvénytár, 1836-1868. 227-228. p.
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Koroknai, 1986. 218. p.
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1 89 9-től már a Curiához, azaz a legfelsőbb bírósághoz kellett fellebbezni, de csak abban az
esetben, ha a visszásságokat bizonyítani lehetett, más esetekben továbbra is a képviselőház illetékes bizottsága vizsgálta az ügyet. Koroknai, 1986. 219. p.
Már 1848-ban kimondták ugyan: „A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével, — s valamint a szavazatok összeszámítása is mindazáltal nyilván történik", de az első
választásokon voltak olyan választókerületek, ahol titkos szavazás zajlott le. 1848:V. tc. 32. §.
Magyar Törvénytár, 1836-1868. 229. p.
Csizmadia, 1963. 71. p., Szabó, 1999. 133-134. p. A másik két példány a választmány irattárában maradt, illetve a Belügyminisztériumba került.
A Köztelek az Országos Magyar Gazdasági Egyesület székháza volt, ez a mai Üllői út 25.
Berza, 1993. II. 738. p. Köztelek szócikk
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Ruszoly, 1999. 220. p.

alkosson egy választókerületet, de ez az összevont választókerület sem tudott annyi
választót felmutatni, mint bármelyik másik budapesti választókerület.43

Az 1878-as választások
1878-ban a főváros EX. választókerületében három jelölt indult. Az ismert történész,
a kuruc kort aktuálpolitikai felhangoktól sem mentesen, erősen Habsburg-ellenes
szemszögből tárgyaló Thaly Kálmán (1839-1909) függetlenségi programmal lépett
fel. Kormánypárti színekben indult az 1837-ben született Steiger Gyula köz- és váltóügyvéd, korábbi józsefvárosi képviselő, az 1870-es népszámlálás megszervezésében való közreműködéséért 1870-ben Vaskorona-renddel kitüntetett virilis polgár.44
Rajtuk kívül még Wodianer Béla (1831-1896) '48-as hadmérnök százados indult,
akinek a másik két j elöltnél több köze volt a választókerülethez: az ő kezdeményezésére épült fel az első ferencvárosi gőzmalom, a Concordia 1866-ban45 Wodianer az
előző, 1875 és 1878 között működött országgyűlésben Sepsiszentgyörgy városát
képviselte, kormánypártiságát legfőképpen a gazdasági válság felszámolásának igényével indokolta meg választóinak egy brosúrában.46
Thaly Kálmán esélyeit javította, hogy épp 1878 augusztusában, a választások
idején zajlott Bosznia és Hercegovina okkupációja, fegyveres harcokkal és elesett
magyar katonákkal. A megszállás nehézségeit a Függetlenségi Párt propagandája
ügyesen ki tudta használni, ráadásul a boszniai muzulmánok elleni harcot az ország
közvéleménye azért is ellenezte, mert az éppen befejeződött orosz-török háborúban egyértelműen (nagyszabású tüntetéseken) elkötelezte magát a török oldalon.
A törökök iránti szimpátia kialakulásában pedig éppen Thaly Kálmán történetírói
munkásságának jutott kulcsszerep, aki a Habsburgok elleni küzdelemben a kuruc
kortól Kossuthék befogadásáig teijedő ívvel mutatta ki, hogy a törökök hasznos
szövetségesei Magyarországnak.
Thaly Kálmán képviselőjelöltsége atörökbarát szimpátiahullámot meglovagolni igyekvő függetlenségi ellenzék körében több választókerületben is felmerült.
Végül Thaly csak a budapesti IX. választókerületben indult, ahol, állítása szerint
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Először — az 1919. április 6-i tanácsválasztást leszámítva — az 1920-as nemzetgyűlési választásokon alkotott Kőbánya önálló választókerületet Szalai, 1970. 121. p.
Szabó, 1998. 58. p., Hof- und Staats-Handbuch, 1878. 97., 120. p. Steiger a Pesti Hazai Első Takarékpénztár igazgatósági tagja is volt 1869 óta, majd később, 1883-tól a bank vezérigazgatója,
1886-tól elnök-vezérigazgatója lett Vasárnapi Újság, 37. (1890) 6. sz. (1890. február 9.) 93. p.
Új Országgyűlési Almanach, 1888. 337. p.
Wodianer, 1878a. különösen 19, 29. p.

tudta nélkül és akarata ellenére, már olyan fázisba jutott a kampány, hogy nem
mondhatott nemet az indulásra.47 így itt, a függetlenségiek „egyik biztos kerületében" próbált a „mostani kárhozatos kormány" megbuktatásában szerephez jutni,
de tanulságos módon leszögezte: „én mindenesetre a baloldali ellenzékhez tartozom, hogy azonban melyik árnyalatához, t. i. a független szabadelvű, vagy a 48-as
párthoz fogok-e csatlakozni [...] azt ma még nem tudom [...]".48 Egy korábban
idézett levelében kampányát a következőképpen mutatja be Thaly: „Kúrámat félbeszakítottam, félbetegen, izgatottan, boszúsan hazajöttem, programmbeszédemet
indóházakban, vendéglőkbenfirkálvánössze. Pesten 40-50 zászlós kocsival parádésan meghurcoltak, zajjal fogadtak, a mitől elejétől fogva irtóztam. [...]
Programmbeszédem reményen felül sikerült; nagy sokaság hallgatta, többször
enthusiasmusban törtek ki, — néhány igazán megható jelenet fordult elő. Választóim igen derék lelkes nép, s azóta nagyon ragaszkodnak hozzám. S okszor voltam
velük, közös vacsorákon; sokat kellett dictióznom."49 Említett programbeszédében — amit a Soroksári utca egyik házának udvarán tartott—Thaly tartózkodott
konkrétumok felemlegetésétől, inkább a választói érzelmekre próbált apellálni,
programja tulajdonképpen egyetlen név volt: Rákóczi.50
Wodianer Béla kampánybeszédét meg is jelentette, méghozzá magyar és német
nyelvű bilingvis kiadvány formájában. Az ő programja sem tartalmaz túl sok konkrétumot, de ő inkább racionális érvekkel környékezte meg a választókat. Brosúrájában tisztázta, hogy a kiegyezést (azaz a megújított gazdasági kiegyezést) megszavazókhoz tartozik, de oly politikát nem támogat, mely Törökország ellen irányulna. Programjaként igazságosabb adórendszert és a fényűzési adó eltörlésének
szorgalmazását jelölte meg, valamint azt ígérte, hogy az ipar és a kereskedelem fejlesztésére fog koncentrálni. Ez utóbbiban szerinte kitüntetett szerep juthat Ferencvárosnak és Kőbányának, mely városrészek az ország három legnagyobb vasútvonalának csomópontjaként szinte elhivatottak arra, hogy az ország ipari és kereskedelmi centrumává váljanak.51 Steiger Gyula programját nem sikerült felderítenem.
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A fennmaradt választási jegyzőkönyv tanúsága szerint 1878. augusztus 5-én a
Köztelek épületében került sor a szavazásra.52 A választási eljárás reggel nyolc órakor kezdődött, fél kilenckor a választási elnök, Mórocz István kijelentette, hogy
Steiger Gyula és Thaly Kálmán egy-egy augusztus 2-án kelt és augusztus 3-án beadott nyilatkozatban ajánltatott képviselőnek, míg Wodianer Bélát egy augusztus
4-én kelt és beadott indítványban javasolták. Miután tíz megjelent választó szavazást kívánt, kilenc órától két küldöttség előtt, melyek a kerületi elöljáróságtól kirendelt két esküdtből és a képviselőjelöltek két-két bizalmi férfiújából álltak,
párhuzamosan szavaztak a választók, egészen este fél nyolcig, amikor a választási
elnök még egy óra haladékot adott. Ezután került sor a választás berekesztésére.
Miután senki sem érte el a szavazatok 50%-át, a választás eredménytelenül zárult.
A szavazás a korszak választásaihoz képest viszonylagos nyugalomban zajlott le,
bár a rendőrség mindvégig jelen volt, sőt, mint ahogy a jegyzőkönyv fogalmaz:
„csak estefelé kellett az Üllői úton a Köztelek előtt az utczai forgalom szabadon tartása végett az összecsoportosult nép között egy csapat katonaságot felállítani".53
A választás második fordulójára augusztus 22-én került sor, ekkor a két legtöbb
szavazatot kapott jelölt közt dőlt el a mandátum sorsa. Ekkor Thaly hívei vörös tollat viseltek és zöld levelet, melyen arany nyomattal az „Éljen Thaly Kálmán-felirat volt olvasható. Steiger hívei fehér tollal és a jelölt nevével feliratozott zöld
levéllel vonultak fel.54 A választás idejének meghosszabbítását viszont ekkor már
fél hatkor elrendelték, igaz, két óra hosszabbítással, de így is az első fordulónál egy
órával korábban, fél nyolckor fejeződött be a szavazás. A második fordulóban végül Thaly Kálmán kapott több szavazatot, így ő nyerte el a mandátumot. Ezt a fordulót még olyan incidens sem zavarta meg, mint az elsőt.

Az 1881-es választások
A választás körülményeit azért szükséges ilyen részletesen tárgyalni, mert ezek a
végeredményt erősen befolyásolhatták. A körülmények megismerésére azonban
nem a választási jegyzőkönyv a leghitelesebb forrás, hiszen például Petőfi Sándor
1848-as, botrányos körülmények között megakadályozott képviselőjelöltségéről
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pusztán a jegyzőkönyv alapján semmit sem tudhatnánk meg.55 Az 1878-as választáshoz időben közelebb pedig elég csak a következőt, az 188 l-est felhozni, amikor
Thaly Kálmán a kormánypárti jelölttel, báró Kemény Gábor (1830-188 8) földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterrel szemben botrányos körülmények
között lezajlott választás után vesztette el 1878-ban megszerzett mandátumát.
A függetlenségi párti sajtó a választásról a vesztes fél szemszögéből tudósított, a
szavazás fél nyolckor történt berekesztésétől fogva az alábbi eseményekről számolt be: „Ekkor elnök, székéről felállva, kijelentette, hogy az idő lejárt, s ezután
csak a bizalmi férfiak szavazhatnak, ezek leszavazása után a választási eredmény
ki fog hirdettetni. Azon pillanatban, midőn a választási elnök szólni kezdett, a függetlenségi párt elnöke Hets Ödön a következőket mondotta: «Kérem a határidő
meghosszabbítását, még vannak szavazók», - s rámutatott a szavazás színhelyén
megjelent választókra. Az asztal előtti tért elálló kormánypártiak erre rémisztő zsivajba törtek ki, s követelték, hogy a választás berekesztessék. Igen sokan azok közül, kik az elnökhöz közel állottak, állítják, hogy az elnök ekkor a berekesztési
határidőnek egynegyed órával való meghosszabbítását mondta volna ki. —A kormánypártiak azonban szakadatlanul zajongtak, s fülhasogató kiabálás közepette
követelték, hogy a választás befejeztessék. Az elnök erre Hets Ödön és az összes
függetlenségi párti bizalmi férfiak tiltakozása daczára a szavazást befejezettnek jelentette ki, s a functionáriusok leszavazása után kihirdette az eredményt, mely szerint [...] Kemény Gábor báró 27 szótöbbséggel a IX. kerület képviselőjévé választatott. A kormánypártiak éljenrivalgásátazonban tul harsogta a függetlenségiek
zúgása, kik a szenvedett sérelmet megbocsátani nem tudták. Hets Ödön kijelentette, hogy 27 függetlenségpárti választó van jelen, ki még nem szavazott, s többen
útban vannak. Szavait azonban már alig lehetett hallani a zajtól. Az elnök vállait
vonogatta, s hivatkozott a törvényre, mely eljárásához jogot nyújt. A szóváltást ekkor tompa dübörgés szakította félbe. Valami suhancz megrugdosta a második Kaput. Az elnököt e zajra azonnal halálsápadtság borította el, s ijedtében rendeletet
adott a katonaság kivonulására. A félszázad katonaság a szemközti épület kapuboltozata alól rohamlépésben, feltűzött szuronyokkal rontott elő, s közel volt a pillanat, hogy ismét polgárvér folyjon. [...] Szerencsére a vezető hadnagyban elég
emberség volt, s megelégedett azzal, hogy kardját a nép szemébe villogtassa, s igy
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baj nem történt. A kaput rugdosó suhanczok félre állottak, egyet közülök oldalba
ütött egy rendőr, — a vészkiáltás attól eredt — s azután kitisztult az utcza."56
Egy másik tudósítás már a Thaly-párt által elkövetett szervezési hibákat is megpendítette, de egyértelműen a kormánypárti jelölt közéleti pozíciójából vezette le a
kialakult végeredményt: „A fővárosi IX. és X. kerület egyik függetlenségi választópolgárától kapjuk azt az értesítést, hogy Kemény miniszter győzelmét leginkább annak köszönheti, hogy a függetlenségi párt, biztos győzelme reményében, nem tett
intézkedéseket arra nézve, hogy a választópolgárok a szavazásra ideje korán bejöhessenek. A függetlenségi pártnak tudvalevőleg nincs rendelkezési alapja — mint a
kormánypártnak — a melyből bérkocsikra is lehessen költeni, hogy a távolabb lakó
választópolgárokat — a kik munkáj októl egy-két órára nem távozhatnak el — behozhassák. így történt, hogy Mórocz elnök megválasztotta a miniszter urat, noha
még körülbelül harmincz Thaly-párti j ött szavazni, a kiket az elnöki hatalom szavára
a glédába állott katonaság szuronyai nem bocsátották az urnához. A Thaly-pártiak
azért estek neki a kapunak, hogy azt kinyitva, a szavazáshoz bocsáttassanak. Hja!
nagy a miniszter hatalma! A katonaság az ő szavára szét kergetheti a választókat; a
rendelkezési alapból telik ludra, borra; nála hatalom van, míg nálunk csak a tiszta öntudat. A mi fegyverünk a becsületesség — az övéké minden törvénytelen eszköz."57
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Egyetértés, 15. (1881) 173. sz. (1881. június 25.) 2. p. A választások fegyveres biztosításával
kapcsolatban a következő tudósítás nyújthat adalékokat: „A fővárosi központi választmány ma
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A választási elnökök értekezlete a rend fentartása végett Thaisz főkapitányt megbízta, hogy a
budapesti térparancsnokságot kéije fel bizonyos mennyiségű katonai erő kirendelésére. A főkapitány kijelenté a választmányban, hogy a térparancsnok sajnálattal konstatálta, hogy a
helyben levő katonaság igen kevés s csak kétszáz embert bocsáthat az elnökök rendelkezésére
(...). A közp[onti] választmány
bár többek által hangsulyoztatott, hogy a választmánynak
nincs joga katonai karhatalmat rendelni ki, a kormány pedig nem is fogja megtéríteni ez előlegesen, tehát nem szükségből felmerült költséget — mégis jóváhagyta a kerületi elnökök intézkedését Az ötszáz forintot Thaisz főkapitány előlegezte s mindjárt letette. [...] A katonai erőn
kivül — mint bejelentetett, Thaisz saját közegeit következőleg osztá szét a kerületekben: [...]
EX. ker. 4 tiszt, 3 biztos, 6 lovas, 21 gyalogrendőr." (Kiemelések az eredetiben.) Egyetértés,
15. (1881) 172. sz. (1881. június 24.) Melléklet 2. p.
Függetlenség, 2. (1881) 177. sz. (1881. június 29.) 3. p. Thaly Kálmánhoz — saját bevallása
szerint — a Függetlenségi Párton belül nem a Függetlenség Verhovay Gyula által képviselt
. (és egyre inkább antiszemitává váló) vonala állt közelebb, hanem az Egyetértés című lapé: a
történész már 1878-ban is a Verhovay Gyula és Madarász József nevével fémjelezhető
irányzat helyett Simonyi Ernő, Orbán Balázs és Mocsáry Lajos köreivel szimpatizált. OSZK
Kézirattár, Levelestár, Thaly Kálmán levele hg. Odescalchi Arthurnak, 1878. május 12.,
1881. augusztus 21.

Maga a bukott képviselő, Thaly Kálmán egy levelében így értékelte utólagosan
az eseményeket: „A ferencvárosiak, szegények, csak nem nyughatnak; folyvást
gyűjtik az adatokat (sok is van már!) a petitióra és tanácskoznak. Hiába; azért a választást, miniszter lévén Kemény, meg nem semmisítik, bár napfény-tiszta igazuk
van is a miéinknek! Abban ugyan hibáztak az enyéim, hogy igen elbízták volt magukat (mit nekik sokszor feddőleg előre megmondtam), igaz azonban, hogy az óriási sokoldalú nyomás és képtelen etetés-itatás daczára is biztosnak látszott győzelmünk egész a választás előtt 4-5 napig; ekkor kezdett a kormány pénzzel vásárolni:
2-300, sőt 700-800 ftot is adtak egy-egy befolyásosabb szavazóért és sok istentelenséget követtek el. Kőbányán néhány olasz salámicsináló és 20—30 sváb majoros eladta magát; ferenczvárosi polgárt nem tudtak venni! A hivatalnokok (468)
közül tényleg leszavaztattak Keményre úgy szólván erőszakkal 402-t s még így is
győzünk; hanem este, midőn szám szerint 41 szavazóm (a tartalékból) berukkolt a
27 többségüket végkép lenyomni, — ekkor látván bukásukat, inscenirozták a zavargást, s 41 emberem szavazatátföl nem vévén, az elnök bezárta a szavazást törvényellenesen, és szuronyokkal hajtatta el a polgárokat az urna elül."58 R. Várkonyi Ágnes szerint olyan tudósítás is született, hogy a Thaly-párt harminc (és nem
negyvenegy) tartalék embere két perccel a szavazás berekesztése után érkezett
meg.59 Az időrend értelmezése körül felkorbácsolódott indulatoknak mindenesetre
csak elég mérsékelt visszhangja maradt a választási jegyzőkönyvben, amely lakonikusan csak ennyit közölt: „A szavazás befejezése után Hets Ödön, Thaly Kálmán
pártjának elnöke kijelentvén, hogy az ezentúl történendőkért felelősséget nem vál-
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Thaly Kálmán fölött 606 szóval 579 ellenében." [Kiemelések az eredetiben.l Vasárnapi Újság,
28. (1881) 26. sz. (1881. június 26.) 415. p.

lalhat, a választási elnök kénytelen volt a biztonság megóvása érdekében a karhatalmat kirendelni."60
A botrányos körülmények között lezaj lott választásokhoz vezető események az
év februárj ában kezdődtek. Thaly Kálmán már ekkor értesült arról, hogy ezúttal ferencvárosi ellenfele egy hivatalban lévő miniszter lesz, mint fogalmazott, „irtóztató pénzpocsékolással", és már ekkor erős küzdelmet prognosztizált.61 Hivatalosan
áprilisban alakult meg a helyi szabadelvű párt, és léptette fel Kemény Gábort j elültként, de a párt végrehaj tó bizottsága csak május 8-án jött létre.62 Míg Thaly Kálmán
elegendőnek tartotta, hogy három évvel azelőtti programját változatlanul tálja választói elé, addig Kemény Gábor írásos formába (is) öltötte politikai elképzeléseit.
A miniszter programbeszédét Ferencvárosban a Soroksári utca egyik házának udvarán mondta el június 16-án, míg Kőbányán június 19-én az öreg sörház üvegtermében szólt választóihoz. Kemény június 16-ai beszéde nyomtatott formában is
megjelent, és e brosúra alapján úgy tűnik, elsősorban közgazdaságtani eszmefuttatásokkal népszerűsítette magát. Elsősorban a régi, önellátó, de főleg mezőgazdasági terményekkel rendelkező Magyarországgal hasonlította össze a korabeli állapotokat, és azt fejtegette, hogy a külföldi termékektől való függés elkerülésére minisztersége alatt a hazai ipar fejlesztését tekintette fő feladatának.63 A—természetesen nem elfogulatlan—ellenzéki sajtó szerint kevéssé volt sikeres ez a kampányrendezvény.64 Thaly Kálmán a Kemény-kortesgyűlés helyszínének közelében, egy
szintén Soroksári utcai házudvarban megtartott programbeszédében tartózkodott
konkrét program felvázolásától, és hallgatóságának érzelmeire apellálva próbálta
bővíteni választói táborát.65 Kemény Gábor tehát, akárcsak a három évvel korábbi
egyik kormánypárti jelölt, Wodianer Béla, inkább a választókat észérvekkel megszólítani próbáló, a közgazdasági racionalitás talaján mozgó politikus szerepében
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BFL IV. 1405 Központi Választmány iratai. 1. doboz, 1881. évi választási iratok. IX. választókerület.
OSZK Kézirattár, Levelestár, Thaly Kálmán levele hg. Odescalchi Arthurnak, 1881. február 22.
Egyetértés, 15. (1881) 117. sz. (1881. április 29.) 6. p.
Kemény, 1881. Ebben a programban a választókerületről egy szót sem ejtett a jelölt Ferencváros
ipari fejlődését, az Elevátor és az összekötő vasút megépítését Kemény Gábornak tulajdonítja
viszont egy beszédes című, meglepő módon feltehetőleg már a választások után megjelent röpirat: Mit tett Br. Kemény Gábor mint országgyűlési képviselő és m. kir. foldmivelési, ipar- és
keresked. minister? Szóljanak a tények! Budapest, „Hunyadi Mátyás Intézet", 1881.
Függetlenség, 2. (1881) 165. sz. (1881. június 17.) 1. p.
Nem egyértelmű, hogy június 5-én vagy 13-án volt-e ez a rendezvény. Egyetértés, 15. (1881)
144. sz. (1881. május 26.) melléklet, 2. p.; Egyetértés, 15. (1881) 161. sz. (1881. június 13.)
1-2. p.

tűnt fel, Thaly Kálmán ellenben mindkét alkalommal inkább a választók emocionális megnyerésére törekedett.
A választási küzdelem eldurvulását jelezte, hogy a helyi kampány ügyei parlamenti interpelláció formájában az országgyűlést is megjárták.66 A Függetlenség
című lap szerint a kormánypárti agitáció fontos célcsoportjai lettek a trafikosok,
akiket üzleteik elvételével fenyegettek (volna) meg a pénzügyigazgató emberei.67
Gyakran visszatérő vád volt, hogy a kormánypárti kortesek etetéssel-itatással népszerűsítik jelöltjüket, de azt is sérelmezte a helyi függetlenségi párt, hogy a választási küldöttségbe közülük senkit sem delegált a Központi Választmány.68

A szavazási listák feldolgozásának módszere
Budapest Főváros Levéltárában a Központi Választmány iratai között maradtak
fenn szavazási listák a dualizmuskor országgyűlési választásairól. A kollekció nem
teljes, de sok lista megmaradt. Három irattípus található köztük: az előre kinyomtatott választói névjegyzékek (ezeken keresték vissza, hogy a szavazni kívánó megjelentek valóban rendelkeztek-e választójoggal az adott választókerületben), a
választás során felvett jegyzőkönyvek és a szavazási listák. Az itt tárgyalt választások kapcsán mindhárom irattípus fennmaradt.
A névjegyzékbe a választópolgárok nevén túl feljegyezték foglalkozásukat,
lakcímüket és választójogosultságuk alapját. A régi jog feltüntetése ekkor Budapesten már csak jelképes volt: szemben például a székelyföldi választókerületekkel, ahol a választók többsége ekkor még mindig csupán ezen a jogalapon szavazhatott, a kérdéses névjegyzékekben már csak egy 188l-es választópolgárt vettek
fel régi joga alapján a listára. Ez természetesen nem j elenti azt, hogy másoknak sem
lehetett volna ezen az alapon választójogot adni, hanem arra utal, hogy valamennyien más jogcímen is bekerülhettek a cenzusba. Az életkorral kapcsolatban
az 1878-as névj egyzék még egységesen a „húsz éven túl" megj egyzést adj a meg az
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Almássy Sándor interpellációjában amiatt tiltakozott Tisza Kálmánnál, mint belügyminiszternél, hogy Kőbányán Apaticzky Kálmán kerületi halottkém és Szlávy László kerületi rendőrkapitány Roith György Thaly-párti vendéglős udvarán erőszakkal egy rudat állítottak fel, melyre
a Kemény-pártiak zászlóját kívánták kitűzni. Emellett Szlávyt azzal is megvádolta Almássy,
hogy a Thaly-pártiak által látogatott kocsmák esetében más zárórát foganatosít, mint a kormánypárti vendéglőkben. Képviselőházi napló, 1878. 19. kötet, 1881. május 12.-június 1.,
1881. május 25-i ülés, 99-101. p.
Függetlenség, 2. (1881) 172. sz. (1881. június 24.) 2. p.
Egyetértés, 15. (1881) 163. sz. (1881. június 15.) melléklet, 1. p.

összes választópolgárnál, pontos életkorukat először csak az 1884-es választás
alkalmával jegyezték fel.
Az összeírók szempontjából legegyszerűbb volt a háztulajdon összeírása. Ebben ugyanis a kerületi elöljáróságokon akkor még megvolt házingatlan-jegyzékek
nagy segítségükre voltak. Ezekből a jegyzékekből a törvény által előírt három lakrészből álló háztulaj donnái rendelkezőket könnyen átemelhették a választói névjegyzékekbe, és nem kellett a jóval bonyolultabban kimutatható vagyoni helyzettel
vagy foglalkozással bajlódniuk.69 így kerülhetett például Ybl Miklós háztulajdonosként a ferencvárosi választói névjegyzékbe.70 A választói névjegyzéken jól látható a házingatlan-jegyzékek felhasználása: a háztulajdonosok lakcíménél szinte
kizárólag telekkönyvi számot és nem utcanevet és házszámot adtak meg az összeírok. A háztulajdon szerinti összeírás prioritása sem palástolja el azt, hogy ezen az
alapon volt a legkönnyebb választójogra szert tenni, mivel ez a cenzus alacsonyabb
volt a jövedelminél: a háztulajdon alapján választójogot szerzők gyakoribbak voltak az alacsonyabb státusú lakókörzetekben.71
A választói névjegyzékekben a foglalkozási megnevezések általában viszonylag pontosak, további elemzésre alkalmasak. Sok esetben azonban csupán sommás
megjelöléssel lehetett találkozni, az egyik legnagyobb problémát azok okozták,
akiknél a foglalkozás rovatban csak annyi volt feltüntetve, hogy háztulajdonos.
(A háztulajdon alapján összeírtaknál legtöbbször a foglalkozás rovatban csupán
ennyi található.) Ilyenkor a korabeli lakcímjegyzékhez fordultam, és az esetek
nagy részében azonosítani lehetett tudtam a választópolgár foglalkozását.72 Mindezek ellenére még mindig bőven maradtak olyan háztulajdonosok, akik egyik címtárban sem szerepeltek, vagy pedig ezekben is csak háztulajdonosként jelölték meg
a foglalkozásukat — belőlük ezért külön foglalkozási kategóriát képeztem.
Akövetkező lépésben a foglalkozásokat kategóriákba próbáltam csoportosítani
úgy, hogy e csoportok tagjainak társadalmi státusa a lehetőségekhez képest homogén legyen. A társadalmi státus — Kövér György értelmezését követve — három
tengely mentén vizsgálható: ezek a tevékenységszerkezet, a rang és a presztízs, va-
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Horváth, 1998. 483. p.
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Ha Ybl Miklóst nem is, de az 1878-as ferencvárosi és kőbányai háztulajdonosokat általában
még nem bérháztulajdonosként, hanem saját lakóházuk tulajdonosaiként kell elképzelni, mivel
a két kerttlet házainak legtöbbje földszintes volt.
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Horváth, 1998. 483. p.
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Adressen-Kalender, 1873, Budapest főváros czím- és lakjegyzéke, 1880-81., Budapest főváros czím- és lakjegyzéke, 1882.

lamint a vagyon- és jövedelemmegoszlás.73 A magyar társadalomnak a dualizmus
időszakában végbement átalakulása, a rendi keretek oldódása nem hozott létre új,
világosan körülhatárolható csoportokat, a három tengely mentén nem teljesen estek egybe az egyes foglalkozások.74 Mindazonáltal megpróbáltam olyan kategóriákat létrehozni, amelyek valamennyire figyelembe veszik az egyes foglalkozásoknak mind a jövedelmi, mind a tevékenységszerkezeti, mind a presztízshierarchiában elfoglalt helyét. A kategóriák kialakításánál természetesen tekintettel kellett lenni arra is, hogy mekkora esetszámok fordulnak elő az egyes foglalkozásoknál. Mivel Koroknai Ákos és Horváth J. András már kísérletet tett az átalakuló
társadalom választói csoportjainak elkülönítésére, az ő kategóriáikat vettem kiindulási alapnak.
A tevékenységszerkezet szerinti felosztásnak a korabeli statisztikákig visszanyúló hagyományát követve, megkülönböztettem őstermelő és iparforgalmi, azon
belül ipari illetve kereskedelmi, valamint közlekedési foglalkozásokat. Az iparosok és a kereskedők népes és eléggé heterogén csoportjait a jövedelmi helyzet
szempontjának beemelésével próbáltam meg homogénebb csoportokra bontani.
Ehhez az 1871-1872. évi adókimutatásokat hívtam segítségül.75 Az adókimutatások adózókra lebontva és foglalkozásonkénti bontásban is közlik az adóösszegeket, így az átlagadó alapján megállapíthatóak az egyes szakmák jövedelmi viszonyai.76 Ezek alapján, feltételezve, hogy a szakmák presztízse és jövedelmi viszonyai között van összefüggés, magasabb és alacsonyabb presztízsű foglalkozások
szerint bontottam ketté mind az iparosok, mind a kereskedők csoportját.77 Míg a
kereskedők esetében az állami adóként és községi pótlékként megfizetett évi
100 forintnál húztam meg a két csoport közötti határt, az iparos szakmák esetében a
100 forintos határt csak nagyon kevés szakma adója érte el, így itt 50 forint megfizetett adó felett már a magasabb presztízsű kategóriába tettem a szakmákat.78 (Természetesen ezzel a módszerrel az adott személyek jövedelmi viszonyai nem térképezhetőek fel, csak foglalkozásuk korabeli megítélését segít megismerni.) A csekély számú szolgáltató szakmát is (például borbély, kéményseprő) az iparosok
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Kövér, 1998. 72. p.
Kövér, 1998. 102. p.
Körösi, 1875.
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Az 1870. évre városrészenként lebontva is közöl adóadatokat Körösi József, de szerintem a
szakmák presztízsének megállapításához az egész városban fizetett adók mértéke a mérvadó,
hiszen e szakmák tevékenysége sem csak egy-egy városrészre korlátozódott. Körösi, 1873.
Horváth J. András is megkülönböztette a magas és alacsony presztízsű iparos és kereskedő ka-
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tegóriákat. Horváth 1998. 487. p.
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Igaz, az 1873-tól tartó gazdasági válság összekuszálhatta e szakmák jövedelmi viszonyait.

közé soroltam, akárcsak azokat, akiknek a foglalkozása gyárosként lett feltüntetve
— őket mind a magasabb státusú iparosok kategóriáj ába helyeztem. Külön kategóriába kerültek a bérkocsisok, fuvarosok, illetve a vendéglősök, kocsmárosok és
szállodabérlők, akiknél a jól körülhatárolható tevékenységszerkezet nagy jövedelmi szóródással párosult.
A hivatali, tisztviselői munkát végzőket két kategóriára csoportosítottam. A viszonylag kevés számú magántisztviselőt külön csoportba soroltam, amely pontos
megnevezések híján eléggé heterogénre sikeredett. Többségük könyvelő, biztosítási hivatalnok vagy gyári tiszt, de ide soroltam Jelűnek Mór közúti vaspályai (lóvasúti) igazgatót, illetve a — szavazástól amúgy mind távolmaradó — hajóskapitányokat és a többi, hajón dolgozó alkalmazottat. Az állami, fővárosi és megyei hivatalnokokat, tekintet nélkül hivatali rangjukra, itt egy kategóriába soroltam, szavazási preferenciáik alapján ugyanis az — egyébként elég heterogén csoportokra
bomló — hivatalnokok viszonylag homogén módon viselkedtek.
A nem hivatalnoki munkát végző diplomás értelmiségieket soroltam a következő kategóriába. Ide elsősorban a középiskolai tanárok kerültek, de ide soroltam —
jobb híján — az építészeket és a művészeket, bár feltehetőleg ők sem rendelkeztek
diplomával. A középiskolát járt értelmiségiek kategóriájába a tanítók illetve rajztanítók kerültek.
Végül az azonosíthatatlan foglalkozású ház- és telektulajdonosok heterogén
csoportjába soroltam a magánzókat, a tőkéseket és aföldbirtokosokatis, akiknek
társadalmi státusát éppúgy nem lehetett pontosítani, mint a háztulajdonosokét.
A választói névjegyzéken és a szavazási listán szereplő nevek azonosítását megnehezítette a korszak többnyelvűsége és még meg nem szilárdult helyesírása. Többször egészen más formában j elent meg ugyanaz a név a kétféle listán, mivel a listákat
vezetők gyakran hibáztak is: legtöbbször a háztulajdonosokat vették fel egy másik
jogcímen is a névjegyzékbe. Arra is van példa, hogy egy név kétszer szerepel a szavazási listán, pedig a választói névjegyzékben csak egyszer szerepel. A szavazási listákonvoltak olyan nevek is, amelyeket nem sikerült egyértelműen egyik, a névjegyzékben szereplő névvel sem azonosítani. Az ilyen, nem egyértelmű eseteket kihagytam az adatbázisból.79 Olyankor azonban, amikor a két eltérő név között egyértelmű
volt a megfelelés, például eltért a keresztnév, de csak egyszer fordult elő a névjegy-
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Bizonyára vannak további kettőződések is, de a többi gyanús esetben nem volt megállapítható, hogy ugyanarról a személyről, vagy csupán névazonosságról van-e szó.

zékben a családnév, azonos személynek vettem a két név tulajdonosát.80 Azoknál az
ismétlődő neveknél, ahol mindkét, azonos nevű szavazó ugyanarra ajelöltre szavazott, szintén „érvényesként" kezeltem mindkét voksot.81
A szavazási listák tanúsága szerint 1878-ban az első fordulóban 843-an szavaztak, ebből 361-en Thaly Kálmánra, 279-en Steiger Gyulára és 203-an Wodianer Bélára. A második fordulóban Thaly Kálmán 518, Steiger Gyula 373 szavazatot kapott,
azaz összesen 891 voksot adtak le. A választói névjegyzéken szereplő, az egyértelmű
ismétlődések nélkül számított 1476 választójogosult közül tehát az első fordulóban
57,11% vett részt a választásokon, míg a második fordulóban 60,37%-os volt a részvételi arány. Az adatbázisba azonban csak 785, illetve 841 szavazat került be, mivel a
többi szavazat olyan választóktól származott, akik azonos nevűek, de más jelöltre
szavaztak, így azonosításuk nem volt lehetséges, vagy pedig nem lehetett egyértelműen azonosítani a szavazási listán szereplő nevet a választói névjegyzékben.
1881-ben a névjegyzéken szereplő 1863 névből az egyértelmű ismétlődések nélkül
számított 1836 választó közül 1116 szavazatát tudtam azonosítani, ami azt jelenti,
hogy a részvétel valamivel nagyobb, legalább 63,77%-os volt. A továbbiakban csak
az egyértelműen azonosított szavazatokat vizsgálom.

A választópolgárok
4. táblázat
A választópolgárok megoszlása jogcím szerint
jogosultság

81

1881

földbirtok

0,72%

0,54%

házbirtok

31,93%

28,99%

jövedelem

37,33%

49,06%

értelmiség

29,95%

21,31%

0,00%

0,05%

régi jog
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1878

Speck és Gray az azonos családnevű és eltérő keresztnevű személyeket azonosnak vette, ha a
két keresztnév kezdőbetűje megegyezett. Speck-Gray, 1970. 107-109. p.
Speck és Gray is elfogadták ezeket az eseteket: Speck-Gray, 1970. 108. p.

jogosultság
n. a.
összesen
összeg

1878

1881

0,07%

0,05%

100,00%

100,00%

1519 fő

1863 fő

A 4. táblázat, azaz a választójogosultság jogcím szerinti megoszlásának áttekintésekor feltűnik a házbirtok mindkét névjegyzéken megfigyelhető magas aránya, illetve a jövedelmi jogcímen bejutók előretörése. Ez utóbbi ugyan magyarázható
azzal, hogy 1878-ban a 221 hivatalnok közül 202 fö, azaz 91,4%-uk értelmiségi
jogcímen került be a választójogosultak közé, pedig a választójogi törvény nem
tartalmazott olyan rendelkezést, amely őket ezen az alapon választójogosultsághoz
juttatta volna. Valószínűleg itt a választói névjegyzék összeállításakor elkövetett
szisztematikus hibáról lehet szó, mivel ennek a kategóriának a tagjai csak jövedelmi szintjükkel ütötték meg a választójogosultság mércéjét. 188 l-ben már reálisabb
mértékben sorolták be e hivatalnokokat az értelmiségi jogcímmel rendelkező közé.
Budapest dinamikusan fejlődő kerületeiről lévén szó, nem meglepő a földbirtok, illetve a régi jog alapján választók alacsony aránya. Az 5. táblázaton pedig megfigyelhető, hogy 1878-hoz képest a következő három évben nem volt jelentős
elmozdulás a választópolgárság foglalkozási összetételében.
5. táblázat
A választópolgárok megoszlása foglalkozási kategóriák szerint
foglalkozási kategória

1878

1881

381

385

magántisztviselő

41

66

diplomás értelmiségi

75

104

tanító

19

33

magas státusú iparos

72

98

172

166

hivatalnok

alacsony státusú iparos

foglalkozási kategória

1878

1881

48

48

alacsony státusú kereskedő

106

133

őstermelő

183

204

fuvaros

55

66

vendéglátó

88

113

231

361

1471

1777

magas státusú kereskedő

háztulajdonos
összesen
A nem szavazók

A választójogosultak több mint egyharmada egyik választási fordulóban sem adott
le szavazatot. Közöttük bizonyosan vannak még rejtőzködő „duplák", vagyis akiket két különböző jogcímen is névj egyzékbe vettek, csak például különböző lakcímen, így nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy egy vagy pedig két személyről
van-e szó. Minden bizonnyal ez duzzasztotta fel a nem szavazó háztulajdonosok
számát, ráadásul az ő esetükben lehet a leginkább feltételezni, hogy más választókerületben is összeírták őket, és esetleg ott szavaztak. Az sem lehet véletlen, hogy
az összes hajós, akiket a IX. választókerületben írtak össze, de a lakcímbejegyzésnél egy-egy hajó neve található, távolmaradt a választástól. Ők feltehetőleg nem is
tartózkodtak a választás idején a választókerületben. A nem szavazók között találhatóak azok az esetek is, ahol nem tudtam a szavazási listán szereplő nevet biztosan
egyik névjegyzéki névvel sem azonosítani. Anem szavazók csoportját ezen túlmenően azért is fenntartással kell kezelni, mert a korszakban nem minden szavazatot
„gyűjtöttek be" a kortesek, hanem gyakran csak annyit, amennyi a győzelemhez
kellett, hiszen minden egyes szavazatnak komoly költségei lehettek.
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy minden jel szerint Kőbányán Ferencvárosnál sokkal magasabb lehetett a másutt (szintén) lakóhellyel rendelkezők
aránya: a címtárak szerint több azonosítható kőbányai választónak valamelyik belső pesti kerületben volt a lakcíme, ők feltehetően egy kőbányai szőlő, telek vagy
nyaraló birtoklása révén kerültek összeírásra ebben a kerületben. Közülük lehettek
olyanok, akik, mivel feltehetőleg másutt is összeírták őket, másutt is szavaztak, így

a szavazási listáról való hiányzásuk nem feltétlenül politikai passzivitásukra enged
következtetni.
Az alább, a 6.-8. táblázatban közölt távolmaradási adatok megerősítik Horváth
J. András állítását, hogy a legmagasabb státusú választók voltak a legkevésbé aktívak. Továbbá azt is meg lehet figyelni, hogy a társadalmi státus és a szavazási részvétel aránya között általában összefüggés van. Ez nem feltétlen, hiszen az
alacsonyabb presztízsű kereskedőszakmák képviselői kisebb arányban voksoltak,
mint a magasabb presztízsű kereskedők. Az őstermelők, az alacsonyabb presztízsű
iparosok és a vendéglősök, azaz a középosztály alatti választók szavazási hajlandósága volt a legmagasabb. A diplomás értelmiségiek politikai aktivitását is felülmúlja a középfokú értelmiségieké. Az összefüggés okai azonban nem tűnnek
egyértelműnek. A kortárs megfigyelő rögtön a szavazáson való megjelenés kecsegtető anyagi vonzataira utalna. Ezek a foglalkozási kategóriák azonban nem feleltethetőek meg egyszerűen a jövedelmi viszonyoknak.

A szavazók
6. táblázat
Az 1878-as 1. fordulóban leadott szavazatok megoszlása
foglalkozási kategóriák szerint
sorszázalék, n = 1476
foglalkozási kategória
\szavazat

Steiger
Gyula

Thaly
Kálmán

Wodianer
Béla

nem
szavazott

hivatalnok

28,35%

4,20%

23,36%

44,09%

magántisztviselő

29,27%

7,32%

12,20%

51,22%

diplomás értelmiségi

22,67%

8,00%

5,33%

64,00%

tanító

31,58%

15,79%

10,53%

42,11%

magas státusú iparos

15,28%

25,00%

18,06%

41,67%

alacsony státusú iparos

12,21%

45,35%

6,98%

35,47%

magas státusú kereskedő

16,67%

20,83%

12,50%

50,00%

alacsony státusú kereskedő

12,26%

17,92%

23,58%

46,23%

Steiger
Gyula

Thaly
Kálmán

őstermelő

8,20%

43,72%

4,92%

43,17%

fuvaros

7,27%

40,00%

1,82%

50,91%

vendéglátó

10,23%

36,36%

11,36%

42,05%

háztulajdonos

16,02%

20,35%

5,63%

58,01%

0,00%

20,00%

0,00%

80,00%

17,68%

22,70%

12,80%

46,82%

foglalkozási kategória
\szavazat

n.a.
összesen

Wodianer
nem
Béla
szavazott

Az első fordulóban szavazatot leadó választók foglalkozási kategóriák szerinti
megoszlását tartalmazza a 6. táblázat, melyből kiderül, hogy a Steiger Gyulát és
Wodianer Bélát szavazatukkal inkább kitüntető kategóriák között csak némi
együttjárás fedezhető fel: mindketten az átlagosnál több szavazatot kaptak a teljes
hivatalnoki kartól, és az átlagosnál kevesebbet az alacsony presztízsű iparosoktól,
az őstermelőktől, a fuvarosoktól, a vendéglátósoktól és a háztulajdonosoktól.
A magántisztviselők és az értelmiségiek, valamint kismértékben a háztulajdonosok kategóriáiban viszont Steiger Gyula szavazatai erősen felülreprezentáltak, míg
Wodianer Béla a magas presztízsű iparosok és az alacsony státusú kereskedők között volt sikeres (utóbbiak között meg is előzte vetélytársait).
Thaly Kálmán választói bázisát különösen a fuvarosok, az őstermelők, az alacsony státusú iparosok és a vendéglősök alkották, míg az átlagnál kevésbé volt népszerű a hivatalnokok, az értelmiségiek, a magántisztviselők valamint az alacsony
státusú kereskedők körében. A háztulajdonosok szavazatainak az átlaghoz való közelsége nem meglepő, de az már annál inkább, hogy amagas státusú kereskedők szavazatainak megoszlása szinte tökéletesen azonos az átlagos megoszlással.
A második fordulóban a magas státusú kereskedők körében viszont már egyértelműen Thaly került fölénybe, ahogy ez a 7. táblázatból kiderül:

7. táblázat
Az 1878-as 2. fordulóban leadott szavazatok megoszlása
foglalkozási kategóriák szerint
n = 1476
foglalkozási kategória\szavazat Steiger Gyula Thaly Kálmán nem szavazott
hivatalnok

49,34%

5,25%

45,41%

magántisztviselő

34,15%

12,20%

53,66%

diplomás értelmiségi

28,00%

9,33%

62,67%

tanító

31,58%

21,05%

47,37%

magas státusú iparos

15,28%

36,11%

48,61%

alacsony státusú iparos

11,63%

56,40%

31,98%

magas státusú kereskedő

12,50%

50,00%

37,50%

alacsony státusú kereskedő

16,04%

45,28%

38,68%

őstermelő

10,38%

62,84%

26,78%

fuvaros

14,55%

43,64%

41,82%

9,09%

59,09%

31,82%

15,15%

28,14%

56,71%

0,00%

20,00%

80,00%

23,92%

33,06%

43,02%

vendéglátó
háztulajdonos
n.a.
) összesen

Milyen következtetések vonhatók le a szavazatok megoszlásából, milyen társadalmi csoportok támogatták a különböző jelölteket? Steiger Gyulát a magasabb
foglalkozási és lakóhelyi státusú és választók támogatták. így a legerősebb bázisa a
hivatalnokok, az értelmiségiek és a magántisztviselők körében volt. Thaly Kálmánnak is jól körülhatárolható választói bázisa volt: az őstermelők, a fuvarosok, a
vendéglősök szavazatainak nagy részét megszerezte. Thaly választói tehát azokból
a csoportokból rekrutálódtak, amelyeket Horváth J. András válságos helyzetben
lévő csoportokként jellemzett, és az 1884-es józsefvárosi választásokon tiltakozá-

sukat részben az antiszemita jelölt támogatásával fejezték ki.82 Thaly Kálmánnak
sikerült szavazatokat szereznie, igaz, nem sokat, az állami kis- és középhivatalnokok körében is: nem mindenki érezte úgy, hogy a karrieijét veszélyeztetné az ellenzékre leadott szavazat. A hivatalnoki-értelmiségi rétegek idegenkedése Thaly
Kálmántól azonban szinte általános, a nem tisztviselő értelmiségben és a magántisztviselői rétegben sem sikerült sok voksot gyűjtenie.
A második fordulóban az egyes foglalkozási csoportok voksainak megoszlását
szemlélve egyértelműnek tűnik a választóvonal a hivatalnokok, az értelmiségiek és a
magántisztviselők körében Steiger Gyula, míg anem „értelmiségi" foglalkozásoknál
Thaly Kálmán támogatottsága volt a domináns. Ha azonban az első forduló eredményeit is figyelembe vesszük, akkor ezt a képet árnyalhatjuk. A harmadik jelölt,
Wodianer Béla támogatói csoportja már sokkal heterogénebb. Az ő támogatottsága
Steiger Gyuláéval összemérhető mértékű a hivatalnoki kategóriákban, ellenben jóval szerényebb az értelmiségiek és a magántisztviselők körében. Viszont, Steigerrel
szemben, Wodianer egyes nem értelmiségi kategóriákban is az átlagosnál jobban
szerepelt, így a magas presztízsű iparosok illetve a kereskedők körében. Különösen
az alacsony státusú kereskedők csoportjában ért el sikert, hiszen ebben a kategóriában 43,9%-os eredményével ő kapta a legtöbb szavazatot. Ez talán választási ígéreteivel magyarázható: kampánybeszédében igazságosabb adórendszert ígért, és az ipar
és a kereskedelem fejlesztését jelölte meg fo céljának, ha megszerzi a mandátumot.83
A második fordulóra viszont a két jelölt közötti választóvonalak az „értelmiségi" nem „értelmiségi" szembenállásra redukálódtak.
1881 -ben az új kormánypárti jelölt, Kemény Gábor valamelyest előretört a nem
„értelmiségi" kategóriákban, különösen az alacsony státusú kereskedők körében
meglepő, hogy csaknem annyi szavazatot kapott, mint függetlenségi riválisa. Az
1878-ban is megfigyelt tendenciák azonban ekkor is jelentkeztek, mint az alábbi
táblázaton látható.

82
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Horváth, 1998: 513. p.
Wodianer, 1878b: 2-3. p.

8. táblázat
Az 1881-ben leadott szavazatok megoszlása foglalkozási kategóriák szerint
n = 1116
foglalkozási kategória\szavazat Kemény Gábor Thaly Kálmán nem szavazott
hivatalnok

60,78%

4,16%

35,06%

magántisztviselő

51,52%

6,06%

42,42%

diplomás értelmiségi

44,23%

9,62%

46,15%

tanító

39,39%

21,21%

39,39%

magas státusú iparos

30,61%

37,76%

31,63%

alacsony státusú iparos

13,25%

51,81%

34,94%

magas státusú kereskedő

16,67%

45,83%

37,50%

alacsony státusú kereskedő

30,08%

31,58%

38,35%

őstermelő

10,78%

63,24%

25,98%

fuvaros

22,73%

46,97%

30,30%

vendéglátó

19,47%

49,56%

30,97%

háztulajdonos

16,34%

24,10%

59,56%

n.a.

35,06%

22,08%

42,86%

összesen

30,70%

29,20%

40,09%

A „stabil" szavazók
Hogyan szavaztak 1878-ban az első forduló szavazói a második forduló során?
Ezt mutatja be a 9. táblázat. Steiger Gyula és Thaly Kálmán mindkét fordulóban
voksoló hívei szinte mind konzisztensen szavaztak, Nyolc olyan személy volt,84
aki az első fordulóban Steiger Gyulára, míg a másodikban Thaly Kálmánra szava-
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Foglalkozásuk szerint egy MAV-személypénztárnok, egy pék, egy mészáros, egy ügynök, egy
kocsmáros és három háztulajdonos.

zott, a fordított esetre pedig csupán három példa akadt.85 Ez azt mutatja, hogy hatalmi úton nem került sor a választók „meggyőzésére" a két forduló között. Wodianer
Béla szavazóinak a második fordulóban is véleményt nyilvánító részének többsége, 61,6%-a Steiger Gyulára voksolt. Wodianer szavazói között a 63 hivatalnokból
csupán ketten szavaztak Thaly Kálmánra, a három magántisztviselő mind Steiger
Gyulára szavazott, az öt értelmiségi közül viszont már csak ketten. A nem értelmiségi kategóriákban Wodianer szavazóinak nagy többsége Thaly Kálmán mögött
sorakozott fel. Thaly Kálmán második fordulós győzelmét tehát elsősorban nem a
Steiger Gyulától elhódított hívektől, és nem is csak Wodianer Béla szavazói megszerzése révén érte el (Wodianer szavazói közül a második fordulóban szavazóknak csak egyharmada voksolt Thalyra). Mint a következő táblázatból látható, a
Thaly Kálmánra leadott második fordulós szavazatok nagyobb arányban származnak az első fordulóban leszavazottak újbóli felvonultatásából, valamint az első fordulóban szavazatot le nem adott választók jobb mozgósításából (a 178 második
fordulós új szavazó 68,5%-a őt támogatta). Ezzel szemben Steiger Gyula csak
Wodianer Béla szavazói felé tudta bővíteni bázisát, de így sem dolgozhatta le az
első fordulóban kialakult hátrányát.86 Egymás szavazóbázisát pedig lényegében
nem tudták megbontani a jelöltek.
9. táblázat
A szavazói magatartás stabilitása 1878-ban
n= 1476
1. forduló/2, forduló Steiger Gyula Thaly Kálmán nem szavazott összesen
Steiger Gyula

204

8

49

261

Thaly Kálmán

3

302

30

335

Wodianer Béla

90

56

43

189

85
86

Egy vágóhíd-felügyelő, egy pénztárnok és egy majoros.
Wodianer Béla programbeszédének (Wodianer; 1878b) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében megtalálható példányában egy korabeli bejegyzés Wodianer Bélát
olyan jelöltként jellemzi, akinek nem volt pártja, de miatta lett Thaly Kálmán a „nevető harmadik". Ha Wodianer indulása nélkül szavazói az első fordulóban olyan megoszlásban szavaztak volna a két másik jelöltre, mint ahogy ténylegesen a második fordulóban tették, Steiger
szerzett volna többséget.

1. forduló/2, forduló Steiger Gyula Thaly Kálmán nem szavazott összesen
nem szavazott
összesen

56

122

513

691

353

488

635

1476

Mint a következő két táblázatból látható, az előző állítás akkor is megkockáztatható, ha összevetjük a két 1878-as forduló és az 188 l-es szavazás eredményeit. Kemény Gábor választói közül 13-an szavaztak Thaly Kálmánra az 1878-as első
fordulóban, 23-an pedig a második fordulóban: ez az adat tompítja a tömeges szavazatvásárlási és hatalmi visszaélések Keménnyel szemben megfogalmazott vádját, hiszen fordított előjellel is hasonló mértékű „pálfordulások" történtek.
10. táblázat
A szavazói magatartás stabilitása 1878. 1. forduló és 1881 között
n = 324
Kemény Gábor

Thaly Kálmán

összesen

Steiger Gyula

87

20

107

Thaly Kálmán

13

135

148

Wodianer Béla

53

16

69

153

171

324

1878 1. ford./1881

összesen

11. táblázat
A szavazói magatartás stabilitása 1878. 2. forduló és 1881 között
n = 346
1878.2. ford./l881

Kemény Gábor

Thaly Kálmán

összesen

Steiger Gyula

127

21

148

Thaly Kálmán

23

175

198

150

196

346

összesen

A szavazótáborok vizsgálata mellett a legelkötelezettebb szavazók vizsgálatára is
lehetőség nyílik: ők a választási jegyzőkönyvben felsorolásra kerülő jelöltajánló választók, valamint a jelölteknek a választási bizottságokban helyet foglaló bizalmi férfiai.87 Ebből az tűnik ki, hogy minden j elölt próbált tekintélyes vagy egyes társadalmi
csoportokban nagy befolyással rendelkező ajánlókat vagy bizalmi férfiakat felvonultatni (a kocsmárosok is bizonyára közéjük tartoztak, ők vendégkörüket voltak képesek befolyásolni). Az is megfigyelhető, hogy a jelöltek legelkötelezettebb szavazói nagyrészt a szavazóbázisok társadalmi összetételét képezték le.
A két választáson a bizalmi férfiak körében jelentős volt a személyi átfedés: a
választási bizottságban mind 1878-ban, mind 188 l-ben helyet foglalt Morócz István, mint választási elnök, Fáczányi Ármin és Pordán Imre, mint küldöttségi elnök
vagy elnökhelyettes (rajtuk kívül csak az 1878-as első fordulóban volt küldöttségi
elnök Nartel Mór, és csak 1881-ben küldöttségi elnök Schmidlechner Károly).88
Ennek ellenére úgy tűnik, 1878-ban nem gördítettek akadályt a függetlenségi jelölt
megválasztása elé (már ha 1881-ben a bizottságnak valóban volt szerepe a végeredmény kialakításában).

Az 1878-as választópolgárok lakóhely szerinti csoportosításban
A választói névjegyzékeken megadott lakcímek segítségével a választók lakóhelyük alapján is csoportosíthatók. A lakóövezeti besorolás és a foglalkozási kategória
egyaránt ugyanazt a változót fejezi ki: az adott személy társadalmi státusát. A két
változó használata együtt közelíti meg legjobban a társadalmi státus fogalmát, hi-

87
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Feltehetően az ajánlók között lehettek a helyi közvéleményt befolyásolni képes, weberi értelemben vett honoráciorok. BFL IV.1405 1. doboz, 1878., 1881. évi választási iratok. IX. választókerület.
Ők Nartel Mór és 1881-ben Morócz István (orvos, OMGE-titkár, MTA tag) kivételével, valamennyien a IX. választókerületben voltak választópolgárok, és mind konzekvensen Steiger
Gyulára, illetve Kemény Gáborra szavaztak. 188l-re az egyik (természetesen a kormány)párt
fő kortesei a szavazatszedő küldöttségek vezetésével lényegében azonosak lettek, ezt tette
szóvá a Thaly-párt A Kemény-párt kortesei: Pordán Imre ügyvéd, Korizmics László földhitel-intézeti hivatalnok (1878-ban országgyűlési képviselő, MTA-tag), dr. Wagner Géza ügyvéd, Schmidlechner Károly háztulajdonos, Fáczányi Ármin gyógyszerész, Prückler László
gyáros, dr. Virava József ügyvéd, Csiky Kálmán református gimnáziumi tanár, országgyűlési
képviselő, dr. Schönberg Ármin ügyvéd. Lásd: Egyetértés, 15. (1881) 127. sz. (1881. május 9.) 1. p. Közülük Pordán Imre, Schmidlechner Károly, Fáczányi Ármin, Wagner Géza elnök, helyettes vagy jegyző, a választási elnök, Morócz István Kemény kortese, csak Röck
Géza, a másik jegyző nincs nevesítve köztük.

szen a foglalkozási kategóriák többsége nem fej ezi ki az adott személy pontos j övedelmi vagy presztízshelyzetét, és ugyanez mondható el a lakóövezeti besorolásról,
hiszen tökéletes szegregáció még ekkor sem jellemezte a választókerületet.
Noha Ferencváros és Kőbánya a főváros két legszegényebb kerületeként volt ismert, azért magasabb társadalmi státusú polgárok itt is éltek. A Ferencváros esetében ráadásul egyértelmű a lakóhely és a társadalmi státus összefüggése: a városközponttól távolodva egyre alacsonyabb státusú teriileteket találunk, jól megfigyelhetőek az övezetek.89 A klasszikus városökológiai modellek egy egész nagyvárosra történő általános alkalmazhatósága ugyan az empirikus kutatások fényébenrendre megkérdőjeleződött, de bizonyos városoknál, egyes körzetekben mégis
megfigyelhető a társadalmi státus szerinti elkülönülés városökológiai logikája.
Budapest esetében az övezetes, illetve szektoriális hatás, tehát a városközponttól
távolodva más-más jellegű, ezért eltérő társadalmi státusú népességnek otthont
adó területek világos elkülönülése jól megfigyelhető aDuna bal partján fekvő belső (V-IX.) kerületeknél.90 Csanádi Gábor és Ladányi János, amikor a klasszikus
városökológiai modellek tarthatatlanságát Budapest példáján mutatták be, elismerik, hogy ezeken a területeken felismerhető az övezethatás, csak éppen a tudatosan
övezetképző várostervezés hatását látták jelentősebbnek, mint a spontán folyamatokét.91 A várostervezés eredményei az 1870-es évektől kezdtek jelentkezni, addig
viszont spontán módon övezetes, illetve inkább szektoriális (azaz egy főútvonal
mentén kifelé hatoló) fejlődés jellemezte abelső pesti városrészeket.92 A Ferencvárosban eleinte a szektoriális terjeszkedés a Soroksári utcára (mai Ráday utca), mint
a városból kivezető főútvonalra fűződött fel, az 1870-es években ez a funkció már a
kerület határát képező Üllői útrajellemző.93 A városrész átmeneti övezet jellegét az

89

90

Ennél heterogénebb kerület csak a Józsefváros volt, ahol a Nemzeti Múzeum környéki
mágnásnegyedtöl a Külső-Józsefváros szegénynegyedeiig a főváros teljes társadalmi spektruma, viszonylag éles területi elkülönülésben, leképeződött.
Budán és az 1950-ben a fővároshoz csatolt agglomerációs településeken a terepviszonyok, illetve a sokféle egyedi sajátosságot felmutató településfejlődés miatt ezek a modellek végképp

nem használhatóak, Vő. Csanádi-Ladányi, 1992. 27.
91

Csanádi-Ladányi, 1992. 37. p. Azt Csanádi és Ladányi is elismeri, hogy Budapest esetében a
nagyvárosok többségéhez képest jobban érvényesül a városközponttól való távolság — a spontán övezetek kialakulásának irányába ható —jelentősége. Csanádi-Ladányi, 1992. 152. p.
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Csanádi-Ladányi, 1992. 36. p.
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Ezt mutatja, hogy az Üllői úton a telekhatárok nagyméretű osztódására került sor: a legmagasabb telekkönyvi számok a helyrajziszám-rendszer bevezetése előtt mind az Üllői útra estek.
A főútvonalak mentén pedig ebben az időben inkább a magasabb státusú népesség koncentrálódott.

1870-es években már a városvezetés is erősítette, amikor ipari-logisztikai tevékenységek ferencvárosi megtelepedését ösztönözte.
Budapest esetében a szegregációs folyamatok ellen alkalmazható további érv a
körfolyosós, a magasabb lakbérű, nagyobb, a középosztálynak lakhelyet nyújtó utcai és a kisebb, kispolgári és munkás egzisztenciákat befogadó udvari lakásokat
magukba foglaló bérházak magas fokú heterogenitása. Az 1870-es évek
VI-IX. kerületét azonban még nem a bérházak, hanem inkább aföldszinteslakóházak jellemezték, így kevésbé volt gyakori eltérő státusú lakók egy házon belüli
együttélése. Ezen megfontolások alapján megítélésem szerint kísérletet lehet tenni
a ferencvárosi választók lakóhely szerinti elkülönülésének beemelésére a vizsgálat
szempontjai közé.94 Egyelőre kísérleti jelleggel az 1878-as választók lakókörzet
szerinti csoportosítását készítettem el, mivel a társadalmi státusnak a lakóhely
alapján történő jellemzése felveti azt a problémát, hogy nem esünk-e esetleg az
ökológiai tévkövetkeztetés csapdájába, hiszen egy szegregált lakókörnyezetben
nem feltétlenül az adott körzetet jól reprezentálok szavazatai kerülnek többségbe, a
magas státusú lakókörzetben szavazó nem feltétlenül magas társadalmi státusú
egyén.95 Csalóka lehet az is, ha a választók foglalkozási megoszlásából következtetünk egy-egy lakókörzet foglalkozási szerkezetére.
A lakókörzetek kialakításához az 1890-es népszámlálás számlálókörzetei alapján osztottam fel a kerületet, mert anépszámlálás során ezeket az egységeket vették
az összehasonlítás alapjául.96 Az 1890-es népszámlálás után került sor először
ilyen mélységben az adatok közzétételére, az 1870-es és 1880-as népszámlálás során még nem, a tizenkét év távlat ellenére talán ez a körzetbeosztás alkalmazható
még az 1878-as viszonyokra is.97 Kőbánya esetében azonban a népszámlálási felosztást nem alkalmazhattam. Egyrészt Kőbánya ekkor sokkal gyorsabban fejlő94

95
96
97

Még az évtizedekkel későbbi 1890-es népszámlálási körzetek eredményeit feldolgozó, különféle változók (laksűrüség, cselédszám, ágyrajárók száma, túl népes lakások, magyar nyelvismeret, analfabéták száma) területi eltéréseit ábrázoló kartogramok is világosan mutatják a
Ferencvárosban tapasztalható lakóhelyi szegregációt: Kőrösy, 1894—1898. A heterogén Ferencvárost ellenpontozva, Kőbányán viszont ekkor még nem figyelhető meg az eltérő társadalmi státusú lakosok lakóhely szerinti szegregációja.
Az ökológiai tévkövetkeztetés fogalmáról ld. Babbie, 1998. 118-119. p.
Ezt az eljárást követte Horváth J. András is a Józsefvárosban. Horváth, 1998. 489-490. p.
Kőrösy, 1894-1898. A népszámlálási körzetek határait a kötetekben mellékelt térképek tartalmazzák. A népszámlálási körzetek ferencvárosi határai (mai utcanevekkel) a következők: l-es
körzet: Duna - Vámház körút - Lónyay utca - Soroksári út - Haller utca - Mester utca - Vágóhíd utca - Soroksári út - kb. a mai Könyves Kálmán körút. 2-es körzet: Vámház körút - Üllői út - Kinizsi utca - Lónyay utca. 3-as körzet: Kinizsi utca - Üllői út - Ferenc körút Lónyay utca. 4-es körzet: Ferenc körút - Tompa utca - Bokréta utca - Ipar utca - Soroksári út.

dött, mint Ferencváros, ebben az esetben még az 1878 és 1890 között eltelt tizenkét
év is sokat számított. Új utcák jelentek meg, a népesség mozgása jelentősebb volt.
Kőbányát továbbá nehéz övezetekre tagolni abban a korszakban, településrészei
sokkal homogénebbek, mint a Ferencvárosban. Praktikus megfontolások is szerepetjátszottak abban, hogy Kőbánya választóit nem tagoltam lakóhely szerint tovább. Egyrészt az alacsony esetszám miatt (csupán 238 választójogosultról van
szó), másrészt a lakcímek lokalizálásának nehézségei okán: Kőbányán ekkor
ugyanis még alig voltak utcanevek, a helyrajzi számok (melyek közül a kőbányaiakról nem készült mutatókönyv), illetve a sommás lakcímmegjelölések pedig (például államépület, gyártelep, indóház — melyekből akár több is volt a kerületben)
nem, vagy csak nehezen azonosíthatóak.
Az 1878-as választói névjegyzékeken a lakóhelyet még a régi utca- és házszámbeosztás, illetve telekkönyvi szám szerint adták meg. Az újonnan egyesített fővárosban éppen ekkor fogalmazódott meg a kaotikus utcanév-, házszám- és telekkönyvi
viszonyok rendezésének igénye. 1878-1879-ben került sor az addig toldozott-foltozott telekkönyvi rendszer felváltására és új, az egész városban folyamatos számozást
követő, egységesített helyrajzi számok kiosztására. Ezzel párhuzamosan zajlott az
utcanevek felülvizsgálata — az ismétlődéseket elkerülendő —, valamint az addigi,
nem éppen szisztematikus házszámkiosztás felváltása az áttekinthető, az utcákat páros és páratlan oldalra osztó új rendszerrel.98 Az 1878-as választói névjegyzékekbe
viszont ezek a változások még nem gyűrűztek be, itt a korábbi telekkönyvi számozással, a rendezést megelőző utcanevekkel és házszámbeosztással találkozhatunk.99
A helyrajzi számok azonosításában Budapest topográfiai mutatójának a harmadik, a

5-ös körzet: Ferenc körút - Üllői út - Liliom utca - Tompa utca. 6-os körzet: Liliom utca Üllői út - Thaly Kálmán utca - Balázs Béla utca - Tompa utca. 7-es körzet: Thaly Kálmán
utca - Üllői út - Márton utca - Balázs Béla utca. 8-as körzet: Márton utca - Üllői út - Haller
utca. 9-es körzet: Ipar utca - Bokréta utca - Balázs Béla utca - Márton utca - Haller utca Soroksári út A Haller utca - Mester utca - Vágóhíd utca - Soroksári út - Könyves Kálmán
körút vonalon kívül eső terűletek (a térképeken 0-val jelölve) külterületként nem tartoztak
egyik körzetbe sem, pedig itt is élt — akár választójogú — népesség, például a Közvágóhíd
épületeiben. E beosztáson annyit módosítottam, hogy a Közvágóhidat a hozzá legközelebb
fekvő l-es körzethez csatoltam, az alacsony esetszámú 8-as körzetet pedig felosztottam a 7-es
és a 9-es körzet között a mai Balázs Béla utca vonala mentén. Itt a telkek jó része 1878-ban
még olyan hosszú volt, hogy gyakran két körzetet is érintettek, ezért is célszerű volt ezeket a
telkeket egy körzetbe csoportosítani. Az eredetileg 9-es számot viselő körzet lett így a 8-as.
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Hídvégi, 2000. 6. p,

99

Az 1880-1881-es lakcímtárral összevetve látható, hogy a választói névjegyzékekben nemcsak
az utcanév, hanem a házszám is a régi.

Ferencvárost tárgyaló kötete segített,100 míg a korabeli házszámokat aHolló Szilvia
Andrea által kiadott térképeken azonosítottam.101
1878-ban az első fordulóban a szavazók, illetve a távolmaradók megoszlása lakókörzet szerinti bontásban a következő volt:
12. táblázat
Az 1878-as 1. fordulóban szavazók megoszlása körzetek szerint
n= 1449

íoo

101

lakókörzet

Steiger
Gyula

Thaly
Kálmán

Wodianer
Béla

nem
szavazott

összesen

Kfö)

39

19

34

121

213

1 (%)

18,3%

8,9%

16,0%

56,8%

100,0%

2 (fő)

56

26

34

122

238

2(%)

23,5%

10,9%

14,3%

51,3%

100,0%

3(fo)

49

50

26

55

180

3 (%)

27,2%

27,8%

14,4%

30,6%

100,0%

4(fo)

12

63

9

58

142

4(%)

8,5%

44,4%

6,3%

40,8%

100,0%

5(fo)

13

15

5

38

71

5 (%)

18,3%

21,1%

7,0%

53,5%

100,0%

6(fo)

10

58

24

66

158

6(%)

6,3%

36,7%

15,2%

41,8%

100,0%

7 (fő)

7

44

6

48

105

7(%)

6,7%

41,9%

5,7%

45,7%

100,0%

Hídvégi, 2000. Az egykorú topográfiai mutató gyakorlatilag kezelhetetlen, mivel az újonnan
kiosztott helyrajzi számok szerint rendezi az adatokat, amelyek viszont éppen nem szerepelnek a választói névjegyzékben.
Holló, 1994. 53-54., illetve 69-70. p.

lakókörzet

Steiger
Gyula

Thaly
Kálmán

Wodianer
Béla

nem
szavazott

összesen

8 (fő)

5

40

6

45

96

8(%)

5,2%

41,7%

6,3%

46,9%

100,0%

Kőbánya (fő)

68

17

39

114

238

Kőbánya (%)

28,6%

7,1%

16,4%

47,9%

100,0%

hajó (fó)

0

0

0

hajó (%)

0,0%

0,0%

0,0%

összesen (fo)

259

332

183

összesen (%)

17,9%

22,9%

12,6%

8

8
100,0%

100,0%

675

1449

46,6%

100,0%

A12. táblázatból kiolvasható, hogy a legmagasabb részvételi arány a 3-as körzetben volt, csak ezután következnek a külső-ferencvárosi lakókörzetek, azok közül is a választás színhelyéül szolgáló Köztelekhez legközelebb fekvő 4-es és 6-os
körzet. A második forduló esetében már más képet kapunk:
13.táblázat
Az 1878-as 2. fordulóban szavazók megoszlása körzetek szerint
n= 1449
lakókörzet

Steiger Gyula Thaly Kálmán nem szavazott

összesen

l(fó)

80

31

1 (%)

37,6%

14,6%

2(fó)

74

41

2(%)

31,1%

17,2%

51,7%

100,0%

3(fó)

58

49

73

180

3 (%)

32,2%

27,2%

40,6%

100,0%

4 (fő)

14

72

56

142

4(%)

9,9%

50,7%

39,4%

100,0%

102
47,9%
123

213
100,0%
238

lakókörzet

Steiger Gyula Thaly Kálmán nem szavazott

összesen

5 (fő)

16

23

32

71

5 (%)

22,5%

32,4%

45,1%

100,0%

6 (fő)

21

83

54

158

6 (%)

13,3%

52,5%

34,2%

100,0%

7 (fő)

8

68

7 (%)

7,6%

64,8%

27,6%

100,0%

8 (fő)

7

55

34

96

8 (%)

7,3%

57,3%

35,4%

100,0%

Kőbánya (fő)

70

58

Kőbánya (%)

29,4%

24,4%

46,2%

hajó (fő)

0

0

8

hajó (%)

0,0%

0,0%

100,0%

összesen (fő)

348

480

621

1449

összesen (%)

24,0%

33,1%

42,9%

100,0%

29

110

105

238
100,0%
8
100,0%

A második forduló után a legmagasabb részvételi arányok már a külső lakókörzetekbenfigyelhetőekmeg, sorrendben a 7-es, a 6-os, a 8-as és a 4-es körzetben,
csak ezután következik a 3-as körzet. Érdemes megfigyelni, hogy a két esélyes jelölt, Steiger Gyula és Thaly Kálmán között a legkiegyenlítettebb verseny mindkét
fordulóban az inkább magas státusú 3-as lakókörzetben volt. Elképzelhetőnek tartom, hogy a két fordulóban a lakókörzetenként mért részvétel eltérései a szavazók
mozgósításának technikái miatt álltak elő: lehet, hogy az első fordulóban Thaly
Kálmán kortesei csak a szavazás ideje alatt mozgósították pártjuk szavazóinak egy
részét, és ezért a választás színhelyéül szolgáló Köztelek épületéhez legközelebb
lakó híveiket, azaz a 3-as, kisebb mértékben — az első fordulóban a leginkább
Thalyt támogató — 4-es körzet szavazóit mozgósították.102 A második fordulóra

102

A szintén közeli l-es és 2-es körzetben volt Thaly Kálmánnak a legkevesebb választója a Ferencvárosban, pedig ezek voltak a legtöbb választót adó lakókörzetek.

már felkészültebben, előre mobilizálhatták a stabilan Thaly-párti külső-ferencvárosi körzetek szavazóit, innen adódhat, hogy ezekben a Thaly-többségű körzetekben lett a legmagasabb a részvételi arány.103 Mindez a szavazók és a nem szavazók
megoszlásának az egyes választók attitűdjeitől kevésbé függő aspektusaira hívja
fel a figyelmet.
A jövedelmi viszonyokat részben szintén tükröző lakóövezet szerinti besorolás
alapján a részvétel és a társadalmi státus közötti összefüggés már nem akkora mértékű. Alapvetően az alacsonyabb státusú területeken a legmagasabb a részvételi
arány, de nem feltétlenül. Kőbányán az alacsonyabb részvételt a feltehetőleg másutt is összeírtak nagyobb száma, valamint az inkább a Ferencvárosra koncentrálódó kampány magyarázhatja. Meglepőbb, hogy az inkább magasabb státusú 3-as
körzetet a valóban alacsony státusú 7-es körzet után a második legmagasabb részvételi arány jellemzi, megelőzve ezzel négy alacsonyabb státusú körzetet is. Ennek
a j elenségnek a magyarázatához át kell tekinteni külön-külön a két forduló részvételi arányait és a leadott szavazatokat.
Steiger Gyula három lakókörzetben ért el az első fordulóban többséget: a legmagasabb státusú l-es (42,4%) és 2-es (48,3%) körzetben, valamint Kőbányán
(54,8%). A 3-as körzetben csak egy, az 5-ösben pedig csak két szavazattal kapott
kevesebbet, mint függetlenségi ellenfele. A legrosszabbul a 8-as körzetben szerepelt, ahol csupán öten voksoltak rá, így még 10%-ot sem kapott.
A Wodianer Bélára adott szavazatok feltűnően együtt mozognak Steiger Gyula
eredményeivel. A legtöbb szavazatot az l-es körzetben (37%), Kőbányán (31,5%)
és a 2-es körzetben (29,3%) érte el a másik 67-es jelölt. Legrosszabbul ő is a külső
ferencvárosi kerületekben szerepelt, kivéve a 6-os körzetet, ahol meglepő módon
24 szavazattal 26,1%-os eredményt ért el. Itt második lett, akárcsak az l-es, 2-es
körzetben és Kőbányán, ahol Thaly Kálmánt sikerült megelőznie, valamint a 8-as
körzetben, ahol egy szavazattal kapott többet, mint Steiger Gyula.
Thaly Kálmán hat körzetben lett az első, a középső és a külső ferencvárosi lakókörzetekben, sőt a 4-es, 6-os, 7-es és 8-as körzetekben abszolút többséget szerzett
(az utóbbiban 78,4%-ot), míg az 1 -es és a 2-es körzetben valamint Kőbányán csak
a harmadik lett.
A13. táblázat szerint a második fordulóban a versenyben maradt jelöltek hozták
azokat a körzeteket, ahol az első fordulóban győztek, kivéve a 3-as körzetet, ahol
ekkor Steiger Gyula 54,2%-ot ért el (a már említett részvételi arány mellett). Egye-
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A szavazási listákból ez nem bizonyítható. A leadott szavazatok sorrendje nem mutatja meg
egyértelműen a szavazás helyszínére érkezés sorrendjét.

dül itt fordult elő, hogy valaki kevesebb voksot kapott, mint az első fordulóban:
Thaly Kálmán csak 49 szavazatot kapott az előzőleg begyűjtött 50 helyett.
Feltűnő, hogy Thaly Kálmán mindkét választási évben viszonylag kevés szavazatot kapott Kőbányán. Talán ebben a kerületben kisebbfigyelmetfordított a kampányra, és nem tudta úgy megszólítani még a nem értelmiségi jellegű szakmák
képviselőit sem: erre utalhat a már idézett, elveszített 1881-as választás utáni neheztelése is, amikor a kőbányai sertéskereskedőket és sváb majorosokat bírálta
megvesztegethetőségükért — pedig e szakmák képviselőit a Ferencvárosban nagyon is meg tudta győzni. Látható, hogy Thaly megkülönböztette a ferencvárosi és
a kőbányai választókat: soraiból kitűnik, hogy összefüggést tételezett fel a kőbányai választók gyökértelensége és kevésbé markáns politikai elkötelezettsége között. Az azonban a 14. és 15. táblázatból kiderül, hogy 1878-ban is csak választókerülete ferencvárosi részében tudott győzni, és ebben a városrészben 188 l-ben is
ő lett a győztes.
14. táblázat
Az 1878. évi 2. forduló eredményei városrészek szerint
n = 8286
Steiger Gyula

Thaly Kálmán

278

422

Kőbánya

70

58

Összesen

348

480

városrész
Ferencváros

15. táblázat
Az 1881. évi eredmények városrészek szerint
n = 1116
Kemény Gábor

Thaly Kálmán

Ferencváros

463

481

Kőbánya

109

63

Összesen

572

544

városrész

Összegzés
A kampány eseményei, vagy a korábban idézett Thaly Kálmán-levél rávilágítottak
a korabeli kampányfogások számos, a végeredményre nagy hatást gyakorló elemére. Látható, hogy a képviselőjelöltek csapatai nyilvántartották a választópolgárokat, foglalkozásuk szerint mérlegelték, mennyire megkörnyékezhetők, illetve
mennyire kényszeríthetők (figyelemreméltó a Kemény Gáborra leszavaztatott hivatalnoki csoport). Megkülönböztettek fontos, illetve kevésbé fontos választókat.
A korabeli választásoknak az a sajátossága is kiderül az idézetből, hogy nem szavaztattak le minden szimpatizánst, csak amennyire a győzelemhez szükséges volt,
így a távolmaradókat nem feltétlenül politikai közömbösségükkel kell jellemezni,
a nem szavazók egy része bizonyosan a be nem vetett „tartaléksereghez" tartozott.
Akorteshadjárat magas költségeinek mibenlétéről is sokatmondóak Thaly Kálmán
megjegyzései, és joggal feltételezhető, hogy nemcsak az ellentábornak kellett a választók „meggyőzésére" nagyobb összegeket elköltenie.
Az 1878-as és 188 l-es ferencvárosi és kőbányai választói névjegyzékek és szavazási listák elemzése megerősítette azt a hipotézist, hogy a politikai struktúrában
visszatükröződött a magyar társadalom rétegzettsége. A választáson fellépő képviselőjelöltek személyén keresztül jól körülhatárolható társadalmi csoportok artikulálták érdekeiket. A dualizmus kori országgyűlésnek alapvetően a közjogi kérdések menti megosztottsága így nem jelentette azt, hogy a képviselők ne képviseltek
volna konkrét társadalmi csoportokat és azok érdekeit. A modern pártrendszer
előtti (proto- vagy honorácior) pártok így, ha szervezeti felépítésükben nem is hasonlítottak a modern pártokra, ugyanazt a funkciót töltötték be, azaz adott társadalmi rétegek igényeit jelenítették meg a politikai térben.
A korszak politikai rendszerében természetesen nem mindenkijutott ugyanakkora szóhoz: a választójogi cenzus a társadalom többségét kívül rekesztette a parlamentarizmus sáncain, de a szavazati joggal bírók összetételét elemezve kiderült,
hogy eme választópolgárság is eléggé tagolt volt, és egymástól nagyban különböző
társadalmi rétegek tartozhattak ide. Szintén ezt támasztották alá a választópolgárság összetételének eddigi elemzései.
A társadalmi státus, a foglalkozás vagy a lakókörnyezet önmagukban természetesen nem magyarázzák meg a szavazók vagy nem szavazók politikai döntéseit,
egyéni választásait. Az okok jóval bonyolultabbak, számtalan más tényező, az etnikai-felekezeti hovatartozás, a családi kapcsolatok, egyedi szituációk jóval nagyobb mértékben befolyásolhatták a választói magatartást. A választói névjegyzékekből azonban a választókról további adatokat nem lehet megismerni. Annyi
azonban a vizsgált adatokból is megállapítható, hogy a korszak pártstruktúrája és

társadalmi rétegződése között volt összefüggés, a szavazatok megoszlása és a szavazók társadalmi struktúrában betöltött helye között megfigyelhető a kapcsolat —
Horváth J. András következtetését az 1884. évi józsefvárosi képviselő-választásról
az 1878-as és 188l-es IX. választókerületi eredmények is megerősítik.
Seymour Martin Lipset szerint a modern pártrendszerekben megfigyelhető az
az összefüggés, hogy az alacsonyabb társadalmi státusúak szavaznak a rendszerkritikus, „baloldali", míg a magasabb státusúak a „status quo"-t kifejező pártokra.104 Lipset azonban felhívja afigyelmet,hogy önmagában a jövedelmi különbségek nem magyarázzák egyértelműen a bal- illetve jobboldali pártkötődést, hanem
az egyén relatív elégedettségét is figyelembe kell venni.105 Lipset a „rendszerkonform" és a „rendszerkritikus" pártok szavazóinak társadalmi státusát a modern
tömegpártokkal kapcsolatosan vizsgálta, de a szükséges elővigyázatosság106 mellett véleményem szerint a dualizmus korának pártéletével kapcsolatban is érvényesen tehető fel a kérdés: kitapintható-e némi összefüggés a választópolgár társadalmi státusa és szavazata között. A kormánypárti szavazónak ugyanis egy érzelmi
azonosulásra kevés lehetőséget nyújtó politikára kellett voksolnia, míg a függetlenségi szavazó egy, az adott rendszerbe beilleszkedni képtelen formációra adta
voksát.

Forrás- és irodalomjegyzék
Levéltári és kézirattári források
Budapest Főváros Levéltára (= BFL)
IV. 1405. Budapest Székesfőváros Központi Választmánya iratai:
1. doboz, VB iratok, IX. választókerület, 1878. és 1881. évi választási jegyzőkönyvek
2. doboz, VB iratok, LX. választókerület, 1878. és 1881. évi szavazási listák
4. doboz, VB iratok, IX. választókerület, 1878. és 1881. évi választói névjegyzékek
Országos Széchényi Könyvtár (= OSZK)
Kézirattár, Levelestár, Thaly Kálmán levelei hg. Odescalchi Arthurnak

104

Lipset, 1995. 276-277. p.

105

Lipset, 1995. 276, 279. p.

106

Boros Zsuzsanna és Szabó Dániel utalt arra, hogy a modern pártok vizsgálati szempontjai nem
feltétlenül alkalmazhatók a premodern pártok tanulmányozásakor. Boros-Szabó, 1975. 524. p.
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TÓTH GERGELY
BÉL MÁTYÁS NOTITIÁJÁNAK KRITIKAI KIADÁSA
Bél eredeti elképzelései és az új kiadás tervezete
Bél Mátyás (1684-1749) nagy országleíró műve, a Notitia Hungáriáé novae
historico-geographica1 ismert és megbecsült kútfő a magyar történettudomány és
más tudományágak, így a néprajz, művészettörténet, vagy éppen a régészet hazai
képviselői számára.2 Fő értékét a XVIII. század eleji Magyarország vármegyék
szerinti, gazdag és sokoldalú bemutatása adja, így az egyes vármegyék természet]

2

Érdemes a teljes címet idézni, mivel az a mű tartalmát is jól bemutatja: Bél (Belius) Mátyás:
Notitia Hungáriáé novae historico geographica, divisa in partes quatuor, quarum prima,
Hungáriám Cis-Danubianam; ahera, Trans-Danubianam, tertia, Cis-Tibiscanam, quarta,
Trans-Tibiscanam: universibus XLVIII. Comitatibus designatam, expromit. Regionis Situs,
Teiminos, Montes, Campos, Fluvios, Lacus, Thermas, Caeli, Solique ingenium, Naturae munera
& prodigia; Incolas variarum Gentium, atque harum móres; Provinciarum Magistratus; Illustres
Familias; Urbes, Arces, Oppida, & Vicos propemodum omnes; Singulorum praeterea, Ortus &
Incrementa, Belli Pacisque Conversiones, & Praesentem Habitum; Fide optima, Adcuratione
summa, explicat. Opus, hucusque desideratum, & in commune utile... elaboravit
Accedunt Samuelis Mikovinii Mappae, singulorum Comitatuum, Methodo AstronomicoGeometrica concinnatae. Viennae Austriae, I-IV. 1735-1742. A kötetek előzéklapján: Matthiae
Belii Notitia Hungáriáé novae geographico historica (!). Partis primae, Cis-Danubianae, Tomus
primus (secundus stb.). Az ötödik, csupán Moson vármegyét tartalmazó, véleményünk szerint
Bél halála után (1749-ben?) megjelent kötetnek csak előzéklapi címe van: Matthiae Belii Notitia
Hungáriáé novae geographico historica (!). Pars secunda Trans-Danubiana. Tomus quintus. [S.
1., s. a.] (az öt kötet hivatkozása a továbbiakban: Bél, 1735-1749?)
Bél Mátyás életmüvének első, máig is alapvető feldolgozása: Haan Lajos: Bél Mátyás. Bp.,
1879. Fontosak Wellmann Imre Béllel kapcsolatos tanulmányai: Wellmann Imre: Bél Mátyás
(1684-1749). In: Történelmi Szemle 22. (1979) 381-391. p. (a továbbiakban: Wellmann,
1979.); Uő: Bél Mátyás munkássága. In: Bél Mátyás: Magyarország népeinek élete 1730 táján. Bp., 1984. 5-32. p. További jelentős összefoglalások: Tornai Andor: Bél Mátyás
(1684-1749). In: Bél Mátyás: Hungáriából Magyarország felé. Bp., 1984. 5-33. p.; Zombori
István: Bél Mátyás és a Notitia Hungáriáé. In: Bél Mátyás: Csongrád és Csanád megye leírása. Ford. Lakatos Pál és Téglássy Imre. Szeged, 1984. 113-162. p.; Szelestei N. László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon 1690-1790. Bp., 1989.
62-76. p. A szlovák kutatás is lényeges eredményeket ért el, foként a nyolcvanas években. Bél
nyomtatásban megjelent műveiről, valamint a róla szóló (foként a szlovák) szakirodalomról
(1984-ig) készített bibliográfiát Bélák, Blazej: Matej Bel 1684-1749. Vyberová personálna
bibliográfia k 300. vyroőiu narodenia Mateja Bela. [Martin] 1984. Ján Tibensky nagyszabású
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földrajzáról, nemzetiségeiről, azok népszokásairól, továbbá a városok, várak, kastélyok, falvak korabeli állapotáról szóló adatai igen jelentősek. Bél helyben lakó
ismerőseitől, vagy az országot bejáró, képzett munkatársaitól szerezte be ismereteit, az általa összeállított kérdőívek segítségével; ezekből alkotta meg a vármegyeleírásokat, amelyeket nagyszerű stílus, a szerző minden területen megnyilatkozó
tájékozottsága és tudós kíváncsisága, emellett erős történeti és kritikai érzék jellemez. A több ezer oldalt kitevő hatalmas mű egyedülálló, ma is csodálatot kiváltó alkotás.
A teljes Notitia megjelentetése Bél életében nem valósult meg. Csupán 11 vármegye leírása látott napvilágot nyomtatásban: Szepes vármegye leírása Bél
1723-as Afotóia-tervezetében, a Prodromusban,3 a másik tíz leírás — Pozsony,
Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis-Solt, Nógrád, Bars, Nyitra, Hont, Moson — a
Notitia öt kinyomtatott kötetében.4 A többi 37 vármegyeleírás és a jászkun kerületek leírása az ellenőrzést végző vármegyei hatóságok nemtörődömsége vagy ellenszenve, és a nyomdával való gondok következtében kéziratban maradt, számos
levéltárba, gyűjteménybe szétszórva. Bár sok vármegyeleírás megjelent azóta magyar (és néhány szlovák) fordításban,5 ezek nagyon egyenetlen színvonalúak. Számos esetben nincsenek tárgyi jegyzetek, vagy tudományos igényű bevezetés, a
fordítások sokszor kivonatosak, vagy éppen nem a megfelelő kézirat alapján készültek. Emellett egy-két kivételtől eltekintve nem szerepel bennük az eredeti latin
szöveg, noha kéziratos forrásnál elvárható lenne az eredeti textus megjelentetése,
különösen egy ilyen jelentős mű esetében. A problémák ezzel nem émek véget: itt
most csak a súlyos fordítási hibákat említjük meg, amelyek abból adódnak, hogy a
fordító nem ismeri eléggé Bél stílusát, nem mélyedt el Bél egyéb műveiben, csupán
saját „penzumára" koncentrál.
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monográfiát írt Bélről és életművéről (bár éppen a Notitia tekintetében látásmódja beszűkült, s
főként a mai szlovák területekre koncentrál): Tibensky, Ján: Vel'ka ozdoba Uhorska. Dielo,
iivot a doba Maleja Bela. Bratislava, 1984. Kiváló tanulmányokat tartalmazó, de főként szlovák szempontok szerint összeállított tanulmánykötet: Matej Bel. Doba iivot dielo. Szerk,;
Vladimír Matula. Bratislava, 1987.
Bél (Belius) Mátyás: Hungáriáé antiquae et novae prodromus, quomodo in singulis operis
partibus elaborandis, versari constituerit, auctor
. Norimbergae, 1723. 69-124. p.
L. Bél, 1735-1749?.
Ezek listáját legújabban 1. Tóth Gergely: Bél Mátyás „Notitia Hungáriáé novae..." c. művének
keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. I—II. Doktori disszertáció. ELTE BTK Történeti Könyvtár. Bp., 2007. (a továbbiakban: Tóth, 2007.) I. 171-175. p., ül. még 1. a II. kötetben az egyes vármegyeleírás-ismertetők összefoglaló adatait.

Bél Mátyás Notitiája tehát nyomtatásban ma sem hozzáférhető telj es egészében,
s a fordításban közölt vármegyeleírások is sok aggályt vetnek fel. Ezért lenne szükség a kéziratban maradt leírások megbízható kritikai kiadására. Ezzel ugyanis
nemcsak aNotitia ismert „erényeit" (a 18. századi állapotokról szóló értékes adatokat) lehetne maradéktalanul kiaknázni, hanem végre lehetővé válna aNotitia teljes
tartalmi elemzése, egyben Bél Mátyás történészi, foldrajztudósi arcélének megrajzolása is. Bél ugyanis nem csupán egy szorgalmas adatgyűjtő volt, hanem vármegyeleírásokon messze átívelő Magyarország- és történelemképpel, világos és
nagyszabású történetírói koncepciókkal bíró historikus, akinek opus magnum-a, a
Notitia sokkal több, mint amit eddig a gyarló fordításokon keresztül megtudhattunk róla.
I. Út a kiadásig
A kiadás eddigi akadályai
Habár az elmúlt két és fél évszázadban többször felmerült a teljes Notitia kiadásának terve, ezek a kezdeményezések rendre meghiúsultak.6 A folyamatos kudarcban véleményünk szerint három fő tényező játszott szerepet. Egyrészt Bél
kéziratos hagyatéka számos helyre szóródott szét, s éppen a legfontosabb részét, a
Batthyány József kalocsai, majd esztergomi érsek által 1769-ben megvásárolt kéziratokat — amelyek között ott volt a vármegyeleírások zöme — j elentős vízkár érte
a Dunán való szállításkor.7 Ezek a mostoha körülmények már eleve megnehezítették a kiadást tervezők munkáját.
Akadályozta a kiadás megvalósítását a vármegyeleírások rendkívül szerteágazó
szöveghagyományának problémája is. Egy-egy leírásnak akár egy tucat példánya
is lehet, mivel Bél folyton javítgatta őket, s a javított változatokról újabb és újabb
tisztázatot készíttetett. Növelte a példányok számát, hogy Bélnek a Magyar Udvari
Kancelláriának, illetve a Helytartótanácson keresztül a vármegyéknek is el kellett
juttatnia ellenőrzésre a leírásokat, amihez újabb tisztázatok kellettek. Gyakran másolatot készítettek a leírásról a vármegyei hatóságok, illetve magánemberek. Emellett természetesen Bél halála után is másolták a vármegyeleírásokat. így a leírások

6

E kiadási kísérletekre 1. Szelestei N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa.
Budapest 1984. (a továbbiakban: Szelestei, 1984.) 7., 10-11., 16-17. p. Legutóbb 1979-ben
tűzte napirendre az MTA Történettudományi Intézete „Bél Mátyás műveinek, hagyatékának
gyűjteményes kiadását"; a feladattal Wellmann Imrét bízták meg. L. Wellmann, 1979. 381. p.
(a szerkesztő megjegyzése). Ám ez a kezdeményezés sem valósult meg.
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L. Szelestei, 1984. 8-16. p,; Tóth, 2007. I. 13-15. p.

kiadását alapos filológiai munkának kell(ett volna) megelőznie, hogy a fennmaradt
példányok vizsgálata után meg lehessen állapítani a legkésőbbi, legteljesebb, de
még Bél életében készült, Bél által jóváhagyott változatot, amely a szövegkiadás
alapjául szolgálhat.
A filológiai vizsgálathoz azonban szükséges ismerni Bél kapcsolati hálóját, különösen levelezését, mind ismerőseivel, mind a hatóságokkal. Az egyes példányok
funkciójának, a bennük levő javítások, illetve Bél számára küldött adatgyűjtések
szerzőinek, illetve a hatóságok leírásokkal kapcsolatos kifogásainak felderítéséhez csak a Bél-korrespondencián keresztül vezet az út. A levelezés azonban sokáig
feltáratlan, kiadatlan volt.
Ezek az akadályozó tényezők a közelmúltban hárultak el a kiadás elől. Szelestei
N. László 1984-ben elkészítette Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusát:8
ezzel a hatalmas és szétszóródott kézirattömeg végre áttekinthetővé és ezzel kutathatóvá vált (Szelestei a pozsonyi evangélikus líceumban őrzött anyagot—rajta kívül álló okok miatt—nem tudta feltárni, ezt amunkát ajelen sorok írója végezte el
2006-ban9). Ugyancsak SzelesteiN. László 1993-bankiadtaBélMátyás levelezését — amely 919 iratot tartalmaz —, ezzel a tudós munkatársainak, adatközlőinek
köre, hivatalokkal való kapcsolattartása is ismert lett a kutatás számára.10 Ami pedig a Notitia kéziratainak filológiai vizsgálatát illeti, a katalógus és a levelezés segítségével magam vállalkoztam (2008-ban megvédett) disszertációmban a Notitia
összes vármegyeleírásának—tehát a nyomtatott és kéziratos leírásoknak egyaránt
— a szövegkritikai vizsgálatára, azzal a határozott céllal, hogy a mű kiadását lehetővé tegyem.11
Disszertációm eredményei
Disszertációmban tehát a fö hangsúlyt arra helyeztem, hogy az egyes vármegyeleírásokkal kapcsolatos összes dokumentumot felkutassam, a leírások keletkezéstörténetét rekonstruáljam, s a legteljesebb, de még Bél életében készült példányt
megállapítsam. Ezt a következőképpen valósítottam meg. Elsőként családfán ábrázoltam a leírás meglévő, illetve egyéb dokumentumokból kikövetkeztetett elve8

Szelestei, 1984.

9

Tóth Gergely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (katalógus).
— Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis
asservantur. Bp., 2006. (a továbbiakban: Tóth, 2006.)
Bél Mátyás levelezése. Kiad. Szelestei N. László. Bp., 1993. (Commercia litteraria eraditorum
Hungáriáé — Magyarországi tudósok levelezése Hl.)
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Tóth, 2007.

szett példányainak, valamint a kapcsolódó dokumentumoknak, eseményeknek
(adatgyűjtések, levelek, ellenőrzések) az egymáshoz való viszonyát. Majd szövegesen is ismertettem az adott leírás rekonstruált keletkezéstörténetét: kik segítettek, kik látták a leírást, mi volt a kifogása a hatóságoknak stb. Ezután tételesen
bemutattam a kéziratokat (levéltári adatok, tartalom, az irat funkciója, készítője, a
készítés dátuma), a családfán kapott betűjelek szerint. Végül összefoglaló adatok
címén a lényeges információkat megismételtem: ezek között azt is, hogy mi a legkésőbbi, legteljesebb—tehát a szövegkiadás alapját képezendő—kézirat.12 Ezt a
vizsgálatot mind a 48 vármegye—és a j ászkun kerületek—leírásánál elvégeztem.
A fent ismertetett vizsgálatra alapozva írtam disszertációmban az egész Notitia
keletkezéséről.13 Itt csak akiadás szempontjából fontos eredményeket emelem ki.
Külön fejezetben tárgyaltam, hogyan állapította meg Bél az általa leírni kívánt Magyarország „kiterjedését", határait, s ezek a megállapítások hogyan változtak az
idők során (minderre alább még hosszabban kitérek). Ez természetesen azért lényeges a megjelentetés tekintetében, mert így vált lehetővé, hogy egyáltalán meg
tudjuk határozni a kiadandó mű tartalmát, kereteit. Hosszan írtam Bél Mátyás munkatársairól, adatgyűjtőiről—akik nélkül nem j öhetett volna létre a Notitia —, ezek
személyéről, segítségük mikéntjéről és mértékéről; megállapítottam kézírásukat,
az általuk írt és Bél Mátyásnak küldött dokumentumok körét.14 A vizsgálat során
kiderült: több leírás esetében nem is Bél a szerző, hanem csupán valamely munkatársának — a pozsonyi tudós elvei szerint megírt — vármegye-ismertetése áll rendelkezésre. Ezt a kiadás során természetesen mérlegelnünk, és valamiképpen
jeleznünk kell (bár a Notitia eme részeit is ki kívánjuk adni, hiszen Bél „műhelyének" alkotása). ,3él és a hatalom" cím alatt tárgyaltam a leírások kancelláriai és
vármegyei revízióját.15 Megvizsgáltam, hogy az egyes hatóságok általában milyen
kifogással éltek Bél művével szemben, s hogy e kifogásoknak Bél mennyiben tett
eleget. Dolgozatunk eme része a megjelentetés munkájához két szempontból járulhat hozzá. Egyrészt a kancelláriai, vármegyei észrevételek összegyűjtése akár a
szövegkiadásnál is segíthet, hiszen a hatóságok kifogásai sokszor idézik az eredeti
szöveget. Fontosabb, hogy az észrevételek tartalmának ismeretével meg tudjuk ál-
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A vármegyeleírások vizsgálata disszertációnk második kötetében található. L. uo. n. kötet. Sáros vármegye leírásának ilyen típusú vizsgálatát közzétettem. L. Tóth Gergely: Bél Mátyás Sáros vármegyéről. A leírás keletkezése és vármegyei fogadtatása. In: Gesta 6. (2006) 2. sz.
30-49. p.
Uo. I. kötet.
Uo I. 63-128. p.
Uo. I. 129-149. p.

lapítani, mi az, amitBél nem saját jószántából, hanem a hatóságok utasítására törölt
a szövegből. Mivel e törölt részek között igen értékes megfigyelések, adatok is találhatók —így például a kinyomtatottak közül Turóc vármegyénél egy telj es oklevéltár a turóci nemességről,16 a kéziratban maradtak közül pedig Fejér vármegye
korai leírása, ahol még jelezve van az egyes falvak felekezeti hovatartozása17 —,
ezért fontolóra kell venni eme törölt szövegrészek függelékben való közlését.

II. A tervezett kiadás felépítése
Dolgozatunk elkészítése után határoztuk el, hogy az eddigi eredményekre támaszkodva elkészítjük a kéziratban maradt vármegyeleírások kritikai kiadását. Akiadás
megtervezésénél azonban nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy lehetőleg Bél eredeti elképzelései szerint jáijunk el. Ehhez tartottuk magunkat a kiadandó vármegyeleírások sorrendje, csoportosítása, vagyis aNotitia szerkezete tekintetében is.

Bél 1732. évi tervezete
Bélnek a Notitia teljes szerkezetével kapcsolatos elképzeléseit leginkább abból a
levélből lehet megtudni, amelyet 1732. júl. 9-én írt, minden bizonnyal a Helytartótanács részére. A levélből csak a függeléknek szánt Notitia-vkAdiX autográf piszkol t a maradt meg. A vázlatban az egyes vármegyék mellett Bél megjegyezte, hogy
leírásukkal milyen mértékben készült el, illetve, hogy a leírás hol tart a hivatalos —
vármegyei és kancelláriai — cenzúrában. Fő célja az lehetett, hogy rámutasson: a
vármegyei ellenőrzés, illetve adatszolgáltatás akadozása rendkívül lelassítja munkáját.18 Ami szempontunkból viszont az a fontos a tervezetből, hogy Bél pontosan
bemutatta, milyen csoportosításban kívánj a kiadni a vármegyeleírásokat. Láthatóan ez is célja volt, hiszen világos szerkezetet vázol fel, s az egyes csoportok kötetbeosztását is jelzi. A szerkezet a következőképpen foglalható össze:
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Tóth, 2007. II. 39-41. p.
Uo. n. 153-154. p.
Bél (Belius) Mátyás: Sciagraphia, Operis Geographico-Historici, de Hungaria. [1732.] Kézirat. Ústredná Kniínica Slovenskej Akadémie Vied, Lyceálna knténica, Bratislava (= LK),
FragmentaX. Közölve: Tóth, 2006. 73-79. p. (a továbbiakban: Bél, 1732.) A tervezetre még 1.
Tóth, 2006, xvii-xviii. p.

I. rész: „Dunán inneni Magyarország" (Hungaria Cis-Dcmubiana)
I. Pozsony, 2. Nyitra, 3. Trencsén, 4. Turóc, 5. Bars, 6. Komárom, 7.
Pest-Pilis-Solt, 8. Nógrád, 9. Hont, 10. Zólyom, ll.Liptó, 12. Árva (a tervezet szerint három kötetben adható ki)
II. rész: „Dunán túli Magyarország" (Hungaria Trans-Danubiana)
1. Moson, 2. Sopron, 3. Vas, 4. Zala, 5. Veszprém, 6. Győr, 7. Esztergom, 8. Fejér,
9. Tolna, 10. Somogy, 11. Baranya, és 12. a szlavón vármegyék (Comitatus
Sclavoniae): a.) Pozsega, b.) Verőce, c.) Valkó, d.) Szerém (a tervezet szerint egy
kötetben)
IQ. rész: „Tiszán inneni Magyarország" (Hungaria Cis-Tíbiscana)
1. Szepes, 2. Sáros, 3. Zemplén, 4. Ung, 5. Bereg, 6. Abaúj, 7. Gömör, 8. Torna, 9.
Borsod, 10. Heves és Külső-Szolnok, 11. Csongrád, 12. Bács-Bodrog (a tervezet
szerint egy kötetben)
IV. rész: „Tiszántúli Magyarország" (Hungaria Trans-Tibiscana)
1. Temes, 2. Csanád, 3. Arad, 4. Zaránd, 5. Békés, 6. Bihar, 7. Kraszna, 8. Kővár, 9.
Közép-Szolnok, 10. Szatmár, 11. Szabolcs, 12. Ugocsa, 13. Máramaros. (nem ír
kötetbeosztást)
Bél tehát négy nagy egységet, „részt" tervezett, amelyek sorrendben a Dunán
inneni, a Dunán túli, a Tiszán inneni, illetve a Tiszán túli Magyarországot mutatták
volna be. Ez a felosztás, illetve sorrend látható a nyomtatott kötetek címében is. Bél
a főcímben négy részt, és a fenti sorrendben „Dunán inneni" stb. Magyarországot
ír, akötetek előzéklapján lévő címbenpedig „Dunán inneni részt" (Pars Cis-Danubialis) stb.19 Bél csoportosítása nyilvánvalóan a négy kerületre megy vissza, amelyeket az 1722-1723. évi országgyűlésen határoztak meg pontosan. Ekkor állították fel ugyanis a „kerületi tábla" elnevezésű bírói testületeket, melyek illetékessége a törvényben meghatározott vármegyékből álló kerületekre, a,,Dunán inneni", „Dunán túli", „Tiszán inneni", és „Tiszán túli" kerületre terjedt ki 20 Megjegyzendő viszont, hogy e kerületeknek, mint csoportosításnak már korábban is volt
némi szerepe az országgyűlés alsótábláján, bár valóságos funkciót csak az említett
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L. az 1. jegyzetet.
A törvénycikk: 1723: XXXI. A törvényszöveget 1. Corpus Juris Hungarici. 1657-1740. Szerk.
Márkus Dezső. Bp. 1901. 592. p.

diétán kaptak.21 A Bél-féle beosztás és a kijelölt kerületek közötti egyezés nemcsak
az elnevezésben van, hanem a vármegyék csoportosításában is, igaz, Bél nem teljesen követte a törvénycikkben leírtakat. Esztergom vármegyét a „Dunántúli Magyarországhoz" sorolja, noha az a Dunán inneni kerülethez tartozott, míg a Dunán
túli kerületbe tagolt Komárom vármegyét éppen fordítva; továbbá Bereg és Csongrád vármegyét a „Tiszán inneni Magyarországhoz" tartozónak tekinti, j óllehet azt a
törvény a Tiszán túli kerülethez csatolta.22
Bél beosztása más részletekben is eltért az akkori hivatalos közigazgatási beosztástól, illetve Magyarország-fogalomtól—vagy éppen együtt alakult vele. Tervezete szerint nem szándékozott Erdélyről írni (amely ekkor közjogilag nem volt
Magyarország része), viszont leírást kívánt készíteni a partiumi, tehát ekkor
(1732-ben) joghatóságilag az erdélyi kormányszékek alá tartozó vármegyékről —
Kraszna, Kővár, Közép-Szolnok, Máramaros, Zaránd vármegyék —, amely leírások aztán meg is születtek. Emellett Arad és Békés vármegyét, illetve a Temesi
Bánságot (nála „Temes vármegye", de az egész Bánság területére értve) is bevette
tervezetébe, amelyek azért érdemelnek figyelmet, mert Arad és Békés vármegyei
igazgatása ekkor még nem szerveződött újjá, míg a Bánság katonai igazgatás alatt
állt. Bél ezeket, illetve a partiumi vármegyéket értelemszerűen a „Tiszán túli Magyarország" alá osztotta be. Ugyancsak szeretett volna leírást készíteni a szlavón
vármegyékről (Pozsega, Verőce, Valkó, Szerém), ám ezekről később maga is lemondott, nyilvánvalóan a nagy távolság, illetve ama tény miatt, hogy a terület véglegesen horvát báni fennhatóság alá került.23
A vármegyék sorrendjével kapcsolatban megjegyzendő: Bél kifejezetten törekedett arra, hogy a vármegyeleírások kiadásában egyfajtaföldrajzilogika érvényesüljön, vagyis egymással határos vármegyék következzenek egymás után. A
nyomtatott kötetekben erre többször utalást tesz, pl. a Pozsony vármegye után következő Turóc bevezetőjében éppen azon sajnálkozik, hogy a földrajzi sorrendet itt
nem sikerült megvalósítania, hiszen Pozsony után Nyitrának kellett volna következnie, de az utóbbi leírásának elbírálása elhúzódott, így kénytelen volt a helyére
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Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig. Bp., 1997. (História Könyvtár, Monográfiák 9/1.) 77-78. p.; Szántay Antal: Regionális igazgatás a 18. századi Magyarországon. In: Történelmi Szemle 50. (2008) 3. sz. 313-333. p. (a továbbiakban:
Szántay, 2008.), itt: 314-316. p.
Bél, 1732. 74-75. E vármegyék „hovatartozásánál" más forrásokban is megfigyelhető némi
bizonytalanság. L. Szántay, 2008. 315. p.
Bél, 1732. 76-78. p. A Notitia földrajzi .kiterjedésére", Bél ezzel kapcsolatos elgondolásaira s
azok módosulásaira bővebben 1. Tóth, 2007. I. 55—62. p.

Turóc ismertetését beilleszteni.24 Ugyanígy panaszkodik Bars vármegye leírásának elején: Nógrád vármegye leírása után Hont vármegyének kellene jönnie
„szomszédos fekvésük miatt" (ob situum adfinitatem), de minthogy sokáig nem
kapott adatokat a vármegyéről, kényszerűségből Bars vármegyével kell folytatnia
a leírást25 Az 1732 -es tervezetben ez a földrajzi sorrendiség még maradéktalanul
megvalósul, így ott valóban Nyitra következik Pozsony vármegye, illetve Hont
Nógrád után.26 Ha végigtekintünk a tervezeten, végig látható ez a tudatos, földrajzi
alapú szerkesztés; nem véletlenül vannak az eredeti szövegben is beszámozva a
vármegyék.

Az 1742—1749 között készült tervezet
Az 1732-es tervezetet később egy másik követte. Ebben a már idős pozsonyi tudós
azt vázolta fel, hogy halála után (post mea fata) milyen sorrendben kell kiadni a
vármegyeleírásokat (vagyis már nem bízott abban, hogy ő ezt megéri).27 Elméletileg tehát e tervezetnek kellene számunkra irányadónak lenni. A tervezet az 5. kötettel indul, mert, mint úja, az első négy kötet már megjelent nyomtatásban (tehát a
tervezet 1742, a 4. kötet megjelenése után készült). Az 5. kötetben helyezte volna el
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„Poscebat id sane, cum totius ordo scriptionis, tum situum in primis cognatio, ut Comitatum
Posoniensem emensi, ad Nitriensem pedem proferremus: quippe, inde a Moraviae collimitio,
usque ad fines Comaromiensium, perpetuo latere provinciám eam, corniculantis lunae instar,
circumscribentem. Sed, cum nescio, quo nostro fato, concinnatam dudum, Nitriensis Comitatus
históriám, ob recognitionis inexspectatam tarditatem, nequiverimuis hucusque, curis secundis,
elaboratíorem reddere; operae autem typographicae, nequeant, sine exstanti, & impensarum, &
temporis iactura, feriari: dandum id fűit necessitati, ut Thúrócziensem hunc, magna & libenti
provincialium cura, emendatum quidem, locupletatumque, illius loco, substitueremus." Bél,
1735-1749? ü. 291-292. p.
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Uo. IV. 155-156. p.
L. a fenti összefoglaló táblázatot, ill. Bél, 1732. 73. p.
A tervezet Miller Jakab Ferdinándnak, Batthyány József esztergomi érsek titkárának a feljegyzésében maradt fenn, amelyet Bél kéziratos hagyatékának rendezése után készített, mintegy
pótlásul az akkor megjelent Horányi-féle Memória Hungarorum-hoz, illetve annak Bél Mátyás-életrajzához. A titkár átmásolta feljegyzésébe a tervezetet, említve, hogy ezt maga Bél írta
a kéziratos kötetekhez mellékelt lapon. L. Miller Jakab Ferdinánd: Appendix ad Biographiam
Matthiae Belü, quam nuper Alexius Horányi CC. RR. e SS. PP. in Memória Hungarorum, et
Provincialium scriptis editis notorum, 8vo, Viennae 1775. Part. I. pag. 167-261. vulgavit:
speciatim de Eiusdem Manuscriptorum Collectione. Vindobonae, 1775. nov. 15. OSZK Kézirattár Quart. Lat. 63/1. ff. 1-26. Közölve: Szelestei, 1984. 212-230. p. (a továbbiakban: Miller, 1775.) 214. Bél rendelkezését 1. uo. 214-215. p.

Bél az összes dunántúli vármegyét, vagyis a „Dunántúli Magyarországot" tartalmazó 2. részt. Az 1732-es tervezet vonatkozó részétől — tehát a második, Dunántúli rész beosztásától — annyiban tér el, hogy Komárom vármegyét ide veszi,
továbbá a sorrendet is módosítja. A módosítással azonban megbomlott az 1732-es
tervezetben még hibátlanul érvényesülő földrajzi elrendezés (az új sorrend:
Moson, Sopron, Győr, Komárom, Vas, Fejér, Esztergom, Veszprém, Zala, Somogy,
Tolna, Baranya).28
Ami a többi — kiadatlan—vármegyeleírást illeti, Bél olyan rendszertelen módon íija elő publikálásukat, hogy az a tervezet használhatóságát is megkérdőjelezi.
Elsőként Árva és Trencsén vármegye leírásával kell foglalkoznunk. Ezek értelemszerűen az első,,,Dunán inneni részben" kaptak volna helyet: így szerepelnek az
1732-es tervezetben is.29 Ám az első négy — Dunán inneni részt tartalmazó —
nyomtatott kötetbe nem kerültek bele, mégpedig hasonló okokból, mint amiért
Nyitra és Hont vármegye leírása is „csúszott". Árva leírásának ellenőrzését a vármegyei hatóság hosszas halogatás után elhárította magától, Trencsén leírásával pedig maga Bél késett el, mivel még az 1740-es években is dolgozott rajta, s a vármegyének valószínűleg nem is küldte át.30 A pozsonyi tudós végül le is mondott e két
vármegyeleírás megjelentetéséről — bár terv szerint nekik kellett volna következniük —, s ehelyett a,^Dunántúli rész" kiadását készítette elő. Ez egyértelműen látszik a dunántúli vármegyeleírások kéziratainak többségén elvégzett, 1740-es
évekre datálható javításokból,31 illetve abból a tényből, hogy Moson vármegye leírásának —tehát a Dunántúli rész tervezett első darabjának — a nyomdai szedése
is megtörtént, amelyet aztán Bél korrektúrázott.32 Végül erről bizonyosodhatunk
meg a tárgyalt kései tervezet vizsgálata útján is, ahol Bél az ötödik, soron következő kötetbe, mint láttuk, a dunántúli vármegyéket képzelte el, míg Árva és Trencsén
leírását a sorrendben hatodik—meg nem valósuló—„óriáskötetbe" szánta, amely
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Miller, 1775. 214. p.
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L. fent, ill. Bél, 1732. 73-74. p.
L. Tóth, 2007. II. 113-118., 123-130. 123-130. p.
Tóth Gergely: Bél Mátyás leírása Sopronról és Sopron vármegyéről: a mű és forrásai. In: Bél
Mátyás: Sopron vármegye leírása. — Descriptio Comitatus Semproniensis. I-HI. A latin szöveget gond. és ford. Déri Balázs, Földváry Miklós, Tóth Gergely. Szerk.: Kincses Katalin Mária. Sopron, 2001-2006. (Sopron város történeti forrásai, Cl sorozat, 1-A. kötet) (a továbbiakban: Bél, 2001-2006.) III. 239-262. p., itt: 239-240. p.
A leírás — a dunántúli rész egyetlen fejezeteként — később meg is jelent. L. Bél, 1735-1749?
V. Minderre még 1. Tóth, 2007. II. 133-138. p. Még 1. az 1. jegyzetet.
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az összes többi vármegyét tartalmazta volna. A két „elhalasztott" leírás még itt is a
sor végén szerepel, mintha az idős tudósnak csak utólag jutottak volna eszébe.33
Bél tehát lezáratlan, ellenőrizetlen állapotuk miatt tette ad acta Árva és Trencsén
leírását, s inkább úgy döntött, hogy az időközben befejezett és ellenőrzött dunántúli vármegyeleírásokat adja ki, hogy ezzel is haladjon előre a kiadás számos nehézségtől kísért ügye. Mi viszont úgy véljük, ezekkel a leírásokkal kellene kezdeni a
kiadást. Egyrészt ezt követeli meg a Notitia Bél által felállított korábbi tervezete,
ahol — mint láttuk — Árva és Trencsén vármegye ismertetése az első részben kapott helyet. Bél egyébként Árva vármegye leírásának előszavában világosan utal
rá, hogy Árva ismertetése a Dunán inneni rész utolsó állomása—így akarta tervezetében is —,34 s hogy ezután jön majd a Dunántúli rész.35 Ezek után furcsa lenne,
ha Bél kései tervezete alapján az utolsó előttiként jóval a dunántúliak után adnánk
ki Trencsént és Árvát. Egyébként a két leírás kidolgozottsága, adatgazdagsága miatt is megérdemli, hogy a legjobb minőségű Dunán inneni leírások „után", azokhoz
kapcsolva adjuk ki őket. Bizonyára Bél akarata is ez lett volna, ha nem kényszeríti a
vármegyei hatóságok késlekedése a sorrend felborítására.
A Tiszán inneni, és Tiszán túli „rész" vármegyeleírásait, mint fentebb már utaltunk rá, Bél egy kötetben tervezte kiadni e kései tervezete szerint, legalábbis így
hagyta meg a maj dani kiadónak. Talán szándékosan nem akart több kötetet kilátásba helyezni, hogy ezzel is könnyítse, gyorsítsa a posztumusz megjelentetést. Viszont a vármegyeleírások jobbára mindenfajta sorrend vagy logika nélkül követik
egymást e kötettervben, tekintet nélkül arra, hogy melyik „részhez" tartoznak,
vagy hogy szomszédosak-e egymással. így jöhet egymás után Temes, Kővár, Ung,
Torna, Bács-Bodrog, majd Szatmár.36 E kusza beosztást — amelyet az idős és a reményeiben csalatkozó Bél vetett papírra, láthatólag különösebb átgondoltság
nélkül — ugyancsak revideálnunk kell.
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Miller, 1775. 214. p.
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L. fent, ill. Bél, 1732. 74. p.
„Ventum est tandem, ad terminum Hungáriáé Cis-Danubianae, quam Tomis quatuor, ita
complexi sumus hucusque, ut quid quid citeriori amnis parte Comiatuum fúit obvium, suma,
id omne exaggerataque adeuratione designaremus.... Nos iam, quod est, Cis-Danubiana
Hungáriáé parte hac, longinqui nostri laboriosique itineris, residuum, in Arvensi ista, ad quam
delati sumus, provincia conficiamus; flexuri demum peregrinationem, in regionem Hungáriáé
Trans-Danubianam." Bél Mátyás: Comitatus Arvensis. Kézirat. Esztergomi Főszékesegyházi
Könyvtár Hist. I. i., 1. p. (a továbbiakban: Bél, C. Arvensis).
Miller, 1775. 214. p.
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Az általunk megállapított kötetbeosztás
Ahogy azt a fentiekben láttuk, az 1742-1749-es Bél-féle tervezetből jórészt hiányoznak a Notitia korábban kijelölt, és többé-kevésbé a nyomtatott kötetekben is
érvényesülő szerkesztési alapelvei, tehát a „részek" szerinti tárgyalás, és a földrajzi
szempontú sorrendiség. A dunántúli vármegyéket tartalmazandó ötödik kötet terve
valamelyest kivétel ez alól, bár ott is vannak ésszerűtlen megoldások (egymás
után: Komárom, Vas, Fejér, ami a földrajzi alapú sorrend hiányát mutatja). Ezért a
legegyszerűbbnek azt gondoltuk, ha a fentebb tárgyalt, és a mondott elveket szem
előtt tartó, 1732-es autográf Notitia-tcrvczctet részesítjük előnyben a kiadásnál,
amely tervezetet Bél még hatalmas munkakedvvel, a sikeres lebonyolításban bizakodva vetett papírra. Ennek megfelelően elsőként kívánjuk közölni a két,kimaradt", a Dunán inneni részhez tartozó vármegyét (Trencsén, Árva), majd a többi
rész vármegyéit (Dunántúli, Tiszán inneni, Tiszántúli), az 1732-es Sciagraphiában
felállított sorrend szerint.
A plánumtól csak néhány esetben kell eltérnünk; pontosabban Bél tért el tőle a
későbbiekben. Az első ilyen Komárom vármegye kérdése, amelyet Bél az 1732-es
vázlatában a Dunán inneni kerülethez kötött. Úgy látjuk azonban, hogy ezt a döntését még az 1730-as években felülvizsgálta. A leírásnak ugyanis a tervezet szerint
Bars vármegye után, illetve Pest-Pilis-Solt vármegye előtt kellett volna kiadásra
kerülnie (1. fent), de Bél semmi jelét nem adja annak, hogy erre valóban törekedett
volna, illetve, hogy sajnálkozna a sorrend felborulásán, mint ahogy azt Nyitra és
Hont esetében láttuk. Magában Komárom vármegye leírásában sem utal arra, hogy
a Dunán inneni részhez tartozónak tekintené, kései tervezetében pedig már egyértelműen a dunántúli vármegyék közé, az ötödik kötetbe sorolta be.37 Hosszas mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy mi is a Dunántúli részben helyezzük el a
vármegyeleírást. Bár itt ugyanúgy eltér Bél a korábbi beosztástól, mint Árva és
Trencsén esetében, nem zárható ki azonban, hogy időközben — a kerületi beosztást is figyelembe véve — tudatosan, és nem időhiány vagy egyéb okok miatt
döntött Komárom vármegye áthelyezése mellett.
A Dunántúli részhez tartozik még, hogy Bél nem készítette el a tervezetben szereplő szlavón vármegyék leírását, így azokat nem áll módunkban közölni. Hasonló
a helyzet Szepes vármegye leírásával. Mint említettük, Bél megjelentette a
Prodromus-ban,38 de 1732-es tervezetében azt úja, hogy kiegészítésekkel és tér-
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Uo.
L. a 3. jegyzetet.

képpel újra ki kívánja adni, a harmadik, Tiszán inneni rész elején.39 Csakhogy Bél
kéziratos hagyatékában sehol sem találtunk olyan kéziratot, amely a Prodromusban kiadott szöveghez képest egy javított, bővített változat lett volna, s Bél sem utal
máshol arra, hogy dolgozna a leírás kiegészítésén.40 így a leírást nem adjuk ki újra,
hiszen csak a nyomtatott változatot tudnánk reprodukálni.
Végül ugyancsak eltértünk a tervezettől akkor, amikor a jász és kun kerületek
leírását elhelyeztük a Tiszán inneni részben. Maga a szöveg a Notitia vármegyeleírásainak szerkezete szerint épül fel (általános és különleges rész stb.), de sejtésünk
szerint nem a pozsonyi tudós, hanem fo munkatársa, Matolai János készítette.41
A jászkun kerületek leírása Bél tervezeteiben egyáltalán nem szerepel. Tehát arra
lehet gondolni, hogy Bél valamiért nem tudott mit kezdeni az irattal. Az ok szerintünk a következő: a Notitiábsai megfigyelhető gyakorlat szerint a kiváltságos területek ismertetései azon vármegyék leírásaiban szerepelnek, amelyek kebelében a
kiváltságos terület elhelyezkedik (így olvasható pl. a hajdúvárosok leírása Szabolcs vármegye leírásában stb.). Eszerint a Kiskun kerületet Pest-Pilis-Solt vármegye leírásában, míg a Nagykun és a Jász kerületet Heves és Külső-Szolnok vármegye leírásában kellett volna elhelyezni; csakhogy ez nehezen lett volna megoldható, hiszen Matolai alkotásában e kerületek története, bemutatása eléggé összefonódik. Ezért Bél elvetette a szöveg közlését, vagy esetleg úgy gondolta, hogy majd
Heves és Külső-Szolnok vármegye részeként közli. Akárhogy is, a szöveget kezdetlegessége, kidolgozatlansága ellenére közölni kívánjuk, hiszen formailag és
tartalmilag mindenképpen a Notitia része, és Bél legközelebbi munkatársa készítette (nem beszélve arról, hogy a szövegben lévő jász és kun kiváltságos települések más vármegyeleírásban természetesen nem szerepelnek, így ha nem közölnénk
a szöveget, a Notitia tartalmában mintegy „hiány" keletkezne).
Mindezeket mérlegre téve állítottuk össze a vármegyeleírások kiadásának tervét, amely tehát az 1732-es tervezeten alapul. A leírások terjedelmét is figyelembe
véve tíz kötetben láljuk kivitelezhetőnek a kéziratos leírások kiadását. A köteteket
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy Bél beosztásának megfelelően, illetve azon túl
is egy jól körülhatárolható területet öleljenek fel. (Abeosztást 1. akövetkező lapon.)
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Bél, 1732. 76. p.
A leírásra bővebben 1. Tóth, 2007. I. 159. p., H. 211-216. p.
A leírásra bővebben 1. uo. II. 118-121. p.

I. Dunán inneni rész
I. kötet: Trencsén, Árva vármegyék leírásai
II. Dunántúli rész
2: Sopron, Vas, Zala, Veszprém
3: Győr, Komárom, Esztergom
4: Fejér, Tolna, Somogy, Baranya
III. Tiszán inneni rész
5: Sáros, Zemplén, Ung, Bereg
6: Abaúj, Gömör, Torna, Borsod
7: Heves és Külső-Szolnok, Csongrád, Bács-Bodrog, jászkun kerületek
IV. Tiszántúli rész
8: Temes, Csanád, Arad, Zaránd, Békés
9: Bihar, Kraszna, Kővár, Közép-Szolnok
10: Szatmár, Szabolcs, Ugocsa, Máramaros

HL A szövegközlés módszere és az egyes kötetek felépítése
A kiadásra kerülő példány kiválasztása
Amint arról fentebb már volt szó, az egyes vármegyeleírások kéziratos példányai
közül értelemszerűen a Bél életében készült legkésőbbi példányt, vagy—ha az elveszett — az arról készített másolatot kívánjuk közölni. E „legkésőbbi" példányokat disszertációnk második kötetében már megállapítottuk. 42 Itt kell ismét
hangsúlyoznunk, hogy az eddigi kiadások—amelyek egy-két kivételével csupán a
szöveg fordítását közlik —jelentős részben nem a megfelelő kéziraton alapulnak,
így a készítők vagy nem a legkésőbbi változatot, vagy egy rossz minőségű, esetleg
nem is Bél műhelye által készített kivonatos másolatot használtak. Ezért disszertációnkban különös figyelmet szenteltünk az egyes leírások keletkezéstörténetének,
és szöveghagyományának feltárására, hogy ezáltal biztosan a megfelelő változat
kerüljön kiadásra.
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Tóth, 2007. II. kötet.

A szövegközlés elvei
A szöveget betűhűen kívánjuk közölni. Ez alól kivétel a szó eleji u v-nek írása, illetve a szó belsejében lévő v «-nak írása: ettől a mai szem számára igen zavaró eljárástól kiadásunkban eltekintünk. Ezt javasolják a közelmúltban megjelent, az újkori
latin forrásszövegek kiadásával kapcsolatos ajánlások is 43 Nem követtük viszont
eme ajánlásokat abban, hogy az i és j betűt kiejtés szerint kell alkalmazni.44 Ez
ugyanis azt jelentené, hogy ahol az zy-nek ejtendő (pl. iam, maiestas etc.), ottmindigy-t kellene írni. Bél azonban soha, semmilyen formában nem írt latin szövegben
j-t—ezzel egyébként nyilván az európai gyakorlathoz igazodott —, 45 így nem lenne szerencsés, ha ezt a láthatóan következetes írásmódot utólag önkényesen megváltoztatnánk.
Meg kívánjuk tartani a sajátságos, vesszőket igen sűrűn alkalmazó Bél-féle központozást. Az egyik indokunk éppen eme interpunkció sajátsága, egyedisége: biztosan Béltől származik, hiszen saját kezű kézirataiban következetesen alkalmaz
za,46 s láthatóan írnokainak is meghagyta, hogy azt kövessék, mivel a másolatokban, és a kinyomtatott szövegekben is érvényesült ez a módszer.47 Másrészt Bél eljárása logikus, amennyiben az egyes mondatrészeket választja el — egészen a
jelzős, igeneves szerkezetekig — egymástól, így akár a megértést is könnyítheti.
Ezenkívül két fontosabb sajátossága van még a Bél által írt szövegeknek, már
ami az ortográfiát illeti. Az egyik, hogy egyes igekötőknél, különösen az ad igekötő esetében a gyakorlattal ellentétben nem jelöli a Ű? hasonulását (pl. affero, appello
helyett adfero-1, adpello-X ír) 48 Még szokatlanabb, hogy bizonyos, két tagból (általában elöljárószóból és valamely más szóból) a gyakorlat során összeolvadt kötő-
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Oborni Teréz: A kora újkori latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról, In: Fons 7. (2000) 1. sz.
[A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Szerk. Kenyeres István.] 67-75. p., különösen 73. p. (a továbbiakban: Oborni, 2000.); Soós István: Javaslatok az újkori magyarországi latin és német nyelvű források kiadására. Uo. 81-89. p., különösen 86. p. (a
továbbiakban: Soós, 2000.)
Oborni, 2000. 73. p.; Soós, 2000. 86. p. (Bár az utóbbi csak arra az esetre javasolja aj használatát a kiadásban, ha az eredetiben is az áll.)
Fazekas István: Korreferátum Oborni Teréz előadásához. In: Fons 7. (2000) 1. sz. 77-79. p.,
különösen 78. p.
Ezt lehet látni pl. Bars vármegye leírásának általa írt piszkozaíában: ,3archiensem Comitatum,
olim, a civitate Barch, ita adpellavere, nostri illi homines, qui regionem, in Comitatus primi

dispertiverunt." Bél Mátyás: História Comitatus Barchiensis. LK 427. kt. 241.
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Az előző jegyzetben olvasható mondat a nyomtatásban ugyanígy szerepel, sőt, a Comitatus
után is áll egy vessző. L. Bél, 1735-1749? IV. 157. p.
A jelenségre 1. az előbb idézett mondat adpellavere alakját (1. a 46. jegyzetet).

szavakat, vagy névmásokat (imprimis, quidquid, quocirca etc.) következetesen
külön ír le (inprimis, quidquid, quo circa).49 Bár ezek a megoldások nem szokványosak, meghagyásuk mellett döntöttünk, mert jól érzékeltetik Bél purista, a nyelvi
pontosságra törekvő, egyben kissé tudálékos latin stílusát.
Szövegkritikai és tárgyi jegyzetek
Sajátos módon háromféle jegyzet is lesz, illetve lehet kiadásunkban a szöveg alatt.
Az első jegyzettípus magának Bélnek ajegyzetei, aki a hivatkozott művek szöveghelyét adta meg itt, de néha hosszabb megj egyzéseket is tesz bennük. A másik j egyzettípus a szövegkritikai jegyzeteké: ezekben közöljük a szövegvariánsokat, általunk
végzett javítás esetén az eredeti (hibás) szöveget, a szöveg kiegészítése esetén a kiegészítés okát és forrását stb. Meg kell jegyeznünk, hogy kritikai apparátusunkban
csak bizonytalan olvasat, vagy szövegromlás esetén használjuk, illetve közöljük a leírások más, korábbi kéziratos példányainak olvasatait. Ennek oka egyértelmű.
Egy-egy vármegyeleírás kéziratai többségében a készülő, formálódó alkotás állomásai: Bél piszkozatot készít, javítja, erről másolatot készíttet, azon is csinál javításokat
(vagy más—kolléga, hatóság —javít bele, amit Bél elfogad, vagy elvet), ezt a javított példányt is letisztáztatja, és így tovább. Az egyes kéziratok közötti különbséget
tehát gyakorlatilag Bél (vagy mások) javításai, pótlásai jelentik. A legkésőbbi kézirat
— szövegkiadásunk alapja—értelemszerűen a szerző, Bél által legjobbnak tekintett
szövegváltozat, amely az ő módosításai alapján jött létre, így a korábbi, általa felülírt
állapotok regisztrálása felesleges és mennyiségileg is lehetetlen lenne. (Ettől csak
akkor tekintünk el, amikor—mint írtuk—Bél a hatóságok utasítására törölt valamilyen értékes szövegrészt: ilyenkor a korábbi példány által megőrzött, törölt textust
függelékben közöljük.) Mindazonáltal olykor szükséges a korábbi változatok használata, hiszen a szöveg folyamatos javítgatása mellett működik egy ellenkező folyamat is: az újabb és újabb tisztázatokban a másolók „gyarlósága" folytán megjelennek
a klasszikus másolói hibák, a szókihagyások, félreolvasások stb. Ezek kijavításához
a korábbi változatok nagy segítséget nyújthatnak.
Végül a harmadik jegyzettípusban, a tárgyi jegyzetekben csak a legszükségesebb megjegyzéseket kívánjuk leírni a szöveggel kapcsolatban: Bél által használt
irodalom esetében az azonosítást, esetleg újabb kiadást, nyilvánvaló tévedések kiküszöbölését. Ennél többre a munka nagysága miatt nem vállalkozhatunk (s a kriti-
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Az in primis-re 1. pl. Árva vármegye leírását: Bél, C. Arvensis 3, 4. etc. A quid quid-re 1. uo. p.
1. A quo circá-ra 1. Bél, 1735-1749? ÜL 361. p.

kai kiadások általában így is járnak el). A személy- és helynevek azonosítását,
magyarázatát nem a tárgyi jegyzetekben, hanem az annotált mutatókban tervezzük
megoldani.
A szöveg tipográfiája
Ami a szöveg nyomdai szedését illeti, értelemszerűen a már nyomtatásban megjelent kötetek szolgálhatnak mintaként. Az azokban megvalósított módszerek követésére könnyen lehetőség nyílik, hiszen Bél — illetve őt másolva az írnokok — a
nem publikált vármegyeleírások kézirataiban is jelölte, hogy egyes szavakat, illetve szövegrészeket milyen betűtípussal akar szedetni. így akurziválandó szövegrészeket (személy- és helynevek, idézetek) szimpla aláhúzással, a kiskapitálissal
szedendő részeket (fontosabb személy- és helynevek, feliratok) két aláhúzott vonallaljelölte; hosszabb idézeteknél pedig kurziválást, vagy a sorok elején elhelyezett felső macskakörmök (") alkalmazását hagyta meg a tipográfusnak. Emellett
Bél minden saját maga által írt kéziratában elkészítette a szöveg tematikáját röviden közlő margószövegeket. Vagyis a kiadáskor nem kell tennünk mást, mint a
kéziratokban előírt tipográfiát megvalósítani,50
Kérdés persze, hogy érdemes-e vesződni egy 21. századi szövegkiadásban a
18. századi tipográfiával. Mindenképpen a Bél-féle nyomtatott szövegkép megtartása mellett szól azonban annak praktikussága: a margók könnyen áttekinthetővé
teszik a szöveget, és szintén a könnyű keresést segítik elő a kurzívba, kiskapitálisba
tett személy- és helynevek. Emellett a már Bél életében kinyomtatott kötetek —
amelyekben ezek az elvek érvényesülnek — bizonyos fokig kötelező minták számunkra, hiszen kiadásunkkal az akkor megkezdett munkát folytatjuk. Azt is fontolóra kellett vennünk, hogy a tipográfia kidolgozása és a szövegben való alkalmazása Bél saját munkája, így azt ignorálni a kiadó részéről nem lenne helyénvaló.

Bevezető tanulmány
A bevezető tanulmányban tervezzük bemutatni a vármegyeleírás keletkezéstörténetét, az egyes példányokat és a kapcsolódó dokumentumokat, a kéziratok családfáját, és a szakirodalmat. Lényegében a disszertációnk vonatkozó részét — az
egyes vármegyeleírás-vizsgálatokat—kívánjuk itt felhasználni, természetesen re-
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így közöltük Sopron vármegye leírásának latin szövegét (és magyar fordítását) is. L. Bél,
2001-2006.

videálva, kiegészítve, új adatokkal gazdagítva. A bevezető tanulmányt idegen
nyelven is közzé kívánjuk tenni. Úgy véljük, hogy a tematika, a szövegkiadói hagyományok miatt a latin nyelvű fordítás lenne a legcélszerűbb, de fontolóra kell
vennünk az angol, vagy német nyelvű változat készítését is.
Térképek
Ismert, hogy Bél Mátyás térképeket készíttetett a vármegyeleírásokhoz, nagyrészt
Mikoviny Sámuellel. Ezek a nyomtatott kötetekben meg is jelentek.51 Mikoviny
viszont elkészítette számos olyan vármegyének a térképét is, amelyek kéziratban
maradtak; illetve mások is készítettek térképeket a kiadatlan vármegyeleírásokhoz,
akiknek neveit Bél a kései tervezetében, vármegyék szerint fel is sorolja.52 Úgy
véljük, hogy e térképeket — amennyiben fennmaradtak — közölnünk kell a szövegkiadáshoz. A közlés módja nem egyszerű kérdés, tekintettel a nyomdaköltségekre: talán a legmegfelelőbb megoldás az lenne, ha CD-n vagy DVD-n, egyszerre
adnánk közre a kapcsolódó térképeket.
A nyomtatott kötetek esetleges újbóli kiadása
Célszerű lenne a nyomtatott köteteket, vagy másként fogalmazva: a nyomtatásban
megjelent vármegyeleírásokat is újból kiadni. Erre a célra viszont elégséges lenne
a nyomtatványok beszkennelt, kereshető változata, amelyet DVD-n lehetne közzétenni. A beszkennelt szövegekhez csatolni lehetne azokat a leírás-vizsgálatokat,
amelyeket disszertációnk második kötetében készítettünk e vármegyeleírásokhoz.
***
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Mikoviny Sámuelre és Béllel való kapcsolatára 1. Deák Antal András: A „Hungaria nova"
megrajzolója: Mikoviny Sámuel. 1700-1750. Bp., 1987; Török Enikő: Mikoviny Sámuel megyetérképei. In: A magyar térképészet nagyjai. Szerk.: Plihál Katalin-Reisz T. Csaba-Török
Enikő. Bp., 2001. 179-184. p.; Uő: Mikoviny Sámuel rézmetszetű megyetérképei. A mérnök-térképész élete és munkássága. Doktori disszertáció. (ELTE BTK) I—II. Budapest 2002.;
Tóth, 2007. I. 122-127. p.
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Miller, 1775. 215. p.

ANotitia első négy nyomtatott kötetének címlapján, a cím alatt egy allegorikus jelenet látható, amelyben puttók igyekeznek a helyére emelni egy reliefekkel díszített
emlékművet. Az emlékmű talapzatán a korra jellemző, tömör jelmondat olvasható:
„CONAMVR TENVES GRANDIA", azaz „csekély voltunkban (vagy inkább: ellenére) hatalmas vállalatba fogunk". Valószínűnek tartjuk, hogy Bél maga választotta
ezt a szerénykedő, de egyben a munka fontosságát is jelző szöveget. Ám az is lehet,
hogy nem szerénykedett. Talán ő is sejtette, hogy művének elkészítése túlnő — ha
nem is képességein, de lehetőségein, a korszak magyar viszonyain mindenképpen.
Hasonló félelmeink nekünk is vannak, de bizakodunk abban, hogy a kiadásra már
megérett az idő, és az utóbbi évek munkájának köszönhetően mi magunk is eredményesen előkészítettük létrejöttét.

RÁCZ ATTILA
AZ ,ALTERNATÍV SZERVEZETEK" BUDAPESTEN 1988-1989-BEN

Jelen írás megszületése a rendszerváltás huszadik évfordulóján1 elsősorban annak a
feltáró munkának köszönhető, amit Budapest Főváros Levéltára a pártállam budapesti vezető testületi iratainak közzététele érdekében végez.2 A feltárás során közös
projektet indítottunk a Magyar Országos Levéltárral, hogy a húsz évvel ezelőtt kelt
hangulatjelentéseket elektronikus formában is tömegesen hozzáférhetővé tegyük.3
A Kádár-korszak történetét általában a hatalom által kreált forrásokból, a rendszerváltásét pedig általában a rendszerváltók nézőpontjából ismeijük. A források
kiválasztásában az a gondolat vezetett, hogy megfordítsam ezt a nézőpontot.
A vizsgálatot nem országos, hanem helyi szinten végzem, a budapesti pártanyag
felhasználásával kívánom bemutatni, mit is tudhatunk meg a hatalom szemszögéből az ún. alternatív szervezetekről. Nem korabeli vagy mai visszaemlékezéseket,
nem állambiztonsági iratokat,4 hanem a párttá szerveződés időszakát, tehát 1989
nyarát megelőzően keletkezett budapesti pártbizottsági és végrehajtó bizottsági
ülésjegyzőkönyveket, illetve hangulaljelentéseket használtam fel munkám során.5
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A kezdő dátum meghatározása nem is olyan egyszerű, mint hinnénk, hiszen a politikusi szóhasználat szerint végtelenített folyamatnak tűnik, a szó első használata pedig 1989 nyarára tehető. Ripp Zoltán a kiindulópontot 1987-re, Romsics Ignác pedig — bár 1987 és 1991 közötti
időszakot tartja a rendszerváltás éveinek — 1988-ra teszi. Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987-1990. Bp., 2006. (A továbbiakban Ripp, 2006.) 2-6. p., illetve Romsics
Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Bp., 2003. (A továbbiakban Romsics, 2003.) 6., 65. p.
Az MSZMP budapesti vezető testületei napirendi jegyzékeinek megjelenése 2009 elején várható. A vezető testületi ülések digitalizált változata 2009-ben felkerül a világhálóra.
A digitalizált hangulatjelentéseket ld.: http://www.archivnet.hu/hangulat/index.php.
E szempontból történt már kezdeményezés: Takács Tibor: Gyökerek. Avagy elbeszélhető-e a
Fidesz megalakulásának története IH/III-as jelentések alapján? In: ArchivNet Történeti források online. VIII. évf. (2008) 4. szám.
A pártanyagra hivatkozik már Fricz Tamás: Pártideológiák és tagoltság. A magyarországi parlamenti pártok ideológiai tagoltsága és annak okai a pártdokumentumok tükrében, (a továbbiakban Fricz, 1992.) In: A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1991. Szerk.:
Bihari Mihály. Bp., 1992. (a továbbiakban: A többpártrendszer kialakulása...) 105-146. p.
A tanulmány jegyzetei között levéltári forrást nem találunk, de több olyan kiadvány, szórólap
stb. szerepel, amelyből a budapesti pártbizottság is őriz példányokat.

FONS XV. (2008) 4. sz. 445^66. p.
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A tanulmányt a — szerencsére — már lassan elfeledett pártnyelv színesíti, a végén pedig három jellemző dokumentumból közlök részleteket. Az első hangulatjelentés, második a Kádár-korszak ellenzéki gondolkodóit és mozgalmait elemző, a
végrehajtó bizottság számára készített előtelj esztés, végül pedig egy pártbizottsági
határozat következik. A kiválasztás szempontja a párt döntésmechanizmusának
egyik lehetséges útja volt: az agitációs gépezet által szállított információt a propagandáért felelős vezető terjeszti a pártbizottság elé, és az (általában a végrehajtó
bizottság közreműködésével) határozatot hoz a megjelenített problémáról.
Az 1989 januárjában megalkotott egyesülési és az 1989 októberében jóváhagyott, a pártok működéséről szóló törvények6 előtt csak az állampárt által alapított és
felügyelt szervezetek működhettek Magyarországon. Bár a pártfegyelmi ügyekből,
a belső ellenséges erőkkel vívott harcról szóló vezető testületi napirendekből vagy a
hangulatjelentésekből tudjuk, hogy a párt folyamatosan szondáz(tat)ta a társadalmat,
mégis váratlanul érte (mint ahogy a magyar társadalmat is), hogy milyen gyorsan
szerveződtek meg 1988-1989-ben azok a társadalmi szervezetek, amelyek valamilyen választ akartak adni koruk kérdéseire, kiutat találni az állampárt okozta válságból. Ahogy az egyik előterjesztés fogalmazott:„Alternatívák keresése, képviselete a
társadalmi-politikai változások szerves velejárója. [...] Az alternatívitás nem társadalmi, politikai anomália. Ugyanakkor monolit társadalmi struktúra esetén nem csupán meghökkenést, rosszallást vált ki a hatalom részéről, hanem kiszorítást, tiltást,
finomabb és durvább adminisztratív megrendszabályozást."7
Az új szerveződések valóságos megjelenésére valószínűleg Budapesten figyeltek fel elsőként, hiszen az új típusú és tartalmú politikai szerveződések kilencven
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Az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, illetve 1989. évi XXXHI. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról. Bár az 1949. évi XX. törvény 56. § elvileg biztosította az egyesülési jogot, az 1952. ül., illetve az 1954. VI. törvény a polgári perrendtartásról elhatárolta az
egyesületet (egyesülések) a társadalmi szervezettől, az egyesületekről szóló 35/1970. sz. törvényerejű rendelet pedig nem szólt a politikai, érdekképviseleti típusú szervezetekről. Az
egyesület létrehozására irányuló szervezőmunkát már előzetesen közölni kellett a hatóságokkal, amelyeknek joga volt a szervezést feltételekhez kötni, sőt megszüntetni, ha az egyesület
„előreláthatólag nem felelne meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek". Az országos egyesület
felügyeletét az illetékes miniszter, a helyi egyesületekét pedig a székhely szerint ületékes megyei (fővárosi) tanács látta el.
Budapest Főváros Levéltára (= BFL) XXXV.l.a.4. A Magyar Szocialista Munkáspárt
(= MSZMP) Budapesti Bizottság Végrehajtó Bizottsága (= Bp. VB) üléseinek jegyzökönyvei
(a továbbiakban XXXV.l.a.4.). 800. őe. 37-44. p.

százaléka itt jött létre.8 Apárt helyi szintje vélhetően a hangulatjelentőktől értesülhetett az alternatív szervezetek megjelenéséről. A hírek szállításáról, értelmezéséről, eljuttatásáról, az információáramlás mechanizmusának kialakításáról, sőt, a
hírek közhangulatra gyakorolt hatásának ellenőrzéséről a legfelsőbb szervektől az
alapszervekig, tehát az egyénig terjedő agitációs és propaganda-hálózat gondoskodott. Az agitációnak két iránya volt: a felülről lefelé irányuló elméletileg a párttagság tájékoztatását szolgálta, az alulról felfelé irányuló információ a totális ellenőrzés egyik eszköze volt, de a lehetőséget láttak benne annak megismerésére, hogy
a milyen hangulat uralkodik a munkások és más társadalmi rétegek körében, melyek\pard plain az őket érdeklő kérdések. Történeti események rekonstrukciója során erőteljes kritikával kell kezelnünk ezeket a forrásokat, de a hatalom szándékáról, képviselőinek szemléletmódjáról valamelyest képet alkothatunk,9
Az 1988. esztendőről szóló első igazán tényszerű összefoglaló szerint a,,M[arx]
K[ároly] Közgazdaságtudományi] Efgyetem] PVB értékelte az elmúlt év novemberében és decemberében a Rajk László Szakkollégium által szervezett és lefolytatott vitasorozat tapasztalatait. Alapvetően zárt körben, az ún. ((demokratikus ellenzék» Beszélő c. szamizdat szerkesztősége által illegálisan közreadott és teijesztett
«Társadalmi szerződés» című anyagról folyt a polémia négy vitaesten. A vitapartnerek a Beszélő szerkesztői, illetve az egyetemi pártbizottság titkára és felkészült
párttag társadalomtudósok voltak. A feldolgozott témakörök: 1. A megújulás általános szükségszerűségei, feltételei és lehetőségei; 2. gazdaság, piac, önigazgatás,
szakszervezet; 3. szociálpolitika; 4. a politikai rendszer reformja. A PVB a tanulságok között kiemelte: bebizonyosodott, hogy az ((ellenzék meghatározott csoportj aival nyílt, felvállalt viták formájában is érdemes, szükséges a politikai álláspontok
ütköztetése.» Fontos tanulság az is, hogy az egyetemi hallgatók politikai attitűdje
— még a kollégiumon belül is — sokszínű, összetett. Ezért hibás az egyoldalú,
sommás, negatív ítéletalkotás."10
Az alternatív szervezetekről szóló jelentések sokszor más hírek közt megbújva
tűnnek fel. A Magyar Demokrata Fórumról (= MDF) és a Jurta színházi gyűlésekről információt váró alapszervek igénye a Rádiókabaré 1988. márciusi adásának
8
9
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BFL XXXV.l.a.3. Az MSZMP Budapesti Pártbizottsága (= Bp. PB) üléseinek jegyzőkönyvei
(a továbbiakban XXXV.l.a.3.). 228. őe. 68. p.
A Politikai Bizottság 1960. április 20-ai határozata. Magyar Országos Levéltár (= MOL)
M-KS 288-5. Az MSZMP Poütikai Bizottságának (= MSZMP PB) iratai, (a továbbiakban
M-KS 288-5.) 179. őe. 50-51R/77. — alapján feladatait, eszközeiket ld.: BFL XXXV.l.c. Az
MSZMP Budapesti Bizottsága Agitációs és Propaganda (Társadalompolitikai) Osztályának iratai (a továbbiakban XXXV.l.c.). 119., 120. őe. és BFL XXXV.l.a.4. 179. őe. 97-98. p.
BFL XXXV.l.c. 386. őe. 1988. februári hangulatjelentés.

bírálata mellett bukkan elő: „Több üzemben élesen vetették fel a Jurta Színház vezetőinek szerepét abban, hogy rendszeresen kiadja a színházat a rendszert nem éppen támogató összejövetelekre. [...] Humor ürügyén a rádióban olyan kijelentések
hangzanak el pl.: «mondjon egy szót, aminek nincs értelme» - válasz: «szocializmus». [...] Több információt vár a párttagság is, a lakosság is az úgynevezett «Magyar Demokrata Fórumról))."11
Az alternatív szerveződések leginkább a tömegdemonstrációkkal kerületek reflektorfénybe. 1988. június 27-én a romániai falurombolás ellen az MDF és aBajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság, illetve a Fiatal Demokraták Szövetsége (= FIDESZ) és a
Szabad Kezdeményezések Hálózata által szervezett tüntetést a hivatalos szervek is
érdeklődésselfigyelték,és „a Belügyminisztérium szervei a várhatóan minden eddiginél nagyobb létszámú, állampolgári kezdeményezésű demonstráció optimális
rendjének biztosítására, az esetleges provokációk, atrocitások kiküszöbölésére" az
óvintézkedéseketmegtették.12 Az intézkedések része volt az is, hogy a szervezőknek
a hatósággal konzultálniuk és együttműködniük kellett. Talán ennek köszönhető,
hogy a hangulatjelentés írójanem látott irredenta, soviniszta jelszavakat, viszont észlelte a szervezők elkülönülését, megosztottságát.13„A szeptemberi, országos kihatású politikai események — a Szárszói Front megalakulása; a Magyar Demokrata
Fórum szervezetté nyilvánítása; az Új Márciusi Front létrej ötte;14 a szeptember 12-ei
tüntetés;15 a szegedi bölcsész sztrájk, a FIDESZ által kezdeményezett és megtartott
óra-bojkott,16 az ELTÉ-n és a Petőfi-szobornál vízlépcső elleni lezajlott egyetemis-
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BFL XXXV.l.c. 387. őe. 1988. márciusi hangulatjelentés.
Az MDF-honlap 80-100.000 embert, a hangulatjelentés 30.000, a tüntetés végén 7-8000 embert említett. A tüntetésről ld.: Romsics, 2003. 93-96. p.
BFL XXXV.l.c. 390. őe. 1988. június 23-30-ai hangulatjelentés.
Az Új Márciusi Frontról ld.: Ripp, 2006. 106-109. p. A szervezettel, elsősorban felhívásával
részletesen az MSZMP Központi Bizottsága (= KB) 1989. február 10-11-ei ülésén foglalkozott MOL. Az MSZMP KB iratai. (= M-KS 288.f.4.) 250-252. őe.
A nagymarosi gát építése elleni harmincezer fős tüntetés volt 1988. szeptember 12-én. Lásd:
Tiszta lappal. A Fidesz a magyar politikában, 1988-1991. Szerk: Bozóki András. Bp., 1992.
(a továbbiakban: Tiszta lappal...) 795. p.
1988, szeptember 28-án a szegedi bölcsészettudományi kar hallgatói és a hozzájuk csatlakozó
oktatók egynapos sztrájkot követően követelték a magyar felsőoktatás átalakítását Az akció
novemberig elhúzódott. Romsics, 2003. 113-117. p.

ta-tüntetés; és különösen a Reformpárti Esték vitái"17 is megmozgatták a jelentésírók fantáziáját.18
A budapesti Agitációs és Propaganda Osztály az összegyűjtött alapszervi jelentésekből és a sajtóból egy külön dossziét (őrzési egységet) nyitott Alternatívok
címmel. Legtöbb anyagot az MDF-ről gyűjtötték össze.19 Elkészítették a szervezet
történetét, és nem haszontalan kézbe venni ezeket a feljegyzéseket, mert bizonyos
szempontból többet is megtudhatunk az MDF nyolcvanas évekbeli történetéről,
mint akár a párt honlapjáról.20 Egy 1988. december 5-ei feljegyzés a szervezet történetének főbb állomásai közül elsőként az 1985. június 14—16-ai monori találkozót említi, azaz korántsem eredezteti a pártot olyan távolról, mint a honlapon szereplő cikk írója, aki már a hetvenes évek népi íróiban az MDF csíráját láttatja.
Összefoglalták a lakiteleki találkozó radikális fordulatot igénylő követeléseit:
„az intézményrendszer demokratizálása, a vezetők és a testületek kiválasztásának
megváltoztatása, a választási rendszer módosítása, a parlament népképviseleti jellegének erősítése, érvényesítése, a nyilvánosság szerkezetének átalakítása, alternatív mozgalmak működésével az MSZMP monopolhelyzetének megtörése".
Megemlékeztek a romániai falurombolás elleni tüntetések szervezéséről, tudták, hogy az MDF 1988. szeptember 3-án Lakitelken szerveződött szellemi-politikai szervezetté, volt egy példányuk az alapítólevélből, amit részletesen elemeztek.
Kiemelték, hogy a szervezet „deklaráltan nem ellenzékként, de a kormány kritikájának jogát fenntartva kíván működni." Nem akarnak pártként tevékenykedni és
párttá alakulni, céljaikat mozgalomként, mintegy alternatív népfrontként kívánják
elérni.21 Az alapítólevélben valóban azt deklarálták, hogy nem kívánnak pártként
működni, és nem fogadják el „sem a kormánypártiság, sem az ellenzékiség címkéit
17
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1988. szeptember 12-17. között a Budapesti Műszaki Egyetemen Reformpárti esték címmel
vitasorozatot rendeztek Lásd: Reformpárti esték. Bp., 1988.
BFL XXXV.l.c. 388. őe. 1988. szeptemberi hangulatjelentés.
Az MSZMP Budapesti Bizottsága vezető testületeinek BFL által digitalizált jegyzőkönyveiben egy egyszerű szókeresés szerint 1988/89-ben 34-szer fordul elő az MDF, 29-szer a FIDESZ és 11-szer a Szabad Demokraták Szövetsége (= SZDSZ) neve.
Az MDF történetéről tudtunkkal nem jelent meg önálló munka. Az említett tanulmány az
MDF honlapján: Szécsi Árpád: A „szabadság kis köreitől" a választási győzelemig. (A Magyar Demokrata Fórum története a korai kezdetektől 1990 márciusáig.) http://part.mdf.hu/

index.php?akt_menu=459 (a továbbiakban: Szécsi, d. n.). Röviden: Szécsi Árpád: Az MDF

21

megalakulása. 1979-1990. http://wwwJiistoria.hu/archivum/2002/0208szecsi.htm. Az MDF
történetéről még: Csizmadia Ervin: Utak a pártosodáshoz. Az MDF és az SZDSZ megszerveződése. In: A többpártrendszer kialakulása... 7-39. p.
BFL XXXV.l.c. 440. őe. (Az őrzési egység egy kisdoboznyi vegyes anyag, ezért az iratok címét is megadom.) A Magyar Demokrata Fórum eddigi tevékenységének főbb állomásai.

és választási kényszereit".22 Feltűnt a jelentésekben továbbá a Bős-Nagymaros
vízlépcső építésének leállítása ügyében a Parlament épülete előtt, a FIDESZ-szel
közösen szervezett nagyszabású tüntetés is, továbbá: „Az MDF más alternatív
szervezetekkel közösen békés felvonulást szervezett a fővárosban az 1956-os eseményekre [sic!] való megemlékezésként. A felvonulást a rendőrs ég betiltja, ennek
hatására az MDF nyilatkozatot tesz közzé a sajtóban, amelyben visszavonul a tüntetés szervezésétől. Később nyílt levélben tiltakoznak a BRFK eljárása ellen."23
Nyilvántartották a tagszervezés menetét: a budapesti tagszervezetek kiépítésének kezdetét 1500 fo részvételével 1988. november 19-ére datálták. Két úttörő vidéki szekciót említettek: a miskolcit és akiskunmajsait, illetve húsz tagszervezetet
említenek dátummal együtt. 1988. december 6-án nyolc-tízezer tagról tudtak.24
A budapesti MDF-alapszervezet megalakulásáról és a felszólalásokról az Operatív Csoport már november 21-én egy kilencoldalas feljegyzést készített a budapesti
pártvezetés részére. Csodálkoztak a szervezet kiépültségén: „saját propaganda csoport, fordítói csoport, képzőművészeti kivitelezői csoport, kisiparosi kivitelezői háttér, témaszakértői hálózat, szervezői munkacsoportok, információ-feldolgozó
csoport, videó készítő, szerkesztő, sokszorosító kapacitás, saját archívum, tájékoztató iroda stb."
Az állampárt vezetői az MDF-ben nemcsak az együttműködés lehetőségét látták, de a domináns szervezetet is „a többi alternatív szervezet sorában, amelyek
«kitüntetett, vezető szerepét» elfogadják és az MDF-fel való együttműködést
óhajtják".25 Pedig „A sajtó, a politika sokáig hallgatott a mozgalomról [.,.], a hivatalos politika ferde szemmel és félve ugyan, de tehetetlenül nézte az MDF tevékenységét. [...] Az MDF célkitűzéseit olvasva, az egyes fórumokon elhangzottakat figyelembe véve úgy tűnik, hogy a hivatalos politika egy-két hónap lemaradással «végrehajtja» az MDF programját." Javaslatként szerepel, hogy állandó
személynek kell kapcsolatot tartani az MDF-fel, foglaljanak állást az MDF-be belépő párttagokról, mert „számos pártalapszervezet, párttag belépett az MDF-be,
függetlenül attól, hogy ezt a párt kívánatosnak tartja vagy sem".26 Az Operatív
Csoport tudta, hogy az SZDSZ-szel és a FIDESZ-szel közösen lakossági fórumo22
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Hitel. 1988. 1. szám. 50. p.
BFL XXXV.l.c. 440. őe. A Magyar Demokrata Fórum eddigi tevékenységének főbb állomásai. A tüntetésekről ld. még: Romsics, 2003. 97. p. és Tiszta lappal... 88-97., 545-556. p.
BFL XXXV.l.c. 440. őe. A Magyar Demokrata Fórum eddigi tevékenységének főbb állomásai.; Szécsi, d. n. 1989 elejére 13.200 tagot, 159 városi, 208 községi szervezetet említ.
BFL XXXV.l.c. 440. őe. Tájékoztató a Magyar Demokrata Fórum budapesti szervezetének
megalakulásáról.
Uo. A Magyar Demokrata Fórum eddigi tevékenységének főbb állomásai.

kat szerveztek, ahová a kerületi szervek vezetőit és a sajtó képviselőit is meghívták.
Megtudhatjuk, mely szervezetek alakultak magánlakásban, melyek közintézményekben, továbbá azt is, hogy hol gyülekeznek (például a kispesti JÁDE eszpresszóban, aXI-XXII. kerületi csoport rendezvényei minden hónap első keddjén a
TIT Bocskai úti stúdiójában stb.), mik a céljaik, kik a központi embereik, kikből áll
a vezetőség, mennyi a taglétszámuk.27
A FIDESZ I. kongresszusának második fordulójáról 1988. november 20-án,28
tehát még aznap küldtek feljegyzést a felettes pártszervnek. Kiemelten kezelték a
szervezet Magyar Iíjúság Országos Tanácsával (a továbbiakban: MIOT) tervezett
kapcsolatát: miután Stumpf István ismertette a MIOT céljait, hosszas vita után kétharmados többséggel megszavazták a részvételt, és végül megválasztották a—november végén Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (a továbbiakban:
MISZOT) néven megalakult — MIOT öt képviselőjét is.29 Kiemelték, hogy a
„kongresszust gondosan, jó színvonalon szervezték meg, érezhetően, szemmel láthatóan csapatmunkát végeztek", és világosan érzékelték a FIDESZ távolságtartását a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetségtől (= KISZ) és a meglévő hatalmi
struktúra kritikáját, „szélsőséges elvetését". A kongresszuson elhangzott vélemények között szerepelt az igazságügyi és tanácsi szervek függetlenítése a párttól, a
tömegkommunikáció monopóliumának megszüntetése, a parlamentnek már benyújtott petíció a nemzeti ünnepekről,30 a választások kiírása és a munkásőrség átalakulása értelmiségőrséggé. Számon tartották, hogy hány tagja volt az ötven csoportban működő szervezetnek (augusztusban 893, októberben 1744 fo), ismerték
anyagi helyzetét, tagdíjfizetését, munkacsoportjait, nagygyűléseik színhelyét.31
Az anyagban található a Forradalmi Szocialisták Szövetsége nemzetközi trockista konferenciát előkészítő bizottság egyik tagjának értékelése 1988. november
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Uo. Magyar Demokrata Fórum fővárosi szervezetépítésének eddigi helyzetéről.
A FIDESZ I. kongresszusának I. fordulója 1988. október 1-2-án volt a budapesti Jurta Színházban. 18 év FIDESZ. Kis médiatükör. Szerk.: Újvári Gábor. Bp., 2006. (a továbbiakban:
18 év FIDESZ...) 9. p. A H fordulóról lásd.: Tiszta lappal... 107-113. p.
A MISZOT megalakulásáról ld.: Romsics, 2003. 102-103. p. 1989 májusában a FIDESZ kilépett a MISZOT-ból, mivel úgy ítélte meg, hogy nincs szükség egy Hazafias Népfront típusú ifjúsági szerveződésre. Tiszta lappal... 146-147. p.
A Fidesz 1988. október 6-án petíciót nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyben követelte,
hogy március 15-e legyen ismét nemzeti ünnep, október 6-a pedig nemzeti gyásznap.
BFL XXXV.l.c. 440. őe. A FIDESZ I. Kongresszusának második fordulójáról. 1988. november 19-20. A Fidesz korai történetéről ld.: Tiszta lappal...; 18 év FIDESZ...; illetve Szécsényi
Mihály: A FIDESZ 1988-ban. In: Magyarország politikai évkönyve. Szerk: Kurtán Sándor,
Sándor Péter, Vass László. Bp., 1989. (a továbbiakban: Magyarország politikai évkönyve,
1988.) 313-320. p.

l-jén aFIDESZ jövőjéről. Némely ellenzéki csoportok beálltak a hatalom szekerét
tolni, és „a legsúlyosabb, hogy közöttük az 56-os forradalom néhány vezető személyisége is megtalálható". Semmi különbséget sem látott a MISZOT és a KISZ fiatalok felé irányuló érdekérvényesítő készsége között. Vitatkozott azzal a véleménnyel, hogy „a FIDESZ vagy megtisztítja magát a szélsőségesen radikális szárnyától, és ezzel szalonképessé válik a magyar társadalom számára, vagy elenyészik"; szerinte pont a FIDESZ radikalizmusára van szükség, és a KISZ-szel való
szembenállás jeléül ők így álltak ki a szocializmus mellett.32
A fővárosi pártszervezet a hangulaljelentésekben és a különböző fórumokon
1989 februárjában már kritikával illette a helyi szervezeteket bátortalanságukért,
merevségükért, a változáshoz szükséges határozottság hiánya miatt. Bár a kerületi
első titkárokat megerősítették funkciójukban, az alapszervezeti pártbizottságok
hatvan százaléka kicserélődött, és számítani lehetett a kerületi vezetőket érő kritikákra is. A kerületi pártbizottságok eltérően igazodtak a pillanatnyi helyzethez, néhányuk azt a képet sugallta, hogy határozottan előremutató változások történnek,
csökkentették az apparátust, négy helyett három titkárt választottak, feladatterveket készítettek. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem testülete például hatvan százalékban kicserélődött, a végrehajtó bizottság megújult.33
Az 1988. március 30-ai Budapesti VB-ülés a lakosság állapotáról ezerfos mintavétellel készült vizsgálattal foglakozott. Eszerint már 1987-ben regisztrálhatták,
hogy növekedett az igény a politikai intézményrendszer reformjára, politikai változásokra. Rossz véleménnyel voltak az emberek a politikai intézményekről, a
pártról, a szakszervezetekről és a KlSZ-ről is.34
1989. április folyamán a Társadalompolitikai Osztály (= TPO) megbízásából egy
fővárosi közvéleménykutató-csoport ezerötszáz kérdőívet küldött ki a budapesti
nagyüzemek, kereskedelmi és szolgáltató egységek, iskolák, kórházak, kutatóintézetek pártszervezetihez, melyeknek majd hatvan százaléka vissza is érkezett. A kérdőívet kitöltők párttagok voltak, akik a véleménykérést elkésettnek tartották:
„korábban kellett volna megkérdezni a tagságtól, mielőtt az MSZMP kezdeményezte volna a többpártrendszer bevezetését."35 A válaszokat három nagyobb kérdéskör
köré csoportosították. A pluralizmusról pozitív véleménnyel levők a párt megújítását
várták, mellyel „vissza lehet nyerni a nép bizalmát". Néhányan alapvető emberi jog-

32
33
34
35

BFL XXXV.l.c. 440. öe. Szalonképes lesz-e a fidesz [sic!]?
BFL XXXV.l.a.4. 796. őe. 2., 6-18. p.
BFL XXXV.l.a.4. 778. őe. 4., 34-62. p.
Az MSZMP KB 1989. február 10—11-ei ülése állást foglalt a többpártrendszer mellett. MOL
M-KS 288.f.4. 250-252. őe.

nak tartották, de voltak, akik a mozgástér beszűkülésétől, az ellenforradalomtól és a
kapitalista restaurációtól féltek. A válaszadók nagy része ismerte az alternatív szervezeteket, ötven százalékuk helyeselte ezek létrejöttét, mert „alkalmasak lehetnek
koalíció kialakítására". Akik nem helyeselték, azok a nép egységének megbontását,
az anarchiát és a rendszerváltó szándékot feltételezték róluk, míg voltak, akik komolytalannak tartották létrejöttüket: csak dumálnak. Csak 0,3 százalék volt az
együttműködést egyértelműen elutasító válaszok aránya. 53 százalék vélte úgy, hogy
egy esetleges választás esetén az MSZMP nem kapná meg a szavazatok felét (!).36
1989. április végén tehát már fővárosi szinten is látszott, hogy az új pártokkal, alternatív szervezetekkel — bár még alakulóban voltak—a hatalomnak helyi szinten
is számolnia kell. Számuk—egy a pártnak a fővárosi munkásságra gyakorolt hatását
vizsgáló feljegyzés becslése szerint—meghaladta a százötvenet. Kerületi szinten az
MDF-nek teljes, a radikálisabbnak tartott, magát ellenzékinek nevező SZDSZ-nek
csaknem teljes volt a káépültsége.37 A Szociáldemokrata Párt (= SZDP) és a Független Kisgazdapárt (= FKGP),38 illetve a FIDESZ területi szervei helyenként jelentek
csak meg, de számítottak rá, hogy az év végére ezek is megalakulnak. A FIDESZ
csoportjai alapvetően iskolákra, művelődési intézményekre épültek. Az MSZMP
fontosnak tartotta, hogy lakóterületi szinten fejlessze a pártmunkát, figyelje új szerveződések és politikai pártok megjelenését, tevékenységét, hiszen „tevékenységük a
szervezetépítésen és a tagtoborzáson túlmenően elsősorban a néphatalmi-képviseleti szervekbe történő beépülésre, illetve erre történő felkészülésre koncentrálódik".
Számítottak egy tanácsválasztáson megjelenő FTDESZ-SZDSZ—MDF összefogásra
is, hogy „egységfrontba tömörülnek az MSZMP-vel szemben".39
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BFL XXXV. l.c. 1989. május 17-24-ei hangulatjelentés. A közhangulatról készített közvélemény-kutatásokat ld. még: Magyarország politikai évkönyve, 1988. 597-696. p.
Az SZDSZ történetéről ld.: Mécs Imre: A Szabad Demokraták Szövetségének rövid története.
In: Magyarország politikai évkönyve, 1988. 293-304. p.
Az kisgazdapárt 1989. február 25-ei, XII. kerületi alakuló üléséről ld. a MOM Csörsz utcai
Művelődési Házban tartott gyűlésről az MSZMP Budapesti Bizottság Társadalmi Kapcsolatok
Munkacsoportja által készített tájékoztatót. Az ideiglenes vezetőségválasztáson alig hatvan fö
vett részt, tagjai háromnegyede hatvan év feletti, idős ember volt. A párt programjának ismertetésén kívül érdekes információt rejt a közbeszólások ismertetése (pl.: meg akarják tartani a
mazsolás kenyeret a köpönyegforgatók). BFL XXXV.l.c. 440. őe. Az SZDP felkészülési tervét a választásokra ld. uo.
BFL XXXV.l.a.3. 228. őe. 68-70. p. Az egység megvalósulásáról ld.: Ripp Zoltán: Egység és
megosztottság: az ellenzék viszonya az MSZMP-hez a kerekasztal-tárgyalásokon. In: A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Szerk.: Bozóki András. Bp.,
2000. Vn. köt. 219-282. p.

Egy 1989. áprilisi statisztikában kerületenként bontva láthatjuk az MDF, az
SZDSZ, az SZDP, a FIDESZ, az FKGP, a Münnich Ferenc Társaság és egyéb szerveződések alakulásának dátumait pillanatnyi taglétszámukkal együtt. Az elemző
rész feltárta, hogy az MDF, az SZDSZ és a FIDESZ törekedett a legjobban a (munkahelyi csoportok létrehozására, ők azok, akik inkább helyi ügyekkel foglakoztak.40 Rendkívül tanulságosak a kerületi pártbizottságok jelentései, amelyek olyan
tényezőkre is ráirányítják a figyelmet, amelyet eddig még nem vizsgáltak a kutatók, például a helyi média megjelenésére a politikai életben.41
Az 1989. április 26-ai Budapesti VB-ülésen tárgyalták az alternatív szervezetek
fővárosi helyzetét és a velük való együttműködés lehetőségét. Fontos átmenetnek
tekinthető ez a momentum az elutasítás és a partnerként való kezelés között, ezért
kicsit részletesebben foglakozom vele. A többször átírt előterjesztés mellékleteit
csak munkaanyagnak tekintették, de javaslatait elfogadták: a budapesti pártbizottságnak fel kellett vennie a kapcsolatot velük, helyeselték azt is, hogy az alternatív
megnevezés helyett más társadalmi szervezetekről beszéljenek.
Az előtelj esztés írói felismerték, hogy az MSZMP későn reagált a pluralizálódásra, és szükségessé vált az MSZMP fővárosi szervei és az alternatív szervezetek
viszonyának tisztázása. Az alternatív szervezetek létrej öttét az MSZMP politikáj ában bekövetkezett változásoknak, az MSZMP, a KISZ, a szakszervezetek, a Hazafias Népfront bénultságának és az ideológiai tévutaknak tulajdonították. Felismerték, hogy a gazdasági kiszolgáltatottság és az ezzel járó elutasító kiábrándultság
„bizalmatlan légkört eredményezett a társadalomban".
Sokszínűségük miatt az új szervezeteket nehezen tudták csoportosítani, illetve
elemezni. Első csoportba (hiszen több szervezetben is megtalálhatóak voltak) a
népi-nemzeti irányzatot sorolták, ezen „[...] irányzathoz tartozók a népi írók eszmei vonulatának örökösei. [...] Programjaikban a semleges Magyarország, a minőségi szocializmus, a «kert-Magyarország» és a skandináv szövetkezeti modell
eszméje jelenik meg. A nemzeti «sorskérdéseknek» nagy figyelmet szentelnek, így
az erkölcsök romlásának, a nemzeti identitás zavarainak, a kisebbségi magyarok
helyzetének, a tradicionális értékek és közösségek, a család bomlásának, a szegénységnek, a népességcsökkenésnek, a deviáns magatartásoknak. [...] A piacgazdasággal szemben — bár elfogadják — fenntartásaik vannak, féltik a nemzeti,
kulturális értékeket a nyereségérdekeltségű szemlélettől. [...] Politikailag a különböző eszmék, erők között a kiegyensúlyozó centrum szerepét kívánj ák felvállalni."
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BFL XXXV.l.a.4. 800. őe. 26-28. és 46-48. p.
Például az MSZMP XXII. Kerületi Pártbizottság beszámolója a lakóterületi politikai munka
helyzetéről. BFL XXXV.l.a.4. 799. őe. 4., 17-18. p.

A második csoport a keresztény-demokrata irányzat volt. Látens, csendben
szervezkedő vallásos világnézeti alapon álló, de nem az egyházakat vagy felekezeteket képviselő szerveződéseknek tartották őket.
Harmadik az urbánus-demokrata irányzat volt, akik,mintaképüknek a nyugati
típusú, fejlett polgári demokráciákat, a parlamentáris köztársaságot, ajóléti, szociális államot tekintik".
A szociáldemokrata irányzat a negyedik, akikhez a népfelség elvének hirdetését, a liberális szocializmus, a jóléti társadalom, a „népi részvényszocializmus"
eszméjét kötötték.
Ezután három olyan csoport következett, akiket mi, az előteijesztés korabeli javítójához hasonlóan, nem az alternatív szerveződések kategóriájába sorolnánk.
Ötödiknek sorolták fel a reform kommunista irányzatot, akik szembe mennek „a
reformellenes erőkkel és a csak korszerűsíteni kívánó centrummal". Hatodik a harmadik-utas irányzat, akik a klasszikus marxi-lenini tételeket felhasználva kívánnak középutas megoldási alternatívát kidolgozni. Távlatilag elvetik a piaci és a
vegyes gazdaságot. Utolsóként a konzervatív, rendpárti irányzatot említették, akik
a radikális reformok ellenzői. A forradalmi munkásmozgalom hagyományaira hivatkoznak, nem fogadják el a többpártrendszert, a történelem átértékelésére nem
hajlandóak. Ezek mellett elképzelhetőnek tartották létező, újabb irányzatok (trockisták, anarchisták) még markánsabb megjelenését is.42
ABudapesti Pártbizottság, az MSZMP Politikai Bizottsága állásfoglalása43 szerint munkacsoportot hozott létre,44 amely a következőket javasolta: lássák el az aktivistákat információval, a párttagokat utasításokkal, hogyan viszonyuljanak az
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Az előteijesztés megemlíti, hogy az egyes csoportokhoz mely szervezetekhez tartoznak:
1. MDF, Független Kisgazdapárt, Független Kisgazdapárt Kovács Béla Politikai Társaság, Veres Péter Társaság, Magyar Néppárt, Bajcsy Zsilinszky [sic!] Endre Baráti Társaság; 2. Kereszténydemokrata Néppárt, Magyar Függetlenségi Párt, SZDSZ [sic!], Evangéliumi
Keresztények Csoportja, Mindszenty Emlékbizottság; 3. SZDSZ, Szabad Kezdeményezések
Hálózata, FIDESZ, Függeüen Jogvédő Szolgálat, az 1903: VI-os Bizottság [sic!], a Történelmi Igazságtétel Bizottság, a Republikánus Kör; 4, MSZDP, Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom, Munkások a Demokráciáért Csoport, Szociáldemokrata Ifjúsági Kör; 5. Új Márciusi
Front és az Unió a Demokratikus Szocializmusért Csoport, valamint az MSZMP reform körök
(szerveződő) csoportjai; 6. Baloldali Alternatíva Egyesülés; 7. Münnich Ferenc Társaság, a
Szocialista Ifjúsági Szövetség és - ha létezik egyáltalán - a (Lenini) Magyar Kommunista Párt
tagjai. Az előterjesztés szövegben említett javítója ismeretlen. BFL XXX.l.a.4. 800. őe.
18-24. p. Neves személyiségeik visszaemlékezését lásd: Bossányi Katalin: Szólampróba. Beszélgetések az alternatív mozgalmakról. Bp., 1989.
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MOL M-KS 288.Í.5. 1039. őe. 2-3R/70., 33-34R/70. p.
A munkacsoport feladatait ld.: BFL XXXV.l.a.4. 800. őe. 45. p.

egyes szervezetekhez. A fővárosi párttagság igénye szerint az MSZMP irányítsa a
társadalmi változásokat úgy, hogy nyeljék meg a pártokon kívül maradó csendes
többséget, dolgozzanak ki budapesti várospolitikai programot és városfejlesztési
stratégiát. Hangsúlyozták a törvényalkotás és a gazdaságpolitikai döntések fontosságát is. Ezekben a kérdésekben a kommunikációs csatornák támogatása is szükséges.45 A Két Hét c. újság 1989 februárjában kommentálta a munkacsoport vezetőjének véleményét az alternatív szerveződésekről. A egyre szaporodó társadalmi
mozgalmakban, politikai programot fogalmazó csoportokban a közeljövő új pártjainakkörvonalait látta. A legtöbb zavart a tájékozatlanságban, a kézi irányításban
látta. 118 általuk ismert, a fővárosban működő szervezet legfontosabb adatairól,
főbb jellemzőikről könyv alakú regisztert készítettek, igyekeztek kapcsolatba kerülni velük. A csoportvezető már ekkor társadalmi szerveződésként tekintett rájuk
— alternatív vagy ellenzéki, másként gondolkodó csoportok helyett.46
A kommunista párt is mindig fontos szerepet tulajdonított az értelmiségnek, a
társadalmi folyamatokban vállalt szerepvállalásának. 1988. december 7-én a Budapesti VB, 1989. február 6-án a Budapesti Pártbizottság állást foglaltak a párt és a
szellemi-alkotó értelmiség kapcsolatáról, hangsúlyozva, hogy „nem nélkülözhetjük az alternatívákban gondolkodást korábban is vállaló, a párt eddigi politikai
gyakorlatát kritikával illető értelmiségiek közreműködését sem" 47
A fenti kérdésekben a Budapesti Pártbizottság 1989. május 3 0-án hozott határozatot, amelyben már nemcsak elismerték a különböző társadalmi szervezeteket, de
—hangsúlyozva a párt megújulásra való hajlamát és együttműködési készségét—
szükségesnek érezték a velük való tárgyalás, konzultáció kezdeményezését is. Ekkor már felértékelődtek olyan szempontok is, amelyeket korábban e mozgalmak
letörésekor nem óhajtottak figyelembe venni: például a kellő önmérséklet, a kibontakozást szolgáló alternatívák keresése, az egymás autonómiáját kölcsönösen tiszteletben tartó, korrekt partneri viszony és a kölcsönös tolerancia48
Mennyit változott a világ egy év alatt! Bár a TPO szerint februárban a párttagok
még a „független ünneplést nehezményezték",49 két héttel később már „az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 141. évfordulóját hosszú évtizedek után
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BFL XXXV.l.a.4. 800. őe. 30-36. p.
BFL XXXV.l.a.4. 796. őe. 4-5., 100-105. p.
BFL XXXV.l.a.4. 793. őe. 3., 8-26. p. és uo. XXXV.l.a.3. 226. őe. 4., 18-33., 34-47. p. Az
értelmiség szerepéről ld.: Csizmadia Ervin: A politika és az értelmiség. Pártok, agytrösztök,
hálózatok. Bp., 2003., ill. uő: Diskurzus és diktatúra. A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Bp., 2001.
BFL XXXV.l.a.3. 229. őe. 4., 5-8. p.
BFL XXXV.l.c, 439. őe. 1989. február 16-22-ei hangulatjelentés.

először ünnepelték saját választásuk szerint az emberek". Bár a bekiabálások,
skandálások során néha túlmentek a már ismert tartalmakon, rendzavarás nem történt. „Vannak, akik a megosztottságban politikai veszélyeket látnak. Megint mások
bizonyos közeledést véltek felfedezni a központi ünnepség előadói beszéde és az
alternatívok mondanivalója között."50
A hangulatjelentések három héten át foglalkoztak a Nagy Imre-temetéssel. Bár
többen nehezményezték „Rácz Sándor és Orbán Viktor durva, uszító szavait, [...]
nagy visszhangja volt annak a ténynek, hogy egy egész napos, több tízezres tömegmegmozdulás méltóságteljes hangulatban, rendzavarás nélkül zajlott le".51
De itt az ismertetésnek gátat kell szabnom, mert egyrészt a párt budapesti vezető
testületei utoljára nyáron üléseztek,52 másrészt 1989 nyarától a politikai élet már nem
az alternatív szervezetek hőskora, hanem a kőkemény pártpolitika korszaka volt.53
Végül egy érdekességgel zárom. Mivel összefüggésbe hozták az alternatív szerveződésekkel, itt tárgyaljuk a Budapesti VB által 1989. április 11-én vizsgált, „az ismert támadó hangvételű viták következtében" feszültségektől duzzadó Munkásőrség helyzetét is. Az ülésen két lehetőség merült fel annak jövőjét illetően: a munkásőrség legyen önkéntes társadalmi alapon szervezett testület, vagy népi-nemzeti milíciává alakuljon-e át. Bármelyik lehetőség elfogadásakor a legfontosabb szempont a
mindenkori mozgósítás volt. És ekkor valaki feltette a kérdést: felvehetők-e soraiba
ellenzéki szervezetek tagjai? A VB úgy foglalt állást, hogy amennyiben elfogadják a
munkásőrség alkotmányát, alávetik magukat a szervezeti rendnek és munkásőrségellenes tevékenységet nem folytatnak, nincs akadálya a felvételüknek.54
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Uo. 1989. március 16-ai hangulatjelentés.; Vö. Tiszta lappal... 135-138. p.
BFL XXXV.l.c. 1989. június 2-8-ai, 9-15-ei és 15-21-ei hangulatjelentések. Tiszta lappal...
153-165. p. Az egy évvel korábbi megemlékezést a rendőrség feloszlatta, Ráczot letartóztatta.
Romsics: i. m. 88-89. p. és Tisztalappal... 50-52. p. Az 1956-os megemlékezésekhez adalékként: BFL XXXV.l.a.4. 805. őe. 4., 107-112. p.
A Bp. PB 1989. június 26-ai, a Bp. VB augusztus 30-ai ülésének jegyzőkönyve az utolsó, ami
fennmaradt. Az utolsó budapesti pártértekezletre szeptember 23-24-én került sor. BFL
XXXV.l.a.3. 230. őe., uo. XXXV.l.a.4. 805. őe. és XXXV.l.a.2. 9/I-II. őe.
A pártok létrejöttéről, politikai céljaikról ld.: Fricz, 1992. Nem összekeverendő az alakulás és
a bejegyzés dátuma! A legtöbb szervezett csak 1990-ben vált bejegyzett párttá. Kiss József Kovács Vera: Adatok és tények a magyarországi többpártrendszer kialakulásáról. In.: A többpártrendszer kialakulása... 216-250. p. A politizáló szervezetek 1988-ban megjelent dokumentumai: Magyarország politikai évkönyve, 1988. 699-790. p.
BFL XXXV.l.a.4. 799. őe. 5-$., 33-37., 43-47. p.

Dokumentumok
1.

Az MSZMP Budapesti Pártbizottság Agitációs és Propaganda Osztályának
információs jelentése az 1988. március 10-16-ai időszak eseményeinek
visszhangjáról. (11. hét.)
[...] A Múzeumkertből sokan fél egyre átmentek a Március 15-e térre, ahol összesen 3-5 ezer ember gyűlt össze. A Petőfi szobor előtti tömegben az ellenzék kemény magjához tartozó vezetők és aktivisták például a „Demokrata" című illegális
kiadvány 12 pontját tartalmazó, fénymásolással készült röpcédulát, „1848-1849"
feliratú és a régi Kossuth címert ábrázoló nyomdai úton előállított röpcédulát, valamint Keszthelyi Zsolt fénymásolt fényképét adták kézről-kézre. A szobor körül letűzdelt kis papírzászlók közül kiszedték a pirosakat, a nemzeti színű zászlók
némelyikén „diktatúra nélküli Magyarországot, sajtószabadságot, egyesülési szabadságot" feliratokat lehetett olvasni. A tömeghez Kis János filozófus a „Beszélő"
című illegális lap szerkesztője intézett néhány szót, demokratikus Magyarországot
követelt, és éltette a független demokratikus ellenzéket. A szobor talapzatán virágcsokrothelyeztek el, „demokratikus ellenzék" felirattal. Innen egy kibontott nemzeti színű zászlóval indultak el egy kisebb ellenzéki csoport felhívására. A Petőfi
szobortól a Régiposta utcán, a Vörösmarty, a József nádor és az Engels tér55 érintésével a Bajcsy-Zsilinszky úton, majd az Alkotmány utcában a parlament előtti
Kossuth szoborhoz vonultak. Menet közben a tömeg — amely zömében tízen- és
huszonévesekből állt kitapsolta a rendőröket, megtapsolta az integetőket, alkalmanként „Aki magyar velünk tart" felkiáltással próbálta csatlakozásra bírni a bámészkodókat. A tömegben erősen ellenséges hangulatú csoportok is voltak. A felvonulás közben leggyakrabban a „Demokráciát, demokráciát!" felkiáltásokat lehetett hallani. Az első sorban vonulók a Bajcsy-Zsilinszky útra érve három transzparenst bontottak ki: „Sajtószabadságof', „ E g y e s ü l é s i szabadságot" és „Valódi
reformokat" felirattal.
A Kossuth térre izgatott hangulatban, élénk tapsolás közepette érkeztek. A szobor talpazatára 25-30 fős csoport állt fel. Itt egy kézi hangosítóval Tamás Gáspár
Miklós beszélt. A beszéd főbb elemei: „alkotmányos rendet, új választásokat, parlamentnek felelős kormányzatot, sajtószabadságot, egyesülési szabadságot; nem
szabad megelégedni a diktatúra legtorzabb formáinak lenyesegetésével; valódi de-
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mokráciát; meg kell védeni az erdélyi magyarságot; a tehetetlen kormány mondjon
le". Párhuzamot vont 1848 és 1956 között.
A szervezők a jelszavakat követő tapsok után nyugalomra és fegyelmezett vonulásra szólították fel a tömeget. Kedvezően reagáltak arra, hogy a parlament előtt
felvonva látták az állami zászlót. A Himnusz eléneklése után az Alkotmány utcán
és a Rosenberg házaspár utcán56 keresztül a Batthyány örökmécseshez vonultak.
Ott az „elnökség" ismét elhelyezkedett az emlékmű talapzatán, s Hodosán Rózsa
hangosbeszélőn felolvasta, az elmondása szerint reggel letartóztatott Demszky
Gábor beszédét. Ennek főbb elemei; „a pártállam válságba sodorta az országot és a
vezetés képtelen kiutat mutatni; a pártállamot, a nem emberarcú szocializmust fel
kell váltania alkotmányos jogállamnak; szabad választásokra és valódi parlamentáris demokráciára van szükség; követelik az egyesülési szabadságot, a sajtószabadságot, a Duna-menti népek összefogását és szolidaritását, mert a szabadságot
csak közösen lehet kivívni." A „tömeg ütemesen skandálta a jelszavakat és azt,
hogy „Ezt akarjuk!". A szónok körül csoportosult az ellenséges ellenzék több ismert aktivistája, közöttük Kis János, Könczöl Csaba, Kőszegh [sic!] Ferenc, Tamás Gáspár Miklós és Szilágyi Sándor. A jelszavakat ők kiabálták be a tömegnek.
A szónokot szavaló és tapsoló csoportok támogatták. A szélsőséges tartalmú
beszéd után a teret sokan elhagyták.
A szervezők utasításait követve a tömeg a Szt. István körúton, a Margit-hídon
keresztül a Bem térre vonult. Létszáma addigra kb. ezerre csökkent. A kerületi
pártbizottság kezdeményezésére az érkezőket a népfront nevében köszöntötték, de
ez nemtetszést váltott ki. A Bem szobornál Pákh Tibor mondott hosszadalmas és
uszító jellegű, szovjetellenes beszédet, amelyet közbekiáltásokkal megzavartak, s
a tömeg többsége lehurrogta. Az itteni megmozdulás végül is nem érte el célját.
A résztvevők a Batthyány térre vonultak, ahol a Himnuszt és a „Székely himnuszt"
énekelték el. Ezt követően szétoszlottak. AKölcsey szobor talapzatáról bejelentették, hogy 19.00 órakor találkoznak a Petőfi szobornál, illetve amíg a letartóztatottakat nem engedik ki, nem mennek haza. Az ekkor már csak 7-800 fős tömeg
incidens nélkül szétoszlott.
A spontán megmozdulások szervezőit az óvatos mértéktartásra törekvés jellemezte. A KISZ KB által szervezett akciógárda ellátta feladatát. A rendőri erők fellépésére, erőszak alkalmazására nem került sor.
Este 20 óra körül egy kisebb, néhány száz fős csoport kísérletet tett a rend megzavarására. Megmozdulásukat nem sikerült tömegessé tenni annak ellenére, hogy
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a Petőfi szobortól a Várba vonultak, majd onnan ismét a Bem térre mentek. Rövidesen feloszlottak. Rendőri beavatkozásra nem került sor.
[...]
A rádióhallgatók körében feltűnést keltett a 14-én délelőtt sugárzott Napközben
c. műsor, amelyben a Magyar Demokrata Fórum törekvéseivel foglalkoztak. Kérdésként vetik fel milyen megfontolások vezették a szerkesztőket, miért adunk ilyen
teret e gondolatoknak? [...]
BFL XXXV. l.c. 390. őe.

2.
Az alternatív szervezetek fejlődéstörténete.
Segédanyag az 1989. április 26-ai Budapesti VB-ülésen tárgyalt
„az alternatív szervezetek, szerveződések fővárosi helyzete,
javaslat a kapcsolattartás és együttműködés lehetséges területeire"
című napirendi ponthoz.
Alternatívák keresése, képviselete a társadalmi-politikai változások szerves velejárója. A fejlődéssel szükségszerűen párosuló objektív ellentmondások, a politikacsinálás szubjektív vonzatai, hibái újra meg újra kitermelik azokat a társadalmi,
politikai feszültségeket, amelyekre alapvetően és elsősorban az értelmiség kritikailag reagál. Különösképp a társadalom szellemi folyamatait mélyen elemző kutatók, filozófusok, szociológusok, írók és művészek, újabban a közgazdászok és
politológusok reagálnak gyorsan, tudományos különvéleményüket hangoztatva a
folyó történésekre. E magatartás és természetes viselkedés elismerése, tolerálása,
sőt a fejlődés hajtóerejeként való felhasználása szorosan függ a politikai kultúra
széles értelemben értendő minőségétől, a politikai intézményrendszer milyenségétől, a társadalmat vezető párt magatartásától, a demokrácia állapotától.
Az alternatívitás nem társadalmi, politikai anomália. Ugyanakkor monolit társadalmi struktúra esetén nem csupán meghökkenést, rosszallást vált ki a hatalom
részéről, hanem kiszorítást, tiltást, finomabb és durvább adminisztratív megrendszabályozást. Történelmietlen elvonatkoztatni a korabeli történelmi eseményektől,
azok belső és nemzetközi meghatározott viszonyrendszerétől.
1956. után az egypártrendszer keretében egy megszelídített, liberalizált posztsztálini politikai struktúra épült ki a maga fejlődésképességével, reformszándékával
és ellenkezőjével a centrálisán és monolitikusán vezérelt politikai intézményrendszerével, társadalmi-gazdasági viszonyaival, az ezt leképező ideológiával. A politi-

kai pluraritásnak [sic!], az önigazgatásra épülő, a demokratizmust szervesen
biztosító szerveződéseknek nem volt terepük. 195 6-ban még a látszat többpártrendszer sem jöhetett létre. A párt és a társadalmi szervezetek újjászervezése a kétfrontos
harc jegyében kiszorította az alulról jövő kezdeményezéseket és a szélsőségeket
egyaránt.
A konszolidációs időszakban az MSZMP határozott és eredményeket is szép
számmal felmutató politikájával szemben csak szórványos fellépést, kritikai pozíciót lehetett fellelni. 1957. tavaszán Berei Andor közgazdasági reformbírálata és
Révai József kritikája a vezetéssel szemben, Lukács György, és Molnár Erik munkássága fémjelezte csupán a demokratikus-szocialista pártellenzék jelenlétét.
Az ellenzékiség szervezett megjelenését fékezte az értelmiség politikai megnyerését célzó felvilágosultabb, nyitottabb kultúr- és művelődéspolitika meghirdetése és
gyakorlata is.
A hatvanas évek második felében a gazdaság reformja a szellemi élet megújulását
is szimbolizálta még akkor is, ha a gazdaság reformja szük politikai konzervatizmussal [sic!] jellemezhető intézménystruktúrában tette meg kezdőlépéseit
1968-ban. A politikai mozgástér korlátait az 1968-as csehszlovák eseményekbe való
kollektív beavatkozás ellen tiltakozó megnyilvánulásokra történő reflexiók világosanjelezték. Hegedűs [sic!] Andrással, Heller Ágnessel, Márkus Györggyel, Fehér
Ferenccel szemben politikai és aminisztratív [sic!] fellépés történt. A Lukács-iskola
tanítványait revizionista nézeteikért elítélték. Antimarxistának minősítették Kemény
István, Szelényi Iván és Komád György írásait. A hetvenes évek fordulóján a környező országok magyarsága helyzetéért az írók egy része az MSZMP-t okolta, hiányolva az erőteljesebb fellépést problémáik megoldásában. 1973-ban történt az első
politikai jellegű aláírási akció a népesedéspolitikai határozattal szemben.
A hetvenes évek közepén, második felében a nacionalista felhangoktól sem
mentes szórványos március 15-i demonstrációkon túlmenően— a nyugat-európai
diáklázadások politikai hatásaira is — a belső ellenzék — Bence György, Kis János, Kenedi János vezetésével — egyre inkább direkt politizálásba fogott, de nézeteiknek sem egységes platformot, sem tömegbázist nem tudtak teremteni.
Jelentősebb megnyilvánulásuk a csehszlovák ellenzék Charta 77 mozgalmához
kapcsolódó 1978-as és 1979-es aláírásgyűjtési akciók és a csehszlovákiai ellenzéket ért retorziók elleni tiltakozások voltak. Szándékuk volt a lengyel Társadalmi
Önvédelmi Bizottsághoz hasonló mozgalom megteremtése is. A hetvenes évek
elején jelentek meg a kéziratos kiadványok, a szamizdatok, amelyeket a Szabad
Európa Rádión és más nyugati propaganda eszközökön keresztül publikáltak.
A „második nyilvánosság" megteremtése céljából épültek ki a „repülő egyetemek", amelyek — értelmiségi magánlakásokon — terepei lettek az ellenzéki gon-

dolatok hirdetésének. A vitaestek túlléptek a társadalmi-történelmi kutatások
népszerűsítésén, és gyakran direkt politikai tartalmat kaptak. Fokozatosan kiépült
a népi írók új generációja— Csoóri Sándor vezetésével—, amely elsősorban a romániai és szlovákiai magyar nemzetiség problémáinak feszegetését állította
előtérbe az emigrációs sajtó és szervezetek segítségével.
Abelső ellenzék külső támogatást és biztatást kapott. A SZER aktivitása mellett
az 1978-ban Párizsban megjelent „Magyar Füzetek" zsebkönyv formában rendszeresen a magyar szamizdatokat tartalmazta . A „Magyar Füzetek" szerkesztősége által kezdeményezett Bibó-emlékkötet politikai érzékenységet, elítélést váltott
ki. 1100 oldalas kéziratát Donáth Ferenc 1980-ban nyújtotta be a Gondolat Könyvkiadónál. A szerkesztők névsorában található Bencze [sic!] György, Kis János,
Kenedi János, Csoóri Sándor, Eörsi István, Konrád György, Radnóti Sándor, Haraszti Miklós, Vajda Mihály. A kötet írásai az egypártrendszert elutasító, a
plurarizmust [sic!] középpontba állító bibói gondolatokat taglalták.
Atársadalmi problémák előtérbe állítását jelezte a Szegényeket Támogató Alap
(SZETA) létrehozása, amely az állampolgárok karitatív tevékenységére apellálva
akart segíteni a szegénységen. (E kezdeményezés több szociálpolitikai intézkedés
nyomán elhalt, nem kapott tömegtámogatást.)
Létrejött egy jogi bizottság, amely az ellenzéki akciókban résztvettek jogvédelmét szolgálta. 1980 októberében kísérletet tettek a tudományos kutatók érdekvédelmét szolgáló Tudományos Kutatók Egyesülete megalapítására is.
A hetvenes évek politikai kezelésmódját determinálta az ideológiai rendcsinálás, amely zömmel adminisztratív fellépést és nem politikai vitát, meggyőzéstjelenlett, és szorosan összefüggött a reformfolyamat 1972-es visszarendeződésének
szellemével. Az életszínvonalat preferáló, a látens gazdasági és társadalmi problémákat elfedő politika bázisán, az 1975-ös programnyilatkozat szellemisége közepette az ellenzékiség a perifériára szorult.
A nyolcvanas évek elején az ellenzék szervezetileg laza, tagolatlan keretek között működött. Két alapvető irányzatuk — a polgári radikális, kozmopolita és a nacionalizmus nézeteivel fűszerezett népi, nemzeti — fokozatosan fejlődött ki.
A politikai kérdések, társadalmi problémák gyakorta kulturális köntösben jelentkeztek. A kritikai pozíció megerősödését több lényeges társadalmi-gazdasági és
politikai feszültség jelentkezése motiválta, így a fokozódó és súlyosbodó gazdasági nehézségek, az adósságállomány progresszív növekedése, az életszínvonal általános hanyatlása éles polarizálódás mellett, az oktatás, a kultúra, az egészségügy és
a szociálpolitika a maradványérdekeltségű politikából fakadó lemaradása, a kultúra piacosodása,az ideológia merevsége, a pártirányítás bürokratizmusa stb. Az el-

lenzékiség, másként gondolkodás kifejeződött a „nemzeti sorskérdések" (társadalmi beilleszkedési zavarok, kontraszelekciós hatások, alkoholizmus, öngyilkosság, demográfiai problémák stb.) felvetésében, a szegénység istápolásában, a béke
ügyeinek feszegetés ében a határainkon kívül élő magyarságért való aggódásban,
az emberi jogok érvényesítéséért történő fellépésben, a környezetvédelem hiányosságai elleni tiltakozásban, a bős-nagymarosi vízlépcső elleni akciókban, a demokráciáért, a nyilvánosság és tömegbefolyás megszerzéséért tett lépésekben.
E területek a hivatalos politikában kidolgozatlanok voltak és vákuumot képeztek
Az ellenzékiség megjelenése e területeken látszólag politikamentességet jelentett,
nem a hatalom „alapkérdéseit" érintette. Ahatalom tűrőképességét egyaránt j elezte
a politikai kezelésmód dominanciája, a tolerancia, amely 1988-as pártértekezletig
gyakorta keveredett adminisztratív intézkedésekkel, merev sajtóirányítással, a
problémák szűk körű, „titkos" kezelésével, a kutatási eredmények, művészeti alkotások elhallgatásával, tilalmi listára helyezésével, szilenciumok alkalmazásával.
Az adminisztratív intézkedések eszköztárához sorolandók a rendőrhatósági intézkedések és a pártból való kizárások is.
A XIII. kongresszust követő időszakban kapott lendületet—az éleződő válságj elek következtében—az ellenzékiség, amelyet a politikai műhelyek és a köznyelv
a 70-es évtizedben és a 80-as évek közepéig kategorikusan ellenségnek minősített.
A megítélés 1987 őszétől fokozatosan változott. E változást érzékeltetik az új Jelzők"; ellenzékieskedők, másként gondolkodók, alternatívok, új társadalmi-politikai szerveződések, független mozgalmak. 1985 nyarán a monori értelmiségi
találkozó kísérlet volt a közös platformkeresésre. Itt a kongresszusi határozat nyílt
bírálata fogalmazódott meg. A vízlépcső elleni tiltakozó demonstrációk megszaporodtak. Az 1984-ben alakult Duna Kör 1986-ban Alternatív Nobel Díjat kapott.
Jelentős belpolitikai visszhangot váltott ki az 1986-os március 15-i tüntetés elleni
rendőri intézkedés, amelyről az egyetemi iijúság és az értelmiség „lánchídi csataként" emlékezik. Az 1956-os események 30. évfordulóját a magyar „demokratikus
ellenzék" a környékbeli szocialista országokban lévő ellenzékkel közös memorandumban köszöntötte. Élénk szóbeszéd tárgya volt a „Tiszatáj" körüli „összecsapás", a kulturális ellenfórum, az írószövetség viharos közgyűlése. A válságjelenségek megoldását célzó átfogó program alternatívák „Fordulat és Reform; Reform
és Demokrácia; Társadalmi Szerződés" megjelenése az értelmiség radikalizálódását jelezte, Az egyetemi ifjúság foként a szakkollégiumok bázisán szerveződve fokozatosan elhatárolta magát a KISZ-től, az Egyetemi-Főiskolai Napok politikai
vitáin élesen szembefordult vele, horizontális kapcsolatait fokozatosan kiépítve
(pápai, majd velemi szakkollégiumi országos tanácskozásokon) körvonalazta,

megalapozta a hagyományos politikai struktúrától eltérő új ifjúsági szervezet
létrehozását.
A „fordulópontot" 1987 ősze jelentette. A szeptemberi parlamenti ülésszakot
megelőzően az értelmiségiek egy csoportja a párt kibontakozási programj ára épülő
kormányprogram tervezetét bírálta. Aláírói között párttagok is voltak. A közös
platform létrejöttét szimbolizálta a szeptember 27-i lakitelki találkozó, ahol megalakult a Magyar Demokrata Fórum. A fordulópontot párttagok aktív részvétele, a
történések, és az MDF nyilatkozatának nyilvánosságra hozatala jelentette.
1988 januárjától a májusi páltértekezletig az „MDF farvizén" az alternatív szerveződések sorajelentmeg és aktivizálódott. Politikai jelentősége volt az MDF januári és márciusi Jurtaszínházi [sic!] nagygyűléseinek, a FIDESZ március 30. megalakulásának, a TDDSZ létrejöttének, a Szabad Kezdeményezések Hálózata vagy a
Független Jogvédő Szolgálat megjelenésének. Érzékelhető volt, hogy a monolit politikai intézményrendszer „gyenge" pontjain (KISZ, szakszervezet, HNF) próbálkoznak alternatívát, legális megjelenést keresni. A létrejött szerveződések alakulását
a politikával és különösképp a vezetéssel szembeni bizalmatlanság, a párton belüli
elemi erővel kibontakozó kritikai pozíció erősödése, a változtatások sürgetése is generálta. Hozzájárult ehhez Bihari Mihály és társai pártból való kizárása, amelyet az
értelmiség jelentős része értetlenül és felháborodva fogadott.
A pártértekezlet tartalmi és személyi változásait az ellenzék zavartan fogadta.
Az elért eredmények lebecsülésével és kisajátításával egyaránt találkozni lehetett.
Felmérték és megértették, hogy a pártértekezlet a politikai pluralizmusban [sic!],
demokratizmusban a korábbinál több, illetve más lehetőséget kínál. Következményeként 1988 nyarától a különféle szerveződések tömegesen jöttek létre, illetve
verbuválódtak.
A nagyhatású, olykor több tízezer főt aktivizáló utcai tömegdemonstrációk
megszaporodtak. 1988 novemberétől fontos mozzanat a korábban működő pártok
újjászervezése, konkrét politikai követeléseinek, akcióinak markáns megjelenése,
a nyilvánosság, tömegtájékoztatás plurarizálódása [sic!]. Összegezve, az elmúlt
évtizedekre vonatkozóan megállapítható, hogy az ellenzéki gondolatok megjelenésének csomópontjai a politikai helyzetnek megfelelően folyamatosan változtak.
1956-ig a mozgásteret a gazdasági kérdések jelentették a reformerek számára,
majd 1956-ban robbanásszerűen közvetlen politikai színtérre tevődött át a súlypont. A konszolidációt követően a politikai megjelenés lehetetlenné vált, a gazdasági mechanizmus reformjával párhuzamosan ismét a gazdasági kérdések
teremtettek lehetőséget a másként gondolkodásra. Az 1968-as csehszlovákiai események külpolitikai, majd belpolitikai kérdések megfogalmazása felé terelte a ha-

talommal szembenálló ellenzéket. A hatalom intoleranciája, az éleződő gazdasági
válságjelek újabb fordulatot hoztak, az ellenzéki gondolkodás középpontjába
ismét a gazdaság került. A XIII. pártkongresszust követően egyre markánsabban a
politikai arculat vált meghatározóvá.
BFLXXXV.l.a.4. 800. őe. 37-44. p.

3.
A Budapesti Pártbizottság határozata a fővárosban működő új politikai
szervezetekkel és szerveződésekkel kapcsolatos együttműködésről.
(Elfogadta a Pártbizottság 1989. május 30-ai ülése.)
1. Az MSZMP BB [Budapesti Pártbizottság] tudatában van, hogy a fővárosban
működő új politikai szervezeteket a sokszínűség jellemzi. A különböző szervezetek létrejöttét — az eltérő érdekek kifejezésének természetes igénye mellett
— elsősorban a társadalmi feszültségek, konfliktusok és válságjelenségek sürgették. Ennek hatása az is, hogy az MSZMP tagjainak többségében is felismert
szükségszerű- séggé vált a radikális és atársadalmi élet minden területére kiterjedő fordulat megvalósítása, s benne az MSZMP gyökeres reformja. A válságból kivezető út kialakításának követelménye, valamint a békés átmenet általános igénye sürgetővé teszi a társadalom progresszív erőinek összefogását.
Alapvető a nézetazonosság abban, hogy az átfogó fordulat kiegyezéssel, demokratikus úton történjék meg. A kibontakozás érdekében elengedhetetlen
minden olyan erő összefogása, amely az anarchia megakadályozását, a társadalmi robbanás elkerülését hirdeti. Ebben a Budapesti Pártbizottság a régi és új,
a partner és ellenzéki politikai szerveződésekkel nagyságuktól, formájuktól,
társadalmi bázisuktól függetlenül párbeszédre, konzultációra és együttműködésre törekszik.
2. Párttagságunk döntő többsége igényli, hogy az MSZMP megújítsa, eredményes politizálással újra kivívja meghatározó társadalmi-politikai szerepét és
aktívan közreműködjön a fordulatban, amelynek egyik meghatározó kezdeményezője is volt. A fordulat fő tartalma a gazdasági, politikai és kulturális értelemben egyaránt felfogott modellváltás, iránya a pluralizmus, a demokrácia és
a decentralizálás. Az MSZMP Budapesti Bizottsága arra törekszik, hogy a politikai intézményrendszer átalakítása során, tagsága és szervezetei bevonásával
kialakítandó programja alapján határozott politikai irányvonalat képviseljen,
amely kiindulópontja lehet a más politikai törekvésekkel való tárgyalásnak és

az együttműködésnek. Az MSZMP és tagjainak viszonyát más politikai-szervezetekhez világos, a párt szervezetei által elfogadható elveknek kell meghatározniuk, konkrét esetekben a helyileg illetékes pártszervezet testületi
állásfoglalásának kialakítása szükséges.
3. A fővárosi közvéleményt foglalkoztató és a más szervezetek részéről is felvetett valamennyi kérdésben politikai álláspont kialakítására indokolt vállalkoznunk. A pártmunka eddigi gyakorlatának megváltoztatásával bizonyítsuk,
hogy a párt tevékenységére a megújulási és együttműködési készség jellemző.
Mindezek a fővárosban is alapfeltételei a párt vezetése és tagsága, az MSZMP
és a lakosság közötti bizalom helyreállításának, az új tartalmú cselekvési készség és képesség megteremtésének.
4. A Budapesti Pártbizottság és a kerületi pártbizottságok a fentiek figyelembevételével kezdeményezzék az új politikai szervezetekkel való különböző minőségű politikai kapcsolatok — alkalmi és rendszeres párbeszéd, vita, konzultáció
és együttműködés—formáinak sokszínű kialakítását. Ha a különböző politikai
szervezetek igénylik, készek vagyunk az ellenzéki kerekasztalokkal való tárgyalásokra is. Kezdeményezzük, hogy a tárgyalások a politikai bizalomépítést
szolgáló eszmecserék mellett, a helyi kérdésekre, a lakosságot foglalkoztató
ügyekre irányuljanak. A kapcsolatok kialakításának célja, hogy megteremtődjenek a válságot leküzdő demokratikus összefogás feltételei. Arra törekedjünk,
hogy a politikai kapcsolatok kialakításában kellő önmérséklet, a jövőért érzett
felelősség, a kibontakozást szolgáló alternatívák keresése, az egymás autonómiáját kölcsönösen tiszteletben tartó, korrekt partneri viszony és kölcsönös tolerancia érvényesüljön.
Kapják: MSZMP Központi Bizottsága, P[árt]P[olitikai] 0[sztály], TPO, MSZMP
B[udapesti]B[izottság] titkárai, MSZMP kerületi és kerületi jogú bizottságainak
első titkárai, MSZMP B[udapesti]B[izottság] osztályvezetői, Fővárosi Tanács elnöke, B[udapesti] R[endőr-]f]o]k[apitányság] vezetője, Baloldali Ifjúsági Társulás elnöke, SZfakszervezetek] B[udapesti] T[anácsa] vezető titkára, HNF vezető
titkára, Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport tagjai.
BFL XXXV.l.a.3. 229. őe 7-8. p.

SARUSI KISS BÉLA
A BÉCSI UDVARI KAMARAI LEVÉLTÁR GEDENKBÜCHER
ÖSTERREICH MAGYAR VONATKOZÁSÚ IRATAINAK REGESZTÁI1
I. közlemény2
(65-67. kötet (1546) 1549-1552)
Az Udvari Kamara ún. osztrák Gedenkbücher sorozatának feltárása immár több
évtizedes múltra tekint vissza. A Gedenkbuch3-ok első tizenkilenc kötetéről, ami a
Miksa-kori irat-másolatokat tartalmazza (Die „Gedenkbücher" der Epoche Maximilians I.) és a második, későbbi sorozatnak nevezett (Die spátere Reihe) kötetek
osztrák (alsó-ausztriai-) sorozatának (Die österreichische <niederösterreichische>
Reihe)4 első 42 kötetéről a Magyar Országos Levéltár E 239^4 bécsi Udvari Kamara levéltárában őrzött segédkönyvek és iratok másolatai (1255-1867) című fondja
őriz aXIX. századvégén, aXX. század elején készített másolati köteteket. Amásolás minden bizonyára költséges és fáradságos munkája valamikor az I. világháború
1

2

3

4

Jelen közlést a 2004 és 2008 közötti összesen négy hónapnyi Klebelsberg Kunó ösztöndíj tette
lehetővé. Külön köszönettel tartozom Gecsényi Lajosnak, aki mindvégig támogatta ezt a feltárást. Meg kell jegyeznem, hogy Budapest Főváros Levéltára nemcsak munkaidő kedvezménnyel, hanem a technikai háttér megteremtésével is támogatott, amiért Á. Varga Lászlónak
tartozom köszönettel.
A Fons következő számaiban közlöm a regeszták folytatását. 2008 szeptemberéig a 75. számú
kötettel készültem el, amely 1557-ig tartalmaz másolatokat Előreláthatólag még legalább
négy-öt közleményre lesz szükség, hogy az összes elkészült regeszta megjelenhessen.
A Gedenkbuch-ok olyan másolati könyvek, amelyekbe az Udvari Kamarából és más kamarai
szervektől kimenő, mindenekelőtt az alsóbb kamarai szervek és hivatalnokok részére küldött
iratokat másolták be.
Ezen elnevezéseket az ÖStA kiadásában megjelent kiadványból vettem át Publikationen des
Österreichischen Staatsarchivs. n. serie: Inventare österreichischer Archive. Inventar des Wiener Hofkammerarchivs. VII. Bd. 1. Wien, 1951. 77-80. p. A kötetben ismertetik a Gedenkbücher-ek levéltári rendszerét és részben tartalmi ismertetést is adnak. A Gedenkbuch-ok,
leginkább a Prágában őrzött Böhmische Reihe forrásértékéről lásd:
Tomás Knoz: Die Gedenkbücher der Kaiserlichen Hofkammer im 17. und 18. Jahrhundert In:
Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Hrsg. von Josef Pauser — Martin Scheutz — Thomas Winkelbauer. (Mitteilungen des
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, ErgSnzungsband 44) (Wien/München
2003). 153-161. p.
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idejében megszakadt. A MOL E 239 törzsszám alatt őrzött anyag fondtörzskönyvi
jegyzete a következőképpen ismerteti az iratanyag forrásértékét: „az 1900-as,
1910-es években az Országos Levéltár számára készítették az itt őrzött [...] másolatokat. Ateljes szövegükben átmásolt iratok túlnyomó része uralkodói kegytényeket rögzít, más részük a legkülönbözőbb tárgyú (de valamilyen módon kincstári
vonatkozású) uralkodói intézkedéseket. [...] Az anyag jelentős része vonatkozik a
szorosan vett Magyarországon túli, horvát-szlavón, tengermelléki területre."5
Az osztrák Gedenkbücher sorozat feltárása 2003-ban kezdődött újra, a 61-64 kötetek feldolgozásával, amelyekről Kenyeres István készített regesztákat,6 majd jómagam négy alkalommal évente egy hónapnyi munkával eljutottam a 75. kötetig.
Az Udvari Kamara iratairól készült másolatokat az eredetileg „Camer Registratura" illetve „Cammerpuch"-nak nevezett kötetekben, az Alsó-ausztriai Kamarától
az alsóbb pénzügyi szerveknek (vizedomambt) írt másolatokat a „Vizedom- und
Exempt Aempter" elnevezésű kötetekben találhatjuk. (Meg kell jegyeznem, hogy
annak tiszta logikáj át, hogy mikor, miért került egy bejegyzés egyik vagy másik fajta
kötetbe és hogy miért fordul elő egy másolat két-három kötetben is (vagy miért csak
egyikben), sok kötet átnézése után sem tudom felismerni.) Az iratok nyelve leginkább német, de néhány kiváltságlevél, illetve olasz, spanyol tisztviselő és katona számára írott forrás latin nyelven került bejegyzésre. (Sokkal kevesebb latin nyelvű
forrás található, mint az ún. Ungarische Gedenkbücher-ekben, amelyek egyébként
— szemben az osztrák sorozattal — mikrofilmen kutathatóak a Magyar Országos
Levéltárban.) Az iratok legtöbbször Bécsben keltek, ezért csak az eltérő helyszíneket
jelöltem a regesztákban. Az iratmásolatok előtt más duktussal, vastagabb tintával írt
„iratcím"-ek állnak (pl.: a liptói várnagy részére kiadott bestellung előtt „Purgkgrauen auf Lypsch Erasm Guet Bestelbrief'). Ha az iratot több címzettnek is elküldték, akkor az iratok végén jól elkülönítve „in simili" megjegyzés után feljegyezték a
többi címzettet is. Az iratcímek helyett vagy mellett néhol rövid regesztákban foglalták össze az iratok tartalmát.

s
6

http://193.224.149.3:8080/mol/fond
Kenyeres István: A bécsi Udvari Kamarai Levéltár Gedenkbücher österreich magyar vonatkozású iratainak regesztái 61-64. kötet (1547-1550). In: Lymbus 3. köt. Bp., 2005. Főszerk.:
Ujváry Gábor. 253-294. p. (A továbbiakban: Kenyeres, 2005) A MOL E 239 42. sz. kötete tartalmazza a bécsi Gedenkbuch 61. kötetéből kimásolt hungarica anyagot, amely kötetet a dualizmus-kori feltáró munka értékelése érdekében Kenyeres István újból regesztázott. A Magyar
Országos Levéltárban őrzött 19. századi másolatok és az említett regeszták összevetése után
kijelenthetem, hogy a Budapesten őrzött kötetekbe a tágabb értelemben vett történeti Magyarország területét (tehát Horvátországot és Szlavóniát is) érintő bejegyzéseket másoltak be. Ez
tehát ugyanaz a munkamódszer, melyet a kötetek regesztázásakor mi is követtünk.

Ha röviden be kellene mutatnom a most közölt kötetek főbb tartalmi sajátosságait, annyit kell megjegyeznem, hogy a 65. számú kötet 591 foliója az 1549—1552. évek
bejegyzéseit tartalmazza, de néhány irat, nyilvánvalóan több éves késéssel ebbe a kötetbe került bemásolásra. Az 1550-1552-es években rendkívül nagy számban fordulnak elő bejegyzések a magyarországi hadjáratokban résztvevő mezei hadsereg
hadvezéreire, tisztjeire, katonáira és az őket fizető, ellátó segédszemélyzetre vonatkozóan. Mivel ekkor még a hadiigazgatás iratai nem különöltek el a gazdasági ügyek
intézésétől, minden az Udvari Kamarában keletkezett Gedenkbuch tartalmaz ilyen
forrásokat. Különösen a magyarországi spanyol alakulatokra, a horvátországi várak
hadianyag ellátására, a zsoldösszegek biztosításának hátterére vonatkozóan jelentősek ezek a bejegyzések, de pl. a Komárom várában szolgáló hadinép és a naszádosok, vagy a győri őrség ellátására vonatkozóan is sok a bejegyzés. Különösen sok
adat található a 65. sz. kötetben a bányavárosokban működő alkamarai igazgatásra, a
Mária királynétól átvett bányavárosi javakra vonatkozóan. A 66-67. számú kötetek
már csak egy-egy év másolatait tartalmazzák, és néhány esetben ismétlik a korábbi
kötetek bejegyzéseit. Ezekben azonban már sokkal több kisebb jelentőségű, jórészt a
végvárak ellátására vonatkozó bejegyzés, valamint nagyon sok „útlevél" (passbrief
— többnyire (vámmentes) kiviteli engedélyek) találhatók, amelyek kereskedelemtörténeti jelentőséggel is bírnak.
Munkamódszerem az volt, hogy a köteteket végiglapoztam, a bejegyzésekbe
beleolvastam és ha magyar vonatkozásra találtam, akkor arról rövid regesztát készítettem. Meg kell jegyeznem, hogy sokszor akkor is készítettem regesztát, ha a
kötetekben szereplő irat nem a történelmi Magyarország területére vonatkozó
helyszínre, vagy magyar személyre vonatkozott, viszont valamilyen egyéb szempontból érdekesnek találtam azokat (pl. több krajnai, fiumei ügy kapcsán).
Mivel jó néhány irat többször is bemásolásra került, ezek esetében a j egyzékben
utalok az adott irat első előfordulására, mivel a regeszta is ott található.
Rövidítések, idegen nyelvű kifejezések
AAuK
bestallung/bestellung
contrabanda/contraband
kr
mFt
passbrief

Alsó-ausztriai Kamara
kinevezés/felfogadás és fizetési rendelkezés valamilyen poszt betöltésére
csempészés, csempészárú
krajcár
magyar forint
„útlevél", általában vámmentes kiviteli engedély

provisionsbrief
rFt
s. d.
UK
Vizedomamt

kegy díjat megállapító rendelkezés
rajnai Ft
sine dato = dátum nélkül
Udvari Kamara
Az osztrák főhercegek (Habsburg uralkodók) magánbirtokait és jövedelmeit kezelő hivatal

Gedenkbücher Österreich Band 65.1549-1552.
„Camerpuech"
„Hofkammer Registratur" Regsziter: lr-12v., utána eredetifolio-számozás:
lr-579r.
fol. 7r.
1548.12.21.
Királyi parancs az AAuK-nak. Sigmund és Hans Christoph Schrott testvérek,
valamint gr. Zrínyi Miklós (tanácsos, horvát-szlavón bán) között Pozsonyban létrejött szerződés (vertragsbrief) szerint a fenti két testvér Zrínyinek az uralkodóval
szembeni követelése fejében öt ezer magyar forintot (75 krajcárral számolva) fizetett. I. Ferdinánd arról értesíti az AAuK-t, hogy a fenti összeg erej éig a két testvérnek Stájerországban és Cili grófságban (birtok-) vásárlási joga (Kaufrecht) van.
fol. 7v.
1549.01.08
A fenti tárgyban az uralkodó a Schrott testvérek részére elismeri ezt az ötezer forintos adósságát, valamint a még apjuktól felvett, mára már 19 ezer rFt-ra rúgó
adósságát is. Sigmund Schrott-ot itt tanácsosnak nevezi, és elhunyt apját,
Achatzius Schrott-ot udvari tanácsosnak. A Cilli-ből származó jövedelmek között
a földesúri jövedelmeket is az adósság kiegyenlítésére fordíthatják.
fol. 12r-13v.
1549.01.29
I. Ferdinánd utasítása (Commisssion bevelch) Hans von Karling-nak és a bécsi
városi kormányzónak (stadtanwalt), hogy az AAuK az óvári uradalmat és az óvári
vámot hogyan kezelje, „wasmassen die hauptwiertschafft der herschafft Altenburg
nunfuran, sambt der Maut daselbst gehandelt werden soll."

Sok akatona a békés időhöz képest. Erről Zacharias Wochnitzkhy [magyaróvári
kapitány] bestallungját átküldi az uralkodó.
fol. 13v-14r.
1549.01.29.
I. Ferdinánd parancsa Steffan Litschauer óvári harmincadosnák az óvári vám
kezeléséről.
fol. 49.r.
1549.04.17.
Kötelezvény (Yerweisbrief) Georg Schmid soproni harmincados részére.
Az uralkodó 500 magyar forintot (75kr-al számítva) vett tőle kölcsön, amelynek
biztosítására ő és örökösei a soproni harmincadosi poszt viselését kapják.
fol. 69.r-v
Prága, 1549.02.01
I. Ferdinánd parancsa az AAuK-nak, hogy Wolfgang Hochenwarter eddigi stájer erdőmester helyett Christoph Frolich-ot nevezte ki.
fol. 81v-83v.
S. d.
A birodalmi rendek által Bécs védelmére és a,Magyarországgal szembeni helyek" védelmére adott segélyek kezeléséről. („Ain summa gelts zu befesttigung der
stadt Wien und der ortflekken gegen Hungem dermassen und dahnin bewilligt
worden")
Ellenőrizni kívánják azt a birodalmi Pfenningmeister-rel és ellenőrével, stb
fol. 122.v-123r.
1549.10.11
I. Ferdinánd reverzálisa Mária királyné részére a Körmöcbányát érintő 5 db kiváltságlevél átvételéről.
Az 1548. március 7-én Augsburgban Ferdinánd és Mária királyné között kötött
szerződés alapján Mária lemondott a bányavárosi javairól. Ennek kapcsán az alábbi iratokat vette át:
1. oklevél: Mária királyné adománylevele Bernhard Beheim kamaragrófhak,
amelyben azt a körmöcbányai házat és telket adományozta oda, amely korábban az
elhunyt Hans Preus budai polgáré (des abgestorbnen Hannsen Preus burgers zu
Ofen) volt.

2. levél: II. Lajos király levele Körmöcbányának, melyben megerősíti, hogy
Mária királyné Berhnard Beheim-nek adományozta a birtokot.
3. levél: Mária királyné átadólevele, melyben, melyben ő SebastianPemflinger
részére fele részben birtokot adományozott.
4. levél: I. Ferdinánd megerősítése arról, hogy Mária királyné a fenti fél birtokot
Pemflingemek adta.
5. levél: Pemflinger szerződése (Kaufbrief), melyben a Bernhard Beheim-től
megvette azt a negyedrészt, amit Beheim Mária királynétól kapott.
fol. 128rv.
1549.10.03.
Parancs a [besztercebányai] rézbánya igazgatójának Christoph Konritz-nak és
helyettesének Wolfgang Hochenwarter-nak, hogy a bányavárosi javak átvételekor
mit tegyenek.
Felhívja a figyelmüket, hogy az augsburgi szerződés alapján I. Ferdinánd megegyezett nővérének tanácsosaival minden olyan ügyben, amely a bányavárosokat
érinti. Mária 1549 július 1 -tői minden j ogát átruházta, különösen pedig annak a két
háznak, aminek a kiváltságleveleit fentebb már I. Ferdinánd átvetette.
fol. 149r-150r.
1549.12.22
Parancs a krajnai Vizedomamt hivatalnokai és a laibachi vámosok részére, hogy
a Lamberg (?) féle adóságot hogyan szedjék be.
fol. 150r-151r.
1549.12.22
Ugyanarról.
fol. 152.
1549.12.25
Bestellung Erasmus Guet lipcsei várnagynak (Purgkgraven auf Lypsch)
Guet-ra bízza a lipcsei vámagyságot. „Von allén renten, Zinsen gülten, güettern,
Rechtn, gerechtigkaiten in und zugehörungen nichts ausgenomen"
Minden olyan rendes vagy rendkívüli j övedelmet, ami az uradalomból származik,
és amely régi vagy új jogon az urbáriumban szerepel, rábízza, azon túl senkitől nem
szedhet külön adót. Az uralkodónak illetve Christoph Konritz-nak, a besztercebányai rézvállalat igazgatójának mindig engedelmességgel tartozik. „Darzue soll
gemelter Erasmus Guet unns unnd an unser Stat unnsern Niederösterreichischn

Camer Rath, unnd unserm Rat unnd getreuer lieben Christophen von Khüenritz
unnser Verwalter des Khupverhandels im Newsol gehorsam unnd gwertig sein."
Az uralkodót, vagy azt, akit Konritz mindenkor odarendel, mindig köteles avarba engedni.
Az uralkodó tudta nélkül nem szabad az ellenséggel ellenségeskedést szítania
illetve egyezkednie. („Er sol auch on unsern wissen und willen, und on sondern
Bevelch, aus solichem schloss khainen Krieg anfahen oder sich mit unsem Veintn
wo wir die zuzeitten haben wurden vertragen noch ainichen fridlichen annstannd
oder täding annehmen.")
Nem hagyhat a birtokból semmit sem elidegeníteni stb. („Dieselben weder
behausen noch beherbergen durch sich selbst oder andere öffentlich oder hainblich
khain furschub, hilff beystand noch fiirderung thuen und von den öbrigkeiten,
gerechtigkeiten zuegehörungen durch was schein und weg das beschehen möcht,
nicht entziehen, eingriff oder irrung thuen lassen. Dasselbeig selber auch nit thuen,
darob vesstiglich handhaben, unsern nutz und frumenfiirdernschaden warnen und
wenden.")
Probléma esetén forduljon az uralkodóhoz, a AAuK-hoz, vagy a besztercebányai rézválallat igazagtójához. („Unnd wo was bschwerlichs fürfiel an unns,
gedachte unnser Niederösterreichische Camer oder unnsern Verwalter in Neuensol
gelangen lassen und ferrer bschaid darauf so es änderst die bitt erleiden mag
erwarten demselben nachkumen und geleben.")
Amennyire csak képes rá akadályozza meg, hogy az uradalomtól bárki is elvegyen bármilen jövedelmet, jogot. Ezért a várban és a váron kívül, az ellenség ellen,
amikor azt a szükség megkívánja az uralkodó költségén jelenjen meg.
Amikor azt az uralkodó megparancsolja, azonnal adja át a várat annak, akinek
azt előírták, minden tartozékával, urbáriumával, jegyzékeivel, levelezésével, hadfelszereléseivel (puchsen, kugeln, pulver, pley, weer und aller sonst munition) élelmével, az inventárium szerinti felszerelésekkel együtt,
Ha azonban ő akar távozni, akkor azt időben köteles jelezni és az elszámolásainak bemutatása és jóváhagyása után távozhat.
A várnagynak átadják a várhoz tartozó majorságot is, minden robotjával és minden hasznával, amit ő a majorságra fordíthat.
A várnagyi tisztsége viselésének idejére évi 200 mFt fizetést engedélyeznek.
3 lovat a meghatározott élelemmel tarthat, szögek és vasak (Nagel und Eysen) készítésére 2 mázsa vasat kap évente.
A besztercebányai (aus unnsern Camerhof in Neusol) hetente fél hordó
„Proschokhy" sört, az uradalom jobbágyaitól, ahogyan azt az urbárium is tartal-

mazza kalácsot, sajtot és marhát („Kholatschn und Kháss, auch Viech") kaphat saját szükségleteire péntekenként szombatonként és más ünnepnapokkor.
Köteles egy ellenőrt („Gegenschreiber") is tartani, akinek évi 24 mFt a fizetése,
és heti 75 pfeniget kap ellátására. Melchiornak, aki ott egy régi szolga, és aki a lövegekhez ért 40 mFt fizetés és élelmezés jár („zu dem Gschtz khan das Er auch mit
dem thorsech, und dabei neben anderenwart für besoldung, cosst und
underhaltun") 40 mFt. „Ainem Starsi der obrist bei den thor ist wochenlich für
besoldung" stb. 75 kr. fizetés. 3 trabantnak egyenként heti 60 kr, három őrnek, heti
ötven, egy vámosnak heti 75 kr, fentiek mind magyar forintban értendők. Egy erdőőrnek, aki a vlachpásztorok ellen védi az erdőt 13 Ft 20 den fizetség jár. (, ,Ainem
Starsy so auf die Walachen zuverhüettung verwüestung der Wald sein vleissig
aufsehen habén, unnd sich in annder weeg bey dem haus brauchen lassen soll, ain
jar lang zu besoldung.") „Item ainem worschkhi so lannge zeit bey dem haus
gedient" heti 25 kr. A mondott Gueth és szolgái, fizetésüket 1549 szeptember 1-től
vehetik fel.
fol. 160v.
Prága, 1549.10.30.
Parancs az AAuK-nak, hogy Görzbe nevezzenek ki egy építőmestert.
fol. 16 Ír.
Bécs, 1550.01.02
Konrád von Weiden kinevezése a fenti tisztre.
fol. 164r.
1549.01.18.
Parancs az óvári kapitánynak, hogy a mosoni (Wieselburg) alattvalókat tiltsa el
egy új út használatától (hogy az óvári vámot kikerüljék).
Jákob Stamp és Heinrich Schkor (haubtman zu Prugg) jelentették, hogy az óvári
uradalmon keresztül új utat hoztak létre, ami nemcsak azért káros, mert a marhákat
ezen keresztül hajtják, hanem azért is, mert az ellenség is könnyen használhatja ezt.
Ezért megparancsolják, hogy számolja fel azt.
fol. 167v-168r.
1549.01.30.
Jákob Delff bestellbrieíje a trieszti hadszertárba

fol. 168v-176v.
1550.01.13
I. Ferdinánd bányarendtartása a zálogba adott krajinai Khropp, Stainpuch és
Khollinz bányái részére.
fol. 177.
Pozsony, 1550.02.10
Parancs az AAuK-nak hogy a laibachi vám ellenőrének, Peter Rosslnak a zsoldját emeljék fel.
fol. 178v-179r
1550.02.15.
Andreas Springenfels egykori komáromi leitnandt nyugdíja, évente 32 mFt, az
osztrák Vizedomamt-ból.
fol. 192r.
1550.01.28.
Királyi parancs Hans Lenkovitsch [horvátországi főkapitány] részére, hogy hogyan kezelje Meichau uradalmát.
fol. 192r
1550.03.18
Hans Lenkovitsch r. Meichau uradalmának átadása
Az uralkodó kezébe jutott vár és uradalom jövedelmeit, az uszkokók ellátására
kell fordítania, stb.
fol. 207r
1550.04.12
Szabadalomlevél Hans Tengler jelenlegi döbringi (dobronyai) kapitány (várnagy) részére, hogy Mannersdorf nevű birtoka adó és tizedmentes legyen.
fol. 215rv.
1550.04.23
Az uralkodó az AAuK javaslatára engedélyezi, hogy Christoph Froschueber,
Steffan Schentl és Stefan Morhaissl, hogy az Ó-Körmöcbányán keresztül folyó
Radtpachnak nevezett patakból „von Portessdorfbis auf die Grann" a saját költségükön, az AAuK szerinti feltételekkel aranyat mossanak.

fol. 236.rv
1550.05.28
A bányaváros területén kinyert arany és ezüst kezeléséről.
fol. 253.
1550.06.23.
Passbrief azoknak a horvátoknak, akik a magyar királyság területéről minden
családtagjukkal ingóságaikkal Margaréta von Khuenrin birtokára költöznek.
fol.253v-254r
1550.06.30.
Niklas Krebs korábbi döbringi (dobronyai) kapitány (várnagy) nyugdíja. Évi 50
mFt a körmöcbányai bevételekből.
fol. 254rv
1550.07.01.
Georg Vischer „hammermeister bei unser Khupferhandverk im Neusohl", a jelenlegi 105 mFt-os évi fizetése mellé 20 mFt élelemellátást kap.
fol. 265rv
1550.07.07
Parancs Andreas Pogl, Helfreichen von Kuenach és Georg Wlezer részére,
hogy azok hogyan adják át a soproni kapitányságot (span und haubtmanschaft)
Erasmus Teuffel részére, amit eddig Hans von Weispriach freiherr zu Khobelsdorf
bírt.
fol. 266rv
1550.07.08
Utasítás a pozsonyi harmincad alkalmazottainak, hogy a július 7-én meghalt
Hans Widman pozsonyi harmincadost a továbbiakban Paul Posel helyettesíti.
fol. 270r-271r
1550.08.05.
Az uralkodó felszólítja Kőszeg városát, hogy engedelmeskedjenek Chritoph
Teuffel kőszegi kapitánynak, akinek ő a várat és az uradalmat zálogba adta.
Az uralkodó elismeri, hogy Chritoph Teuffel 465 rFt 26 pf-t és 2 kr-t fordított
Kőszeg várának építésére.

fol. 276rv
1550.09.09.
Ferdinánd utasítása Hans Lenkovitsch részére
Értesíti, hogy a bécsi arzenál jelenlegi vezetőjének, Alonso de Contrerasnak,
adjon egy hajónyi fát a királyi erdőkből.
fol. 277.V—279v.

1550.08.11
Utasítás Johan Maria Speziosa komáromi építőmester, Leonard Mulner építési
számvevő és Georg Adlgáss írnok részére.
írják össze milyen fegyverekre van szükség. Mérjék fel a vár állapotát, milyen
védművek léteznek ott, mit kell építeni. Készítsenek rajzokat. Nézzék meg, hogy a
most épülő falak milyen magasak és szélesek. Mérjék fel, hogy a falakon a fa téglák
milyen állapotban vannak hová kell még ilyeneket rakni. Naponta figyeljék meg,
hogy a Teichtmaister vagy a naszádosok hogyan állnak az árkok ásásával. Gondjuk
legyen a faszerkezetekre stb.
fol. 288r-289r
1550.10.04
I. Ferdinánd parancsa a „vlach" bor Krainán keresztüli csempészetének
megkadályozásáról.
fol. 315r-316r
1550.04.06.
Niklas gráf zu Salm új adományt kap Marchegre.
fol. 325rv
1551.02.12
I. Ferdinánd kinevezi Augustin Salium-ot a körmöcbányai alkamara („unndter
Cammargraf') hivatalába ellenőrnek (Gegenschreiber).
fol. 326v-328r.
1551.01.08
I. Ferdinánd utasítása és rendelete Jákob Prainbheisl részére, hogy hogyan vegye át a besztercebányai könyvelői tisztet, hogyan végezze munkáját.

fol. 372.rv
1550.05.14.
I. Ferdinánd a nemrég elhunyt Hans Widman pozsonyi harmincados három árvájának kijelöli gyámul Wolfgang Haller (a bécsi) rotenturmi vámellenőrt és
Sebastian Lang-ot, aki a bécsi mérlegház vámosa.
fol. 389v.
1551.07.13
I. Ferdinánd a felsorolt kőszegi lakosoknak átadja azt a „királyinak" nevezett
kőszeghegyi („unnsern Weingartn der khünig genannt am Günserberg") szőlőt,
amely a kőszegi uradalomhoz tartozik, és már régóta puszta.
fol. 399r.
1551.07.24
Hans Lenkovitsch megkapja Tersatt-ot. Engedelmességre szólítják fel az alattvalókat.
fol. 399v-400v.
1550.05.04.
I. Ferdinánd értesíti a zenggi élésmestert („profanverwalt") és Lenkovitsch-ot,
hogy Sebastian de Záckhy-t kinevezte az élésházba.
fol. 400v.
1550.07.02
Hans Fuchs kinevezve a Zengghez tartozó Trents-be (Tersat?) ellenőrnek.
fol. 407r-408r.
1551.07.15
I. Ferdinánd kinevezi Wolfgan Roll-t a körmöcbányai alkamarához.
fol. 408r-413v.
1551.07.20
I. Ferdinánd utasítása Wolfgan Roll részére a körmöci alkamarához. Feladata a
pénzverés felügyelete.
30 pontos utasítás.

fol. 413v-414r
1550.07.18.
Engedelmességre szólító levél (Gehorsambrief) a Körmöcbányán szolgálók részére arról, hogy Wolfgang Roll-t kinevezték.
fol. 425v.
1550.08.09
I. Ferdinánd utasítja Maximilian Leiser-t, hogy gondoskodjon Peter Teisinger
magyaróvári tüzér (püchsenmaister) pótlásáról, aki el kívánja hagyni hivatalát.
fol. 426r.
1551.08.12
Peter Teisinger magyaróvári tüzér (püchsenmaister) provision brief-je. Elete
végéig évi 24 rFt-ot kap a magyaróvári kapitányoktól.
fol. 473r.
1551.10.06.
I. Ferdinánd provision brief-je Georg Puechner a besztercebányai rézvállalat
bányamesterének („unser diener und perkmeister bei unser khupverbergverk
Neusol") részére.
fol. 473rv.
1551.10.
Hans Ofner körmöcbányai Goldkunsthandlung (aranybányák) igazgatójának
(„diener und verwalter der goldkhnusst handlung auf der Chrembnitz")
provisionbrief-je.
fol. 485r-486r.
1551.11.10
Utasítás Valentin Leiner körmöcbányai pénzvizsgáló („wardein") részére.
fol. 492v-493r.
1551.09.13.
I. Ferdinánd rendelkezése Melchior Maschko véglesi kapitány fizetéséről.
Korábban kapott egy bestellungot a véglesi várnagyi kinevezéséről. Most évi
40 mFt fizetést állapítanak meg számára. Maskó Menyhért véglesi várnagy, amely
várnagyságról ő egy külön felfogadási szerződéssel (bestellung) bír, a véglesi hivatalviselésének idejére, a mai naptól évente 40 magyar forint fizetést kap kp-ben.

Mindenkor, amikor azt a szükség megköveteli, a várban vagy azon kívül, a hadiszükséglet (Kriegsleüffen) szerint parancsra az uralkodó költségére, ellenkezés
nélkül köteles megjelenni. A 40 mFt-ot a véglesi uradalom jövedelmeiből veheti
fel, de azt köteles a várnagyi elszámolásaiban pontosan feltüntetni. Amikor a háborús szükség megköveteli, az uralkodó költségére, a várban vagy azon kívül rendelkezésre kell állnia.
„Wir Ferdinand bekennen das wir unnserm getrewen lieben Melchiorn
Mäschkho unnserm Burggrafen auf Wiglosch über sein burggrafen ambts
besöldung, die er sonnst vermüg aines sonnderenbestelbriefs vonunns hat, zw dester
statlicher seiner unndterhaltung von dato ditz briefs anzuraitten, hinfuran, so lannge
Er in solchen diensst bleibt, järlich noch vierzig hungerisch gulden in müntz, als ein
wartgelt genedigchlich bewilligt, unnd verordent, doch das er sich so lanng Er unnser
burggraf sein wirdet, j eder zeit wan er die not ervordert in, unnd ausserhalb des hauss
allenthalben in kriegsleüffen [a háborús idők alatt], auf unnsern bevelch, cossten,
und gebürliche bestallung nach gelegenhait des thüen und bevelch, so im auferlegt
wirdet, gehorsamblichen brauchen lassen sol, on alle Weigerung, wie er unss dann
solchem also nachzukumen zuegesagt, unnd sich des gegen unns in sonnderhait
verschrieben hat. Unnd sol sich gedachter Melchior Mäschko bestimbts wartgelts
der vierzig hungrisch gulden in müntz von obbestimter zeit anzuraiten, hinfuran
järlich, so lanng er unser burgraf auf Wiglosch sein wirdet, von unnd aus den
einkommen derselben unser herschafft Wiglosch selber bezallen, welches im auch
hierauf in seiner burggrafen ambts raittung fur richtig und guet angenommen und
passiert soll werden. Ongeverde, M. mit urkundt ditz briefs im durch unser
Niederösterreichsiche Kammerräte, auf unsern sondern bevelch, mit unnserm insigl
verfertigt."
fol. 505rv.
1552.01.19
I. Ferdinánd provisionbrief-je, EmerichKhrupetinsky részére, aki „diennerund
haubtman über di silber reyter auf der Cremnitz". A jövedelmet a körmöcbányai
bevételekből kell fizetni,
fol. 529v-530r.
1552.03.17.
I. Ferdinánd parancsa a harmincadosoknak. Elengedte a magyaróvári uradalomhoz tartozó Rajka (Rägkndorf) lakosainak a harmincad fizetést.

fol. 53Or.
1552.03.17.
I. Ferdinánd kiváltságlevele a fenti ügyben.
fol. 530v-532v.
1552.04.05-07.17
Lenkovitsch-nak különféle kiváltságai Tersat várának zálogolása kapcsán.
fol. 537r.
1552.04.20
Kari von Purggstal bestallungja a horvát és friauli végek hadi fizetőmesteri hivatalának ellátására.
fol. 537v.
Kaspar Egkers gradischkai hadszertáros („zeugwardt") nyugdíjba vonul.
Provisionbrief. Utána az új gradischkai zeugwardt bestellungja.
fol. 541r-543r.
1552.05.28
Thomas PrandorfFer komáromi kapitány instrukciója
Az utasítás megeggyezik a Hans Tátzgern részére kiadott 1555. évi utasítással,7
de hiányzik belőle a 14. és 15. pont. A Tátzgern fizetését 60 rFt-ra emelték, és az
utolsó pontban megemlítik a PrandorfFer előtti udvarbírót: Michael Schiket és a kinevezéskori kapitányt, Anton Sixt-et.
fol. 539v.
1552.06.10
Parancs Lenkovitsch-nak Maichau-val kapcsolatban.
fol. 562v-563r.
1552.08.19
I. Ferdinánd bestallungja Bartolomeus Schwartz pozsonyi élésmester részére.
Hivatalát egykor leltár mellett vette át, ehhez még hozzá kell számítani azokat a
hajókat is, amelyeket majd később adnak át számára. Őrizze meg a gabona és
egyéb készleteket a romlástól. Engedelmességgel tartozik az AAuK-nak, a
7

Ld. XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái
és ellenőrei részére. I. köt Szerk.: Kenyeres István. Bp., 2002. (Fons Könyvek 2.) 312-320. p.

fóélésmesternek vagy élelmezési főbiztosnak, ha azonban azok nem elérhetők, akkor a kamarától kéljen tanácsot „wo aber dieselben nicht in der nahent weren,
herauf der Camer anzaigten, und ferrers darinnen bschaid erwarten". Havi 10 rFt
fizetés, egy Tagvercher részére havi 4 rFt. A fizetését és a haj ók költségeit a pozsonyi harmincadból kell kérnie.
fol. 57Ív.
1552.10.31.
I. Ferdinánd bestellungja Laurentz Grinn részére a körmöcbányai alkamaragrófi
hivatal ellenőri hivatalára („alle Münz unnd Camersachen empfang und ausgaben").
Már 1548, a Mária királynétői történt átvétel óta itt teljesített szolgálatot, de eddig nem volt bestellungja. Wolfgang Roll kammergraf mellett kell működnie.
fol. 577rv.
Szklabinya, 1552.10.20
Másolat Révai Ferenc helytartó előtt kötött adásvételi szerződésről, melyben a
lipcsei várat 10 ezer mFt-ért a Dóczyaktól megvásárolta az uralkodó.
fol. 577v-578r.
1546.10.10.
Mária királyné átad a Dóczyaknak 1200 Ft zálogösszeget lipcsei várára.

Gedenkbücher Österreich Band 66.1550.
„Hofkammer Registratur" eredetifolio-számozás lr-374v. utána: Regiszter:
lr-12\.8
fol. Ír.
1550.01.01
Kaspar von Herberstein tanácsosnak stb. évi 150 rFt provízió, a jelenlegi udvari
fizetésén (hofbesoldung) túl, a az udvari fizetőmestertől.

8

A januári és februári bejegyzések zöme Pozsonyban kelt, márciustól azonban már Bécsben
vagy másutt. A dőlttel kiemelt regesztákat részletesen lásd a Gedenkbücher Österreich 64. kötetéhez készült segédletben: Kenyeres, 2005. 279-294. p. Ezeknél csupán az irat folio-számát,
dátumát és rubrumát adjuk meg.

fol. 8r.
1550.01.08
Christof Teufel kőszegi számadásainak hiányairól.
Részben elfogadták, de négy felsorolt falunál a robot és gabona elszámolások
nincsenek rendben.
fol. lOv.
Bécs?, 1550.01.11
Niklas Graf zu Salm nem számolt el azzal a 2300 és valahány forinttal, amit ő a
pozsonyi vár építkezéseire, Sebold Schutz építési írnoktól és Ulrich Ehringer-től
kapott. Salm minél előbb számoljon el az AAuK-val.
fol. 15rv.
Pozsony, 1550.01.12
Christoph Konritz tanácsos és besztercebányai rézválalat igazgatója számára
engedélyezik, hogy azt az 500 Ft többletet, ami neki a Ruttenstain kastélyhoz tartozó hasznából származik, megtarthassa.
fol.l8r.
Pozsony, 1550.01.30.
Graz város számára engedélyezik, hogy ágyúöntés céljára vámmentesen hozzanak be 200 mázsa rezet, 20 mázsa „Schlackenwalder" cint. Ezért Konritznak megparancsolják, hogy a200 mázsarezet szállítsa Bécsbe, acseh kamarának pedig azt,
hogy a 20 mázsa cint szállítsa oda.
fol. 27r-28v.
Pozsony, 1550.01.30
Az uralkodó Konrád Waal r.
A spanyolok mezei hadak rendszabálya („Erleuterung wie das hischpanisch
kriegsvolk hinfuran gehaltenwerden solle").
Az uralkodó Áldanának, hogy hogyan és honnan vehetnek fel zsoldosokat, („von
den Corsoleten anzaigung beschiecht: wann derselben ansehlichen personen, aine
oder mer, mit notturftigen cersolet so zu Wien oder im velt nit von anderen verkauft
sunder wie ir demfal gebreuchtigist, aus Italien oder sunst von anderstvo, gen Wien
oder ins veld ankomet, das sich der oder dieselben zu dir und dem Conta derstellen,
unnd so volgunds hinach ain mussterung des Hispanischen kriegsvolk beschiet, und
ain oder mer platz under der anzal der cersolet verledigt befunden, wirdetdas als dan
der, oder dieselben, obvermelten ankhomenden personen, zu söhchen verledigten

platzen angenommen, und der, oder denselbendie besöldung von der zeit her seiner
oder irer Stellung angeen und passirt werden solle. Im fall aber das in der negsten
musterung, nachdem als er oder ander sich stellen, khain platz ledig wäre. So mügen
solche personen, bis auf die verleidigung an raichung einiger besoldungs gedult
tragen, dann wir weiter die anzahl solcher Cersolet, zuerhohen nit gedulden.
fol. 29rv.
Pozsony, 1550.01.31
Provisonbrief Peter Hätterl török tolmács részére, aki a negyvenes években tolmácsolt az uralkodónak, 60 rFt „aus der vizedomambt in Österreich under der
Enns" -bői, élete végéig. A bejegyzés áthúzva és mellette kiegészítés: 1558-as évtől 10 rFt-al emelték az összeget.
fol. 38v.
Pozsony, 1550.02.04
UK az udvari fizetőmester részére.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 299 rv. Kenyeres, 2005. 285. p.)
fol. 40rv.
Pozsony, 1550.02.06.
I. Ferdinánd Siegmund Wülpacher főélésmester részére.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 299v-300r. Kenyeres, 2005. 286. p.)
fol. 41v.
Pozsony, 1550.02.07
I. Ferdinánd Sánta Ambrusnak 3 00 Ft vámmentességet engedélyez a harmincadokra, mivel őt korábban kár érte.
fol. 42v.
Pozsony, 1550.02.08.
I. Ferdinándpassbriefje Conrad Waal részére 1000 akó Bécsben vett borának
magyaroszági birtokára, Ricsó [Hricsó] várára történő vámmentes szállítására.
Ld. GBÖ Bd. 64. fol. 301v. Kenyeres, 2005. 286. p.

fol. 43rv.
Pozsony, 1550.08.02.
I. Ferdinánd elismervénye Niklas Sigmar gajári (Geirn) harmincados részére,
hogy amennyiben a nezsideri harmincadosi állás megürül, ő fogja megkapni.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 301v-302r. Kenyeres, 2005. 286. p.)
fol. 43v.
Pozsony, 1550.02.08
Az uralkodó Matthias Fuchs hadi fizetőmesternek.
(Ld. GbÖBd.64. 302rv. Kenyeres, 2005. 286. p.)
fol. 44r-45v
Pozsony, 1550.02.09
Szűcs Györgytől (von Dobritz) a harmincadon lefoglalt 3 vég szövet (drei palen
mittuch) és contrabandnak tekintett árú elkobzása és felosztása. Említve: Bécs város és a bécsi vámház valamint a rajkai harmincad.
fol. 45r-46v.
Pozsony, 1550.02.09
Niklas Gráf zu Salm részére engedélyezik, hogy Marchegg várának építkezéseire, meghatározott összeget költsön.
fol. 46v.
Pozsony, 1550.02.10
Michael Schick-nek„ superintendens uber des gepewzu Comorn " engedélyezte
havi 25 rFt havi zsoldot. A kamarások ennek kifizetését a birodalmi segélyből folyósítsák, addig amíg az tart és ameddig Schick a hivatalát viseli.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 302\^303r. Kenyeres, 2005. 287.p.)
fol. 49rv.
Pozsony, 1550.02.10.
Passbrief Christoph Görtschacher trencséni kapitány részére, egynéhány száz
(„ aindlich hundert") akó bort és 10font kueffl sót, amit saját költségén Trencsénbe
a vár és az alattvalók jobb ellátása érdekében szállít. Semmilyen adó vagy vám a
szállítmányt nem terhelheti.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 303rv. Kenyeres, 2005. 287. p.)

fol. 5Ív.
Pozsony, 1550.02.11
Passbrief Albert Gellerey és Mészáros Gergely részére 400 akó borról, amit ők
Ausztriában vásárolnak és Komáromba a Dunán szállítanak.
Hasonlóan Pozsgay Zsigmond részére, aki Klostemeuburg-ból 400 akó bort
Komáromba szállít.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 303rv. Kenyeres, 2005. 287. p.)
fol. 52v-53r.
Pozsony, 1550.02.15
Sigmund von Herberstein kap egy 100 rFt értékű kupát (Trinkgeschir) esküvője
alkalmából. Ő Wilhelm Cuna von Kunstat (unsern truchsass — étekfogó) lányát
veszi el.
fol. 53r.
Pozsony, 1550.02.15
Három passbrief, Alsó Ausztriában vásárolt borokról
Szíjgyártó Imre esztergomi polgár Komáromba 200 akó bor, a Dunán de harmincadot fizetnie kell.
Krusics János Csábrági kapitánynak 500 akó borra, amit a Dunán és szárazföldön szállít a csábrági vár szükségleteire.
Izsák János részére, aki 500 akó bort Komáromba, de vámot és harmincadot
kell fizetnie.
(Ld. GBÖBd. 64. fol 304v. Kenyeres, 2005. 287. p.)
fol. 61rv.
1550.03.01
Kaspar Dominitsch murányi kapitány provisionbrief-je.
I. Ferdinánd figyelembe véve Kaspar Dominitsch érdemeit, amelyeket ő az uralkodónak a török és más ellenségek ellen folytatott hadjáratok során már fiatal kora
óta bemutatott, valamint azt, hogy a nevezett magára vállalta a murányi kapitányi
tisztet, ezennel addig, amíg ő a murányi kapitányi tisztet viseli, 15 patzen vagy
60 kr-al számolva, províziót biztosít számára, amelyet a laibachi vámból fizetnek
meg. Erről parancs ment ajelenlegi és jövőbeni laibachi vámosnak. (A bejegyzés át
van húzva és mellé újabb bejegyzés: 1557-ben egy másikprovisionbrief-et állítottak
ki, amelyben már 200 Ft-ot rögzítettek.)

fol. 62r.
1550.03.02.
A nagyszombati (von Tyrnaw) Sánta Ambrus ügyében. (Ld. még fol. 41.)
Annak tudatában, hogy SA-nak török fogsága miatt 885 mFt-ot kellett fizetnie,
és még további 285 mFt-al adósa a töröknek, további kedvezményeket ad.
fol. 63v.
1550.03.06.
Passbrief Heves Sebestyén komáromi naszádos részére, 400 akó borra, amit
Morvaországban (Marchen) vásárol, és amelyet a Csallóközbe (Schut) Silein-be
szállít. Vámot és harmincadotfizetniekell.
(Ld. GBÖBd. 64. fol. 309v. Kenyeres, 2005. 287. p.)
fol.63v-64r.
1550.03.11.
Passbrief Peter Pesoldt pozsonyi harmincad ellenőr („gegenhandler") részére
Mivel őt felmentették, ugyanakkor tekintetbe vették hosszú és érdemes szolgálatait, és mivel ő Pozsonyból Kremsbe kíván költözni, ezért engedélyezték számára
hogy feleségével és két gyerekével, minden házi felszerelésükkel, szárazon és vízen vámmentesen átköltözhessenek.
fol. 77rv
1550. március 20.
Utasítás Marx Sinckmoser királyi titkár részére a török pénz Isztambulba
vitele tárgyában.
(Ld. GBÖBd. 64. 318r-319r. Kenyeres, 2005. 288. p.)
fol. 87rv.
1550.03.28.
Passbrief Zrínyi Miklós bán részére: a fizetésére kapott karasiát vámmentesen
elviheti az emberével.
(Ld. GBÖBd. 64. fol. 322rv. Kenyeres, 2005.288. p.)

fol. 106rv.
1550.04.01.
Ferdinánd engedélyezi Moritz Paar linzi postamester (postmaister) részére a
Bécsből Magyarországra menő posta örökéletű birtoklását. Már eddig is ő végezte, de erről csak most adnak neki írást.
(Ld. GBÖBd. 64. fol. 3 31^332r. Kenyeres, 2005. 288. p.)
fol. 115r-116r
1550.04.10.
Utasítás Conrad Wal hadifizetőmester részére a komáromi naszádos parancsnokok kifizetéséről.
(Ld. GBÖBd. 64. fol. 334v-336r. Kenyeres, 2005. 288. p.)
fol 117v-119r.
1550.04.14.
Utasítás a spanyol mezei hadakfizetőbiztosainak, hogyanfizessék a spanyolokat.
(Ld. GBÖBd. 64. fol. 337r-338v. Kenyeres, 2005. 289. p.)
fol. 122v-123r.
1550.04.16.B.
I. Ferdinánd Matthias Fuchs magyarorsági hadi fizetőmester r. a végvárakfizetése tb.
(Ld. GBÖBd. 64. 339v-340v. Kenyeres, 2005. 289. p.)
fol. 124.
1550.04.16.
I. Ferdinánd Siegmund Wilpacher főélésmestemek
(Ld GbÖBd. 64. fol. 340^34Ír. Kenyeres, 2005. 289. p.)
fol. 152rv
1550.05.22.
A bécsi és az unter der Enns-i marhakereskedőket illetően, akik Magyarországról marhát hajtanak. Szabályzat, amely a fÖharmincadosok és a kamarások javaslatára állítottak össze.

fol. 154r.
1550.05.21.
PassbriefJoseph Mailand részére, hogy 200 hordó bort a Magyarországon állomásozó spanyol katonák részére minden vámtól és harmincadtól mentesen szállíthasson.
(Ld. GbÖ 64. Bd. 64. fol. 362v-363r. Kenyeres, 2005. 289. p.)
fol. 168v.
1550.05.31.
Passbrief Hans Lindner részére, hogy 400 akó bort minden vám megfizetése
mellett Győrbe szállítson.
(Ld. GbÖ 64. Bd 368r. Kenyeres, 2005. 289. p.)
fol. 173v.
1550.06.01.
Passbrief Anton Sixt komáromi kapitány részére, hogy annyi bort amennyi az ö
háztartásába, Komáromba szükséges, Ausztriából minden vám megfizetésétőlfelmentve Komáromba szállítson.
(Ld GbÖ 64. Bd 37Ív. Kenyeres, 2005. 290. p.)
fol. 176r.
1550.06.03.
Passbrief Wolf Heilman részére, hogy 500 akó bort minden vám megfizetése
mellett Győrbe, illetve a spanyol katonák ellátására Magyarországra szállítson.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 372v. Kenyeres, 2005. 290. p.)
fol. 200v-201r.
1550.06.12
Lassla von Edlasperg 2 Ft-os büntetésének meghosszabbítása.
fol. 203r.
1550.06.13
Az uralkodó az AAuK-nak
Magyar nemesek (Landleut) kérték, hogy vizsgáljanak ki bizonyos ügyeket a
morva rendekkel szemben.
Az uralkodó kirendelt a bajor és szász birodalmi rendekből biztosokat, akik ezt
ki fogják vizsgálni.

fol. 205rv
Enns, 1550.06.18
A bécsi marhakereskedők magyarországi marhabehozatala tb.
fol. 215v.
1550.07.07
I. Ferdinánd Niklas Gráfzu Salm r. három keresztény törökfogságból való kiszabadítása tb.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 388^389r. Kenyeres, 2005. 290. p.)
fol. 238v.
Augsburg, 1550.08.18.
I. Ferdinánd Niklas Gráfzu Salm r. Lőcse város tb.
(Ld. GbÖBd. 64. fol 398v. Kenyeres, 2005. 291. p.)
fol. 238v.
Augsburg, 1550.08.19.
/. Ferdinánd Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester r.
(Ld GbÖBd. 64. fol. 398v-399r. Kenyeres, 2005. 291. p.)
fol. 242v.
Augsburg, 1550.08.18.
I. Ferdinánd Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester r.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 400v-401r. Kenyeres, 2005. 291. p. )
fol. 258rv.
Augsburg, 1550.09.06
Általános parancs a szlavón harmincadoknál lefoglalt csempészárukról.
fol. 263v-264v.
1550.09.12
Az AAuK válasza a bányavárosi építkezések tárgyában (Görg Singer).
fol. 266r-267r
Augsburg, 1550.09.16
Matthias Fuchs-nak a magyarországi hadak kifizetéséről.

fol. 283v-284r.
Augsburg, 1550.10.04.
I. Ferdinánd Sigmund Wilpacher főélésmesternek
(Ld. GbÖBd. 64. fol.422v-423v. Kenyeres, 2005. 291. p.)
fol. 284v-285r
Augsburg, 1550.10.04.
I. Ferdinánd Sigmund Wilpacher főélésmesternek
(Ld. GbÖ 64. Bd.fol. 423v. Kenyeres, 2005. 292. p.)
fol. 295rv.
1550.10.06.
A trieszti őrség mustrálása és fizetése.
fol. 303v-304r.
Augsburg, 1550.10.5.
I. Ferdinánd- Sigmund Wilpacher főélésmesternek
(Ld. GbÖBd. 64. fol 432rv. Kenyeres, 2005. 292. p.)
fol. 324rv
Augsburg, 1550.11.24.
I. Ferdinánd elismervénye Hans Lenkovitsch „ unnsern Obrsiten Commissari
der Crabatischen, Friaulischen und Windischen Ortflecken, Haubtman zu Zenng
und über die Uskoken " r.
(Ld. GbÖBd. 64. 443v-444r. Kenyeres, 2005. 292. p.)
fol. 324v-325r.
Augsburg, 1550.11.24.
I. Ferdinánd Hans Lenkovitsch r.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 444rv. Kenyeres, 2005. 292. p.)
fol. 325rv.
Augsburg, 1550.11.24.
I. Ferdinánd Hans Lenkovitsch r.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 444v-445r. Kenyeres, 2005. 292. p.)

fol. 325v-326r.
Augsburg, 1550.11.18.
I. Ferdinánd Jákob Wesenpach r.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 445rv. Kenyeres, 2005. 292. p.)
fol. 326rv.
Augsburg, 1550.11.18.
I. Ferdinánd Jákob Wesenpach r.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 445v-446r. Kenyeres, 2005. 292. p.)
fol. 326v-327r
Augsburg, 1550.11.18.
I. Ferdinánd Jákob Wesenpach r.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 446rv. Kenyeres, 2005. 293. p.)
fol. 33 Ív.
Augsburg, 1550.11.21.
I. Ferdinánd Hans Lenkovitsch r.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 447v-448r. Kenyeres, 2005. 293. p.)
fol. 332r.
1550.11.22.
Peter Penndl zuegwartzu Zenng által a tanácsháza mellettipuszta telken épített
házat I. Ferdinánd neki adományozza örökjogon, de cserébe PP köteles az ágyúk
ágyazatát ingyen javítani.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 448rv. Kenyeres, 2005. 293. p.)
fol. 334v-335r.
Augburg, 1550.11.24
I. Ferdinánd a Fizedom zu Krain r.
(Ld. GbÖ Bd. 64. fol. 448v. Kenyeres, 2005. 293. p.)
fol 335rv.
Augsburg, 1550.11.24.
I. Ferdinánd Jákob Wesenpach r.
(Ld. GbÖ 64.448v-449r. Kenyeres, 2005. 293. p.)

fol. 337v-338r.
Augsburg, 1550.11.28.
I. Ferdinánd Jákob Wesenpach r.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 450r. Kenyeres, 2005. 293. p.)
fol. 350r-351v.
Augburg, 1550.12.10.
/. Ferdinánd Sigmund Wilpacher magyarországi hadi élelmezési mester r.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 460r-462r. Kenyeres, 2005. 293.p.)
fol. 360v-361v.
Augburg, 1550.12.22.
I. Ferdinánd Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester r.
(Ld. GbÖBd. 64. fol. 465v-467v. Kenyeres, 2005. 294. p.)
fol. 364v-372r
1550.12.28
I. Ferdinánd az UK-nak
Jobst von Lillenberg szlavóniai élésmester kimutatásainak hiányairól.
Jurisics, Zrínyi stb.

Gedenkbücher Österreich Band 67.1551.
Fol. 1-417v. Ezt követően regiszter, fóliázás nélkül9
fol. 5v.
Augsburg, 1551.01.09
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fízetőmesternek.
20 ezer Ft küldése Egerbe Niklas Salm kérésére. A pénzt Georg zu Pappendorf
adj a át Fuchsnak. Az Eger—Bécs posta költségeit duplán kell fizetnie Fuchsnak.

9

A kötet restaurálva. A kötet felső részén a tönkrement részek papíröntéssel pótolva, illetve japánpapírral ragasztva. A szöveg az oldalak tetején kb. 15%-ban megbarnult ill. sérült, nehezen, néha egyáltalán nem olvasható.

fol. 6v-7r.
Augsburg, 1551.01.10
Az uralkodó Sigmund Wilpachernek a fekete magyar pénzérmékről (sérült
szöveg).
Az uralkodó vette SW két levelét „die Poss schwartz hungeriseh muntz
betreffend", valamint arról, hogy Reinhard von Ebersdorf tábori marsall, Wilpacher
felettesének (deinem verwalter zu Komorn) megparancsolta, hogy fogadja el ezeket
a pénzeket tőle.
fol. 17r.
Augsburg, 1551.01.28
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek.
Adjon át Reinprecht von Ebersdorf részére 80-100 dukátot. Ebből vásárol
Ebersdorf felszerelést a konstantinápolyi útra.
fol. 17v.
Augsburg, 1551.01.28
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek.
Szent György várába (Windischland) felvett puchsenmeister fizetése.
fol. 27v-28r.
Augsburg, 1551.02.14
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek. (Erősen sérült szöveg.)
Don Loys de Osorio-t kinevezte Luis Ordonez helyére a magyarországi spanyol
csapatokhoz. Vegye fel őt a mustrajegyzékbe.
fol. 28r.
Augsburg, 1551.02.14
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek.
Francisco Hainrikhetz (comenter), Luazos (?), és Zunige Magyarországon szolgáló spanyol katonáknak 6. ill. 4-4 korona zsoldot engedélyez. Vegye fel őket a
mustrajegyzékbe.
fol. 49r.
Augsburg, 1551.03.06
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek.

Fizessen Erasmus Teuffelnek (haubtman über ein anzall geringe pherdt zu
Hungern) ezer mFt-t.
Fizesse ki azt a 200 cseh sáncmunkást, akiket az uralkodó Szolnok megerősítésére alkalmaz. A pénzt az AAuK-tól kapja.
fol. 49v-52v
Augsburg, 1551.03.07.
Utasítás Sigmund Wnkhler „fürten maister" részére
fol. 52v-55r
Augsburg, 1551.03.09
I. Ferdinánd Mathias Mandlich által 6 évig kifizetnedő évi 34 ezer Ft-os összegtb.
Mandlich kifizeti a Mária királynénak a bányavárosokért járó összeget. Ennek
biztosítására különféle jövedelmeket (bécsi sóhivatal) köt le Mandlich számára az
uralkodó.
fol. 55v-58v.
Augsburg, 1551.03.09
I. Ferdinánd parancsa a bécsi sóhivatalnak a Mandlich féle kölcsön kapcsán.
fol. 58v-59r.
Augsburg, 1551.03.09
I. Ferdinánd elismervénye Mandlich számára a fentiekről.
fol. 59v
1551.03.09.
I. Ferdinánd Konrád Waal mustramesternek, hogy az emelje meg Juan Ortis de
Lyva Magyarországon szolgáló spanyol katona zsoldját havi 2 Ft-tal.
fol. 59r-62r
Augsburg, 1551.03.09
I. Ferdinánd Albert Fuggerrel szembeni adóságáról.
(Magyaróvári harmincad.)
fol. 62v-63r
München, 1551.03.11.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Annyi pénzt adjon Reinprecht von Ebersdorfnak, amennyit az kér.

fol.68v-69v
1551.03.30
I. Ferdinánd utasítása Konrád Waal magyarországi mustramester részére arról,
hogy hogyan mustrálja és fizesse a Magyarországon szolgáló spanyol hadakat.
Az engedélyezett létszám 1331 katona a tisztekkel együtt, és 361 „Corsolet oder
Rüstung". Köztük olaszok és egyebek.
fol. 69v-70v.
1551.03.30
I. Ferdinánd utasítása a magyarországi hadbiztosok részére, az új és régi lovasok kifizetéséről, valamint a német landsknechtek Szolnokra történő felvételéről.
Meghagyta Fuchsnak hogy az új és régi lovasokat 1500 Ft-ból fizesse ki. A biztosok ügyeljenek arra, hogy arégiek és az újak azonos összeget kapjanak havonta.
Kifizethetik a szolnoki német őrséget. Megparancsolta Fuchs-nak, hogy az egri
„vorratgeld"-ből adjon a szolnoki vár építkezésére. Wolf Helman szolnoki élésmesternek j elenleg nincs sok feladata. („Und dieweil angeregter Gepew zu Solnok
dannacht nit so gar gross, und der jetzt ingesetzt profand verwalter daselbst Wolf
Helman mit der profandthandlung nit sonders vili zutheun hat.") Ezért szükségtelen a szolnoki építőmesteri és építési írnoki hivatalt egy külön ember lássa el. Ezért
megparancsolja, hogy Helman lássa el ez építési feladatokat is. Ha Helman mégsem tudja feladatát így ellátni, akkor jelentsenek Bécsbe, amikor is majd intézkednek egy alkalmas személy Szolnokra küldéséről, zámoltassák el Helmant a neki
átadott dolgokról. A Szolnokra rendelt fa tb. Küldenek egy téglaégető mestert (zum
Zieglprennen) és három szolgáját, akik majd az építkezésnél tevékenykednek.
A kőműves fizetését csökkentsék. Az AAuK küld egy hadszertárost („zeugwart"),
aki nemsokára odaér, A lovasok fürlehen-jére 2 mFt-ot engedélyez, amit a mostani
kifizetéskor vehetnek fel. A 450 lovas felvételéről: 1000 mFt engedélyez erre, amit
a hadi fizetőmesternek kell kifizetnie.
fol. 70v
1551.03.29.
Passbrief Zrínyi Miklós részére 62 db karizsia posztót Bécsből Scheckturn?-ba
minden 30-adtól és vámtól mentesen szállíthasson.
fol. 77rv.
1551.04.01
Az uralkodó bestellungja Johan Baptista Castaldo részére. Latin ny.
Miksa főherceg alá beosztva, havi 700 rFt fizetés.

fol. 79r.
1551.04.04.
Passbrief Hans Spiegel és Paul Sibenwurger részére, hogy Magyarországon 37
akó bort vegyenek és azt Prágába szállíthassák vámmentesen.
fol. 92r.
1551.04.11
Passbrief Franz von Thurin részére, hogy Görz-be a vámok megfizetése mellett, 100 mut búzát Magyarországból vagy unter der Enns-ből szállíthatnak.
fol. 92r.
1551.04.11
A Mária királyné javára írt 3 záloglevél kiállítása, megőrzése ügyében az Udvari Kamara az AAuK-nak.
fol. 92rv.
1551.04.11
Az uralkodó a krajnai püspöknek egy katona egy havi zsoldjáról, valamint a
gradiskai vár falainak javításáról.
fol. 93r.
1551.04.13.
I. Ferdinánd a laibachi vámosnak a katonaság fizetéséről.
(Lenkovitsch.)
fol. 94r.
1550.04.13
Parancs Sigmund Wilpachernek, hogy adjon Gesztes várába négy hordó lisztet
Török Ferencnek.
fol. 94r.
1550.04.13
Az uralkodó a magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek és ellenőrének, négy spanyol katona fizetéséről

fol. 94rv.
1550.04.13
Az uralkodó a magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek és ellenőrének, hogy Rodrigo de Villandrando spanyolnak 15 korona fizetést engedélyezett.
fol. 98r.
1550.04.13
Az uralkodó a magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek és ellenőrének, hogy Diego de Romero-nak, aki Léva ostroma alkalmával megsérült, vegye fel ismét a mustrajegyzékbe, de most egy koronával magasabb fizetésért.
fol. lOOv-lOlr
1551.04.19
I. Ferdinánd elismervénye Baltazar von Walderstein magyarországi fohadszertáros (veldzeugwart in Hungern) részére, hogy az 1550-ben Egerbe és Szolnokra
szállított néhány löveg és tüzérségi felszerelés költségei 2430 rFt 6 kr tettek ki.
Ezennel az összeggel elszámolt.
fol. lOlrv.
1551.04.19
Az uralkodó az AAuK-nak.
Windisch Kapl-nak engedélyezte, hogy 25 Ft-ot a sóvámból felvegyen.
fol. 102rv.
1551.04.19
Az uralkodó az UK-nak a szlavón főharmincad kapcsán.
fol. 102v.
1551.04.19
I. Ferdinánd a krajnai püspöknek, hogy 6 mázsa puskaport a laibachi hadszertárból felvehessen Niklas Tersachky.
fol. 113v-114v
1551.04.27
Sforza Pallavicini bestallungja.
Miksa főherceg alárendeltje, 1551 január 20-tól van szolgálatban, havi 100 rFt
zsolddal.

fol. 114rv.
1550.04.27
Az uralkodó a magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek és ellenőrének, hogy Johan de Mierest vegyék fel a mustrajegyzékbe.
fol. 115r.
1551.04.27
Az uralkodó az UK-nak.
A bécsi hadszertárból utaljanak ki 3 mázsa puskaport Dersfíy István részére, aki
azzal saját, a vend végvidéken („Windischland") elhelyezkedő várát kívánj a ellátni.
fol. 116-117v.
1551.04.27
Sigmund Wilpacher magyarországi föélésmester feladatainak összefoglalása
(verzaichnus...) a Magyarországra most felvett hadinép élelmezése tb.
A szolgák, mesterek, feladataik és fizetésük felsorolása.
fol. 118v.
1551.04.14
Passbrief özv. Barbara von Possin (Bazin) r., három egymást követő évben, három kocsi mennyiségben Magyarországon vásárolt bort minden vámtól mentesen
szállíthatja Alsó-Ausztriába.
fol. 129v-130r.
1551.05.03
Az uralkodó elismervénye Andreas Lindauer részére a Mária királyné-féle zálogügyletből kifolyólag.
fol. 130r.
1551.05.04
Az uralkodó Konrád Waal és Mathias Fuschs magyarországi fizetőmestereknek: vegyenek fel két piemonti nemest a mustrajegyzékbe.
fol. 130rv.
1551.05.04
Az uralkodó Sigmund Wilpachernek

Komárom liszttel és marhával való ellátása, az egy fontnyi marhahúst, amit eddig 6 bécsi pfeningért adott, azt 5-ért adj a, a sót, aminek fontját 8-ért adta, ezentúl 7
pfeningért adja egész évben a komáromi dinstleut-oknak.
fol. 13 Ív.
1551.05.04
Az uralkodó a hadi fizetőmesternek
A komáromi hadinépnek és a naszádosoknak ezentúl csak „Purpiann unnd
Lindisch" posztóval fizethet. A naszádosoknak olyan sok karázsia posztójuk van,
(„sovil aufdieselben dem altén gebrauch unnd irer habundn besoldung nach, auss
zu schneiden geburt, gantz stukweiss zuhanden irer der nassadisten wayvoden
gebest, und uberantwortest").
fol. 138v.
1551.05.10
Az uralkodó Sigmund Wilpachernek
Érdemeire való tekintettel, különösen a múltkori magyarországi hadjáratban
nyújtott teljesítményéért kap 200 rFt-ot, amit a komáromi éléspénzből (profants
gelts zu Comom) vehet el.
fol. 138v-139r
1551.05.10
Az uralkodó Sigmund Wilpachert érdemeire való tekintettel 400 rFt kegy díjban
részesíti és mentesíti minden elkobzás (confiscation), jóvátétel (vollikeiten), büntetés/pénz (peenfallen, contrabanen) fizetése alól.
fol. 139r-v.
1551.05.10
Az uralkodó Georg Bischof taxatornak
Sigmund Wilpacher föélésmestert (obristen profantverwalter) az uralkodó már
két éve nemesítette, de jelentették neki, hogy erről a nemeslevelet nem kapta meg,
mert ennek költségeit nem fizették ki. Ezt a költséget most az uralkodó elengedi
neki, az oklevelet ingyen kell neki elkészíteni.
fol. 140v-141v
1551.05.14.
Az uralkodó Wolf Aigner bécsi élésház felügyelőnek (profantkastner alhie) megparancsolja, hogy adjon 50 mut gabonát és 4 font sót a komáromi őrség ellátására.

fol. 141v-142r
1551.05.15
Az uralkodó Matthias Fuchs hadi fizetőmesternek, hogy fizessen Reinprecht
von Ebersdorf követ részére 200 dukát évi províziót, minden negyedévben 50-et,
valamint egy „seiden Eerkleid"-et is adjon neki.
fol. 142r.
1551.05.15
Az uralkodó Sigmund Wilpachernek
Elrendelte a komáromi őrség mustráját az április l-ig terjedő időszakra. Mivel a
katonák nehezményezték, hogy azt az élelmet is le akaija vonni, amit április 1 -ig és
a tényleges mustra közötti időszakban osztott ki számukra, ezért megparancsolja
SW-nek, hogy csak az április l-ig elfogyasztott élelem értékét vonja le a zsoldösszegből (, J)as du gedachten knechten allein die proffandt, sovil sy biss auf die
ersten april genummen"), a többit majd a következő elszámolás alkalmával.
Ezen kívül az uralkodó megparancsolja, hogy azt az egyéb élelempénzt, amivel
a katonák tartoznak, adj a át a hadi fízetőmester szolgáj ának, hogy ő azt is a katonák
fizetésére fordíthassa. ("Dann so haben wir unnsers kriegszalmeisters dienner, so
jetzo die zallung thuen wirdet, befelchen, andern profandt gelt, so di knecht in die
profandt schuldig sein, vier tausent gulden in hannden zubehalten, und zu der
bezallung zugebrauchen, darauf ist auch unser bevelch, das du in des stat gebest,
und darinnen kain Verhinderung thuest.") Matthias Fuchsnak parancsba adta, hogy
fizessen 4 ezer rFt-t a komáromi őrség élelemellátására.
fol. 143r.
1551.05.16
Az uralkodó a magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek és ellenőrének, hogy Francisco de Aldanát egy megüresedett kapitányi posztra kinevezte
ugyanolyanfizetéssel,mint azt elődje bírta. Mivel az eddigi kapitány havi 6 korona
többletzsoldot (uberbesoldung) kapott, ezen túl ebből 4 koronát Don Caspam de
Castelini, 2 koronát pedig Luis Venegas kapjon. Az uralkodó meghagyja azt is,
hogy Bernardo de Áldana a saját 4 koronás überbesoldung-jából, a saját zászlóaljából azt, aki arra érdemes, jutalmazhasson.

fol. 143v.
1551.05.16.
A magyarországi hadi fizetőmester részére parancs.
I. Ferdinánd kinevezte Bernardo de Aldanát a mostani erdélyi hadjárat parancsnokának („auf dem zug in Sibenburgen, des veld marschals ambt
zuversehen und verwalten gnedigst auferlegt"), ezért havi 100 rFt forintos zsoldot kell neki kifizetnie.
fol. 146r-v
1550.05.22
A magyar hadi fizetőmesternek, Fuchsnak átküldik azt az elismervényt, amelyben Hans von Oppersdorf 14037 Ft átvételét ismeri el.
fol. 146v.
1550.05.22
Az uralkodó Agiera (magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek)
és ellenőrének, hogy Alexandro-t felvette kapitányi állásba havi 10 koronával.
Julian de Carneval-t 8, Uriel-t 6 és Artze-t 6 koronával szintén vegye fel a mustrajegyzékbe.
fol. 15 Ív.
1551.05.29.
Az uralkodó az AAuK-nak
A Fuggerek sziléziai és óvári hitelei ügyében.
fol. 152r.
1551.05.30.
Az uralkodó Konrád Waal mustramesternek
Cassian Zellert vegye fel a mustrajegyzékbe, havi 10 rFt fizetéssel.
fol. 152v.
1550.05.30.
Utasítás Erasmus Teuffel-nek
Mivel Bécsben arra nincs pénz, hogy azt a 200 sáncmunkást, akik az erdélyi
hadjáratban teljesítenek szolgálatot, kifizessék, így ő azokat az egri jövedelemből
(von dem Vorrat des gelts zu Erla) fizesse ki.

fol. 157r-173v
1551.06.01.
Miksa cseh király újabb hofstaat-ja.
fol. 176v.
1551.06.03.
A krajnai püspöknek, hogy Mattheus von Roll 435 Ft-os adósságát, amely
Neuhaus ostroma majd kijavítása után keletkezett, neki fizesse ki.
fol. 177r.
1551.06.03.
Az uralkodó az A-Au-i rendeknek
Paksy János és 200 hajdújának fizetéséről.
fol. 180r.
1551.06.04.
Az uralkodó a krajnai püspöknek
Az állatkertjébe Konstantinápolyból érkező két török szarvas élelmezése
ügyében.
fol. 186r.
1551.06.07.
A bécsi hadszertárnak
Adjanak 2 mázsa puskaport a zágrábi püspökségnek.
fol, 190r-191r
1551.06.09
Gregor Seepachnak a trieszti őrség fizetéséről.
fol. 192v.
1551.06.12.
Az uralkodó Magnus Scheitz részére.
Utaljon ki a készleteiből a komáromi naszádosok parancsnokának vitorlavásznat (?) („zu einem haubtfan, und dann auf die fan ieder schiff daselbst, desgleichen
auch wulln tuech zu einer deckh bemelts schiff").

fol. 193v-194r
1551.06.13.
Az uralkodó a krajnai püspöknek
A laibachi fegyvertárból adhat 5 mázsa puskaport Georg Zlimy von Frangepán
saját vára részére.
fol. 195v.
1551.06.17.
Passbrief Hans Fünfkirchen-nek, hogy saját borát Bécsből vámok fizetése mellett Győrbe szállíthassa.
fol. 196v.
1551.06.17.
Az uralkodó az UK-nak
Adjanak Lenkovitsch-nak 6 mázsa puskaport Meichau ellátására.
fol. 199v.
1551.06.18
Az uralkodó a fohadparancsnoknak (obristen in Hungarn)
Megparancsolja, hogy amennyiben a magyar könnyűlovasok között egy hely
megürül, akkor arra Francisco Bartolaci-t vegye fel.
fol. 200v-201r
1551.06.19
Az uralkodó az UK-nak, hogy a fogságba esett zágrábi harmincados Gregor
Wincenty kiváltása ügyében a vend vidéken elhelyezkedő birtokát, Waan-t, Székely Lukács (Lucas Zäckl) nevére íratta.
fol. 201v-202r
1551.06.20
Az uralkodó Berhard Hamerl bécsi hadszertárosnak
Szállíttasson Peter Castellansky részére Biskrad várába 3 mázsa puskaport.
fol. 203r.
1551.06.22
Passbrief Zrínyi Miklós részére, hogy 62 darab karisiát szállítson vámmentesen
Bécsből Schackenturn-ba.

fol. 205r
1551.06.24
Az uralkodó Tahy Ferenc szigeti kapitánynak
Mathias Soatsch és Johannes Orsag szigeti zsoldosokat, akik korábban Szigeten
(Szigetvár) szolgáltak, de fogságba estek és most azt kérvényezik, hogy vissza kerülhessenek katonának, minden ellenkezés nélkül vegye vissza. Latin ny.
fol. 21 Or.
1551.06.26
Passbrief Hans Grininger győri polgár részére
400 akó bort Bécsből vám megfizetése mellett Győrbe szállíthassa.
fol. 210v.
1551.06.26
Erasmus Teuflnek
Kozar Mihály Szigetvárból el lett bocsátva és Hans Bachmegyey von Pariss (!),
aki 100 könnyűlovas parancsnoka volt, vegye fel őket lovas-parancsnoknak a legközelebbi alkalommal.
fol. 212v.
1551.06.27.
Az uralkodó a komáromi kapitánynak. Miután Wolf Babey meghalt, vegye fel
Caspar Nusal-t a komáromi hadinép közé ugyanolyan feltételekkel.
fol. 212v-213r
1551.06.27.
Az UK-nák Neuhaus fegyverzetéről.
fol. 213v
1551.06.27.
Passbrief Andres Lindauer (zu Vischa bei Neustat) részére, hogy 3 évig, „zwen
dreiling hungerischen weins umb Neusidl, Ödenburg und derselben enden" vásároljon és azt a saját háztartásába szállíthassa, vámok fizetése mellett.
fol. 214r.
1551.06.28.
Az uralkodó Matthias Fuchsnak Joan Baptista de Castaldo zsoldjának emeléséről: 700-ról 1000 rFt/hó-ra emeli.

fol. 215r.
1551.06.27.
Az uralkodó Benedikt Losen-nek, hogy adjon még 300 rFt Kapronca
(Kopreinitz) fegyverrel való ellátására.
fol. 222v-223r.
1551.07.05
Az uralkodó az UK-nak
A komáromi hadszertárba 40 lider akó bort és néhány mázsa vasat a bécsi hadszertárból kell szállítani.
fol. 223r.
1551.07.06
Az AAu-i biztosoknak (verordnete), hogy Desewfiy Ferenc győri kapitány
zsoldját emeljék, mivel ő ott az összes hadi ügyet intézi („das ganz Kriegswesen
daselbst verrichten thuet") és addig mindösszesen 20 Ft-ot kapott, ettől a naptól
még 30 Ft-ot kapjon, azaz összesen 50 Ft-ot.
fol. 223rv.
1551.07.06
Az uralkodó a magyar hadi fizetőmesternek ill. annak távollétében a helyettesének, hogy Bakics Péter zsoldja mellé ellátmányt is engedélyez, sőt „auf horpaucker,
trummeter, fendrich" számára is.
fol. 225v.
1551.17.09.
Az uralkodó Mathias Fuchsnak, hogy emelje Castaldo „obrist leitandt", Alexander kapitányának a zsoldját, amit Castaldóval kell megbeszélnie.
fol. 227r.
1551.07.10
Az uralkodó a szolnoki hadi fizetőmester szolgának, hogy az adjon 200 tallért
néhány fogságba esett spanyol kiszabadítására.
fol. 227r.
1551.07.10
A mustramesternek, hogy Erasmus Rottenberger és Hans Wächtl, akik 10-10
nehézlovasnak parancsnokai Opperstdorf alatt Erdélyben, mustrálj a meg és fizesse
ki őket.

fol. 228v.
1551.07.13
Passbrief Prekla püspökének, hogy Magyarországon vásárolhasson 20 akó nehéz bort „schwär wein" és minden vám nélkül azt Sziléziába szállíthassa.
fol. 228v-229r
1551.07.17
Wesenpach fizetőmesternek
Vették jelentését és összeírását a horvát végvidéki végvárakról és az ottani hat
havi zsoldköltségekről. Ez alapján szövetet és pénz küld, de nem eleget, stb.
fol. 229v-230r
1551.07.17.
3 levél: a laibachi vámos részére, a „scart kundschaftok" kifizetése, a
Vizedomamt-nak a zenggi vár tornyának javítására 2000 rFt, és az UK részére
Tersat ügyében
fol. 232v-233v
1551.07.17
A magyar mustramesternek az erdélyi mustra lebonyolításáról.
Elfogadta azt, amit a spanyolok mustrájáról korábban írt. A németeket illetően
részletezi, hogy mit kell tenni, kik vannak a seregben stb.
fol. 233v-234r.
1551.07.17.
A magyar fizetőmesternek, hogy adjon Castaldónak 200 dukátot.
fol. 235v.
1551.07.23
A magyar fizetőmesternek, hogy Bernardo de Áldana zsoldját emelje fel 50
Ft-al, így ezentúl, havi 150 Ft-ot kap.
fol. 238r.
1551.07.26
Passbrief Mark Anton részére, hogy az vámmentesen szállítson Bécsből Erdélybe 400 sturmhauben-t, és más egyéb fegyvereket, valamint 9 vég posztót és
egy Teuch-t.

fol. 239v.
1551.07.27.
A magyar hadi fizetőmesternek: adjon 200 dukátot Castaldónak.
fol. 240r.
1551.07.29.
A magyar hadi fizetőmesternek Felix von Arck két nemesének a mustrában való
szerepléséről.
fol. 239v.
1551.07.27.
A magyar hadi fizetőmesternek Adjon 300 forintot Felix von Arcknak, aki azt
korábban a katonáknak adta át.
fol. 243v.
1551.07.31
Sigmund Wilpacher-nek, hogy fizesse beazta35rFt57 kr-t, amit abból a borból
árult, amit Győrbe Desewffy Ferenc vitt.
fol. 243v-244r
1551.07.31
A komáromi élésmesternek, hogy adjon Török Ferencnek Gesztesre 5 hordó
lisztet.
fol. 244r.
1551.07.31
A komáromi élésmesternek, hogy Török Ferenc a pápai alattvalóinak adja oda
annak az öt hordó bornak az árát, amit azok neki átadtak.
fol. 244rv.
1551.07.31.
Királyi parancs Ferdinánd minden hivatalnokának vámosának, ellenőrének stb,
hogy Zrínyi Miklós részére engedélyezte, hogy az minden ezüstjét, amit
Gwatzdanskhy-nak nevezett bányájában, vagy bárhol másutt Horvátországban található, vámmentesen minden zaklatás nélkül Karintiába és Krajnába szállíthassa
és ott eladhassa (Passbrief).

fol. 244v-245v
1551.07.01!
Bestellung Budai Jakab deák királyi titkár részére
„Nos Ferdinandus etc.... Quod nos consideratis serviciis egregii Jacobi Literati
Budensis quae ipse Sacrae premisem Regni nostri Hungáriáé Coronae, ac deinde
Maiestati etiam nostrae signanter vero in proximus tractatibus Turcicis, inter
majestatem nostra et imperatorem Turcarum anno exacto nomine secratariatus
fideliter exhibuit", és személyének alkalmasságát felveszi őt királyi titkárnak az
udvarába évi 150 mFt fizetéssel, amit neki az Udvari vagy a Magyar Kamarából
kell kifizetni. Feladata az oda-vissza fordítás török nyelvből. Alatta bejegyzés: erről parancs ment az udvari fizetőmesternek. Latin ny.
fol. 2 5 Or.
1551.08.01
Az egri hadi fizetőmester szolgának
Fizesse ki aBakics Péter alá tartozó húsz lovast, akiket az előző mustra alkalmával nem fizetett ki.
fol. 25Ír.
1551.08.01.
Passbrief Leopold Puechler részére, hogy Erdélybe a hadinép számára vámmentesen szállíthasson fegyvereket. (200 db hirnhauben (?), 100 db pratspiss, 50
db hendtschuech, 10 db panzer.)
fol. 253r.
1550.08.02
Az AAuK-nak
A laibachi fegyvertárnak adjanak Bécsből 200 mázsa puskaport.
fol. 255r.
1550.08.03
Passbrief Florian Griespecken részére 3 évre, hogy évente 3 kocsi Magyarországon vásárolt nehéz bort (schwär hungrischen weins) vámmentesen Prágába
szállíthasson.
fol. 256r
1551.08.06.
Passbrief Alexander Rhumbl részére, hogy egy hajórakomány (schiffart) bort a
komáromi őrség ellátására vámmentesen szállíthat.

fol.257v-258r
1551.08.08
A hadi fizetőmesternek, a Bakies Péter alatt szolgáló Balog Vince („Vicencien
Walog") a lovas kapitány fizetése tb.
fol. 26Ír.
1550.08.11
Erasmus Teuffel-nek, hogy felvette 20 lovas kapitányaként Johann
Khisspibei-t, ossza be őket a Bakies alá tartozó ezer lovas közé oda, ahová az a legszükségesebb.
fol. 262v-263r
1551.08.12
A krajnai püspöknek, hogy 3 szakállast és fél mázsa puskaport adjon
Lalischatz-i szegény alattvalók részére.
fol. 263r
1551.08.12
A komáromi élésmesternek, hogy adjon át 5 ezer forintot a komáromi éléspénzből Lamprecht Janzitsch hadi fizetőmester szolgának a komáromi őrség fizetésére.
fol. 264r-265r
1551.08.14
Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek az erdélyi hadak fizetéséről. Adtak 30 ezer Ft készpénzt is, de adnak 29002 Ft pénzt arra, hogy posztót vásároljon és abból fizesse a katonákat. A vásárlás lehetőségei és a főhadparancsnokkal
történő egyeztetés tb. is.
fol. 255v-266r
1551.08.15.
Reinprecht Ebersdorf és Tarnotzky részére parancs, hogy vegye fel egy komáromi vajdai posztra Szabó Lászlót. Korábban Pozsgay és Nagy Imre, két vajda halt
meg, ezzel megürült a fenti állás.
fol. 266v.
1551.08.16.
Wolf von Pucheim-nek 200 könnyűlovas felvételéről
Vették augusztus 8-án Korponán kelt levelét. Válaszuk: a Magyar Kamarán keresztül Besztercebányára elküldték azt a parancsot, amely alapján a legszüksége-

sebbeket Pucheim el tudja intézni. Aztán megparancsolták Erasmus Teuffel-nak,
hogy az küldjön ki egy alkalmas embert a bányavidéki lovas katonák felmérésére,
hogy azok valójában kevesebben vannak-e, mint ahogyan azt korábban elrendelték. Addig is megengedik, hogy 200 lovast toborozzon, akiket amikor sikerült
összeszednie jelentse, és akkor az uralkodó el fogja rendelni mustrájukat. Adnak
300 Ft-ot arra a 24 lovasra, akit Korponán tart addig, amíg a rendes fizetésük be
nem következik.
fol. 269rv.
1551.08.19.
Karl von Czierotin bestellungja
500 cseh nehézlovas parancsnoka, havi 500 rFt fizetés, 24 lovas 12 rFt,
wachtnmaister 24 rFt, szállásmester 24 rFt, furierl2rFt, kaplan 24rFt, borbély
30rFt, három trombitás 12-12 rFt, dobos (horpaugger) 12 rFt, 8 trabnt 8-8 rFt fizetésül aug. 22-től Miksának és Castaldónak (obristleitnandt) van alárendelve
fol. 269v-270r.
1551.08.19
Allia Mátyásnak, hogy Budaschi Jánost ötven lovassal alárendelte. Latin ny.
fol. 272rv.
1551.08.21
Parancs Matthias Fuchs részére, hogy Matthias Taxis-nak udvari postamester
(hofpostmeister) részére a Zólyomba és onnan Egerbe, illetve néha egyéb helyekre
menő posták veszélyessége miatt dupla pénzt engedélyez.
fol. 273v,
1551.08.22.
Matthias Fuchs részére, hogy Castaldo 1000 Ft-ot adott Báthori András részére
Temesvár megerősítésére. Ezt vegye be elszámolásai közé.
fol. 273v.
1551.08.22.
Az AAuK-nak Matthias Hofer Tibin-i kapitány

fol. 274r.
1551.08.23.
Az uralkodó Castaldónak
Miután hírt kapott arról, hogy az erdélyi hadinép hiányt szenved lelkészben,
ezért megparancsolja, hogy Anthonio Kleilio (Doctor auch Brister) havi 20 rFt-al
kerüljön be a mustrajegyzékbe. A németeknek tartson istentiszteletet.
fol. 274v-275r.
1551.08.29.
A krajnai biztosoknak (An ainer Landschaft in Crain verordnete)
Jakob Wesenpach részére 5000 rFt a vend (szlavón) és horvát végek fizetésére.
fol. 275v-276r
1551.08.29.
A krajnai biztosoknak (An ainer Landschaft in Crain verordnete)
Lenkovitsch részére 2000 rFt a a vend (szlavón) és horvát végek fizetésére.
fol. 276rv.
1551.08.29.
A krajnai biztosoknak (An ainer Landschaft in Crain verordnete)
Hans Lenkovitsch részére 4 mázsa puskapor.
fol. 276v-277r
1550.08.29.
A krajnai püspöknek
Kristoff Kevenhüller részére mindenféle méretű vasgolyókat rendel.
fol. 278r.
1551.08.31.
Passbrief Zrínyi Miklós részére, hogy Bécsből vámmentesen 93 Sturmhauben,
31 lang hand schuech, 2 trombitát, 2 tábori sípot (Veldpfeiffen) és néhány
Kurschen-t haza (anheim) szállítson.
fol. 288r.
1551.09.04
Bemard Hamerl bécsi hadszertárnoknak 300 spiess-t és 40 hellenpardt-ot kell
Trencsénbe adnia, Christoph Görtschacher trencséni kapitány részére.

fol. 288v.
1551.09.05
Az uralkodó a magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek és ellenőrének, hogy Antonio de Enzivillas kapitányt havi 10 koronával felveheti az erdélyi spanyol hadakhoz kapitánynak.
fol. 289r.
1551.09.08
Passsbrief Hans Hohenkirchen részére, hogy 10 szekér nehéz bort (schwär Wein),
Bécsújhelyből (Neustatt) Győrbe szállíthat, minden vám megfizetése mellett.
fol. 289v-290r.
1551.09.09.
UK Matthias Fuchsnak
Pethő Jánosnak a csatolt kivonat szerint átadtak néhány ágyút, aki azokat Erdélybe szállítja. Amikor az szükséges, ezeknek az ágyúknak a szállítását és egyéb
szükségleteit Fuchs támogassa.
fol. 29Ív.
1551.09.10
UK Michael Schick r.
Az „armada" kapitánya, Alonso de Contreras arra kérte a kamarát, hogy az ő katonáit hetenként fizessék. Ezt most Schick-nek megparancsolják, és hozzáteszik,
ha nincs elegendő pénze, akkor jelentsen a Kamarának, amely intézkedik a pénz
előteremtéséről.
fol. 291v-292r.
1551.09.10.
UK Niklas freiherr von Thurn-nak, miszerint Gradisch kijavítására robotot
használhat.
fol. 292r-294v.
1551.09.10.
Ferdinánd Joachim Wisernek, kölcsönökről, váltókról, a Fuggerekkel való tárgyalásról, posztovásárlásról.

fol. 296rv.
1551.09.10.
A krajnai vizedomamtnak, hogy fizessen a zenggi püspöknek 100 Ft-ot.
fol. 297rv.
1551.09.14.
Az AAuK-nak Caspar Ritschan egykori Sankt Veut an Phlamb-i kapitány elszámolási ügyében.
fol. 298r-299r
1551.09.14.
Az UK válasza Hans Görtschacher részére a győriek mustrájáról
Tarnótzynak engedélyezik, hogy az eddigi 40 lovasa mellé még hatvanat felvegyen. Jurisics Miklósnak is lehetett 100 lovasa. Zauder Ferenc az eddigi 48 mellé
még 44 lovast vehet fel. Keglevics 100 lovas tarthat. Zalai Kelemen 106 babócsai
lovasa van, Alia Mátyás, Erdődi Péter nem tud megjelenni a mustrán, ezért nem
kell fizetni. Hasonlóan Pokol Pál 20, Athalmi Péter 12 lovasát ugyanezért. Adnak
neki 600 Ft-ot. Ps.: Erdődit és 100 lovasát mégis mustrálja meg, menjen el Babócsára, erre még 400 Ft-ot küldenek neki. Rátkai Pál is jelentette, hogy Pápán szüksége van 100 gyalogosra.
fol. 299rv.
1551.09.14
Az uralkodó Matthias Fuchs-nak a mustraj egyzékben használatos pénzfajtákról.
fol. 312v.
1551.09.17.
Passbrief Wolfgang Hochenwarter részére, hogy Pozsonyból Komáromba
5-600 (!) akó bort minden vám megfizetése nélkül szállíthasson.
fol. 312v.
1551.09.17.
Passbrief Hans Eibitz részére, hogy a Magyarországon állomásozó lovasoknak
vámmentesen szállíthasson „200 parschuech, 100 Rotzen, huefeisen, huefiiegel,
hämisch niet, handtschuech, Reitseckn, und dergleichen Rüstung".

fol. 306v-307r
1551.09.20.
UK Mathias Fuchsnak
Pietro Ferrobosco „Maller" eddigi havi 10 Ft-os zsoldját 5-el emelje. (Csak
részben olvasható bejegyzés!)
fol. 307v.
1550.09.20.
UK Christoph Ganabizter-nek
Karl von Zierotin 5000 lovasának fizetéséről.
fol. 309v.
1551.09.22.
Az uralkodó parancsa Matthias Fuchsnak
Amikor Cristof Capata, Komáromban megjelenik, vegye fel őt a komáromi őrség közé havi 7 koronás fizetéssel.
fol. 313v.
1551.09.22
Passbrief Sebastian Pilgert részére, hogy 130 hordócska bort Regensburgból a
Dunán Győrbe szállítson, vám megfizetése mellett.
fol. 316v-317r
1551.09.27.
Az uralkodó Matthias Fuchsnak
Hans von Terba-át kinevezte Komáromba puchsenmaisternek, annyi havi zsoldot kapjon, mint amár ott állomásozó puchsenmeister.
fol. 317rv.
1551.09.27
Bestellung Székely Lukács („Lucas Zäckl zu Fridaw leinadnt zu Windischland")
részére. Néhány könnyűlovas felvétele. Havi 200 rFt zsoldja van, 20 saját lovas, és
100 lovas kapitánya. Miksa és Castaldo alá beosztva.
fol. 319v-320r
1551.09.29.
Az uralkdó Erasmus Teuffel-nak, hogy adjon 1200 rFt-ot Wolf Heinman
„unnserm profandtverwalter zum Zolnockh"-nak, marha és egyéb élelemvásárlá-

sokra. Mivel Bécsből ebben a veszélyes időben nem tudnak pénzt adni, vegye el a
hadi fizetőmester segédjétől.
fol. 332v-333r
1551.10.03
Az uralkodó Jakob Wesenpach „Zahlmeister in Windischland" részére a szlavóniai 6 havi zsoldfizetéséről.
fol. 333rv.
1551.10.06.
Az uralkodó Wolf von Puchheim zólyomi kapitány részére. Elrendelte, hogy
adjanak neki az udvari fizetőmester hivatalából 1000 Ft-ot saját és lovasainak fizetésére.
fol. 333v-334r
1551.10.06.
Az uralkodó Sigmund Kevenhüler (Vizthumbs in Kärndten) részére 24 mázsa
ólmot adjon.
fol. 335v-336r
1551.10.08.
Az uralkodó Sigmund Wilpacher foélésmesternek
A nyáron Budából Komáromba két török gabonaszállító hajó ment. Ennek kapcsán megparancsolják neki, hogy amennyiben legközelebb hasonló történne, akkor küldje a hajókat és személyzetüket a legsürgősebben Bécsbe. A költségeket
neki kell állnia.
fol. 336r.
1551.10.10
UK Sigmund Wilpacher foélésmesternek
A nemrég elhunyt Johan de Zara, Tata kapitánya Tatán egy „Zug"-ot tartott a faszállításra. Megparancsolják Wilpachernek, hogy amíg az új kapitány oda ki nem
lesz nevezve, ezt a Zug-ot lássa el élelemmel.

fol. 336rv.
1551.10.10
UK Michael Schicknek
Mivel Komáromban nincs alkalmas börtön épület, tegyen jelentést annak építési lehetőségeiről.
fol. 339r.
1551.10.15.
Passbrief Oswald Stain részére, hogy vámmentesen szállíthasson fegyvereket
és felszereléseket a magyarországi hadinép számára. („15 samb kriegrustiing (?),
30 samb welicher frucht".)
fol. 339v.
1551.10.15.
Az uralkodó Matthias Fuchsnak Sforza Pallavicini tanácsos „obristen
Kriegcommisari in hungern", részére 400 Ft, 6 apródjának havi 80 Ft.
fol. 342r.
1551.10.19.
Passbrief Wolfgang Kremer részére, hogy az itt vásárolt 3 dreiling bort Magyarországra szállítsa.
fol. 344v.
1551.10.21
UK a karintiai biztosoknak: 400 Ft a horvát végek fizetésére
fol. 345rv.
1551.10.21.
Az uralkodó Kristóf Kevenhüllernek 7 ezer Ft-os ólomvásárlása ügyében.
fol. 345rv.
1551.10.21.
Az uralkodó Kristóf Kevnhüllernek
Adjon 300 Ft-ot Wesenpach-nak a végek fizetésére.
fol. 346rv.
1551.10.22.
Az „Óvár megyében" (Moson vm.) vásárolt gabonatized tárgyában.

fol. 348r.
1551.10.23.
Az uralkodó a magyarországi spanyolok melletti hadi fizetőmesternek és ellenőrének, Antonio Vasquez-t vegy fel a mustrajegyzékbe 7 korona havi zsolddal.
fol. 348r.
1551.10.23 .
Az UK Wilpaeher-nak
A komáromi éjszakai őrségnek átadott fáklyák ügyében. Anton Sixt kapitánnyal való egyeztetés.
fol. 352.
1551.10.25.
A győri hajdúk élelmezése tb.
Legyen ugyanannyi mint Szentmártonban: 1 cipó (laib) kenyérért 1 krajcárt
számoljanak el.
fol. 352rv.
1551.10.25
A bécsi hadszertárnak, hogy amikor Tahy Ferenc, vagy megbízottja megjelenik
Bécsben, hogy a hadszertárból 100-100 golyót elvigyen, akkor adják oda neki.
fol. 352v-353r.
1551.10.26.
UK a bécsi hadszertárnak, hogy Einrich von Könichsperg győri (tisztnek)
20 mázsa puskaport küldjnek.
fol. 353r.
1551.10.27.
Passbrief Johan Poppel részére, hogy a Magyarországon vásárolt négy szekér
nehéz borát saját házába, Csehországba vámmentesen szállíthatja.
fol. 353r.
1551.10.27.
Passbrief Adam von Sternberg (Landhofmeister) részére, miszerint négy szekér
nehéz borát saját házába, Csehországba vámmentesen szállíthatja.

fol, 353r.
1551.10.27
Passbrief Georg von Gersdorf 6 szekérnyivel teheti uezt.
fol. 353r.
1551.10.27
Passbrief Georg Albin részére, hogy Ausztriában vagy Magyarországon vásárolt évi 3 dreiling bort, vámmentesen a csehországi Schlakkenwald-ba szállíthat.
fol. 354r.
1551.10.29.
Passbrief Kristoff von Karlovitz r. 20 akó bort vehet Magyarországon és azt
vámmentesen Prágába viheti.
fol. 358v.
1551.10.31.
Passbrief Mária királyné részére, hogy a következő, Magyarországon vásárolt
árúkat vámmentesen „ins Niederlande" elszállíthassa: 18 hordó bor, 5 hordócska
gyümölcs, 2 hordócska füllwein.
fol. 359rv.
1551.10.31.
Szabó Márton zurányi (zurndorfi) harmincados részére engedélyezi, az uralkodó, hogy bizonyos (contrabanda) árúkból egy-egy részt megtarthasson.(Sáfrány,
cseresznye, Samet?)
fol. 364rv.
1551.11.04.
Az uralkodó (?) az AAuK-nak, miszerint Batthyány Ferenc j avaslatott tett a magyarországi tizedek bérlésére és hogy azokat mely helyekhez rendelik. A javaslat
szerint egy alkamas személyt kell a legsürgősebben alkalmazni, aki mint őfelsége
élésmestere a megyékben megj elenik és ott az élelmet mevásárolj a a várak részére.
Ezért az Udvari Kancellária állítson ki néhány megbízólevelet némely személy és
alispán részére, adjanak nekik pénzt. Ezek felvásárolnák a szükséges dolgokat. Az
AAuK ezért a fentiek szerint cselekedjen. Számoltassák el Wilpachert Komárom
és Tata élelmezési számláiról és Alexender Rumbl-t vegyék fel helyére

fol. 367rv.
1551.11.05.
UK Christoph Kevenhülernek a 33rFt 30 kr adósága tb.
fol. 367v-368r
1551.11.05
Az UK az AAuK-nak, arról, hogy küldjenek Bécsből 3 Opuskát (puchsen) Besztercebányára, ahonnan majd Ersmus Teuffel fogj a továbbvinni a szolnoki naszádosok részére („unsere Nassarn Schiff zu Zolneckh aufjedes derselben ain puchsen,
wie die auf dergleichen schiff gebreuchig sein".)
fol. 380r.
1551.11.10.
Gregor von Sepachnak Triesztbe, Joan Maria Basileo províziójáról.
fol. 380r.
1551.11.10.
Passbrief D. Georg Logan részére, hogy a Magyarországon vásárolt három szekérnyi nehéz bort Boroszlóra, minden vám nélkül elszállíthatja.
fol. 388v-389r.
1551.11.10.
Utasítás Francisco Benigno részére a komáromi várépület felülvizsgálatára.
fol. 389rv.
1551.11.10.
Az UK Schobinger és Andreas Hierscher részére, hogy havi 20 rFt havi zsoldot
fizessenek Benigno részére.
fol. 404r.
1551.12.11.
Pasbiref Hieronimus Deyb (Richter zu Gloknitz) részére, hogy vám megfizetése
mellett a Magyarországon vásárolt 8 (?) dreiling borát Gloknitz-ban szállíthassa.
fol. 404v.
1551.12.12.
PassbriefFerdinand Wossner részére, hogy a Magyarországon vásárolt 12 hausen
borát Insbruckba szállíthatja vámmentesen.

fol. 413v.
1551.12.15.
Bácsmegyei János a Tatához rendelt könnyűlovasok kapitánya, havi 25 mFt-al
vegye fel Fuchs a mustrajegyzékbe.
fol. 415r.
1551.12.29.
I. Ferdinánd kijelenti, hogy Kristóf Konritz részére fenntart egy zálogbirtokot
Alsó- v. Felső-Au-ban. Ha egy megürül, akkor Konritznak előjoga van.
fol. 417rv.
Prága, 1551.12.31.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmesternek a szolnoki spanyolok fizetéséről. Szeptemberig mindent megkaptak, most december végéigfizesseki őket.
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