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GÉRA ELEONÓRA
TÖREDÉKEK EGY PESTI POLGÁRCSALÁD MINDENNAPJAIBÓL
A KIEGYEZÉS UTÁN

Az alább teljes terjedelemben közölt levelek betekintést engednek egy jómódú pesti
polgárcsalád mindennapi életébe. A levelek többségének írója Marié Biberauer
(1842-1923), Theodor Biberauer (1829-1913)' vasúti mérnök felesége, aki súlyos
betegségéből felépült, törékeny egészségű idősebb gyermekével utazott Bártfára
1868 nyarán gyógyulni és nyaralni.
Theodor Biberauer,2 a Kőszegről Grazba költözött Michael Biberauer evangélikus lelkész legidősebb fiúgyermeke volt. A magát igazi németnek és egyben „hungarus"-nak tartó ifjú 1848 októberében a szabadságharc oldalán harcolva egy szabadcsapatot vezetett Bécsben. Rövid fogságban töltött idő után 1849-ben szerzett
mérnöki diplomát, majd évi 400 forint fizetéssel és ingyenes lakással járó másodosztályú segédmémöki beosztásban helyezkedett el az Osztrák Déli Államvasútnál. Tekintettel szabadságharcos múltjára, csak 1851-ben véglegesítették állásában.'
Stájerországi, szlavóniai és karintiai állomáshelyek után 1853-ban augusztusában
helyezték át Pestre, ahol a Délkeleti Vasúttársaság cegléd-kiskunfélegyházi vonalának kiépítésében működött közre. Életét alapvetően megváltoztatta egy 1853-ban elnyert szakmai ösztöndíj, melynek során jobban megismerkedett a Skót Szabad
Egyházból kiinduló, a protestáns egyházak belső megújulásáért küzdő Evangéliumi
Szövetség (Evangelical Alliance) munkájával. Első feleségének apja, egy rangos
skót arisztokrata, saját bátyja botrányos életvitele és ellenfele halálával végződő pár1
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A Biberauer család regényes történetét Bodoky (Biberauer) Richárd, Theodor Biberauer unokája
írta meg több kötetben (a sorozat címe: Jövevények és vándorok). Jelen tanulmányhoz lásd
Bodoky Richárd: Jövevények és vándorok I. Bp., 1996. (Családtörténeti töredékek I.) (A továbbiakban: Bodoky I. i. in.); Bodoky Richárd: Jövevények és vándorok II. Bp., 1997. (Családtörténeti töredékek II.) (A továbbiakban Bodoky II. i. m.) Részben a számos eredeti dokumentumrészletet közlő családtörténeti sorozat köteteinek felhasználásával készült újabban Kovács
Ábrahám tanulmánya, lásd: Kovács Ábrahám: A Biberauer (Bodoky) család története. In: Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. II. köt. Szerk.: Kósa
László. Bp., 2006. 687-708. p. (A továbbiakban: Reformátusok Budapesten...)
Bővebben lásd Géra Eleonóra: Az Országos Protestáns Arvaegylet és árvaháza. In: Reformátusok Budapesten... II 917-942. p.
Bodoky I. i m. 119., 122. p
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bajügye, illetve a család elszegényedése miatt hazájából a kontinensre menekült. A
családját V. Jakab királyig visszavezető lord Erskin-Stuarf4 gyermekeivel ideiglenesen Grazban telepedett le. 1855-ben Biberauer értesítést kapott arról, hogy azonos
beosztásban áthelyezik Veronába, de ő Pest mellett határozott.3
Az ifjú Biberauer házaspár közös életét (1857) igen szerény körülmények között kezdte a pályaudvar szomszédságában lévő Stadt von London szállodában. Innen az Országút 1. szám alatti (ma Múzeum körút) bérház egyik lakásába költöztek. A skóciai kastélyban nevelkedett Chrissy igyekezett titokban tartani előkelő
származását, vallási meggyőződésével amúgy sem fért össze a „furcsa teher", a királyi szerető ősanya és a híres-hírhedt nagybácsi öröksége.6 A skót evangelikalizmus szellemében nevelkedett iíjú hitves azonban nem sokkal második gyermekük
születése után elhunyt (1860). Az özvegyen maradt férj háztartását megözvegyült
édesanyja és egyik leánytestvére vezette, de időnként tartósan velük élt néhány másik leánytestvére is. Hermine húga diakonisszává képzésének költségeit elsősorban ő állta. A két testvér és az édesanya levelezéséből kiderül, hogy a kaiserswerthi
tanulmányok nagy terhet róttak a családra.
Theodor Biberauer a protestáns ébredési mozgalom, az úgynevezett belmisszió
hívei közé tartozott. E szociálisan érzékeny irányzat követői kezdtek hozzá a magyar fővárosban később nagy hírnévre szert tett protestáns karitatív egyletek és intézmények (pl. Evangéliumi Legényegylet, Országos Protestáns Árvaegylet)
felállításának megszervezéséhez. Az Országos Protestáns Árvaegylet szervezésével párhuzamosan, az 1850-es évek végén saját gyülekezet, az ébredés szellemében működő Németajkú Református Leány egyház létrehozásán munkálkodtak.
A Leányegyház már a kezdetektől igen sokszínű társaságnak tekinthető, a tagokat
elsősorban a kegyes gondolkodás hozta össze. A többséget német anyanyelvűek alkották, de magyarok, angolok, franciák is látogatták. Felekezeti szempontból
ugyancsak vegyes képet mutatott a gyülekezet: református, evangélikus, anglikán,
baptista egyaránt megfordult az istentiszteleteken. A gyülekezet értelmiségi tagjai
a magánéletben ugyancsak szoros kapcsolatot ápoltak a nyugat-európai protestánsokkal. Ez nem csak levelezést jelentett, hanem személyes látogatásokat, gyerme-
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Stuart Mária házasságon kívül született féltestvére, Bonny earl of Morey a skót protestánsok
vezetője, a skót királynő legerősebb politikai ellenfele volt. Bodoky I. i. m. 157. p.
Bodoky I. i. m. 136. p., Biberauer hatáskörébe kezdetben a pályaudvari felügyelet és a fűtőház
vezetése tartozott, később pályafenntartási főnök lett. Bodoky I. i. m. 141., 181. p. Éves fizetését 1855. október 1-től 1300 forintra emelték. Bodoky I. i. m. 166. p.
Chrissy „megfelelő" kelengyét és 2000 bécsi forintot kapott hozományként. Bodoky I. i. m.
167., 178-179. p.

keik taníttatását külföldi protestáns intézményekben. A levelekben szereplő
Bakody Tivadar 7 homeopata orvos először a gyülekezethez tartozó szegények díjtalan kezelését vállalta, majd saját kórház alapítását szorgalmazta, sőt, vagyonából
ingatlant vásárolt a létesítmény céljára. 8 Az utókorra maradt levelek alapján a
Biberauer és a Bakody család tagjai között, a nőket is beleértve, szoros baráti kapcsolat alakult ki. E szűk körhöz tartozott még Adrián van Andel, majd Rudolf
König lelkész családja. 9 Az említett két lelkész a Skót Zsidómisszió kötelékébe tartozott, s ők vállalták a Németajkú Leányegyház híveinek lelki gondozását. 1864
után, a kegyesebb irányzat győzelmét követően, a gyülekezet elkötelezett hívei
viszonylag szűk protestáns körből válogatták meg barátaikat, s ez a megállapítás a
nők esetében fokozottabban igaz. Sőt, a gyülekezet legaktívabb tagjai szinte
egymás szomszédságában laktak, többen béreltek lakást vagy szobát például a
Biberauer család által is lakott Országút 1. számú házban.
A családtagok levélváltásából nyilvánvalóvá válik, hogy a hivatali ranglétrán
egyre magasabbra emelkedő fiatal özvegyembernek feltétlenül újra kellett nősülnie. Hivatali elfoglaltságai mellett csak kevés szabadideje maradt, amit elsősorban
a gyülekezeti élet, illetve különböző jótékony célú egyletek szervezése töltött ki.
Félárva kislánya nevelését és a háztartás vezetését az ő társadalmi helyzetében már
nem vállalhatta teljes egészében az idős édesanya, leány testvérei pedig más utat
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Bakody Tivadar (1825-1911) a kolera elleni homeopatikus gyógymódjával nemzetközi hírnévre szert tett Bakody József fia. Görgey oldalán részt vett a szabadságharcban, orvostudományt Bécsben, majd Lembergben tanult, apósa képezte ki homeopatává. 1861-ben tért vissza
Magyarországra, 1865-ben tizennégy kollégájával megalapították a Magyar Hasonszenvi
Orvosegyletet. 1873-ban felkérték a pesti orvosi egyetemen a második homeopátiás tanszék
vezetésére, ahol a homeopatikus terápia gyakorlatát oktatta 1904-ig. Kóczián Mária-Kölnei
Lívia: Homeopátia Magyarországon. 1820-1990 Bp„ 2003. 28., 36., 48^19. p. (a továbbiakban Kóczián-Kölney, i. m.)
A kezdetben csupán hatágyas Bethesda 1866-ban nyitotta meg kapuit. A Bcthcsda létrejöttéről
és történetéről részletesen lásd Géra Eleonóra: A Bethesda Kórház és a Filadelfia-diakonisszák. In: Reformátusok Budapesten... II i. m. 943-996. p. (a továbbiakban Géra, i. m.)
A két említett lelkész körül 1863-1864 fordulójára létrejött egy szigorúan kegyes, kifejezetten
aktív, szociálisan érzékeny csoport, mely hamar összetűzésbe keveredett Hefter lelkésszel és a
presbitérium több tagjával. A rendelkezésre álló források alapján Hefter és szövetségesei javítani igyekeztek a saját gyülekezetük és a létszámukat jóval meghaladó pesti magyar református egyház viszonyát. „[Hefter] Megnyerte magának a világias gondolkodású elemeket, akik
tévesen úgy vélik, hogy a gyülekezetről kifelé mulatott kép és a világgal való jóviszony azonos az üdvösséggel." Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban BFL) XIII.42. BiberauerBodoky Gyűjtemény. 1864. július 6. A gyülekezet végül elkerülte a kettészakadást, a kegyesebb csoport tagjai, élükön Königgel és Biberauerrel, kiszorították Heftert és követőit a vezetésből, akik külföldre távoztak.

választottak. A fiatal mérnök újranősítése többször szóba került a gyülekezeten belül, állítólag attól féltek, hogy újabb skóciai útjáról egy feleséggel tér majd haza.
Nem jártak messze a valóságtól, mert Theodor hazafelé felkereste választottját, az
ekkor már Drezdában élő egyik sógornőjét. Házassági ajánlatára később levélben
kapott nemleges választ. Az elutasítás kézhezvételét követő harmadik napon a
jóbarát, Bakody doktor irányította Theodor figyelmét a katolikus vallású Marié
Pospeschre. 10 Tíz nappal később bejelentették az eljegyzést. A családtagok, saját
elmondásuk szerint, igencsak meglepetéssel fogadták, hogy egy pesti születésű fiatal nő, ráadásul a Csiga és a Fehér Ló fogadók tulajdonosának leánya kerül be a rokonságba. 11 Édesanyja halála után Marie-t nagynénje és annak férje, Josephine és
Abraham Ganz saját gyermekükként nevelték. A fiatal leány a protestáns Janischné
Hermine Steinweg — Veres Pálné munkatársa — nevelőintézetébe járt, mely ebben az időben Magyarországon a legszínvonalasabb nőnevelést biztosító intézménynek tekinthető. Marié férjhez menetele előtt Anna húgával együtt, öt évig a
Ganz házaspárnál lakott, beutazta velük Európát, Párizs és London mellett felkeresték Karlsbadot és Ausztria más neves fürdőhelyeit, megtanult angolul és franciául. 12 A leendő Biberauerné Ganzék útján került kapcsolatba a német gyülekezettel, de az első összejövetelre Janischné vitte magával. 1J Abraham Ganz, bár nem
tartozott a Német Leányegyház legbuzgóbb tagjai közé, vagyonánál fogva a közösség megbecsült tagjának számított. A hitbuzgalmi és alkoholellenes, valamint önkéntes betegbiztosító céllal szervezett Evangéliumi Legényegylet születését
jelentős összeggel támogatta, a tagok többsége az ő öntödéjéből került ki. Jövőbeli
hitvese megtéréséről így számolt be Theodor Biberauer a húgának: „O nagypénteken este találta meg az Urat, amikor a keresztre feszített Megváltónak erről a szaváról szólt az igehirdetés: Szomjúhozom." 14 Marié részt vett a húsvéti istentiszteleteken, de húsvét hétfőn Janischné sírva tudatta, hogy a leány a halálán van. Erre a
hírre felkereste őt Ganzéknál König lelkész, hogy lelki vigaszt nyújthasson neki.
Marié meggyógyult, és katolikus rokonai heves tiltakozása ellenére ragaszkodott
az áttéréséhez. A források ugyan erre nézve nem adnak semmilyen információt, de
az áttérés megvalósulásában valószínűleg fontos szerepet játszhatott Ganzék tá-
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BFL XIII.42. Theodor Biberauer Hermine Biberauerhez, 1864. július 25.
Marié anyai nagyatyja, Lorenz Heiss terézvárosi albíró volt. A Heiss család a tehetősebb pesti
polgárcsaládok közé számított, éltek rokonaik Kassán és Grazban is. Anton Pospesch Pozsonyból érkezett Pestre, a család valószínűleg cseh származású. Bodoky II. i. m. 64-67. p.
Bodoky II. i. m. 68., 85-86. p.
Bodoky II. i. m. 40. p.
Bodoky Richárd fordítása. Bodoky II. i. m. 44-45. p.

mogatása. A gyülekezet tagjai által szorgalmazott frigyet 1864 szeptemberében áldotta meg református szertartás szerint König lelkész. Az esküvő után Ganzék
Duna-parti lakásában rendeztek fogadást. Ezzel a családi eseménnyel avatták fel
Ganzék új lakását a Széchenyi utcában (2—4. sz.) épített Ganz-bérpalotában, ahová
augusztus közepén költözött be a gyártulajdonos és háznépe. 15
A házasságkötés után az ifjú feleség átvette a háztartás irányítását, Biberauer
özvegy édesanyja ezután váltakozva lakott hol egyik, hol a másik gyermekénél.
A levelek alapján érzékelhető kisebb feszültség az egyes családtagok között, aminek egyik oka az eltérő vallásos érzület lehetett. A szigorúan kegyes Theodorhoz és
Hermine-hez képest az édesanya és Auguste leánya mérsékeltebb irányzatot követett, Sophie, a másik leány pedig megmaradt a vallásgyakorlás hagyományos (liberális) keretei között. A szokásos generációs ellentéteken, anya-meny-sógornő
konfliktusokon túl a családfőhöz hasonlóan kegyessé vált Marié megjelenése a
családban kisebb-nagyobb feszültségeket keltett, érezhetően ez vezetett az özvegy
édesanya és Sophie leánya távozásához. Többször szóba került az is, mennyire
másnak, rémisztően idegennek találják a korábban Grazban és Kőszegen élt nőrokonok az „őslakos" pesti német polgárok életstílusát. Marié különösen büszke volt
arra, hogy kisgyermekként többször Kossuth Lajos ölében ült, kézimunkákat küldött az emigrációban élő turini remetének, időnként leveleztek. 16 Marié életét érdekes kettősség jellemezte. Bár saját családja mindennapi életét, megjelenését a
szigorú puritanizmus szellemében irányította, bensőséges kapcsolata mindvégig
sértetlen maradt a nagypolgári életvitelt folytató és liberális vallási elveket követő
Ganzékkal.
Marié háztartási naplója szerint a legnagyobb kiadásuk a Váci úti lakás lakbére
volt, negyedévenként 141 forint. A házimunkák elvégzésében egy mindenes cseléd segédkezett, alkalmanként pedig mosónőt fogadtak. Anyagi lehetőségeikhez
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Az eljegyzés hírének fogadtatásáról a következőket írta Theodor Biberauer: „[...] König úr
meg a felesége úgy örült, mint a gyerek. Kijelentették, hogy már régen ez volt a szívük vágya.
Meyer (főmérnök) felesége úgy nyilatkozott, hogy skóciai utazásom alatt félt, onnét hozok feleséget, pedig azt szeretné, hogy Marie-t vegyem el Még Janischné is kijelentette, hogy ez
volt legfőbb óhajtása. Az egész dologban csodálatosan megmutatkozik az Úr keze." Bodoky
Richárd fordítása. Bodoky II. i. m. 61. p.
Marié édesapjának fogadóiban gyakran gyűltek össze a magyar érzelmű barátok, de Ganz Ábrahám is többnyire a magyar ruhát részesítette előnyben. Bodoky II. i. m. 70-71, 94. p.; BFL
XIII.42. Theodor Biberauer Hermine Biberauerhez, 1864. augusztus 10.

képest sokat költöttek jótékony célokra. 1, 1865 tavaszán az első gyermekét váró
Marié az első időszakot, majd a szülés utáni heteket átmenetileg a Ganz-palota kétszobás vendéglakosztályában töltötte. A később Wilhelm Abraham Theodor névre
keresztelt fiúcska 1865. szeptember 25-én jött a világra. A fiatal édesanya gyermeke születése után súlyosan megbetegedett, ezért a csecsemő mellé szoptatós dajkát
fogadtak, Marie-t pedig a budai fürdők valamelyikében kezelték.18 A gyermek
több súlyos betegségen esett át, tizenöt hónapos korában Bakody doktor agyhártyagyulladást diagnosztizált nála, és felkészítette a szülőket a legrosszabbra. 1867.
január 15-én megszületett a második közös gyermek, a kis Irma. Leánya születésének évében a családfőt előléptették az Indóház pályafenntartási főnökévé. A poszttaljáró évi 1800 forint (ehhezjárult 300 forint költségátalány) jelentősen javította a
család életszínvonalát, lehetővé tette, hogy hamarosan új lakásba költözzenek, 19
sőt, akár távolabbi fürdőbe is elmehettek. A második szülése óta időről-időre gyengélkedő Marie-t és az állandóan betegeskedő elsőszülött fiút a családfő 1868 nyarán gyógyüdülőbe küldte. A kislányt az édesanyja visszaérkezéséig Josephine
Ganz vette magához, akinél az édesapa naponta látogathatta. Választásuk, valószínűleg a Bakody család javaslatára, Bártfafürdőre esett, mely ebben a korszakban
elsősorban a tehetősebb polgárság körében örvendett népszerűségnek. 20
A XVIII. században nagy hírnévre tettek szert azok az orvosok — például a
hallei Friedrich Hofímann vagy Johann Sigmund Hahn —, akik hozzákezdtek a vizek vegyi elemzéséhez, illetve a vízben található anyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásának tudományos megfigyeléséhez. Hamarosan arra a megállapításra
jutottak, hogy a víz univerzális gyógyszer, nemcsak védi-erősíti a testet, hanem a
megfelelően kiválasztott, előírt szabályok alapján alkalmazott (fürdő, ivókúra, injekció) víz képes betegségek gyógyítására. Különösen a hideg víz jótékony hatását
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Marié 1864-től német nyelven háztartási naplót vezetett, melyben minden egyes kiadást feljegyzett. BFL XIII.42. Ausgaben vom 1 Nov. 1864.
BFL XIII.42. Theodor Biberauer Herminéhez, 1866. február 2.
A család 1866-ban a Szondi utcában lakott, ahonnan a Király utcába költözött át. Biberauerék
1865-től 1882-ig, az első saját házuk (Eötvös utca 47.) birtokbavételéig nyolc bérleményben
éltek. 1867-től időnként egy fizetett férfi alkalmazott neve is feltűnik a háztartási naplóban.
BFL XIII.42. Korrespondenzbüchlein von Marié; Ausgaben vom 1 Nov. 1864.
A XIX. század elején Bártfafürdő közönsége főként a magyar és a lengyel nemesek köréből
került ki. A fürdőhely XIX. század eleji életéhez lásd Dessewffy József: Bártfai levelek. Miskolc, 2004. (Felsőmagyarországi Minerva); Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában. Bp.,
1999. 162., 179, 216. p. (A továbbiakban: Kósa i. m.) Kósa László adatai szerint a fürdőt a
XX. század elején is elsősorban a középrétegek (főleg értelmiségiek és kereskedők) látogatták,
akik például 1909-ben a nyaralóközönség 71%-át tették ki. Kósa, i. m. 221. p.

emelték ki. A „vízdoktorok" munkásságának köszönhetően a XIX. század elejétől
valóságos divattá vált a hidegvíz-gyógymód, mely nem kötődött feltétlenül ásványvizekhez. 21 Magyarországon elsősorban Vinzenz Priessnitz Gráfenbergben
alkalmazott fürdőkúrája tett szert nagy népszerűségre. A század második felében
már minden nevesebb fürdőhely és kórház működtetett úgynevezett hidegvíz-gyógyintézetet, ahol a továbbfejlesztett kezelési módokat (pl. Kneipp- vagy
Wintemitz-kúra) alkalmazták. Bártfafürdőt a korabeli orvosi szakirodalom képviselői az úgynevezett klimatikus fürdőhelyek közé sorolták, ahol az ivókúrával egybekötött fürdőkúra kedvező hatásai mellett a tiszta hegyi levegőt is élvezhették az
üdülők. 22 A svájci területről elterjedt „Luftkurort" divatja azon a megfigyelésen
alapult, hogy a hegyek tiszta levegője milyen jó hatással van nemcsak a légzőszervi
megbetegedésekre, hanem a legyengült szervezetre is. A magaslati levegőzést
sokszor valamilyen speciális diétával (pl. tejsavó fogyasztása) egészítették ki.
A Bártfa városától félórányi kocsiútra található Bártfafürdő egy mély, fenyvesekkel övezett völgyben fekszik. Több bővizű forrásból vasas, szénsavas víz tör
fel, amit a XIX. században emésztőszervi megbetegedések (gyomor-, epe-, májbántalmak), aranyér, vesebetegségek, angolkór, nőgyógyászati problémák, köszvény, sápadtság-gyengeség, illetve depresszió kezelésére használtak. 2 ' A magyarországi fürdőhelyeken a kúrára érkezők általában hat hetet vagy két hónapot időztek. A legtöbb fürdőhely május 1-én vagy június 15-én nyitott, a főszezon júliusaugusztusra tehető. Az utószezon a hegyvidékeken augusztus 20-án, az enyhébb
éghajlatú tájakon pedig szeptember 1-én kezdődött. A divatos fürdőket főszezonban nagy zsúfoltság jellemezte, a vendégek igen gyakran kifogásolták a szállások
minőségét és a magas árakat.24 Gyakran előfordult, hogy a főszezonban nem jutott
minden fürdőzni vágyó páciensnek gyógyvíz, így a vendégek nagy felháborodására, a mennyiséget kútvízzel növelték. 25
A második szülése után ugyancsak gyengélkedő Marié Biberauer egy gyermekfelügyelő, de inkább mindenesi feladatokat ellátó szolgálólány kíséretében indult
útnak. Hivatali kötelességei miatt a férj nem engedhette meg magának, hogy hat
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A víz hatásmechanizmusáról és a különböző vízgyógymódokról lásd: Der sympathetische Arzt.
Texte zur Medizin im 18. Jahrhundert. Hrsg. von Heinz Schott. München, 1998. 263-271. p.
A század végén 17 magaslati-klimatikus gyógyhelyet tartottak nyilván Magyarország területén, ebből 14 a Tátra térségében, vagy a közeli Szepességben volt. Kása, i. m. 46. p.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 96-97. p.
Marié 1881-ben ugyancsak a tömeg miatt panaszkodott, azt írta, sok nagyon előkelő család
gyűlt össze a fürdőhelyen és nem igazán talált barátokra. BFL XIII.42. Marié Biberauer
Josephine Ganzhoz, 1881. július 17.
Kósa, i. m. 90-91. p.

teljes hétre szabadságra menjen, sőt, rövid látogatást sem tudott tenni feleségénél
és gyermekénél. 26 A fürdőhelyen azonban anya és gyermeke nem maradt társaság
nélkül, hiszen ott nyaralt Bakody asszony a rokonságával. Biberauemé és gyermeke nem hotelben lakott, hanem magánháznál bérelt szállást, ahol időnként bérlőtársként feltűnik egy-egy magányos kisasszony. A levelekben leírtak szerint a
szállás minősége hagyott maga után kívánni valót (pl. sok volt az egér), bár a veranda leírása alapján bizonyosan nem tartozott a legigénytelenebbek közé. A fürdőkúrára érkezők általában naponta kétszer fürödtek, reggel és az ebéd utáni órákban.
Az előírt vízmennyiséget a kút körül vagy a kúthoz csatlakozó fedett sétányon sétálgatva, 1,5-2 óra alatt kortyolgatták el. A kúra szerves részét képezte a testmozgás, ebből a célból a kutak körül nagy parkokat létesítettek sétányokkal és padokkal. Bártfafiirdőn a parkot magából a fenyőerdőből alakították ki. A nyaralók, ha az
időjárás engedte, a nap legnagyobb részében a fenyvesben időztekr 7 A fürdőhelyek mindennapi unalmát, amire Marié is gyakran panaszkodik, különböző kirándulásokkal színesítették. A Bártfafiirdőn gyógyulok többsége nem mulasztotta el
felkeresni a zborói várromokat. 2S
Marié többször megismételt állítása szerint a levelek és a hazai süteményt, esetleg fényképeket tartalmazó kisebb csomagok négy nap alatt tették meg az utat Pest
és Bártfa között. A családtagok levelei német nyelven íródtak, közvetett adatokból
azonban arra következtethetünk, hogy a Biberauer házaspár mindkét tagja ekkor
már bizonyosan tudott magyarul. A férj nyelvtudásának fokáról ebben az időben
nem rendelkezünk közelebbi információval. A feleségét kérte meg egy magyar
szöveg németre fordítására, nyelvismerete valószínűleg még elmaradt az övétől.
A családi emlékezet szerint Marié, bár otthon leginkább németül beszéltek, jól tudott magyarul és szívesen beszélte a nyelvet. A családi iratok ugyan csak közvetett
adatokkal szolgálnak, de ezek alapján megállapíthatjuk: Marié beszélt és olvasott
magyarul, de írásban egyértelműen a német nyelvet részesítette előnyben. A családtagok közötti érintkezés nyelve ebben az időszakban, úgy tűnik, teljesen a német lehetett, Marié legfeljebb a cselédekkel és a németül nem értő kívülállókkal
társaloghatott magyarul. A házaspár egymáshoz írt levelei még az 1890-es évek
végén is német nyelvűek, de idősebb leányaik szüleikhez címzett levelei is főként
németül íródtak, magyar csak elvétve akad. Marié nem csak gyermekeivel, testvéreivel és más rokonokkal levelezett német nyelven, hanem például olyan, magyar-
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Társadalmi szokásnak tekinthető, hogy a férj hivatali elfoglaltsága miatt nem tartott feleségével és gyermekeivel az üdülőhelyre. Kósa, i. m. 223. p.
BFL XIII.42. Marié Biberauer Josephine Ganzhoz, 1876. július 24.
Kósa, i. m. 251. p.

ságukra különösen büszke köznemesekkel is, mint Szilassy Aladár vagy Kenessey
Béla református püspök. Marié leveleskönyve az 1912-1923 közötti időszakból
kizárólag német fogalmazványokat tartalmaz. Biberauerné, habár a családi dokumentumok tükrében a német nyelvű levelezést részesítette előnyben, időnként magyar leveleket is kapott.29
Érdekes nyomon követni, hogyan változott a házaspár gyermekeinek nyelvhasználata az idősebbektől a fiatalabbakig. Theodor Biberauer 1866-ban az egyik
levelében még arról számolt be húgának, hogy a kis Theodornak egyelőre nehezen
megy a beszédtanulás, „fura módon csak magyarul tanul, és már meg is ért mindent."10 A fiúcska, feltételezhetően a magyar gyermekleány és a részben magyar
nyelvi környezet hatására, életkorának megfelelő szinten használta a magyar nyelvet, s mint az egyik levélbe saját kezűleg írt sorai bizonyítják, nem csak élőszóban.
Úgy tűnik, később mégis az édesapa — aki korábban a német kultúra népszerűsítése céljából Korner, „a német Petőfi" tiszteletére rendezett ünnepséget, a poroszosztrák háború porosz sebesültjeit pedig leveleiben csak rokonokként említette 1 '
— szorgalmazta a magyar nyelv családon belüli gyakoribb használatát/ 2 Ha a
gyermekek magyarul írtak levelet szüleiknek, akkor a címzett főként az édesapjuk
volt. Biberauer Irma 1880-ban nyelvválasztását a következő szavakkal indokolta
édesapjának: „Minden esetre németben jóban kifejezhetném magamat, de mert te
kívántad hát magyarul irok."J 1 A kis Olga 1881 -ben édesanyja kérdésére, hogy mit
ír jon Ganz néninek Bártfáról ezt válaszolta: „csókot, sok csókot, és Gánz néni nem
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BFL XIII.42. Levelezések: Theodor Biberauer Mariéhoz, 1890., 1894.; Marié Biberauer leányaihoz 1886.; Marié Biberauer Biberauer Richárdhoz, 1888. A legtöbb szülőkhöz írt magyar
nyelvű levél Biberauer Richárd tollából származik. Érdekes az édesanyjának 1885. augusztus
12-én küldött magyar levele, melyben ugyanazon a levélpapíron Richárd vendéglátója német
levélben üdvözölte Biberauernét. BFL XIII.42. Biberauer Richárd Marié Biberauerhez,1885.
augusztus 12.; Anna Pospesch Marié Biberauerhez 1913.; Korrespondenzbüchlein von Marié
1912-1923.
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Bodoky Richárd fordítása. Bodoky' II. i. m. 133. p.
BFL XIII.42. Theodor Biberauer Herminéhez, 1866. július 25.
A századfordulón a Német Leányegyházban ellenségeik túlzott magyarbarátsággal vádolták
Biberauer Theodort és Richárd fiát. A német diakonisszaház bezárása után Biberauer Richárd
és svájci felesége irányították a magyar nyelvű új diakonisszaházat, a Filadelfiát. Géra, i. m.
952-957. p.
A család francia nyelvterületen keresett protestáns intézetet Irmának, végül egy párizsi leánynevelde mellett döntöttek. BFL XIII.42. Biberauer Irma Theodor Biberauerhez, 1880. november 7. (Párizs)
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jön?" j 4 Biberauer Richárd, aki a legtöbbször írta leveleit szüleihez magyarul, az
1890-es évek végén már egy levélen belül is kedve szerint váltogatva használta a
két nyelvet. Mind németül, mind magyarul választékosan, gördülékenyen fejezte
ki magát, s láthatóan nem akadt problémája a helyesírással sem. Levelei tanúsága
szerint ő valóban kétnyelvűvé vált/ 3 A Biberauer család e korszakból megmaradt
tekintélyes mennyiségű iratanyaga jól szemlélteti: az igazgatás nyelvének magyarra változtatása és a főváros rohamos ütemű magyarosodása nem jelenti azt, hogy e
folyamat az érintett családokon belül hasonló gyorsassággal zajlott. A magánírásbeliség vizsgálata az eddiginél pontosabb képet adhat Budapest sokat emlegetett
magyarosodásának folyamatáról, illetve ennek valódi mélységéről.
A ruházkodásban inkább az egyszerűséget előnyben részesítő Marié küldetésének tekintette az általa képviselt kegyes eszmék népszerűsítését, főleg egy olyan
jelentős protestáns múlttal jelentkező település, mint Bártfa esetében. Szemmel
láthatóan igyekezett megnyerni a kegyes gondolkodásnak a helyi református lelkész nejét, népszerűsíteni a diakonissza- és a kórházügyet, adományokat gyűjteni.
Érdemes felidézni azt a jelenetet, amikor szállásán jótékony célra gyűjtő katolikus
arisztokraták és egy püspök keresték fel. A fiatalasszony leírása a jelenetről hűen
tükrözi a polgár fejében élő sztereotípiát az arisztokratákról, illetve a protestáns ellenérzéseit a katolikus vallás képviselőivel szemben. ' 6
A levelekben szereplő kis Theodor 1872 áprilisában hunyt el. A Ganz-kriptában,
a szeretett Ganz bácsi mellett helyezték örök nyugalomra. A Biberauer házaspár
1879-ben született legifjabb gyermekét a Theodor magyar változatára, a Tivadar
névre keresztelték.' 7 Családi-baráti körben azonban ezt a gyermeket is Theodornak
szólították. 38
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Magyar nyelvű betoldás Biberauerné német levelében. BFL XIII.42. Marié Biberauer Josephine
Ganzhoz, 1881.július 17.
BFL XIII.42. Biberauer Richárd levelei szüleihez Skóciából (1897. november-1898. április).
Az esküvő előtt Theodor a következőket írta húgának: „[...] sohasem tudnék beleegyezni abba,
hogy az én nevemet egy csuhás kiáltsa ki a szószékről [...]" BFL XIII.42. Theodor Biberauer
Herminéhcz, 1864. július 25.; Almási Balogh Tihamér a következőké mondatot írta éppen
Bakodyról: „Sima, mint az angolna s kétszinü, mint egy igazi luteránus." Kóczián-Kölnei, i. m.
95. p.
A későbbi rákosszentmihályi lelkész (megh. 1933).
Marié feljegyzéseiben is Theodor néven említi legfiatalabb gyermekét, de az idősebb testvér
Richárd is a német névalakot használja magyar nyelven írt levelében. BFL XIII.42. Korrespondenzbüchlein von Marié; Lukácsi Imre Marié Biberauerhez, 1895. július 9.; Biberauer Richárd levele Marié Biberauerhez, 1885.

A források alapján az 1860-as évek végén Marié Biberauer tulajdonát képezte
egy szódavíz-üzlet, mely tekintélyes összegű nyereséget tennelt a család számára.
1869-ben például 2000 forintot tettek be a takarékba az üzlet bevételéből. Biberauerék 1871-ben Szobon, majd a következő évben Pesten, a Terézvárosban (Eötvös utca 47.) vásároltak telket. A szobi telken felépített házat a család nyaralónak
használta, a gyermekek rendszerint ott töltötték a nyár egy részét. y> A családfő
1877-től éves jövedelmét az arad-temesi vasúttól kapott évi 300^100 forint körüli
összeggel egészítette ki. Gyermekei számára 300 forint körüli összegeket helyezett
letétbe a takarékban. A következő évtized elejétől francia és német protestáns nevelőintézetekben (Párizs, Kornthal) tanítatta nagyobb gyermekeit. 1881 januárjában 3500 forint éves fizetéssel kinevezték főfelügyelőnek. A terézvárosi egyemeletes, udvari toldaléképülettel ellátott kertes házat 1882 őszén vehette birtokba a
család. A ház kertre nyíló, szoba-konyhás úgynevezett pincelakása valószínűleg a
cseléd elhelyezésére szolgált.40 Nevezett év decemberében Theodor Biberauert a
Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság bécsi vezérigazgatósága
az egész Monarchia területére pályafenntartási főnökhelyettessé nevezte ki évi
4000 forintfizetéssel (1000 forint lakbérpénzzel és 1000 forint pótlékkal). A két telek vételárának törlesztése és a házépítések költségei mellett a család időnként
megengedhette magának, hogy a családanya a gyermekekkel együtt hat hetet
Bártfán töltsön. 1874-ben harmadik szülését követően utazott Marié Biberauer a
szepességi fürdőbe. 41 1876-ban a szembetegségben szenvedő Biberauerné nagyobb gyermekei kíséretében utazott fürdőzni. A legkisebb leány felügyeletét ismét Josephine Ganz és háznépe vállalta. Marié takarékossági megfontolásból
magával vitte a cselédjét, aki a szállás rendben tartása mellett főzött is. Állítólag
így annyival olcsóbban jöttek ki, hogy mindennap sültet, tyúkhúslevest és erdei
szamócát ettek, mégis sokat spóroltak. 42 Biberauerné és gyermekei 1881 -ben utaztak ismét Bártfafürdőre, ahol a napi ötszöri étkezésről, az előző alkalomhoz hasonlóan, maguk gondoskodtak. 4 '
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1876-ban Marié azt írta levelében, hogy a Bártfafürdön eltöltött hat hét után Szobra utazik
utókúrára. BFL XIII.42. Marié Biberauer Josephine Ganzhoz, 1876. július 24.
BFL XIII.42. Vönnerk über die wahrend meiner Dienstzeit erzielten Ersparnisse (bis zum Jahr
1881).
BFL XIII.42. C. Wagner Theodor Biberauerhez, 1874. augusztus 17.
BFL XIII.42. Marié Biberauer Josephine Ganzhoz, 1876. július 7., 1876. július 24.
BFL XIII.42. Marié Biberauer Josephine Ganzhoz, 1881. július 17.

Marié Biberaaer-Pospesch

levelei

Bártfafiirdőrőt1

1.
Marié Theodorhoz
Bártfa, 1868.07.20. (hétfő)
Kedves drága Theodorom!
Már igazán sok szemrehányást tettem magamnak, amiért melankolikus, nyomott
hangulatomban írtam neked. Aggódni fogsz és ez a hangulat nálam bizonyára elmúlik. Bűntudatomban Bakody asszonynál is bevádoltam magamat és ő is alaposan megszidott. Sokkal jobb asszony, mint én, soha nem írna ilyen levelet a
férjének. Mégis, reggel tüstént el akarom küldeni ezt a levelet, hogy amint lehetséges, elűzzem a nyugtalanságodat. Megnyugvásomra szolgál ma ez a néhány sor.
Holnap tovább. Jó éjt, kedves gyermek, aludj jól magányos szobácskádban!
Kedd, délután két óra. Egy jó éjszaka és az erősítő alvás valóban áthangolt, s remélem, hamarosan egészen legyőzhetem a honvágyamat. Ma jobban érzem magam, s kedves gyermekünk oly rózsásan és frissen néz ki, hogy azt hiszem, itt
tartózkodásunk nem hiábavaló. Egésznap fáradtság nélkül körbe-körbe fut, s idegenekkel szemben már sokkal nyájasabb és bizalmasabb. Különösen Amandát zárta a szívébe. Neki szed minden virágot, ő is „Mandulának" nevezi, ahogyan
Bakody asszony. Ha átöleli és észreveszi, hogy figyeljük, akkor pipacsvörös lesz,
becsukja a szemeit és nagyra tátja a száját. A zavar ezen jelzése felettébb komikus,
s hasztalan kérem, hogy ezekről szokjon le. Most mellettem alszik, s azt kívántam,
bárcsak láthatnád, milyen kedves és milyen jó színe van. Még mindig nem akar hazamenni, és egyáltalán nem osztja az én honvágyamat. A legtöbb időt az erdőben
töltjük, ahol leginkább a nagy padhiány miatt panaszkodunk. Elővigyázatosságból
mindig viszünk magunkkal Shawls-t [sálat] is, amire leülhetünk, mert a föld mégis
mindig nedves egy kicsit. Itt most dolgoznak, és egy kicsit felolvasnak. Gondolhatod, hogy néha már jól körbenézek, nem mutatkozik-e itt-ott a kedveseim közül valaki. Ismét milyen sokat vártam már hírekre! Nem szabad elfelejtenetek, hogy
Pesten sokkal gyorsabban telik az idő, mint itt! Ha elég időm is van az írásra, nincs
hozzá anyagom. Ha írni akarok, már az erdőben azon tanakodom, egyáltalán milyen témáról kellene beszélnem. S szokás szerint ezek mindig ugyanazok, vagyis a
gyermek és az én egészségi állapotom, s akkor már kész is vagyok. A fürdő itt
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annyira telített, hogy két úr csak egy konyhában talált szállást. Közülük az egyik a
nagy tűzhelyen, a másik egyfajta óriási bölcsőben, vagy jobban szólva, mosóteknőben alszik. Ezért napi egy forintot fizetnek! Ez mindenesetre azt mutatja, hogy
Bártfa civilizálódik, s derekasan értenek a pénzeszsák befűzéséhez. Az említésre
méltó személyiségek közül az egyik itt a Forgách grófi család. Figyelemre méltó,
hogy a nemesi vér soha nem tagadja meg magát. Ugyanazzal a tűzzel látom a grófokat hintájukkal a sétálók közé behajtani, ahogyan ezt odahaza a mi kedves lovagjaink teszik a Városligetben. Csak kár, hogy nagy természetük számára ilyen kis
földterületet választanak. Amikor ismét fürödhetek, akkor az én kedves Énem úgy
akarja tekinteni, mint egy ápolást igénylő gyermek, hogy az itteni száműzetésem
nem telt haszontalanul. Kedves gyermekem egy félóra múlva megy a postára, s igazából tudom, hogy nincs semmi írnivaló, ezt az oldalt írás nélkül, olyan üresen kell
elküldenem. Nem, inkább nem! Reggelig várok, talán tudok anyagot találni, hogy
élettel [...] kitöltsem. Addig is estére Adieu!
Nem csalódtam, nyugodt életem többször félbeszakadt, va jon ez kellemes vagy
kellemetlen-e, magad ítélheted meg. Éppen most adtam fel ezt a kellemes irományt
és kimenőhöz öltözködtem — szerencsére már rajtam volt a fekete ruha — a szoba
tarkabarkán nézett ki, s ahogyan szinte másképpen nem lehetne, hirtelen jött egy
igen kiöltözött dáma, mögötte egy úr, legvégül egy nagyon tisztes plébános úr. Igazi protestánsfaló, ahogyan később hallottam. Hallom, amint gróf Szirmayként és ez
meg az grófnőként mutatkoztak be, a nevüket nem tudom, és kegyes adományt kértek azok számára, akiknek leégett a háza. Gondold el a zavarodottságomat, mikor
nem volt nálam pénz, és néhány forintért Bakodyékhoz kellett küldenem. Minden
pénzem ott volt, mert itt semmit sem tudtam bezárni. Az előkelő társaság kénytelen
volt szerény hajlékomban időzni, de ezt nagyon kedvesen fogadták, sőt a hölgy néhány bókra is leereszkedett, s a tiszteletre méltó társaságról és ilyesféle több dologról beszélt. A hangsúly azonban számomra túl arisztokratikus volt, hogy a szavakat
igaznak tartsam. Egyébként remélem, nem hibáztam, ahogyan mondják, zavaromban egész nyugodtan álltam, de igyekeztem a társaságomat a pénz érkezéséig lehetőség szerint elszórakoztatni. Csak nem volt bátorságom a várakozás miatt három
forintnál kevesebbet adni a vendégeimnek. Nyugodt életem második félbeszakítása az volt, jött a gyermeklányom apja, és siránkozott, hogy beteg a lánya és odahaza
akarja kezeltetni, s ilyesféléket. Egyszerűen azt mondtam neki: „Mit hazudozik nekem, tudom, a Lónyaiakkal egyezkedtek, s eléggé észrevettem a leánya hanyagságán, hogy nem akar maradni." De rögtön ítélkeztem, és elküldtem a lányt. A házmesterné gondoskodik számomra a legszükségesebbekről, egyébként én segítek
saját magamon. A harmadik és utolsó akadály, a leveled, amivel egyáltalán nem
voltam megelégedve. Azt hiszem, a leveleim tartalmatlanok! Ó, hiszen ez még

sokkal több! Az egész levélben hírek után kutatok a kedves Irmámról, Ganzékról
stb., stb., de semmi, semmi. Ó, ezt a gonosz embert azzal kellene büntetnem, hogy
ezt a levelet nyolc napig hagyom heverni, ha csak tehetném. Gyerek, gyerek, a
levél egyáltalán nem tetszett, mi bújt a fejedbe, hogy oly keveset írsz arról, ami kis
feleségedet érdekli. Bocsáss meg magadnak, különben, különben előtörnek a
félelmeim! Adieu! Téged és minden kedvest ezerszer csókol a ti Marie-tok.
[Bal szélén. 4. o.] Szombat késő este kaptam meg a leveledet, tehát négy napra
volt szüksége.
[Bal szélén. 3. o.] Hol van Pascha? Mikor kapok cipőt a legénykéknek? Árpád
három pár parafa talpú cipőt szétszaggatott tizennégy nap alatt.
[Bal szélén. 2. o.] Kérlek, kérdezd meg dr. Bakodyt, fürödhetek-e nem gyakrabban, mint háromszor!
[Bal szélén és jobb felső sarok. 1. o.] Ezzel a levéllel együtt Apának is küldök
egy levelet. Bollander néninek 46 is kell még írnom, vasárnap névnapja van. Mégis
menjél oda, azután írok róla Ganz néninek. Szerencse, hogy a gyermek itt van, különben nem írhatnék ilyen sokat.

2.
Theodor Mariéhoz
[1868.]

Szívemnek kedves Asszonykám!
Remélem, ma igazán jól és frissnek érzed magad és a kicsi is. Kívánom és remélem,
hogy az Úr veled van és megóv téged mindenekelőtt az izgalomtól és minden szorongató gondtól. Remélem, beteljesíted intését — „Minden időben legyetek boldogok!" — erőd szerint. Annával beszélj igazán komolyan, s utasítsd a nagy Gyermekbaráthoz és Üdvözítőhöz, aki bizonyára segíteni fog neki, hogy jó és engedelmes gyermek váljék belőle. Kötelességed ezt tenni, s ne engedd, hogy valaki ebben
megzavarjon, még akkor sem, ha szenvedned kell! Gondold csak meg, hiszen nem
te vagy, hanem az Úr, akit felingereltek, s ő valóban megérdemli tőlünk, hogy mint
magunkért, úgy Őérte is valamit engedjünk. S maradjunk finoman szelídek, mint
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Bakody Árpád, 1886-ban néhány hónapig, haláláig édesapja helyét foglalta el a Bethesda
igazgató főorvosi székében. Géra, i. m. 949. p.
Marié egyik anyai nagynénje, Ganzné testvére.

Ő, aki nem szidta meg ismét, mert már korábban megszidta. De bizony nem szükséges ezeket a dolgokat mind elmondanom, hiszen okos asszonyka vagy. Nem tudok semmi újdonságot közölni, de, kérlek, fordítsd le nekem pontosan németre a
következő cédulát! Szívből üdvözöl mindenkit a te mélyen szerető Theodorod.

3.
Marié Theodorhoz
Bártfa, 1868.07.29.
Kedves Theodor!
Tehát ismét el akarok kezdeni veled a mindennapi egyhangúságról társalogni, ha
egészen tanácstalan is vagyok, hogyan öltöztethetném ezt új, megindító szavakba.
Tehát nagy kedvteléssel minden második nap flirdünk, ahogy most valóban tekintetbe veszem, eredményesen. Igen, biztosítalak, a legénykén most egészen szembetűnően látszik, hogy a fürdő és a levegő rendkívül megerősítette. Az orcái, mint a
virágzó rózsák, s mikor ma a fürdés után szárítgattam, valóban észrevettem, hogy
kigömbölyödött a teste, s kis mellkasa ismét hogy kitelt. Most én magam is kezdek
megerősödni, mivel legyőztem az engem annyira nagyon ingerlő egérfélelmemet.
De sajnos, most a fürdő vize nem olyan hatékony, mint korábban, hanem jelentősen
gyengébb, mert oly sok ember van itt, és kútvízzel keverik. Emiatt már
felbújtottam néhány asszonyt, és magam is akarok a doktorral beszélni. Mégsem
azért akarok Pestről idejönni, hogy kútvízben fürödjék. Most éjszaka lámpást égetek az egér miatt, és még mindig van egy hálótársam is. A szomszédasszonyaim nagyon barátságosak, gyakran üldögélünk együtt, panaszkodunk, milyen messze a
haza, míg végül kölcsönösen vigasztaljuk egymást, és igazán derűsek és boldogok
leszünk. Köszönöm a leveledet és a levélkédet, s kérek három magyar nyelvű példányt is. Az idős kisasszony már korábban megkérdezte tőlem, átvennék-e valóban
néhány kisebb adományt a Bethesda számára. Bizony kicsiny adományokra gondolt. Az Úr is beszámította az özvegynek a fillért. Az adományt örömmel és hálásan átvettem. S annál inkább örülök, mert az idős nő valóban nagyon takarékosan
él, s nem beszéltem vele egy szót sem az adomány végett. Tegnap meséltem a nőknek több dolgot a diakonisszaügyről. Különösen a lelkész felesége volt figyelmes
hallgatóságom, aki nagyon szelíd teremtménynek tűnik. Ha számodra nem fáradtság, akkor küldjél nekem magyar nyelvű traktátusokat is, mert remélem, megis-

mertetem őket a bártfai lelkésszel, s itt is lesz rá valami szükség. Mrs. Sinnig 4,
miatt igazán aggódom. Mielőtt a férfi elutazik, azt mondják, a vendéglőben vesz
neki egy darab hideg sültet és egy kis cipót. Sophie testvér48 bizonyára gondoskodik is az utóbbi dologról. Azután legalább a legszükségesebb az asszony kezében
van, ha túl rosszul van ahhoz, hogy kimehessen. Üdvözöld az asszonyt és a férfit is
nevemben, s mondd meg, gyakran gondolok rájuk. Tehát levágattad a hajadat, s ez
úgy megszépít? Jaj, kedvesem, az én szememben ez még soha nem tett szebbé, s
erre egyedül egy pár világos kesztyű sem képes. Tehát csak egyenesbe kerültél! Te
gonosz ember, mit űzöl, amiért bocsánatot keresel? Ismerd már be a vétkedet! A
dinnyével csak az étvágyamat akarod gerjeszteni, inkább küldj nekem egyet! Végül tehát azt írod, a kis Irma jó és bájos, mostanáig mindig csak ezt mondod — én is
láttam ő t — , de semmi továbbit. Valójában csöndben reméltem, talán meglepnétek
vele, hogy lefényképeztetitek, de mostanáig hiába. Tedd meg még nekem ezt az
örömet, ha nem túl késő! Apropó, Hudlik 4 '' elment vagy az elutazása kezdetéig,
még további négy hétig maradjak itt? Mindenesetre most lesz alkalmam utánanézni, vajon neked a legényéleted tetszik-e jobban, vagy vágyódsz-e utánam. Bakody
asszony tizenöt napja nem kapott levelet, annyira sóvárogva várja. Árpád nem volt
jól, torok- gyulladásban szenvedett, de ismét egészséges. Nem gyakran volt alkalmam Kois asszonyt látni, mert boldog vagyok, hogy van társaságom a házban.
Emellett egyszerű maradhatok és Kois asszony mindig nagyon elegáns. Ebből már
kiveheted, ha fürdőn vagyok is, mégsem követem a te példádat. Örülök, hogy olyan
gyakran meglátogatod a Nénit, s ő olyan jól néz ki. Mégis mondd meg neki, hogy
elhoztam a Bácsi képét, s ha a kis Theodor a kezébe kapja, számtalanszor megcsókolja. Ma megmutatta a képet a kisasszonynak, aki nálunk alszik és a kedvence.
Azt mesélte, hogy az ő nagybátyja meghalt, ezért Ganz bácsi a Nénivel mindig
meglátogatta. Azután megcsókolta és egészen egyszerűen azt mondta: „A Theodor
nagyon szereti a Bácsit." Irmáról azt meséli a szomszédainknak, hogy ő még egyszer sem tudta kimondani a Ganz „Nénit". 50 Mesél Josefine-ról, 31 T. asszonyról a
nagymamáról és mindenkiről. Ha kérdezik, ők mind hol vannak, azt mondja,
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A Német Leányegyház egyik tagja.
Sophie Wehn diakonissza, aki társnőjével együtt 1866. június 2-án érkezett a Düsseldorf melletti
Kaiserswerthből Pestre. A diakonisszák a kórházi betegek ápolása mellett a gyülekezetben szegénygondozást végeztek. Sophie Wehn nyugdíjazásáig a diakonisszaház főnöknője volt.
Más források szerint: Kudlik. Theodor Biberauer kollégája, előtte ő töltötte be az Indóház pályafenntartási főnökének tisztségét. Bodoky II. i. m. 151. p.
A német szövegben magyarul.
Josefine Merkl, a Ganz házaspárnál élő rokonleány. Szóba került az örökbefogadása, nevelőszülei beleegyezésével leveleit Josefine Ganzként írta alá.

messze, nagyon messze. Kérdezik, nem akar-e hazamenni, úgy válaszol: igen, de
csak holnap. Theodor itt nagyon kedvelt, mindenki vele játszik. Ő is nagyon bizalmas és gyakran igazán ügyes. Tegnap volt a sétányon két fehér kasmírba öltöztetett
kislány, vele egykorúak. Odasietett hozzájuk, oly gyakran csókolta meg őket és
olyan gyengéden ölelte át, hogy a körben állók mind nevettek. De éppen most látom, ez a legutolsó idő, a levelet elküldeni, különben elmegy a posta. Tehát, Isten
veled, kedves, drága Theodor! írjál igazán hamar és igazán sokat! Üdvözölj minden kedvest! Szívből csókoltat gyermeked és hűséged Marie-d!

4.
Marié Theodorhoz
Bártfa, 1868.08.05.
Kedves Theodorom!
Először megerősítem, szívbéli köszönettel, a küldött 50 forintot, de most egészen
komolyan meg akarlak kérdezni a visszautazásomról. Kérlek, rögtön válaszolj is
erre! Ne felejtsd el, éppen nyolc nap telik el, amíg egy levélre választ kapok. Tegnapelőtt volt három hete, hogy itt vagyok, s ugyan még három hétig kitartok, de tovább nem. Az egyik szomszédasszonyom m á r e hét végén megy, kedves
hálótársném más családokkal együtt tizennégy nap múlva. Tehát nem szeretnék
egészen egyedül itt lakni, s akkor minden egér az én szobámra szorítkozna. Meggyőződésem, hogy ezek az utolsó hetek, tele az egerek iránti undorral és utálattal,
és szomorúsággal a magányom miatt, nekem több kárt okoznának, mint amennyit
eddig a fürdő használt. Innen bizony három hét múlva Kassára akartam utazni, s ott
szívesebben várnék, amíg elhozol. Bakody asszony nem tudja, mi történik vele és
meddig fog itt maradni. Neki azonban sokkal jobb a családja körében és a nagybátyja házában. Terveztem még, hogy megkérdezem Kois asszonyt az elutazásáról, talán együtt mehetnénk. Mindenesetre, mielőtt befejezem a levelet, beszélek
vele, hogy erről beszámolhassak neked. Mindent nagyon szépen kiszíneztem magamban, hajönnél, hogyan kellene a fürdéseket kihasználnod. Ó, mennyire jót tenne neked az erdei levegő! De mindez a semmibe veszett, mikor az utolsó leveledből
megtudtam, hogy Hudlik csak vasárnap utazott el, s neked természetesen több dolgod van, mint korábban. Ertem, hogy számodra becsületbeli ügy a hivatalodat hűségesen igazgatni, de ugyanolyan jól látom azt is, hogy az én terveimhez túl késő
lesz itt ezen a hegyes vidéken. A reggelek és az esték már most igazán hűvösek, s a

gyermek minden elővigyázatosság ellenére ismét megfázik. De mondd meg a doktornak azt is, hogy Theodornak mindig kényszere van, ha keményebb a széklete.
Rémülettel vettem észre tegnapelőtt, hogy kijött az aranyere és egészen be volt
gyulladva. Mégis friss, mint egy őz, s oly kedvesen hízelgő, hogy gyakran igazán
nagy örömöt lelek benne. Tehát, a válaszodban bizonyossággal elvárom a döntést
itteni tartózkodásom hosszáról. Most vissza a tegnapi kirándulásunkhoz, az utolsó
levélben beszéltem róla. Három család volt. A bártfai lelkész a feleségével és tizenhét éves fiukkal, egy asszony három leányával Kassáról, s a legközelebbi szomszédaim. vagyis egy idős kisasszony, a fiatal lelkészné és Marié kisasszony, aki nálam
alszik. Hasziánik lelkész gondoskodott két lovaskocsiról, ahogy itt szokás, s fél tízkor indultunk el nagy nevetéssel és Theodor részéről nagy elragadtatottsággal,
hogy ismét utazhat. Háromnegyed óra alatt voltunk Zbony 2 mezővárosban, ott
megnéztünk egy középkori palotát, egy túlságosan elhanyagolt kertet, mint parkot,
ami megfelelő ápolás mellett mégis gyönyörű lenne. Azután meglátogattuk egy hatalmas épület istállóit, az egész híres, mert korábban Rákóczié 31 volt, s ugyanezeket egyetlen dukátfillérért vásárolta egy nemestől. Vagyis — a lényeget hamarosan
elfelejtettem volna — tartozott ehhez egy nagy kastély, most már csak egy rom,
ami magasan egy hegyen trónol, s tulajdonképpen az is volt az úti célunk, hogy ezt
a híres zborói várat megnézzük. 54 Gondolhatod, mennyire féltem, amikor megpillantottam ezeket a meredek csúcsokat. S azután annál inkább féltem a mi legénykénk miatt, mivel már több mint egy órája mentünk körbe. Azzal vigasztaltam
magam, hogy hiszen a magunkkal vitt szolgálólány vihetné őt. Mégis valóban
meglepődtem, mikor Theodor a fáradtság nyoma nélkül felérkezett, s ahelyett,
hogy leült volna, körben ugrált. Nagy étvággyal ettünk a magunkkal vitt ételből, s
azután megnéztük a roppant falmaradványokat. Nagyon szép lett volna, ha nem
mutatkoztak volna fenyegető felhők és az ég nem lett volna egyszerre fekete. A
dörgés szakadatlanul torzsalkodott a fejünk felett. Nagyon aggódtam Theodor miatt, hogyan megyünk le és hogyan haza. Még néhány útitárssal tüstént útnak indultam, közben már csendesen esett. A szolgálólány vitte a gyermeket, s többet repültük lefelé a meredek mélységbe, mint mentünk. Lent egy patak felett kellett átkelni,
ahol csak kevés kő állt ki, én mégsem tudtam igazán egyensúlyozni, s a vízen keresztül mentem tovább. Elhozattuk a kocsikat, s mind a kilencen egybe ültünk be,
míg a másik a hátra maradtakat várta. Meglehetősen esett, mi mégsem lettünk ned-

52
53
54

Az eredeti szövegben „Bórró" szerepel.
Az eredeti szövegben „Rákóczy" szerepel.
A település fölötti 474 m magas dombtetőn Bibersteini Ottó építtette (1270-1325) Makovica
várát. 1676-ban ilt hunyt el I. Rákóczi Ferenc.

vesek. Theodor elaludt a karomban, s csak álmában kérdezte: „többé nem a vízbe?". 53 Mind nevettünk, s szerencsésen hazamentünk. De most megyek Kois
asszonyhoz.
Két órával később. A látogatásomról egészen átnedvesedve értem haza, s semmi kielégítőt nem hallottam. Kois asszony szeptember elsejéig marad itt, s megpróbált rábeszélni a maradásra. De biztosíthatlak, nem tehetem. Ezeknek az
asszonyoknak itt vannak a szülei, rokonai, gyermekei és szolgálólányai, ezért sokkal korábban otthonra találnak, mint én. Ha nem lenne a gyermek, úgy már otthon
lennék. Kois asszony azt a javaslatot tette, hogy költözzek más lakásba. A házban,
ahol ő lakik, megüresednek szobák, bár csak huszonegyedikéig, s eddig reméltem,
akkor már becsomagolok, s nem költözhetek át. Kedves gyermek, nem fogod és
nem is tudhatod megérteni, milyen magányos és unalmas itt nekem. Kötelezettségeid nyomása alatt talán csak délben és esténként fogsz hiányolni, ugyanis nem
érsz rá vágyódó gondolatoknak oly egészen átadni magadat. Legjobban azt szeretném, ha a hatodik hetem végén közvetlenül haza utazhatnék. Ami az egészségemet
illeti, bizony remélem, a fürdő kedvező hatással volt rám. Gyomorgörcsöm mostanáig csak háromszor volt. Különben az altestemben semmi különösebb baj nincsen. Injekciót csak háromszor kaptam, egyszer azért, mert nem iszom elég vizet.
Legnagyobb örömöm a gyermek kinézete. Ha úgy gyarapodik, mint most, nyilvánvalóan örültök majd. Itt olyan alkalmazkodó, oda mehetek vele, ahová akarok, szívesen jön velem mindenhová. Josefine 56 is írt, s mikor Theodornak Irmáról és
rólatok különböző dolgokat meséltem, csillogtak a szemei a gyönyörűségtől és
egyszerre mindent megismételt, amit mondtam neki. Számtalanszor kérdezősködik utánatok, mégsem akar elmenni. Mindig azt mondja: „hónap". 37 Egyet még
meg kell ismételnem. Ne feledd, a leveleik mindig nyolc napon át várnak válaszra,
s hogy közben mindig kettő-három megy el!
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Az eredeti szövegben is magyarul szerepel.
Josefine Merkl.
Az eredeti szövegben is magyarul szerepel.

5.
Marié Josephine Ganzhoz
1868.08.05.
Kedves, drága Néni!
Josefine 58 oly gyors és oly szívélyes válaszából még mindig láthatom, milyen részvéttel és jósággal vagytok mind. Ezért mégis meg fogod érteni azt is, hogy minden
egyes levél tovább növeli a vágyakozásomat az én kedveseim után. Ezt nem mondhatnám el Theodorról. Felcsillantak a kis pimasz szemei, amikor rólad és a többiekről meséltem, de azt mondta, hogy „hónap", mikor megkérdeztem, akar-e haza
menni. Fölöttébb tetszik itt neki, s hogy mennyire megerősödött, tegnap észrevehettem, mikor először kirándultam egy társasággal. Bizonyosan három órán át
ment, s méghozzá egy meredeken emelkedő hegyen fel, anélkül, hogy elfáradt volna. Volt ott egy szolgálólány is, hogy őt vigye, de nem akarta és olyan talpraesetten
kitartott, hogy nagy örömöm volt benne. Sajnos, hamarosan szükségessé vált félbeszakítani a kirándulást, mert elijesztett minket az eső. Szerencsés módon még
egészen jól elmentünk és jól hazaérkeztünk. De én magam is meglepődtem, milyen
kitartást és erőt tanúsított a gyermek. Mikor ide érkeztünk, az erdőben alig egy órát
tudott menni, s tegnap ilyen erőpróbát állt ki. Igen, örülni fogsz, ha látod, milyen
kövér és erős lett. Olyan, mint egy kis medve, emellett orcácskái mindig vörösebbek, fekete szemei mindig kisebbek. Mégis az a lényeg, hogy sokkal szófogadóbb.
Gyakran szenved hasmenésben, ez régi baja, itt minden gyümölcstől eltiltottam.
Mivel azonban az asszonyok nagyon kedvelik, mindig mindenféle gyümölcsöt
vagy süteményt kap, mégis lelkiismeretesen megmutat mindent és csak az engedélyemmel eszik. Például tegnapelőtt két szép piros almát kapott, de mivel megtiltottam neki, hogy megegye, csak játszott velük anélkül, hogy a szájába vette volna.
Ma ismét nem szabad kimennie a tornácra, mert esik és hideg van. Bár látja a kint
játszó gyermekeket, mégsem lépi át a nyitott ajtó küszöbét. S ami emellett számomra a lényeg, visszabeszélés és mormogás nélkül engedelmeskedik. Nagyon
kíváncsi vagyok, otthon hogyan fog viselkedni. Természetesen még messze nem
olyan, mint ahogyan kívántam. Más gyermekekkel nagyon akaratos és egoista, de
remélem, Isten segedelmével, egészséges lesz testben és lélekben és még sok
örömet nyújt nekünk.
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Csütörtök reggel. Tegnap a fejfájástól nem tudtam tovább írni, ezért csak ma fejezem be a levelet. Az éjszaka nem nagyon volt jó. Theodor nagyon nyugtalanul
aludt és egy kicsit lázas volt. De tüstént beadtam neki [az orvosságot] és remélem,
hamarosan jobban lesz. Sajnos, az időjárás nagyon kedvezőtlen, egész éjjel esett,
csak most hagyta abba. De minden olyan felhős, hogy bizonyára egy órán belül ismét esik, ha nem korábban. Gondolhatod, nagyon kellemetlen és hideg ilyen magasan fent a hegyekben. Meg kell azonban kérdezzelek, örültetek-e Theodor képének, s melyiket találod jobbnak. Én azt gondolom az ülő sokkal jobb, még ha a kis
szemei sötéten is néznek. Bárcsak volna egy képem Irmáról és egyáltalán mindannyiatokról! Csak a Bácsi 59 és anyám képe van nálam, de nem oly ritkán vetek egy
pillantást ezekre a drága lényekre, akiket itt mindig viszontlátok, ha hazamegyek
akkor is. Kedves, drága Néni, ha mégsem akarjuk átengedni magunkat a fájdalomnak, akkor sokkal többször gondoljunk arra, hogy látjuk majd ezeket a drága lelkeket egy sokkal pompásabb, tökéletesebb világban, mint ez a mostani! Milyen
szegény lenne az egész létünk, ha nem lenne a halál, rövid, gyakran szomorú életünk záróköve! Mennyire hálásnak kell lennünk a drága Úrnak ott fent, amiért ismét egyesíteni akar minket minden kedves megholttal! Ó, szeretett Néni, ez a
szerencse már többet ér a gúnyolódó és a hitetlen emberek filozófiájánál! Igen, szilárd, boldog bizodalommal hiszem, hogy viszont fogom látni drága édesanyámat,
kedves jó nagybátyámat. S ki tudja, milyen hamar. Hiszen ez a szegény földi test
egészen törékeny takaró! De bocsásd meg, te kedves, ha szomorú gondolatokat
keltettem! Talán megmondanád Theodomak, küldjön néhányat a fényképeim közül, már rátalál majd az igaziakra. Ezt szívesen venném a gyermek miatt, aki mindig kérdezgeti, hol vagytok. Igazán nagy örömmel hallgatom, hogy mindannyian
megszerettétek a kis Irmát, s a kisegér olyan kedves. Elmeséltem Theodomak, amit
Inna beszél, s olyan okoska arccal hallgatta meg, mint ahogyan egy öreg professzor
egy ifjabb kezdőtől az ábécét. Igen, már nagyon nagynak képzeli magát, és, hogy
messze felülmúlja kicsi húgát. Igazán megható tőle, hogy soha nem felejt el értetek
imádkozni, bizony gyakran belefoglalja könyörgésébe Istenhez Rosit, Zsuzsit,
Emmát és Minát is. Nagyon szereti a kisasszonyt, aki nálunk alszik. A kisasszony
valóban nagyon sokat játszik is vele, nem múlik el nap, hogy ne kapna tőle valamit.
Josefine azt írja, annyira hozzászoktál Paschához és szívesen megtartanád. Ezt komolyan gondolod? Bár én is valóban nagyon szeretem és senki másért nem mondanék le róla, érted mégis szívesen megtenném. Ahogyan Theodor írja, Bollanderéknek Nositschba 60 kell fürdőbe utazniuk. Mindenesetre hasznos lesz számukra, ak-
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Abraham Ganz.
Feltehetően Vágormos (Nosice), üdülőhely Trencsén vármegyében.

kor a haza is oly rózsás fényben tűnik fel nekik. Legalább óráim közül így ezzel néhányat kitöltök. Valóban sokkal többet gondolok már az új lakásra, amit a te jóságodnak is köszönhetek, mint az én régi, poros hajlékomra. Lélekben már minden
szobába behurcolkodom, s magamban oly nagyon kellemes képeket festek le. De
egy kérés Fanni nénihez 61 a paradicsomalma végett. Valóban lesz olyan kedves,
hogy befőz nekem valamennyit? Josefine mandulás kiflijéből még van, de nem az
egész. Nem, nem, takarékoskodunk vele, hogy oly sokáig legyen valami hazaink,
amíg lehet. De most mindannyiatoknak szívélyes üdvözlettel zárom soraimat, s
azzal a kéréssel, hogy kedvesen emlékezzetek a ti Marie-tokra.
„Édes Ganz néni, a Theodor most neked ir, és aba a kis levélbe, sok csókokat
küld neked, a nagymamának, Fani és Finneneninek és az Annának és Innának is.
So szerelemmel maradok a Te hü Theodor." 62
O is akart néhány sort írni.
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Fanny Heiss, Marié édesanyjának legidősebb, pártában maradt nővére. Húgánál, Josephine
Ganznál ő vezette a háztartást.
Eredetileg is magyar nyelven szerepel.

NAGY SÁNDOR
BUDAPESTI VÁLÁSOK — KOLOZSVÁRON (1869-1895)

A budapesti és a fővárosi migráns válóperes felek joghasználatának,
csoportjellemzőinek vizsgálata
A XIX. század második felében, a válások fővárosi elterjedésével párhuzamosan, a
perlekedő budapesti házastársak körében egyre népszerűbbé vált egy különös jogi
megoldás, amelyet annak idején általánosan „erdélyi" vagy „kolozsvári házasságként" emlegettek. 1 A migrációs válások eme sajátos magyarországi típusának lényege abban összegezhető, hogy a felek a Királyhágón túl működő protestáns
egyházi bíróságoknál — a királyi törvényszékekhez képest — fájdalommentesebb
procedúra nyomán érhették el házassági kötelékük felbontását, ami egyúttal lehetővé tette a sok esetben kívánt gyors újraházasodást is (lényegében innen a „házasság" megnevezés). Jelen tanulmány keretében azonban nem annyira az „erdélyi
házasságokra" koncentrálunk, hanem mindenekelőtt azt vizsgáljuk 2 hogy miben-mennyiben különbözött azon fővárosi házasok csoportja és jogi viselkedése,
akik konfliktusuk legális lezárását helyben, illetőleg akik Kolozsváron óhajtották
kieszközölni. Úgy véljük, hogy ez utóbbi, meglehetősen szűk, s a jogot rendhagyó
módon használó — mondhatni: „deviáns" — kör vizsgálatával végső soron olyan
belátásokhoz juthatunk, amelyek a „normális" viselkedésre is fényt vetnek.
Az összehasonlítandó két csoport kollektív profilja alapvetően a Budapesti Királyi Törvényszék, valamint a Kolozsváron székelő unitárius Kolos-Doboka-köri
Alpapi Törvényszék által tárgyalt, fennmaradt válóperek alapján rajzolható meg/'
A vizsgált időszakban a Budapesti Királyi Törvényszék illetékessége gyakorlati-
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A jelenségről más összefüggésben: Nagy Sándor: Adalék az unitárius egyházi bíráskodás történetéhez 1869-1895. A Nagy György contra Beniczky Emília házassági bontóper tanulságai.
In: Jogtörténeti Szemle 2. (2005) 4. 10-15. p. (A továbbiakban: Nagy, 2005.) Nagy Sándor.
Osztrák válások Erdélyben 1868-1895. Ottó Wagner „erdélyi házassága". In: Fons 14. (2007)
359-428. p. (A továbbiakban: Nagy, 2007.)
A vizsgálat során a Budapesten válópert folytatók csoportja tekintetében, külön hivatkozás
nélkül, a XIX. századi budapesti válások tárgykörében készülő doktori disszertáció kéziratára,
illetve annak megállapításaira támaszkodunk: Nagy Sándor: A házasság felbontása Budapesten (Pest-Budán) a 19. században.

FONS XVII. (2010)2. sz. 165-213. p.
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lag — a főváros lakosságának töredékét alkotó, az ortodox, és unitárius felekezethez tartozó férjek és feleségek kivételével — valamennyi olyan házassági bontóperre kiterjedt, amelynek szereplői utoljára Budapesten éltek együtt. A budapesti
unitárius hívek házassági ügyei viszont a házassági törvény 1895. október 1-i bevezetéséig, a felekezet kései Királyhágón inneni recepciója miatt, a Kolos-Dobokaköri Alpapi Törvényszék elé kerültek. 4 A migrációs válások köre ehhez képest még
szélesebb lehetett, mivel budapesti reformátusok és evangélikusok is válhattak el
Erdélyben, ha előzőleg formálisan ottani illetőséget szereztek, de ezt a lehetőséget
a komplikáltabb eljárás miatt sohasem használták ki annyian, mint ahányan az unitárius egyházi bíróság mellett döntöttek.5
A továbbiakban először a „kolozsvári házasságok" jelentőségét, pontosabban a
migrációs válások számának, és fővárosi súlyának időbeli változását fogjuk mérlegelni. Ezt követően, a korabeli házassági jog felekezeti meghatározottsága miatt,
kiemelten foglalkozunk a jelenség felekezeti dimenziójával: miután az erdélyi kalandra vállalkozó budapestiek természetesen nem született unitáriusok voltak,
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Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: BFL). VII. 2. c. Budapesti Kir. Törvényszék peres iratai, V. irattári osztály az 1872-1910 közötti években.
Az Alpapi Törvényszék iratanyaga a fellebbviteli fórumon őrződött meg: Erdélyi Unitárius
Egyház Gyűjtölevéltára (a továbbiakban: EUEGyLt). Főpapi Törvényszék iratai (a továbbiakban: FT). Az anyag hiányait részben a Főpapi Törvényszék 1869-1895 közötti ülésjegyzőkönyvei segítségével sikerült pótolni. (A továbbiakban a jegyzőkönyvi sorozatra külön
hivatkozunk: EUEGyLt FT Jkv.)
1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Corpus Juris Hungarici CD. (Szerk. Pomogyi
László. — A továbbiakban: CJH CD) KJK-Kerszöv. Budapest, 2000.
A jogi szabályozásról: Sztehlo Kornél. A házassági elválás joga Magyarországon és az ország
erdélyi részeiben. Második lényegesen átdolgozott kiadás. Budapest, 1890. (A továbbiakban:
Sztehlo, 1890.) — Magunk a kolozsvári református törvényszék iratanyagának felkutatására is
kísérletet tettünk, ami azonban eredménytelen maradt: a Főtörvényszék ülésjegyzőkönyvei
fennmaradtak ugyan, de a rögzített adatok alapján lehetetlen elhatárolni az erdélyi és a
mígráns válóperes feleket. Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára. Házassági Főtörvényszék ülésjegyzőkönyvei 1866-1895. — Az újraházasodó elváltakra vonatkozóan a budapesti protestáns házassági anyakönyvekben található bejegyzések nagyságrendje, amikor azok az előző házasságot felbontó bíróságra is utalnak, kellően alátámaszthatja
állításunkat: eszerint míg erdélyi evangélikus törvényszéket 4, reformátust 43 esetben, addig
unitárius törvényszéket 464 alkalommal jelöltek meg eljáró bíróságként. (Igaz utóbbiak nagyobb része volt nem-budapesti vonatkozású.) Valamennyi korabeli budapesti egyházközségre kiterjedően 1896-ig megvizsgáltuk az evangélikus és református házassági anyakönyvek a
Magyar Országos Levéltárban található mikrofilmjeinek Budapest Főváros Levéltárában őrzött másolatait. Az unitárius házassági anyakönyveket (1871)1881-1895 között a Budapesti
Unitárius Egyházközség Lelkészi Hivatala őrzi (a továbbiakban: BUE ház.akv.).

mindenekelőtt a betérések, illetőleg a vallásváltások jellemző irányai lesznek érdekesek. Megvizsgáljuk továbbá, milyen különbségek ragadhatok meg a Budapesti
Királyi Törvényszékhez és a Kolos-Doboka-köri Alpapi Törvényszékhez forduló
pereskedők társadalmi rétegződése, demográfiai jellemzői (származási hely, házasodási életkor, családi állapot), nemi specifikumai, fővárosi lakhelye, valamint az
érintett házassági kötelékek egyes mutatói (együttélés időtartama, gyerekszám)
között. Végezetül a kollektív jogi viselkedést hasonlítjuk össze és próbáljuk magyarázni, a perindítás és pereskedés típusain, a procedúra időtartamán, költségein,
az eredményességen, valamint a házasság felbontását követő — a jelenség korabeli
elnevezéséből ítélve — ugyancsak jellemző újraházasodásokon keresztül.

I. A budapesti és a migrációs válások dinamikája
A budapesti válások számának pontos alakulásáról a házassági törvény előtti időszakból nincs megbízható statisztika. A Fővárosi Statisztikai Hivatal 1896-ban
ugyan publikált egy 1876-1894 közötti adatsort, a válóperes iratanyag alapján
azonban biztosra vehető, hogy a közölt számok nem helytállók, illetőleg minden
esetben alacsonyabbak a Budapesti Királyi Törvényszék által a megfelelő évben
kimondott válásokénál. 6 A fennmaradt házassági bontóperek alapján már pontosabban, ám a meglévő hiányok miatt csak bizonytalanul vázolhatjuk fel a fővárosi
válási népmozgalom 1896 előtti, mintegy negyedszázados fejlődését. Ehhez képest sokkal jobban felmérhetők az unitárius bíróság által kimondott budapesti vonatkozású válások. Némi zavart itt csak az illetékesség eltérő kritériumai okozhatnak, amennyiben—-hiszen az Alpapi Törvényszék a pontos lak- vagy illetőségi
helyre való tekintet nélkül, valamennyi magyarországi unitárius hívő ügyében eljárhatott — nem az utolsó fővárosi együttlakás, hanem csak az aktuális lakhelyadatok segítségével szűrhetők ki a „budapesti válóperek". Ilyen módon azonban lényegében tökéletes számítást végezhetünk, hiszen ha nem is maradt meg mindegyik pertest, a Főpapi Törvényszék ülésjegyzőkönyveiben az összes processzus, a
felek alapvető adataival együtt, nyomot hagyott. A Budapesten kimondott és a
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Kolozsvárosn intézett budapesti válások akkurátus összevetése, a fenti megszorításokkal, az 1. diagram révén végezhető el.

1. diagram. A budapesti és a fővárosi
kolozsvári válások számának alakulása

vonatkozású
(1869-1895)1

1871-1895 között Kolozsváron összesen 210 fővárosi vonatkozású válópert
tárgyaltak, amelyben 203 pár házassági kötelékét bontották fel. Ez az összes budapesti bontás — beleértve tehát a migrációs válásokat is — mintegy 9-10%-át tette
ki. A válások száma azonban időben meglehetősen ingadozott. Amint az 1. diagramon látható, a migrációs bontások az 1880-as évek derekáig nem játszottak igazán
komoly szerepet a budapesti válási népmozgalom tekintetében. 1871-1884 között
az unitárius alpapi széken mindössze 36 bontás történt, ami évi 2-3 esetet jelent.
1885-1890 között azonban nagyjából folyamatos növekedés, majd 189 l - l 895 között egyfajta „beállás" tapasztalható. A migrációs válások aránya először 1885-ben
haladhatta meg ténylegesen a 10%-ot, s az elkövetkező évtizedben csaknem mindvégig (az 1886. és az 1889. év kivételével) legalább minden tizedik fővárosi válást
Kolozsváron mondtak ki (a csúcsot egyébként az 1890. év jelentette kb. 20%-kal, s
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A diagram összesen 203 unitárius válást tükröz, míg a budapesti bontások becsült — a fennmaradt peres iratanyag hiányainak korrekciója utáni — esetszáma 1970.

1895-ben is a fővárosi válóperes felek mintegy 17%-a fordulhatott az unitárius bírósághoz). A másik fontos tanulság, hogy az 1870-es évek után, a migrációs válások súlyának jelzett megváltozása mellett is, a változások tendenciája megegyezett: az 1880-as évek első felében a válások száma stagnált, illetve erőteljesen ingadozott; az 1880-as évek végétől pedig erőteljes, igaz visszaesésekkel tarkított, növekedés vette kezdetét. Vagyis nem egyszerűen az erdélyi kalandok tettek szert
mind nagyobb népszerűségre, hanem a válási migráció változó volumene többékevésbé a fővárosi válások számával párhuzamosan alakult. Mi állhat emögött?
A „kolozsvári házasság" iránti kezdeti, legalábbis az 1870-es éveket illető érdektelenség mindenekelőtt, a jogi megoldás ismeretlensége mellett, a taszító tényezők hiányával magyarázható. A potenciális ügyfelek ekkoriban egyszerűen a
normál ügymenetet, vagyis a válóper Budapesti Királyi Törvényszéken való megindítását választották. A korabeli jogi kommentárok egyértelművé teszik, hogy az
állami bíróságok az 1870-es években megengedő joggyakorlat jegyében ítélkeztek
házassági bontóperekben. Érdemes idézni ennek kapcsán az egyik megfigyelőtől
egy hosszabb részletet, amely kifejezetten utal a joggyakorlat és a migrációs válások (hiányának) összefüggésére: 8
„A válóperekben évek hosszú során át a felső bíróságok a legszabadelvűbb
álláspontot foglalták el, mondhatni, nem fordult elő eset, hogy a végelválást
és új házasságra léphetést ki nem mondták volna. Felperes megindította keresetét, egyszerűen állította, hogy házastársát gyűlöli, még elő s e m sorolta,
hogy gyűlölete honnan keletkezik, annál kevésbé bizonyította, s a bíróságok
soha n e m követelték, hogy a gyűlölet indoka csak valószínűvé is tétessék,
annál kevésbé kívánták, h o g y a gyűlölet indokai bizonvíttassanak. A békéltetés során gyakran megtörtént, hogy az ellenfél nem volt hajlandó válni, s
vagy ellenfele bosszantásából, vagy azért, mert valóban válni n e m akar, a
békéltetés alkalmával úgy a lelkész, mint a törvényszék előtt ünnepélyesen
kijelentette, hogy házastársát szereti, s válni nem akar. Nem egy esetet lehet
igazolni, midőn a válni n e m akaró fél kétségbeesetten küzdött a h á z a s s á g további fenntartása mellett, ú g y saját, mint g y e r m e k e i érdekében. Hasztalan
volt minden, a bíróságok egybehangzólag kimondották, hogy a helvét hit-
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(21.) szám 161-162. p.

vallású feleknél a házasság felbontandó, helyesebben a végelválás kimondandó akkor is, ha a gyűlölség nem kölcsönös, hanem egyoldalú.
Ezen elvek aztán oly kiterjedésben alkalmaztattak, h o g y elegendő volt e
szó kimondása: „ g y ű l ö l ö m " s a végelválás és új házasságra léphetés kimondása egész bizonyos volt. Tudta ezt mindenki, tudta a s z e g é n y e b b néposztály is, s a válóperek száma óriásira emelkedett, elannyira, hogy péld. a
n.-váradi kir. törvényszék előtt minden szombaton 8 - 1 0 békéltetés történt.
N e m kellett Erdélybe menni, nálunk is megtörtént, hogy egy válóper két hónap alatt teljes befejezést nyert."

A k o m m e n t á t o r m ú l t időben b e s z é l , mert már az 1882 őszén t ö r t é n t
procedurális szigorítások felől tekint vissza, amikor a felsőbíróságok (Budapesti
Királyi ítélőtábla, Magyar Királyi Kúria) egymás után vetettek vissza elsőfokon —
a korábban kialakult liberális joggyakorlat jegyében — hozott bontó ítéleteket. 9 A
probléma gyakorlatilag, az állami bíróságokon kezdeményezett házassági bontóperek kötelező fellebbvitele miatt, minden egyes királyi törvényszéken pereskedő
felet érintett, így egyfajta „általános válság" alakult ki.10 Az ennek következtében
lábra kapó jogbizonytalanság csak az évtized második felében szűnt meg teljesen,
ezzel együtt azonban a válóperes eljárás szabályozottabbá, körülményesebbé vált.
A válás fentebb érintett első aranykora mindenesetre letűnt. Vagyis, visszatérve a
migrációs mozgalom kérdéséhez, az 1880-as évek első felétől az unitárius procedúra iránti potenciális kereslet növekedésével számolhatunk.
A másik lényeges változásként a budapesti unitárius egyházközség megalakulását kell megemlíteni. A addig csupán Kolozsvár fiókegyházközségeként működő
fővárosi gyülekezet 1881. április 14-től — a szűkebb értelemben vett Magyarországon elsőként — önálló anyaegyházközséggé alakult, saját lelkésszel és anyakönyvezési joggal. 1890 őszére, a lipótvárosi Koháry (ma: Nagy Ignác) utcában,
Pecz Samu tervei alapján, felépült az unitárius templom is." Az intézményesülés
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Az abszurditás határát súroló példákat hoz erre: Futó Ferenc. Új fordulat a válóperekben II.
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A budapesti válások alakulását az 1880-as évek derekát jellemző, az I. diagramon látható ingadozás a Kúria válóperes ügyforgalmában, vagyis országos szinten is visszaköszönt: Sztehlo,
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Kolozsváron vált el. EUEGyLt FT jkv. 13/1892.

folyamata nyilvánvalóan megerősítette az unitárius jelenlétet Budapesten, megkönnyítve egyúttal a kolozsvári pereskedéshez szükséges információk, a megkívánt lelkészi bizonyítványok beszerzését, a vallásváltás, illetve az esetleges újraházasodás kivitelezését.
Mégis, magyarázatra szorul az a körülmény, hogy miért éppen az 1880-as évek
második, és nem már az első felében szaporodtak meg a budapesti vonatkozású kolozsvári bontások. Nos, a háttérben ugyancsak az érintett restriktív felsőbírósági
kurzus állt. 1884 tavaszán a Budapesti Királyi ítélőtábla egyik válóperes ítéletében
kifejezetten kétségbe vonta az unitárius egyházi bíróság illetékességét a magyarországi unitárius hívek házassági pereiben, amit hamarosan a Kúria is helybenhagyott. Az ügy miniszteriális szintre került, s több mint két évig húzódott. A közjogi
kérdéseket is felvető vita végül a kisegyház javára dőlt el: a Kúria 1886 végén hozott elvijelentőségű döntése, amelyet egyébként már számos korábbi ítélet előrevetített, elismerte az unitárius egyházi bíróság magyarországi illetékességét.12 Ez a
döntés hárította el végérvényesen a jogi akadályt a „kolozsvári házasságok" útjából, s adott lökést a különös mozgalomnak.
A felsőbíróságok kísérlete a házassági jog terén lábra kapott „visszaélések"
megfékezésére, legalábbis a migrációs válásokat illetően, nemhogy sikertelen maradt, de a kúriai döntést kísérő nyilvános jogi polémia hozzájárult a kolozsvári procedúra szélesebb körben — elsősorban a kulcsszerepet játszó
szakemberek,
ügyvédek között — történő megismertetéséhez. Az unitárius válás lehetőségéről a
fővárosi jogi lapok már az 1870-es évek végétől cikkezni kezdtek, mindenkor elítélő felhanggal, b de igazából a fentebb vázolt fejlemények irányították a figyelmet a
jelenségre. Az egyik jellemző támadást követően, 1886-ban az unitárius egyházi
bíróság képviselője, Kővári Mihály lépett színre, és a budapesti sajtóban igyekezett cáfolni az egyházi törvényszék illetéktelen voltát, az eljárás szélsőséges szabadosságát, a perköltségek nyerészkedésig menő megállapítását tárgyazó elterjedt
vádakat. 14 Az áttörést alighanem Kővári három évvel későbbi, a kor egyik legnevesebb válóperes ügyvédjével, Sztehlo Kornéllal szemben, a válóperes eljárást szabályozó 1889. szeptember 1-i unitárius Egyházi Törvény kapcsán folytatott vitája
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hozta meg. Sztehlo bíráló cikksorozata nyomán, az unitárius jogtudó több egymást
követő közleményben igazította helyre az ügyvéd tévedéseit, illetőleg világította
meg a Törvény betűje mögött meghúzódó szándékot a házassági bontóperek tárgyalásának szabályozottabb mederbe terelésére. 13 A konkrét érvek s a vita kimenetele ezúttal, a migrációs válások elterjedése szempontjából, kevésbé érdekes, mint
az a körülmény, hogy az ügyfeleket oriántáló jogászok meggyőződhettek a procedúra jogszerűségéről, illetőleg első kézből értesülhettek a lehetőségekről, az eljárás menetéről, előnyeiről és hátrányairól. 16
Ezek után pontosabban értelmezhetők az 1. diagramon látható változások. A
migrációs válások eiső jelentősebb hulláma a kúriai döntéssel, illetőleg az azt előrevetítő fejleményekkel, magyarázható. Az 1889. évi hullámvölgy egyúttal arra
utal, hogy ekkor valószínűleg még csak a korábban várakozó álláspontra helyezkedő házastáfsak vágtak bele a pereskedésbe. A kedvező jogi környezet hatása igazából évekkel később, 1890-ben mutatható ki, amikor rekordszámú budapesti válást
mondtak ki Kolozsváron. Ezzel együtt azonban az is világos, hogy az unitárius
egyházi bíróság soha nem tudott a Budapesti Királyi Törvényszék komoly riválisává előlépni. Az 1895. évi újabb csúcs mögött is inkább az elfogadott házassági törvénnyel szembeni félelem, semmint az alternatív megoldás növekvő népszerűsége
gyanítható: a törvény kiszámíthatatlanná tette a jövőt, ezért számos férj és feleség
nem várta meg annak életbe léptetését, hanem a gyors és biztosabb kimenetelt ígérő unitárius procedúrát választotta.
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II. A jelenség felekezeti

dimenziója

Budapesten az 1870-es évekig tulajdonképpen nem létezett unitárius gyülekezet,
illetőleg, néhány miniszteriális és állami tisztviselőn kívül, született unitárius hívők sem éltek a fővárosban (a vándormozgalom csak a század végétől ragadott magával jelentősebb számban erdélyi unitáriusokat), így a Kolozsváron pereskedő
fővárosi unitárius házastársak majdnem mindnyájan betértek voltak. Ha a 2. diagramon szemügyre vesszük a Budapesten történt betérések alakulását 1869-1900
között, az is nyomban kiderül, hogy a konverziók közvetlen kapcsolatba hozhatók
a migrációs válásokkal.

• férfi

• nő

2. diagram. A budapesti egyházközségben anyakönyvezett
számának alakulása (1869—1900)

unitárius

betérések

Az 1. és a 2. diagramon látható görbék eleve feltűnő hasonlóságot mutatnak, de
teljesen világos az összefüggés, ha a 2. diagramon az áttéréseknek a házassági törvény életbe lépését követő zuhanásszerű visszaesését tekintjük. A budapesti vonatkozású válások számához képest magas értékek nem ingatják meg az állítást,
hiszen a fővárosi gyülekezet, majd anyaegyházközség sokáig az egyetlen volt a
szűkebb értelemben vett Magyarországon, így a vidéki unitárius betéréseket is Budapesten anyakönyvezték. Vagyis, a vallásváltások ütemét — eszerint egyébként

országosan — a válási mozgalom alakulása diktálta, s a betérések túlnyomó többsége nyilvánvalóan „kolozsvári házasság" szándékával történt.
Ezek után kérdés, hogy eredetileg milyen vallásúak voltak a Kolozsváron elváló
budapesti unitáriusok, jellemzően mely felekezet tagjai hagyták el egyházukat azért,
hogy mihamarabb megszabaduljanak házastársuktól, illetőleg mennyiben különbözött ez a csoport a Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedőkétől. A válasz a fővárosi unitárius egyházközség betérési anyakönyvei, valamint a kolozsvári válóperes iratok és jegyzőkönyvek alapján készült 3. diagram segítségével adható meg.

3. diagram. A Kolozsváron válópert folytató budapesti
felekezeti megoszlása (1871-1895')X1

személyek

Az alkalmazott kategóriákból látható, hogy az unitárius bíróságon korántsem
kizárólag unitárius vallásúak fordultak meg. A „sokszínűség" főként annak tudható be, hogy az 1868: XLVIII. tc. értelmében a vegyes (vegyessé vált) házasságok
ügyében rendszerint több bíróság, egymást követően járt el (pontosabban: a pert
előbb az alperes, majd a felperes vallása szerint illetékes bíróság t á r g y a l t a ) . í g y a
Kolos-Doboka-köri Alpapi Törvényszék elé kerülő kötelékekben lévő budapesti
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Az összesen 420 pereskedő alkalmazott kategóriánkénti megoszlása: római katolikus/unitárius
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1868. évi XLVIII. törvénycikk a vegyes házassági válóperekről. CJH CD.

házastársak évenként kb. 60-80%-a volt unitárius, a bíróság csak rájuk nézve mondott ítéletet, 2CM10% más felekezet tagjaként volt érintett.
A 3. diagram alapján egyértelmű, hogy a „kolozsvári házasság" elsősorban
unitárius vallásra betért katolikusok számára kínált kiutat tönkrement házasságukból. Az összes peres fél körében arányuk az 1880-as évek közepétől általában
50-60% között mozgott (1884-ben, 1886-ban, 1890-ben, és 1894-ben meghaladta
a 60%-ot). Jellemző az is, hogy azon férjek és feleségek aránya, akik nem hagyták
el a római katolikus egyházat, szintén magas volt, 15-25% körül alakult. Ha figyelembe vesszük továbbá a más protestáns felekezetre áttért katolikusokat, valamint
a többi kategóriában („protestáns/unitárius", „protestáns", „unitárius") szereplő
azon személyeket, akikkel kapcsolatban, mivel nem Budapesten tértek át protestáns felekezetre, nem tudjuk regisztrálni egykori katolikus vallásukat, mindösszesen 70-90%-ra tehető az eredetileg vagy ténylegesen katolikus budapesti
pereskedők hányada. 19 (Az állítást közvetetten alátámasztja, hogy az unitárius bíróságon beperesített házasságokat több mint 80%-ban katolikus szertartás szerint
kötötték.) A nem-katolikus egyházak közül e vonatkozásban igazából nem is emelhető ki más felekezet: híveik vagy volt híveik aránya a Kolozsváron pereskedők
között legfeljebb csak jogi „dekonjunktúra" idején nőhetett számottevően.
A Budapesti Királyi Törvényszéken válópert folytató férjek és feleségek vallási
megoszlásához képest a legnagyobb különbségként a zsidó ügyfelek hiánya jelölhető meg: miközben az állami bíróságon részarányuk 1896-ig meghaladta a
40%-ot, addig Kolozsváron egyetlen fővárosi zsidó vagy konvertita peres fél sem
fordult meg (illetőleg: egy ismert esetben a kikeresztelkedés nem a válóper miatt
történt). A dolog persze nem meglepő, s a magyarázat kézenfekvő: az áttérés kényszere aligha tette vonzóvá az unitárius eljárást. Ugyanakkor ezen a ponton fel kell
hívni a figyelmet még egy fontos J o g i természetű körülményre: a zsidó vallású feleket potenciálisan Kolozsvár felé taszító hatás eleve jóval gyengébbre becsülhető,
amennyiben a zsidó válóperek esetében követett törvényszéki eljárás jóval egyszerűbb és gyorsabb volt. Ez a körülmény egyébiránt arra késztet, hogy tanulmányunkban, a további összevetések során, eltekintsünk a zsidó pereskedők különböző megoszlásainak számba vételétől, s az unitárius bíróságon megfordulók cso-
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A római katolikusok esetében szerepet játszó többszörös vallásváltás nem számított ritkának: a
„római katolikus/unitárius" kategória — budapesti református és evangélikus áttérési anyakönyvekből megállapíthatóan — legalább 14%-a—láncbetérőkből" állt, vagyis olyan katolikusokból, akik először nem unitárius, hanem egyéb protestáns vallásra tértek át Mivel az
unitárius anyakönyvben csak az elhagyott felekezetet tüntették fel, számos „protestáns/unitárius" vallásváltást előzhetett meg korábban katolikus kitérés.

portját a Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedőkhöz viszonyítva, utóbbit illetően mindig csak a keresztény feleket vegyük figyelembe.
Ezzel máris levonhatjuk az összehasonlítás egyik legfontosabb tanulságát: ha a
kolozsvári válások budapesti válási népmozgalmon belüli súlyát csak a keresztény
felekezetekhez tartozó elváltakhoz képest határozzuk meg, akkor az valójában
sokkal nagyobb, mint az az 1. diagram alapján látszik. 1869-1895 között nem
9-10%-ra, hanem 16%-ra tehető, vagyis azt mondhatjuk, hogy nagyjából minden
hatodik keresztény budapesti fél, aki keresztülvitte házassága felbontását, Kolozsváron vált el. Ezen túlmenően, a két csoport pontosabb felekezeti összetételét a 4.
diagram szemlélteti.

4. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken és a Kolozsváron
budapestiek felekezeti megoszása (1872—1895)20

pereskedő

Az eredmény arra enged következtetni, hogy a „kolozsvári házasság" kínálta
jogi lehetőséget döntően katolikusok igyekeztek kihasználni. A budapesti protestánsok jellemzően nem vállalkoztak erdélyi kalandra, inkább helyben intézték zá-
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A Budapesti Királyi Törvényszék vonatkozásában az 1872-1895 közötti ismert eseteket vettük figyelembe. A keresztény pereskedők körében 1990 személynél (94%) lehetett megállapítani a felekezeti hovatartozást, illetve a vallásváltás irányát. A kolozsvári minta valamennyi
pereskedőre kiterjed, mivel csaknem minden esetben meg lehetett állapítani a vallási hovatartozást, illetve az áttérés irányát.

tonyra futott házasságuk felbontását. Ugyanakkor fontos momentum, hogy az unitárius válóperekben a római katolikus házastársak nagyobb hányada maradt meg
hitén, mint a Budapesti Királyi Törvényszéken megfordulók között. Ennek kapcsán kétfajta — később, a perindítás vizsgálatakor még tesztelendő — értelmezés
adható. Az egyik, hogy a procedurális előnyök dacára az unitárius betérés, a kisegyház idegensége, a hitelvek elfogadhatatlansága miatt, sok katolikus házastársat
eleve elrettenthetett ettől a jogi megoldástól. A másik szerint a migrációs válás, a
dolog természetéből adódóan, akkor kecsegtethetett a legnagyobb nyereséggel, ha
az alternatíva viszont komoly károkat ígért, és mivel arányaiban feltehetően több
konfliktusos válóper került Kolozsvárra, nagyobb volt az eljárást a katolikus valláshoz való ragaszkodással hátráltatni próbáló házastársak hányada is.
Nem lényegtelen, hogy a férjek, vagy a feleségek tértek-e be (inkább) az unitárius felekezetbe, illetve maradtak-e meg a katolikus egyház kebelében. Végezetül tehát, az 5. diagram segítségével, a vallásváltások nemi specifikumait próbáljuk
megragadni.

5. diagram. A Kolozsváron pereskedő budapesti férfiak és nők
felekezeti megoszlása (1871-1895)
Eszerint a pereskedő feleségek jelentősen kisebb arányban tértek át unitárius
vallásra, mint a férjek — holott, viszonyításképpen, a Budapesti Királyi Törvényszéken megforduló katolikus kitérők a két nem között nagyjából egyenlően oszlottak meg. A fővárosi unitárius betérések alakulását szemléltető 2. diagram alapján

egyébként óvatosan arra következtethetünk, hogy általános jelenséggel állunk
szemben (a Budapesten unitárius vallásra betérők férfi-nő aránya eszerint ugyanis
55-45% volt). 21 Ezt azonban, legalábbis a fővárosiak vonatkozásában, nem lehet a
feleségek „tradicionalizmusával" magyarázni: a nők korántsem magát a házasság
felbontását ellenezték, mert — amint látható — nem volt nagyobb a római katolikus valláson maradók hányada, illetőleg mivel a gyengébbik nem képviselői nagyobb arányban tértek át egyéb protestáns (nem-unitárius) felekezetre. Vagyis az
esetek egy jelentős részében a feleségek kifejezetten az unitárius procedúrával
szemben tanúsítottak ellenállást.

III. A budapesti migrációs válások

„szociológiája"

A válás a 19. században, noha általában véve a társadalom széles rétegeit ölelte fel,
jellegzetesen középosztályi jelenség volt.2" A megállapítást annak idején a Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedőkre nézve is igaznak találtuk, így kérdés,
mennyiben volt hasonló, vagy más a helyzet a budapesti vonatkozású migrációs
válásokkal kapcsolatban. A válaszadásnál a válóperes iratok, illetve a visszakeresett matrikulák (házassági, betérési anyakönyvek) alapján rögzített foglalkozásnevek nyújtanak támpontot. Megjegyzendő, hogy a foglalkozásszerkezet szerinti
osztályozás során kizárólag a férjek státusát vettük figyelembe, feleségekre külön
térünk ki A felmérést elvégezve, amelyet az 6. diagram tesz szemléletessé, a társadalmi rétegződés, illetőleg a foglalkozási hierarchiában elfoglalt pozíció tekintetében alapvető eltérés ragadható meg a helyben és az Erdélyben válópert folytató
(keresztény) felek csoportja között.
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Hét év kivételével, amikor mellesleg a válások száma jellemzően alacsony volt, (1869, 1876,
1877, 1880, 1881, 1883, 1887) a nők száma soha nem haladta meg a férfiakét. BUE bet. akv.
1869-1895.
Phillips, Roderick: Amit Isten összekötött... A válás rövid története. Budapest, 2004. 310. p.
(a továbbiakban Phillips, 2004.)
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6. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken és a Kolozsváron pereskedő
budapestiek társadalmi rétegződése
(1872-1895)1"
A legnagyobb eltérés az „őstermelők" kategórájában érhető tetten: azok aránya
a Budapesten pereskedő férjek között nem érte el a 4%-ot, miközben Kolozsváron
10%-ot tett ki. Még többet árul el a különbség természetéről, ha hozzátesszük,
hogy amíg az utóbbi csoportban kizárólag földbirtokosokat és gazdasági tisztviselőket (jószágigazgató, intéző) találunk, addig az előbbiben több egyszerű majorossal, földművessel és mezőgazdasági napszámossal is találkozhatunk. Tömegük
miatt még jelentősebb a differencia az állami (fővárosi) tisztviselők (12%, illetve
23%), a közszolgálatban vagy szabadpályán tevékenykedő „értelmiségiek" (orvo-
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Az unitárius bíróságon pereskedő férjek csoportjában 192 esetet (91 %) vehettünk figyelembe.
A kizárólag keresztény s z e m é l y e k e t érintő esetszám a Budapesti Királyi Törvényszéken 9 5 5
(90 %).

sok, gyógyszerészek, ügyvédek, tanárok), művészek (13%, illetve 22%), továbbá a
vasúti (postai) tisztviselők (9%, illetve 13%) között.
Tanulságos megnézni azt is, mely kategóriákba tartozó férfiak voltak sokkal nagyobb súllyal jelen a Budapesti Királyi Törvényszéken válópert folytatók körében.
Ezúttal az iparosokat szükséges első helyen említeni, habár a nómenklatúra a finomabb különbségek érzékeltetésére alkalmatlan (a Törvényszéken megforduló iparosokról legtöbbször nem derül ki, hogy önállóan, vagy alkalmazottként dolgoztak-e). A helyben pereskedő iparosok az összes válóperben szereplő (keresztény)
férj 29%-át alkották, szemben a „kolozsvári házasság" által érintett férfiak mindössze 10%-ával. A különbségek — miután az „egyéb iparosok" között jobbára segédeket gyaníthatunk — enyhébbek lehettek a mesterek, illetve még élesebbek az
iparossegédek vonatkozásában. Hasonló mértékű differencia mérhető a kevésbé
jelentős „altiszt, szolga" kategóriában is (12%, illetve 4%).
Az eredmények alkalmazott osztályozás szerinti bemutatása is világossá teheti,
hogy az alapvető eltérés a „ középosztályhoz " sorolható egzisztenciák jóval nagyobb kolozsvári súlyában fogható meg. Miközben a Budapesti Királyi Törvényszék válóperes ügyfeleinek 32%-a tartozott azokba a kategóriákba (iparossegéd,
egyéb iparos, munkás-napszámos, kereskedősegéd, altiszt-szolga), amelyek az
„alsóbb néprétegek" fogalmával társíthatok, addig a kolozsvári pereskedőknek
csupán 8%-a. Hasonlóképpen jellemzőnek tartható az „elit" szűkebb fogalma alá
vont arisztokraták, országgyűlési képviselők, magas rangú állami tisztviselők (kúriai, ítélőtáblai bírák, egyetemi tanárok, miniszteriális főtisztviselők) budapesti
törvényszéki 3%-os hányadához képest kétszeres, közel 7%-os kolozsvári arány.
Bizonyára a két csoport eltérő szociális összetételével hozható összefüggésbe
az a körülmény is, hogy az unitárius egyházi bíróság előtt válópert folytató budapestiek között magasabb volt a helyben születettek aránya. Az 1872-1895 között a
Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedő házastársak körében egynegyedre becsülhető, a kolozsváriak között viszont majdnem egyharmadot (31 %) tett ki a fővárosi (pest-budai, óbudai) születésűek hányada. 24 A tapasztalatok szerint a házassá-
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Az unitárius válóperes iratok, főpapi törvényszéki ülésjegyzőkönyvek, illetve visszakeresett budapesti házassági anyakönyvek alapján 386 fönél (92%) volt megállapítható a születés helye. A
törvényszéki pereskedőket érintő becslés bonyolultabb eljáráson alapul, mivel a vidéken kötött
házasságok anyakönyvi adatait többnyire nem tudtuk felkutatni. Itt a házasságkötések helyét is
vizsgáltuk, s — feltéve, hogy a vidéki házasságokat túlnyomóan nem-budapesti születésűek kötötték — a budapesti házasságok esetében megállapított születési hely szerinti megoszlásokat
erre vetítve becsültük meg az 1872-1895 között válópert folytató keresztény házastársak születési hely szerinti összetételét. A házasságkötés helye így 969 esetben volt ismert (ebből 595 házasságot kötöttek Budapesten, s az 1190 megesküdő között 430 volt helybeli születésű).

guk felbontását az állami bíróságtól váró bevándorlók relatíve többen tartoztak a
„középosztály" alatti rétegekhez, amelyek — mint az előbb kimutattuk — a KolosDoboka-köri Alpapi Törvényszékhez fordulók között kevésbé voltak képviselve.
Utóbbiak körében egyébként valamivel nagyobb súlyt képeztek a nyugati országrészekből (Dunántúl, Felvidék nyugati megyéi), továbbá — nem meglepő módon
— a Tiszántúlról és Erdélyből a fővárosba vándoroltak, míg kisebbet a Tisza jobbparti megyékben, a Duna-Tisza-közén, s a Tisza-Maros-szögében születettek. 23
Ehhez képest némiképp meglepő, és röviden mindenképpen említésre méltó,
hogy a két csoport eltérő társadalmi összetétele ellenére nem mutatható ki számottevő különbség a pereskedők ismert budapesti lakcímeinek területi megoszlása tekintetében. 26 A „kolozsvári házasság" által érintettek körében valamivel magasabb volt
a budaiak aránya (18%, a törvényszéki 15%-kal szemben), különösen a vízivárosi
polgárok aktivitásának köszönhetően. A kolozsvári peres felek továbbá erősebben
koncentrálódtak a pesti Belvárosban (18%, a törvényszéki 16%-kal szemben), de
mivel a Lipót-, Teréz-, és Erzsébetváros Nagykörúton belüli részén élők aránya máikisebb volt, a Nagykörút által határolt pesti városmagban nem lakott több unitárius
bírósági, mint törvényszéki pereskedő (57%, a törvényszéki 59%-kal szemben).
1000 katolikus lakosra számítva, a legmagasabb unitárius „válási ráta" egyébként a
IV. kerületben (Belváros) mutatható ki; a migrációs válási gyakoriság magas volt
még a VIII. kerület (Józsefváros) körúton belüli, valamint a VII. kerület (Erzsébetváros) körúttól az Aréna útig terjedő külső területén is.27 Még egyszer hangsúlyozni
kell azonban, hogy a válási gyakoriság ebbéli területi sajátosságai a törvényszéki válóperes felekéhez képest nem alakítottak ki eltérő mintázatot.
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A születési hely szerinti pontos arányok (zárójelben a törvényszéki becsült arányokkal): Budapest 31% (25%), Duna balpart 6% (6%), Duna jobbpart 16% (16%), Duna-Tisza-köze 15%
(18%), Tisza jobbpart 6% (8%), Tisza balpart 7% (6%), Tisza-Maros-szöge 4% (5%), Erdély
5% (3%), Fiumc-Horvátország 1% (1%), Monarchia 7% (10%), külföld 2% (2%). Az értékelésnél figyelembe kellett venni a helyben születettek magasabb kolozsvári hányadát, ami
visszanyomja a nem-budapestiek arányait
A budapesti lakóhelyi megoszlást 1881-1895 között vizsgáltuk az (eredetileg) katolikus felek
körében. Az esetek száma, amikor a válóperes iratokból, vagy anyakönyvekből házszámig
menő pontos lakcím állt rendelkezésre, az unitárius bíróságon pereskedők körében 228, a törvényszéki csoportban 869 volt.
A számított „válási ráta" természetesen számszerűen nem, csak közvetetten alkalmas a válási
gyakoriság jelzésére. Az 1881-1895 között előforduló válóperes lakcímeket az 1891. évi népszámlálás budapesti katolikus lakosság területi megoszlását közlő adatokhoz viszonyítottuk
Körösi József - Thirring Gusztáv. Budapest fővárosa az 1891-ik évben. A népleírás és népszámlálás eredményei. Második kötet. Budapest, 1895. 26. p.

Elvileg különös jelentőséget tulajdoníthatnánk ama kérdésnek, amelyet utoljára
hagytunk: vajon a nők kereső tevékenysége hozzájárul(hatot)t-e a migrációs válások budapesti terjedéséhez? Az elterjedt nézet szerint ugyanis, nagyjából a 19. század végétől számíthatóan, a feleségek anyagi függetlenségének megerősödésével,
növekvő mértékű fizetett munkavállalásával átrendeződtek a házasságon belüli hatalmi viszonyok, megnőttek a házassággal szemben támasztott emocionális elvárások, aminek nyomán a nők, és kiváltképp a dolgozó nők egyre gyakrabban folyamodtak ehhez az eszközhöz. 28 A férjek csoportjának jellegzetességei azonban már
előrevetítik a választ, ami határozottan: nem. A különös mozgalom által érintett
nők esetében mindössze 20 főnél (10%) lehet regisztrálni egyáltalán valamilyen
„foglalkozást", további 3 fő pedig föld-, és házbirtokosként fordul elő (a gyakori,
„X.Y. neje" típusú státusjelölőket, továbbá a „magánzókat" nem vettük figyelembe). Mivel az unitárius bíróságon válópert folytató nőket illetően — nem úgy, mint
a törvényszéki processzusok szereplőinél — a forrásadottságok kedvezőek, biztosra vehető, hogy afeleségek túlnyomó többsége nem végzett háztartáson kívüli keresőtevékenységet. Az is jellemzőnek tartható, bár a kis számok alapján messzemenő
következtetéseket kár lenne levonni, hogy a 20 feleségből 7 kétkezi munkából
(ápolónő, szülésznő, zsibárus, cseléd, varrónő) élt. Leszámítva még a csoportban
található 5 művésznőt (énekesnő, színésznő), csupán 8 feleség űzött a kolozsvári
válóper idején valamilyen „tisztesnek" nevezhető középosztályi foglalkozást (tanítónő, hivatalnoknő). Ekként azzal számolhatunk, hogy az unitárius hitre tért budapesti nők esetében a munkavállalás nem, legfeljebb a különvagyon, illetve a saját
család, esetleg a kiszemelt partner (férjjelölt) támogatása teremthetett megfelelő
anyagi alapot a válás keresztülvitelére. Talán ez lehet— a kolozsvári perköltségekkel összefüggésben — az egyik oka a felekezeti megoszlás kapcsán megállapított
viszonylagos passzivitásnak.

IV. A beperesített házasságok demográfiai

jellemzői

A válások okai után kutatva régóta élő feltevés, hogy a felbontott házasságok valamiképpen eleve különböztek a tartósnak bizonyuló, csak a halálozás által felbomlott kötelékektől. Számos válóperes iratokon, házassági anyakönyveken elvégzett
történeti vizsgálat valóban kimutatta, hogy léteztek bizonyos, a válást kvázi előrevetítő demográfiai rizikófaktorok (pl. alacsony házasodási életkor, nagy korkü-
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Phillips, 2004. 298-302. p. A szerző hovatovább a válások elterjedésének egyik legfontosabb
okaként ezt a mozzanatot jelöli meg.

lönbség, palingám házasságkötés, gyermektelenség). 20 Ezúttal magunk is megvizsgáljuk, hogy a válópert folytató budapestiek két csoportja mennyiben tért el a
„normális" fővárosi házasoktól, illetőleg az egyes kiemelhető tényezők tekintetében egymástól.
Az egyik legáltalánosabban megfigyelhető jelenség, hogy azok a férjek és feleségek, akiknek házassága később felbontásra került, jellemzően (az átlagtól elütően) alacsony életkorban esküdtek meg. A magyar fővárosban sem volt ez másként:
tapasztalataink szerint a Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedők, különösen
a nők házasságkötési életkora jelentősen alacsonyabb volt, mint az a házasodok
megfelelő kohorsza esetében mérhető. Ha ezek után a törvényszéki (keresztény)
pereskedők házasodási korát a migrációs válások résztvevőiével vetjük össze
(7. diagram), megint csak érdekes különbségekre derül fény.
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7. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872—1895 között)
és a Kolozsváron pereskedő budapestiek házasságkötési életkora0®
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Phillips, Roderick: Family Breakdown in Late Bighteenth-Century Francé. Divorces in Rouen
1792-1803. Oxford, 1980. 61-89. p.; Poppel, Frans varr. Trouwen in Nederland. Een
historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw. Wageningen, 1992. 473-558. p.
Matthijs, Koen-Baerts, Anneleen-Van de Putte, Bárt: Determinants of Divorce in
Nineteenth-Century Flanders. In: Journal of Family History 2008/3. 239-261.

A legfontosabb momentum ebben a tekintetben, hogy miközben a „kolozsvári
házasság" által érintett férfiak esküvő idején mérhető életkora jobban közelített a
nagy átlaghoz, mint a fővárosban válópert folytatóké, addig a nőknél még a Törvényszéken pereskedő feleségekhez képest is nagyobb arányban szerepeltek nagyon fiatalon házasodok. A kolozsvári feleségek 44%-a nem volt 20 éves sem,
amikor már férjnél volt, miközben eddig az életkorig a helyben pereskedő nőknek
csak 37%-a kötött házasságot. Ebből az is kitűnik, hogy az unitárius egyházi bíróság színe elé került házasságokat jelentősen nagyobb, a férfiak javára szóló korkülönbséggel kötötték, mint amelyeket a Budapesti Királyi Törvényszék bírált el.
Előbbi csoportban a férjek 48%-a legalább 7 évvel, 31%-a 10 évvel, 13%-a pedig
15 évvel volt idősebb partnerénél (a törvényszéki ügyfeleknél a megfelelő értékek:
40%, 24%, és 8%). jl Miután a házasodási minta gyaníthatóan, bár a vizsgált korszak nagyobb részéből nincs megfelelő népmozgalmi statisztika, kisebb korkülönbséget jelentett, a kolozsváriak csoportjában még nagyobb mértékű „deviancia" feltételezhető. 32
Amint általában véve az elváltak esetében alacsonyabb házasodási életkor magyarázata sem könnyű, úgy a két budapesti csoport esetében kimutatott különbség
értelmezése is nehézségekbe ütközik. Vajon — számos társadalomtudós ezt javasolja — egyszerűen meggondolatlan kötések, egzisztenciálisan-emocionálisan
éretlen felek által rendezett esküvők kárhozatos következményeiként foghatjuk fel
a történteket? Ez — hamarosan visszatérünk a kérdésre — esetünkben kevéssé
meggyőző magyarázatnak tűnik. Elképzelhető viszont, hogy a kolozsvári pereskedő feleségek különösen alacsony házasságkötési életkora összefügg az újraházasodási képességgel, amit a kortársak a migrációs válásoknál az egyik legfontosabb
motivációnak tartottak. A fiatalon házasodóknak ugyanis, főként a nőknek, később
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Miután a házasságkötés időpontját a főpapi ülésjegyzőkönyvek rendszerint, ellentétben a születés dátumával, nem közlik, az csak a peranyag fennmaradása esetén volt megállapítható. Az
unitárius bíróságon pereskedő férfiak csoportjában így 150, a nőkében 152 esetet (71, ill.
72%) vehettünk figyelembe. A kizárólag keresztény személyeket érintő esetszám a Budapesti
Királyi Törvényszéken: 784 férfi, és 736 nő (74, ill. 69%). Utóbbi csoportban a házasságkötés
dátuma csaknem mindig ismert, viszont a születési időpontokat csak nagyobb részben, a
visszakeresett, túlnyomórészt budapesti házasságkötési anyakönyvek révén állapítottuk meg.
A korkülönbség felmérése a Kolozsváron pereskedők között, a születési adatközlésnek köszönhetően, csaknem teljeskörüen megtörténhetett: 197 eset (94%). A helyben válópert folytatók között az esetszám 672 (63%).
A gyanút az 1894. év budapesti házasságkötéseinek ilyen szempontú vizsgálata alapozza meg,
aminek forrása: Thirring Gusztáv (szerk ): Budapest Székes Főváros Statisztikai Evkönyve.
(A továbbiakban: BFSÉ) 1894. (Egyúttal visszapillantásokkal az 1874-1893 évekre.) Budapest, 1896. 78-79. p.

nagyobb esélyük nyílhatott arra, hogy, tönkrement házasságukból kilépve, változtassanak sorsukon, s új partnerrel kezdjenek (legálisan is) új életet (idősebben,
esetleg 10-20 évi házassággal a hátuk mögött, valószínűleg sokkal kevesebben
fontolgathatták ezt az eshetőséget). A hipotézist, ha nem is igazolhatná, legalább
megerősíthetné, ha a válókereset beadásakor mérhető életkor a törvényszéki (keresztény) pereskedőkéhez képest ugyancsak alacsonyabb lenne. Az összehasonlításhoz a 8. diagram nyújt vizuális segítséget.

0%

20%

40%

• 0-19

020-22

9 23-25 B 26-28 • 29-31

047-49

M 50-52

H 53-55 M 56-58

H 59-61

60%
H 32-34

035-37

80%
0 38-40

100%

• 41-43 m44-46

• 62-100

8. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872—1895 között)
és a Kolozsváron pereskedő budapestiek életkora a perindítás idején"
De, amint látható, feltevésünk ebben a formában nem állja meg helyét, hiszen a
válókereset kolozsvári beadásakor mind aférfiak, mind a nők idősebbek voltak budapesti sorstársaiknál. Ez persze nem zárja ki az újraházasodást, mint általánosan
követett stratégiai célt (végtére is a feleségek 59%-a még 35 éves kora előtt kiszabadulhatott a terhes kötelékből), de biztosan nem magyarázza a nők kirívóan alacsony házasodási életkorát.
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Lásd a 30. jegyzetet.

Erős a gyanú, hogy az alacsony házasságkötési életkor tekintetében sokkal inkább a két vizsgált csoport társadalmi összetételének különbségéből kell kiindulni.
A Budapesti Királyi Törvényszéken 1872-1895 között válópert folytató keresztény felek közül — iparos (mester, segéd, és egyéb iparos), és jellemzően „középosztálybeli" (állami, fővárosi, vasúti tisztviselő, ügyvéd, orvos, gyógyszerész,
tanár) kategóriákból — mintát véve, jelentős különbségek mutathatók ki a házasodási viselkedés terén. 14 Ennél a döntő mozzanatnak a felek közötti korkülönbség
eltérő mértéke tartható. Miközben azon iparosok által kötött házasságok hányada,
amelyeknél a feleség egykorú, vagy idősebb volt, 37%-ot tett ki, az utóbb említett
foglalkozási csoportoknak csupán 27%-át; és amíg több mint 10 év korkülönbséggel előbbieknek 16%-a házasodott, addig a „középosztálybeliek" 23%-a. Az átlagos korkülönbség az iparosoknál 3,6 év, az utóbbi kategóriákba sorolt pároknál
5,2 év volt. ' 3 Ezt ugyan némiképp kiegyensúlyozhatta az a körülmény, hogy az iparos férjek jellemzően fiatalabb korban esküdtek meg, de kiegyenlíteni biztosan
nem tudta (a megfelelő átlagos házasodási életkor 28,7 év, illetve 29,4 év volt).
A Kolozsváron pereskedő feleségek alacsonyabb házasodási életkora tehát, megítélésünk szerint, nem valamiféle „ deviáns ", és nem is annyira ajogi viselkedés következményeként értelmezhető, hanem elsősorban a migrációs válások résztvevőinekszociális karakterével hozható kapcsolatba. Ennek mintájára feltehető, bár
a kérdés még alaposabb megfontolást igényel, hogy a házasodási életkor tekintetében a budapesti mintától való általános eltérés is általában véve a válás „középosztályi" bázisával magyarázható.
A másik gyakran hangoztatott rizikófaktor a palingám házasságkötés. A hivatkozott vizsgálatok általában kiemelik, hogy a már házas tapasztalatok birtokában
megesküdők (özvegyek, elváltak) körében jelentősen magasabb volt a válási ráta.
A Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedőkről viszont előzőleg az derült ki,
hogy az özvegyek által kötött új házasságok kevésbé voltak kitéve a bontás veszélyének (a „normális" házasodok csoportjában arányuk magasabb volt, mint a pereskedők között), illetőleg csupán a jóval kisebb súlyt képviselő elvált újraházasodók kerültek sokkal nagyobb eséllyel (megint) a Törvényszék elé. E tekintetben
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A mintavétel, az összes keresztény felperes férjet — technikai okoból nem vizsgálhattuk közvetlenül a feleségeket — érintően, az iparosok esetében 189, az állami, fővárosi, vasúti hivatalnokok, ügyvédek, orvosok, gyógyszerészek, tanítók, tanárok esetében összesen 159 főt fed le.
A házastársak közötti korkülönbség szociálisan eltérő voltáról bajor és (két világháború közötti) budapesti példát hoz: Szél Tivadar: A budapesti házasságok. Budapest, 1935. 167-168. p.
Eszerint az 1929-ben Budapesten házasuló munkás vőlegények és menyasszonyok között az
átlagos korkülönbség 2,5 év, a „polgár" házastársak között viszont — saját eredményünkkel
pontosan megegyezően — 5,2 év volt.

azonban még nagyobb az ellentmondás, ha szemügyre vesszük a Kolozsváron válópert folytatók csoportját (9. diagram).
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9. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872-1895 között)
és a Kolozsváron pereskedő budapestiek (férfiak/nők)
családi állapota a házasság
megkötésekor,6
A kolozsvári családi állapot-előfordulások száma ugyan meglehetősen kicsi, de
így is egyértelműen látszanak az alapvető különbségek, amennyiben sokkal nagyobbnak mutatkozik az elsőházasok (83%, a törvényszéki 74%-kal szemben), illetve sokkal kisebbnek az elvált újraházasodók hányada (mindössze 2%, a törvényszéki 8%-hoz képest). Vagyis ennek alapján a kolozsváriak körében egyáltalán
nem ítélhetjük lényegesnek azt a körülményt, hogy valamely válóperes szereplő
(legalább) második házasságátkötötte. Az egyszer már elváltak ritkaságán egyébiránt cseppet sem lepődhetünk meg, ha meggondoljuk, hogy a Kolos-Doboka-köri
Alpapi Törvényszék előtt sokkal nagyobb arányban jelentek meg katolikusok, illetve a válóper miatt a katolikus vallást elhagyó házastársak, mint a fővárosi bíróságon (vö. 4. diagrammal), ők ugyanis, a protestánsoktól eltérően, korábban nem
válhattak el, illetve nem köthettek elváltként új házasságot. (Mellesleg, a kolozsvá-
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Az unitárius egyházi bíróságon pereskedő párok esetében, a hiányos házasságkötési adatok, illetve az anyakönyvi kutatás részlegessége miatt, csak 89 alkalommal (42%) ismert a házasságkötéskor fennálló családi állapot. A Törvényszéken válópert folytató keresztény házasok
körében 647 esetben (61%) rögzíthető ugyanez az adat.

ri elváltak a 4. diagramon az „unitárius" vallásúak között találhatók, akik még korábbi válásuk idején tértek be.) Ami viszont az özvegyek eltérő hányadait illeti,
ismételten a két csoport szociális összetételének különbözőségére hivatkozhatunk:
az özvegy újraházasodások gyakrabban fordultak elő iparosok között, akik a Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedők között nagyobb súllyal voltak j e l e n / " A
kolozsvári válópereken keresztül eszerint egyszerűen a protogám házasságok nagyobb arányával jellemezhető „középosztálybeli" házasodási minta köszön vissza.
Az alacsony házasodási életkor kapcsán fentebb már érintett feltevést, miszerint
a váláshoz maga a túlságosan fiatalon kötött, meggondolatlan-elsietett házasság
vezethetett, megkérdőjelezi az érintett budapesti (keresztény) kötelékek fennállása
időtartamainak tüzetesebb vizsgálata (10. diagram).

10. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872-1895 között)
és a Kolozsváron beperesített házasságok fennállása'8
Ahogy az már a házasodási és perindítási életkorok jellegzetességeiből (vö. 7.
és 8. diagramokat) is kiderülhetett, az unitárius válóper tárgyát képező házasságok
formálisan jelentősen hosszabb ideig tartottak, mint a budapesti (keresztény) át-
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A Budapesti Királyi Törvényszéken 1872-1895 között pert indító iparos férjek által kötött házasságok 21%-ában volt egyik vagy mindkét fél özvegy; egyes „középosztálybeli" foglalkozási kategóriáknál ez az arány csak 15%-ra tehető. A mintavétel 107 iparost és 87 állami hivatalnokot, ügyvédet, orvost, tanárt stb. érintett.

lag. Azoknak alig egyötödét lehetne elhamarkodottnak minősíteni azon az alapon,
hogy mindössze néhány (legfeljebb 3) esztendőt értek meg, szemben a törvényszéki egynegyeddel. Ezzel szemben a kolozsvári frigyek nagyjából fele egy évtizednél
is tovább tartott. Természetesen, a formális időtartamok megtévesztő lehetnek, hiszen a tulajdonképpeni szakítás évekkel előzhette meg a kereset beadását, de azon
esetek alapján is, amikor ismerjük a tényleges házasélet végének idejét, 28%-ra tehető a maximum 3, és 30%-ra a minimum 10 éves együttélések aránya (a megfelelő
törvényszéki hányadok: 38%, illetve 18%). A különélés időtartamát is figyelembe
véve meglehetősen ritkának számított a gyors különválás utáni gyors perindítás
(14%); a házasságkötéstől számított 3 éven belüli szakítást követően ugyanannyian vártak 3 évnél is többet a válókereset beadásával/' Hogy tisztábban lássunk,
szükséges leszögezni: a Budapesti Királyi Törvényszéken felbontott házasságok
aránylag, az országos átlaghoz képest, hosszú időt értek meg. 40 A migrációs válások által érintett frigyeket tehát különösképpen tartósaknak ítélhetjük. A különbségek mögött egyébként mindkét összevetésben a házas viselkedés, illetve a házassági konfliktus kezelésének kulturális (felekezeti) sajátosságát gyaníthatjuk. Magyarán: az unitárius egyházi bíróságon beperesített házasságok azért tartottak jelentősen hosszabb ideig, mert magasabb volt a katolikus frigyek/házasok hányada.
Végezetül, a felmerülő nehézségek ellenére, több szempontból is tanulságos lehet a beperesített házasságokból született (törvényesként vélelmezett kiskorú)
gyermekek számának összehasonlítása. A Kolos-Doboka-köri Alpapi Törvény-
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A házasság időtartama a törvényszéki perek esetében a kereset beadásának időpontjáig, a kolozsvári processzusoknál, miután a perindítás pontos dátuma csak kisebb részben tudható meg,
az ítélethozatalig lett számítva (itt egyébként problémát okoz még a házasságkötés dátumának
gyakori hiánya). A különbség nem számottevő, mivel az unitárius eljárás rendszerint — durván — két-három hónapot vett igénybe. Az esetszám, amikor a házasság fennállásának ideje
megadható: 143 kolozsvári (68%), 969 (92%) budapesti kötelék.
A számításhoz szükséges adatok (a házasságkötés, a szakítás, és a perindítás vagy az ítélethozatal ideje) a kolozsvári perek esetében 92 (44%), a budapesti pereknél 947 házasságnál
(89%) ismertek.
Azokban az években, amikor a fővárosban felbontott kötelékek fennállási idejét a válási statisztikákból ismerjük (1903-1906, 1908), jelentős különbségek állapíthatók meg a vidéken kimondott válások által érintett házasságokhoz képest. Ekként a 20. század elején, miközben a
„vidéki" válások 27%-a érintett legfeljebb 3 évig tartó házassági kötelékeket, addig Budapesten
a felbontott házasságok csupán 17%-a ért meg ilyen rövid időt. A M. Kir. Kormány 1903. évi
működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. Budapest, 1904.
433. p. A további évekre vonatkozó kötetekben: 1904: 461.; 1905: 449.; 1906: 450.; 1908:
450. p. Budapestre: BFSÉ, 1903: 29.; 1904: 31.; 1905: 31.; 1906: 40.; 1907-1908: 38. p. A számítás során az országos adatokból kivontuk a budapestieket, így kaptuk meg a „vidékét".

szék eleve nem bírálhatta el a gyermekelhelyezés kérdését, így procedurális akadályok nem befolyásolhatták a válóper melletti döntést (ennek következtében a
házasság gyermektelensége, avagy a gyermekek száma sok esetben nem is ismert).
Ha most, a 11. diagram révén, összevetjük a budapesti (keresztény), és a kolozsvári
processzusokban szereplő házaspárok ismert gyerekszám szerint képzett kategóriáinak arányait, alapvető eltérést mutathatunk ki.
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11. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872—1895 között)
és a Kolozsváron beperesített házasságokból született gyermekek száma41
Eszerint a Kolozsváron pereskedő gyermekes házaspárok aránya (65%) egészen megdöbbentő mértékben múlta felül a fővárosi törvényszéki hányadot (41%).
A különbség a sokgyermekesek esetében volt a legnagyobb: amíg 3 vagy több
gyermek a Budapesti Királyi Törvényszéken beperesített házasságok mindössze
7%-ból, addig az unitárius bíróság elé kerülők 18%-ából származott. Nyilván a
hosszabb ideig tartó házasságokból több gyerek születhetett, mégsem lehet tisztán
demográfiai tényezőkkel magyarázni a jogi viselkedést. Magunk inkább a szociáli-
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A kolozsvári és a budapesti ismert esetek száma: 123, illetve 894 házasság. Utóbbival kapcsolatban egzakt módon nem mérlegelhető, de az értelmezésnél figyelembe kell venni: a gyermekhalandóság mértékét, a törvényszéki válóperekben törvényes utódokként regisztrált, ténylegesen
illegitim gyerekeket. Az unitárius pereknél a jogi szabályozás — a bíróság nem foglalkozhatott
a gyermekek sorsával — némileg bizonytalanná teszi a minta megbízhatóságát.

san eltérő attitűdök jelentőségét hangsúlyoznánk. Tapasztalatunk szerint, a társadalmi hierarchia magasabb fokán állókat (műveltebbeket, iskolázottabbakat)
kevésbé rettentette vissza a válástól az a tény, hogy kiskorú utód(ok)ról kellett gondoskodni. A Budapesti Királyi Törvényszéken pereskedők között az iparos házaspárok mindössze 37%-ának született gyermeke a tönkrement házasságból,
miközben a „középosztályhoz" sorolható kategóriákból vett mintában ez az arány
már 47% volt.42 Mivel a Kolozsváron megfordulók között utóbbiak nagyobb súlylyal voltak jelen, ez a fajta magatartás is jellemzőbbnek ítélhető. Emellett persze
fontolóra kell venni a kétféle procedúra különböző természetét is. így míg az unitárius egyházi bíróság eljárását közvetlenül nem befolyásol(hat)ta az a körülmény,
hogy a peres felek a gyermekelhelyezés kérdésében dűlőre jutottak-e vagy sem, a
Budapesti Királyi Törvényszéken a gyermekes házaspároknak ahhoz, hogy kimondják a házasság felbontását, meg kellett egyezniük e tárgyban, avagy a bíróságra bízni a döntést. Emitt tehát, ha született utód a házasságból, számos akadályt
lehetett a válás útjába gördíteni, míg Kolozsváron a kiskorú gyermek(ek) köré nem
épülhetett eredményes védekező jogi taktika.

V. Joggyakorlat és joghasználat
A „kolozsvári házasság" Budapesten (és szerte az országban) már azelőtt viszonylag széles körben ismertté vált, hogy intenzíven kezdték volna használni a jogi kiskaput. (Példának okáért, Jókai Mór 1862-ben napvilágot látó Politikai divatok c.
regényében már utalt a könnyebb erdélyi válás lehetőségére.) 4j Abban, hogy a migrációs válások mégis csak jóval később, az 1870-es évektől, és igazán az 1880-as
évek derekától kezdtek megszaporodni, bizonyára számos tényező közrejátszott.
A válás, mint a szakításig fajuló házassági konfliktusok megoldásának legitim eszköze, a fővárosban a század közepén még alig-alig került használatba. A bontások
száma attól kezdve indult észrevehetően növekedésnek, hogy az 1868:XLVII1. tc.
a (kitért) katolikus férjek és feleségek előtt is megnyitotta a jogintézményt. E mozzanat jelentősége aligha becsülhető túl: láthattuk, hogy Budapesten az unitárius
egyházi bíróság eljárása iránt túlnyomó többségében katolikusok mutattak érdek-
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Az összes felperes férj — akinek a foglalkozása kategorizálható, és akinél a gyermekszám ismert volt — házasságát felölelő mintában 125 iparos, illetve 137 vasúti, állami, fővárosi hivatalnok, ügyvéd, orvos, tanár házaspárt vizsgáltunk.
„Béla Fertőy Szerafin válópere miatt utazik egész Erdélyig, ahol, mint mondják, könnyebben
megy az elválás." Jókai Mór: Politikai divatok. Budapest, 1979. 406. p.

lődést. Az 1880-as évek elején a felsőbírósági joggyakorlat más összefüggésben
már tárgyalt „konzervatív" fordulata sokakat alternatív megoldások keresésére
ösztönözhetett. Végeredményben pedig az erdélyi kisegyház fővárosi megjelenése
ugyanakkor, a különös lehetőség legitimitásának tisztázódása az évtized derekán,
valamint megismertetése a potenciális ügyfelekkel s az azokat toborzó-orientáló
ágensekkel (ügyvédekkel) együtt hozta létre azt a jogi teret, amelyben az egyedi
esetekből az 1890-es évekre valóságos mozgalom jöhetett létre.
A felsoroltak mindazonáltal nyilvánvalóan csak a szükséges kereteket teremtették meg a kolozsvári perindítást illető döntések meghozatalához, és részben kivitelezéséhez. Ennél fontos szempontként vethető fel, hogy az unitárius procedúra
népszerűsége mindvégig, a jogi kiskapu 1895-ös elreteszeléséig, viszonylagos maradt, s a válópert indítók zöme azt követően is helyben próbált meg véget vetni
megromlott házasságának, hogy jogtechnikailag immár mi sem állt az alternatív
„kolozsvári házasság" lebonyolításának útjába. Az alapvető kérdés ezek után —
amire a továbbiakban a választ keressük — az, vajon milyen megfontolásból vállalkozhattak egyesek erdélyi válóperre, illetőleg mégis mi szoríthatta korlátok
közé az ilyen elhatározást hozók számát és körét.
Talán a legfontosabb, amit az ügyfeleknek és képviselőiknek az állami, vagy az
unitárius egyházi bíróságon indítandó válóper tekintetében annak idején mindenképpen mérlegre kellett tenniük, a kivívható előnyök (és a várható hátrányok) gyökeresen eltérő jellege volt. A korabeli polgári perrendtartás az egyházi fórumok
hatáskörét a köteléki kérdés elbírálására korlátozta, s azoknál minden egyéb, a házassági viszonyból származtatható jogigény érvényesítését kizárta.44 Ekként a következő évtizedekben, amíg egyházi fórumok hivatalosan működtek, a közös
gyermekek sorsát illetően, valamint a házassági vagyoni (hozományi, közszerzeményi, tartási) vitákban egyedül az állami bíróságok ítélhettek. A válókereset beadására készülő férjek és feleségek tehát, ha a Kolos-Doboka-köri Alpapi Törvényszékhez folyamodtak, eleve csak házasságuk felbontását remélhették: az elérhető legfontosabb eredmény a terhes kötelékből való kilépés, illetőleg — és ezzel
válik a jelenség „kolozsvári házasságként" történő emlegetése még inkább érthetővé — az újraházasodás képességének megszerzése volt.
A dilemma súlya természetesen nem mérhető egyetlen, a források által felkínált
mutató alapján sem, illetőleg a változó jogi erőtérben értelmetlen is lenne statikus
képletek után kutatni, így a következőkben pusztán két kiragadott esettel próbáljuk
érzékeltetni az unitárius eljárás (lehetséges) fény-, és — még inkább — árnyoldalait.
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1868. évi L1V. törvénycikk a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában. 22. §. CJH CD.

Nyilvánvalóan a gyors újraházasodás vonzotta azt a feleségétől korábban már
(ágytól-asztaltól) elválasztott, Budapesten élő országgyűlési képviselőt, aki az
1881. március 14-én eszközölt unitárius betérést követően a Kolos-Doboka-köri
Alpapi Törvényszéken adott be válókeresetet, s akinek elsőfokon 1881. április
6-án hozott bontó ítéletét az unitárius Főpapi Törvényszék április 21 -én emelte jogerőre. A villámgyors válás nyomán ugyanis alig két hónappal később, 1881. június
16-án máris megesküdhetett választottjával, egy fővárosi özvegy nővel.'^ A jelek
szerint erről különélő neje és négy gyermeke mit sem tudott addig, amíg a férfi váratlan — karlsbadi mézeshetek alatt bekövetkezett — halála után terítékre nem került az örökség sorsának kényes kérdése. Az elvált férj előzőleg tett ugyan kísérletet vagyoni viszonyai rendezésére (az 1881. június 14-én kötött házassági szerződésben fenntartotta gyerekei öröklési jogát, s új feleségének csak évi 1200 forint
évjáradékot helyezett kilátásba), de azt rövidesen maga húzta keresztül Karlsbadban alkotott fiókvégrendeletével (ennek tartalmát nem ismerjük). A megrökönyödött család mindenesetre 1881. augusztus 23-án a Budapesti Királyi Törvényszéken nem csupán a testamentumot támadta meg, hanem egy füst alatt a házasság
érvénytelenítését is kezdeményezte. A közel négy évig tartó, fordulatokban bővelkedő processzus végül felperesek teljes kudarcát hozta, amennyiben a Kúria 1885.
június 11-én hozott ítéletével végül nem csupán a házasság, de a végrendelet érvényét is fenntartotta. Nem nehéz belátni, hogy a lehetséges jogvitákat megelőzhette,
de legalábbis szűkebb mederbe terelhette volna, ha a válást királyi törvényszék
mondja ki, szokás szerint szabályozva a házasságból született gyermekek tartását,
illetve rögzítve a házassági viszonyból fakadó vagyoni kérdések rendezését.
Hiába tétetett tehát foganatba az „új, boldogabb házasságra" felszabadító unitárius ítéleti formulában foglalt dezidérium, ha a lezárni kívánt viszály más frontokon tovább húzódott, sőt adott esetben újult erővel lángolt fel. így járt az a Budán
lakozó nyugdíjas vasúti hivatalnok, aki az 1880-as évek derekán, az őt másfél évtizede elhagyó, három közös gyermeküket magával vivő nejétől próbált legálisan is
megszabadulni. A férfi korábban két ízben is— 1872-ben, majd 1884-ben — ágytól-asztaltól való elválasztásért folyamodott az esztergomi érseki szentszéken, de a
pert először letette, később pedig keresetét az egyházi bíróság elutasította (többek
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A betérés: BUE bet. ah'. 1881. márc. 14-i bejegyzés. A válás: EUEGyLt FT Jkv. 35/1881.
(Periratok nem maradtak fenn.) A házassági szerződés: BFL VII. 170. Jeszenszky Danó közjegyző iratai. 338/1881. A házasságkötés: Archivele Nationale Directia Judeteana Cluj. Kolozsvári Református Egyházközség házassági anyakönyvei, 1881. jún. 16-i bejegyzés. A
vagyoni per: BFL VII. 2. c. 1881. I. 473.

között azért, mert felesége tanúkkal bizonyította egy másik nővel folytatott házasságtörő viszonyát). A szentszéki per utolsó felvonása előtt evangélikus hitre tért
felperes 1886 tavaszán immár a házasság felbontását, illetve a processzus Budapesti Királyi Törvényszéken való folytatását kérelmezte. A perfolyam alatt azonban meggondolta magát, s ez év december 16-án unitárius vallásra térve, 18 87-ben
aKolos-Doboka-köri Alpapi Törvényszékhez fordult. (Az időzítés aligha véletlen:
1886. november 30-án született a Kúria elvi jelentőségű döntése, amely kimondta
az unitárius bíróság magyarországi illetékességét.) Az elsőfokon 1887. november
16-án hozott bontó ítéletet a Főpapi Törvényszék december 6-án jogerőre emelte.
A Galgócon élő (volt) feleség azonban visszavágott, s 1888. június 14-én beadott
keresetével a Budapesti Királyi Törvényszéken évi 695 forint végleges nőtartást
követelt. (Jogi képviselője egyébként az unitárius eljárás akkor még elszánt kritikusa, Sztehlo Koméi volt.) Amint a fennmaradt ítéletekből kiderül, a férj egy korábbi per nyomán, 1882-től ideiglenes nőtartást fizetett nejének, amelynek évi 200
forintra korlátozása iránt a nőtartási processzussal párhuzamosan ugyancsak keresetet adott be. A helyzetet tovább bonyolította, hogy vasúti hivatalnokunk választottja — akivel feltehetően, ahogy az az 1884-es szentszéki ítélet alapján
valószínűsíthető, legalábbis évek óta együtt élt—1888. március 28-án szintén unitárius vallásra tért, illetőleg július 29-én meg is esküdtek egymással. A Törvényszék mindenesetre csak évek múlva, 1891. december 15-én hozta meg verdiktjét,
amely (a férfi évi 2685 forintjövedelméhez mérten) 300 forint végleges nőtartás, s
180 forint perköltség fizetésére kötelezte pervesztes alperest. Eszerint ugyanis;
„[...] Tekintve azonban, hogy az 1868. éviXLVIII. t.c. 1. §-a értelmében, vegyes házassági válóperekben m i n d e n i k félre nézve egyedül saját illetékes
bíróságának saját hitelvei alapján hozott jogerejü ítélete kötelező, a római
katolikus alperes[re] nézve pedig az 1868. évi LIV. t.c. 22. §-a értelmében
reá illetékes egyházi bíróság a peres felek között létrejött házasságot felperesre nézve fel n e m bontotta, s így az reá nézve most is jogérvényesen f e n n áll; tekintve továbbá, hogy a nő a házasság tartama alatt mindaddig, m í g
vétkessége j o g é r v é n y e s ítélet által m e g nem állapíttatik, férjétől illő tartást
követelhet, s az a körülmény, hogy a házassági kötelék a férjre nézve egyoldalúan felbontatott, és utóbbi ú j a b b házasságra lépett, magában véve a férj
tartásdíj fizetési kötelezettségét m e g nem szünteti: ezen okokból [...] az ítélet rendelkező részéhez képest alperes a női tartásdíj fizetésében, s a perköltségek viselésében elmarasztalandó volt."

A férfi hasztalan érvelt azzal, hogy ő már elvált, s egyszerre két nő tartására
mégsem kötelezhető, illetve hiába próbálta felmelegíteni a (volt) feleség házasságtörését illető, a Budapesti V. Kerületi Királyi Járásbíróságon előterjesztett vádakat,
a Törvényszék hajthatatlannak bizonyult. A fellebbviteli eljárás során előbb az ítélőtábla, majd 1892. szeptember 23-án a Kúria is jóváhagyta az elsőfokú ítéletet,
amelyek nyomán az újraházasodott férjet két évtizede különélő felesége életfogytiglani eltartására szorították. (A gyerekek egyébként időközben nagykorúvá váltak, bizonyára csak ezért nem került szóba gyermektartásdíj fizetése.) 46
Az utóbbi eset kapcsán további, szempontunkból különösen fontos körülményre világít rá a férfi 1888. július 17-én kelt, zaklatottnak tűnő levele, amelyet a vagyoni per tárgyában a kolozsvári unitárius espereshez intézett: 47
„ E g y új per miatt, m e l y [sic!] elválasztott nőm ellenem indított, és panaszában ezen állítás [sic!] tesz, hogy ő az elválásról csak mostan értesítve van,
miszerint ö előbb semmiféle értesítést v a g y meghívást nem részesült [sic!]
és hogy ennek következtében mint elvált nő nem tekintheti ő magát s. a. t.
A kir. törvényszék, kinél a per f o l y a m á b a n van, és a ki minden alkalmat
használ,

hasonló esetekben

pen az unitárius félnek

igen nagy nehézségek

okozni [sic!],

fel-

kiváltkép-

[kiemelve — N . S . ] , kívánja tudni, v a j o n igaz-e ezen

n ő állítása [...]"

A sarokba szorított exférj megjegyzésében lehetett igazság. Az állami bíróságoknak minden okuk megvolt, hogy alkalomadtán megkeserítsék a kolozsvári vállalkozók életét. Vasúti tisztviselőnk és társai, hogy mihamarabb elérjék céljukat, az
unitárius betéréssel rendre kijátszották a királyi törvényszékek illetékességét (néha
közvetlenül a várhatóan kedvezőtlen ítélet meghozatala előtt). A felsőbíróságok tekintélyén, amelyek korábban megpróbáltak véget vetni a „visszaéléseknek", komoly csorba esett azzal, hogy évekig tartó huzavona után, valószínűleg politikai
nyomásra, kénytelenek voltak elismerni a kolozsvári unitárius bíróság általuk
megtámadott magyarországi illetékességét. Esetünkben az első feleség nyilvánvalóan „rájátszott" erre a körülményre, amikor — amint a periratokból egyértelműen
kiderül: minden alapot nélkülözően — azt állította, hogy Kolozsváron megidézése
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A válóper: EUEGyLt FT 102/1887. A nőtartási per: BFL VII. 2. c. 1888. I. 312. A férfi választottjának unitárius betérése: BUF bet.akv. 1888. márc. 28-i bejegyzés. Az újraházasodás:
BUE ház. akv. 1888. júl. 29-i bejegyzés.
A hivatkozott levelet annak idején a válóperes iratokhoz szerelték: EUEGyLt FT 102/1887.

nélkül mondták ki a házasság (egyoldalú) felbontását. A panasz ugyanis ebben a
formában az unitárius eljárás kapcsán elterjedt egyik alapvető etikai kifogást visszhangozta.
Ilyen körülmények között különös jelentősége lehetett, hogy a Kolozsváron
válni szándékozók meg tudtak-e egyezni egymással. Bizonyos, a válókereset beadásakor fogható jelekből szerencsére következtetni lehet az előzetes konszenzusra, avagy annak hiányára. így a perindítást megelőző ki- és betérések (vagy azok
elmaradása) sok tekintetben árulkodó. Az 1868:XLVIII. tc. 1. §-a értelmében a
„vegyes házassági válópereket" a felek vallása szerint illetékes bíróságok, adott
esetben külön-külön tárgyalták: először az alperesre, majd pedig, a jogerős ítélet
megszületése után, a felperesre nézve illetékes bíróság. A betérések révén tehát
előre meg lehetett teremteni azt a peres konstellációt, amely a felek érdekeinek,
hajlamainak a leginkább megfelelt. S viszont: ha ez nem történt meg, mindig ott lebegett az elhúzódó jogi konfliktus réme. Ennél már előzőleg felvetettünk két fontos, ebben a kontextusban is érdekes szempontot: az egyik, hogy a fővárosi törvényszéki pereskedőkhöz képest, a kolozsvári perekben a római katolikus felek jóval nagyobb hányada maradt meg hitén (vö. 4. diagrammal); a másik, hogy a nők
körében jelentősen kisebb volt az unitárius betérők aránya (vö. 5. diagrammal).
Ezúttal a perindítás, egyének helyett, mindkét peres felet figyelembe vevő jellemzőit — a nemi specifikummal, és a vallási hovatartozással egyetemben — tanulmányozhatjuk a 12. diagramon.
Még mielőtt azonban az eredmények elemzésébe vágnánk, röviden ki kell térnünk a peres aktivitás nemi különbségeinek hagyományos mutatójára, ami az arányokat szemléltető diagramon természetesen nem látszik: tény, hogy a Kolozsváron szerencsét próbáló fővárosi házastársak körében a feleségek valamivel
gyakrabban indítottak válópert (a felperesek 52%-a volt nő). A Budapesti Királyi
Törvényszéken ezzel szemben a férfiak voltak aktívabbak, szintén nem sokkal,
amennyiben a felperesek között a nők hányada csak 49%-ot tett ki. Mindennek persze önmagában nincs különösebb jelentősége, hiszen a válóper megindításának
speciális magyarországi szabályozása miatt ebből — mindjárt látni fogjuk — nem
lehet automatikusan a peres aktivitásra vonatkozó evidenciát előállítani.
Jellemzően előzetes megegyezésre utal az, amikor a perfolyam alatt mindkét fél
unitárius vallásúként szerepelt, avagy ugyanők — a Budapesti Királyi Törvényszéken — valamely protestáns (nem-unitárius) felekezet tagjai voltak. A processzus ilyenkor nem került más bírósághoz, s egy füst alatt mindkét félre nézve
kimondhatták a házasság felbontását. Az első fontos különbség tehát, hogy az ilyen
típusú válóperek aránya Kolozsváron mindössze 42%-ot tett ki, miközben a hasonló processzusok hányada a fővárosban 63% volt (a nemi specifikum mindkét eset-
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12. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872-1895 között)
és a Kolozsváron indított házassági bontóperek megoszlása
a felperes neme, illetve a felek (aktuális) vallása szerint48
ben megegyező: az efféle „sima" perekben a nők gyakrabban szerepeltek felperesként). Elsietett volna azonban azt a tanulságot levonni, hogy míg Budapesten a házastársak többsége előzetesen megegyezett a házasság felbontásában, addig Kolozsvárra zömmel konfliktusos perek kerültek. A konszenzusos perek közé számítandók ugyanis azok az esetek is, amikor katolikus (illetve egyéb nem-unitárius)
felperes adta be a keresetet protestáns, avagy unitárius házastársa ellenében, hiszen
ekkor a pert először tárgyaló alperesi bíróság szintén gyorsan kimondhatta a válást.
Márpedig ez a típus jóval gyakrabban fordult elő az erdélyi városban, mint Budapesten (24%, szemben a fővárosi 5%-kal).
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Az ismert esetek száma: Kolozsváron 101 férfi és 109 nő indított válópert; a Budapesti Királyi
Törvényszéken 406 férfi és 387 nő adott be válókeresetet. Utóbbinál megint csak a keresztény
pereket vettük figyelembe, de ezúttal - és ez fontos különbség - csak azokat, amelyekben legalább az egyik fél római katolikus-protestáns áttért volt (ezzel a tisztán protestáns frigyeket
próbáltuk a mintából kizárni).

Az utóbbi típus kolozsvári magas aránya mégis, közvetett módon, utal azokra a
procedurális nehézségekre, amelyekkel az unitárius áttérteknek ellenkező esetben
szembe kellett volna nézniük (amellett persze, hogy egyúttal az unitárius áttéréssel
szembeni ellenérzéseket is kifejezheti). Ezekben az esetekben ugyanis nyilvánvaló, hogy a nem-unitárius felek úgy kezdeményezték a pert, hogy közben maguk
nem kívánták igénybe venni a Kolos-Doboka-köri Alpapi Törvényszék (igazságszolgáltatását, illetőleg részben, ha katolikus valláson maradtak, a válásból
sem kértek. Ellenérzéseik dacára, mégis hajlandóknak mutatkoztak megkönnyíteni házastársuk dolgát, amennyiben ők adták be a válókeresetet, lehetővé téve, hogy
először arra nézve mondják ki a válást. Külön hangsúlyozandó, adott esetben mekkora önmegtagadás szükségeltetett ahhoz, hogy a katolikus felperes a házasság felbontását kérelmezze (mellesleg, amint a diagramon látható, erre többnyire férfiak
mutattak hajlandóságot). Nem véletlen eme pertípus elhanyagolható súlya a Budapesti Királyi Törvényszéken.
Ezzel együtt is tagadhatatlan, hogy Kolozsváron, afővároshoz képest, valamivel
nagyobb arányban indulhattak olyan ügyek, amelyek kapcsán a viszálykodó házastársak a válóper megindítása előtt nem tudtak megegyezésre jutni, s a válást ellenző fél nem volt hajlandó megkönnyíteni sem áttéréssel, sem pedig a felperesi
szerep átvállalásával partnere dolgát. Míg a Budapesti Királyi Törvényszéken
32%-ot tett ki a nem-protestáns (katolikus) alperesek ellen indított perek hányada,
addig a Kolos-Doboka-köri Alpapi Törvényszéken (a nem-unitáriusok alpereseket
figyelembe véve) már 35%-ot. A diagramon látható, hogy a konfliktus, de legalábbis a támasztott eljárásjogi akadály, mindkét esetben jellemzően a feleségek ellenállására vezethető vissza. Az unitárius bíróságon pereskedőket illetően fel kell
hívni még a figyelmet az unitárius/egyéb-kategória jelentőségére (amely ugyancsak a férfiak által indított processzusoknál volt gyakori felállás), mert az eljárás
ezekben az esetekben húzódhatott a legtovább. Ha az unitárius felperes ellenfele
katolikus hiten maradt, a per — erre később még ki fogunk térni — vagy egyáltalán
nem került a szentszékre (amennyiben a felek korábban ágytól-asztaltól már elváltak), vagy várható volt, hogy — a kialakult gyakorlatnak megfelelően — a házasság felbontására irányzott keresetet a katolikus egyházi bíróság nem hajlandó
tárgyalás alá venni, s a per rövidesen Kolozsvárra kerül. Ha viszont alperes protestáns hitre tért, a válópert először a Budapesti Királyi Törvényszék tárgyalta, amely
nem adta ki kezéből ilyen könnyen az ügyet; ráadásul alperes hamarabb kiszabadult a kötelékből, s elérhette a függő kérdések (vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés) számára kedvező bírói rendezését is. Ezt az unitárius felet sarokba szorító,
bár mentálisan nem könnyen vállalható (herézist feltételező) procedurális bravúrt
jellemzően — még egyszer hangsúlyozzuk — nők hajtották végre.

A másik fontos tanulság, amelyre az imént már többször céloztunk, hogy a házassági viszályok legtöbbször a feleségek ellenállása miatt torkolltak „ kolozsvári
házasság" kapcsán legális konfliktusba. Világos, hogy ennél az esetek jelentős részében nem (hit)elvi megfontolások játszottak szerepet: jellemzően több férfi maradt katolikus valláson, mint nő (a Budapesti Királyi Törvényszéken éppen fordított volt a helyzet); illetőleg a nem-unitárius nők számottevő része olyan egyéb
protestáns felekezetre betért feleség volt, aki eszerint — amint korábban rámutattunk — nem a házasság felbontását ellenezte, csupán a jogi kivitelezés módját. A
dolog véleményünk szerint elsősorban a bírói hatáskör imént tárgyalt eltérő szabályozásával függ össze: a feleségek a csak a köteléki kérdésben dönteni hivatott unitárius bíróságtól hatáskör hiányában nem várhatták anyagi biztonságuk megteremtését vagy megerősítését, s atyai hatalom alatt álló gyerekeik jövőjét sem biztosíthatták elvárásaiknak megfelelően. Ha meggondoljuk, hogy a nők számára a válóperes procedúra felvállalásával járó materiális, és egyéb nem kézzelfogható
hátrányokat gyakran pontosan ezek az előnyök ellensúlyozhatták, nem csodálkozhatunk a jogi viselkedés feltárt alakulásán.
Feltevésünk mindenesetre némileg biztosabb talajon állhat, ha a 13. diagramon
megnézzük a fenti perindítási típusok megoszlását azon esetekre szűkítve, amikor
a beperesített kötelékből nem született, vagy nem volt életben kiskorú gyermek, s
így a bontás egyik legnagyobb (mentális és legális) akadályával egyáltalán nem, tehát az unitárius procedúra befejezése után sem kellett számolni.
Itt valóban érdemes kiemelni azt a — megint nem látható — momentumot, hogy
az ismert gyermektelen házasságok részesei esetében, akár Budapesten, akár Kolozsváron, a válókeresetet jóval nagyobb arányban adták be nők, mint férfiak. Az
igazán lényeges különbség ennél, hogy az unitárius pereknél nem egyszerűen nőtt,
hanem szabályszerűen megugrott a női felperesek hányada azon házasságoknál,
amelyekből nem származott utód: a teljes mintában mért 52%-hoz képest 63%-ra
(ez Budapesten, a kimutatott 49%-hoz képest kisebb mértékben, 52%-ra emelkedett). Ezt azonban mindenekelőtt a perindítás alapján konszenzusosnak ítélhető
perek sokkal magasabb aránya ruházza fel jelentőséggel: azok a teljes unitárius
minta 65-66%-ához képest a gyermektelenek csoportjában már 86%-ot tettek ki.
Jellemző az is, hogy a bizonyíthatóan gyermektelen házasságot érintő kolozsvári
perekben mindössze 2 nő (5%) tartott ki mindvégig katolikus hite, és ezzel szükségképpen házassága mellett. A Budapesti Királyi Törvényszéken hasonló tendencia figyelhető meg, bár megint hangsúlyozandó, hogy itt a konszenzusosnak tartható válóperek 68%-os aránya csak 75%-ra nőtt azokban az esetekben, amikor a
per megindításakor nem volt (életben) utód.

13. diagram. A Budapesti Kii: Törvényszéken (1872-1895 között)
és a Kolozsváron indított házassági bontóperek megoszlása a felperes neme,
illetve a felek (aktuális) vallása szerint, ha nem volt életben kiskorú utód49
Minden jel arra mutat tehát, hogy gyermektelenség — mint a, feltevésünk szerint, „kolozsvári házasság" mindkét fél számára megnyugtató lebonyolítása útjában álló egyik legfontosabb tényező — esetén teljesen megváltozott a jogi eljárás
modalitása. Az ilyen házasságoknál a kezdeményezés inkább a feleségekhez került, azzal együtt, hogy a peres felek a bontást illetően csaknem mindig megegyezésre juthattak. Legalább ennyire lényeges momentum, hogy, bár a fővárosban
pereskedők magatartása hasonlóképpen alakult, a gyermektelenség ténye korántsem bírt olyan felszabadító erővel, mint az unitárius processzusok esetében. Ezzel
szemben, úgy tűnik, a gyermek léte sokkal inkább megterhelte a kolozsvári procedúrát, amennyiben felerősítette az anyák ellenállását, akik az unitárius bíróságtól
nem remélhették ezzel kapcsolatos jogaik védelmét, igényeik méltánylását.
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Az ismert esetek száma: gyermektelen házasként Kolozsváron 16 férfi és 27 nő indított válópert; a Budapesti Királyi Törvényszéken 167 fértl és 183 nő adott be válókeresetet. A keresztény perek közül megint csak azokat vettük figyelembe, amelyek kapcsán legalább az egyik
fél protestáns hitre tért római katolikus volt.

A bírói hatáskör korlátozottságát s az ebből fakadó hátrányokat leginkább a kolozsvári válóper gyors lefolyása és eredményessége egyenlíthette ki. így még azokban az esetekben is, amikor a házastársak képtelenek voltak egymással megállapodni, s a perindítás az unitárius fél számára kedvezőtlen konstellációt eredményezett, biztosra lehetett venni a kitűzött cél, vagyis a válás elérését. Az összes budapesti
vonatkozású pert figyelembe véve, egyetlen unitárius pereskedőt sem találunk, aki
előbb vagy utóbb ne harcolta volna ki házassága felbontását. Ennek ellenére nem
annyira az eredményesség jelentette a kolozsvári bontóper legfőbb vonzerejét, hiszen azokban az 1872-1895 között a Budapesti Királyi Törvényszéken indított ismert (keresztény) válóperekben is, amelyek eljutottak az ítélethozatal fázisáig, a
keresetek elhanyagolható részét, mindössze 2%-át utasították el jogerősen. 50
Magyarázat gyanánt gondolhatunk arra, hogy a távoli Erdélyben kimondott válás nem keltett akkora feltűnést, mintha a procedúra helyben zajlott volna. Annál is
inkább, mivel az egyházi fórum lényegében a nagyközönség kizárásával ülésezett
(csak az ítélethirdetés zajlott nyilvánosan), míg az állami bíróságon a szabály a
nyilvános tárgyalás volt, s csak kivételesen került sor zárt tárgyalás elrendelésére. 51
A diszkrét eljárás részben magyarázná az ügyfélkör eltérő szociális összetételét: a
társadalmi presztízs védelme, a családi szennyes nyilvános kiteregetésének elkerülése leginkább az „elithez", illetőleg a „középosztályhoz" sorolható házaspárok
szemében lehetett kiemelten fontos szempont (jóllehet néhány idült konfliktus esetében a „kolozsvári házasság", amint mondtuk, kifejezetten hozzájárult a botrány
kipattanásához).
Sajnos, egyetlen olyan mutató sem áll rendelkezésünkre, amelynek segítségével, ha csak közvetetten is, tanulmányozhatnánk a fent felvetett szempont tényleges súlyát. A válóokok talán valamit mondanak e tekintetben, bár kétségtelenül
nem sokat: az unitárius egyházi bíróság előtt az ismert esetek mindössze 7%-ában
hivatkoztak első helyen indiszkrét válóokra (hűtlen elhagyásra, házasságtörésre),
nem a szokásos „engesztelhetetlen gyűlöletre"; a Budapesti Királyi Törvényszé-
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Számszerűen: a 960 ismert esetből mindössze 22 olyan perről tudunk, amely a kereset elutasításával végződött. Itt persze ki kell emelni, hogy a Budapesti Királyi Törvényszék levéltári
fondjában rendszerint a befejező határozatok őrződtek meg (a pertestet kiselejtezték), így
azoknak a válópereknek, amelyek idejekorán félbeszakadtak, vagy amelyeket letettek, nem
maradt nyoma. Ehhez képest viszont az unitárius egyházi bíróságon indított valamennyi válóper ismert.
Törvényjavaslat a házassági kötelékek érvénytelenítése és felbontása körül követendő eljárás
tárgyában. (A továbbiakban: Törvényjavaslat.) 40-41. §§. EUEGyLt FT jkv. 1880. (A dokumentum a Főpapi Törvényszék 1880. évi jegyzőkönyvébe lett befűzve!) 1868: LIV. tc.
102-103. §§.

ken ez az arány 12% volt. 52 Az igazán lényeges különbség azonban, elsősorban az
„engesztelhetetlen gyűlölet" miatt indított perekben tehető: az unitárius fórum
gyakorlatilag a feldúltsági elvet alkalmazta, azaz a házasságot minden esetben rövid úton felbontotta, ha csak egyik fél is kitartott amellett, hogy házastársát gyűlöli,
míg a fővárosi bíróságon pereskedőkre ilyen esetekben — főként az 1880-as évek
szigorításai nyomán — hosszasabb bizonyítási eljárás várt. 31
Az unitárius eljárás másikfontos, és immár empirikusan is alátámasztható, előnye a gyorsaság volt. A 14. diagram a vallásváltástól, illetve a perindítástól a jogerős ítélet megszületéséig eltelt időtartamok pertípusonként egymáshoz viszonyított arányait szemlélteti.
Az unitárius pereskedők összességében véve a vallásváltástól számított átlagosan egy éven belül (315 nap alatt) érték el a házasság felbontását, míg a Budapesti
Királyi Törvényszéken indított válóperekben akkor is több mint két év (775 nap)
számítható a jogerős ítélet megszületéséig, amennyiben a procedúra hosszának
meghatározásánál a kereset beadásának időpontját vesszük figyelembe. Talán még
többet mond, ha az átlagok helyett az alkalmazott kategóriák összesített arányait
hasonlítjuk össze. Kolozsváron a vallásváltást követően fél éven belül célt érő felek az összes unitárius pereskedő több mint 60%-át tették ki, miközben Budapesten
a processzusok alig 3%-a fejeződött be ilyen rövid idő alatt. Két évet is meghaladóan az unitárius betérőknek 10%-a volt kénytelen várakozni, a törvényszéki ügyfelek 42%-ához képest. 54
Ahogy az várható volt, a perindítás típusaitól függően változott az eljárás
hossza: ekként a házasságot rendszerint rövid úton felbontották, ha mindkét fél áttért unitárius vallásra, avagy -— még inkább — ha a katolikus hitéhez ragaszkodó
házastárs kapható volt a felperesi szerepkörre; ellenben hosszabb procedúrára kellett számítani, ha az unitárius betérő kénytelen volt más felekezetű hitvese ellen
pert indítani. (Megjegyzendő, hogy az unitárius/egyéb-perek egy része azért volt
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A felmérés az iratanyagot is hátrahagyó unitárius perekre korlátozódott: összesen 131 esetben
lehetett megállapítani a hivatkozott (formális) válóokot. A fővárosi mintát 886 (keresztény)
perben felhozott ismert válóok jelenti.
Sztehlo Kornél a következőképpen kommentálja az „engesztelhetetlen gyűlölet" megállapítását illető unitárius joggyakorlatot: „egyáltalában felesleges a sok példálózgatás, sokkal egyszerűbb lett volna őszintén kimondani, hogy a házasság engesztelhetetlen gyűlölség alapján
felbontandó, ha az egyik fél válni akar, és sem a lelkészi, sem a bírói békéltetés által nem sikerült őt ezen szándékától eltéríteni." Sztehlo, 1890. 74. p.
Az átlagokat kolozsvári pereknél 237 fő betérésétől, illetőleg a Budapesti Királyi Törvényszéken 607 per időtartama alapján számítottuk. Ugyanezeket az időtartamokat alkalmaztuk a kategorizáláshoz is.
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14. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872-1895 között)
és a Kolozsváron indított perek, illetve eljárások időtartama pertípusónkén
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látszólag rövid lefolyású, mert a betérésre sokszor már a fővárosi válóper folyamán
került sor.) Ez a Budapesti Királyi Törvényszéken válópert folytatók esetében is
hasonlóképpen, csak természetesen még hosszabb átlagos időtartamokkal, ala-
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Az unitárius eljárás időtartamát egyénenként, a betéréstől a jogerős ítélet meghozataláig számítottuk, mert a kereset beadását sajnálatos kutatástechnikai hiba miatt - a válókeresetek külzetei,
amelyeken az érkeztetés dátuma szerepel, annak idején nem lettek lefényképezve - a legtöbb
esetben nem tudtuk megállapítani. A számítást összesen 234 unitárius pereskedő esetében lehetett elvégezni. Az egyes pertípusokhoz tartozó esetszámok: unitárius/unitárius 135 fő (ennél természetesen mindkét fél adata külön lett figyelembe véve); római katolikus/unitárius 22 fő;
egyéb/unitárius 15 fő; unitárius/római katolikus 53 fő; unitárius/egyéb 9 fő. Budapesten a perek
időtartamát vettük figyelembe (a válókereset beadásától a jogerős ítélet meghozataláig): szám
szerint 607 processzust. A pertípusonkcnti esetszámok itt: protestáns/katolikus 148 per; katolikus/protestáns 22 per; protestáns/protestáns: 437 per.

kult.56 Az unitárius/római katolikus-kategória kapcsán viszont fel kell hívni még a
figyelmet egy fontos eltérésre, amely a fél éven belül véget érő procedúrák — erre a
megfelelő pertípusnál a Budapesti Királyi Törvényszéken nem volt példa — magas, több mint 40%-os arányát magyarázhatja. Az ilyen típusú ügyek jelentős részben ún. „egyoldalú folyamodású perek" voltak: ha a házastársakat egyházi vagy
világi bíróság korábban ágytól-asztaltól, ideiglenesen vagy véglegesen, már elválasztotta, bármelyik unitárius hitre tért fél kérelmezhette az elválasztás bontássá
változtatását. A házasságot ilyenkor, a másik fél meghallgatása nélkül, a korábbi
ítéletben foglalt tényállás alapján bontották fel.57 (Ekként válhatott el hat héten belül, katolikus felesége tudta nélkül, az egyik fentebb citált esetben szereplő országgyűlési képviselő.)
A diszkréció, a gyorsaság, és az egyéb eljárásjogi előnyök mellett azonban az
unitárius procedúra két jelentős, az ügyfélkört erősen behatároló hátrányára kell
részletesebben kitérni: az egyik az unitárius betérés kényszere, a másik a relatíve
magas perköltségek. Ami a betérést illeti, korábban már számot adtunk arról, miszerint a pereskedők nagyobb hányada, noha részint akár a házasság felbontására is
kapható volt, nem tért át unitárius vallásra. Az ellenállás okai között nem kis szerepet játszhatott a felekezet „idegensége". Az erdélyi kisegyház csak 1848-ban, illetve 1868-tól kapott a szűkebb értelemben vett Magyarországon is recepta religio
státust, s — amint láttuk — az első egyházközség is csak 1881-ben alakult meg.
Emellett az unitárius hitvallás olyan elemeire kell rámutatni, amelyek egy hívő katolikus számára elfogadhatatlannak számítottak: Jézus isteni természetének, a
megváltás tanának tagadására. A vallásosság foka, a konverzió megélése egzakt
módon természetesen, a történész szegényes eszköztárával, nem mérhető, így csupán a válóperes iratokban, budapesti közjegyzők előtt kötött szerződésekben elszórt utalások, árulkodó anyakönyvi bejegyzések révén érzékeltethetjük a perindítást megelőző dilemma súlyát.
A válóperes iratokban mindenekelőtt a katolikus egyházhoz ragaszkodó házastársak részéről találkozhatunk az unitárius áttérést illető averzóval. Egy budai orvos megcsalt felesége a kolozsvári bíróság előtt sem rejtette véka alá lesújtó véle, r 58
menyet:

56
57
58

A budapesti átlagos időtartamok pertípusokként: katolikus/protestáns (22 per) 1,7 év; protestáns/protestáns (437 per) 1,8 év; protestáns/katolikus (148 eset) 3,1 év.
Törvényjavaslat 78. §.
EUEGyLt FT 125/1888.

Megvallom, h o g y felperes kedvéért hitemet magamtól el nem dobtam, hogy
ő, felperes annál j o b b a n boldogulhasson. Megvallom, h o g y nem csapiam fel
holmi unitáriusnak, mint ezt dr. V. R. lanonimizálva — N.S.] tette, hogy annál gyorsabban kettétéphesse Isten és világ előtt szentesített köteléket, hogy
annál gyorsabban szentesíthessen egy utált, törvénytelen és erkölcssértő viszonyt.

Talán hitelesebb az a félmondat, amely nem ügyvédi sugallatra, a tárgyalóteremben hangzott el, hanem egy unitárius válópert előkészítő magánjogi egyezségben lett rögzítve. Egy józsefvárosi magántisztviselő katolikus hitvese az 1891.
április 25-én kötött válási szerződésben a következőképpen kommentálta a korábban református, most unitárius felekezetre betért férj számára adott, a házasság
egyoldalú felbontásába való beleegyezését: „lelki üdvösségem az együttélés esetén különben is veszélyeztetve volna". 59
Egy további különleges esetben, indirekt módon, az unitárius fél (racionalizált)
ellenérzései is megfoghatók. Kínos magyarázkodásra kényszerült az egyik Pesten
élő földbirtokosnő, miután a katolikus hiten maradó férjével szembeni szentszéki
per során tett meggondolatlan nyilatkozatát jegyzőkönyvezték, s az a periratokkal
együtt az Alpapi Törvényszékhez került. A Kolozsváron beadott keresetet idézzük:
„[...] kötelességemnek tartom a szabad vallomási jegyzőkönyvben az unitárius vallásra lett áttérésemre és vallásomra vonatkozólag a jegyzőkönyvet vezető által helytelenül felvett nyilatkozatomat a valóságnak megfelelőleg
helyesbíteni és kijelenteni, hogy nekem egyáltalán szándékom nem volt és
nem lehetett az unitárius vallásról kicsinylőleg nyilatkozni és a jegyzőkönyvbe felvett kijelentés, hogy »nem tudom, mi az unitárius és nem is akarom tudni«, ellenkezik azon ténnyel, hogy az áttérés alkalmával az unitárius vallás
hitelveiről n e m c s a k kikérdezve lettem, hanem arról hitvallást is tettem..." 6 0
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BFL VII. 201. Zarka Dénes közjegyző iratai 390/1891. A közjegyző előtti megállapodás
valószínűleg elhúzódó konfliktust zárt le, mivel a református betérésre több mint három évvel
korábban került sor: Budapesti Kálvin-téri Református Egyházközség. Áttérési anyakönyvek
(a továbbiakban: BKRE bet. akv.), 1888. febr. 17-i bejegyzés. A férj vélhetően az unitárius betérést használta fel, hogy dűlőre vigye a dolgot: BUE bet. akv., 1891. ápr. 5-i bejegyzés.
EUEGyLt FT 1/1891. A nő mellesleg 1890. december 1-én közjegyzői okiratba adta nyilatkozatát, miszerint a szentszéken a katolikus vallásra való visszatérésre akarták bírni. BFL VII
161. Görgei István közjegyző iratai. 589/1890.

Az unitárius konverzió nem csupán lelkiismereti aggályokat vethetett fel, amelyen a válni szándékozó fél végül túllépett. Mivel az újraházasodás gyakran ugyancsak kétségek között hányódó katolikus partnerrel történt, az könnyen további
családi/házas konfliktusok forrásává válhatott. Egy annak idején római katolikus
hitét elhagyó, református, majd unitárius felekezetre betérő, Kolozsvárott elvált
minisztériumi számtiszt és budai háztulajdonos neje 1893. június 14-én, több mint
hat esztendővel az unitárius házasságkötés után szánta el magát házassági szerződés kötésére, az ekkorra már meglehetősen zilált házas viszony rendezése végett:
„Előrebocsájtjuk, hogy a felek, K. N. úr és K. született R. T. [anonimizálva
— N.S.] asszony, 1887. március 8-án a budapesti unitárius egyházban házasságot kötöttek, amelynek érvényessége ugyan az állami j o g szerint vitathatatlan, egyházi-katolikus szempontból azonban, azért, mert akkor K. N .
úr első felesége m é g életben volt, kétségbe vonható. Ennek megfelelően K.
N. úr is, a házastársak között felmerült egyenetlenségek következtében, a
budapesti érseki helynökségnél kérvényezte ezen házasság érvénytelenné
nyilvánítását, és ez a jogvita mind a mai napig nem jutott nyugvópontra. [...]
a felek mindenekelőtt elhatározták, hogy az állami j o g szerint érvényes házasságukat az egyházi-katolikus esketés által is megerősíttetik."

Mivel a jelek szerint a nő is tudatában volt, hogy a szentszéki kereset különösebb (materiális) következményeket nem vonhatott maga után, nyilvánvaló, hogy
vallási meggyőződése miatt mozgatott meg minden követ a katolikus rítus szerinti
házasságkötés érdekében, amit kánonjogilag a férfi volt feleségének halála tett lehetővé. Erre az esetre, amint a szerződésből kiderül, komoly anyagi előnyöket is
kilátásba helyezett vonakodó férje számára.61
Az unitárius esküvő (spirituális) erejét illetően még az egykoron betért ügyfelekben is kétségek ébredhettek. Az a miniszteri segédtitkár, földbirtokos, cs. kir.
kamarás például, aki katolikus kitértként 1890-ben vált el, és házasodott újra egy
katolikus nővel, 1892. szeptember 21 -én unitáriusról evangélikus hitre tért át, majd
6i

A férj református betérése: BKRE bet. akv., 1877. dec. 26-i bejegyzés. Az unitárius betérés:
BUE bet. akv. 1884. dec. 29-i bejegyzés. Az 1886. november 25-én kimondott válás:
EUEGyLt. FT 108/1886. Az újraházasodás: BUE ház. akv. 1887. márc. 8-i bejegyzés. Az
1893. június 14-én kelt házassági szerződés: BFL VII. 151. 640/1893. A história utóéletéhez
tartozik, hogy a férj állhatatosan ragaszkodott választott vallásához, így az anyagi előnyöket
kilátásba helyező szerződést 1896. július 15-én, a katolikus esküvő elmaradása miatt, közös
megegyezéssel érvénytelenítették: BFL VII 151. 643/1896.

fél évvel később jónak látta evangélikus szertartás szerint is megesküdni választottjával Jóllehet pontosan tisztában volt az unitárius házasságkötés érvényével, és
bizonyára a megismételt esküvő változatlan kánonjogi megítélésével is. Amint az
anyakönyvi bejegyzés a motivációt illetően rögzíti: a felek ugyan már érvényes házasságot kötöttek, de azt „az időközben evangélikussá lett férj, valamint róm. kath.
vallású neje evang. esküforma szerint a szent házasságra való hivatkozással is
óhajtottak szentesíteni." 62
Külön érdemes hangsúlyozni, hogy a körvonalazott históriák mindegyikében az
unitárius betérésre végül is, a felvetődő vagy gyanítható aggályok ellenére, sor került. A migrációs válási mozgalom szempontjából azonban, bizonyos nézőpontból,
fontosabb lenne tudni azokról az esetekről, amikor a válást mérlegelő férjek és/vagy
feleségek lelkiismereti okokból visszariadtak az effajta vallásváltástól, és inkább, ha
kitartottak válási szándékuk mellett, az evangélikus, vagy a református felekezetre
való áttérést választották. Ezek persze a rendelkezésre álló forrásokban megfoghatatlanok. Mindazonáltal annak egyik oka, hogy az unitárius procedúra Budapesten, a
bontások száma tekintetében, még a fénykort jelentő 1890-es években sem veszélyeztette komolyan a királyi törvényszék pozícióját, a potenciális (túlnyomórészt:
katolikus) ügyfélkör unitárius konverzióval szembeni ellenállása lehetett.
Más természetű akadályt emeltek a „kolozsvári házasság" útjába az eljárás
anyagi vonzatai. Az erdélyi procedúra költségeit a hasonló terveket dédelgető osztrák vállalkozókat illetően, egy bécsi ügynökség az 1880-as évek elején tekintélyes
summára, összesen 2000-3000 forintra becsülte. 6 ' Ez azonban a magyarországi
migránsok esetében biztosan alacsonyabbra tehető, mivel a külföldiek, legtöbbször örökbefogadási szerződés révén kieszközölt, állampolgárságszerzése tetemes
— közelebbről sajnos nem meghatározható — összegeket emésztett fel.64 Az első
kiadási tétel a „beiratási díj" volt, amit a fővárosi unitárius egyházközségen az új
híveknek lehetőségeikhez mérten, de elmaradhatatlanul, a templom építésére szánt
alapba kellett befizetniük. A díj legalább 20 forintot tett ki, vagyonosabbaknál
azonban emelkedett annak mértéke. 63 A migrációs válóperek tárgyalása az egyházi
bíróságon, csaknem kivétel nélkül, ún. „rendkívüli üléseken" történt, amiért külön
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A férfi római katolikus/unitárius vallásváltása: BUE bet. akv. 1889. nov. 30-i bejegyzés. A válóper, 1890. február 8-án jogerőre emelt bontó ítélettel: EUEGyLt FT 9/1890. Az újraházasodás: BUE ház. akv. 1890. nov. 10-i bejegyzés. A férfi evangélikus betérése: Deák-téri Magyar
Evangélikus Egyházközség. Áttérési anyakönyv, 1892. szept. 21-i bejegyzés. A (megismételt)
evangélikus esküvő: Uo. Flázassági anyakönyv, 1893. máj. 27-i bejegyzés.
Fuchs, Wilhelm. Siebenbürgische Ehen. In: Juristische Blátter. XII. 1883.márc.25. Nr. 12.
133-134. p. — folytatás: 1883.ápr.l. Nr. 13. 145-146. p.
Az osztrák migrációs válások költségeiről bővebben: Nagy, 2007. 375-376 p.

díjat szedtek. A pontos díjszabást sajnos nem ismerjük, de az összeg több száz forintra rúgott: egy szintén külföldi jogi kommentár szerint 1879-ben a református
házassági törvényszék az olcsóbban tárgyaló unitárius konkurrencia nyomására
850 forintról 500 forintra mérsékelte a maga díját. 66 A díjakon felül természetesen
ki kellett még egyenlíteni az ügyvédek s egyéb jogi képviselők által benyújtott
számlákat is. A durván 500-1000 forintra becsülhető költség kifizetéséhez ha nem
is feltétlenül tekintélyes, de legalább szolid vagyon, avagy nagyobb összegű megtakarítás szükségeltetett.
A Budapesti Királyi Törvényszéken indított válóperek költségei sem teljesen
tisztázhatók, de az biztos, hogy az eljárás jóval olcsóbb volt. Az állami bíróság a
legtöbb esetben, nem lévén pervesztes fél, és mert az ügyvédek általában nem kérték munkadíjuk megállapítását, mellőzte a perköltségek tárgyában való határozathozatalt.67 Az 1890. válóperes évfolyamból vett mintában, néhány esetben, amikor
az ügyvédek a bíróságtól kérték költségeik megítélését, 30-120 forintos díjakkal
találkozhatunk.68 A keresztény pereknél külön tételt jelentett a hivatalból kirendelt
házasságvédő munkadíja, amelynek fejében rendszerint összesen 10-30 forintot
kellett leróni (amit fellebbezési díjként 5-8 forinttal fejeltek meg). Mindehhez járult még a bélyegilleték, amelyet válóperekben minden egyes beadvány, illetve bírósági ítélet után fizetni kellett (kivéve, ha az illető szegényjogon pereskedett).69
Egy kivételképpen selejtezetlenül fennmaradt 1881. évi válóperben lerótt illetéket
összeszámolva 34 forintos összeget kaptunk (amihez még hozzászámítandók lennének az egyes végzések, ítéletek után, amelyeknek a peranyagban csak bélyegtelen fogalmazványai találhatók meg, kirótt illetékek).70 Hozzá kell tenni, hogy
mivel a szóban forgó processzus meglehetősen komplikált volt (kereken hat évig
húzódott), az illetékkel kapcsolatos költségek a számított összegnél talán némileg
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Jakab i. m. 33. p. A szerző más helyütt név szerint említi gróf Brunswick Gézát, akinek
beiratási díja már 1000 forintra rúgott. 37. p.
Fuchs, Wilhelm: Siebenbürgische Ehen. In: Juristische Blátter VIII. 1879. nov. 30. Nr. 48.
589-592. p.
Erről az 1868: LIV. tc. 251-252. §§. rendelkezett.
A hivatkozott minta: BFL VII. 2. c. 1890. V. 3., 5., 11., 12., 13., 15., 17., 20., 22., 25., 27., 29.,
32., 35., 37., 38., 40., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., és 51. irattári számon fekvő válóperek. A
25 perből mindössze 7 esetben állapítottak meg ügyvédi munkadíjat.
Vö. 1868: XXIII. tc. 19. §.
BFL VII. 2. c. 1881. V. 128. Eszerint a keresetet és mellékleteit, a beadványokat ívenként, a
tárgyalási, és tanúkihallgatási jegyzőkönyveket 50 krajcáros; a becsatolt írásos bizonyítékokat
(magánlevelek, bizonyítványok), kérdőpontokat 15 krajcáros; a peres felek észrevételeit 1 forintos; a fellebbezést 10 forintos illeték terhelte.

alacsonyabbra becsülhetők. Mindezek alapján a Budapesti Királyi Törvényszéken
indított házassági bontóper költsége, ami a két felet terhelte, 100-300 forint közé
tehető. Vagyis, a kolozsvári válás költsége, a budapesti törvényszékihez képest,
hozzávetőlegesen duplájára tehető.
Legvégül megvizsgálhatjuk, megalapozottnak tekinthető-e a migrációs válások
„kolozsvári házasságként" történő emlegetése, illetőleg mennyiben gyanítható az
unitárius válóperek mögött eleve az újraházasodás szándéka. A motívum leginkább akként mérhető, ha megnézzük a jogerős bontó ítélet és az újraházasodás között eltelt időtartamokat (vö. 15. diagrammal): minél korábban került sor az új
esküvőre, annál inkább feltételezhetünk a két aktus között ok-okozati viszonyt. Az
unitárius felek viselkedését ezúttal is a Budapesti Királyi Törvényszéken elváltakéval vetjük össze.

15. diagram. A Budapesti Kir. Törvényszéken (1872-1895 között)
és a Kolozsváron kimondott válások és az új házasság megkötése között
eltelt időtartamok egymáshoz viszonyított arányai71
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Itt egyfelől az összes unitárius vallású, szám szerint 293 elváltat figyelembe vettük, akik közül
141 személy — 80 férfi, 61 nö — új házasságkötését tudtuk megállapítani. A Budapesti Királyi Törvényszéken elváltak közül csupán mintavételre vállalkozhattunk: az 1872-1881 között
indított keresztény válóperekben érintett 474 protestáns személy közül 196 fő — 106 férfi, 90
nö — újraházasodásáról tudunk. Az újraházasodások megállapításához az 1872-1895 között
vezetett budapesti protestáns (evangélikus, református, és unitárius) házassági anyakönyveket
használtuk.

A válóper nyomán az újraházasodás képességét megszerző férfiak és nők számához képest, az unitáriusok között, úgy tűnik, nagyobb arányban léptek új frigyre, mint a fővárosi bíróságon elváltak. Előbbiek 48%-ának, utóbbiak 41%-ának
újraházasodásáról van tudomásunk. Mivel azonban a forrásadottságok eltérőek —
az unitárius újraházasodások valószínűleg nagyobb hányada ismert, mivel a budapesti anyakönyvekben az esetleg vidéken történt esketéseket is rögzítették — ennek alapján nem gondolhatjuk, hogy az unitárius procedúrára jellemzőbb lehetett a
célul kitűzött újraházasodás, mint általában a fővárosi válóperekre nézve.
Előrebocsájtandó még, hogy a válópert követő házasságkötések nemi sajátosságai
csak kevéssé különböztek attól függően, hogy a bontásra Kolozsváron, vagy Budapesten került sor: az elvált unitárius férfiak 52%-ának, a nők 44%-ának újraházasodásáról tudunk; ezek az arányok a fővárosban—mint előbb említettük — kisebbek
voltak, de a differencia nem sokkal tért el a kolozsváritól (44%, illetve 38%, vagyis
a Budapesten elvált nők valamivel gyakrabban házasodtak újra).
A legfontosabb különbség mindenesetre leolvasható a diagramról: a házasságukat az unitárius egyházi bírósággal felbontatok — akár férfiak, akár nők — látványos gyorsasággal rendeztek új esküvőt. A válást követően újraházasodó unitáriusok közül minden harmadik (32%) egy hónapot sem várt az új házasságkötéssel;
ez az arány a Budapesti Királyi Törvényszéken kieszközölt bontás után újraházasodók körében mindössze 12% volt. Abból hogy a fél éven belül — amíg nagy biztonsággal feltételezhető, hogy az elvált férjek és feleségek választottjai nem a házasság felbontását követően, hanem még korábban léptek színre — esküvőt tartók
arányai már közeledtek egymáshoz (67% a kolozsvári, 56% a fővárosi elvált újraházasodók között), arra következtethetünk, hogy gyakran nem annyira a kétségtelenül határozottabban körvonalazódó újraházasodási szándék, sokkal inkább az új
viszony gyors legalizálásának igénye különböztette meg az unitárius pereskedőket
a helyben válópert folytatóktól.

Összegzés
A migrációs válások, amelyek közé utalható a „kolozsvári házasság" is, a házasság
felbontását annak feldúltságára hivatkozva megengedő törvények megjelenése
előtti korszak sajátos jogi jelenségét képezték. 72 A születőfélben lévő házassági
jogrendszerek hézagait, illetőleg a bontás államonként erősen eltérő anyagi és eljárásjogi feltételeit (avagy egyáltalán a bontás lehetőségét) kihasználó mozgalmak
elsődleges hajtóerejeként a könnyebb (gyorsabb) válás ígérete jelölhető meg. Az
persze, hogy adott esetben mit jelent a „könnyebb" („gyorsabb") mindig — ezt

szándékosan hangsúlyoztuk — viszonyítás kérdése. A „kolozsvári házasság" jelenségként azért is tanulságos, mert azt mutatja, hogy egy olyan, a 19. század második felében mindenképpen liberálisnak mondható jogrendszer keretei között is
tömegesen fordidhattak elő migrációs válások, mint amilyennek a magyarországi
(polgári) tekinthető. Amint a jogi lehetőség szélesebb körben ismertté, s az alkalmazott technikák bejáratottá váltak, tehát nagyjából az 1880-as évek végétől, az
unitárius egyházi bíróság által kínált előnyöket számos magyarországi (nem-erdélyi), köztük budapesti házaspár igyekezett kihasználni. Ugyanakkor elsősorban az
imént kiemelt körülménynek tulajdonítható, hogy a mozgalom mindvégig korlátozott maradt: akárhogy is kalkulálunk, a válni kívánó budapesti házaspárok döntő
többsége a bontóperben eljáró bírói fórumként mindig a Budapesti Királyi Törvényszéket választotta.
A migrációs válások eme válfajának különlegessége kétségtelenül a konfeszszionális jellemzőkben rejlett. A magyarországi házassági jogrendszer keretei között—amelyet 1896 előtt a felekezeti házassági jogok és az azok talaján kifejlődött
polgári joggyakorlat kusza szövevénye alkotott — az unitárius procedúrát túlnyomórészt (kitért) katolikus férjek és feleségek vették igénybe, akik számára a házasságfelbontása annak idején a legnagyobb nehézségekbe ütközött (ekként eredetileg zsidó vallású felek egyáltalán nem, protestánsok pedig csak ritkán folyamodtak
ehhez az eszközhöz). A jelenség felekezeti dimenziója azonban nem pusztán jogtechnikai szempontból érdekes. Igaz, a katolikus házastársaknak, ha fel kívánták
bontatni köteléküket, mindenképpen el kellett hagyni egyházukat, illetőleg nem
állt praktikus akadály az unitárius betérés útjában, de — amint megpróbáltuk konkrét eseteken keresztül érzékeltetni — a katolikus és az unitárius hitelvek között húzódó szakadék annyira mély volt, hogy az önmagában véve is komoly visszatartó
erőt jelentett. Alighanem ez lehetett az egyik oka annak, miért döntött sok fővárosi
férj és feleség inkább az evangélikus, vagy a református vallásra való áttérés mellett, amely esetben a válópert a Budapesti Királyi Törvényszék tárgyalta.
Vélhetően — más vizsgálatot e tárgyban sajnos nem ismerünk — kevésbé tartható különlegesnek, hogy a migrációs válások részesei szinte kizárólag „középosztálybeli", részben az „elithez" sorolható házaspárok voltak. így, miközben a
Budapesti Királyi Törvényszéken minden harmadik keresztény pereskedő altiszt,
szolga, munkás, napszámos, iparos-, vagy kereskedősegéd volt, addig a Kolos-
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Phillips, 2004. 215-219. p. A szerző a migrációs válások szerepét elsősorban az Egyesült Államokon belül (az egyes tagállamok között), illetve az USA-Kanada relációban emeli ki, továbbá az olasz, a spanyol, valamint az angol állampolgárok különböző irányú kísérleteiről
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Doboka-köri Alpapi Törvényszéken tucatnyi fővárosi válóperes félből legfeljebb
egy tartozott e körhöz. A „kolozsvári házasságra" vállalkozók társadalmi összetételét illetően más módszerekkel bizonyára számos tényezőt lehetne még alaposabban számba venni — például a szükséges információkhoz, a kellő jogi szaktudáshoz való jobb hozzáférést, a „mimézist", vagyis a hasonló, (személyesen) ismert
példák követését; a vallásváltoztatásra való nagyobb mentális készséget; a legálisan köthető második házasság, az új kapcsolatokból fogant gyermekek törvényesítése, a vagyon átörökíthetősége iránti erösebb igényt — ezúttal azonban, az eljárás
diszkrét jellege mellett, a szociális értelemben szűrőként működő, meglehetősen
magas perköltségek szerepét hangsúlyoztuk.
Jóllehet az unitárius egyházi bíróság által felbontott budapesti házasságokat jellemzően nagy korkülönbséggel kötötték, s az illető menyasszonyok az átlagnál jóval alacsonyabb életkorban esküdtek meg, más történész-demográfusoktól eltérően mégsem gondoljuk, hogy ezeken a tényezőkön keresztül a Kolozsvárra kerülő
házassági konfliktusok gyökerét ragadhatjuk meg. Már csak azért sem, mert a szóban forgó házasságok, a jogi viselkedés felekezeti mintáját követve, rendszerint
huzamosabb ideig álltak fenn, mint a fővárosi bíróságon felbontott egyéb kötelékek. Azon túl, hogy az elvált — az eljárás során egyébiránt aktívabbnak talált —
unitárius férfiak házasodási életkora már korántsem ítélhető alacsonynak, a jelzett
„deviancia" hátterében sokkal inkább egyszerűen az átlagostól elütő „középosztálybeli" házasodási magatartás gyanítható.
Végső soron nem tudtuk megmondani, hogy a migrációs válásokba torkolló házassági konfliktusok okai, illetőleg a követett válóperes stratégiák különbözhettek-e markánsan más fővárosi vonatkozású válásokéhoz képest. A mindkét esetben formális válóokok és a még formálisabb unitárius procedúra nem ad lehetőséget megalapozott következtetések levonására. A „kolozsvári házasság" esetében
kézenfekvő motívumot, vagyis az újraházasodási szándékot, ha talán valamivel kisebb mértékben, a Budapesti Királyi Törvényszéken elváltaknál is hasonlóképpen
valószínűsítettük. A fő különbség a vizsgált két csoport között, nem annyira az újraházasodások gyakoriságában, sokkal inkább az unitárius elváltak által tartott új
esküvők gyorsaságában ragadható meg. Ezt a körülményt az unitárius eljárás rapiditásával párhuzamba állítva, talán mégsem alaptalanul feltételezhetjük, hogy leginkább, általában véve, a házassági konfliktusok hátterében meghúzódó (azokat
előidéző, vagy követő) törvénytelen viszonyok sürgős legalizálásának igénye különböztethette meg a „kolozsvári házasságokat" a fővárosi válásoktól.
Legvégül, a vizsgálat egyik legfontosabb hozadékának tarthatjuk a feleségek unitárius procedúrától való — mondjuk így — idegenkedésének kimutatását. Annak ellenére, hogy valamivel több budapesti nő indított unitárius válópert, úgy tűnik, hogy

a válást kezdeményező, sokszor egyenesen kikényszerítő, felek a legtöbb esetben
valójában férfiak voltak: jellemzően több férj tért át unitárius felekezetre; ha legális
konfliktusra került sor, a kezdeményezést többnyire ők ragadták magukhoz; ezen kívül az újraházasodók között több unitárius férfit találtunk, mint nőt, ráadásul a férfiak
esküvői rendszerint hamarabb követték a házasság felbontását. A jelenség hátterében azonban — amint több alkalommal hangsúlyoztuk — nem a válás általában vett
ellenzése, avagy a katolikus valláshoz való erősebb ragaszkodás gyanítható, hiszen
nem maradt meg hitén több eredetileg katolikus feleség, mint férj (csak többen tértek
át más protestáns felekezetre). Sokkal inkább az a tény, hogy az unitárius egyházi bíróság korlátozott, csak a köteléki kérdés elbírálására vonatkozó törvényi felhatalmazása nem tette lehetővé olyan, a nők számára kulcsfontosságú problémák megoldását, mint a gyermekelhelyezés, a vagyonmegosztás, avagy—amit a fizetett munkát
vállaló nőknek a kolozsváriak közötti elhanyagolható aránya miatt külön ki kell
emelni— a nőtartás szabályozása. A gyermektelen házaspárok esetében fordított, a
budapesti törvényszékinél is határozottabban kidomborodó peres aktivitás, valamint
konszenzusos jelleg, ha nem is minden kétséget kizáró, de talán meggyőző bizonyítékot szolgáltatott e tekintetben.

JAKÓ KLÁRA
FEJEZET A XVI-XVII. SZÁZADI MOLDVAI ÉS HAVASALFÖLDI
MAGYAR NYELVŰ LEVELEK DIPLOMATIKAI ELEMZÉSÉBŐL

A magyar nyelvterületen kívül, Moldvában és Havasalföldén a XVI-XVII. században keletkezett missilisek a magyar nyelvű írásbeliség egyik sajátos ágát képezik, csakúgy, mint a törökök magyar nyelvű okiratai.1 Évek óta foglalkozom a
Kárpátokon túli vajdák és főtisztségviselők magyarnyelvű levelezésének az összegyűjtésével, írásosságunk e specifikus ágának a feldolgozásával. Munkámmal az a
célom, hogy megkönnyítsem mások számára e források hasznosítását. Ezek a levelek a magyar-román kapcsolatoknak olyan reliktumai, amelyek a bennük foglalt
történelmi információkon kívül a magyar írásbeliségnek és a román művelődéstörténetnek is különleges emlékei, ennélfogva ismeretük nagy hasznára válik a magyar írásosság kutatóin kívül a román történetírásnak is. Úgy vélem, hogy e levelek
segítségével a magyar és román kapcsolatok eddig bolygatatlan rétegeibe, azok
feltáratlan mechanizmusaiba sikerül bevilágítanom.
Jóllehet Moldva és Havasaifölde szilárdan a cirill írás birodalmához tartozott,
Európa nyugatibb részeivel való kapcsolataiban rákényszerült a latin betűs írás
használatára is. Minden jel szerint a két vajdai kancellária létrejöttét követően
munkájukhoz szükségük volt latinul tudó személyre is. Ezek kezdetben alkalmilag, majd állandóan foglalkoztatott alkalmazottak lehettek. Az ő működésük nyomán, a lengyel és a magyar kapcsolatok megszilárdulása rendjén jöhetett létre
mindkét kancelláriában a latin betűs írásos feladatokat ellátó részleg, melynek tagja(i) a fejedelmek latin, lengyel és magyar secretariusai voltak. Többnyire csupán
egy-egy személy végezte ezt a munkát, főként a korai időkben nem ritkán a latin
nyelvű levelezést is a lengyel vagy a magyar titkár látta el. A moldvai és havasalföldi kancelláriai írásgyakorlatba tehát a magyar nyelvű írásosság is a latin betűs részleg keretei között kapcsolódott be.
A Kárpátokon túli régi okleveles anyagot ért rendkívüli méretű pusztulás komolyan akadályozza a vajdai kancelláriák szervezett működését aprólékosan tisztázó
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diplomatikai kutatást. Erre vonatkozóan szinte kizárólag Nicolae Grámadá 2 és
Dumitru Ciurea 1 régebbi eredményeire vagyunk utalva. így pl. a magyar
secretarius szubordinációjával, tehát az írásgyakorlat szempontjából nem lényegtelen kérdéssel kapcsolatosan is csak feltételezések szintjén lehet nyilatkozni. Úgy
tűnik ugyanis, hogy a nem cirill betűs írásos tevékenységben foglalkoztatott latin,
lengyel és magyar secretarius inkább a vajda személyi titkáraként, mint a logofat
(kancellár) irányítása alatt álló kancellária alkalmazottjaként végezte munkáját.
Sokszor diplomáciai feladatokat is ellátott. Egy biztos: a latin, lengyel és magyar
secretarius státusza jelentősen különbözött a kancelláriában dolgozó többi deákétól. Utóbbiak legtöbben erdélyi származásúak, iskolázottságúak voltak, nem egyszer a fejedelmi kancelláriában szerzett gyakorlattal, szaktudással rendelkeztek.
Az általam eddig összegyűjtött több mint ezerkétszáz magyar nyelvű moldvai
és havasalföldi vajdai és főtisztségviselői levél feldolgozása kapcsán került sor
ezek diplomatikai elemzésére. Az alábbiakban e leveleknek, a vajdák mandátumszerű iratainak és a főtisztségviselők többé-kevésbé hivatalosnak tekinthető szövegeinek belső diplomatikai jellemzőit kívánom bemutatni.
Elemzésünk tárgyát nem csupán azért képezik ezek a források, mert az ilyen jellegű iratok alkotják a vizsgált anyag legnagyobb részét, hanem azért is, mert ez a
gyakorlat volt az, ami döntően meghatározta a magánszemélyek magyar nyelvű levelezésének formáit. E lépésünket azzal a feltevéssel indokolhatjuk, hogy a politikai vezetőrétegből származó magánszemélyek erdélyi ismerőseiknek küldött
missilisek megírására ugyancsak a vajdai kancelláriák írnokait, secretariusait alkalmazták 4 .
Sorra véve a különböző formulák bemutatását a missilis levelek, valamint a mandátumok szabályos szerkezetének megfelelően a megszólításhoz, az intitulatiohoz,
valamint a tárgyat bevezető részhez, azaz a protocollumhoz kapcsolódókkal kezdjük. Ezek után majd a záróformulákkal (eschatocollum), a datálással, az aláírásokkal
és a címzéssal foglalkozunk, sorra véve a két országot és időrendben elemezve őket.
A lényeget tartalmazó résszel (contextus), mely különben a legsokszínűbb, néhány
mondaton kívül nem foglalkozunk. Megpróbáljuk felhívni a figyelmet azokra az el-
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térésekre, változatokra, melyek kifejezetten a magánlevelekben találhatók meg. A
különböző formulák bemutatását a moldvai uralkodókéival kezdjük, a havasalföldiekéivel folytatjuk, majd a magánlevelekkel fejezzük be.
A moldvai vajdai kancelláriában kiállított magyar nyelvű levelek megszólító,
köszöntő és bevezető formuláinak fejlődését Alexandru Lápu§neanu uralkodásától
(1552-1568) kezdődően követhetjük nyomon. Már ebben az időszakban találkozunk egy ünnepélyesebb latin és egy szokványosabb latin és magyar változattal.
Ugyanakkor, a XVI. századtól kezdődően magyar nyelvterületen már felbukkannak a teljes egészükben magyar nyelvű bevezető formulák. Feltételezhetjük, hogy
ezeket már ismerték a Kárpátokon túli kancelláriákban is, de ottani feltűnésükre
csak néhány évtizeddel későbbi időszakból van példa3.
A Lápu§neanu idejében keltezett magyar nyelvű leveleknél használt ünnepélyesebb latin nyelvű bevezető formulát 1556-ből idézhetjük: „Alexander, Dei gratia
vaivoda Moldáviáé ac eiusdem terrae dominus verus. Egregie domine, amice nobis
dilecte. Salutem et bonae vicinitatis commendationem" 6 . A kevésbé merev, már
kevert nyelvű változata a következőképpen szólt: „Alexander vaivoda, Dei gratia,
terrae Moldáviáé. Köszönetemet és szolgálatomat ti kegyelmeteknek, bíró uramnak és az egész tanácsnak továbbá köszönetemet minden tisztségteknek" 7 .
§tefan Tom§a( 1563-1564) és Ioan cel Cumplit (1572-1574) vajdák a következő, egyszerűbb formulával vezették be leveleiket: „Stephanus Dei gratia vaivoda
Moldaviensis, princeps Valachiae etc. Prudentes ac circumspecti viri, amici,
vicinique nobis honorandi Salutem" 8 , illetve: „Joannes vaivoda, Dei gratia verus
haeres Moldáviáé. Salutem ac omne bonum tanquam vicinis ac amicis". 9
Petru §chiopul (1574-1577; 1578-1579; 1582-1591) vajda a következő ünnepélyesebb, terjengősebb formulát kedvelte és használta több változatban is: „Nos
Petrus, Dei gratia vaivoda (regni Moldáviáé) 10 , dominus ac verus haeres (terrae
Moldáviáé) etc. Prudens ac circumspecte domine amice, vicine nobis plurimum
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dilecte. Salutem atque vicinitatis nostrae promptissimam commendationem (vicinitatis bonae prosperum omnium successum)" 11 . Igényét a havasalföldi trónra
1583-as levelében a következőképpen fejezte ki: „Nos Petrus, Dei gratia vaivoda
terrae Moldáviáé, dominus ac perpetuus haeres Valachiae. Honesti ac circumspecti
viri, amici ac vicini nobis singulariter dilecti. Salutem ac felicium quorumcunque
properum successum etc." 12
Rövid uralma alatt Ioan Potcoavá vajda (1577-1578) visszatért a kevert nyelvű,
egyszerűbb formulához: „Nos Johannes, Dei gratia princeps Moldáviáé. Köszönetemet írom, mint jó szomszédimnak" 13 .
Aron Tiranul vajda (1591-1592. június; 1592. szeptember-1595) magyar írnokai a teljes egészében magyar nyelvű formulát kedvelték, melynek korábbi meglétét feljebb feltételeztük. Az 1593. és 1594. évek fordulójáról származó, Erdélybe
küldött leveleket a következő bevezető résszel látta el a moldvai kancellária deákja: „Istentől őfelségétől mind testi mind lelki jókat kívánjuk kegyelmednek megadatni mint bizodalmas uramnak" 14 . A Ieremia és Simion Movilá (1595-1606,
illetve 1606-1607) kancelláriájában kiállított levelekkel bizonyítható, hogy a címzett személyétől függően párhuzamosan használták aprotocollum latin és magyar
változatait. Nápolyi Péter 15 kézírásásra alapozva megállapíthatjuk, hogy ez a gyakorlat minden bizonnyal az ő személyéhez köthető. 1596-ban például így kezdte
urának leveleit: „Jeremia Mogila, Dei gratia princeps, perpetuusque haeres Moldáviáé etc. Prudentes et circumspecti viri, amici et vicini nobis honorandi. Salutem
et omne bonurn." Vagy a következőképpen fogalmazott: „Jeremiás Mogilla
vaivoda, Istennek kegyelmességéből Moldova országnak örökös ura és (választott) fejedelme. Köszönetünknek, jó szomszédságunknak utána", de ilyen formulát
is használt: „Jeremia Mogilla, Dei gratia princeps ac perpetuus haeres terrae Moldáviáé. Salutem et nostri commendationem. Isten adgyon kegyelmeteknek sok kívántajókat etc"16. Simion Movilá kancelláriája a következőképpen alkalmazta ezt
a kétnyelvű formulát: „Serenissime princeps ac domine observandissime. Salutem
ac nostri officii et amicitiae benevolam commendationem. Isten felségedet áldja
meg minden kívánsági szerint való jó, szerencsés, kedves, hosszú élettel"17.
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A XVII. század első felében a moldvai vajdák a latin protocolhimok helyett inkább a magyarokat vagy kétnyelvüeket kedvelték. Például II. §tefan Tom§a
(162 l - l 623) a következőképpen fordult Bethlen Gáborhoz: „Serenissime domine,
vicine nobis semper clementissime. Servitiorum meorum paratam commendationem. Az Úr Isten szerencséltesse felségedet minden felséged kívánta javaiban boldog, hosszú élettel és jó szerencsével, mind az felséged tanácsival egyetembe" 18 .
1642-ben ekképpen kezdődött Vasile Lupu (1634-1653) üdvözlő levele: „Az Úr
Isten sok jókkal, jó egészséggel, boldog, szerencsés, hosszú élettel áldja meg az új
esztendőnek minden részeiben kegyelmeteket, mind az kegyelmetek kedves jóakaróival egyetemben" 19 .
Hasonlóképpen járt el Gheorghe §tefan vajda (1653-1658) magyar deákja is,
akitől feltehetően a legtöbb magyar nyelvű levél maradt fenn. Noha ő is használta a
kétnyelvű formát: „Generose domine, vicine nobis benignissime. Servitiorum
nostrorum paratissimam semper commendationem. Az Úr kegyelmedet minden
üdvösséges áldásival és jó szerencsékkel, hosszú élettel áldja meg", mégis gyakrabban találkozunk nála a tiszta latin formulával: „Ilustrissime ac celsissime princeps, domine, domine nobis honorandissime. Servitiorum vicinitatisque nostrorum paratissimam commendationem praemissam" 20 .
Az előbbiekhez hasonló formulákkal a 17. és 18. század fordulójáig találkozunk,
de időközben általánossá vált az a szokás, hogy a terjengős protocollumok helyett
„modernebbeket", azaz rövidebbeket, egyszerűbbeket használjanak, hasonlóan ahhoz, amelyet Constantin Cantemir vajda (1685-1693) kancelláriájában írtak:
„Illustrissime ac celsissime princeps, domine, fráter, amice et vicine benevole" 21 .
Nagy vonalakban hasonló volt a havasalföldi kancelláriai gyakorlat fejlődése is,
azzal a szembeszökő különbséggel, hogy a XVI. században nem használtak magyar nyelvű formulákat aprotocollumokban. Ezt Mihály vajda (1593-1601) vezette be először, kétnyelvű formában.
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Az előzőekben alkalmazott teljesen latin nyelvű szöveget Mihnea Turcitul vajda
(1577-1583; 1585-1591) 1579-es leveléből idézzük: „Mihnie, Dei gratia vaivoda,
dominus verus et haeres perpetuus regni Transalpinensis. Spectabilis et magnifice
domine, vicine et páter mihi honorande. Salutem et felicium quorumqunque
prosperum successum"22.
A Mihály vajda idejéből származó újítás, melyet a kézírás alapján Rácz János
secretariusnak tulajdoníthatunk, a következőképpen szól: „Illustris et magnifice
domine, domine, amice observande. Salutem et nostri benevolam commendationem. Istentől nagyságodnak kívánok sok jókat és jó egészséget megadatni (Istentől kegyelmednek minden jókat kívánok megadatni.); (Adjon Isten minden jót
kegyelmednek és jó egészséget)" 2
Radu Mihnea vajda (1601-1602; 1611. március-május; 1611-1623), akinek
trónigényét többen megkérdőjelezték, leveleinek protocollumait is felhasználta
arra, hogy igazolja annak jogosságát: „Radulius Mihniae (Radul vaivoda filius
Mihne vaivodae) Dei gratia Moldáviáé, Valachiae Transalpinaequae princeps ac
eorundem legitimus perpetuusque haeres etc. Generose domine, amice et vicine
nobis observande. Servitiorum et amicitiae nostrae commendationem etc." 24 Volt
egy másik, ezúttal kétnyelvű formulája is, melyet a Bethlen Gáborral folytatott levelezésben használt: „Sacra regia maiestas, domine, domine mihi summa cum
observantia collendissime (clementissime). Servitiorum meorum addictissimam
(paratissimam) commendationem. Isten felségedet minden igyekezetiben elővivén, áldja meg sok jókkal kívánsága szerint (Isten nagyságodat minden kívánsági
szerint való jókkal, jó egészséggel áldja szerencsében) (Kívánsága szerint minden
igyekezetiben az szent Isten áldja meg felségedet szerencsésen sok jókkal)" 25 .
Bethlen Gábor fejedelemségétől kezdődően II. Rákóczy György uralkodásának
végéig ezek a kétnyelvű protocollumok a leggyakoribbak a munténiai vajdák magyar nyelvű leveleiben. íme a Matei Basarab vajda (1632-1654) kancelláriájában
előforduló formulák: „Mattheus Bassaraba Dei gratia princeps regni Valachiae
Transalpinae vaivoda, etc. lllustrissime ac celsissime princeps, domine domine
nobis clementissime. Servitiorum nostrorum paratam commendationem. Isten
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szent felsége kegyelmedet (nagyságodat) minden kívánsági szerint való jókkal, jó
egészséggel áldja meg (minden dolgaiban áldja meg és tegye szerencséssé)" 26 .
Hasonló gyakorlat volt honos Constantin §erban vajda (1654—1658) kancelláriájában is, ahol aprotocolhimhozhasználtak egy rövidebb és egy hosszabb formulát is,
a következő szövegekkel: „Constantinus §orban, Dei gratia regni Valachiae
Transalpinae vaivoda ac haeres perpetuus. Hogy az Úr Isten nagyságodat szerencsés
élettel boldogítsa kedvesivei együtt, szívből kívánjuk"27. Ennek egy hosszabb változata, melyben régebbi fordulatokat is találunk, a következőképpen szól: „Illustrissime ac celsissime princeps, domine domine vicine et páter nobis honorandissime.
Servitiorum vicinitatisque nostrorum paratissimam commendationem. Az Úr Isten
nagyságodat kívánsága szerint való jó, szerencsés és egészséges hosszú élettel nagy
boldogul, szerencsésen áldj a meg, szívből kívánjuk" 28 . Természetesen ekkor is használtak teljesen magyar nyelvű formulákat aprotocolhimban: „Kosztandin vajda, Istennek kegyelmességéből Havasalföldének ura etc. Kedves hívünk Péter deák, Isten
sokáig éltessen"29.
A XVII. század utolsó évtizedeiben Havasalföldén is, akárcsak Moldvában, a
formulák rövidülésénekés egyszerűsödésének vagyunk tanúi. $erban Cantacuzino
vajda (1678-1688) leveleiben a következő, rövidebb protocollumszöveget találjuk: „Nos Serbanus Cantakuzaenus, Dei gratia princeps Valachiae Transalpinae,
eiusdemque perpetuus haeres" j0 . Amikor Apafi Mihálynak írt, a következő egyszerű módon szólította meg a fejedelmet: „Illustrissime princeps, domine, fráter,
amice et vicine nobis benevole'" 1 . Hasonlóképpen járt el Constantin Bráncoveanu
vajda (1688-1714) is, amikor ekképpen fordult az erdélyi fejedelemhez:
„Illustrissime princeps, domine, domine parens et vicine nobis benevole" j2 .
Az előbbi gyakorlatot követte Teleki Mihályhoz, illetve Káinoki Sámuel háromszéki főkapitányhoz intézett leveleiben Constantin Cantacuzino asztalnok
(1650-1716) is. A fiatalabb havasalföldi főméltóság által használt családias hangvételű megszólításból arra következtethetünk, hogy a politikusok bizalmas viszonyban álltak egymással: „Spectabilis ac generose domine, tamquam páter
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amande" JJ vagy „Mint uramnak, kedves atyámfiának ajánlom kegyelmednek köteles szolgálatomat. Isten minden jókkal, szerencsés, hosszú élettel hogy megáldja
kegyelmedet, kívánom"' 4 .
A magánszemélyek leveleiben használatos protocollumok természetesen mind
Moldvában, mind pedig Havasalföldén a vajdai kancelláriák gyakorlatát követték.
Voltaképpen ezek változatainak tekinthetjük őket. A latin nyelvűek éppenséggel
azonosak a hivatalos missilisekéivel. Pl. Sztan Kulchyamak 1591-ben Bukarestből
Brassóba küldött levele a következőképpen indít: „Egregie, prudens et circumspecte domine, vicine nobis honorande. Salutem et vicinitatis nostre commendationem'" 5 . A magánszemélyek legnagyobb része azonban inkább kedvelte az
egészében magyar formulákat levelében, számtalan változatban reprodukálva a latin udvariassági kifejezéseket, szövegeket. 1592-ben például Bamovszky főpohárnok a következőképpen fordult a besztercei bíróhoz: „Szolgálatomat ajánlom
kegyelmeteknek mint bízott uraimnak. Az Úristentől kívánok kegyelmeteknek
minden jó egészséget megadatni mint bizodalmas szomszéd uraimnak"' 6 . Hasonló
tartalmú volt azoknak az 167l-es leveleknek a protocolluma, melyeket egy bojár
küldött Bukarestből ismerősének, Kun Istvánnak: „Mint énnekem jóakaró uramnak kegyelmednek ajánlom atyafiságos szolgálatomat és hogy Isten ő szent felsége
minden üdvességes jókkal és hosszú békességes élettel hogy megáldja kegyelmedet szívből kívánom" „Mint énnekem jóakaró uramnak és szomszédomnak, kegyelmednek szolgálok és hogy Isten minden kívánata szerint való jókkal, hosszú
békességes élettel, hogy megáldja kegyelmedet szívből kívánom." 37 .
A levél tárgyának bemutatását (contextus) a bevezető részhez (protocolliim)
nem egy sajátos formula kötötte, hanem csupán néhány szó. Ezek között leggyakrabban a továbbá fordul elő, de találunk a következőkhöz hasonló kifejezéseket is:
„Emlékezhetik te nagyságod..." vagy „Ezt adjuk tudtotokra...", illetve „Megadták
énnekem az kegyelmetek levelét..." és „Megérthettük..." stb.
A levelek befejező része (eschatocollum) a datáláson és aláíráson kívül tartalmazott egy jókívánság-félét (apprecatio) is.
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Ez az apprecatioban megfogalmazott jókívánság legtöbbször a címzett egészségére, hosszú életére vagy az isteni gondviselés általi oltalomra vonatkozik. A
XVI. században ezek legtöbbször magyar nyelvűek, de a XVII. században a latin
nyelvű protocolhunhoz általában szintén latin apprecatio tartozik. Mind a latin,
mind pedig a magyar változatnak volt egy hosszabb és egy rövidebb alakja. Mivel
tartalmukból következően e szövegek nem tették lehetővé túl sok változat létrejöttét, e variánsok igencsak hasonlítanak egymásra.
Magyar nyelvű apprecatiom az alábbi példák adhatók: „Isten tartsa meg kegyelmeteket minden jó szerencsével'" 8 , „Kívánjuk az Úr Istentől egészségeteket'" 9 , „Isten áldja meg kegyelmeteket mint jó szomszédinkat nagy, sok, áldott javaival"40. Mihály vajda általában a következő formulákat használta: „Adjon Isten
minden jót kegyelmednek és jó egészséget"41. Vasile Lupu írnoka a következő szövegalakot kedvelte: „Ezek után tartsa meg Isten kegyelmeteket kedves, jó egészségben sok esztendeig ... Tiszta szívből való szomszédságomat ajánlom kegyelmeteknek minden időben"42. Mind Constantin Cantacuzino asztalnok, mind pedig
Constantin Bráncoveanu fejedelem az Apafi Mihállyal folytatott levelezésben a
következő formulát alkalmazták: „Ezek után Isten oltalmába ajánlván kegyelmedet, maradok kegyelmed köteles szolgája, igaz atyafia (jóakarója és mintegy
fia)"43. Gheorghe Duca (1665-1666; 1668-1672; 1678-1683) moldvai vajda ekképpen zárta levelét: „Isten őfelsége nagyságodat sokáig jó egészségben éltesse,
országában boldogítsa, mind édes magzatival együtt, tiszta szívből kívánjuk" 44 .
A latin nyelvű apprecatiokbó\ a következők a leggyakoribbak: „Cui nie meaque
servitia tamquam domino et fratri commendo. Eandemque feliciter valere opto" 4 \
1578-ban Petru §chiopul vajda így zárja levelét: „Eandem quam diuturne feliciter
valere cupimus dominationem vestram. Dominationum vestrarum vicinus et
amicus"46. 1616-ban Radu Mihnea ezeket kívánja levele címzettjének: „Iliisque
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bene feliciterque valere magnificentiam vestram desideramus"47. Gheorghe §tefan
1655-ben pedig ekképpen zárja sorait: „In reliquis eandem illustrissimam principalem dominationem vestram quam diutissime feliciter valere desideramus"48.
Az előbbi formulát 1657-ben Constantin §erban a következőképpen bővíti: „In
reliquo illustrissimam ac celsitudinem vestram quam diu et foeliciter valere ac
gubernare, florere desideramus"49. Ugyanezt a szöveget §erban Cantacuzino kancelláriája 1687-ben így alakítja tovább: „Quibus in reliquo illustrissimam
celsitudinem vestram diu regnantem ac florentem valere desideramus"50. Hasonlóképpenjár el Constantin Bráncoveanu secretariusa is, aki ekképpen változtat a szövegen: „In reliquo illustritatem vestram divinae recomandamus protectioni"51.
A befejező rész fontos eleme volt a datálás (dátum), mely megjelölte az irat kiállításának helyét és idejét. Ezek legtöbbször latin nyelvűek voltak, még azoknak a
deákoknak az esetében is, akik aprotocollumot teljes egészében magyarul írták. A
magyar nyelvű datálás kivételesnek számít. Az erdélyi származású secretariusok
és deákok a magyar nyelvű levelezés első évtizedeiben a latin betűs írás világában
szokásos módon datáltak, azaz megjelölték a kiállítás valamely egyházi ünnephez
viszonyított hónapját és napját. Mircea Ciobanul vajda (1545-1552; 1553-1554;
1558-1559) deákja például így járt el: „Dátum ex castro nostro prope Targawistia
metato, feria IV. ante Pentecosten, anno 1553"52. Ugyanígy íratta a dátumot Socol,
havasalföldi „iudex" (iudex curia regni Transalpinensis supremus): „Dátum in
oppido Bwkoresth, die Assumptionis Marié, anno domini 1555"53. Az Alexandru
Lápu§neanu vajda deákja által használt magyar szöveg is hasonló: „Ez levél költ
Swcwyan, Szent Margit asszony napján, anno domini 1558' 04 . Miután Erdélyben a
reformációt követően áttértek a mind a mai napig használatos időmegjelölésre,
melynek értelmében megnevezik a hónapot és azt követően a nap sorszámát, a Kárpátokon túl tevékenykedő magyar secretariusok is alkalmazták ezt a módszert.
Ugyanígy tettek az arab számok használatával kapcsolatban is. A római számokról
arab számokra való áttérés már a magyar nyelv írásbeli használata előtt, még a csak
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latin írásosság korában megtörtént. 55 . Nem mindennapi jelenségnek tekinthető,
hogy a XVI. század végén, XVII. század elején egy Nápolyi Péter vagy Rácz János
kaliberű igényes secretarius római számokkal datált, természetesen a levél ünnepélyes külsejének fokozásáért 36 . Az is előfordult Nápoly i Péternél, hogy egy Ieremia
Movilá vajda által íratott levélben mintha játszott volna, keverte a datálásban a római és az arab számokat a következőképpen: „Dátum ex villa Lipotom XXVI die
Xbris M603" 3 '. A Movilá-család kancelláriájában a római számoknak az ünnepélyesség növelése céljából való használata Nápolyi Péter nyomán divattá vált. Ez a
szokás tovább élt Constantin Movilá uralkodása alatt is (1607-1611), sőt még Boér
István secretarius is így datált 1612-ben 38 . Havasalföldén Rácz János, Mihály vajda magyar deákja is előszeretettel választotta ezt a megoldást, különösképpen a bécsi császári udvarral folytatott levelezés esetében 39 . Meg kell említenünk, hogy a
Kárpátokon túli magyar nyelvű levelek román kibocsátói a saját, cirillbetűs írásbeliségükben használatostól eltérően az évet a nyugati keresztény (latin rítusú) szokás szerint tüntették fel. Erre abból következtethetünk, hogy amikor nem így tettek,
külön felhívták rá a figyelmet. Például: „íratott Bukuresten, júliusnak 6-ik napján,
világ teremtésétől fogva 7162. esztendőben" 60 vagy a következőképpen: „Dátum
in Jászvásár, 23 Április, Krisztus urunk születése után 1655, ó szerint anno
7163" 61 .
Hasonlóképpen fontos volt a datálásnál a kibocsátás helyének feltüntetése. Ebből a meggondolásból terjedhetett el, még a magánszemélyek leveleinek esetében
is, a latin nyelvű helymegjelölés. Természetesen akad példa a helynevek magyar
formában történő használatára, de ezek elsősorban a XVI. századból valók és nem
hivatalos levelekben fordulnak elő. Ugyanakkor igyekeznek minél rövidebbek
lenni és minél pontosabb helymegjelölést biztosítani. Például: „Költ Szwczyuan
[ 15]92 die augusti" 62 vagy szintén 1597-ből „Költ ez levél Zuchowa varasbul, anno
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domini 1597"6'1, illetve „Ez levél költ Jazvasart, Böjtmás hónak tizenkettedik napján, anno 1572"64, „kelt Moldovában Jasvasart" 65 .
A latin datálásnál, főképpen ha a kibocsátó a vajda volt, a kiállítás helyét vagy
locativasszal vagy az ex, illetve in viszonyszókkal fejezték ki. Ha nem is következetesen, de megpróbáltak rámutatni arra, hogy a kiállítás helye mezőváros, város vagy
falu volt-e, sőt időnként más pontosításokat is alkalmaztak, feltüntetve a pontos helyet a helységen belül, illetve az országot is. A számtalan változatból csak néhányat
idézünk: „Dátum in civitate nostra Jaas" 66 , „Dátum ex aula nostra waivodali
Jazvasar"67, „Dátum ex curia nostra Jasiensi"68, „Dátum in civitate nostra Zuchaviae
in Moldavia" 69 , „Dátum in regnonostro Moldáviáé, in civitate Jasiensi"70, „Dátum in
praecipua principali nostra civitate Jasvasarina" 71 , „Dátum in civitate nostra
Succavia Moldavorum" 72 , „Dátum ex aula nostra Bukurest" 73 , „Dátum in aula
(curia) nostra Tergovista (Bukurest)"74, „Dátum in sede nostra Bukurest"75.
A pecséten kívül a megerősítés, a hitelesség bizonyítása itt is az aláírással történt. A levelek aláírásának szokása a 15. században jött divatba. Kezdetben az aláírás helye a szöveg alatt, a bal oldalon volt. Később középre került, majd végül a
jobb oldalon állapodott meg. Hosszú ideig az aláírás nem sajátkezű volt, hanem a
levelet kiállító deák írta oda. A vajdák hivatalos leveleit ritkán a secretariusok is
ellenjegyezték. Ezeknek az aláírásoknak a helye a Kárpátokon túli kancelláriák
gyakorlatában a vajda aláírása alatt, lent a papír jobb oldalán volt. Amint azt már
említettem, a moldvai vagy havasalföldi vajda latin betűs aláírása legtöbbször a levelet író deák, illetve secretarius kezétől származik. Az ezek alatt levő cirill betűs
aláírást autográfnak tekinthetjük. Ezek helye többnyire szintén a papír jobb oldalán
van. E gyakorlattól következetesen eltért Ieremia Movilá moldvai és még gyakrab-
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ban Mihály havasalföldi vajda, amikor a magyar szöveget a levél bal oldalára írt cirill betűs aláírásával hitelesítette.
E levelek záró részénél megjelenik sokszor, a datálás és az aláírás közé ékelve,
egy udvariassági formula kíséretében az aláíró személy méltósága is. Éppen ezért
úgy gondoljuk, hogy az eschatocollam sajátosságainak elemzésekor néhány szóval fel kell hívnunk a figyelmet ezekre is. Ez a szöveg is nem egyszer latinul vagy
magyarul kapcsolódik a tényleges aláíráshoz. Mihály vajda esetében például a következőképpen szól: „Sacrae caesareae regiaeque maiestatis vestrae humilis
fidelisque servitor Michael vaivodae regni Transalpinensis" 76 , „Generose dominationis vestrae amicus Michael vaivoda regni Transalpinensis" 77 , „Felségednek
szolgál az havasalföldi Mihail vajda" 78. A Radu Mihneaé pedig ekképpen hangzik:
„Magnificarum, generosarum ac egregiarum dominationum vestrarum amicus
benevolus Radul vaivoda princeps ac haeres perpetuus Transalpinae valachiae" 79 .
Petru §chiopul levelét a következőképpen írta alá secretariusa: „Dominationum
vestrarum vicinus et amicus. Ex proprio mandato Dei gratia Petri principis terrae
Moldáviáé" 80 , Simion Movilá aláírása, melyet a cirill betűs autográf változat követett, a következőképpen szólt: „Amicus syncerus Simeon Mogila Dei gratia vaivoda ac perpetuus haeres Moldáviáé" 81 . Vasile Lupu gyakran zárta leveleit az alábbi
kétnyelvű szöveggel: „Tiszta szívből való szomszédságomat ajánlom kegyelmeteknek minden időben. Basilius Dei gratia terrarum Moldáviáé princeps ac
dominus" 82 . Gheorghe § te fan általában ezt a formulát kedvelte: „Earundem dominationum vestrarum amicus benevolus (servitor paratus) Stephanus Dei gratia
princeps ac haeres perpetuus Moldáviáé" 83 . Gheorghe Duca hatalmi igényeit aláírásával is ki kívánta fejezni: „Illustrissimae ac celsissimae dominationis vestrae
amicus et vicinus benevolus Duka princeps Moldáviáé ac Okraine" 84 . Constantin
Cantemir kancelláriájában pedig ez járta: „Illustrissimae dominationis vestrae
fratris, amici et vicini benevoli Constantin vaivoda, Moldvaország fejedelme" 85 .
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A diplomatikai elemzés szempontjából a címzést is az eschatocollum részének
kell tekintenünk, noha ezek a XVI-XVII. században a középkorban szokásosnál
jobban elkülönültek a levelek szövegétől. A magasabb rangú levélírók külön ívet
használtak e célból. Rövidebb szöveg esetében a levelet az első oldalra, míg a címzést ettől távolabb, az ív negyedik oldalára írták. A címzés nyelve szinte mindenkor
latin volt. Ettől a szabálytól még azok az írnokok sem tértek el, akiknek elég halvány fogalmaik voltak a latin nyelvtan törvényszerűségeiről. Magyar nyelvű címzést eddig még nem találtam a vizsgált anyagban és időszakban, még a
magánlevelezésben sem. Olybá tűnik, hogy a hétköznapi nyelv használata ez esetben udvariatlanságnak számított volna. A két vajdai kancellária deákjai tehát arra
törekedtek, hogy alkalmazkodjanak a magyar nyelvű írásbeliségben elterjedt címzési szokáshoz. Az, hogy viszonylag keveset hibáztak, azzal magyarázható, hogy
amint azt már említettem a secretariusok nagy része erdélyi származású volt, többnyire anyanyelvük is magyar volt, illetve iskoláikat is Erdélyben végezték, „szakképzettségükre" is ott tettek szert. íme néhány példa címzésekre: Mircea Ciobanul
vajda (1545-1554; 1558-1559) 1553-ban Kendi Ferencnek küldött levelére ezt
iratta: „Magnifico domino Francisco Kendi consiliario regni Transsilvanensis,
domino et fratri unice singularissimo" 86 . Mihnea Turcitul vajda 1579-ben kelt levelét a következő címzéssel látták el: „Spectabili, magnifico domino Christophoro
Bathori de Somlio, vaivode Transsylvaniensi et Siculorum comiti etc. vicino et
tanquam patri honorando" 87 . Végül pedig lássuk egyik, Radu Mihnea által Bethlen
Gábornak küldött missilis címzését: „Sacrae regiae maiestati, domino domino
Gabrieli Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. regi electo,
Transsylvaniae principi et Siculorum comiti etc. domino domino mihi summa cum
observantia colendissimo" 88 . Több esetben a címzést kalligrafikus betűkkel írták
és tollrajzokkal díszítették. Noha nem tartozik ténylegesen a címzéshez, de említésre méltó, hogy a latin nyelvű szöveg mellé a már lepecsételt levélre a logofat
(kancellár) olykor néhány szavas cirill betűs utasítást írt a levélvivő postának 8 '.
Amint azt a bevezetőben megállapítottam, s amint azt reményeim szerint elemzésem is igazolt, a román vajdák általában kancelláriai gyakorlattal rendelkező, iskolázott erdélyieket alkalmaztak titkárnak vagy íródeáknak. Munkájuk éltetője
nem valamiféle társadalmi igény, hanem a külkapcsolati szükséglet volt. Termé-
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szetesen ezek a hosszabb vagy rövidebb időre Moldvába vagy Havasalföldébe átkerült, korszerű deákos műveltségű írástudók a megszokott, az egész magyar
nyelvterületen elterjedt általános formai, helyesírási, nyelvi szabályokhoz igazodva végezték írásos munkájukat. A magyar nyelvű hivatalos írásbeliség tehát a Kárpátokon túl az erdélyi fejedelemség mindenkori gyakorlatához igazodva fejlődött,
államközi szoros politikai és gazdasági kapcsolatok hívták életre és addig virágzott, amíg Erdélyben a magyar volt az írásnyelv. Amilyen ütemben a bécsi kormányzat a Habsburg-uralom alá került provinciában a XVIII. században újra a
latint tette az udvari és a tartományi hatóságok közötti kapcsolatok hivatalos nyelvévé, olyan ütemben halt el a magyar írásnyelv használata a Moldva, Havasaifölde
és Erdély közötti hivatalos kapcsolatokban és szorult vissza a magánszférába.

ERDŐS ZOLTÁN
FARKAS VAGY KUTYA?
Hatalmi jelképek és politikai program Zsámboky János

emblémáján

Az embléma műfaja, mely a XVI. század közepén alakult ki, a humanista művészek
egyik legizgalmasabb leleménye. Az emblémát egy kép (pictura), egy cím
(inscriptio) és egy epigramma (subscriptio) alkotja, témáját pedig egy-egy mitológiai elem, történelmi esemény, egy társadalmi vagy természetei jelenség adja. Megértése szellemi erőfeszítést igényel, a benne rejlő utalások bonyolultak, áttételesek, a
jelentést sűrű homály fedi. A szemlélőnek több szinten is egymásra épülő, egymásba
átjátszó jelképeket megfejtve kell leszűrnie az épülésére szolgáló tanulságot.1
Az embléma tehát mindig közös játékra hívja a szemlélőt. Ez állt Zsámboky János szándékában is, amikor elkészítette és 1564-ben kiadta emblémagyűjteményét. Bár nem szolgál rendszeres erkölcstannal, egyes emblémáival legtöbbször
életvezetési tanácsokat kíván adni; ritkán érinti a költészet, a retorika és az orvoslás
témáját, és kerüli a kortörténeti és politikai vonatkozásokat is. Az értelmezést
könnyíti, hogy kép és szöveg minden esetben a legnagyobb összhangban van;
Zsámboky ennek érdekében szoros kapcsolatot tartott az illusztrátorral. 2 A közös
játékot, az együttgondolkodást azonban a szerző helyenként igen megnehezíti: a
kevés politikai tartalmú emblémák egyike például igencsak sok fejtörést kíván a
szemlélőtől. A cím szerint Hunyadi Mátyás és Szapolyai János címerét egyesíti,
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vagyis rögtön az inscriptio egy roppantul komplikált diskurzust jelöl ki az értelmezés kereteként.
A kettős királyság korában mindennél élesebben rajzolódott ki két rivális politikai csoport elhatárolódása. A János király és a Ferdinánd mellett állók kölcsönösen
tagadták a másik párt létjogát. A legfinomabb kifejezés volt egymás pártütőnek és
közellenségnek nyilvánítása. A János-pártiak azonban már arról beszéltek, némely
magyarok a sátántól lépre csalva állnak Ferdinándhoz, 3 a Ferdinánd-hű kassaiak
pedig látványosságot csináltak a Szapolyai-címer meggyalázásából. 4 A politikai és
morális fogalmakra épülő nyelvi és képi üzenetek mindkét oldalon arra szolgáltak,
hogy a saját imázs megteremtésével együtt megvonják a másik féltől az elismerés
és a legitimitás minden formáját. 3
Ehhez a diskurzushoz csatlakozik Zsámboky emblémája, a maga sokrétű jelképrendszerével. A kép bal oldalán a Hunyadiak címerállata, a holló látható, amely
egy lantot és egy Gorgó-fejes pajzsot tart. A holló felé lép a Szapolyaiak címerállata, a farkas (vagy talán kutya), szája enyhén nyitva, emlői duzzadtak. A háttérben
hármas halmot látunk, egyik csúcsán egy kettős kereszttel, másikon pedig egy pártázatos koronával. A kereszt előtt egy szalag húzódik végig, a „SVA ALIENAQVE
NVTRIT" felirattal. A kép keretének egyik oldalán paletta, a másikon derékszögű
vonalzó és mérőón látható, legfelül középütt pedig egy bagoly ül. 6 (1. kép) A képhez tartozó epigramma Mátyás király tetteit dicsőíti, végén pedig egy Habsburg
Miksához intézett, a török elleni összefogásra buzdító felszólítás olvasható. 7
Hogy megismerjük az embléma minden részletének hátterét, tekintsük át, hogy
a kép legfontosabb szimbólumai milyen formákban és milyen kontextusokban
bukkantak fel a XVI. század első felének politikai diskurzusában.
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1. kép. Szapolyai János és Hunyadi Mátyás egyesített címeralakjai
Zsámboky János emblémáján
(Zsámboky; 1564. 161. p.)

Az országcímer
A XV. század végétől az ország címerén szereplő négy ezüst sávot magyarországi
folyókkal kezdték azonosítani. 1496-ban II. Ulászló a szlavón címeren feltűnő két
ezüst pólyát a Dráva és a Száva folyóknak feleltette meg, hat évvel később pedig
Kassa címerbővítő oklevele értelmezte az Arpád-sávokat a Duna, a Tisza, a Dráva

és a Száva folyók jelképeiként. Ezt a szimbolikus magyarázatot használta Werbőczy is a Tripartitumban, 8 majd Maczedóniai László a német birodalmi gyűlés előtt
1522-ben elmondott beszédében: „Magyarország leghatalmasabb erődítményei,
várai, sáncai az a négyfolyó volt, mint a királyság címere is mutatja... "9 Bár az Árpád-sávok magyarázata a területi egység jelképeként már korán elterjedt, a hármas
halmot csak a XVII. század közepén kezdték az ország három legmagasabb hegyével azonosítani. 10 Mivel Zsámboky idején még csak az Árpád-sávokat ruházták fel
földrajzi jelentéssel, a hármashalom pedig igen ritkán szerepelt önállóan, ezért az
emblémán szereplő hármashalom-motívumot nem értelmezhetjük az ország területénekjelképeként; más, kevésbé egyszerű jelentést kell keresnünk.
Az országcímer a magyar állam területi integritása mellett már korán összekapcsolódott a nemzet történelmi múltjával és az ősi szabadságok, a nemzeti szuverenitás eszméjével is: „Ez a négy folyó, mely a zöld halomból kiemelkedő kettős
kereszttel Magyarország címerét alkotja (...) Attila véres kezétől, és az őnyomdokain járva birtokoljuk címerünket"n—mondja
ki Oláh Miklós az Attila királyról
készített írásában.

A farkas
János király hatalmi reprezentációjában természetesen nagy szerepet kapott címerállata, a farkas. A farkasos, illetve az egyszarvút ábrázoló címer a király felségpecsétjén a Hunyadi-kori hagyományoknak megfelelően az országcímer közepén, a
szívpajzson látható. Szintén János méltóságát, és — házassága után — immár kiterjedt európai rokonságát, nemzetközi elismertségét reprezentálta családi címere
a neki ajánlott könyvek címlapján. Honterus János egyik kiadványán a Szapolyaicímert a magyar állam címerével, valamint Izabella királyné családi címereivel
egyesítve szerepeltették. (2-3. kép)
Hasonlóan nagy jelentőséggel bírt a címerhasználat a legelterjedtebb propagandaeszközön, a pénzeken is. Az érméken a XIV. század vége óta hagyományosan
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Bertényi Iván: Magyar címerek. (A továbbiakban: Bertényi, 2009.) In: Rubicon 194. (2009):4.
38-57. p.
Janus Pannonius - Magyarországi humanisták. Szerk.: Klaniczay Tibor. Bp., 1982. (A továbbiakban: Klaniczay, 1982.) 905. p.
Bertényi. 2009. 43-44. p.
Oláh Miklós: Hungária - Athila. Ford.: Kulcsár Péter, Németh Béla. Osiris Kiadó, Bp., 2000.
(A továbbiakban: Oláh, 2000.) 19. p.

2. kép. János király felségpecsétje, 1531.
A vésnök a szívpajzson helyezte el a Szapolyaiak farkast,
illetve egyszarvút ábrázoló címerét.
(Gyulai, 2004. 118. p.)

Szent László páncélos alakja és Magyarország Patrónája, Szűz Mária jelent meg.
Míg Ferdinánd korai veretein követte ezt a hagyományt, éppen Szapolyai volt az,
aki megtörte ezt a tradíciót: saját címerét tette a pénzek központi elemévé. Háromszoros aranyforintján — amely nagy értéke miatt inkább emlékpénz lehetett, mint
tényleges fizetőeszköz — az előlapra saját portréját, a hátlapra családi címerét verette. Az országcímert a vésnök kettébontotta, az érem közepére pedig a hármas ha-
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3. kép. Honterus János Szent Ágoston-kiadása,
János és Izabella királyné egyesített címerével, Brassó, 1539.
(Az Országos Széchenyi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára internetes
katalógusa: http://www.oszk.hu/frame_hu.htm7hun/gyuit/kulongvu/
kulongyu_index_hu.htm I. 30.)

lomból kiemelkedő farkast helyezte, igencsak háttérbe szorítva evvel a nemzeti
szimbólumokat. 12 (4. kép)

4. kép. János háromszoros aranyforintja, előlapján a király portréja, hátlapján
a családi címert a kettős keresztes és a sávozott országcímer fogja közre.
(Unger Emil, Dr.: Magyar éremhatározó, II. Kötet.
Magyar Éremgyüjtők Egyesülete, Bp., 1980. 46^17. p.)

Az ellenfél szintén mesterien használta ki Szapolyai címerállatában rejlő lehetőségeket. A családi jelképet a visszájára fordították, az eredetivel homlokegyenest
ellentétes kontextusba helyezték: a Szapolyai reprezentációjában a bátorságot és
kitartást megjelenítő állat rettegett, kegyetlen ellenféllé változott, máskor pedig a
fenségességet, higgadt erőt sugárzó farkasból gyenge és gyalázatos kutya vált.

12

Gyulai Éva: Farkas vagy egyszarvú? Politika és presztízs megjelenése a Szapolyai-címer változataiban. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Rrdélyről. Studia
Miskolciensia 5. (91-110. p.) Szerk.: Bessenyei József - Horváth Zita - Tóth Péter. Miskolc,
2004. 99. p.; Soós Ferenc. A magyar fémpénzek feliratai és címerei 102. p. É. n. [1998 ]

Eck Bálint bártfai tanító két röpiratában Jánost borzalmas farkasnak, és phrygiai
kutyának nevezte. 1 ' Nem elképzelhetetlen, hogy a képzett és tájékozott humanista
szerző evvel a török szövetségre, és az abban rejlő veszélyekre utalt, hiszen a törököt — elsősorban a német röpiratokban —- szintén gyakran írták le és ábrázolták
vérebként (Bluthund). 14 A Habsburg-párt egyik kedvelt fogása volt ugyanis a politikai vitákban, hogy lépten-nyomon igyekeztek összemosni János viselt dolgait a
törökével. Oláh Miklós például keserves hangvételű levélben emlékezett meg
azokról a bajokról és szorongattatásokról, „melyekkel annyi ideje gyötör már egyfelől a kereszténység ellensége, a török, másfelől János király ".15 Thardassy István
pedig arról panaszkodott a baranyai állapotokkal kapcsolatban, hogy „ez arwlo:
magiarok mynd: tereke lenek: chak: En: wagiok. azthe: k. hazawaly: es azon
zegienjzolgaymaly: kerezthyen... "16
Más alkalmakkor a farkas nem annyira az elrettentés, mint inkább a maró gúny
eszköze volt Szapolyai ellenfeleinek kezén. A farkast ilyenkor kutyává fokozták
le, márpedig a kutya szitokszó volt, a gyalázatos, a megvetendő szinonimájaként
használták. Ennek politikai felhasználását mutatja egy kassai eset. Miután Ferdinánd 1527 nyarán megindította hadjáratát János ellen, a kassai magisztrátus a
Habsburg uralkodó támogatása mellett határozott. A döntést aztán nagy ünnepség
keretében hozták a lakosság tudomására. A bíró hosszú beszédet tartott németül,
majd Te Deumot énekeltek annak örömére, „hogy a magasságos Isten adott nekik
német királyt". Kihirdették, hogy halálbüntetés terhe mellett senki sem nevezheti
királynak Jánost. Néhány polgár aztán a saját szakállára tovább folytatta az elöljárók által rendezett ünnepséget. „János király címerét, mely a fair a voltfelakasztva,
lerántották, szalmával egy kiskutyára kötötték, majd levizelték, s emberi ganajjal
lepiszkolták. Azután meggyújtották a szalmát a kutyán, s gyalázva mondták: íme a
kutyakirály! íme a kutyakirály!'
A családi címer brutális meggyalázásával a kas-
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Ritoók Zsigmondné. Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. 265-277. p. (A továbbiakban: Ritoók, 1971.) In: Irodalomtörténeti Közlemények, 75. (1971): 3. 267. p.
Horváth Magda'. A törökveszedelem a német közvéleményben. Bp., 1937. 20-27. p.
Oláh Miklós I. Ferdinándnak, Linz, 1530. február 4. In: Magyar humanisták levelei, XV-XVI.
század. Közreadja: V. Kovács Sándor. Bp., 1971. 608. p.
(Thardassy István Bakics Pálnak, Márévár, 1530. május 20. előtt. In: Hegedűs Attila - Papp
Lajos'. Középkori leveleink 1541-ig. 201. p. Bp., 1991. Thardassy gyűlölete az áruló magyarok ellen persze nem lehetett igazán őszinte, mert később már János királytól kapott adománylevelet Márévárra.
Szerémi, 1979. 185. p.

saiak nem egyszerűen becsületében sértették, hanem (az esemény kontextusából
következően) királyi méltóságától fosztották meg Jánost.

A holló
A két király közti polémiában nagy szerepet kapott a történeti érvelés. A lehető legváltozatosabb eszközökkel igyekeztek saját legitimitásukat megalapozni a nagy
elődök örökségének kisajátításával. A közvetlen előd, II. Lajos alakja mellett a legjelentősebb hivatkozási alap Hunyadi János és Mátyás király lett.
János az 1527 őszén az egész országhoz intézett kiáltványában teremtett először
folytonosságot Mátyás király és saját maga között. János Mátyás király nagy célját,
a török elleni harcot akarja folytatni, de ugyanúgy, ahogy elődjét, őt is a Habsburgok fellépése akadályozza ebben. 18 János később is többféle módon igyekezett
kapcsolódási pontokat keresni Mátyáshoz ott is, ahol kettejük politikai arculata inkább eltéréseket mutatott. Feltétlenül pozitívabbnak tüntették fel János megválasztásának körülményeit: jogalapj a „ nem az erőszakra és a rosszak állandó félelmére,
mint Mátyás király, (...) hanem az állam iránti ragyogó érdemeire támaszkodik,"19
Bogáti Fazekas Miklós Mátyás királyról írt históriás énekében pedig utólag igyekezett menteni a török szövetséget: míg Mátyás a kedvező körülményeknek köszönhetően mindig fel tudott lépni a török ellen, János — hátában a németekkel —
olyan kényszerként vállalta a megegyezést a Portával, ami elkerülhetetlen volt az
ország békéjének fenntartásához. 20
Sikerült emellett a közvéleményben elterjeszteni, hogy a Szapolyai család annak idején szoros kapcsolatban állt magával Mátyással. Szapolyai István már bizalmasa volt Mátyásnak, akit az újszülött János keresztapjának is választottak.
Mátyás állítólag azt is megjövendölte, hogy a gyermekből egykor király lesz21 — a
csodás elem és a nagy király személyének összekapcsolásával állt elő János
könnyen terjeszthető, anekdotaszerű legitimációs érve. Ehhez egészen hasonló
módon járt el jó pár évvel később Verancsics Antal a II. János születésére írt üdvöz-
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Barta Gábor. A törökös ideológia kezdetei Magyarországon. 8-19. p. In: Keletkutatás, 1987.
tavasz. 10-11. p.
Bethlen Farkas'. Erdély története, I. kötet. (A továbbiakban: Bethlen I.) Ford.: Bodor András.
Bp., - Kolozsvár. É n. [2000.] 46-47. p.
Ld.: Nemeskiirty István. A magyar népnek, ki ezt olvassa. (A továbbiakban: Nemeskürty,
1975.) Bp., 1975. 165. p.
Szerémi, 1979. 46. és 139. p.; Bethlen 1. 44. p.

lö versében: „ Nagy Mátyásunknak szép korszaka óta sosem volt/még ennéljobb és
ily ragyogó a napunk... " Bár személyes érintkezésre már nem lehetett hivatkozni,
mégis a gyermeket állította be Mátyás müvének majdani folytatójaként és beteljesítőjeként. 22
János a szöveges propaganda mellett képi eszközökkel, a címerhasználat révén
is igyekezett nemcsak ápolni a Hunyadiak kultuszát, hanem bemutatni a folytonosságot Mátyás és a Szapolyaiak között. János mindvégig a Hunyadiak gyakorlatát
követte avval, hogy felségpecsétjeire saját, az országcímerrel egyesített nemesi címerét vésette. 1533-ban az ő megrendelésére készíttette el Statileo János püspök
Hunyadi János és Mátyás síremlékét. Hunyadi János domborművű alakja mellé a
hollós címerrel átellenben elhelyezték a Szapolyaiak farkasos címerét is, az epitáfium pedig azt hirdette, a Hunyadiaknak „ a Szepesi grófok növendékei".23 A törökverő hős személye, valamint a sírkő harci jeleneteket ábrázoló domborművei
egyaránt János király törökellenes politikáját demonstrálták. (5-7. kép)
Ferdinánd hívei egyszerre igyekeztek visszájára fordítani, hiteltelenné tenni János propagandáját, és megalapozni saját pozitív érveiket a Hunyadiak örökségével
kapcsolatban. Ursinus Velius udvari történetíró Ferdinánd koronázásán elhangzott
beszédében a János-párti legendát érvénytelenítve azt hangoztatta, hogy Ferdinándban éledt újjá Mátyás, ő lesz a nagy király művének folytatója; itt természetesen a törökellenes harc emelődött ki Mátyás életművéből. 24 Ferdinánd hívei
felkarolták, élőszóban és nyomtatott röpiratokon terjesztették a Mátyás meggyilkolásáról szóló rémhírek egy változatát, mely szerint a merényletet éppen az akkori
helytartó, Szapolyai István vezetésével tervelték ki és hajtották végre. Az ekkor elsikkasztott, hollós címerrel ellátott kincsek apja halálával Jánoséi lettek —jelképesen tehát örökösévé vált Mátyás meggyilkolásának is.23
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Verancsics Antal: János király fiának, II. Jánosnak szerencsés születésére. In: Klaniczay, 1982.
340-341. p.
Gyulai, 2004. 97-98. p.
Imre Mihály: „Magyarország panasza". A Querela Hungáriáé toposz a XVI-XVII. század irodalmában. 19. p. Debrecen, 1995.
Dernsch-wam, Hans: Erdély - Besztercebánya - Törökországi útinapló. (A továbbiakban:
Dernschwam 1984.) Közreadja: Tardy Lajos. Bp., 1984. 112-1 13. p.; Kretschmayr Henrik.
Adalékok Szapolyai János király történetéhez. In: Történelmi Tár. 26. (1903). 267. p,; Ritoók,
1971. 267. p.

Az embléma értelmezési lehetőségei
Az embléma címe szerint a képen az egyesített Hunyadi- és a Szapolyai-címert látjuk. Nem egyértelmű azonban, hogy a farkas milyen szerepben tűnik fel, és hogy
mi lehetett a célja a két családi címer, valamint az országcímer egyesítésének. 26
Első és legegyszerűbb lehetőség, ha a habsburgiánus diskurzusnak megfelelően
a képen szereplő farkasban Szapolyai címerállatát látjuk, annak minden negatív
felhangjával együtt. A farkas így a törökkel szövetségben álló, az országot rontó,
pusztító vadállat lenne, amely felemelt mancsával talán éppen Mátyás művét készül magához ragadni és szétzúzni. Az értelmezést azonban nem támasztja alá
maga a farkas ábrázolása: a képen nem annyira egy veszedelmes vérfarkas, sokkal
inkább egy békés anyaállat tűnik fel; látványosan duzzadt emlői és a felirat egyaránt erre utal.
Egy másik, szintén egyszerű lehetőség az volna, hogy a farkasban nem Szapolyai címerállatát kell keresni. Erre utal az emblémához tartozó vers, amelyben
egyáltalán nem esik szó János királyról. Ha a farkast a Szapolyaiak címerállataként
értelmeznénk, az jócskán kilógna a kizárólag antik elemekre épülő jelképrendszerből is: a lant, a Gorgó-fej, a bagoly egyaránt az antikvitás szimbólumkészletéből
szánnazik, és még a holló is rendelkezik antik vonatkozással, a Bonfmi által kreált
genealógia révén. Az emblémán szereplő farkas ebben a kontextusban egyértelműen a Remust és Romulust tápláló anyafarkassal azonos; ezt támasztja alá a felirat,
és az állat emlői. Az ország táplálására, építésére, a király messze földön híres műpártolására utal a lant, valamint a képet keretező szimbólumok, a békés építkezés
és a mindent megkoronázó bölcsesség jelképei. Mátyás életművéből azonban nem
maradhat ki az országot gyarapító, világverő hős imázsa sem. A holló azt a
Gorgó-fejes pajzsot tartja, amelynek látványára az ellenség menten kővé válik.
Nem szabad átsiklani afelett sem, hogy a holló és a farkas ugyanabba az irányba
néz; Buda és Róma ugyanarra a külső veszedelemre, ellenfélre tekint. Félreismerhetetlen tehát a párhuzam Róma alapítása és a magyar nagyhatalmat megalapozó
Mátyás országépítő tevékenysége között.
Ezt a gondolatot vezeti tovább a képhez tartozó epigramma, amelyben a szerző a
török elleni fellépésre buzdít, hivatkozva a Mátyás által megcsillogtatott hősi erényekre. Zsámboky, a Mátyás alakjához kapcsolódó Habsburg-párti diskurzust
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Az emblémák egyik legkimerítőbb elemzését elkészítő Varga László sem ad választ erre a kérdésre. Dr. Varga László: Sámboky (Sambucus) János filológiai és költői munkássága. (A továbbiakban: Varga, 1963.) I kötet Debrecen, 1963. 288-289. p.

5. kép. Hunyadi János sírjának sematikus rajza
az egyszarvút ábrázoló Szapolyai-címerrel
(Gyulai, 2004. 117. p.)

6. kép. Hunyadi János sírjának fedőlapja
(Barta Gábor: Nándorfehérvár 1456. Móra Kiadó, Bp., 1985. 307. p.)

7. kép. Jelenetek a Hunyadi János sírján látható domborműveken:
törökök magyar foglyokat hajtanak,
illetve magyar katonák csapnak össze törökökkel.
(.Barta Gábor: Nándorfehérvár 1456. Móra Kiadó, Bp., 1985. 157-158. p.)

folytatva a nagy király müvének örököseként Miksát tünteti fel, aki nemcsak hadi
erényeket tud felmutatni, hanem a tudományok és művészetek pártolásában sem
marad le dicső előde mögött. A könyv ajánlása és egy másik embléma szövege szerint valóban a Habsburg uralkodók egyesítik magukban mindazokat a fejedelmi tulajdonságokat, amelyek az ország megóvásához és fenntartásához szükségesek. 27
Mindemellett a római anyafarkas birodalomalapító és birodalomépítő gesztusa
sem csak Mátyással és az ő örökébe lépő mindenkori magyar királyokkal kapcsolódik össze, hanem a Habsburg családdal is.28 Egyértelmű tehát a párhuzam: a magyar királyi és a római császári címet viselő Habsburgok örökösei és beteljesítői a
római birodalom és a magyar nagyhatalom történelmi hivatásának: ők a letéteményesei a keresztény világbirodalom eszméjének és a keresztény világ barbárokkal
szembeni oltalmazásának.
Ez az értelmezés azonban nem veszi figyelembe az embléma címét: bármilyen
értelmezési nehézségeket okoz is, a Hunyadiak címerállata mellett mégiscsak a
Szapolyaiak farkasát látjuk. A megoldás ebben az esetben az lehet, hogy a farkasban egyszerre kell észrevennünk a capitoliumi farkast, és a Szapolyaiak címerállatát. A farkas alakján így két történelmi esemény sejlik át: a világhódító antik
birodalom megalapítása, és a kényszerhelyzetbe került magyar állam megóvása. A
politikai elit és az értelmiség egy része János török szövetségében a két tűz közé került ország fenntartásához nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen lépést látott. Ez a vélemény legerőteljesebben a törökös politikát támogató protestáns szerzők műveiben
jelent meg. Farkas András szerint a németek és a törökök egyaránt Isten büntetéseiként sújtják a magyarságot. A két ellenség közül ugyanakkor a török bizonyult a kisebbik rossznak, ezért: „Ah királmeglátó hogy őnem bírhatja/Pogán
törököknek
temérdek sokaságát: /Bölcsen cselekedék, frigyet vélek vete, /Hogy csak épölhetne
ah megnyomorodott ország. "2° Bogáti Fazekas Miklós az 1560-as években szintén
ezt a gondolatot vitte tovább, lándzsát törve János politikája mellett: „ha tanácsát
megfogadták volna, / Isten tudja: talán most jobban volna. "j0
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A Miksának ajánlott emblémán ugyanis a Remust és Romulust szoptató anyafarkas a családi
címeren, a Habsburgok országainak címeralakjai közt helyezkedik el. (Zsámboky, 1564. 9. p.)
Farkas András: A zsidó és a magyar nemzetről. In: Régi magyar költők tára, II kötet. Közzéteszi: Szilády Áron. Bp., 1880. 20-21. p.
Ld.: Nemeskürty, 1975. 165. p.

Nem kérdés azonban, hogy Zsámboky szándéka korántsem a törökös politika
jóváhagyása volt. Ahogy a Habsburg-párt egésze, ő sem a megtartó gondoskodást
látta János politikai vonalvezetésében, hanem épp ellenkezőleg, a török ellen harcoló kereszténység elárulását, a szuverenitás elvesztését. Műveiben a török a hagyományos szemléletnek megfelelően az ősi, természetes ellenségként tűnik fel,
akivel nem lehetséges a tisztességes megegyezés. Ezt a meggyőződést képviselte
később Miksa udvari történetírójaként is/ 1
A mű elkészülte körüli idők eseményeiben kereshetjük tehát az előzőtől eltérő
magyarázatot a Szapolyai-címer pozitív szerepére, és egyesítésére a Hunyadiak
(áttételesen pedig a Hunyadiak örökösének tekintett Habsburgok) jelvényével.
Zsámboky több versében ír arról, mekkora fájdalommal tölti el a magyarok meghasonlottsága, állandó háborúskodásaik. ' 2 Ezért vehette különösen nagy örömmel,
hogy 1563-64-ben tárgyalások kezdődtek, amelyek során II. János felajánlotta a
békét a Habsburgoknak, hiszen „ a háborúk csak gyászt hoznak a keresztényekre, a
közös ellenség pedig örvendezik, mikor a keresztények széthúzása során módfelett
gyarapodik. " János fenntartotta volna magának a királyi címet (amelyet viszont
utódai már nem örökölhetnek), és ismét felmerült a házasság gondolata Miksa húgával/ 1 Bár a tárgyalásokat sok nehézség akadályozta, és Miksa megkoronázása és
trónra lépte miatt kedvezőtlen előjelek és közjogi viták rontották a légkört az udvar
és a magyar rendek között/ 4 egy ideig remélni lehetett, hogy a béke tartóssá válása
esetén megindul a régóta várt hadjárat a török ellen. Ezért buzdította Zsámboky a
török elleni fellépésre Miksát Mátyás példájával, és ezért adta meg — az erdélyiek
feltételeit elfogadva, nekik békejobbot nyújtva — a királyi titulust II. Jánosnak az
embléma címében. A kép tehát valóban a két országrész közti együttműködést hirdeti: a Habsburg Miksában újjászületett Mátyás és Szapolyai János Zsigmond tekintete a közös ellenséget fürkészi, a két jelképes alak összehangolt fellépést
tervez. A farkas jelentése ebben az olvasatban a capitoliumi anyafarkas államalapí-
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(Zsámboky János: Sziget ostromának igen rövidre fogott és hű előadása... In: Humanista történetírók. (A továbbiakban: Kulcsár, 1977.) Vál., a szöveget gond.Jegyz.: Kulcsár Péter. Bp.,
é.n. [1977.] 402^110. p.; Az udvari történetírói poszt egyesek szerint igen jelentős volt. (Orbán, 1916. 32. p.) Más vélemény szerint Zsámboky az udvarnál nem jutott komolyabb szerephez. (Visser, 2005. 19-28. p.)
Orbán, 1916. 15. és 54-55. p.
Forgách Ferenc: Emlékirat... In: Kulcsár, 1977. 791-792 és 807-808. p.
Uo.: 793-798. p.; Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál XVII. századi
fordításában. (A továbbiakban: Istvánffy II.) S.a.r.: Benits Péter. Bp., É.n. [2003.] 309;
331-336. p.

tó tettéhez áll közel: nem a végszükségbe került ország török szövetség általi megtartását, hanem ellenkezőleg, a megosztott állani újraegyesítését és a közös ellenséggel szembeni együttműködést szimbolizálja. így nyeri el értelmét a Zsámboky
által a háttérbe helyezett hármashalom és kettőskereszt is: a két uralkodó döntéseinek, tetteinek tétje maga a nemzet, az ősi szabadságok, a magyar állam egysége és
szuverenitása.
A két párt és két országrész közti összefogás gondolatának komoly szerepe volt
Zsámboky életművében és azon belül az emblémák különböző kiadásaiban. Ferdinánd számára ő fordította latinra annak a Tinódinak Eger viadaláról szóló művét,
aki másutt kérte a magyarokat: „ Terek és magyar pártot ne báncsátok, / Mert Isten
előtt ti nagy kárt vallotok. " 35 A széthúzást kárhoztatja és megegyezésre szólít fel
többek közt „De discordia" című versében, Janus Pannonius-kiadásának ajánlásában, valamint a Ferdinánd halálára írt gyászbeszédében. JÍ ' Az emblémák között is
helyt kap az egység gondolata: bár viszonylag kevés darab foglalkozik aktuális politikai és társadalmi kérdésekkel, ezek szinte mindegyike a belső meghasonlást
kárhoztatja, és evvel összefüggésben a személyes hatalmi ambíciókat ostorozza,
valamint a török veszélyre hívja fel a figyelmet. Az „Egységben az erő" című embléma a Hunyadiak példájával inti a magyarságot az összefogásra a közös ellenséggel szemben: „Széthúzás titeket s egyenetlenség ne zavarjon: egybe segítségül
hajtson a honszeretet!" Még plasztikusabb az az embléma, amelyen Zsámboky
szanaszét guruló koponyákat ábrázol, feltéve a kérdést: vajon csodálhatjuk-e, hogy
a koponyák szétszóródnak, hiszen míg éltek, addig sem jártak egy közös úton/ 7
A nagy reményekkel kecsegtető évek azonban végül mégsem hoztak előrelépést. Az erdélyiekkel nagy nehezen megkötött békét szinte azonnal megszegték,
Miksa pedig — bár egy tekintélyes kör, élén Zrínyi Miklóssal a háborút szorgalmazta — úgy döntött, fenntartja a fegyvernyugvást a törökkel. Míg II. János több
várat elfoglalva győzelmesen nyomult előre a királyi országrész területén, addig
Miksa követei Sztambulban tárgyaltak a szultánnak küldendő éves a d ó r ó l . A két
országrész közti megegyezés és a törökellenes összefogás reménye, amelyet

35
36
37
38

Tinódi Sebestyén. Krónika. 490. p. S. a. r.: Sugár István, bev.: Szakály Ferenc. Bp., 1984. és
Orbán, 1916. 18. p.
Varga, 1963. 120, 125-126 és 131. p.
Zsámboky, 1564. 70-71. p.; Klaniczay, 1982. 367-368. p.; Vö.: Varga, 1963. 277-289. p.;
Buck, 1982. 19. p.; Visser; 2005. 36. p.
Forgách: Emlékirat... In: Kulcsár 1977. 811-812. p.; Istvánfíy II. 353-365. p.

Zsámboky emblémája olyan lelkesen éltetett, néhány hónap alatt, 1564 szeptemberére végleg szertefoszlott.
*

Zsámboky emblémája megvilágítja a XVI. századi politikai kommunikáció néhányjellegzetességét. A két király, és a kialakuló két állam közti polémia során felhasználták lényegében az összes létező eszközt és műfajt: a racionális érveléseket
kegyetlen gúnyolódással és az érzelmekre sokszor csak tudat alatt ható reprezentációs technikákkal egészítették ki, a szövegek mellett kiaknázták a képi ábrázolásokban és a látványos ceremóniákban rejlő lehetőségeket is. A legitimációval
kapcsolatos diskurzus — az eszközök és műfajok, nyelvezetek változatosságának
is köszönhetően — széles körökre terjedt ki: részese volt a városi polgárság és a
köznemesség.
A szinte kimeríthetetlenül gazdag politikai kommunikációból jelen dolgozatban a címeralakokra épülő szimbólumkészletet tekintettem át. Láthatóvá vált,
hogy mennyire mély társadalmi és kulturális gyökerekkel rendelkezett a címerhasználattal kapcsolatos jelképrendszer. Az 1526 körül kialakított értelmezések,
utalások, képzettársítások, érvek és érvelési technikák évtizedekkel később is
annyira elevennek bizonyultak, hogy Zsámboky egy egészen sajátos kompozíció
részeiként is rejtvényként adhatta fel őket — igaz, hogy már jóval szűkebb körnek,
az eruditus értelmiségnek és a politikai elitnek.
Az embléma készítője régóta jól ismert, a mindennapi politikai gyakorlatban általánosan használt jelképeket alkalmazott, de lényegében minden kötöttségtől
mentes összeállításban. A jellegzetesen magyar politikai szimbólumokat új eszközök révén új jelentésekkel ruházta fel: cím, kép és szöveg látszólagos ellentmondása, az antik áthallások mind Zsámboky saját politikai elképzeléseinek kifejtését
szolgálják. A szerző eközben megváltoztatta az embléma értelmezési keretét is: a
korábban egymás létjogát is tagadó pártok és államalakulatok vitája helyett a béke
mellett érvelt, fellazítva az 1526 óta kialakított aszimmetrikus ellenfogalmakat.
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